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ค ำสั่งคณะนิเทศศำสตร์และนวัตกรรมกำรจัดกำร 
ที่ ๕๖ / ๒๕๕๙ 

เร่ือง  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรระดับชำติ ประจ ำปี ๒๕๕๙  

    

   เพื่อให้การด าเนินโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิประจ าปี ๒๕๕๙ ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๙ ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่า
ด้วยการการด าเนินงานของส่วนงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ ดังนี้ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
     ๑.  ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 
     ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์  ศาสตระรุจิ  
     ๓.  รองศาสตราจารย ์ดร.จิตราภรณ ์ สุทธิวรเศรษฐ ์  
     ๔.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประทมุ  ฤกษ์กลาง  
     ๕.  รองศาสตราจารย ์ดร.อุษา  บิ้กกิน้ส ์   
     ๖.  รองศาสตราจารย ์พัชนี  เชยจรรยา   
     ๗.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสนัต ์เกดิวบิูลย์เวช 
     ๘.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา  ชัยสุวรรณ   
     ๙.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร   
     ๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต  
     ๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อศัวนิ  เนตรโพธิ์แก้ว  

  ๑๒. อาจารย์ ดร.วิเชียร  ลัทธิพงศ์พันธ ์ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ธรรมวิภัชน์ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ก าจร หลุยยะพงศ์ 
๓. รองศาสตราจารย์ ขนบพันธ์ เอี่ยมโอภาส 

 
/ ๔. รองศาสตราจารย ์... 
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๔. รองศาสตราจารย์ อวยพร พานิช 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จนิตวรี์ เกษมศขุ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตวิิบูลย์ 
๘. อาจารย์ ดร.มาริสา จันทมาศ 
๙. อาจารย์ ดร.ศรัณยธ์ร ศศิธนากรแก้ว 

 
  ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้ ถึงวันที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐ 
      

             สัง่  ณ  วันที ่ ๑  มิถนุายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

       

                          (ศาสตราจารย ์ดร.ยุบล เบญ็จรงค์กิจ) 
                      คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ 
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ค ำน ำ 

 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับชาติ ประจ าปี  2559 หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์          

และการจัดการ” มีผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้อ่านประเมินจ านวน 36 เรื่อง และได้น าเสนอผลงาน      

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันศุกรท์ี่ 1 กรกฎาคม 2559 

 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจากการประชุมสัมมนาวิชาการดังกล่าว ประกอบด้วยบทความที่

เกี่ยวข้องกับหัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ” ในหัวข้อย่อยดังนี ้

กลุ่มท่ี 1  นวัตกรรมการสื่อสารออนไลน์  

กลุ่มท่ี 2  ชมหนัง ดูละคร และฟังเพลง  

กลุ่มท่ี 3  มุมมองการสื่อสารกับสังคม  

กลุ่มท่ี 4  การสื่อสารการตลาดที่หลากหลาย  

 บทความวิชาการในกลุ่มย่อยดังกล่าว มีผลจากการศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการด้านนิเทศ

ศาสตร์ คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการขอขอบคุณผู้เขียนบทความ ผู้ประเมินบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิประจ า

สาขาวิชาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ 

 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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ประชุมสมัมนำวิชำกำรระดับชำติ ประจ ำปี 2559 
1. หลักกำรและเหตุผล 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางวิชาการ  โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไปผลิตผลงานวิจัย งานวิชาการ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการ  การวิจัย  
ตลอดจนเป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้  เพ่ือเป็นฐานส าหรับการพัฒนาด้านวิชาการ
การเรียนการสอน  การพัฒนาชุมชน  และสังคมที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะชนทั้งในองค์กร และ
สร้างความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนๆ  เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์  ให้งานที่ มีคุณค่าได้น าไปใช้
ประโยชน์ และเผยแพร่ในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง   

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จึงเห็นสมควรโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
ประจ าปี 2559 หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ” โดยมี หัวข้อย่อย คือ นวัตกรรมนิเทศศาสตร์
การตลาด นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และสารสนเทศ นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนา เพ่ือเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัย และวิชาการให้กับคณาจารย์  นักวิชาการ  นิสิต  นักศึกษา            
ได้แลกเปลี่ยนความรู้อันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ผลงานวิจัย  สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง  ยั่งยืน  ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติ
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้น าเสนอผลงาน และเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการสู่สาธารณชน และชุมชนวิชาการ 

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ อันจะน าไปสู่การพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เพ่ือรวบรวมจัดพิมพ์บทความทางวิชาการในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการ
สร้างสรรค์งานวิจัย งานวิชาการระหว่างนักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ร่วมมือกันในการพัฒนางานทางวิชาการ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป 

3. วิธีด ำเนินกำร  

 1. น าเสนอผลงานวิชาการของนักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
 2. การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญ 
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4. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 1. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

 2. นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 

6. สถำนที ่

 ห้อง 6011 ชั้น 6 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส าหรับเปิดงาน 
 ห้อง 6003, 6004, 6005 และ 6006 6 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ส าหรับน าเสนอผลงาน 

7. ที่ปรึกษำโครงกำร 

 ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, คณบดี 
 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ผู้รับผิดชอบโครงกำร: 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ, รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ผู้ติดต่อประสำนงำนและด ำเนินกำร: 

 นางสาวศกุนี  อิ่มกระโทก  นักวิชาการศึกษา 
 นางสาวปาริชาติ  บ่อค า  นักวิชาการศึกษา 

นายเอกพงษ์  สิทธิพงษ์   นักวิชาการศึกษา 
นางสาวธันย์ชนก จันทร์รุ่งเรือง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เผยแพร่ผลงานและ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน 

 2. นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา 
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10. ก ำหนดกำรรับบทควำม 

รำยละเอียด วัน-เดือน-ปี 

ลงทะเบียนและส่งบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
(ล่วงหน้า Early Bird Registration) 

ตั้งแต่บัดนี้ – 20 เมษายน 2559 

ลงทะเบียนและส่งบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

(ปกติ Regular Registration) 
21 เมษายน – 16 พฤษภาคม 
2559 

ปิดรับบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 16 พฤษภาคม 2559 
ประกาศผลการพิจารณา 8 มิถุนายน 2559 

ปิดรับบทความจากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ฉบับแก้ไข) 17 มิถุนายน 2559 

ประกาศรายชื่อและผลงานที่ได้รับการน าเสนอ 21 มิถุนายน 2559 
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 1 กรกฎาคม 2559 

 

11. ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำน 
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ก ำหนดกำรกลุ่มย่อย ห้อง 6003 

กลุ่มที่ 1 นวัตกรรมกำรสื่อสำรออนไลน์ 

ผู้ด ำเนินรำยกำร  ผศ.สรลักษณ์ พงษ์โพธิ ์

ล ำดับที ่ เวลำน ำเสนอ หัวข้อ ผู้น ำเสนอ 
1. 13.25–13.40 น. ปัจจัยการตลาดเชิงประสบการณท์ี่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสรมิ

ผ่านแคมเปญสื่อสารการตลาด 
คุณชลิดา อู่ผลเจรญิ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

2. 13.40–13.55 น. พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน ์ ความพึงพอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์ของคนในกรุงเทพมหานคร 

คุณกฤษณี  เสือใหญ่  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

3. 13.55–14.10 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารออร์แกนิคออนไลน์ของ

ผู้บริโภค 

คุณชัญญา  ชีนิมิตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

4. 14.10–14.25 น. การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร กับการส่งต่อข้อมลูผ่าน

แอพพลิเคชั่นไลน์ของผูสู้งอาย ุ

คุณกิรณา สมวาทสรรค ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

5. 14.25–14.40 น. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบพันธมิตร กับการรับรู้ ทัศนคติ 

และพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

คุณดาณี ทรงศิรเิดช 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

6. 14.40–14.55 น. การวิเคราะห์การสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผา่นสื่อสังคมออนไลน์
ที่มีผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย ใน
การเลือกซื้อสินค้าและบริการ 

คุณกุลนดิา แย้มทิม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

7. 14.55–15.10 น. ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ และ พฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภค ต่อการสื่อสารการตลาดของร้านค้าสินค้าแฟช่ัน
ออนไลน์ท่ีไมม่ีหน้าร้าน 

คุณเมษา วัฒนพิชัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8. 15.10–15.25 น. รูปแบบการสื่อสารของผู้บรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพที่มีช่ือเสียง

ทางอินสตาแกรม 

คุณอังฌุพร ตันติตระกูล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

9. 15.25–15.40 น. รูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความ

ตั้งใจซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  

ชาวไทย 

คุณกังสดาล ศิษย์ธานนท์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์



ix 
 

ก ำหนดกำรกลุ่มย่อย ห้อง 6004 

กลุ่มที่ 2  ชมหนัง ดูละคร และฟังเพลง 

ผู้ด ำเนินรำยกำร  อาจารย์ชนนกิานต์ เสริตานนท์ และ อาจารย์เอกพล เธียรถาวร 

ล ำดับที ่ เวลำน ำเสนอ หัวข้อ ผู้น ำเสนอ 

1. 13.25–13.40 น. พัฒนาการในการสื่อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่องตาม

ค่านิยมของสังคมไทย จากอดีตสู่ปจัจุบัน 

คุณทัศน์วศิน ธูสรานนท์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

2. 13.40–13.55 น. ทัศนคติ พฤติกรรมการเปดิรับและความพึงพอใจของผู้ชมละคร 

ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ 

คุณอาสภา รัตนมุ่งเมฆา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

3. 13.55–14.10 น. กลยุทธ์การสื่อสารช่อง Gutumdai เพื่อสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต์ 

Youtube ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ 

คุณอิศราวุฒิ กิจเจรญิ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

4. 14.10–14.25 น. การศึกษาบทบาทของเพลงร๊อคในการปลูกฝังคุณค่าและการ

สร้างก าลังใจในการด าเนินชีวิตของเยาวชน 

คุณณัชชา ตั้งตรงหฤทัย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

5. 14.25–14.40 น. ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคกับ

พฤติกรรมการชมและการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็นแนวเรื่อง

ย้อนยุคทางออนไลน ์

คุณวิชชุดา กิมอ่วม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

6. 14.40–14.55 น. The Impact of Music Styles towards Bangkok Music 

Students’ Mental Images Illustration 

คุณพีรวสั ทันอินทรอาจ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

7. 14.55–15.10 น. เลิฟซิกเดอะซีรีส่์ : การสร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนผ่านการ

เล่าเรื่องข้ามสื่อในบริบทชายรักชาย 

คุณศักย์ศรณ์  ศรีประสงค ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

8. 15.10–15.25 น. ตัวละครเกย์ในละครโทรทัศน์ไทยยุคใหม่ คุณพัฒนพล วงษ์ม่วง 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

9. 15.25–15.40 น. การวิเคราะห์การเลา่เรื่องในภาพยนตร์เรื่อง Les Misérables คุณภัทรยิา วิริยะศิริวัฒนะ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ก ำหนดกำรกลุ่มย่อย ห้อง 6005 

กลุ่มที่ 3 มุมมองกำรสื่อสำรกับสังคม 

ผู้ด ำเนินรำยกำร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร  

ล ำดับที ่ เวลำน ำเสนอ หัวข้อ ผู้น ำเสนอ 

1. 13.25–13.40 น. การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติและพฤตกิรรมของกลุ่มแรงงาน

ก่อสร้าง 

ต่อสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณศิธาพิสุทธ์ พรหมสาขา ณ 

สกลนคร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

2. 13.40–13.55 น. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ในจังหวัดนา่น  

คุณทิพย์สดุา ปานเกษม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

3. 13.55–14.10 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกจิกรรมการปั่นจักรยานของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณสรนันท์ การเจริญด ี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

4. 14.10–14.25 น. การสื่อสารโนม้น้าวใจเชิงอารมณ์เพื่อต่อต้านการใช้สัตว์ทดลอง

ของบริษัทเครื่องส าอาง 

คุณหทัยชนก รัตนาชาตร ี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. 14.25–14.40 น. ผลกระทบจากการโฆษณาในเฟซบุ๊ก และแนวทางการรูเ้ท่าทัน

สื่อโฆษณาเฟซบุ๊ก 

คุณณพล ผลากรกลุ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

6. 14.40–14.55 น. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงานต่อสื่อมวลชน 

คุณภัคชุดา  อ าไพพรรณ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

7. 14.55–15.10 น. กระบวนการเปลี่ยนแปลงสื่อพ้ืนบา้นการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน คุณวลญัช์ภัทร จียังศุวัต 

 สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

8. 15.10–15.25 น. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็นของพระติช 

นัท ฮันห์ 

คุณณัฐภัทร์ พงษ์เสาร ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

9. 15.25–15.40 น. ข้อเสนอต่อแนวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทาง

สื่อโทรทัศน์ 

คุณธาราวุธ สืบเชื้อ 

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 

 

  



xi 
 

ก ำหนดกำรกลุ่มย่อย ห้อง 6006 

กลุ่มที่ 4  กำรสื่อสำรกำรตลำดที่หลำกหลำย 

ผู้ด ำเนินรำยกำร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต 

ล ำดับที ่ เวลำน ำเสนอ หัวข้อ ผู้น ำเสนอ 

1. 13.25–13.40 น. การออกแบบแสงเพื่อการสื่อสาร ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ใน

ประเทศไทย 

คุณพิชากร บ ารุงวงค ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

2. 13.40–13.55 น. อิทธิพลของสื่อ และประสบการณท์ าศัลยกรรม ท่ีมีต่อความพึง

พอใจ การตัดสินใจท าซ้ า และการบอกต่อของผู้หญิง 

คุณจารุวรรณ อินทะเว 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

3. 13.55–14.10 น. ตัวช้ีวัดช่ือเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย คุณโสภณ ศรีวัฒนะ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. 14.10–14.25 น. รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ขอ้มูลการท่องเที่ยวจากสื่อ

ออนไลน์ความน่าเชื่อถือและพฤตกิรรมการตัดสินใจท่องเที่ยว

ต่างประเทศ 

คุณอภิชญา ณัฐพงศ์พฤทธ์ิ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

5. 14.25–14.40 น. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์นอกกระแสของ

ประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

คุณสรัสนันท์ ค าดีบุญ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

6. 14.40–14.55 น. การวิเคราะห์โครงสร้างกลุ่มพหุของคุณค่าตราสินคา้ส าหรับ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ผศ.ดร.อนุวัต สงสม 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

7. 14.55–15.10 น. พฤติกรรมการเลือกซื้อและทัศนคติต่อรูปแบบบรรจภุัณฑ์

เครื่องส าอางประเภทดูแลผิวของผูบ้ริโภคเพศชายสมัยใหม ่

รุ่นเจเนอเรชั่นวาย 

คุณมันตาภรณ์ อนะวัชพงษ์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

8. 15.10–15.25 น. องค์กรรับผดิชอบต่อสังคม : ทัศนคติ และการตอบสนองด้าน

คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ ความ

ตั้งใจซื้อและการบอกต่อ ของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน ซ ี

คุณวรมน   บุญศาสตร ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

9. 15.25–15.40 น. กลยุทธ์การสื่อสาร และการรับรู้โครงการความรับผดิชอบต่อ

สังคมของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ ากัดผ่านชุมชน

ออนไลน ์

คุณภัทรพงศ์ เหล่าไพโรจน ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 


