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ความเชี่ยวชาญ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานเป็นทีม  ความไว้วางใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์   ความไว้วางใน
องค์การ  สมดุลระหว่างการทํางานและชีวิต  ภาวะผู้นํากับประสิทธิผลของทีม   ทีมข้ามสายงาน ความคิด
สร้างสรรค์  ความฉลาดทางอารมณ์ของทีม  ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคคล  พฤติกรรมการตัดสนิใจและ
แก้ปัญหา  สภาพแวดล้อมในการทํางาน  บรรยากาศการทํางานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทํางาน   
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน  การติดต่อสื่อสารในองค์การ  
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางจิตในองค์การ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
 ศยามล  เอกะกุลานันต์. 2553. “การตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยทีมของนักบริหารยุคใหม”่.  
  วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, 3(2)  กรกฎาคม-ธันวาคม 2553, 68-77.            

ศยามล เอกะกลุานันต์. 2551. “EQ: บุคคลและทมี”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 34(2)  
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2551): 40-54 

  จินตนา ตันสุวรรณนนท์   ศศิพร  ต่ายคํา  อมรรัตน์  เรืองสกุล พัฒนา นายสรรเสริญ  อินทรัตน์ และ 
 ศยามล  เอกะกุลานันต์. 2555.  “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
 คุณธรรมจริยธรรมที่ย่ังยืนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา”. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทศัน์  
 27(2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2555, 137-148. 

 ศยามล  เอกะกุลานันต์.  2554. “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมดุลระหว่างงานและชีวิตที่ 
  ส่งผลต่อ พฤติกรรมการทํางานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน 
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  ยานยนต์ เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 17(2) กรกฎาคม  
  2554,  87-104.    
 ชัญญา   ลี้ศัตรูพ่าย  ป่ินกนก วงศ์ป่ินเพ็ชร์ และศยามล  เอกะกุลานันต์. แบบจําลองความสัมพันธ์ 

ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารกับความไว้วางใจที่มีต่อคู่สมรสในเขตกรุงเทพมหานคร.   
วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 (กรกฎาคม- ธันวาคม  2552)  53-68. 

ศยามล  เอกะกุลานันต์ และถวัลย์ เนียมทรัพย์ 2560. รายงานการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของความฉลาด 
ทางอารมณ์ที่มต่ีอความผาสุกและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์ กลุ่ม
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  (ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

ศยามล  เอกะกุลานันต์   อารีกุล พวงสุวรรณ   สายทิพย์  เหล่าทองมีสกุล และสุรศักด์ิ  ไชยสงค์.   
2557.  รายงานการวิจัยเรื่อง การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี ่และดัชนีมวลกายที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม
การผลิตกลุ่มยางและพลาสติก. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข) 

ศยามล  เอกะกุลานันต์ . 2556.   รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการ 
ทํางานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน                
ยานยนต์.  กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
(ได้รับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ 
วิจัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

ศยามล  เอกะกุลานันต์ . 2554.   รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ 
สมดุลระหว่างงานและชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย. 
กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (ได้รับทุน
สนับสนุนจาก โครงการปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การภาคพิเศษ  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  

รัตติกรณ์  จงวิศาล  ศยามล  เอกะกุลานันต์   พนมพร  พุ่มจันทร์   วิรินธ์ิ  กิตติพิชัย   ป่ินกนก   
 วงศ์ป่ินเพ็ชร์  และนําชัย  ศภุฤกษ์ชัยสกุล. 2553.   รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาและ 

พัฒนาเคร่ืองมือประเมินและ ตัวช้ีวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพ่ือการพัฒนา. 
กรงุเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (ได้รับทุน
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสขุภาพ  กระทรวงสาธารณสุข) 

จินตนา  ตันสวุรรณนนท์   ศศิพร  ต่ายคํา   อมรรัตน์  เรืองสกุลพัฒนา   สรรเสริญ และศยามล                       
เอกะกุลานันต์.  2553.  รายงานการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ย่ังยืนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต.   

รัตติกรณ์  จงวิศาล  และศยามล  เอกะกุลานันต์.  2553.  รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินผล 
โครงการและติดตามผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
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อุตสาหกรรมและองค์การ พ.ศ. 2548. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยา  คณะ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ยุทธนา  ไชยจูกูล  พรรณี  บุญประกอบ  ศยามล  เอกะกลุานันต์  ป่ินกนก  วงศ์ป่ินเพ็ชร์  อิสระ   
บุญญฤทธ์ิ  และจุฑารัตน์  ฉมิเรือง.  2552.  รายงานการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาและพัฒนา
ระบบประเมินความเช่ือถือไว้วางใจในหน่วยงานภาครัฐ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (ได้รับทุนสนับสนุนจาก สํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)) 

พรรณี  บุญประกอบ  ยุทธนา  ไชยจูกูล  ศยามล  เอกะกลุานันต์ และปิน่กนก  วงศ์ป่ินเพ็ชร์. 2551.                  
รายงานการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาและพัฒนาระบบประเมินความเช่ือถือไว้วางใจระหว่าง 
สํานักงาน ก.พ. และส่วนราชการ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (ได้รับทุนสนับสนุนจาก สาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล 
เรือน (ก.พ.)) 
 
 

2.  บทความที่ได้รบัการตพีมิพ์ฉบบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ
Akakulanan, S. Drinking Pattern and Job Performance of Operational Staff in  

Industrial Workplaces. A Presentation and Proceeding of International 
Conference on Business and Social Sciences, Osaka, Japan, 22-24 March 2015: 
411-422.      

Akakulanan, S. “Work Behaviors based on Sufficiency Economy Philosophy” Meaning,  
Enhancing and Consequences to Employee and Organization: Perspectives of  
Employees in Factories of Automotive Parts Manufacturing Industry in Thailand.  
A Presentation and Proceeding of International Symposium on Business and  
Social Sciences, Tokyo, Japan, 15-17 March 2013:  308-314. 
 

งานวิจัยทีก่าํลงัทาํ 
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมดุลระหว่างงานและชีวิตของเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์หญิงกลุ่ม

บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อยู่ระหว่างพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
 
3. ตาํรา/หนังสือ 

ศยามล  เอกะกุลานันต์.  2557. เอกสารประกอบการสอนวิชา จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารในองค์การ 
(01459376).  ภาควิชาจิตวิทยา  คณะสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ศยามล  เอกะกุลานันต์.  2556. เอกสารประกอบการสอนวิชา วิธีวิจัยทางจิตวิทยา (01459491).  
ภาควิชาจิตวิทยา  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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ศยามล  เอกะกุลานันต์.  2553. เอกสารประกอบการสอนวิชา การตัดสินใจและการแก้ปัญหาใน
องค์การ (01459478).  ภาควิชาจิตวิทยา  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 
4. ภาระงานสอน  
 วิธีวิจัยทางจิตวิทยา จิตวิทยาสังคม  จิตวิทยาประยุกต์ในการทํางานจิตวิทยาการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กลุ่มงาน  จิตวิทยาทั่วไป   จติวิทยาเพ่ือชีวิตสมัยใหม ่ จิตวิทยาสังคม  จติวิทยาการบริการ  จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การข้ามวัฒนธรรม  จิตวิทยาการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์การ  จิตวิทยา
อุตสาหกรรม  จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารและการชักชวน จิตวิทยาธุรกิจ  จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารในองค์การ 
มนุษยสัมพันธ์  สุขภาพเพ่ือชีวิต  มนุษย์กับสังคม 
 
5. ประสบการณด์้านวิทยากร 
 อาจารย์พิเศษสอนวิชาจิตวิทยาการบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา 
 อาจารย์พิเศษสอนวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
 อาจารย์พิเศษสอนวิชาจิตวิทยาธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “พลวัตรของทีม กระบวนการกลุ่ม การสร้างทีมที่มีประสทิธิภาพ  

และแนวคิดของการสร้างทีม”  ให้กับนิสิตหลักปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 อาจารย์พิเศษสอนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานเอกชน และรัฐบาลต่างๆ ในหัวข้อที่เก่ียวข้องจิตวิทยา 
                     อุตสาหกรรมและองค์การ เช่น การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
 
 


