
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาณี พูนพล | Pitchayanee Poonpol 

สถาบันวิจัยพฤติกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                  
114 ซอยสุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110                                                       
โทร 02-649-5000 ต่อ 16700, E-mail: a.pitchayanee@gmail.com 

 
การศึกษา 

• 2554 – 2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 
    คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• 2548 – 2550 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขาวิชาวารสารสนเทศ 
    คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• 2544 – 2548 รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
    คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ประวัติการทำงาน 

• 2558 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

• 2555 – 2556 อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิยาลัยศรีปทุม 

• 2551 – 2554 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร 
    ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) 

• 2550 – 2551 บรรณาธิการบริหารโครงการ (Project Editor) 
    บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 

 

ความเชี่ยวชาญ 

• พฤติกรรมศาสตร์ในยุคดิจิทัล 

• พฤติกรรมการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ 

• การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

• การสื่อสารในครอบครัวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
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ประวัติการสอน 

สถาบัน รายวิชา/หัวข้อ ระดับ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จป 821 จิตวิทยาการรู้คิด ปริญญาเอก 

จป 731 การวิจัยและกลวิธีในการพัฒนา

บุคคลและกลุ่มเพ่ือประสิทธิผลของงาน  

ปริญญาเอก 

วป 563 พฤติกรรมการสื่อสารในสังคมดิจิทัล ปริญญาโท 

วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา หัวข้อ 

การอธิบายพฤติกรรมของบุคคลตามแนวคิด

ของกลุ่มการรู้คิด Fishbein & Ajzen 

ปริญญาโท 

วป 532 เจตคติและการทำนายพฤติกรรม ปริญญาโท 

วป 541 พ้ืนฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรม

มนุษย์ หัวข้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์

จากมุมมองนิเทศศาสตร์ 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการ

ของมนุษย ์หัวข้อ สื่อกับการพัฒนาบุคคล 

ครอบครัวกับการพัฒนาบุคคล 

ปริญญาโท 

วป 803 ฝึกปฏิบัติการวิจัย 1 ปริญญาโท 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม

เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

วภสว 508 สัมมนาทางภาษาและการสื่อสาร

ระหว่างวัฒนธรรม หัวข้อ Culture and 

Communication Behavior in the Digital 

Era 

ปริญญาโท 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 

DSI 535 Behavioral Sciences in Digital 

Age 

บุคคลทั่วไป 

คณะวารสารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

วส 705 การวิจัยการสื่อสารเชิงปริมาณข้ันสูง 

หัวข้อ Structural Equation Modeling 

ปริญญาเอก 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต 

 

IC 616 Communication Law and Ethics 

หัวข้อ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และ

ปริญญาโท 
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หัวข้อ การสื่อสารนวัตกรรม กฎหมายเกี่ยวกับ

การโฆษณา 

คณะนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

JRI 412 การวิจัยทางวารสารสนเทศ 

(Journalism and Information 

Technology Research) 

ปริญญาตรี 

JRI 315 การจัดการข้อมูลทางวารสารสนเทศ 

(Journalism Information Management) 

ปริญญาตรี 

 

ตำแหน่งหน้าที่อื่น 

• เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว (พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน) 

• บรรณาธิการวารสารพฤติกรรมศาสตร์ (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1) ฉบับ มกราคม 2560, มกราคม 
2561 และกรกฎาคม 2561 

 

วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ 

• พ.ศ.2565 วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2565 

• พ.ศ.2561 หัวหน้าโครงการและวิทยากรฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง โครงการการ
ฝึกอบรมเยาวชนผู้ประกอบการเพื่อสังคม ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ และวันที่ 17-18 
กุมภาพันธ์ 2561 

• พ.ศ.2558 ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการพัฒนาและผลิตสื่อสนับสนุนการรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ 
มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

• พ.ศ.2559 คณะทำงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
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บทความเผยแพร่ในฐาน TCI 

กชกร บุญยพิทักษ์สกุล และพิชญาณี พูนพล. (2562). ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
 ออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสาร
 พฤติกรรมศาสตร์, 25(2), 39-59. 

กรกนก แขดวง, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และ พิชญาณี พูนพล. (2562). ปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อ
 พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
 โรงเรียนในสังกัดสำนังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสาร
 พฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 11(1), 124-143. 

นภัทร เสนพงศ,์ พิชญาณี พูนพล และณัฐพร ไทยจงรักษ์. (2561). กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจใน
 การทำงานบริการวิชาการแก่สังคมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสาร
 พฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 10(2), 142-161. 

พิชญาณี ภู่ตระกูล, ประทีป จินงี่ และคันธทรัพย์ ชมพูพาทย์. (2560). แบรนด์บุคคลและแบรนด์
 มหาวิทยาลัย: กรณีศึกษาการสร้างแบรนด์บุคคลผ่านเฟซบุ๊กของอาจารย์มหาวิทยาลัย. วารสาร
 พฤติกรรมศาสตร์, 23(2), 101-116. 

พิชญาณี ภู่ตระกูล, ประทีป จินงี่, คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ และประภาส ณ พิกุล. (2559). การสร้าง     
 แบรนด์บุคคลของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยผ่านเฟซบุ๊ก. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการ
 พัฒนา, 8(2), 57-70. 

พิชญาณี ภู่ตระกูล. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขันติธรรมทางการเมืองของนักศึกษาที่เปิดรับข่าวสาร
 ทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์, 9(1), 53-77. 

พิชญาณี ภู่ตระกูล. (2559). การเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์: แนวทางการศึกษา ปัจจัยที่มี
 อิทธิพล และผลกระทบ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 8(2), 1-16. 

ภรณี วิรเศรณี, อังศินันท์ อินทรกำแหง และพิชญาณี พูนพล. (2562). ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง
 สังคมและด้านบุคคลที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียนชั้น
 มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 25(1), 
 82-99. 

ลัคนา แก้วเรือง, พิชญาณี พูนพล และศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2563). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับ
 ปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 
 12(2), 120-138. 
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ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ 

Poonpol, P. (2018). Digital Citizenship Behavior and Its Determinants among University 

 Students in Thailand. Proceedings of 2018 International Symposium on 

 Education and Psychology (ISEP 2018). Osaka, Japan. April 2018.  

Poonpol, P. (2018). Factor Influencing Social Entrepreneurial Attitude and Participative 

 Behavior in Social Enterprise of Teenagers in Thailand. Zurich, Switzerland. 

 June 2018 . 

โครงการ/งานวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน 

สถานภาพ 

การพัฒนาและประเมินนวัตกรรมสื่อการ
เรียนรู้ออนไลน์โดยใช้แนวคิดจิตวิทยา
เชิงบวกเพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้และการ
วิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ 

สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2565 หัวหน้าโครงการ 

นวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมการปรับตัวทางสุขภาวะของผู้
บกพร่องทางการ  ได้ยินในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2564 หัวหน้าโครงการ 

แนวทางการกำหนดนโยบายส่งเสริม
พฤติกรรมการรายงานข่าวผ่าน
เฟซบุ๊กไลฟ์อย่างมีจริยธรรมของนักข่าว
พลเมือง: การวิจัยอนาคต 

สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย                  
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2563 หัวหน้าโครงการ 

ปัจจัยเชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพัน
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และความ
ผูกพันต่อการเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีของมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2561 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน 

สถานภาพ 

ปัจจัยเชิงสาเหตุของเจตคติการเป็น

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมและพฤติกรรม

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือ

ความเข้มแข็งของชุมชน 

ส่วนกิจการเพ่ือ
สังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2561 หัวหน้าโครงการ 

การฝึกอบรมเยาวชนผู้ประกอบการเพ่ือ

สังคม (โครงการบริการวิชาการแก่

ชุมชน) 

ส่วนกิจการเพ่ือ
สังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2561 หัวหน้าโครงการ 

ปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมและการสนับสนุนทาง
สังคมในสื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการแก้ปัญหาชีวิตครอบครัว
ของบิดามารดาที่มีบุตรวัยอนุบาล 

มหาวิทยาลัย                    
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในสื่อออนไลน์
ของมหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย                  
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

โครงการจัดทำคู่มือการรักษาวินัย
ข้าราชการพลเรือน 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
(สำนักงาน ก.พ.) 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

 


