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เอกสารอ้างองิ 

 
หนังสือภาษาไทย  
 [กาญจนา แกว้เทพ, 2547]   กาญจนา แกว้เทพ, การวิเคราะห์ส่ือแนวคิด และ 
      เทคนิค, พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ : บริษทั ซีเอด็ ยเูคชัน่ 
      จาํกดั (มหาชน).  
[ขวญัฤทยั สายประดิษฐ์, 2547]  ขวญัฤทยั สายประดิษฐ์ ชุดฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน

เครือข่ายเร่ืองการเขียนข่าวเพ่ือ การประชาสัมพันธ์ 
ส าหรับหัวหน้างาน สังกัดส านักงานอธิการบดี สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วทิยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยี 
และส่ือสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

[จุไรลกัษณ์ จนัทสีหราช, 2553.]  จุไรลกัษณ์ จนัทสีหราช อิทธิพลของภาพลักษณ์บริษัทท่ีมี
ต่อความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้าบริษัท ฮอนด้า 
ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด สารนิพนธ์ สาขาวชิาการ
จดัการมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

[ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550]    ฉตัยาพร เสมอใจ, พฤติกรรมผู้บริโภค, กรุงเทพฯ : ซีเอด็ 
      ยเูคชัน่. 
[ชุมพร โพธ์ิ, 2547]    ชุมพร โพธ์ิ การศึกษาภาพลักษณ์องค์กร : กรณีศึกษาร้าน

ศึกษาพันธ์พาณิชย์ วทิยานิพนธ์  มหาวทิยาลยับูรพา 
[ณงลกัษณ์ จารุวฒัน์, 2551]  ณงลกัษณ์ จารุวฒัน์, เปิดโลกนิวมีเดียและการตลาดดิจิทัล 
      = Digimarketing, กรุงเทพฯ : เนชัน่บุค๊ส์. 
[ทณัฑิมา เช้ือเขียว, 2551]   ทณัฑิมา เช้ือเขียว พฤติกรรมในการซ้ือสินค้า และบริการ

ผ่านเวบ็ไซต์พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในจังหวัด
เชียงใหม่ การคน้ควา้แบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
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[เทพพนม เมืองแมน  
และสวงิ สุวรรณ, 2540]   เทพพนม เมืองแมน, พฤติกรรมองค์กา, พิมพค์ร้ังท่ี2. 

กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพาณิช. 
[ธโนทยั มงคลสินธ์ุ, 2556]   ธโนทยั มงคลสินธ์ุ, ส่ือสังคมออนไลน์ก าลังเปล่ียนแปลง

อุตสาหกรรมแฟช่ันได้อย่างไร, ภาควชิาการออกแบบ
แฟชัน่และส่ิงทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
กรุงเทพ. 

[นที บุญพราหมณ์, 2546]    นที บุญพราหมณ์, การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค . (งาน
สัมมนา) 6 พฤศจิกายน 2546. หอ้งประชุมท่ี 11 อิมแพคมา
รีน่า เมืองทองธานี. 

[ประวติั เพียรเจริญ, 2551]   ประวติั เพียรเจริญ, กลยทุธ์ลองเทล, กรุงเทพฯ; เนชัน่บุค๊ส์  
      อินเตอร์เนชัน่แนล, บจก. 
[ปิยะพร เขตบรรณพต, 2553]   ปิยะพร เขตบรรณพต พฤติกรรมรับการส่ือสารการตลาด

 ผ่านส่ือใหม่ของผู้บริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ การ
 คน้ควา้แบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิา
 การตลาด บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

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

[บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2531] บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, ระเบียบวิธีการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์, กรุงเทพฯ : สามเจริญพานิช. 

[พิชิต วจิิตรบุญยรักษ,์ 2554]   พิชิต วจิิตรบุญยรักษ,์ ส่ือสังคมออนไลน์: ส่ือแห่งอนาคต, 
วารสารนกับริหาร. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

[พงษเ์ทพ วรกิจโภคาทร, 2537]  พงษเ์ทพ วรกิจโภคาทร, ภาพภจน์นั้นส าคัญย่ิง : การ
ประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์, กรุงเทพฯ : เจริญผล. 

[พรจิต สมบติัพานิช, 2547]  พรจิต สมบติัพานิช โฆษณาในทศวรรษท่ี 2000-2010 : 
การศึกษาถึงปัจจัยด้านส่ือท่ีมีต่อรูปแบบโฆษณา 
วทิยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต คณะวารสารศาสตร์และ
ส่ือมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
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[พรสนอง วงศสิ์งห์ทอง, 2547]  พรสนอง วงศสิ์งห์ทอง, ประวติัศาสตร์ศิลปะเคร่ืองแต่งกาย,  
      กรุงเทพฯ; บริษทั อินฟอร์มีเดียอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั. 
[ร่มเยน็ โกไศยกานนท,์ 2550]  ร่มเยน็ โกไศยกานนท,์ โลกาภิวตัน์และปรากฏการณ์ธุรกิจ  
      เมียส่ังทางอินเตอร์เนต็ : ภาพสะท้อนของความไม่เท่าเทียม 
      ในความสัมพันธ์หญิงชาย, เชียงใหม่ : วนิดาเพรส. 
[วรรณภา สุโภชน์, 2550]    วรรณภา สุโภชน์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของพาณิชย์ 
      อิเลก็ทรอนิกส์ กรณีศึกษาธุรกิจออนไลน์ในกลุ่ม 
      อุตสาหกรรมแฟช่ัน การคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยั 
      เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
[วภิาดา พงศพ์ุทธิพนู, 2553]   วภิาดา พงศพ์ุทธิพนู รูปแบบการตัดสินใจซ้ือสินค้าของ

ผู้บริโภค : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง การซ้ือสินค้า
แฟช่ันทางออนไลน์ และออฟไลน์ การศึกษาอิสระปริญญา
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารการตลาด) คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

[วรัิช ลภิรัตนกุล, 2540]   วรัิช ลภิรัตนกุล, การประชาสัมพันธ์, กรุงเทพฯ : 
สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

[วรัิช ลภิรัตนกุล, 2546]   วรัิช ลภิรัตนกุล, การประชาสัมพันธ์ (Public Relations), 
พิมพค์ร้ังท่ี 10. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

[ศศิกานต ์โชคเจริญวฒนักุล, 2553] ศศิกานต ์โชคเจริญวฒนักุล พฤติกรรมการบริโภคสินค้า 
      และบริการผ่านระบบพาณิชอิเลก็ทรอนิกส์ในอ าเภอเมือง 
      เชียงใหม่จังหวดัเชียงใหม่ การคน้ควา้แบบอิสระศิลป 
      ศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง)  
      บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
[สรัญญา ธรรมพรพิพฒัน, 2548]  สรัญญา ธรรมพรพิพฒัน, บทบาทของนิตยสารสตรีหัว
      นอกกับการสร้างความหมายเก่ียวกับแฟช่ันการแต่งกาย
      ให้กับกลุ่มผู้อ่านวยัรุ่น ศึกษาเฉพาะนิตยสาร SEVENTEEN 
      วทิยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบณัฑิต คณะวรสารศาสตร์ 
      และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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[เสรี วงศม์ณฑา, 2542]   เสรี วงศม์ณฑา, การประชาสัมพันธ์ : ทฤษฎีเชิงปฎิบัติ, 
กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพธี์ระฟิลมแ์ละไซเทก็ซ์. 

[อรวรรณ วรรณโชติ, 2551]  อรวรรณ วรรณโชติ  การสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับปัจจัย
การตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือ สินค้าผ่านระบบพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย วทิยานิพนธ์
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช. 

 [เอก บุญเจือ และ ปิยพรรณ  
กลนักล่ิน,2552]     เอก บุญเจือ และ ปิยพรรณ กลนักล่ิน, หลักการตลาด, พิมพ์

คร้ังท่ี3. เชียงใหม่ : ภาควชิาการตลาดคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
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