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ปี พ.ศ. 2564 (จำนวน 1 เรื่อง) 
Jongsangaklang, N., Ung, P. & Suksawang, P. (2021). The approximation for export 

quantity of Thailand’s rice using the adjusted Newcombe hybrid score 
method with winter additive method. Science and Technology Asia, 
26(1) in press. 

 
ปี พ.ศ. 256๓ (จำนวน 12 เรื่อง) 
Lancharoen, S., Suksawang, P., & Naenna, T. (2020). Readiness assessment of 

information integration in a hospital using an analytic network process 
method for decision-making in a healthcare network. International 
journal of engineering business management, 12, 1 – 14. 

กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์, สุฐิตา โอภาษี, วธัญญา วรสายัณห ์และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (๒๕๖๓). อิทธิพล
ของรูปแบบการเรียนรู้ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์แผนไทย โดยมี
ความสุขในการเรียนเป็นตัวแปรคั่นกลาง. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ๔๐(๒), ๕๐ - 
๖๑.  

ชัยวัฒน์ สุมังคละ, พูลพงศ์ สุขสว่าง และรณชัย รัตนเศรษฐ. (2563). การพฒันาเชาวนป์ัญญาด้าน
ดนตรีของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วยชุดกิจกรรมฝึกผิวปากเป็นเพลง: การศึกษา
เชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมอง. สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 
26(2), 100 – 116. 

ณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์, พูลพงศ์ สุขสว่าง และกนก พานทอง. (2563). การพัฒนากรอบการประเมิน
การจัดการโซ่อุปทานการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพสำหรับผู้ประกอบการกิจการสปาไทย. 
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 14(2), 121 – 140.  

เทเวศน์ จันทร์หอม, นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร, พูลพงศ์ สุขสว่าง และฉัตรกมล สิงห์น้อย. (2563). 
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของรูปแบบการเป็นผู้นำของผู้ฝึกสอน บรรยากาศการจูงใจ 
ความสามัคคี และความเชื่อมั่นในทีมท่ีมีต่อความพึงพอใจในประสิทธิภาพของทีม
ฟุตบอลอาชีพไทย. วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, 46(2), 75 – 84. 

นพวรรณ จงสง่ากลาง, Poliny Ung และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2563). การประมาณช่วงความเชื่อมั่น
สำหรับค่าสัดส่วนทวินาม: วิธนีิวคอมบ์ไฮบริดสกอร์แบบปรับใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 28(12), 2113 - 2127. 

นุชนาฏ เลี้ยงอำนวย และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2563). การพัฒนาชุดของหลักการ เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
และตัวตรวจสอบ สำหรับกรอบการประเมินการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนใน
เขตลุ่มแม่น้ำบางปะกงด้วยเทคนิค e-delphi. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 13(2). 126 
– 135. 

ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ, จตุภัทร เมฆพายัพ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2563). การพัฒนาการคัดเลือก
แบบแข่งขันของขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนด้วย
โครงข่ายประสาทเทียม. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 12(3), 245 – 
261. 

วิจิตร ชะโลปถัมภ์ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2563). การพัฒนาวิธีการให้คะแนนผังงานสำหรับการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรยีน. วารสารเกษมบัณฑิต, 21(1). 12 – 25. 
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สุฐติา โอภาษี, กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์, วธัญญา วรสายัณห์, Poliny Ung และพูลพงศ์ สุขสว่าง. 
(2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาแพทย์แผน
ไทย. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 13(2), 61 – 76. 

อรรฆพร ก๊กค้างพลู, กนกกานต์ แก้วนุช และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
เหลื่อมล้ำทางสังคมในพ้ืนที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ประเทศไทย. มนุษยศาสตร์สาร, 
21(3), 215 – 236. 

อาภากร เปรี้ยวนิ่ม, พูลพงศ์ สุขสว่าง และปิยะทิพย์ ประดุจพรม. (2563). การพัฒนามาตรวัด
ความผาสุกทางจิตฉบับภาษาไทย. วารสารพยาบาล, 69(2). 30 – 36. 

 
ปี พ.ศ. 2562 (จำนวน 25 เรื่อง) 
Journal 
Suntisupaporn, P., Kaewnuch, K., & Suksawang, P. (2019). Adoption Competencies 

Factors in Festival Coordinators. Electronic Journal of Open and Distance 
Innovative Learning (e-JODIL). 9(2), 137 – 153. (Thai Journal). 

กรรณิการ์ ปานนุช, พูลพงศ์ สุขสว่าง และปิยะทิพย์ ประดุจพรม. (2562). การพัฒนาเกณฑ์การ
ประเมินความเป็นผู้นำทางวิชาการของศึกษานิเทศก์. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 11(3), 
203 – 216. 

กฤษณะ บุญประสิทธิ์, นภพร ทัศนัยนา, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2562). 
แนวทางในการส่งเสริมนักกีฬายูยิตสูไทยสู่ความเป็นเลิศ. วารสารสุขศึกษา พลศึกษา 
และสันทนาการ, 45(1), 1 – 15.  

กุลวดี เถนว้อง, พูลพงศ์ สุขสว่าง และยรรยง พันธ์สวัสดิ์. (2562). การพัฒนาระบบตรวจสอบ
คุณภาพทางฟิโนไทป์ของเมล็ดข้าวโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักร. วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยอิสเทริ์นเอเชีย, 13(1), 76 – 94. 

กุลวดี เถนว้อง, พูลพงศ์ สุขสว่าง, ยรรยง พนัธ์สวัสด์ิ และชลาธิป ทุมกานนท.์ (2562). การ
ออกแบบระบบตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดข้าวทางฟีโนไทป์ด้วยภาพดิจิทัลผสานการ
เรียนรู้ของเครื่องจักร. วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 7(1), 32 – 40. 

ณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์, พูลพงศ์ สุขสว่าง และกนก พานทอง. (2562). โซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ: มโนทัศน์ และกรอบการประเมินสำหรับผู้ประกอบการกิจการสปาไทย. 
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 25(๒), 159 – 207. 

ดำรงค์ เบญจครีี, เสรี ชัดแช้ม, ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2562). ผลของความ
แตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อเสียงดิจิตอลที่เร้าอารมณ์ด้าน
การตื่นตวั: การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์. 
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 19(4), 71 – 81.  

นนลณีย์ วรจรัสวิทย์, ภัทราวดี มากมี และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2562). การออกแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในเขตลุ่มแม่น้ำบางปะกง. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 17(1), 141 
– 157. 

นันทรัตน์ ศรีสวัสดิ์, สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2562). แนวทางการพัฒนาการ
สอนกีฬาบาสเกตบอลตามกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก. วารสารวิชาการ 
สถาบนัการพลศึกษา, 11(3), 14 – 27. 
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นิรุติ ผึ่งผล, ปรัชญา แก้วแก่น และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2562). การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลัง
กายแบบผสมฤาษีดัดตนและโยคะสำหรับเพ่ิมหน้าที่บริหารจัดการของสมองในผู้ใหญ่
ตอนต้น. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบณัฑิตศึกษา), 19(4), 159 – 171. 

นุชนาฏ เลี้ยงอำนวย และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2562). การระบุตวับ่งชี้สำหรับกรอบการประเมิน
จดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ในเขตลุ่มแม่น้ำบางปะกง. วารสารวิชาการ 
Veridian E-Journal, Silpakorn University สาขามนุษยศาสตร์ และศิลปะ, 12(3), 
1081 – ๑๑๐๓. 

พันธุ์ธัช ศรีทพัินธ์, เสรี ชัดแชม้, ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2562). ผลของ
ความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อเสียงดิจิตอลที่เร้าอารมณ์
ด้านการมีอิทธิพล: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์. วารสารวิชาการ 
ศรปีทุม ชลบุร,ี 16(1), 121 – 132. 

พูลพงศ์ สุขสว่าง และภัทราวดี มากมี. (2562). การพัฒนามาตรวัดบุคลิกภาพขั้นพ้ืนฐาน สำหรับ
นักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 25(2). 180 – 192. 

ไพศาล อนุตรานุสรณ์, กนก พานทอง และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2562). การออกแบบแหล่งทอ่งเที่ยว
แนวริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงในจังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิชาการธรรมทัศน์, 19(4), 
63 – 73. 

วสันต์ ฉายรัศมี, เสรี ชัดแช้ม, ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2562). อิทธิพลของ
ความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อเสียงดิจิตอลที่เรา้อารมณ์ด้านความ
ประทับใจในผู้ใหญ่ตอนต้น: การศึกษาเชิงพฤติกรรม. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 
19(3), 103 – 111. 

วิรุต นาคสินธุ์, แสงแข บุญศิริ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2562). รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของ
ทิศทางตลาด การขยายทิศทางตลาด และการจัดการกลยุทธ์ทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารกระแสวัฒนธรรม, 
20(37), 50 – 61. 

วิสุทธิ์ กลา้หาญ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2562). การพัฒนาเชาวน์ปัญญาด้านคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา: การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมอง. วารสารการ
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การปฏิบัติงานของครูในภาคตะวันออก. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร, 10(1), 86 – 
93. 

 
Proceedings 
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สุวภา บุญอุไร, สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2561). โมเดลความสัมพันธ์เชิง
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มัธยมศึกษาตอนปลาย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 Health and 
wellness สุขภาพและความสุขสบาย (หน้า 606 – 618). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต. 

 
ปี พ.ศ. 2559 (จำนวน 12 เรื่อง) 
Journal 
เกียรติขร โสภณาภรณ์, สุริยะ บุตรไธสงค์, นิตยา สุริยะพันธ์ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2559).    

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเจตคติการอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีต่ออุทยานแห่งชาติ      
ในประเทศไทย. Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci, 17(2), 314 – 323. 

ชัยยา น้อยนารถ, กิตติศักดิ์ จังพานิช, อัญชลี ชุ่มบัวทอง, พัชรา เกรียงไกร, ณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล,     
นุชนาฎ เลี้ยงอำนวย, วสันต์ เดือนแจ้ง, กรองทิพย์ เนียมถนอม และพูลพงศ์ สุขสว่าง. 
(2559). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการรับรู้โครงสร้างมหาวิทยาลัยและความผูกพัน
ต่อองค์กรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้. วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 
6(3), 22 – 34. 

ณัฏฐพัชร์ ธรรมสิทธิเวช, พูลพงศ์ สุขสว่าง และภัทราวดี มากมี. (2559). โมเดลความสัมพันธ์      
เชิงสาเหตุพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การของพนักงานเมืองพัทยาโดยมี     
การแลกเปลี่ยนสัมพันธภาพของผู้นำกับสมาชิกเป็นตัวแปรส่งผ่าน. Rajabhat J. Sci. 
Humanit. Soc. Sci, 17(2), 324 – 333. 

ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข, ภาณุวัฒน์ เชิดเกียรติกูล, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2559).       
ปัญหาและความต้องการด้านการเรียนของผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัด
ชลบุรี. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 9(1), 88 – 100. 

ทิวาวรรณ ศรีสวัสดิ์, ภัทราวด ีมากมี และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2559). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์และความไว้วางใจที่มีต่อความตั้งใจเลือกซ้ือจากร้านค้า
ออนไลน์. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, 11(2), 31 – 46. 
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พันธุ์ธัช ศรีทิพันธุ์, วรัญญาภรณ์ ชาลีรกัษ์, วิจิตร แผ่นทอง และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2559). ปัจจัย   
ที่ส่งผลต่อความคิดเชิงบวกในการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา: 
การวิเคราะห์ MIMIC. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University 
ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 9(1), 1336–1348. 

รัตนา มณีสุขเกษม และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2559). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรม      
เอ้ือต่อสังคมของวัยรุ่นในจังหวัดสระแก้ว. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 14(1),   
74 – 86. 

วีรชัย คำธร, Ung, P., วีรสิทธิ ์ปิติเจริญพร, รัชกร โชติประดิษฐ์ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2559).    
การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการวัดจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏในกรุงเทพมหานคร. วารสารสมาคมนักวิจัย, 21(3),            
145 – 154. 

อัญชลี ชุ่มบัวทอง, พิชญา ทองอยู่เย็น, ณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล, ชัยยา น้อยนารถ, ศักดิช์ัย จันทะแสง 
และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างความมีคุณค่าในตนเองกับการ
ควบคุมตนเองในการเรียนของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย, 36(1), 81–93. 

อานนท์ สีดาเพ็ง, ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์, นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2559). 
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟโดยการประยุกต์ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน   
ทางสังคม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, 16(1), 83 – 90. 

 
Proceedings 
สิรินทิพย์ ทองรินทร์, ปริญญา เรอืงทิพย์ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2559). โมเดลความสัมพันธ์      

เชิงสาเหตุของบรรยากาศองค์การด้านจิตวิทยาที่มีต่อผลลัพธ์ระดับบุคคลของพนักงาน
บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรกำกับ. ใน       
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 (หน้า 2056 – 2066). อุดรธานี: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี. 

ณัฐศธรรม์ ฉัตรทันต์, พูลพงศ์ สุขสว่าง และกนก พานทอง. (2559). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรปีทุม      
ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน       
(หน้า 1124 – 1131). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

 
ปี พ.ศ. 2558 (จำนวน 10 เรื่อง) 
Journal 
Ammawat, W., Chaisuwan, T, P., Rungrueng, C., Phunengphol, N., & Suksawang, P. 

(2015). The mixture model of executive functions and ordinary national 
educational score. Asian Journal of Management Sciences & Education, 
4(4), 31 – 41. 
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Kaosa-ard, C., Erawan, W., Damrongpanit, S., & Suksawang, P. (2015). How to classify 
the diversity of seventh grade students’ mathematical process skills: An 
application of latent profile analysis. Educational research and reviews, 
10(11), 1560 – 1568.   

เกรยีงไกร รอดปัญญา, สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ, นภพร ทัศนัยนา และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2558). 
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย. วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา, 7(2),         
29 – 48. 

ธนากร อ่องสมบูรณ์, ฉัตรกมล สิงหน์้อย, พูลพงศ์ สุขสว่าง และนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร. (2558).              
การเปรียบเทียบการจินตภาพการเคลื่อนไหวระหว่างนักกีฬาและไม่ใช่นักกีฬา.            
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, 15(2), 319 – 329. 

ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2558). รูปแบบการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, 15(1), 157 – 170. 

นิยม ดวงมณี, นภพร ทัศนัยนา, สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2558). แนวทางการ
บรหิารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติลาว. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, 
15(2), 174 – 187. 

บัวหวัน ไชปัญญา, ประทุม ม่วงมี และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2558). เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย
ระหว่างนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลการเรียนสูงและต่ำ. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, 15(2), 134 – 144. 

ประพล เปรมทองสุข, จิรวุฒิ หลอมประโคน, อกนิษฐ์ กุลสุนทร, จิตรเสน เอ้ือวงศ์ตระกูล และ       
พูลพงศ์ สุขสว่าง. (2558). แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดชลบุรี. 
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ, 8(3), 976 – 989. 

อัญชลี ชุ่มบัวทอง, วิจิตร ชะโลปะถัมภ์, พิชญา ทองอยู่เย็น, ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์, กันตภณ     
ธรรมวัฒนา, บังอร ฉางทรพัย์ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2558). คุณภาพการนอนหลับ 
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการนอนหลับและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ. 
วารสารวิชาการสาธารณสุข, 24(5), 833 – 843. 

อัษ แสนภักดี, นภพร ทัศนัยนา, ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2558). โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, 
15(1), 141 – 155.  
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ปี พ.ศ. 2557 (จำนวน 8 เรื่อง) 
Journal 
กุลวีร์ จิตรบรรพต, สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2557). ปจจยัที่สงผลตอ 

พฤติกรรมมงุผลสัมฤทธิ์เชิงบวกและเชิงลบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ เขตภาคตะวันออก. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 20(2), 47 – 60. 

ญาณิกา ลาประวัติ, พูลพงศ์ สุขสว่าง และกนก พานทอง. (2557). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
การรับรู้ความสามารถของตนเองและเมต้าคอกนิชัน ส่งผลต่อความคาดหวังใน
ความสามารถของตนและผลของการกระทำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. 
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 11(2), 75 – 85. 

ณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์, อัญสุรีย์ ศิริโสภณ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2557). โมเดลความสัมพันธ์      
เชิงสาเหตุความสุขของนักศึกษาพยาบาล. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 
6(1), 60 – 72.  

ณัฐศิษฐ์ สุวรรณวัฒน์, นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร, พูลพงศ์ สุขสว่าง และสืบสาย บุญวีรบุตร. (2557).            
การพัฒนาแบบสอบถามความต้องการพื้นฐานทางจติวิทยาในการออกกำลังกาย.         
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, 14(1), 213 – 225. 

สินีนาฏ โคตรบรรเทา, สินีนาฏ วิทยพิเชษฐสกุล, อนุช แซ่เล้า และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2557). 
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปฏิบัติตนเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกดิโรคความ
ดันโลหิตสูงของเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. วารสารสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา, 9(2), 85 – 96. 

 
Proceedings 
Kamthorn, W., Piticharoenporn, V., Suksawang, P., & Makmee, P. (2014). 

Confirmatory factor analysis of public mind concerning art heritage 
conservation among Rajabhat universities’ students in Bangkok 
metropolitan. In Proceedings of the Burapha University International 
Conference 2014, Global Warming and Its Impacts. (pp.256–265). 
Chon Buri: Burapha University, Thailand. 

Thongchiw, A., Suksawang, P., & Putthidech, A. (2014). A causal relationship model 
between learning anxiety and academic achievement for statistical 
analysis in business subjects. In Proceedings of the Burapha University 
International Conference 2014, Global Warming and Its Impacts. 
(pp.163–173). Chon Buri: Burapha University, Thailand. 

ชลธิรศน์ บุญลับ, พูลพงศ์ สุขสว่าง และสุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล. (2557). โมเดลความสมัพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างความเครียด อารมณ์ การเผชิญปัญหาและความพึงพอใจในสมรรถนะ
ของนักกีฬาประเภททมี. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา 
ครั้งที่ 15 (หน้า 1484 – 1492). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
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ปี พ.ศ. 2556 (จำนวน 7 เรื่อง) 
Journal 
Lanorlin Phongsavath, สุชาดา กรเพชรปาณี และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2556). โมเดล

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, 11(1), 45 – 55. 

พัสกร แนวประณีต, พูลพงศ์ สุขสว่าง และสุชาดา กรเพชรปาณี. (2556). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงานของ
อาจารย์โรงเรียนสาธิต. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 11(1), 102 – 111. 

วาสนา ทูลเกล้า, พูลพงศ์ สุขสว่าง และสุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล. (2556). การตรวจสอบตัวแปร
ทำนายทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาของการรับรู้ความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ของนักเรยีน
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 11(1), 67 – 78. 

ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ, สุพจน์ นาคสวัสดิ์, พูลพงศ์ สุขสว่าง และกาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ. (2556).        
การพัฒนาโมเดลความผูกพันของพนักงานต่อองค์การของพนักงานในบริษัทสัญชาติ
ญ่ีปุน่ ในประเทศไทย. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 19(2), 78 – 93. 

 
Proceedings 
Suksawang, P., Pangkul, E., & Wareesawetsuvan, N. (2013). A causal relationship 

model of the happiness of undergraduates. In Proceedings of the 
Burapha University International Conference 2013, Global change: 
Opportunity & Risk (pp.181–186). Chon Buri: Burapha University, 
Thailand.  

Suksawang, P., Sumangkala, C., & Ueawongtrakul, J. (2013). A causal relationship 
model of the happiness of student in Kamphaeng Phet. In Proceedings of 
the Burapha University International Conference 2013, Global change: 
Opportunity & Risk (poster). Chon Buri: Burapha University, Thailand. 

Suksawang, P., Yingdamnun, K., & Ung, P. (2013). The relationship between 
perceived self-efficacy and mathematics anxiety of upper secondary 
school students in Banteay Meanchey province, Cambodia. In 
Proceedings of the Burapha University International Conference 2013, 
Global change: Opportunity & Risk (pp.1152–1159). Chon Buri: Burapha 
University, Thailand. 
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ปี พ.ศ. 2555 (จำนวน 6 เรื่อง) 
Journal 
จรุญ ไตรวุฒ,ิ พูลพงศ์ สุขสว่าง และวริยา วชิราวัธน์. (2555). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ

ความไว้วางใจในแพทย์ และความยึดมั่นในคำแนะนำของแพทย์ที่มตี่อผลลัพธ์การ
ควบคุมเบาหวานของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2. วิทยาการวิจยัและวิทยาการปัญญา, 
10(2), 45 – 54. 

ทัศนีย์ เชื่อมทอง, สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน,์ สร้อยสุดา อิ่มอรุณรักษ์ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2555).  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท
ที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก. วารสารโรงพยาบาลชลบุรี, 37(2), 129 – 136.  

พิเชษฐ พุ่มแจ้ง, สุพิมพ์ ศรพัีนธ์วรสกุล และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2555). โมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานของครูและการรับรู้ความสามารถของกลุ่มครู  
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของครู. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 10(1),  
67 – 79. 

ศิตา พลีจันทร,์ พูลพงศ์ สุขสว่าง และสุพิมพ์ ศรีพนัธ์วรสกุล. (2555). อิทธิพลของตัวแปรกำกับการ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สาย
พันธ์ใหม่ ชนิดเอ เอชวัน เอ็นวัน. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 10(1),         
26 – 37. 

เสน่ห์ พลีจันทร,์ พูลพงศ์ สุขสว่าง และสุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล. (2555). โมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้ออีโคไลโดยมีการรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมตนเองเป็นตัวแปรกำกับ. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 10(2), 
35 – 44. 

 
Proceedings 
Meesilapawikkai, W., Suksawang, P., & Naenna, T. (2012). Factors affecting the 

adoption of Electronic Toll Collection technology. In Proceedings of 
Hamburg International Conference of Logistics Theme 2012: Designing 
the Future Supply Chain – Reliable, Robust, Secure (pp.161 – 177), 
Hamburg, Germany. 

 
ปี พ.ศ. 2554 (จำนวน 2 เรื่อง) 
Journal 
Poliny Ung, สุชาดา กรเพชรปาณี และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2554). อิทธิพลของการกำกับตนเอง

และการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อความวิตกกังวลในการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในราชอาณาจกัรกัมพูชา. วิทยาการ
วิจัยและวิทยาการปัญญา, 9(1), 99 – 111. 

ณัฐมน แสงจำรัส, เสรี ชัดแชม้ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2554). ความยากของข้อสอบและ
ความสามารถของผู้สอบที่สัมพันธ์กับเวลาที่ใช้ในการตอบข้อสอบได้ถูกต้องของการ
ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 9(1), 50 – 61. 
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ปี พ.ศ. 2553 (จำนวน 1 เรื่อง) 
Journal 
เสรี ชัดแช้ม, สุชาดา กรเพชรปาณี, Larry R. Nelson, อัญชลี สุขในสิทธิ์ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. 

(2553). การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย 3 โครงการ. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 8(1), 100 – 113. 

 
ปี พ.ศ. 2552 (จำนวน 1 เรื่อง) 
Journal 
เสรี ชัดแช้ม, สุชาดา กรเพชรปาณี, ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์, กนก พานทอง และพูลพงศ์ สุขสว่าง. 

(2552). การประเมินโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2552. 
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 7(1), 98 – 111. 

 
ปี พ.ศ. 2551 (จำนวน 0 เรื่อง) 
Journal 
  -ไม่มี- 
 
ปี พ.ศ. 2550 (จำนวน 1 เรื่อง) 
Journal 
สุชาดา กรเพชรปาณี, พูลพงศ์ สุขสว่าง, วัลย์ลดา วรกานตศิริ, สุภลักษณ์ สีใส และธัชทฤต       

เทียมธรรม. (2550). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์หิ่งหอ้ย: กรณีศึกษาคลอง
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 
5(2), 118 – 135. 
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งานวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย (จำนวน 11 เรื่อง)  

วุฒิพงษ์ ประทุมมา และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2562). การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ตาม Model-Eliciting Activities สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์. ทุนสนับสนุนจากสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (งบประมาณ 51,500 บาท) 

วิจิตร ชะโลปถัมภ์, พูลพงศ์ สุขสว่าง และเสรี ชัดแช้ม. (2562). การพัฒนาวิธีการใหค้ะแนนผังงาน
สำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน. ทุนสนับสนุนจากสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (งบประมาณ 115,800 บาท) 

ณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์, พูลพงศ์ สุขสว่าง และกนก พานทอง. (2562). การพัฒนากรอบการประเมิน
การจดัการโซ่อุปทานการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพสำหรับผู้ประกอบการกิจการสปาไทย. 
ทุนสนับสนนุจากสำนักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) (งบประมาณ 135,500 บาท) 

บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย, พูลพงศ์ สุขสว่าง และเสรี ชัดแช้ม. (2561). การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
การจัดการคุณภาพสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน. ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) (งบประมาณ 91,800 บาท) 

พูลพงศ์ สุขสว่าง และภัทราวดี มากมี. (2560). การพัฒนามาตรวัดบุคลิกภาพขั้นพ้ืนฐานสำหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. ทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา. (งบประมาณ 256,700 บาท) 

พูลพงศ์ สุขสว่าง. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บริบทขององค์กร ความผูกพันต่อองค์กร 
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา. ทุนสนับสนุน
จากวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา. (งบประมาณ 
156,000 บาท) 

ปรัชญา แก้วแก่น, ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2559). โปรแกรมการออก
กำลังกายวีเฮลท์ในสิ่งแวดล้อมเสมือนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา. ทุนสนับสนุน
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). (งบประมาณ 685,000 บาท) 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา. (2558). โครงการประเมินผลลัพธ์ 
ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย โครงการก่อสร้าง
โครงข่ายถนนสายรองเลียบชายฝั่งทะเล จังหวัด ระยอง จันทบุรี และตราด. ผู้ว่าจ้าง
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม. (งบประมาณ 4,982,300 บาท) 

สินีนาฏ โคตรบรรเทา, สินีนาฏ วิทยพิเชษฐสกุล, อนุช แซ่เล้า และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2557). 
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปฏิบัติตนเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความ
ดันโลหิตสูงของเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุร.ี ทุนสนับสนุนจาก
สถาบันพระบรมราชชนก. (งบประมาณ 149,475 บาท) 

พูลพงศ์ สุขสว่าง, กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น และPoliny Ung. (2555). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ความสามารถแห่งตน กับความวิตกกังวลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดบันเทียนเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา.         
ทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา. 
(งบประมาณ 90,000 บาท) 

พูลพงศ์ สุขสว่าง, สุปราณี เวชประสิทธิ์, นันทา ลีนะเปสนันท์, ธีรวัฒน์ จันทึก และอรกาญจน์        
เจนสุริยวัฒน์. (2555). ปัจจยัที่ส่งผลต่อระดับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน 
ในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย. ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย. (งบประมาณ 150,000 บาท) 
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ผลงานด้านวิชาการที่เป็นเอกสารคำสอน หนังสือ และบทความทางวิชาการ (จำนวน 12 เรื่อง) 
 
พูลพงศ์ สุขสว่าง. (2554). เกรด็ความรูเ้กีย่วกับการจัดการข้อมูลสูญหาย (missing data). 

จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 4(9), 4. 
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ผลงานด้านวิชาการทีอ่ยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 
คลิปวีดีโอ ประกอบการสอน ในช่องยูทูป “พูลพงศ์ สุขสว่าง” จำนวน 50 คลิป 
1. SEM: 1 Overall SEM 
2. SEM: 2 5 Model in SEM 
3. SEM: 3 Goodness of fit index 
4. SEM: 4 Two step approach 
5. SEM: 5 Latent vs Observed Variables 
6. SEM: 6 Correlation vs Covariance 
7. SEM: 7 เคล็ดลับการแปลแผนภาพโมเดล SEM 
8. SEM: 8 การนำเสนอ CFA  
9. SEM: 9 การนำเสนอ PATH 
10. การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างข้ันต่ำ 
11. การวิเคราะห์ Multiple Regression ด้วยโปรแกรม LISREL 
12. การวิเคราะห์ Measurement Model ด้วยโปรแกรม LISREL 
13. การวิเคราะห์ CFA ด้วยโปรแกรม LISREL 
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14. การวิเคราะห์ Path Analysis ดว้ยโปรแกรม LISREL 
15. การวิเคราะห์ Multiple Indicators and Multiple Causes ด้วยโปรแกรม LISREL 
16. การวิเคราะห์ Mediator Analysis ดว้ยโปรแกรม LISREL 
17. การวิเคราะห์ Interaction Model ด้วยโปรแกรม LISREL 
18. เคล็ดลับ...แปลผลมืออาชีพ: Ep1 t-test 
19. เคล็ดลับ...แปลผลมืออาชีพ: Ep2 ANOVA 
20. เคล็ดลับ...แปลผลมืออาชีพ: Ep3 ANCOVA 
21. เคล็ดลับ...แปลผลมืออาชีพ: Ep4 MANOVA 
22. เคล็ดลับ...แปลผลมืออาชีพ: Ep5 MRA 
23. เคล็ดลับ...แปลผลมืออาชีพ: Ep6 MDA 
24. เคล็ดลับ...แปลผลมืออาชีพ: Ep7 Logistic 
25. เคล็ดลับ...แปลผลมืออาชีพ: Ep8 CFA 
26. เคล็ดลับ...แปลผลมืออาชีพ: Ep9 Path 
27. ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ์ ตอนที่ ๑ “การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างข้ันต่ำ” 
28. ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ์ ตอนที่ ๒ “ว่าด้วยเรื่องของตัวแปร” 
29. ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ์ ตอนที่ ๓ “การเลือกใช้สถิติบรรยาย” 
30. ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ์ ตอนที่ ๔ “Sig ไม่ Sig ดูอย่างไร” 
31. ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ์ ตอนที่ ๕ “ควรใช้สถิติพาราเมตริกซ์ หรือ นอนพารา
เมตริกซ์” 
32. ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ์ ตอนที่ ๖ “Paired Sample t-test ใช้ตอบคำถามวิจัย
แบบใด” 
33. ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ์ ตอนที่ ๗ “Independent Sample t-test ใช้ตอบ
คำถามวิจัยแบบใด” 
34. ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ์ ตอนที่ ๘ “One way ANOVA ใช้ตอบคำถามวิจัยแบบ
ใด” 
35. ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ์ ตอนที่ ๙ “Two way ANOVA ใช้ตอบคำถามวิจัยแบบ
ใด” 
36. ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ์ ตอนที่ ๑๐ “Correlation Analysis ใช้ตอบคำถามวิจัย
แบบใด” 
37. ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ์ ตอนที่ 11 “Multiple Regression Analysis ใช้ตอบ
คำถามวิจัยแบบใด” 
38. ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ์ ตอนที่ 1๒ “Multiple Discriminant Analysis ใช้ตอบ
คำถามวิจัยแบบใด” 
39. ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ ์ตอนที่ 1๓ “Logistic Regression Analysis ใช้ตอบ
คำถามวิจัยแบบใด” 
40. ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ ์ตอนที่ 1๔ “Multivariate Analysis of Variance: 
MANOVA ใช้ตอบคำถามวิจัยแบบใด” 
41. ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ์ ตอนที ่1๕ “Multivariate Analysis of Covariance: 
MANCOVA ใช้ตอบคำถามวิจัยแบบใด” 
42. ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ ์ตอนที ่1๖ “Exploratory Factor Analysis: EFA ใช้
ตอบคำถามวิจัยแบบใด” 
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43. ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ์ ตอนที่ 1๗ “Confirmatory Factor Analysis: CFA ใช้
ตอบคำถามวิจัยแบบใด” 
44. ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ์ ตอนที่ 1๘ “Path Analysis ใช้ตอบคำถามวิจัยแบบใด” 
45. ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ ์ตอนที ่1๙ “Multiple Indicator and Multiple 
Cause: MIMIC ใช้ตอบคำถามวิจัยแบบใด” 
46. ตอบคำถามวิจัยด้วยสถิติสไตล์พูลพงศ ์ตอนที ่2๐ “Multiple Group Analysis ใชต้อบคำถาม
วิจัยแบบใด” 
47. Data Process in SEM 
48. Multiple Regression Analysis 
49. Multiple Discriminant Analysis 
50. Logistic 
 
บริการวิชาการออนไลน์ ในช่องทาง Facebook  
ชือ่กลุ่ม “คุยเรื่องสถิติสไตล์พูลพงศ์” จำนวน  21 ครั้ง 
ครัง้ที่ ๑ หัวข้อ “การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ” 
ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “คุยเรื่อง Multiple Regression ด้วยโปรแกรม LISREL” 
ครั้งที่ ๓ หัวข้อ “คุยเรื่อง Measurement Model ด้วยโปรแกรม LISREL” 
ครัง้ที่ ๔ หัวขอ้ “คุยเรื่อง CFA ด้วยโปรแกรม LISREL” 
ครัง้ที ่๕ หัวข้อ “คุยเรื่อง Path Analysis ดว้ยโปรแกรม LISREL” 
ครั้งที่ ๖ หัวข้อ “คุยเรื่อง Multiple Indicators and Multiple Causes ด้วยโปรแกรม LISREL” 
ครั้งที่ ๗ หัวข้อ “คุยเรื่อง Mediator Analysis ด้วยโปรแกรม LISREL” 
ครั้งที่ ๘ หัวข้อ “คุยเรื่อง Interaction Model ด้วยโปรแกรม LISREL” 
ครั้งที่ 9 หัวข้อ “เคล็ดลับ...แปลผลมืออาชีพ: Ep1 t-test” 
ครั้งที่ 10 หัวข้อ “เคล็ดลับ...แปลผลมืออาชีพ: Ep2 ANOVA” 
ครั้งที่ ๑๑ หัวข้อ “เคล็ดลับ...แปลผลมืออาชีพ: Ep3 ANCOVA” 
ครัง้ที่ 12 หวัขอ้ “เคล็ดลับ...แปลผลมืออาชีพ: Ep4 MANOVA” 
ครัง้ที่ 13 หัวข้อ “เคล็ดลับ...แปลผลมืออาชีพ: Ep5 MRA” 
ครั้งที่ 14 หัวข้อ “เคล็ดลับ...แปลผลมืออาชีพ: Ep6 MDA” 
ครั้งที่ 15 หัวข้อ “เคล็ดลับ...แปลผลมืออาชีพ: Ep7 Logistic” 
ครั้งที่ 16 หัวข้อ “เคล็ดลับ...แปลผลมืออาชีพ: Ep8 CFA” 
ครั้งที่ 17 หัวข้อ “เคล็ดลับ...แปลผลมืออาชีพ: Ep9 Path” 
ครั้งที่ 1๘ หัวข้อ “Multiple Group Analysis with AMOS” 
ครั้งที่ 19 หัวข้อ “Run CFA ด้วยโปรแกรม AMOS” 
ครั้งที่ 20 หัวข้อ “การปรับโมเดล CFA ด้วยโปรแกรม AMOS” 
ครั้งที่ 21 หัวข้อ “เทคนิคการเลือกใช้สถิติเพ่ือการวิจัยระดับต้น t-test, ANOVA, MANOVA” 
 


