
ล ำดบัที่ ชือ่บทควำม ผู้น ำเสนอผลงำน สถำบนั
1 การเล่าเร่ืองอัตลักษณ์ คุณค่าผู้สูงอายุไทย กรณีศึกษานักส่ือสาร : โดม สุขวงศ์ และ ดร.พระครู

วนิัยธรมานพ

นางสาวสมรักษ์ เจียมธรีสกุล จุฬาฯ

2 การศึกษากลยุทธก์ารสร้างสรรค์ Second Screen ในส่ือโทรทัศน์ดิจิทัล นายนัทพร แบบประเสริฐ สถาบันบัณฑิต       

พัฒนบริหารศาสตร์

3 การศึกษาคุณค่าตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาของแฟนคลับ นายชีวสิทธ ิวรีะเมธกีุล สถาบันบัณฑิต       

พัฒนบริหารศาสตร์

4 การศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมการรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกของผู้ชม นายสุรภพ จิตรงาม ม.ธรรมศาสตร์

5 การสร้างความหมายของผู้หญงิท าแท้งผ่านภาพตัวแทนในภาพยนตร์ไทย นางสาวศานต์ฤทัย  สาเพิม่ทรัพย์ ม.ธรรมศาสตร์

6 การสร้างตัวละครทีม่ีลักษณะเฉพาะของละครโทรทัศน์ชุด Project S the series ตอน Side by 

Side พีน่้องลูกขนไก่ และ SOS Skate ซึม ซ่าส์

นางสาวจุฑามาศ สาคร จุฬาฯ

7 การสร้างสรรค์หนังสือภาพส าหรับเด็กเพือ่ส่ือสารประเด็นความหลากหลายทางเพศ นางสาวสุทธอิาภา คุ้มครอง จุฬาฯ

8 การส่ือสารกับการสร้างภาพลักษณ์ดาราแบดมินตันหญงิ  : กรณีศึกษา รัชนก อินทนนท์ นายวทัญญู เกียรติก าจร ม.ธรรมศาสตร์

9 การส่ือสารความหมายใหม่ของตัวละครส ามนักขาผ่านการแสดงฉุยฉายร่วมสมัย นางสาววริสา โรจน์วรพร จุฬาฯ

10 การส่ือสารเชิงกลยุทธก์ับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัท ปูนซิ

เมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)

นายเกียรติกร แทนสุวรรณ ม.ธรรมศาสตร์

11 การส่ือสารตราสินค้า ของตราสินค้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษา ตราสินค้า The Body Shop และ

 L'Occitane

นางสาวปุณชญา ใจภักดี จุฬาฯ

12 การส่ือสารแบบห้องเสียงสะท้อนในเฟซบุก๊ นางสาววรางคณาง อุย๊นอก จุฬาฯ

13 การส่ือสารพุทธศาสนาจากมูลนิธทิางศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชันวาย นายวรรณธชั ประเสริฐ สถาบันบัณฑิต       

พัฒนบริหารศาสตร์

14 การส่ือสารเพือ่สร้างอัตลักษณ์เพศหญงิในกีฬามวยไทยยุคปัจจุบัน นางสาวพิไลวรรณ ฉายแสง ม.ธรรมศาสตร์

15 การส่ือสารรณรงค์บนพืน้ทีอ่อนไลน์ Change.org นางสาวแก้วเกล้า บรรจง จุฬาฯ

คณะนิเทศศำสตร ์จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย

รำยชื่อผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร

งำนประชุมวิชำกำรกำรสื่อสำรระดับชำติ ครัง้ที่ 2 ประจ ำป ี2561

วันเสำรท์ี่ 14 กรกฎำคม 2561

อำจำรย์นิชคุณ  ตุวพลำงกูร

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำหอ้ง 409 ชั้น 4 อำคำรมงกุฎสมมติวงศ์
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รำยชื่อผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร
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อำจำรย์นิชคุณ  ตุวพลำงกูร

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำหอ้ง 409 ชั้น 4 อำคำรมงกุฎสมมติวงศ์

16 การส่ือสารร่างกายผ่านเฟซบุก๊ : กรณีศึกษา คลิปวดีิโอออกก าลังกายของผู้หญงิ นางสาวศิริพรรณ รุ่งสาโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์

17 การแสดงออกความโศกเศร้าสาธารณะกับวาทกรรมความเป็นชาติไทย นางสาวธนัย์ชนก ร่ืนถวลิ จุฬาฯ

18 การให้นิยามความโสด การรับรู้คุณค่าในตัวเอง และการแสดงตัวตนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของสาว

โสดเจนวาย

นางสาวจิราพร พารารักษ์ สถาบันบัณฑิต       

พัฒนบริหารศาสตร์

19 ความคาดหวงั การเปิดรับ และความพึงพอใจต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาประเภท E-Sports นางสาวศัลยาภา นวรัตน์ ม.ธรรมศาสตร์

20 ความคาดหวงั พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนในการดูแลของมูลนิธิ

ยุวพัฒน์ทีม่ีต่อยุวพัฒน์สาร

นางสาวคุณิอร บูรณะโอสถ ม.ธรรมศาสตร์

21 ความคาดหวงัประโยชน์ การเปิดรับ และทัศนคติ ทีม่ีต่อข้อมูลข่าวสารบนเฟซบุก๊เพจด้านสุขภาพ นางสาวศศิธร เดชารัตน์ ม.ธรรมศาสตร์

22 ความสัมพันธร์ะหวา่งการเปิดรับส่ือทางการตลาด ทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือสินค้าจาก

ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค

นายมนตรี รัศมี ม.ธรรมศาสตร์

23 ความสัมพันธร์ะหวา่งการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้บริการทีม่ีต่อโรงพยาบาลสถาบันโรค

ไตภูมิราชนครินทร์

นางสาววภิารัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ม.ธรรมศาสตร์

24 ความสัมพันธร์ะหวา่งการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อโครงการวชิาชีพช่างประปา

เพือ่ประชาชนของการประปานครหลวง

นางสาวกรวกิา วรีะพันธเ์ทพา ม.ธรรมศาสตร์

25 ความสัมพันธร์ะหวา่งความคาดหวงัประโยชน์ การเปิดรับ และความพึงพอใจทีม่ีต่อ แฟนเพจ 

"ขอบสนาม"

นายสิปปนนท์ ไวทยการ ม.ธรรมศาสตร์

26 เครือข่ายการส่ือสารและการด ารงอยูข่องเครือข่ายแฟนฟุตบอลไทย กรณีศึกษา : เครือข่ายแฟน

บอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซี

นายปัณณธร ไม้เจริญ ม.ธรรมศาสตร์

27 การปรับทัศนคติ : เคร่ืองมือในการจ ากัดเสรีภาพในการแสดงออกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 (คสช.)

นางสาวชนกนันท์ เสรีธรรมาชน ม.ธรรมศาสตร์

28 จริยธรรมและการน าเสนอข่าวโดยการใช้เฟซบุก๊ไลฟ์ของส านักข่าว นางสาวพรนรี สายโอภาส ม.ธรรมศาสตร์

29 ชุดความคิดเกีย่วกับคนพิการในรายการโทรทัศน์ประเภททอล์กโชว ์รายการเกมโชวแ์ละรายการ

สารคดี

นายธชัพงศ์ ชาลานุมาศ ม.ธรรมศาสตร์
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30 ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับ และความคาดหวงัของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีต่อภาพยนตร์

ไทยอิสระ

นางสาวนันท์นภัส  สุขพรทววีฒัน์ ม.ธรรมศาสตร์

31 แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในช่วงการเปล่ียนผ่านสู่ยุคโทรทัศน์ดิจิทัล 

กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสีี   ช่อง 3

นางสาวรัตนา ปรีฎาพาก สถาบันบัณฑิต       

พัฒนบริหารศาสตร์

32 แนวทางการผลิตรายการกระจายเสียงผ่านรูปแบบรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย นายอาลี ปรียากร สถาบันบัณฑิต       

พัฒนบริหารศาสตร์

33 แนวทางการพัฒนากลยุทธก์ารส่ือสาร ส าหรับธรุกิจเพือ่สังคม นางสาวไปยดา นนทโกวทิ ม.ธรรมศาสตร์

34 เบตง : กลยุทธก์ารส่ือสารท่องเทีย่วภายใต้ภาวะวกิฤตความรุนเเรงในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ นางสาวกัณฐิมา แก้วงาม ม.ธรรมศาสตร์

35 แบบจ าลองเชิงโครงสร้างของปัจจัยทีม่ีอิทธพิลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการช าระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

นายบัญชา หมัน่กิจการ สถาบันบัณฑิต       

พัฒนบริหารศาสตร์

36 ปัจจัยพยากรณ์ผลลัพธค์วามผูกพันในเฟซบุก๊แฟนเพจบิวต้ีบล็อกเกอร์ นางสาวอรสินี  ตุลสุข สถาบันบัณฑิต       

พัฒนบริหารศาสตร์

37 ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้องกันความเส่ียงจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊ นางสาวณฐอร บุญนุกูล สถาบันบัณฑิต       

พัฒนบริหารศาสตร์


