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บรรณานุกรม 

 
หนังสือภาษาไทย 
[กลัป์ยกร วรกุลลฎัฐานีย,์ 2551] กลัป์ยกร วรกุลลฎัฐานีย ์และพรทิพย ์สัมปัตตะวนิช การโฆษณา 
 เบือ้งต้น กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2551 
[กาญจนา แกว้เทพ, 2543] กาญจนา แกว้เทพ กิตติ กนัภยั และปาริชาติ สถาปิตานนท ์สโรบล  
 “มองส่ือใหม่ มองสังคมใหม่” กรุงเทพฯ : เอดิสัน เพรส โพรดกัส์  
 2543 
[กาญจนา แกว้เทพ, 2547] กาญจนา แกว้เทพ การวิเคราะห์ส่ือ แนวคิดและเทคนิค กรุงเทพฯ:  

ภาควชิาการส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2547 

[กาญจนา แกว้เทพ, 2549] กาญจนา แกว้เทพ ศาสตร์แห่งส่ือและวฒันธรรมการศึกษา กรุงเทพฯ: 
เอดิสันเพรสโพรดกัส์ 2549 

[กมลรัตน์ เสราดี, 2551] กมลรัตน์ เสราดี ความเป็นไทยท่ีถกูถ่ายทอดผ่านงานการ์ตูนญ่ีปุ่น 
วทิยานิพนธ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551 

[เขมิกา จินดาวงศ,์ 2551] เขมิกา จินดาวงศ ์การวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ของ
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล การคน้ควา้แบบอิสระ สาขาวิชาส่ือศิลปะและ
การออกแบบส่ือ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2551 

[เคนท ์เวอร์ไทม ์และ เอียน เฟนวกิค,์ 2551] เปิดโลกนิวมีเดียและการตลาดดิจิทัล=Digimarketing  
แปลและเรียบเรียงโดย ณงลกัษณ์ จารุวฒัน์ และ ประภสัสร  
วรรณสถิตย ์กรุงเทพฯ: เนชัน่บุค๊ส์ 2551 

[จนัทนา เพชรพรหม, 2548]  จนัทนา เพชรพรหม การน าเสนอเอกลักษณ์ “ความเป็นไทย” ใน
รายการ คุณพระช่วย วทิยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิานิเทศศาสตรพฒันาการ ภาควชิาการประชาสัมพนัธ์  
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2548 

[ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550] ฉตัยาพร เสมอใจ พฤติกรรมผู้บริโภค กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่ 2550 
[เฉลิมชล จนัทร์พร, 2548] เฉลิมชล จนัทร์พร รูปแบบและวิธีการส่ือสารวฒันธรรมไทยสู่

ชาวต่างชาติผ่านรายการสารคดีท่ีมีการเผยแพร่ในสายการบินไทย 
วทิยานิพนธ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2548 
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[ชุษณา ข าบุญเกิด, 2553] ชุษณา ข าบุญเกิด การวิเคราะห์เวบ็บลอ็กในฐานะพืน้ท่ีของการแสดง 
อัตลักษณ์และภาพแทนตัวบุคคล การคน้ควา้แบบอิสระ สาขาวชิาส่ือ
ศิลปและการออกแบบส่ือ ศิลปะศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2553 

[ไชรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545] ไชรัตน์ เจริญสินโอฬาร สัญวิทยา, โครงสร้างนิยม, หลังโครงสร้าง 
 นิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์ กรุงเทพฯ: วภิาษา 2545 
 [ธิคุณ สุภาสัย, 2550] ธิคุณ สุภาสัย แนวคิดยคุหลังสมยัใหม่ในภาพยนตร์ : กรณีศึกษางาน

ภาพยนตร์ของหว่องกาไว การคน้ควา้แบบอิสระ สาขาวชิาส่ือศิลปะ
และการออกแบบส่ือ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2550 

[นที บุญพราหมณ์, 2546] นที บุญพราหมณ์ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค กรุงเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโวฒ 2546 

[บุญชม ศรีสะอาด, 2545]  บุญชม ศรีสะอาด การวิจัยเบือ้งต้น พิมพค์ร้ังท่ี 7 กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก 
2545 

[บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2531] บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ การวิจัยและประเมินประสิทธิภาพทาง 
การศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ: สามเจริญพานิช 2531 

[ปฏิพตัร สุขแยง, 2554]  ปฏิพตัร สุขแยง การพัฒนาแผนการเรีนรู้แบบบูรณาการสาระสังคม
ศึกษา เพ่ือเสริงสร้างการรักความเป็นไทย ส าหรับนักเรียนืช้ันมธัยท
ศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนฝางชนูปถมัภ์ จังหวดัเชียงใหม่ การคน้ควา้แบบ
อิสระสาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2554 

[ประชา สุวรีานนท ์และเกษียร เตชะพีระ, 2554] ประชา สุวรีานนท ์และเกษียร เตชะพีระ  
 อัตลักษณ์ไทย: จากไทยสู่ไทยๆ และบริโภคความเป็นไทย พิมพค์ร้ังท่ี  
 2 กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกนั 2554   

[ปิยะพร เขตบรรพต, 2551]  ปิยะพร เขตบรรพต พฤติกรรมการรับการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือใหม่
ของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ การคน้ควา้แบบอิสระ
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2551 

[พรทิพย ์สัมปัตตะวนิช, 2546] พรทิพย ์สัมปัตตะวนิช แรงจูงใจกับการโฆษณา กรุงเทพฯ: 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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[ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2551]  ไพโรจน์ พิทยเมธี การวิเคราะห์การออกแบบเลขนศิลป์ท่ีแสดง
เอกลักษณ์ไทย วทิยานิพนธ์ สาขาการออกแบบเลขนศิลป์ ภาควิชาการ
ออกแบบเลขนศิลป์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศิลปากร 
2551 

[ภวนิ อยูสุ่ข, 2551]  ภวนิ อยูสุ่ข ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกส่ือโฆษณาผ่านอินเทอร์เนต็ของ
ธุรกิจโรงแรม ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ การคน้ควา้แบบอิสระ
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2551  

[มนตน์ทัธ์ เลิศเกียรติด ารงค,์ 2553] มนตน์ทัธ์ เลิศเกียรติด ารง การวิเคราะห์และการพัฒนาการ 
ออกแบบแผ่นป้ายโฆษณาบนอินเทอร์เนต็ การคน้ควา้แบบอิสระ 
สาขาวชิาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2553  

[วรรณพิมล องัคศิริสรรพ, 2544]  โรล็องด ์บาร์ตส์ เขียน วรรณพิมล องัคศิริสรรพ แปล นพพร 
ประชากุล บรรณาธิการ “มายาคติ: สรรนิพนธ จาก Mythodologies 
ของ Roland Barthes” กรุงเทพฯ: โครงการจดัพิมพค์บไฟ 2544  

[สวนิต ยมาภยั และคณะ, 2528] เดนิส แมคไคว และ คณะ แบบจ าลองการส่ือสารส าหรับการศึกษา 
การส่ือสารมวลชน แปลโดย สวนิต ยมาภยั และระววีรรณ ประกอบผล 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2528 

[สัญญา สัญญาววิฒัน์, 2533] สัญญา สัญญาววิฒัน์ สังคมวิทยทัศน์ กรุงเทพฯ: เจา้พระยาการพิมพ ์
2533 

[สุภางค ์จนัทวานิช, 2544] สุภางค ์จนัทวานิช ทฤษฎีสังคมวิทยา กรุงเทพฯ: ว.ีพร้ินท ์2544 
[สุรีลกัษณ์ วรีะโจง, 2550] สุรีลกัษณ์ วรีะโจง การออกแบบอีโมติคอมส่ืออารมณ์ ความรู้สึกท่ีมี

ความเป็นไทย การคน้ควา้แบบอิสระ สาขาวชิาส่ือศิลปะและการ
ออกแบบส่ือศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2550   

[เสรี วงษม์ณฑา, 2540] เสรี วงษม์ณฑา การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย กรุงเทพฯ: บริษทั  
ธีระฟิลม์ และไซเทก็ซ์ จ  ากดั 2540 

[เสรี วงษม์ณฑา, 2547] เสรี วงษม์ณฑา ครบเคร่ืองเร่ืองการส่ือสารการตลาด กรุงเทพฯ:
Diamond in Business World 2547 

[ศรัญญา ไชยวรรณ, 2554] ศรัญญา ไชยวรรณ ส่ือใหม่ในสังคมการเมืองไทย กรณีศึกษา 
เฟซบุ๊ควอยส์ทีวี การคน้ควา้แบบอิสระ สาขาวชิาส่ือศิลปะและการ
ออกแบบส่ือ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2554 
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[ศิริชยั พงษว์ชิยั, 2551]  ศิริชยั พงษว์ชิยั การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ 
กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์วทิยาลยั 2551 

[ศิริญญา กิตติวฒิุกร, 2553] ศิริญญา กิตติวฒิุกร การวิเคราะห์การรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทัศน์ การคน้ควา้แบบอิสระ สาขาวชิาส่ือศิลปะและ
การออกแบบส่ือ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2553 

[ศิริลกัษณ์  สุวรรณวงศ,์ 2538] ศิริลกัษณ์  สุวรรณวงศ ์ทฤษฎีและเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  
 กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์ 2538 
[ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538]  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ พฤติกรรมผู้บริโภคฉบับสมบูรณ์ กรุงเทพฯ: 

ส านกัพิมพพ์ฒันาศึกษา 2538 
[เอกรัฐ เลาหทยัวาณิชย,์ 2552] เอกรัฐ เลาหทยัวาณิชย ์ภาพแทนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวฒันธรรมกับ 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมของชุมชน :กรณีศึกษาบ้านแม่ก าปอง ต าบล
ห้วยแก้วก่ิง อ าเภอแม่ออนจังหวดั เชียงใหม่ การคน้ควา้แบบอิสระ 
สาขาวชิาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2552 
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