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กรุงเทพฯ:  โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย.  คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

นลินี  หอสถิตกุล.  2544.  ความสัมพันธระหวางทัศนคติ กลุมอางอิง การสงเสริมการขายและความ 

ตั้งใจซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.  วิทยานพินธ 
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เนตรนภา  ชินวัตร.  2546.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีในจังหวัดเชียงใหม. 
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องอาจ  ดอกไมแกว.  2547.  ปจจัยท่ีมีผลในการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใชสําหรับระบบดิจิทัล 

จีเอสเอ็ม ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.  การคนควาแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
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____________.  2553.  ยอดจองไอโฟน4Gทุบสถิติ6แสนเคร่ืองวันเดียว.  (ระบบออนไลน).   
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