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สารจากนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
สารจากบรรณาธิการ
คณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
ประมวลภาพกิจกรรมสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
บทความรับเชิญ มาตรฐานการวิจยั และการเผยแพร่ผลงานวิจยั
. ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
อิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
. ดวงฤดี เสมาพู, นรพล จินันท์เดช และ ประยงค์ มีใจซื่อ
อิทธิพลของทัศนคติต่อการใช้งานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อ
พฤติ ก รรมความตั้ ง ใจในการใช้ เ ทคโนโลยี ข องพนั ก งาน
อุตสาหกรรมการค้าส่งและค้าปลีกไทย
. วนิดา ตะนุรกั ษ์, นรพล จินนั ท์เดช และ ประยงค์ มีใจซือ่
ทัศนคติและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพล
ต่อความภักดีในผลิตภัณฑ์ สโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง
ยูไนเต็ด ของแฟนคลับในกรุงเทพมหานคร, จังหวัดนนทบุรี
และจังหวัดปทุมธานี
. สรวุฒิ โยคะกุล และ พล.อ.ท. สุรเชษฐ ทองสลวย
การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบของปัจจัยการตลาดเพื่อสังคม
ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริโภคในประเทศไทย
. พวงพรภัสสร์ วิริยะ, นาวิน มีนะกรรณ,
พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ และ ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร

81 การพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานของชุมชนในการพัฒนาสุข
ภาวะผู้สูงอายุ
. กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และ วรากร เกรียงไกรศักดา
98 การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ า นการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา
. วาสนา รังสร้อย และ บัณฑิต ผังนิรันดร์
114 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของหญิง
ไทยที่แต่งงานกับชายชาวต่างชาติ ในจังหวัดนครราชสีมา
. กรณ์ภัสสรณ์ ไชกิจภิญโญ, มนตรี ศรีราชเลา,
และ ปานใจ จิรวัชรเดช
124 แบบจ�าลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน
(อสม.) จังหวัดนครสวรรค์
. สุวัฒน์ บ�ารุงศรี และ ทัศพร ชูศักดิ์
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137 การสืบทอดวัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหม และแนวทางการพัฒนา ให้
เป็นผลิตภัณฑ์บริการการตลาดเพื่อสังคม
. สุธีรา อะทะวงษา
150 องค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การและการแบ่งปันความรู้ของหน่วยงานใน
ฝายช่าง บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
. รุ่งรดิศ คงยั่งยืน
163 ความสัมพันธ์ระหว่างรหัสการลงทุนในหุ้นอย่างยั่งยืน
. เฉลียว วิทูรปกรณ์, ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์, สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์,
ธัชพนธ์ ยอดทอง และ อรปภา ชุติกรทวีสิน
178 พฤติกรรมการซื้อและโอกาสการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าและ
รองเท้าของลูกค้าผู้สูงอายุในประเทศไทย
. เยาวภา ปฐมศิริกุล, โชติรัส ชวนิชย์, เริ่ม ใสแจ่ม
และ รัฐพล สันสน
193 ภาวะผูน้ า� การเปลีย่ นแปลง การจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้
และพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1,2,3,4, และ 6
. สมนึก เพชรช่วย และ สมเดช สิทธิ์พงค์พิทยา
205 การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน�าตนเอง
ของนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
. อนุสิทธิ์ ตังคณานุกูลชัย, จักรกฤษณ์ โปณะทอง
และ จารุวรรณ สกุลคู
217 อิทธิพลของภาวะผู้น�าใฝบริการและจิตสาธารณะที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ชุมชนบางล�าพู กรุงเทพมหานคร
. ตฤณนภสสร์ พิพัฒน์มงคลฉาย และ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
230 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: การให้บริการแรงงานต่างด้าวแบบ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประเทศไทย
. นภสร เจริญโพธิ์
244 อิทธิพลของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ และ สุรมน ไทยเกษม
256 โมเดลสมการโครงสร้ า งปั จ จั ย ความสอดคล้ อ งทางภาพลั ก ษณ์
กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และพฤติกรรม
ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ติดตามเฟสบุคธนาคารไทยชั้นน�า
. ธงชัย ศรีวรรธนะ
267 บทวิจารณ์หนังสือ เมื่อโลกพลิกผัน : การปฏิวัติอุตสาหกรรม
จุดก�าเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน
. ดุษฎี วรธรรมดุษฎี
272 คลินิก นักวิจัย

