126

บรรณนานุกรม
หนังสื อ
ชยศมน ทรัพย์สุขบวร. ดนตรีเพื่อการสื่ อสาร. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา รหัส 15-002-007
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ.
แพง ชิ น พงศ์.ดนตรี แ สนสุ ข .พิ ม พ์ค รั้ งที่ 3. กรุ งเทพมหานคร: บริ ษ ัท เพาเวอร์ พริ น ท์ จ ากัด ,
2550.
แพง ชิ น พงศ์.ดนตรี เพิ่ ม พลัง สมอง.พิ ม พ์ค รั้ งที่ 3. กรุ งเทพมหานคร :บริ ษ ัท เพาเวอร์ พริ น ท์
จากัด, 2551.
พรทิ พ ย์ สั ม ปั ตตะวนิ ช.แรงจู งใจกับ การโฆษณา.กรุ งเทพมหานคร:มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ,
2546.
อริ ยะ สุ พรรณเภษัช . พัฒ นา E.Q. ด้ วยเสี ยงเพลง. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์, 2543.
วิทยานิพนธ์
กีรติกานต์ วันถนอม. การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้ อหาและปั จจัยที่มีบทบาทต่อการสร้างสรรค์เพลง
โฆษณา. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2539.
เกี ยรติ นิ ยม สว่างเจริ ญ . ทัศนคติ ของวัยรุ่ น ที่ มีต่อรู ปแบบการน าเสนอภาพยนตร์ โฆษณาสิ น ค้า
ประเภทขนมขบเคี้ยว. วิทยานิ พนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณ ฑิ ต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,
2541.
ปราณี โชติชนาทวีวงศ์.เพลงประกอบโฆษณากับ ความสนใจ ทัศนคติ การจดจา และแรงจูงใจใน
การซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค. วิทยานิ พนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิ ต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ,
2548.

127

วรรณศิ ริ สนิ ท วงศ์ ณ อยุธ ยา.อิ ท ธิ พ ลของเพลงในงานโฆษณาทางสื่ อ วิ ท ยุต่ อ การจดจ าของ
ผูบ้ ริ โภค.วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2545.
สุ วพร อรรถสุ ข.เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ ของไทยระหว่างปี 2532-2543.
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ดนตรี มหาวิทยาลัยมหิ ดล, 2547.
สารนิพนธ์
ภาวิณี บุญสพ. เพลงโฆษณา... คุณค่าแห่ งสาเนี ยง. สารนิ พนธ์ วารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
สาขา วิชาโฆษณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.
พงศ์ ธ ร วงศ์ เกี ย รติ ข จร. เพลงในภาพยนตร์ โ ฆษณา.สารนิ พ นธ์ ค ณะวารสารศาสตร์ แ ละ
สื่ อสารมวลชน สาขา วิชาภาพยนตร์และการถ่ายภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535.
รั ต จัน ทร์ งามเอก.การสร้ า งเพลงที่ ใ ช้ ใ นงานโฆษณา.สารนิ พ นธ์ ค ณะวารสารศาสตร์ แ ละ
สื่ อสารมวลชนสาขา วิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543.
ดนุพรรษ์ ยาท้วม. กระบวนการสร้างสรรค์เพลงและเสี ยงประกอบภาพยนตร์โฆษณาที่ออกอากาศ
ทางโทรทัศน์.สารนิ พนธ์คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน สาขา วิชาภาพยนตร์ และ
การถ่ายภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
การสั มภาษณ์
ขันเงิน เนื้อนวล. ศิลปิ นและProducerบริ ษทั ไทเทเนี่ยม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จากัด.สัมภาษณ์,
19 มิถุนายน 2558.
วศโดม รัศมิทตั . Managing Diretorบริ ษทั เอฟซีบี กรุ งเทพ จากัด. สัมภาษณ์, 12 มิถุนายน 2558.
สุ ทธิพงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์. Creative Grouphead บริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จากัด. สัมภาษณ์,
2 มีนาคม 2558.

128

สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
กอง บก.ฐานเศรษฐกิจ.ตลาดสแน็ก3หมื่นล้านขายวูบ . หนังสื อพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปี ที่ 33 ฉบับที่
2,878 12 -14 กัน ยายน2556.เข้าถึ งได้จาก: www.thanonline.com. 2556. (สื บค้นวันที่ 20
มกราคม 2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สิ นค้าอุปโภคและบริ โภค. ณเดชน์-ญาญ่า ชวนสัมผัสบรรยากาศสุ ดชิ ล
รับหน้าร้อน ในงาน เลย์ ซัมเมอร์ บีช ปาร์ต้ ี พร้อมเปิ ดตัวสุ ดยอดความอร่ อยใหม่ เลย์ กลิ่น
หอยเซลล์อ บเนยกระเที ย ม. เข้า ถึ ง ได้จ าก: www.newswit.com.2557.(สื บ ค้น วัน ที่ 18
มกราคม 2558)
ประวัติความเป็ นมาของบริ ษทั . บริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จากัด. เข้าถึงได้จาก: www.major
advertising.co.th.(สื บค้นวันที่ 5 มีนาคม 2558)
ประวัติ ค วามเป็ นมาของบริ ษ ัท .บริ ษ ัท ยู โ รเปี้ ยนฟู้ ด จ ากัด (มหาชน). เข้า ถึ ง ได้จ าก: www.
eurofood.co.th. 2554. (สื บค้นวันที่ 5 มีนาคม 2558)
ประวัติ ค วามเป็ นมา. ศิ ล ปิ นวงไทเทเนี่ ย ม. เข้าถึ งได้จาก:www.Thaitanuim.biz. 2552.(สื บ ค้น
วันที่ 5 มีนาคม 2558)
ประวัติ ค วามเป็ นบริ ษ ัท . บริ ษ ัท เอฟซี บี ก รุ ง เทพจ ากัด . เข้า ถึ ง ได้จ าก:www.fcbbangkok.com
(สื บค้นวันที่ 6 มีนาคม 2558)
องค์ป ระกอบดนตรี . เข้า ถึ ง ได้จ าก:www.dynamic.psu.ac.th. 2555.(สื บ ค้น วัน ที่ 10 มกราคม
2558)

