
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

72 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
 
กรมสงเสริมการเกษตร.(2558).รำยกำรสรุปกำรด ำเนินงำนวิสำหกิจชุมชน.กรุงเทพมหานคร: 2558 
กองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้า. (2560) . ประวัติและควำมเป็นมำของงำนศิลปะเพื่อ

กำรตกแต่งเดโคพำจ.  สืบค้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560, จาก : www.utcc.ac.th.  
เที่ยงธรรม พลโลก.(2558).นิยำมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม . สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

จาก http://www.sme.go.th/Pages/Define.aspx. 
ขัตติยา ขัติยวรา. (2558). การถ่ายทอดความรู้เรื่องแผนธุรกิจเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มอาชีพ

หัตถกรรมชุมชนปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง. วำรสำรกำรพัฒนำชุมชนและคุณภำพ
ชีวิต. 3(3): 1-9. 

จารุณี ภัทรวงษ์ธนา(2559). การขยายช่องทางการตลาดออนไลน์สินค้าหัตถกรรมชุมชน ต าบลมะขุนหวาน 
 อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. วำรสำรวิชำกำร 
 มหำวิทยำลัยฟำร์อีสเทอร์,10(2): 163-175.  
จินตนา บุญบงกา.(2544).กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  

จังหวัดสมุทรปราการ.  (2556).  ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสมุทรปรำกำร.  ค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2560, 

http://www.samutprakan.go.th. 

ฉัตยาพร เสมอใจ.  (2547).  พฤติกรรมผู้บริโภค. กรงุเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท. 
ฌัชฌานันท์ นิติวัฒนะ. (2558). แนวทางการส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาด ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอ เ พี ย ง  ข อ ง ก ลุ่ ม วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น  อ า เ ภ อ ซ า สู ง  จั ง ห วั ด ข อน แ ก่ น . ว ำ ร ส ำ ร สุ ท ธิ
ปริทัศน์. 29(91): 220-238. 

ณภัทร ทิพย์ศรี และคณะ.(2558) .  ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุค. 
เศรษฐกิจแห่งการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงราย.  วำรสำร
วิทยำกำรจัดกำรสมัยใหม่, 8(1): 19-32. 

ณัตตยา เอี่ยมคง และคณะ. (2559). สภาพปัจจุบัน ความต้องการและความคาดหวังของผู้ผลิตและจ าหน่าย
สินค้าโอทอปที่มีต่อการขายสินค้าผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ . วำรสำรวิชำกำร RMUTT Global 
Business and Economics Review. 2559; 11(1): 31-42. 

ณัฐพงศ์ เทพวงศ์ (2554). การวางแผนธุรกิจ รัตโนภาส อพาร์ทเม้นท์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. 
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
ณิชชา โชคพิทักษ์กุล (2557) .การวัดคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 

วิทยานิพนธ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ดวงใจ ธรรมนิภานนท์ (2559). กลยุทธ์กำรตลำดผลิตภัณฑ์ควำมงำมผ่ำนช่องทำงกำรค้ำแบบดิจิทัล .

 วิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัยเนชั่น.  

http://department.utcc.ac.th/thaiculture/index.php/culture/5-2013-03-04-01-46-31
http://department.utcc.ac.th/thaiculture/index.php/culture/5-2013-03-04-01-46-31
http://www.sme.go.th/Pages/Define.aspx
http://www.samutprakan.go.th/


มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

73 
 

ทิชากร เกสรบัว. (2558). กลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพแข่งขันทางการตลาดส าหรับ ผู้ประกอบการรายใหม่
(ประเภทเครื่องจักสาน) ในตลาดอาเซียน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรท านาข้าวบ้าน
บางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี. วำรสำรวิชำกำรมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์.23(41): 225-247. 

ธวัชชัย ฟ้าแสงและคณะ. (2557)การวิจัยและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสันทรายต้นกอก ต าบลฟ้าฮ่าม
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วำรสำรกำรพัฒนำชุมชนและคุณภำพชีวิต. 2(1): 63-72. 

ธันยมัย เจียรกุล. (2557). ปัญหาและแนวทางการปรับตัวของ OTOP เพ่ือพร้อมรับการเปิด AEC. วำรสำร
นักบริหำร. 34(1): 177-191. 

นราวุฒิ สังข์รักษา. (2553). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรปรับตัวทำงกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นใน
จังหวัดสระบุรี. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพ.  

นิรุติ ผึ่งผล, วินัย สยอวรรณ และนงนุช นามวงษ์ (2559). ปัจจัยท านายการตัดสินใจจัดจ าหน่ายยาจาก
สมุนไพรของร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดชลบุรี .  วำรสำรวิชำกำรมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์.24(45):177-193 

บุญชม ศรีสะอาด.  (2545).  กำรวิจัยเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 7. กรงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 

บุษรา สร้อยระย้า และคณะ. (2556). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยกล้วยส าหรับ               
บรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป. วำรสำรวิชำกำรและวิจัย 7(1) : 9-24. 

ปฐมพงษ์ บ าเริบและวสุธิดา นักเกษม. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำบนธุรกิจพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

ประกาศิต เจริญหิรัญ (2555).ปัจจัยที่มีผลต่อควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพกำรบริกำรทำงโลจิสติกส์ในกำร
กระจำย สิ น ค้ ำ เ ค รื่ อ ง มื อ ผ่ ำ ตั ด ใ ห ญ่ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย .  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  เ ชี ย ง ใ ห ม่  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

ปราณี เอี่ยมละออภักดี.  (2551).  กำรบริหำรกำรตลำด. กรุงเทพมหานคร: ธนาเพรส. 

พัชรา วงศ์แสงเทียน, ชญานิษฐ์ ศศิวิมล และพัทธนันท์โกธรรม. (2559). กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรตลำด
กับภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนหัตถกรรมกำรจักสำนไม้ไผ่เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนดง
เดือย อ ำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที 7 “ยกระดับงานวิจัย เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลก”. 25-26 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: หน้า 1447-1461. 

ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร (2555) . กำรบริหำรช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ .
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ภ. อดิทิพยางกูร. กรุงเทพฯ. 
ภาสกร โทณะวณิก. (2554). กำรประยุกต์พระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่น

งำนหัตถกรรม สำขำงำนจักสำนของจังหวัดเชียงใหม่.รายงานการวิจัย. ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

74 
 

มณีรัตน์ รัตนพันธ์. (2558). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย. วำรสำรหำดใหญ่วิชำกำร 13(2) : 
145-153. 

รัชนีกร วงศ์แสง .(2553). กลยุทธ์กำรตลำดทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับใบตองสตูดิโอดอทคอม. 
บัณฑิต วิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. 

รัชนีกร อุตตมา.(2553). ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยผักปลอดสำรพิษของเกษตรกรในอ ำเภอสำรภีจังหวัด
เชียงใหม่. บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิตเชียงใหม่.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ และคณะ. (2556). กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรน ำระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มำ
ใช้กับ ผลิตภัณฑ์OTOP ในอ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ.นครราชสีมา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน;. 

รัฐบาลไทย. (2559).  ยุทธศำสตร์ขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล.  กรุงเทพ: 2559 
เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ และคณะ.  (2553).   กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์.  กรุงเทพฯ: อินเฮาส์ โนว์เลจ. 
รุ่งนภา ต่ออุดม. (2556) ปัจจยัความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม 

เกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา.วารสำรบริหำรธุรกิจรำชมงคล ธัญบุรี. 8 (1). 
ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์. (2556). บทวิเคราะห์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่จากมุมมอง

เครือข่ายคุณค่า. วำรสำรบริหำรธุรกิจ. 36(139): 43-58. 
วิทยา จารุพงศ์โสภณ. (2549). การก าหนดราคาเพ่ือก าไรสูงสุด. วำรสำรบริหำรธุรกิจ 29(110) : 45-54. 
วิทยา จันทะวงค์ศรี. (2547). ปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน อ ำเภอ กันทรวิชัย 

จังหวัดมหำสำรคำม. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2548).  นโยบำยธุรกิจและกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์.กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร. 
สุวิมล แม้นจริง.  (2546).  กำรจัดกำรตลำด. กรุงเทพฯ: เอช. เอ็น. กรุ๊ป. 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2558). รำยงำนผลกำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของ 

ประเทศไทย ปี 2558. มีนาคม 2559.  สืบค้นเมื่อวันที่ 8 สงิหาคม 2559จาก
https://www.etda.or.th/download-publishing/51/ 

ส านักนายกรัฐมนตรี (2559).  แผนปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำรำยยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลฯ (ร่าง). 

อัญชรา พุทธิกาญจนกุล และคณะ(2558). แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนAEC)( ของผู้ประกอบการในเขตอ าเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่.วำรสำรวิชำกำรกำรตลำดและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี;2(1):.75-85. 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

75 
 

อัญชัญ จงเจริญ. (2555). พัฒนำรูปแบบและมำตรฐำนกำรจัดกำรธุรกิจร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP และ
ของฝำกชุมชน จังหวัดระนอง. รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

อานันท์  ตะนัยศรี . (2559) . วิสำหกิจชุมชน .  สืบค้น เมื่ อวันที่  8 สิ งหาคม 2559
จาก http://ophbgo.blogspot.com/ 

อาภาพรรณ จันทนาม.  (2558) . การส่งเสริมการตลาด การจัดประชุมสีเขียวในประเทศไทย. วำรสำร
บริหำรธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ 4(2) : 139-152. 

เอกพล บรรลือ, (2559).  เหลื่อมล้ ำ ว่ำงงำนสูงเป็นประวัติกำรณ์!สัญญำณเตือนภัยครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจ
ไทย .สืบค้นเมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2560.จากhttp://themomentum.co/momentum-
feature-thai-ecomomic-unemployed.   

Amit Ghosh (2014). How To Choose The Best Business Structure To Choose For A Start-
up?. Retrieved 30 April 2017.From: www.The Startup Journal.com.  

Andrew Roberts. (2017).LVMH Books $3.5 Billion Gain on Hermes Stock Distribution. ?. 
สืบค้น เ มื่ อ วั น ที่  1 9  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 0 . เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก
https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-17/lvmh-books-3-5-billion-gain-
on-hermes-stock-distribution. 

Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (2001). The strategy-focused organization: How balanced 
scorecard companies thrive in the new business environment. Harvard : Business 
School. 

Melodi Botha, Claire Leanne Robertson. (2014). Potential entrepreneurs' assessment of 
opportunities through the rendering of a business plan. University of Pretoria. 

Natalie Robehmed, (2013). What Is A Startup?. Retrieved. 30 April 2017. From: 
https://www.forbes.com/sites/natalierobehmed/2013/12/16/what-is-a-startup/ 
#f35dc0e40440.  

Nastasi, B. K. and Schensul, S. L. (2005). Contributions of qualitative research to the validity 
of intervention research.  Journal of School Psychology. 43(3), 177-195. 

Philips Kotler.(2014).Marketing Management.New Jersey: Prentice - Hall. 

Taiminen, H.M. & Karjaluoto, H. (2015). The usage of digital marketing channels in 
SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development.22(4): 633-651. 

 

 
 
 
 

https://plus.google.com/118159807858320184135
https://www.forbes.com/sites/natalierobehmed/2013/12/16/what-is-a-startup/



