
ล ำดบัที่ ชือ่บทควำม ผู้น ำเสนอผลงำน สถำบนั
1 ปฏิภาณทางภาษาเชิง"สองแง่สองง่าม"ในค าร้องเพลงลูกทุ่งไทย นายภรัณยู ข าน  าคู้ จุฬาฯ

2 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีการดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ไลน์ (LINE) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวทวนิันท์  แสงสวา่ง สถาบันบัณฑิต       

พฒันบริหารศาสตร์

3 ปัจจัยด้านการส่ือสารและทัศนคติที่มีอิทธพิลต่อการเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอน นางสาวลลิตา บงกชพรรณราย ม.ธรรมศาสตร์

4 การเพิม่ศักยภาพการส่ือสารการตลาดเกษตรอินทรีย์ จังหวดัสุรินทร์ นางศุภางค์ นันตา มรภ.สุรินทร์

5 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถานที่ที่ใช้พื นที่การท างานร่วมกัน (Co – Working Space) ของ

ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร

นางสาวมนัสภร สีเมฆ ม.ธรรมศาสตร์

6 ปัจจัยที่มีผลในการสร้างความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวี นางสาวกุลจิรา ฤกษ์ศิริรัตน์ สถาบันบัณฑิต       

พฒันบริหารศาสตร์

7 ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อความตั งใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนก าเนิดวทิย์ นายอิทธกิร กุลพทัธพ์าณิชย์ ม.ธรรมศาสตร์

8 การเปิดรับส่ือออนไลน์ของธรุกิจเกมออนไลน์ กรณีศึกษา : เกม Legend of Swordman นายกอบชัย ขันติชัยวรรณ ม.กรุงเทพ

9 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาสวนสัตวข์อนแก่น นายอานันทวทิย์  เวยีงนนท์ ม.ขอนแก่น

10 การศึกษาเนื อหาสารและปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารบนเพจเฟซบุ๊กเด็กและครอบครัว กรณีศึกษา เพจ

เฟซบุ๊ก Little Monster

นายณภัทร กัลยากฤต ม.กรุงเทพ

11 ผลของการโฆษณาในเกมต่อการตอบสนองของผู้เล่นเกม นางสาวพจิาริน สุขกุล จุฬาฯ

12 ผลของการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้รับรองเคร่ืองส าอางต่อความตั งใจซื อสินค้า นางสาวปณิชามน ตระกูลสม สถาบันบัณฑิต       

พฒันบริหารศาสตร์

13 การเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทัลในการรายงานข่าวภัยพบิัติของส านักข่าว CNN นางสาวภัทรี ภัทรโสภสกุล ม.ธรุกิจบัณฑิตย์

14 ผลของโฆษณาที่ใช้จินตภาพด้านความหลากหลายทางเพศต่อพฤติกรรมผู้บริโภค นางสาวศรันยา หงษ์ทอง จุฬาฯ

15 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ นายณัฐพงษ์ ชุมพู ม.ธรรมศาสตร์

คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

รำยชื่อผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร

งำนประชุมวิชำกำรกำรสื่อสำรระดับชำติ ครั้งที ่2 ประจ ำปี 2561

วันเสำร์ที ่14 กรกฎำคม 2561

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธำตรี  ใต้ฟ้ำพูล

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง 410 ชั้น 4 อำคำรมงกุฎสมมติวงศ์
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16 พฤติกรรมการเปิดรับและเนื อหาละครบุพเพสันนิวาสที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตามกระแสนิยมไทยของผู้รับชม นางสาวภรภัทร กิตติมหาโชค สถาบันบัณฑิต       

พฒันบริหารศาสตร์

17 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือออนไลน์ การแสดงตัวตนในสังคมและรูปแบบการด าเนินชีวติออนไลน์ของผู้สูงอายุ นางสาวพมิพช์นก ผลอ่อน สถาบันบัณฑิต       

พฒันบริหารศาสตร์

18 เพลงลูกทุ่งไทยในบริบทจักรวรรดินิยม ( พ.ศ. 2500-2530) : การส่ือสารภาพแทนความเป็นไทยที่ยังไม่ถูก

สร้าง

นายอิทธเิดช พระเพช็ร ม.ธรรมศาสตร์

19 ภาพตัวแทนของตัวละครที่มีภาวะจิตเภทในภาพยนตร์ไทย นางสาวบุณยาพร กิตติสุนทโรภาศ ม.ธรรมศาสตร์

20 ภาพตัวแทนของพื นที่ "สามจังหวดัชายแดนภาคใต้" ในภาพยนตร์ไทย นางสาววริิยาภรณ์ จุนหะวทิยะ จุฬาฯ

21 ภาพลักษณ์โรงพยาบาลเอกชนชั นน าและความภักดีของผู้ใช้บริการ นางสาวกิตาว ีศุภผลศิริ จุฬาฯ

22 มายาคติหน้าอกในสาวพริตตี กับธรุกิจความงาม นางสาววรรณศิริ กางกั น ม.ธรรมศาสตร์

23 รูปแบบการด าเนินชีวติ และการเปิดรับส่ือของเจเนอเรชั่นแซดที่มีความสนใจด้านศิลปะ นางสาวบัวกัญญา สุรัตพพิธิ สถาบันบัณฑิต       

พฒันบริหารศาสตร์

24 รูปแบบการด าเนินชีวติและพฤติกรรมการซื อของผู้บริโภคกลุ่ม        Pet Parent นางสาวศิวพร เที่ยงธรรม สถาบันบัณฑิต       

พฒันบริหารศาสตร์

25 รูปแบบความรัก และภาษารักที่ปรากฏในมิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่งสมัยนิยม นางสาวปาวณี  รัสมี สถาบันบัณฑิต       

พฒันบริหารศาสตร์

26 รูปแบบและลักษณะการมีส่วนร่วมในการกล่ันแกล้งบนพื นที่สาธารณะออนไลน์ นางสาวพรชนก ดาวประดับ ม.ธรรมศาสตร์

27 รูปแบบเส้นทางการตัดสินใจซื อสินค้าที่มีความเกี่ยวพนัสูงผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ นางสาวเกศสุดา สุนทรรักษ์ สถาบันบัณฑิต       

พฒันบริหารศาสตร์

28 ลักษณะข่าวปลอมในประเทศไทยและระดับความรู้เท่าทันข่าวปลอมบนเฟซบุ๊กของผู้รับสารในเขต

กรุงเทพมหานคร

นางสาวนันทิกา หนูสม ม.กรุงเทพ

29 ลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้ส่ือและความผูกพนัผู้บริโภคยุคดิจิทัลผ่าน

เฟซบุ๊ก เพจตราสินค้า

นางสาวธนัฏฐา  เจริญฟุง้ ม.ธรรมศาสตร์

30 วาทกรรมการคุกคามทางเพศต่อเน็ตไอดอลหญิงบนเฟซบุ๊ก นางสาววมิลวรรณ เพาะปลูก ม.รามค าแหง



ล ำดบัที่ ชือ่บทควำม ผู้น ำเสนอผลงำน สถำบนั

คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

รำยชื่อผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร

งำนประชุมวิชำกำรกำรสื่อสำรระดับชำติ ครั้งที ่2 ประจ ำปี 2561

วันเสำร์ที ่14 กรกฎำคม 2561

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธำตรี  ใต้ฟ้ำพูล

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง 410 ชั้น 4 อำคำรมงกุฎสมมติวงศ์

31 ศึกษาปัจจัยด้านการประชาสัมพนัธแ์ละการรับรู้วฒันธรรมองค์การที่พยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัทเอกชน

นายฉันทกร แก้วเกษ สถาบันบัณฑิต       

พฒันบริหารศาสตร์

32 อิทธพิลของ Micro-Influencer ต่อการตัดสินใจซื อสินค้า High Involvement ประเภทรถยนต์นั่งส่วน

บุคคล

นางสาวชัญญาภรณ์ แสงตะโก ม.กรุงเทพ

33 อิทธพิลของปัจจัยจูงใจต่อพฤติกรรมการซื อเสื อผ้าแฟชั่นผ่านเวบ็ไซต์อิเล็กทรอนิกส์คอมเมิร์ซ นางสาวพชิชาพร เนียมศิริ จุฬาฯ

34 การบริหารจัดการการซื อขายลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์ข้ามชาติ กรณีศึกษาบริษัท เวร์ิคพอยท์เอ็นเทอร์เท

นเมนท์ จ ากัด (มหาชน)

นายสหพร ยี่ตันสี ม.ธรุกิจบัณฑิตย์

35 การบริหารจัดการการส่ือสารทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์เพือ่ลดปัญหาความขัดแย้งทาง

การเมืองที่ส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐ

ผศ.ดร.กฤติยา รุจิโชค ม.ราชภัฏนครปฐม


