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ก าหนดการ 
งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2562 

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
9.00 – 10.00 น.  ลงทะเบียน  

ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

10.00 – 10.10 น.  กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดี  

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดี  

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 

ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดี  

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

10.20 – 12.30 น. น าเสนอบทความแยกตามห้อง จ านวน 75 เรื่อง ห้องละ 12-13 คน คนละ 10 นาที 

   (ห้อง 401, 402, 404 ,405, 406 และ 407 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี) 

12.30 – 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 301, 304 ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

13.30 – 14.00 น.  คณบดีมอบประกาศนียบัตรและถ่ายรูปร่วมกัน  

ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี 
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รายช่ือผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

ผู้ด าเนินรายการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร 

ล าดับ เวลาน าเสนอ หัวข้อ ผู้น าเสนอ 
1. 10.20–10.30 น. ผลของการใช้ Youtuber ในการรวีิวสถานท่ีท่องเที่ยว ที่มีผลต่อการรับรู้

และการตัดสินใจซื้อและใช้บริการของผู้บริโภค 
คุณจอมขวัญ บญุทศ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

2. 10.30–10.40 น. การเปิดรับการรีวิวสถานท่ีท่องเทีย่วของผู้ทรงอิทธิพลผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์กับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย 

คุณชุติมา มากสังข ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3. 10.40–10.50 น. การสื่อสารผ่านยูทูบที่มผีลต่อการรับรู้และทัศนคตโิรคซมึเศร้าของกลุ่ม
คนวัยท างานในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

คุณวารีทิพย์ บญุยอ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

4. 10.50–11.00 น. แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ด้วยเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจของกรมเจ้าท่า 

คุณณฤชนก ภักดีภิรมรักษ์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

5. 11.00–11.10 น. ความคาดหวัง การเปิดรบั และความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ 
แฟนเพจกรมควบคมุมลพิษ 

คุณชมพูนุท ทับทิมชัย 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

6. 11.10–11.20 น. การเลา่เรื่องของวงแบล็กพิงก์ผ่านสื่อออนไลน ์ คุณภัทร์ธรีา ค านิล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

7. 11.20–11.30 น. ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในอินสตาแกรมส าหรับสินค้าประเภทอาหาร
และเครื่องดื่ม กับการเปิดรับ ทัศนคติ และพฤติกรรมการตอบสนองของ
ผู้บริโภค 

คุณชนิดา กิ่งรุ้งเพชร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8. 11.30–11.40 น. คุณลักษณะของผูม้ีอิทธิพลทางความคิดระดับจลุภาค 
บนอินสตาแกรมในกลุ่มสินค้าคลีน 

คุณปวีณา ช้ินศุภร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9. 11.40–11.50 น. ทัศนคติและพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการรีวิวการท่องเที่ยว ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ต่อการตัดสินใจวางแผนการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวไทยแบบอิสระ 

คุณชลธิชา ชินบด ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

10. 11.50-12.00 น. การสื่อสารอัตลักษณ์ของเจเนอเรช่ันวายผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
กรณีศึกษาเฟซบุ๊ก 

คุณพงศ์พันธุ์ พัฒนเกียรติกลุ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

11. 12.00-12.10 น. การสื่อสารประเด็นโรคซึมเศร้าในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์  
กรณี : ศึกษาเพจเฟซบุ๊ก RAQUE Forward 

คุณพิชามญช์ุ ยอดรัตน ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

12. 12.10-12.20 น. พฤติกรรมการเปดิรับ ทัศนคติ และกระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยว 
ตามแฮชแท็กท่องเที่ยวบนทวิตเตอร์ 

คุณปภสันันท์ ชมจันทึก 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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รายช่ือผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

ผู้ด าเนินรายการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต 

ล าดับ เวลาน าเสนอ หัวข้อ ผู้น าเสนอ 
1. 10.20–10.30 น. การพัฒนานักแสดงเพื่อสร้างอัตลกัษณ์ตัวละครท้องถิ่น 

ในละครโทรทัศน์ยอดนยิม 
คุณฐิตา ทิพย์รตัน ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. 10.30–10.40 น. การปรุงอ านาจผ่านความรื่นรมย์ในการท าอาหารของผู้หญิงในภาพยนตร์ คุณพรลภสั บุญฟัก 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3. 10.40–10.50 น. การประกอบสร้างภาพตัวแทนเกยใ์นละครซรีีสเ์กย์ของไทย คุณวัชราภรณ์ เผือกบุญนาค 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

4. 10.50–11.00 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือน 
ในรายการข่าวทางโทรทัศนไ์ทย 

คุณวิชชุดา ช่วยพิชัย 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

5. 11.00–11.10 น. การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงปริมาณรายการข่าวโทรทัศน์ท่ีมีแหล่งสารมาจาก
สื่อออนไลน ์

คุณศรินภัสร์ ลลีาเสาวภาคย ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

6. 11.10–11.20 น. การสร้างสรรค์เนื้อหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ  คุณสหพร ยี่ตันส ี

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

7. 11.20–11.30 น. การสร้างสรรค์สื่อสาระบันเทิงออนไลน์ เพื่อให้ความรู้ด้านการสื่อสาร
ผ่านหลักปฏิบัตดิ้านสื่อสารการแสดง 

คุณชัยวิชิต พงษ์พากเพียร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8. 11.30–11.40 น. อัตลักษณ์ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย คุณกฤตพล สุธีภัทรกลุ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

9. 11.40–11.50 น. การน าเสนอเนื้อหาความรุนแรงในเครือข่ายสังคมออนไลน์  
: กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

คุณอานุรักษ์ เขื่อนแก้ว 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

10. 11.50-12.00 น. การวิเคราะห์การน าเสนอข่าวการเมืองออนไลน์ของหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน คุณฐิติมา ศิรินุพงศ ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

11. 12.00-12.10 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเปิดรับรายการข่าวโทรทัศน์ของ
ประชาชนกลุ่มมลิเลนเนียล 

คุณธนภัทร ศรีกระจ่าง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

12. 12.10-12.20 น. กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศกึษา
ในก ากับของรัฐ 

คุณเมธาพร ไตรกิจวัฒนกุล 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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รายช่ือผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

ผู้ด าเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม 

ล าดับ เวลาน าเสนอ หัวข้อ ผู้น าเสนอ 
1. 10.20–10.30 น. รูปแบบการด าเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรม  

การท่องเที่ยวเมืองรองของกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 
คุณบุศรา ธาราเกษม 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2. 10.30–10.40 น. การสื่อสารและการบริโภคเชิงสญัญะเครื่องแต่งกายแบรนด์เนม 
ของชนช้ันกลาง 

คุณสุชาดา ทิพย์ยอแล๊ะ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3. 10.40–10.50 น. การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อโีคคาร์ 
ในเขตจังหวัดชลบุร ี

คุณอนงค์ลักษณ์ วิชัยค า 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

4. 10.50–11.00 น. อิทธิพลของการรับรู้การออกแบบบรรจภุัณฑ์ของเครื่องดื่มน้ าผักและ
ผลไม้พร้อมดื่มต่อการตดัสินใจซื้อของผู้บริโภค 

คุณปรญิญาภรณ์ แสงสุข 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. 11.00–11.10 น. การเปิดรับ ทัศนคติต่อการสื่อสารการตลาดออนไลน์ และพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคร้านมัลตแิบรนด์สโตร ์

คุณภูษณิศา ลิม้อังกูร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6. 11.10–11.20 น. การสื่อสารการตลาดแบบบอกต่อ และพฤติกรรมผู้บรโิภค  
ร้านอาหารไทยในประเทศโมซัมบกิ 

คุณวาทิตา เนื่องนิยม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7. 11.20–11.30 น. พฤติกรรมการบรโิภคตราสินค้าของเจเนอเรช่ันมี คุณลภัสดาศรณ์ โชคหริัญธนากูล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8. 11.30–11.40 น. การเปิดรับสื่อ การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้บริการสนามลูป่ั่น
จักรยานเจริญสุขมงคลจิตของนักป่ันในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

คุณจุฑามาศ จองทวีเกียรต ิ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

9. 11.40–11.50 น. ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในแอปพลิเคชัน E-
marketplace กรณีศึกษา Shopee 

คุณพีรวสั สัตย์ใจเที่ยง 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

10. 11.50-12.00 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อและสนับสนุนวง บอยแบนด์ไทยของแฟน
คลับ 

คุณณฏัฐนิตย์ ปกป้อง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

11. 12.00-12.10 น. การศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลนผ์่าน
โทรศัพท์มือถือของกลุ่มวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณธนพร ชูเวทย ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

12. 12.10-12.20 น. การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมของประชาชนท่ีมี
ต่อกองบัญชาการกองทัพไทย 

คุณศุจินันท์  พูลสวสัดิ ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

13. 12.20-12.30 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจท าศัลยกรรมความงาม   
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณไอยวริญ ดา่นชัย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์



งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2562 
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 

 

รายช่ือผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

ผู้ด าเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา รอดอาตม์ 

ล าดับ เวลาน าเสนอ หัวข้อ ผู้น าเสนอ 
1. 10.20–10.30 น. ความสอดคล้องในตนเองและความภักดีต่อตราสินค้า 

แบรนด์เนมหรูของผู้ชายไทย 

คุณกานตมิา ยอดกลัยารตัน ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2. 10.30–10.40 น. การประยุกต์แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมในระดับชุมชนเพื่อเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมการลดใช้หลอดพลาสตกิในร้านกาแฟ 

คุณวิสสุตา ตั้งธนพฤทธ์ิ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

3. 10.40–10.50 น. การเปิดรับสื่อและปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความตั้งใจซื้อ 
เครื่องส าอางออร์แกนิกของผู้สูงวยัในกรุงเทพมหานคร 

คุณเรณุกา พนิตชัยศักดิ ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

4. 10.50–11.00 น. ภาพความเป็นชายในโฆษณาเครื่องส าอางเกาหลสี าหรบัผู้หญิง คุณพีรดา บุศย์น้ าเพชร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

5. 11.00–11.10 น. ประสิทธิผลของการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนแบรนด์ออนไลน์:  
ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคที่มีต่อความจงรักภักดี 
ในแบรนด์ Netflix 

คุณกานต์ธดิา อัจฉริยะชาญวณิช 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

6. 11.10–11.20 น. ความสัมพันธ์ต่อภาพลักษณ์ตราสนิค้าเครื่องส าอางช้ันน ากับภาพลักษณ์
ผู้บริโภค ของผู้หญิงเจนเนอเรชั่นเอกซ์ และ ผู้หญิงเจนเนอเรชั่นเอ็ม 

คุณศรณัรักษ์ โรจนวิทยส์กุล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7. 11.20–11.30 น. การศึกษาเอกสารอัตลักษณต์ราสนิค้าและการสื่อสารการตลาด 
เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 

คุณปาริชาติ ยาน้อย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

8. 11.30–11.40 น. ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานกับสมรรถนะ
การด าเนินงานในองค์กรไม่แสวงหาก าไร 

คุณวันทนีย์ เจียรสุนันท์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9. 11.40–11.50 น. การเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดกับความจงรักภักดีของแฟนคลับ
สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

คุณธีรรัตน์ สิงห์ธรี ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

10. 11.50-12.00 น. กลยุทธ์การตลาดการเมืองไทยปี 2562 กรณีศึกษา : พรรคอนาคตใหม่ คุณพันธกานต์ ทานนท์ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

11. 12.00-12.10 น. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทลัของร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงาม 
อีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) บนอินสตาแกรมสตอรี ่

คุณณัฐสินี กรรโมทาร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

12. 12.10-12.20 น. การสื่อสารรสนิยมของชนช้ันกลางผ่านวัฒนธรรมขนมไทย  
: กรณีศึกษา คาเฟ่ขนมไทย 

คุณพัชนี เผือกโสภาทัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 



งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2562 
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รายช่ือผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์ รัตนางค์ ตุละวรรณ  

ล าดับ เวลาน าเสนอ หัวข้อ ผู้น าเสนอ 
1. 10.20–10.30 น. การเลา่เรื่องเชิงปฏสิัมพันธ์ในสื่อวิชวลโนเวลประเภท “เกมจีบหนุม่”  

บนสมาร์ตโฟน 
คุณฐนิตา หวังวณิชพันธุ ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. 10.30–10.40 น. พฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอปพลเิคชันไลน์และความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ 

คุณนนท์ วัฒนกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3. 10.40–10.50 น. การศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จของการให้บริการธุรกิจออนไลน์ 
ของธนาคารกสิกรไทย กรณีศึกษา K ONLINESHOP SPACE 

คุณชญาภา อุดมสิทธ์ิ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

4. 10.50–11.00 น. สื่อสังคมออนไลน์ : การเปดิรับและการรูเ้ท่าทันสื่อ  กรณศีึกษา การใช้
เฟซบุ๊กของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คุณอรญั อรัญมาตย ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 

5. 11.00–11.10 น. ภาพถ่ายแนวสตรีทกับการรับรู้การจัดฉาก คุณปภาวี หงส์เชิดชัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6. 11.10–11.20 น. การประเมินความเข้าใจและข้อเสนอแนะของนักโฆษณาในเรื่องการ
ก ากับตนเอง 

คุณมลิญ หาญจีระปัญญา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7. 11.20–11.30 น. รหัสสัญญะที่ส าคัญของสื่อการต์ูนสร้างแรงบันดาลใจ: การศึกษาฮิคารุ 
เซียนโกะ เกมอัจฉรยิะ 

คุณภัทราพร ภรูิวังสกุล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

8. 11.30–11.40 น. ช่างสักผู้หญิง : การสื่อสารและการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมในอาชีพ คุณอภิชญา รัตนกุสมุภ ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

9. 11.40–11.50 น. กระบวนการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติ คุณณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 

มหาวิทยาลยัสยาม 

10. 11.50-12.00 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับชมโฆษณาวิดีโอทางยูทูบ คุณกนกภา กรปีระเสริฐกุล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11. 12.00-12.10 น. การตลาดเชิงประสบการณด์้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน และความ
ตั้งใจซื้อคอนโดของผู้บรโิภค 

คุณณัฐวรรธน์ คณูอเนกสิน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

12. 12.10-12.20 น. ปัจจัยพยากรณ์ที่มีต่อความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของเจเนอเรชัน ซี คุณพิณญาดา ปติิธนฤทธิ ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

13. 12.20-12.30 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งของกลุ่มวัยเจเนอเรช่ันวาย คุณกฤตชานนท์ เวชพราหมณ ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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รายช่ือผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

ผู้ด าเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ตันติเวชกุล 

ล าดับ เวลาน าเสนอ หัวข้อ ผู้น าเสนอ 
1. 10.20–10.30 น. กิจกรรมของยังแฮปปี้และการมสี่วนร่วมของผู้สูงอายุ 

ที่เสริมสรา้งพฤฒพลังของผู้สูงอายุ 
คุณอัยรณิ แต้มเรืองอิทธิ์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

2. 10.30–10.40 น. การออกแบบการสื่อสารด้วยกิจกรรมละครในกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริม
การเห็นคณุค่าในตนเอง 

คุณสุวมิล อุทัยโรจนรตัน ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

3. 10.40–10.50 น. ลักษณะทางประชากร แรงจูงใจของผู้บริโภค และพฤติกรรมการใช้
บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซในเขตกรุงเทพมหานคร                                            

คุณธันยพร กวีบริบรูณ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. 10.50–11.00 น. การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
กิจกรรม“ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”  
ภายใต้โครงการ ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม 

คุณฐาปนี วรรณทอง 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

5. 11.00–11.10 น. กลยุทธ์การสื่อสารการวิ่งเพื่อการเคลื่อนไหวทางสังคม  
กรณีศึกษา โครงการก้าวคนละก้าว 

คุณณัฐิวุฒิ คชินทร ์

มหาวิทยาลยัธรรฒศาสตร ์

6. 11.10–11.20 น. การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และการยอมรับแนวคิดการติดตั้งตู้ถุงยางอนามัย
ในโรงเรียนของวัยรุ่นในจังหวัดสุรนิทร์ 

คุณทัตเทพ ธรรมษา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

7. 11.20–11.30 น. การเปิดรับสื่อและทัศนคติต่อโครงการ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย”  
2558-2561 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

คุณวิรันญา ระฆังทอง 

มหาลัยธรรมศาสตร ์

8. 11.30–11.40 น. พัฒนาการชีวิตและกระบวนการสร้างทุนทางวัฒนธรรม 
ของ เอกชัย ศรีวิชัย 

คุณเนตเิชาวน์ คงแก้ว 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

9. 11.40–11.50 น. การเปิดรับ การรับรู้ และทัศนคติ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกัน 
การทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 

คุณปาริชาติ บุญเอก 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

10. 11.50-12.00 น. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ส าหรับนักท่องเที่ยววัยเกษียณ 

คุณอาจรยี์ ศักดิ์เกษตรกูล 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

11. 12.00-12.10 น. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ CSR ที่มีผลต่อการยอมรับกลุม่ ปตท. 
จังหวัดระยอง 

คุณวัลรียา ศลิาหลัก 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

12. 12.10-12.20 น. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อที่อยูอ่าศัยของกลุ่มผูสู้งอายุและก่อนสงูอายุ คุณศุภดา  เศรษฐโท 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

13. 12.20-12.30 น. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการปัญหาความขัดแย้งพื้นที่ของชุมชน  
: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต บ้านไม้โบราณ ชุมชนป้อมมหากาฬ 

คุณสุชัญญา ทวีวัน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์


