
ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่1    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1 71 เคล็ดกำรค้ำของญ่ีปุ่น ทวี น ำอักษร 25-- 1 ธงสีฟ้ำ

2 Busi : ส ำหรับนักธุรกิจและคนท ำงำนธุรกิจ      - 25-- 2 K & P Books

3 Mr.Possible กฤษณะ กฤตมโนรถ 25-- 1 เดอะ แรปปิด พร้ินท์

4 กรณีศึกษำด้ำนบริหำรธุรกิจของไทย กำรบริหำรท่ัวไป มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 25-- 5 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

5 กองโจรโจมตีตลำด ลีวินสัน, เจย์. คอนรำด 25-- 2 -

6 กำรขำยอย่ำงผู้ชนะ : วิธีกำรทดสอบเพ่ือท ำกำรปิดกำรขำย เดนน่ี, ริชำร์ด 25-- 1 เดลฟ่ี

7 กำรค้ำและกำรพัฒนำเศรษฐกิจชำยแดน - 25-- 2 ส ำนักงำนเลขำธิกำร วุฒิสภำ

8 กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนในยุคโลกำภิวัฒน์ ธนิต โสรัตน์ 25-- 1 V-Serve

9 กำรตลำดเชิงยุทธ์ : บทเรียนจำกญ่ีปุ่น คอตเลอร์, ฟิลิป 25-- 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

10 กำรตลำดนอกกรอบ : แนวคิดกลยุทธ์หยุดโลก คอตเลอร์, ฟิลิป 25-- 2 ดีเอ็มจี

11 กำรบริหำรกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง ภัทรภร พลพนำธรรม 25-- 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

12 กำรบริหำรส ำนักงำนแบบใหม่ ฉบับสมบูรณ์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 25-- 13 พัฒนำศึกษำ

13 กำรประชำสัมพันธ์ของรัฐและธุรกิจ สุปรีดำ ล่ิวเฉลิมวงศ์ 25-- 2 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

14 กำรวิจัยตลำดหลักและวิธีกำรวิจัยตลำดเบ้ืองต้น. 3202-2002, 05-260-203  จิตตินันท์ ชะเนติยัง 25-- 1 บัณฑิตสำส์น

15 กำรส่ังสินค้ำเข้ำและส่งสินค้ำออก ประไพศรี อินทรองพล 25-- 3 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

16 ก้ำวล้ ำควำมส ำเร็จด้วยธุรกิจร้ำนกำแฟ : โลกแห่งอนำคตโลกแห่งควำมสุนทรีย์...             - 25-- 1 Editor 1999

17 ข้ันพ้ืนฐำนกำรพัฒนำธุรกิจด้วยตนเอง - 25-- 13 กระทรวงอุตสำหกรรม

18 คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภำษีอำกร (Tax auditor) ชุดวิชำกำรสอบบัญชี                 - 25-- 1 -

19 คู่มือน ำบริษัทเข้ำตลำดหุ้น MAI ชำย กิตติคุณำภรณ์ 25-- 1 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

20 คู่มือพ่อค้ำส่งออก                                                                               - 25-- 1 อินเตอร์เนช่ันแนล บิสสิเนส รีเสิร์ช

21 คู่มือส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจกำรค้ำ    - 25-- 1 -

22 เคล็ดลับกำรส่งออกและกำรร่วมลงทุน ปรีดำ ชนะนิกร 25-- 4 -
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่2    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

23 เคล็ดลับนักขำย ฉัตรวำรี 25-- 1 M & M Book

24 โคตรโกง x 2 (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ใบไผ่เขียว 25-- 1 บ้ำนทองค ำ

25 โคตรโกง x 2 (พิมพ์คร้ังท่ี 3) ใบไผ่เขียว 25-- 1 บ้ำนทองค ำ

26 โคตรมหำโกง ใบไผ่เขียว 25-- 1 บ้ำนทองค ำ

27 จอมอัจฉริยะ ยักษ์จินน่ี เทรำต์, แจ็ค 25-- 1 ดีเอ็มจี

28 จะสู้ซะอย่ำง เกรสแฮม, ดับบลิว อำร์. 25-- 1 เรือนแก้วกำรพิมพ์

29 ชุดท่ี 1 พัฒนำควำมรู้สู่ตลำดโลก เร่ือง 2 ธุรกิจกำรเงินกำรธนำคำรเพ่ือกำรส่ง... สมพงษ์ เฟ่ืองอำรมย์ 25-- 4 กรมพำณิชย์สัมพันธ์

30 แชร่ิงไอเดียส์ : จุดประกำยควำมคิดผู้น ำ วำรินทร์ สินสูงสุด 25-- 4 -

31 ต ำรำพิชัยสงครำม ซุนอู่กับกลยุทธ์ธุรกิจ - 25-- 1 เดลฟี

32 แต่งร้ำนให้ได้ล้ำน เอกพงษ์ ตรีตรง 25-- 1 เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป

33 ถ้ำผมเป็นเทวดำ                             กฤษณะ กฤตมโนรถ 25-- 1 พี.เอ.ลีฟว่ิง

34 ทำงลัดสู่ยอดนักขำย สมชำติ กิจยรรยง 25-- 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

35 เทคนิคกำรเจรจำต่อรอง จักรพงษ์ วงศ์วัน 25-- 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

36 เทคนิคกำรบริหำรกำรตลำด ชำญชัย อำติณสมำจำร 25-- 4 ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพ

37 แนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรผลิตกำรตลำดสุกรอย่ำงย่ังยืน - 25-- 1 คณะกรรมำธิกำร

38 บริหำรงำนจัดกำรตน - 25-- 1 ดวงกมลสมัย

39 เปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคในกำรซ้ือสินค้ำระหว่ำงร้ำนสะดวกซ้ือ... รัตนำ ปุณศิริ                     25-- 1 -

40 พูดเข้ำประเด็น เบิร์ก, คำเรน 25-- 1 เรจีนำ

41 รำยงำนของคณะกรรมำธิกำรกำรเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภำพิจำรณำศึกษำ...                      ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ                                                    25-- 1 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

42 ลึก กว้ำง ชัด จัดระบบปฏิบัติกำรขำย โรจน์ วุฒิกำญจน์ 25-- 2 ธุรกิจก้ำวหน้ำ

43 ลู่ทำงกำรจัดจ ำหน่ำย. กข. 311 ศรีเพชร เลิศพิเชฐ 25-- 1 บัณฑิตสำส์น

44 วิธีขำยควำมคิดให้คนยอมรับ - 25-- 1 เดอะบอสส์
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่3    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

45 สงครำมเขตกำรค้ำ สมชำย ภคภำสน์วิวัฒน์ 25-- 1 เดอะเนช่ัน

46 สต๊อกทุนของประเทศไทยฉบับ ... - 25-- 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรฯ

47 สถิติธุรกิจ ธนำนันต์ กุลไพบุตร 25-- 1 สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล

48 สุดยอดแห่งนักขำย แมนดิโน, อ๊อก 25-- 1 -

49 สูตรส ำเร็จกำรขำย 108 อำชีพ ปัณฑำรีย์ 25-- 1 K & P Books

50 หน่ึงค ำถำม หน่ึงควำมหมำย ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25-- 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

51 หลักกำรตลำด สมบูรณ์ ขันติโชติ 25-- 1 บัณฑิตสำส์น

52 หลักกำรตลำด พรนิภำ กำญจนพงศ์. 25-- 1 ศรีสง่ำวิชำกำร 

53 หลักกำรตลำด. 3200-0103, 05-220-101, 3541101 สมบูรณ์ ขันติโชติ 25-- 1 บัณฑิตสำส์น

54 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรจัดกำรช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย. MK 3503...         สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์ 25-- 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

55 Contextual marketing กำรตลำดแบบฉวยโอกำสรอบตัวมำเป็นยอดขำย ณัฐพล ม่วงท ำ 2565 1 ช็อร์ตคัต

56 Digital marketing 8th edition : concept, case & tools (2022) ณัฐพล ใยไพโรจน์ 2565 1 บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์

57 กำรตลำดไม่หยุดน่ิง สมเกียรติ เอ่ียมกำญจนำลัย 2565 1 คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

58 ขำยดี 24 ช่ัวโมง ไม่ต้องยิงแอด นำฟิส อิสลำม 2565 1 บริษัท ไอแอมเดอะเบสท์ จ ำกัด

59 เขียน content SEO ให้ปังดังสน่ันท้ัง Google ยศไกร ส.ตันสกุล, 2523- 2565 1 เช็ก

60 ป้ันช่องให้ขำยคล่องด้วย TikTok ธีรพงษ์ เศรษฐิวัฒน์ 2565 1 พรำว

61 แปดส่ิงท่ีคนเก่งมำกๆ มีร่วมกัน ผรินทร์ สงฆ์ประชำ 2565 1 1168

62 พิชิตล้ำนผู้ติดตำม เสริมสร้ำงธุรกิจ เคน, เบรินแดน ไมเคิล, ค.ศ. 1968- 2565 1 บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จ ำกัด

63 เรำไม่ได้ซ้ือสินค้ำ เรำซ้ือแบรนด์ ช็อน, อูซ็อง 2565 1 อมรินทร์ฮำวทู

64 โอกำสของชีวิตและธุรกิจเม่ือโควิดเปล่ียนทุกส่ิง กอลโลเวย์, สก๊อต, คศ 1964- 1964- 2565 1 อมรินทร์ฮำวทู

65 Clubhouse influencers เปล่ียนคนโนเนม สู่อินฟลูเอนเซอร์แนวหน้ำ ณัฐศิษฏ วำจำสิทธิศิลป์ 2564 1 บริษัท 2รีด จ ำกัด

66 Data thinking ท ำธุรกิจให้รุ่งยอดขำยพุ่งด้วยดำต้ำ ณัฐพล ม่วงท ำ 2564 1 อมรินทร์ฮำวทู

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1329217476?queryString=1329217476&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C%2C%20%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%95%2C%20%E0%B8%84%E0%B8%A8%201964-%22%20AND%20au%3D%221964%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false


ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่4    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

67 Facebook advertising 2nd edition ยิงแอดตรงเป้ำ จ่ำยเบำ ๆ ให้ดังและขำยดี ศุภณัฐ สุขโข 2564 1 ไอดีซี พรีเมียร์

68 LINE ads platform handbook : ยอดขำยปัง ธุรกิจโต : คู่มือลงโฆษณำบนไลน์ด้วยตนเอง มัณฑิตำ จินดำ 2564 1 บริษัท ไลน์ คอมพำนี (ประเทศไทย)

69 Makoto marketing : หลักสูตรกำรตลำดแบบจริงใจสไตล์ญ่ีปุ่น กฤตินี พงษ์ธนเลิศ 2564 1  The Cloud

70 Marketing technology trend 2021 พลิกโลกกำรตลำดด้วยมำร์เทค จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ 2564 1 บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จ ำกัด

71 Story marketing : ท ำกำรตลำดผ่ำน "เร่ืองเล่ำ" ต้องรู้จักกำร "เล่ำเร่ือง" อย่ำงชำญฉลำด พีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์ 2564 1 บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จ ำกัด

72 Talk like TED : 9 เคล็ดลับกำรน ำเสนอให้เป่ียมพลัง ตรึงใจ และสร้ำงสรรค์ แกลโล, คำร์ไมน์ 2564 1 บุ๊คสเคป

73 กำรพัฒนำเครือข่ำยกำรค้ำบริกำรเชิงสร้ำงสรรค์ในจังหวัดหนองคำย พิริยะ ผลพิรุฬห์ 2564 1 สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน)

74 กำรวิจัยเพ่ือกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ณัฐวิภำ สินสุวรรณ 2564 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

75 คิดแบบ Lean : วิธีสร้ำงผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีวันล้มเหลว โอลเซน, แดน, ค.ศ. 1970- 2564 1 วีเลิร์น

76 ท ำกำรตลำดธุรกิจด้วย TikTok ชนัฐ เกิดประดับ 2564 1 บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ำกัด

77 เปล่ียนกำรค้นหำให้กลำยเป็นยอดขำย ดันเว็บไซต์ให้เป็นท่ี 1 ด้วย Google Ads 3rd editionศุภณัฐ สุขโข 2564 1 บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์

78 ฝ่ำวิกฤต New normal ด้วยกำรตลำดหมำรองบ่อน วิชำวุธ จริงจิตร 2564 1 ต้นคิด

79 รู้เท่ำทันกำรส่ือสำรโน้มน้ำวใจ พนิดำ จงสุขสมสกุล 2564 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

80 เร่ืองธรรมดำสำมัญประจ ำบ้ำน หนุ่มเมืองจันท์ 2564 1 ส ำนักพิมพ์มติชน

81 สถิติธุรกิจเบ้ืองต้น วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์ 2564 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

82 สร้ำงคอนเน็กช่ันแกร่งด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ต ไดโกะ 2564 2 อมรินทร์ฮำวทู

83 หลักกำรตลำดเพ่ือกำรเป็นผู้ประกอบกำร สุชำติ ไตรภพสกุล 2564 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

84 อยำกขำยดี สตอร่ีต้องโดน ฮอลล์, คินดรำ 2564 1 ส ำนักพิมพ์บิงโก

85 1 นำทีพรีเซ็นต์ให้โลกจ ำ อิโต, โยอิจิ. 2563 1 บริษัท บุ๊คไทม์ จ ำกั

86 Digital marketing : concept & case study 7th edition : ฉบับรับมือ new normal หลัง COVID-19ณัฐพล ใยไพโรจน์ 2563 1 บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์

87 Expert secrets สูตรลับกูรู บรันสัน, รัสเซล 2563 1 บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จ ำกัด

88 Inbound marketing กำรตลำดแบบแรงดึงดูด สิทธินันท์ พลวิสุทธ์ิศักด์ิ 2563 1 อมรินทร์ฮำวทู
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ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

89 Influencer สร้ำงตัวตนให้ทรงอิทธิพลในโลกโซเชียล เฮนเนสซี, บริตทำนีย์ 2563 2 ลีฟ ริช ฟอรฺเอฟเวอร์

90 Make money บวก marketing เพ่ือเป็น YouTuber แบบครบสูตร กฤษณะ ภักดีพงษ์ 2563 1 วิตต้ีกรุ๊ป

91 The little book of business วิชำธุรกิจท่ีชีวิตจริงเป็นคนสอน ธรรศภำคย์ เลิศเศวตพงศ์ 2563 1 อะไรเอ่ย

92 กำรตลำดบริกำร พนิตสุภำ ธรรมประมวล 2563 1 บริษัท พี.เอ.ลีฟว่ิง จ ำกัด

93 กำรตลำดบริกำร : แนวคิดและกลยุทธ์  ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยำ 2563 2 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

94 กำรตลำดแบบฉลำดใช้ดำต้ำ ณัฐพล ม่วงท ำ 2563 1 อมรินทร์ฮำวทู

95 กำรบริหำรกำรตลำดเทคโนโลยีกำรตลำด สุดำพร กุณฑลบุตร 2563 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

96 ขำยดีข้ึนทันทีด้วยเทคนิคง่ำยๆบน facebook ธันย์ธรณ์ บุญจิรกิตต์ิ 2563 1 บริษัท ไอแอมเดอะเบสท์ จ ำกัด

97 ขำยดีเพรำะข้ึนรำคำ อิชิฮำระ, อำกิระ, ค.ศ. 1958- 2563 1 วีเลิร์น

98 ควำมลับของคนท่ีขำยอะไรก็ส ำเร็จ เฌอมำณย์ รัตนพงศ์ตระกูล 2563 1 อมรินทร์ฮำวทู

99 คัมภีร์กำรตลำด บำร์วิส, แพทริก 2563 1 บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท จ ำกัด

100 คู่มือกฎหมำยแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีส ำหรับสตำร์ทอัพ เอกสิทธ์ิ วินิจกุล 2563 1 วิญญูชน

101 แค่เร่ิมต้นใหม่ ไม่ใช่พ่ำยแพ้ สรกล อดุลยำนนท์ 2563 1 ส ำนักพิมพ์มติชน

102 ช่ำงหัวคุณสิครับ! แมคลำวด์, ฮิวจ์, ค.ศ. 1965- 2563 1 วีเลิร์น

103 ใช้ Facebook ถูกวิธี ยอดขำยดีข้ึน 100 เท่ำ มัณฑิตำ จินดำ 2563 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

104 ต ำรำหลักกำรตลำด วิทวัส รุ่งเรืองผล 2563 1 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

105 เทคนิคกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งแบรนด์ วุฒิ สุขเจริญ 2563 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

106 เพรำะแบบน้ีลูกค้ำถึงอยำกกลับมำอีกคร้ัง ทำคำตะ, ยำสุฮิสะ 2563 1 วีเลิร์น

107 เรียบง่ำยเป็นบ้ำ เซกัล, เคน 2563 1 วีเลิร์น

108 วิจัยตรำสินค้ำ พิทักษ์ ชูมงคล 2563 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

109 วิธีแก้ปัญหำท่ีรวดเร็วท่ีสุดในโลก เทระชิตะ, คำโอรุ 2563 1 อมรินทร์ฮำวทู

110 สร้ำงแบรนด์ด้วยเร่ืองเล่ำ ไม่เท่ำลงมือท ำ ดลชัย บุณยะรัตเวช 2563 1 อมรินทร์ฮำวทู
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ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

111 Concept is everything ยะมะดะ, โซ 2562 1 วีเลิร์น

112 Digital Marketing กำรตลำดยุคใหม่ ท ำก ำไรต้องแบบน้ี! แทสเนอร์, ไมเคิล 2562 1 บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ำกัด

113 Digital transformation in action : เปล่ียนธุรกิจในยุคดิจิทัล step by step ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล 2562 2 วิช

114 Dropship จับเสือมือเปล่ำออนไลน์ เปิดร้ำนไม่มีของก็ขำยได้ วิฑูร แสงทรัพย์ 2562 1 คอร์ฟ่ังก์ช่ัน

115 Hybrid event marketing : when digital and event become one เกรียงไกร กำญจนะโภคิน 2562 1 อุ๊คบี

116 Sketchnote จดสรุปเป็นภำพอย่ำงสร้ำงสรรค์ ปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช 2562 1 ส ำนักพิมพ์ "พรำว"

117 Smart business : เจำะกลยุทธ์อำลีบำบำพลิกโฉมโลก หมิงเจ้ิง 2562 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

118 Winning with Ideas : จำกหน่ึง ถึงพันล้ำน มำโนช พฤฒิสถำพร 2562 2 มติชน

119 กฎกำรท ำงำนของ Google Bock, Laszlo 2562 1 วีเลิร์น

120 กระบวนกำรกำรให้เช่ำและกำรบริหำรงำนร้ำนค้ำสัมพันธ์ของศูนย์กำรค้ำเกทเวย์เอกมัย นวปฎล มำตรำ 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

121 กำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดและกำรส่ือสำรผ่ำนช่องทำงกำรตลำดแบบบูรณำกำร กำญจนำพร ชูทรัพย์ 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

122 กำรจัดงำนอีเวนด์ เทศกำลบอลลูนยักษ์ 2562 ตอนใต้ท้องทะเล ศูนย์กำรค้ำพำรำไดซ์ พำร์ค สิริกร จงรุ่งโรจน์บวร 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

123 กำรสร้ำงกำรรับรู้ของศูนย์กำรค้ำเกทเวย์เอกมัย ส ำหรับกลุ่มพนักงำนส ำนักงำนโดยผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรรูปแบบใหม่ชุติกำญจน์ มะลิมำตร 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

124 แกะรอยหยักสมองยิว & จีน ทำงด้ำนกำรค้ำ จันท์ เสวิกุล 2562 1 Mass Publishing

125 ขำยงำนให้ได้งำน กีล, เยอโรน ฟำน 2562 1 อมรินทร์ฮำวทู

126 จีน-เมริกำ : จำกสงครำมกำรค้ำ สู่สงครำมเทคโนโลยี ถึงสงครำมเย็น 2.0 อำร์ม ต้ังนิรันดร 2562 1 บุ๊คสแคป

127 ประยุกต์สร้ำงเว็บไซต์ และเปิดร้ำนออนไลน์ด้วย WordPress +WooCommerce Themes & Plugins ฉบับสมบูรณ์จีวำวุธ วำรินทร์ 2562 1 ซิมพลิฟำย

128 ปรับธุรกิจให้รอดในยุคดิจิทัล Goodwin, Tom 2562 1 บำงกอก โพสต์

129 เป้ำหมำย ไม่เคยหยุดเดิน ไฮแอท, เดวิด 2562 1 ด ำรงค์ พิณคุณ

130 แผนกำรพัฒนำตู้จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงอัตโนมัติ บิวต้ี แลนด์มำร์ค ของ บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จ ำกัดชญำนิษฐ์ จันทร์ตรี 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

131 พ้ืนฐำนทำงระบบสำรสนเทศ วอนชนก ไชยสุนทร 2562 1 หจก.มีน เซอร์วิส ซัพพลำย

132 พูดด้วยภำพ พรีเซนต์อย่ำงไรให้ถูกใจคนฟัง สุธำพร ล้ ำเลิศกุล 2562 2 บริษัท ปัญญมิตร กำรพิมพ์ จ ำกัด



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่7    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

133 เรำท ำงำนแล้วได้อะไร แอเรียล่ี, แดน 2562 1 บริษัท ซอลท์ พับลิชช่ิง จ ำกัด

134 ลุยตลำดค้ำส่งจีน กวำงโจว-อ้ีอู+เซินเจ้ิน ภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์ 2562 1 D+Plus

135 วิถีแห่งแจ็ก หม่ำ ฮัว, เช่ิง. 2562 1 บริษัท วำรำ พับลิชช่ิง จ ำกัด

136 สงครำมกำรค้ำและสงครำมเย็นสมัยใหม่ในยุคเปล่ียนผ่ำนอ ำนำจโลก ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499- 2562 1 มูลนิธิสถำบันสร้ำงสรรค์ปัญญำสำธำรณะ

137 สถิติเพ่ือกำรวิจัย ภัทรสินี ภัทรโกศล 2562 1 บริษัท ศรีเมืองกำรพิมพ์ จ ำกัด

138 สร้ำงธุรกิจพลิกชีวิต ด้วยส่ือโซเซียล เวย์เนอร์ชัค, แกรี 2562 1 ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์

139 หลักคิดเร่ืองกลยุทธ์และกำรแข่งขัน มำเกรตตำ, โจแอน. 2562 1 บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ำกัด

140 Digital marketing 5G : concept & case study ณัฐพล ใยไพโรจน์ 2561 1 ไอดีซี

141 The disruptor รวิศ หำญอุตสำหะ 2561 1 วีเลิร์น

142 กำรตลำดท่ีดีเร่ิมต้นท่ีกำรให้ เบเออร์, เจย์, ค.ศ. 1969- 2561 1 ช๊อร์ตคัต

143 กำรตลำดแบบวัวสีม่วง โกดิน, เซท 2561 1 วีเลิร์น

144 กำรตลำดเพ่ือควำมย่ังยืน นธกฤต วันต๊ะเมล์ 2561 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

145 กำรบริหำรธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ ฐำยิกำ กสิวิทย์อ ำนวย 2561 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

146 กำรบริหำรภำพลักษณ์และเอกลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ของสินค้ำและองค์กร วรวรรณ องค์ครุฑรักษำ 2561 1 โครงกำรต ำรำ คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

147 กำรส่ือสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร : ต่อให้ติดใกล้ชิดผู้บริโภคในโลกไร้รอยต่อ อลิสรำ รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สำร 2561 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

148 เกิดเป็นคนต้องขำยเป็น Pink, Daniel H. 2561 1 วีเลิร์น

149 ขำยเน้ือให้เหมือนหลุยส์ วิตตอง อี, ดงช็อล 2561 1 อมรินทร์ฮำวทู

150 ท ำตลำดได้เงินล้ำนบนไลน์ด้วย Line@ นลิน จันทร 2561 1 รีไวว่ำ

151 เทคนิคท ำสไลด์ น ำเสนออะไรก็ผ่ำนใน 3 นำที คะมะริ, มะเอะดะ 2561 1 วีเลิร์น

152 แผนกำรประชำสัมพันธ์ส่ือสำรละครเพลงเร่ือง Life Coaching the Musical บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์…รัชชำนนท์ รุ่งเรืองไพโรจน์  2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

153 พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้ำปลีก เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล 2561 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

154 ริเน็น สร้ำงธุรกิจ 100 ปีด้วยหลักคิดแบบญ่ีปุ่น กฤตินี พงษ์ธนเลิศ 2561 1 วีเลิร์น

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

155 วิจัยกำรตลำด วุฒิ สุขเจริญ 2561 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

156 สร้ำงของให้คนติด Eyal, Nir. 2561 1 วีเลิร์น

157 อัจฉริยะกำรตลำดตัดต้นทุน : เวทมนต์กำรตลำดท่ีจะท ำให้คุณท ำกำรตลำดอย่ำงคุ้มค่ำและย่ังยืนเอกก์ ภทรธนกุล 2561 1 อมรินทร์ฮำวทู

158 100 วิชำครอบจักรวำล SEO และเว็บไซต์ท ำมำหำกิน โจ อนุชำ 2560 1 REED

159 Marketing กลยุทธ์นอกต ำรำ สุทธิชัย ปัญญโรจน์. 2560 1 เพชรประกำย

160 กฎทองครองใจลูกค้ำ คอกเคลเรลล์, ลี. 2560 1 ทัช พับลิเคช่ันส

161 กลยุทธ์กำรบริหำรกำรค้ำปลีก ภำณุ ลิมมำนนท์. 2560 1 ภำริณำส

162 กลยุทธ์กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ภำณุ ลิมมำนนท์. 2560 1 ภำริณำส

163 กลยุทธ์กำรสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรส่ือสำรกำรตลำด สมิทธ์ิ บุญชุติมำ 2560 2 21 เซ็นจูล่ี

164 กลยุทธ์ลองเทล แอนเดอร์สัน, คริส 2560 2 เนช่ันบุคส์

165 กำรตลำด 4.0 คอตเลอร์, ฟิลิป 2560 1 เนช่ันบุ๊คส์

166 กำรตลำดฉบับบ้ำนๆ พำรวยแบบง่ำยๆ พงศ์กิตต์ิ ชำญธีรวัชร์. 2560 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

167 กำรบริหำรช่องทำงกำรตลำด สุวิทย์ นำมบุญเรือง 2560 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

168 ขำย 100 คน ซ้ือ 99 คน คะกะตะ, อะกิระ 2560 1 อมรินทร์ฮำวทู

169 ขำยออนไลน์ให้รวยได้จริงท่ี ebay ไพรัช ศรีนครินทร์ 2560 1 ไอดีซี พรีเมียร์

170 คอนเทนต์ปัง ยังไงก็โดน! มำสเตอร์ส, มำร์ก 2560 1 ShortCut

171 โฆษณำและท ำตลำดออนไลน์ให้ดังเปร้ียง - 2560 1 ซิมพลิฟำย

172 เจำะเทคนิคโมดิฟำยร้ำนค้ำบน Facebook ให้ขำยดีมีก ำไร ธัญธัช นันท์ชนก 2560 1 อินเทรนด์

173 ดันเว็บไซต์ให้ดังด้วย SEO 2nd edition ศุภณัฐ สุขโข 2560 1 ไอดีซี พรีเมียร์

174 ถ้ำอยำกขำยซุปต้องขำยขนมปังด้วย ยะมะดะ, มะซะรุ. 2560 1 อมรินทร์ฮำวทู

175 เทคนิคจูงใจตนเอง ให้กลำยเป็นคนประสบควำมส ำเร็จ พชร ผลิตโชค 2560 1 BOOK MAKER

176 แบรนด์องค์กร กำรประเมินค่ำแบรนด์องค์กร กุณฑลี ร่ืนรมย์. 2560 1 ไซเบอร์พร้ินท์กรุ๊ป

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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หน้าที ่9    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

177 พูดให้ถูกจังหวะ คนชนะไม่พูดเยอะ กูลสตัน, มำร์ก 2560 2 อมรินทร์ฮำวทู

178 เศรษฐศำสตร์จุลภำค พัชรำภำ สิงห์ธนสำร. 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

179 เศรษฐศำสตร์ท่ัวไป พัชรำภำ สิงห์ธนสำร. 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

180 สร้ำงแบรนด์อสังหำฯ ด้วย "ไวน์" วิศรุต ปัญญำภิญโญผล 2560 1 โฮมบำยเออร์ไกด์

181 หลักเศรษฐศำสตร์ ณรงค์ ธนำวิภำส. 2560 1 วิทยพัฒน์

182 หลักเศรษฐศำสตร์ I : จุลเศรษฐศำสตร์ นรำทิพย์ ชุติวงศ์. 2560 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

183 หำเงินและท ำตลำดบน YouTube - 2560 1 รีโวว่ำ

184 อยำกได้อะไรก็ได้ เทคนิคกำรพูดคุยเพ่ือให้ได้ทุกส่ิงท่ีต้องกำร สุกิจ นวลจันทร์ 2560 3 ADJ

185 100 กลยุทธ์ติดอำวุธเพ่ิมยอดขำย - 2559 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

186 165 เกร็ดสถิติจำก Harvard ท่ีจะท ำให้คุณอ่ำนเกมขำดเร่ืองธุรกิจ โอ'คอนเนลล์, แอนดรูว์ 2559 2 วีเลิร์น

187 20 เคล็ดลับก้ำวสู่นักบริกำรมืออำชีพ ทวีวรรณ กมลบุตร 2559 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

188 Alibaba อำณำจักรกำรค้ำในโลกออนไลน์ หลิวซืออิน 2559 1 ยิปซี กรุ๊ป

189 BRANDiNG 4.0 ปิยะชำติ อิศรภักดี. 2559 1 อมรินทร์ฮำวทู อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

190 BRANDiNG 4.0 ปิยะชำติ อิศรภักดี. 2559 1 อมรินทร์ฮำวทู อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

191 Digital marketing : concept & case study 3rd edition ณัฐพล ใยไพโรจน์. 2559 1 ไอดีซีฯ

192 OK! Magazine [วำรสำร] - 2559 1 OK! Magazine Thailand

193 re : digital กำรตลำดยุคใหม่ เจำะใจลูกค้ำ - 2559 3 โปรวิช่ัน

194 SMEs ตีตลำดโลก. ภำค 2 พลชัย เพชรปลอด. 2559 1 มหำวิทยำลัยศิลปำกร

195 The Alibaba model จำกธุรกิจรำกหญ้ำป้ันคนธรรมดำให้ก้องโลก หลิวอิง 2559 2 Move

196 กลยุทธ์กำรตลำด นภวรรณ คณำนุรักษ์. 2559 1 ทริปเพ้ิล กรุ๊ป

197 กำรเขียนภำษำอังกฤษธุรกิจ ณัฐวิภำ วิริยำ 2559 1 บิสคิต

198 กำรจัดกำรกำรส่งเสริมกำรขำยสินค้ำคงคลังของบริษัทเอ็น.อำร์.เอ็นจิเนียร่ิง (สุวรรณภูมิ... สิริวัลย์ ดีเพ็ง 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

199 กำรจัดกำรทำงกำรตลำด เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักด์ิ 2559 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

200 กำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดงำน Pet in Paradise รวมพลคนรักสัตว์เล้ียง ณ ศูนย์กำรค้ำ... พิรัชชัย เทียนเล็ก 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

201 กำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดและกำรส่ือสำรตรำสินค้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของบริษัท... ปำริชำต ตรีรัศมีพร 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

202 กำรตลำดคือทุกส่ิง เทรซี, ไบรอัน. 2559 1 ทัช

203 กำรตลำดท่ีดีมีแต่ชนะไม่มีแพ้ นิวแมน, เดวิด. 2559 1 ช็อร์ตคัต

204 กำรตลำดยุคใหม่ใช้ประสบกำรณ์ โอซังจิน 2559 2 พรำว

205 กำรวำงแผนกำรตลำด อรทัย เลิศวรรณวิทย์ 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

206 กำรวิจัยเพ่ือกำรตัดสินใจทำงกำรตลำดและกำรวิจัยทำงธุรกิจ พนิตสุภำ ธรรมประมวล 2559 2 บริษัท พี.เอ.ลีฟว่ิง จ ำกัด

207 กำรส่ือสำรกำรตลำดเชิงกิจกรรมของผลิตภัณฑ์คิงส์คิทเช่นทูน่ำครีบเหลืองในน้ ำมัน... ดวงกมล แย้มเม่ง 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

208 ขำยตัวเองให้ได้แล้วรำยได้สูง ๆ จะตำมมำ สุพัตรำ มะโนนัย. 2559 1 ADJ

209 ขำยสินค้ำ สร้ำงก ำไรงำมได้ด้วย amazon +DROPSHIP มณีนุช สมำนหมู่ 2559 1 รีไวว่ำ

210 ขำยอะไรก็ก ำไร แค่ได้ใจลูกค้ำ แมนนิง, ฮำร์ลีย์ 2559 1 อมรินทร์ฮำวทู

211 โครงกำรกำรส่งเสริมกำรขำยคำลบ้ีเอบิเซนผ่ำนช่องทำงโมเดิร์นเทรดของ บริษัท พรีเมียร์... จริญญำ อินปำน 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

212 จงท้ิงทุกอย่ำงท่ีคุณเคยรู้ก่อนเร่ิมท ำธุรกิจ Fried, Jason 2559 1 วีเลิร์น

213 จับเอำเทรนด์มำสร้ำงเป็นนวัตกรรม - 2559 2 ไอดีซี พรีเมียร์

214 เจำะลึกเทคนิคโฆษณำ Facebook 2 วิทยำ มำลำรัตน์. 2559 1 พำสเทล พับลิชช่ิง

215 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มหภำค ll ภูมิฐำน รังคกูลนุวัฒน์ 2559 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

216 ท่ีหน่ึงของโลก แจ็ค หม่ำ กับ อำณำจักรอำลีบำบำ หลิวซ่ืออิง 2559 1 โพสต์บุ๊กส์

217 นโยบำยผลิตภัณฑ์และรำคำ ยุวพำ สำรพัฒน์. 2559 1 แม็คเอ็ดดูเคช่ัน

218 แบบจ ำลองสมกำรโครงสร้ำงทำงกำรตลำด สืบชำติ อันทะไชย. 2559 1 โอเดียนสโตร์

219 แบรนด์ + แข็ง + ปัง นิวไมเออร์, มำร์ต้ี 2559 1 บริษัท ด ำรงค์ พิณคุณ จ ำกัด

220 แบรนด์ดีมีแต่ได้ แว็คแมน, แบรีย์ 2559 1 โพสต์บุ๊กส์

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

221 ประเมินควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมงำนบ้ำนและสวนแฟร์ 2559 ท่ีมีต่อกำรจัดกำรตลำดเชิง...ณัฐธิดำ เจริญวงศ์ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

222 เปล่ียนค ำว่ำไม่เป็นใช่ง่ำยนิดเดียว โจลส์, ร็อบ. 2559 1 ดีเอ็มจี

223 เปิดร้ำนออนไลน์ Open your online shop - 2559 1 รีไวว่ำ

224 พฤติกรรมผู้บริโภค วุฒิ สุขเจริญ. 2559 1 จี.พี. ไซเบอร์พรินท์

225 แย็บบ่อยๆ สอยด้วยฮุคขวำ เคล็ดลับโซเชียลมีเดีย เวย์เนอร์ชัค, แกรี. 2559 2 เนช่ันบุ๊คส์

226 รับจ๊อบออนไลน์ จำกรำยได้ช่ัวครำวข ำๆ สู่รำยได้ประจ ำท ำได้ทุกคน ณัฐวศำ สุทธิธำดำ 2559 1 จ๊ิกซอร์

227 รู้ทันกำรค้ำในตลำดจีน 1300 ล้ำนคน เองุจิ, มำซำโอะ. 2559 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

228 วิจัยธุรกิจยุคใหม่ วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์. 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

229 เศรษฐศำสตร์มหภำคพ้ืนฐำน สุภำณี หำญพัฒนะนุสรณ์. 2559 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

230 ส่งออกข้ำวไทยไป Niche Market - 2559 2 ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร

231 หลักกำรตลำด อำร์มสตรอง, แกร่ี. 2559 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

232 หลักเศรษฐศำสตร์ สมถวิล จิตติมงคล 2559 2 แม็คเอ็ดดูเคช่ัน

233 หลักเศรษฐศำสตร์มหภำค วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน 2559 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

234 หำวห่ำว Marketing กำรตลำดจีนยุคใหม่ท่ีคุณต้องร้องโอ้โห วรมน ด ำรงศิลป์สกุล. 2559 2 มติชน

235 ออกแบบและขำยสติกเกอร์ + ธีม บน LINE นลิน จันทร 2559 1 Simplify

236 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2559 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

237 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2559 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

238 40 ปี ธนูลักษณ์องค์กรแห่งควำมสุข - 2558 2 บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน)

239 Amazon ร้ำนออนไลน์ ยอดขำยหม่ืนล้ำน! สโตน, แบรด 2558 1 เนช่ันบุ๊คส์

240 Basic marketing : กำรตลำดเข้ำใจง่ำยกว่ำท่ีคุณคิด ณัฐพล ใยไพโรจน์ 2558 1 ไอดีซีฯ

241 Digital marketing : concept & case study อัตเดต 2015 ณัฐพล ใยไพโรจน์. 2558 1 ไอดีซีฯ

242 Principles of marketing : the modern business management lead to successful ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์. 2558 1 สเตรนเจอน์บุ๊ค
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หน้าที ่12    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

243 SMEs ตีตลำดโลก พลชัย เพชรปลอด. 2558 1 มหำวิทยำลัยศิลปำกร

244 Startup ideas!! ไม่เร่ิมคิดใหม่ก็เดินได้ไกลเท่ำเดิม วรวิสุทธ์ิ ภิญโญยำง. 2558 1 มติชน

245 Talk like TED แกลโล, คำร์ไมน์. 2558 1 โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชช่ิง เฮำส์

246 กลยุทธ์กำรตลำดน่ำนน้ ำหลำกสีทวีควำมส ำเร็จ สมชำติ กิจยรรยง 2558 1 เพชรประกำย

247 กำรค้ำสุรำในโลกไร้พรมแดน - 2558 2 ศูนย์วิจัยปัญหำสุรำ

248 กำรตลำดกิจกำรเพ่ือสังคม - 2558 2 คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

249 กำรตลำดเชิงสร้ำงสรรค์ ส ำหรับแผนกำรตลำดสมัยใหม่ ด ำรงค์ พิณคุณ 2558 1 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ำกัด

250 กำรตลำดเพ่ือควำมสุข กฤตินี ณัฐวุฒิสิทธ์ิ. 2558 1 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย

251 กำรบริหำรกำรค้ำปลีก สุพรรณี อินทร์แก้ว. 2558 2 ธนำเพรส

252 กำรวิจัยตลำด ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2558 1 โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชช่ิ

253 กำรศึกษำภำพลักษณ์และควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรของลูกค้ำท่ีมีต่อบริษัท โตโยต้ำ... รัตนำภรณ์ สุขจรูญ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

254 กำรส่งเสริมกำรขำย ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล 2558 1 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

255 เขียน resume ภำษำอังกฤษพิชิตงำน ณฐำกร สิรินำนุวัติ 2558 1 Book Now Publishing

256 คิดใหม่สู่อำเซียน คอตเลอร์, ฟิลิป. 2558 1 แมคกรอ-ฮิล

257 ตลำดท่ีมีจิตส ำนึก : ควำมร่วมมือของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพ่ือเศรษฐกิจใหม่ - 2558 1 สวนเงินมีมำ

258 ธุรกิจกำรค้ำปลีก วำรุณี ตันติวงศ์วำณิช. 2558 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

259 ธุรกิจดีเร่ิมท่ีกลยุทธ์ คัลมำร์, ลิม 2558 1 ณ ดำ

260 นวัตกรรมน ำกำรตลำด : ก๋ึนเจ้ำสัวสู่ควำมรวยท่ีย่ังยืน ชยุต ภวภำนันท์กุล. 2558 1 เพชรประกำย

261 ปฏิวัติบริโภค : จำกส่ิงของฟุ่มเฟือยมำสู่ส่ิงจ ำเป็น ธเนศ วงศ์ยำนนำวำ. 2558 1 ศยำม

262 ป้ันธุรกิจติดลมบน เกรียงไกร กำญจนะโภคิน 2558 2 โพสต์บุ๊กส์

263 ป้ันแบรนด์ฮิตให้ติดตลำด พจน์ ใจชำญสุขกิจ. 2558 1 มติชน

264 เปล่ียนเงินหม่ืนเป็นสิบล้ำนด้วยธุรกิจออนไลน์ เฮียเอ. 2558 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
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หน้าที ่13    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

265 เปิดกระโหลกสร้ำงเงินล้ำนออนไลน์ 2 ทรงชัย ณะอ ำภัย 2558 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

266 เปิดร้ำนทันใจ ขำยได้กระจำยบน Social Network - 2558 1 รีไวว่ำ

267 เปิดร้ำนออนไลน์ - 2558 1 รีไวว่ำ

268 เปิดร้ำนออนไลน์ให้ถูกใจ เปล่ียน Like ให้เป็นล้ำน กัญสพัฒน์ อัศวรุจำนนท์ 2558 1 มติชน

269 พรีเซนต์ข้ันเทพ เกรียงศักด์ิ นิรัติพัฒนะศัย 2558 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

270 พฤติกรรมผู้บริโภค ชูชัย สมิทธิไกร 2558 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

271 พำซ่ำ Bazaar กำญจนำ หงษ์ทอง. 2558 1 กรุงเทพธุรกิจ

272 แพลตฟอร์ม : วิธีกำรสร้ำงฐำนท ำกำรตลำดให้ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงท่วมท้น ไฮแอตต์, ไมเคิล. 2558 1 เบรนสตอร์ม

273 มำร์เก็ตต้ิงสุดต่ิง วิชำวุธ จริงจิตร 2558 1 พำสเทล พับลิชช่ิง

274 เร่ิมต้นท ำเงินกับสินค้ำ Online จำกจีน ฉบับสมบูรณ์ กฤษฎำ กฤษณะเศรณี 2558 1 อินส์พัล

275 เรียนลัดเพ่ิมพลังควำมคิดส ำหรับนักกำรตลำด แมนเซอร์, มำร์ติน. 2558 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

276 แรงจูงใจท่ีมีผลในกำรตัดสินใจซ้ือรถยนต์กรณีศึกษำ บริษัท โตโยต้ำ ชัยรัชกำร จ ำกัด วำสนำ กิตติสันทัด 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

277 วิธีคิดผลิตภัณฑ์อย่ำงนักสร้ำงโมเดลธุรกิจ - 2558 1 วีเลิร์น

278 ศิลปกำรขำย สุเมษ เลิศจริยพร. 2558 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

279 เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ สุจินดำ เจียมศรีพงษ์. 2558 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

280 สร้ำงเงินล้ำนอย่ำงรวดเร็วด้วยธุรกิจ APP มูเรดำ, แชด, ค.ศ.1981- 2558 1 บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ำกัด

281 สร้ำงแบรนด์ให้ท ำเงินด้วยโซเชียลมีเดีย พรชัย ครองธรรมชำติ 2558 1 แมส พับลิชช่ิง

282 สร้ำงเว็บไซต์ขำยสินค้ำบนโลกออนไลน์ด้วย Joomla & VirtueMart อวยพร โกมลวิจิตรกุล. 2558 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

283 หลักกฎหมำยธุรกิจ พินิจ ทิพย์มณี. 2558 2 วิญญูชน

284 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2558 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

285 หำเงินออนไลน์ ฉบับ Ebay Paypal เปิดร้ำนออนไลน์ Amazon พำรวย - 2558 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

286 "ป่ัน" พันล้ำนจักรยำนท่ีรัก - 2557 2 มติชน
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หน้าที ่14    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

287 50 กลยุทธ์ประทับใจแบรนด์ ด ำรงค์ พิณคุณ 2557 1 Damrong Pinkoon

288 7 อำชีพอิสระท ำเงินยอดนิยม เอกชัย มงคลสมัย. 2557 1 คล่ืนอักษร

289 Escape : the great white & sustainable model - 2557 1 บริษัท แบรนด์เอจ จ ำกัด

290 Marketing everything! รวิศ หำญอุตสำหะ 2557 1 เพ่ือนคู่คิด

291 Marketing กลยุทธ์นอกต ำรำ สุทธิชัย ปัญญโรจน์. 2557 2 เพชรประกำย

292 S.O.S. S (strategic) O (objective) S (success) รหัสลับควำมรวย เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม. 2557 1 มติชน

293 SME big idea คิดเขย่ำโลก สรณ์ จงศรีจันทร์. 2557 1 ดีเอ็มจี

294 กฎหมำยเก่ียวกับธุรกิจค้ำปลีก ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล 2557 1 บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง จ ำกัด

295 กฎหมำยธุรกิจ ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์. 2557 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

296 กลยุทธ์กำรบริหำรแบรนด์ วิทยำ จำรุพงศ์โสภณ 2557 1 แปลน พร้ินต้ิงท์

297 กลยุทธ์ทำงกำรตลำดส ำหรับผู้บริหำร สมชำติ กิจยรรยง. 2557 1 สมำร์ท ไลฟ์

298 กำรจัดกำรขำย ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล 2557 1 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

299 กำรตลำดบริกำร : แนวคิดและกลยุทธ์ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยำ. 2557 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

300 กำรตลำดไม่รู้จักพอ กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยำ 2557 5 โพสต์บุ๊กส์

301 กำรบริกำรลูกค้ำ ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2557 1 โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชช่ิง

302 กำรบริหำรร้ำนค้ำปลีก ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล 2557 1 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

303 กำรรับรู้และควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อคุณภำพกำรให้บริกำรรถตู้โดยสำร… สุริยะ บุตรไธสงค์. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

304 กำรแลกเปล่ียนทำงวัฒนธรรม บนเส้นทำงกำรค้ำทำงทะเล : บทควำมจำกกำรสัมมนำ... - 2557 2 ทิปป้ิง พอยท์

305 กำรวิจัยกำรโฆษณำ รัตนสุดำ ปุณณะหิตำ 2557 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

306 กำรส่งเสริมกำรขำย องอำจ ปทะวำนิช 2557 1 แสงดำว

307 กำรส่ือสำรกำรตลำด ดำรำ ทีปะปำล 2557 1 อมรกำรพิมพ์

308 เก่ง Presentation อย่ำง สตีฟ จอบส์ แกลโล, คำร์ไมน์. 2557 5 แมคกรอ-ฮิล
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หน้าที ่15    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

309 เกำตลำด ด ำรงค์ พิณคุณ 2557 1 Damrongpinkoon

310 ขำยให้เป็นเห็นเงินล้ำน บุญมำ อ่ิมวิเศษ. 2557 2 ดับเบ้ิลคลิก

311 เขียวเปล่ียนโลก เฟรนด์, กิล. 2557 2 โอเพ่นเวิลด์ส

312 เคร่ืองช้ีสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจมหภำค รัตนำ สำยคณิต 2557 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

313 ช็อตเด็ดกระชำกยอด ธุรเกร็ดร้ำนอำหำรและบริกำร ธวัชชัย พืชผล. 2557 1 Dดี

314 ช ำแหละโกงจ ำน ำข้ำวทุกข้ันตอนมหำกำพย์โกงข้ำว วรงค์ เดชกิจวิกรม 2557 2 ลิปส์ พับลิชช่ิง

315 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรบริหำรระบบข้อมูลส ำหรับธุรกิจค้ำปลีก ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2557 1 โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชช่ิง

316 ธุรกิจน้ ำด่ืมเงินล้ำ อ๊อด พำนแดง. 2557 1 Mass

317 น ำเข้ำสินค้ำจำกท่ัวโลก Pre-Order มณีนุช สมำนหมู่. 2557 1 รีไวว่ำ

318 พลิกชีวิตด้วยธุรกิจเงินล้ำน สมชำติ กิจยรรยง. 2557 1 เพชรประกำย

319 พ่อค้ำไทยยุค 2480 เอนก นำวิกมูล. 2557 4 แสงดำว

320 เม่ือคิดให้ดีโลกน้ีตลำด จิรำภรณ์ วิหวำ 2557 1 บัน

321 รวยออนไลน์ น ำเข้ำสินค้ำจำกจีน มณีนุช สมำนหมู่. 2557 1 รีไวว่ำ

322 ร้ำนน้ี 100 คะแนน เปิดทุกวันสุข ฮินำโกะ, คำเนะชิเงะ 2557 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

323 รู้ลึกพฤติกรรมผู้บริโภค พัชรพร เหลืองอุษำกุล 2557 1 ธิงค์ บียอนด์บุ๊คส์

324 เรียนลัดกำรตลำด สปำลตัน, ปีเตอร์. 2557 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

325 เศรษฐศำสตร์จุลภำค I เสำวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธ์ิ 2557 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

326 สร้ำงเงินล้ำนจำกธุรกิจเครือข่ำยออนไลน์ สมชำติ กิจยรรยง. 2557 1 เพชรประกำย

327 สำวม่ันกับช้ันเชิงกำรตลำด ทำคำฮิซะ, นำงำอิ 2557 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

328 สุโก้ย! Marketing ท ำไมใครๆ ก็ติดใจญ่ีปุ่น กฤตินี พงษ์ธนเลิศ. 2557 1 มติชน

329 หลักกำรตลำด - 2557 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

330 หลักกำรตลำด ศุภชำต เอ่ียมรัตนกูล. 2557 1 แสงดำว
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หน้าที ่16    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

331 หลักคิดเร่ืองกลยุทธ์และกำรแข่งขัน มำเกรตตำ, โจแอน. 2557 2 เอ็กเปอร์เน็ท

332 หลักเศรษฐศำสตร์ II : มหเศรษฐศำสตร์ รัตนำ สำยคณิต. 2557 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

333 อัจฉริยะกำรตลำด เอกก์ ภทรธนกุล. 2557 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

334 100 สุดยอดไอเดียกำรขำย ฟอร์ไซท์, แพทริค. 2556 1 เนช่ันบุ๊คส์

335 100 สุดยอดไอเดียธุรกิจ เคอร์ดิ, เจเรมี. 2556 1 เนช่ันบุ๊คส์

336 75 ปี ดัชนีรำคำสินค้ำไทยโดยกระทรวงพำณิชย์ (พ.ศ. 2481 - 2556) กระทรวงพำณิชย์. ส ำนักสำรสนเทศและฯ 2556 1 ส ำนัก

337 8 เส้นทำงสู่ชัยชนะ : กำรตลำดเพ่ือสร้ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจ คอตเลอร์, ฟิลิป. 2556 2 เนช่ันบุ๊คส์

338 E-Commerce และ online marketing ภิเษก ชัยนิรันดร์. 2556 6 โปรวิช่ัน

339 Facebook marketing ideas ไอเดียกำรตลำดท ำแล้วรวยด้วย Facebook เตฌิน โสมค ำ. 2556 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

340 Google marketing ท ำกำรตลำดออนไลน์-ขำยของให้รวย สุพิชฌำย์ ศรีประสิทธ์ิ. 2556 2 อินเทรนด์

341 Guidebook หำเงินออนไลน์ ง่ำยๆ รวยๆ อำรำดำ ประทินอักษร 2556 3 ไอซีดี พรีเมียร์

342 I am marketing man ผมเป็นนักกำรตลำด ด ำรงค์ พิณคุณ 2556 1 เรสเตอร์ บุ๊ค

343 IMC & marketing communication กลยุทธ์กำรส่ือสำรกำรตลำด ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ. 2556 5 Brand Agebooks

344 Innovation+reputation powerful differentiation makers - 2556 1 ไทยคูน-แบรนด์เอจ

345 Marketing ideas วรวิสุทธ์ิ ภิญโญยำง 2556 2 กรุงเทพธุรกิจ

346 Marketing ideas วรวิสุทธ์ิ ภิญโญยำง 2556 3 กรุงเทพธุรกิจ

347 Marketing plan : เขียนแผน เร่ือง กล้วย กล้วย ศรีกัญญำ ยำทิพย์ 2556 1 บริษัท ไทยคูนแบรนด์เอจ

348 Marketing ต้องรู้ ด ำรงค์ พิณคุณ. 2556 2 เรสเตอร์ บุ๊ค

349 Max's book แอพสู่ฝันพันล้ำน ธีระชำติ ก่อตระกูล 2556 4 สต็อคทูมอโรว์

350 SME แก้จนรวยด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ อัครเดช เก่งกำรค้ำ 2556 1 SME แก้จน บุ๊ค

351 Startup เส่ียยุคใหม่ - 2556 1 สต๊อคทูมอร์โรว์

352 The invisible hat ถอดหมวก เปิดควำมคิดชีวิตและกำรตลำด วิกรำนต์ มงคลจันทร์ 2556 1 Marketing Indeed Book
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หน้าที ่17    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

353 กระตุกต่อมคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ณรงค์ชัย อัครเศรณี. 2556 1 ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ฯ

354 กระตุกต่อมคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ณรงค์ชัย อัครเศรณี. 2556 1 ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ฯ

355 กลยุทธ์ Lanchester ยุทธกำรล้มเบอร์หน่ึงของมือรอง เรียว, นำวำตะ. 2556 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

356 กลยุทธ์กำรขำยท่ีสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำด สมชำติ กิจยรรยง. 2556 1 สมำร์ท ไลฟ์

357 กลยุทธ์รำคำ วิทยำ จำรุพงศ์โสภณ. 2556 5 แปลน พร้ินต้ิงท์

358 กำรจัดกำรกำรตลำด นพรัตน์ ภูมิวุฒิสำร. 2556 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

359 กำรตลำด 3.0 คอตเลอร์, ฟิลิป. 2556 2 เนช่ันบุ๊คส์

360 กำรตลำดเข้ำใจง่ำยใน 3 นำที พงศ์กิตต์ิ ชำญธีรวัชร์. 2556 1 ธิงค์ บียอนด์

361 กำรตลำดบริกำร ฤดี หลิมไพโรจน์. 2556 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

362 กำรตลำดบริกำร ชัยสมพล ชำวประเสริฐ. 2556 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

363 กำรตลำดบริกำร อรจันทร์ ศิริโชติ. 2556 1 น ำศิลป์โฆษณำ

364 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ภูษณิศำ เตชเถกิง. 2556 7 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

365 กำรตลำดสร้ำงสรรค์ ด ำรงค์ พิณคุณ. 2556 1 เรสเตอร์บุ๊ค

366 กำรบริหำรกำรตลำด สืบชำติ อันทะไชย. 2556 2 โอเดียนสโตร์

367 กำรบริหำรกำรตลำดและองค์กรยุคใหม่เพ่ือโลกสดใสเพ่ิมก ำไรและควำมส ำเร็จ คอตเลอร์, ฟิลิป 2556 7 เนช่ันบุ๊คส์

368 กำรบริหำรกำรตลำดและองค์กรยุคใหม่เพ่ือโลกสดใสเพ่ิมก ำไรและควำมส ำเร็จ คอตเลอร์, ฟิลิป. 2556 2 เนช่ันบุ๊คส์

369 กำรวำงแผนรณรงค์โฆษณำ สุมำลี เล็กประยูร 2556 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยหรุงเทพ

370 กำรวิเครำะห์สมกำรโครงสร้ำง (SEM) ด้วย AMOS กัลยำ วำนิชย์บัญชำ. 2556 1 สำมลดำ

371 ก้ำวสู่ควำมเป้นผู้น ำสร้ำงทีมให้ร่ ำรวยด้วยธุรกิจเครือข่ำย สมชำติ กิจยรรยง. 2556 1 สมำร์ท ไลฟ์

372 เก่งหรือเฮง เฮอรวิช, จูดิธ. 2556 1 เอเอสทีวีผู้จัดกำร

373 เกมคน...กลศึกแบบสำมก๊ก วณิพก พเนจร 2556 4 แสงดำว

374 แกะรอยหยักสมองกูรูกำรตลำดโลก (ฟิลิป คอตเลอร์) ปรำชญ์ ศรีอักษร 2556 1 ปรำชญ์
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ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

375 ขำยของทำงอินเทอร์เน็ตอย่ำงไรให้รวย ณัฐดนัย อ่วมช ำนำญไพร. 2556 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

376 ขำยข้ันเทพ เบต, นิโคลัส. 2556 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

377 ขำยได้ ขำยดี...ขำยท่ี ebay ฐิติกำนต์ นิธิอุทัย. 2556 2 Dream & Passion

378 ขำยสินค้ำไทยรวยเป็นล้ำนด้วย amazon.com รัตนชัย ฐำปนะพงศ์ 2556 1 แฮปป้ีบุ๊คพับลิชช่ิง

379 คิดต่ำงอย่ำงอิเกีย ดำห์ลวิก, อันเดอร์ส 2556 6 ปรำณ

380 คิดอย่ำงอำเซียน คอตเลอร์, ฟิลิป. 2556 7 แมคกรอ-ฮิล

381 คิดอย่ำงอำเซียน คอตเลอร์, ฟิลิป. 2556 2 แมคกรอ-ฮิล

382 คุณรู้ไหม...ลูกค้ำต้องกำรอะไรจำกคุณ อดิศักด์ิ สุวิทวัส 2556 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

383 ใครๆ ก็เป็นสุดยอดนักขำยได้ใน 1 วัน จอห์นสัน, แม็ค เวล. 2556 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

384 ใครๆ ก็รวยได้ด้วยอำชีพอิสระท่ีสร้ำงรำยได้เป็นแสน จอห์นสัน, แม็ค เวล. 2556 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

385 เจ้ำสัวเจริญ...บุกอำเซียน บุญชัย ใจเย็น. 2556 3 ปรำชญ์

386 ซ้ือคอนโดอย่ำใจเร็ว เธียรรุจ ธรณวิกรัย 2556 1 ทรูไลฟ์

387 ตำดู หูฟัง สมองซ้ือ มือจ่ำย Lindstrom, Martin 2556 2 วีเลิร์น

388 ต ำนำนบำจำ รำชำรองเท้ำของโลก บำจำ, โทมัส เจ., ค.ศ. 1876-1932 2556 1 แสงดำว

389 เทคนิคกำรน ำเสนอให้โดนใจ บ๊ิก อำย. 2556 1 Dดี

390 เทคนิคขำยไอเดีย คอตเตอร์, จอห์น พี. 2556 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

391 เทคนิคดึงลูกค้ำเข้ำร้ำนดูดเงินล้ำนเข้ำบัญชี ธวัชชัย พืชผล. 2556 1 Dดี

392 ธุรกิจแค่รักท่ีจะเร่ิมก็ส ำเร็จ วิสุทธ์ิ ตันติตยำพงษ์ 2556 2 ไวส์คอน แบงค็อก

393 ธุรกิจเหรียญบำท ท่ีใครๆ ท ำแล้วรวยได้ง่ำยๆ ยูคิซำวำ, มิรำวีนำ. 2556 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

394 น่ำจะรู้อย่ำงน้ีต้ังแต่ตอนอำยุ 20 Seelig, Tina. 2556 1 วีเลิร์น

395 น ำเข้ำออนไลน์สินค้ำจำกจีน สุพัตรำ ห.เพียรเจริญ 2556 1 ไอดีซี พรีเมียร์

396 แนวทำงกำรลงทุนใน AEC วริศรำ ภำนุวัฒน์. 2556 5 แสงดำว

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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หน้าที ่19    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

397 บอกแนวทำงสร้ำงควำมส ำเร็จและร่ ำรวยด้วยธุรกิจเครือข่ำย สมชำติ กิจยรรยง. 2556 1 สมำร์ท ไลฟ์

398 แบบฉบับกำรขำยสไตล์มืออำชีพ สมชำติ กิจยรรยง. 2556 2 สมำร์ท ไลฟ์

399 แบบฝึกปฏิบัติหลักเศรษฐศำสตร์ I : จุลเศรษฐศำสตร์ นรำทิพย์ ชุติวงศ์. 2556 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

400 แบรนด์องค์กร กำรประเมินค่ำแบรนด์องค์กร กุณฑลี ร่ืนรมย์. 2556 3 ไซเบอร์พร้ินท์

401 ปลุกควำมคิดพิชิตกำรลงทุน สุภศักด์ิ จุลละศร. 2556 3 วิง มีเดีย

402 เปิดร้ำนออนไลน์บน Facebook ชนะ เทศทอง. 2556 1 ไอดีซี พรีเมียร์

403 พจนำนุกรมศัพท์ : ค ำอธิบำยศัพท์อังกฤษ-ไทย ส ำหรับกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ แสงจันทร์ กันตะบุตร. 2556 15 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

404 พฤติกรรมผู้บริโภค ชูชัย สมิทธิไกร. 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

405 พฤติกรรมผู้บริโภค นภวรรณ คณำนุรักษ์ 2556 1 ซีวีแอลกำรพิมพ์

406 พลังแห่งกำรประชำสัมพันธ์ รุ่งนภำ พิตรปรีชำ 2556 3 คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

407 พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (มุมมองด้ำนกำรบริหำร) โอภำส เอ่ียมสิริวงศ์. 2556 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

408 พูดให้ส ำเร็จเคล็ดไม่ลับสู่มหำเศรษฐีเครือข่ำย สมชำติ กิจยรรยง. 2556 1 สมำร์ท ไลฟ์

409 รวมสุดยอดนวัตกรรมใหม่สู่...AEC - 2556 3 นำคำ อินเตอร์มีเดีย

410 รวย...เพรำะสร้ำงแบรนด์ รำช รำมัญ. 2556 1 ปรำชญ์

411 รวยด้วยกำรเขียนบทควำมออนไลน์ (ง่ำยนิดเดียว) ฉบับพ้ืนฐำน ณัฐดนัย อ่วมช ำนำญไพร. 2556 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

412 รวยได้ไม่ยำกจำกร้ำนกำแฟ พลอยรุพีย์ มณีนัย 2556 2 อมรินทร์ How-To

413 รวยได้ไม่ยำกจำกร้ำนเส้ือผ้ำ อิสรำพร โพธิ 2556 2 อมรินทร์ How-To

414 รวยได้ไม่ยำกจำกร้ำนแฮนด์เมด นิธิกำนต์ รงรอง 2556 2 อมรินทร์ How-To

415 รวยแบบ Samsung มุ่งสร้ำงแบรนด์ Samsung Electronics ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ. 2556 2 ปรำชญ์

416 รวยหุ้นกับ 7 เมกะเทรนด์ วีระพงษ์ ชุติภัทร์ 2556 2 มำยเบสท์บุคส์

417 รวยออนไลน์ง่ำยนิดเดีย ไพร บุญนอก 2556 2 พำสเทล พับลิชช่ิง

418 รัฐ ทุน : พ่อค้ำชำยแดน เกษตรกรและข้ำวโพดข้ำมพรมแดน จำมะรี เชียงทอง. 2556 1 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่20    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

419 รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำร "ยุทธศำสตร์ข้ำวไทย กำรวิจัยพัฒนำข้ำวไทยและกำร... - 2556 2 มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำฯ

420 รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำร "อุปสงค์กำรบริโภคข้ำวของไทย" - 2556 2 มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

421 รู้ลึกค ำศัพท์กำรตลำด กำรขำย กำรส่ือสำร กำรพัฒนำธุรกิจ สุรีรัตน์ ทองอินทร์ 2556 1 MINIBEAR

422 เร่ิมต้นรวยด้วยธุรกิจออนไลน์ กนกพร โพธ์ิเทียนทอง 2556 1 ไอซีดี พรีเมียร์

423 เร่ืองเล่ำ เกำตลำด ด ำรงค์ วงษ์โชติป่ินทอง. 2556 1 เรสเตอร์ บุ๊ค

424 ลงทุนสไตล์วิชัย ทองแตง วิชัย ทองแตง 2556 2 THINK GOOD

425 ลงทุนหลักร้อยก ำไรหลักล้ำนกับ Domain Name สรีน่ำ ตัน 2556 2 อินเทรนด์

426 ลงทุนอย่ำง VI พันธ์ุแท้ : ปูพ้ืนให้แน่นลงทุนให้ถึงแก่น ชัชวนันท์ สันธิเดช. 2556 3 วิง มีเดีย

427 ลงทุนอย่ำง VI พันธ์ุแท้ : ปูพ้ืนให้แน่นลงทุนให้ถึงแก่น ชัชวนันท์ สันธิเดช. 2556 2 วิง มีเดีย

428 เลิศล้ ำกลยุทธ์สู่มหำเศรษฐีอำณำจักรเครือข่ำย สมชำติ กิจยรรยง. 2556 1 สมำร์ท ไลฟ์

429 วิวัฒนำกำรแนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย. 2556 2 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยทักษิณ

430 ศิลปะกำรขำย วำรุณี ตันติวงศ์วำณิช. 2556 1 เอส.ออฟเซ็ท กรำฟฟิคดีไซน์

431 ศึกน้ ำด ำ วิชุดำ ก้องกีรติ 2556 1 มติชน

432 เศรษฐกิจอำเซียน วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. 2556 2 แสงดำว

433 เศรษฐศำสตร์จุลภำค : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ ชยันต์ ตันติวัสดำกำร. 2556 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

434 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น รัตนำ สำยคณิต. 2556 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

435 สร้ำงมืออำชีพสู่ประตูเศรษฐีเครือข่ำย สมชำติ กิจยรรยง. 2556 1 สมำร์ท ไลฟ์

436 สำรพัดวิธี online marketing ธัญญ์ธีรำ อภิกุลวรำศิษฐ์. 2556 1 วิตต้ีกรุ๊ป

437 สิงคโปร์เสือธุรกิจแห่งอำเซียน บุญชัย ใจเย็น. 2556 3 ปรำชญ์

438 สุดยอดกลยุทธ์เพ่ือให้ธุรกิจมีก ำไรและไปรอด กฤษฎำ กฤษณะเศรณี 2556 5 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

439 สูตรส ำเร็จรวยง่ำยร้ำนค้ำออนไลน์ พนำลี กุลยำนนท์ 2556 1 ไอซีดี พรีเมียร์

440 หลักกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ สมชนก (คุ้มพันธ์ุ) กำสกรจรัส. 2556 13 แมคกรอ-ฮิล
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่21    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

441 หลักเศรษฐศำสตร์ ประพันธ์ เศวตนันทน์. 2556 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

442 หลักเศรษฐศำสตร์ I : จุลเศรษฐศำสตร์ นรำทิพย์ ชุติวงศ์ 2556 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

443 หลักเศรษฐศำสตร์ II : มหเศรษฐศำสตร์ รัตนำ สำยคณิต 2556 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

444 หลักเศรษฐศำสตร์จุลภำค วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน. 2556 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

445 หลักเศรษฐศำสตร์จุลภำค ภรำดร ปรีดำศักด์ิ. 2556 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

446 อัจฉริยะกำรตลำด เอกก์ ภทรธนกุล. 2556 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

447 อิสรภำพท่ีใช่รำยได้ท่ีปรำรถนำ อมิตำ อริยอัชฌำ. 2556 2 ภำพพิมพ์

448 100 สุดยอดไอเดียกำรสร้ำงแบรนด์ แมคคำร์ตนีย์, ซำรำห์. 2555 3 เนช่ันบุ๊คส์

449 30 กลยุทธ์ลับพิชิตตลำดเหนือคู่แข่ง รัฐวิทย์ ทองภักดี. 2555 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

450 300 ท ำเลทองขำยของตลำดนัด รัตนวุฒิ เจริญรัมย์. 2555 1 อักษรข้ำวสวย

451 51 โปรโมช่ันเพ่ิมยอดขำยร้ำนทันตำเห็น นะกะซะวะ, อะสึชิ 2555 4 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

452 60 ปี กรมส่งเสริมกำรส่งออก กระทรวงพำณิชย์ กรมส่งเสริมกำรส่งออก. 2555 3 กรมส่งเสริมกำรส่งออก

453 80 ปี นำวำน ำทิศเศรษฐกิจไทย หอกำรค้ำไทย 2555 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

454 Case Study 15.0 : Steve Jobs marketing - 2555 3 Brand Agebooks

455 Customer insight...เจำะลึกถึงใจลูกค้ำ เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม. 2555 2 พีเพิลมีเดีย

456 Digital commerce : turn browsers to buyers อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล 2555 1 กรุงเทพธุรกิจ

457 Direct Mail (DM) ท่ีไม่มีวันตำยในยุคโฆษณำออนไลน์ โตโยดะ, อำกิระ 2555 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

458 Event marketing เกรียงไกร กำญจนะโภคิน 2555 7 กรุงเทพธุรกิจ

459 Freelance Online ท ำงำนอิสระง่ำย ๆ ผ่ำนเน็ต อภิเทพ วงศ์ธนำธร. 2555 2 อินเทรนด์

460 GSP โปรแกรมคณิตศำสตร์ท่ีต้องเรียนรู้ เสรี สุขโยธิน. 2555 2 เดอะบุคส์

461 HERD ปฏิวัติกลยุทธ์กำรตลำดแบบ "สัตว์ฝูง" เอิร์ลส์, มำร์ก 2555 5 มติชน

462 Productivity for SMEs : กำรเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนส ำหรับผู้ประกอบกำร SMEs วิฑูรย์ สิมะโชคดี. 2555 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่22    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

463 SEO & กำรตลำดออนไลน์ ท ำเว็บดัง+ร้ำนเด่นได้ง่ำยนิดเดียว ปภำดำ อมรนุรัตน์กุล. 2555 2 โปรวิช่ัน

464 SEO : เทคนิคโปรโมตร้ำนออนไลน์ฟรีๆ (ให้รวยสุดยอด) อรรคพล ยุตตะกรณ์. 2555 2 ไอดีซี พรีเมียร์

465 SMEs เศรษฐีแจ้งเกิด วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์. 2555 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

466 Social.Me สร้ำงคุณให้เป็นแบรนด์ป้ันแฟนออนไลน์ - 2555 2 โปรวิช่ัน

467 The Secret : 9 ควำมลับแห่งอำเซียน - 2555 3 เพ่ือนคู่คิด

468 ก.ส.ล.กับบทบำทกำรก ำกับดูแลกำรซ้ือขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกำรซ้ือฯ 2555 2 ส ำนักงำน

469 กฎหมำยธุรกิจ บุญเพรำะ แสงเทียน. 2555 2 วิทยพัฒน์

470 กฎหมำยธุรกิจ สมคิด บำงโม. 2555 10 เอสเค บุ๊คส์

471 กระตุกต่อมคิด Creative economy สร้ำงเศรษฐกิจด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ - 2555 4 ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ฯ

472 กระตุกต่อมคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ณรงค์ชัย อัครเศรณี. 2555 3 ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ฯ

473 กลยุทธ์กำรตลำด Social media ภิเษก ชัยนิรันดร์ 2555 3 เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน

474 กลยุทธ์กำรบริหำรกำรค้ำปลีก ภำณุ ลิมมำนนท์ 2555 2 ภำริณำส

475 กลยุทธ์มัดใจลูกค้ำข้ันเทพ โอทัล, อำวริล. 2555 6 เอ็กซเปอร์เน็ท

476 กลยุทธ์และวิธีเจรจำต่อรองทำงกำรค้ำ หล่ี, ผูเหลียง. 2555 1 เต๋ำประยุกต์

477 กำรโฆษณำ องอำจ ปะทะวำนิช. 2555 3 แสงดำว

478 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ - 2555 2 แมคกรอ-ฮิล

479 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ : กำรสร้ำงและกำรด ำเนินกลยุทธ์ Thompson, Arthur A. 2555 3 แมคกรอ-ฮิล

480 กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และรำคำ นภวรรณ คณำนุรักษ์. 2555 3 บริษัท ซีวีแอลกำรพิมพ์ จ ำกัด

481 กำรตลำด 2.1 : ประยุกต์โซเชียลมีเดียอย่ำงไรให้ตรงกับงำน รุ่งโรจน์ ศิริพรมงคล. 2555 1 คณะบุคคลอักษรโชติช่วง

482 กำรตลำดยุคสร้ำงสรรค์ 4.0 มำนิต รัตนสุวรรณ. 2555 3 BrandAgebooks

483 กำรตลำดยุคใหม่เข้ำใจลูกค้ำนอกกรอบ โกดิน, เซธ. 2555 5 เนช่ันบุ๊คส์

484 กำรตลำดระดับโลก นันทสำรี สุขโต. 2555 11 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่23    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

485 กำรตลำดไร้กรอบ เทคนิคเพ่ือกำรรู้เท่ำทันกำรตลำด สมชำติ กิจยรรยง. 2555 2 สมำร์ท ไลฟ์

486 กำรตลำดอิเล็กทรอนิกส์ อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่. 2555 3 วิตต้ีกรุ๊ป

487 กำรวำงแผนกำรตลำด เพลินทิพย์ โกเมศโสภำ. 2555 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

488 กำรวิจัยกำรตลำด คูเปอร์, โดนัลด์ อำร์. 2555 3 แมคกรอ-ฮิล

489 กำรวิจัยกำรตลำด ประสพชัย พสุนนท์. 2555 1 ท้อป

490 กำรสร้ำงส่ือกำรสอนภำษำอังกฤษเบ้ีองต้น 1 ซูซำน, เฮำส์ 2555 2 อินสปำยร์

491 กำรส่ือสำรกำรตลำด นธกฤต วันต๊ะเมล์ 2555 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

492 กำรส่ือสำรทำงกำรตลำด สิทธ์ิ ธีรสรณ์. 2555 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

493 กุศโลบำยแห่งกำรตลำด (ฉบับสมบูรณ์) สมชำติ กิจยรรยง. 2555 2 สมำร์ท ไลฟ์

494 เก่งพูดอังกฤษกับ Mind map conversation เอกชัย เกรียงโกมล 2555 5 Life Balance

495 เก่งอังกฤษกับ Mind map grammar 2 เอกชัย เกรียงโกมล 2555 5 Life Balance

496 แกะรอยหยักสมอง CEO กำรตลำดรถยนต์ ปรำชญ์ ศรีอักษร. 2555 4 ปรำชญ์

497 ข้อคิดพิชิตควำมส ำเร็จ สมชำติ กิจยรรยง 2555 6 เสมำร์ท ไลฟ์

498 เขียนบทควำมออนไลน์ให้ท ำเงิน สุพิชฌำย์ ศรีประสิทธ์ิ. 2555 2 อินเทรนด์

499 คัมภีร์บริหำรคนบริหำรธุรกิจแสนล้ำนสไตล์เซเว่นอีเลฟเว่น ภัทระ ฉลำดแพทย์ 2555 2 แฮปป้ีบุ๊ค

500 คิดยังไงให้ไอเดียกระฉูด ดลชัย บุณยะรัตเวช. 2555 3 เนช่ันบุ๊คส์

501 คูมือกำรคัดเลือกและติดต้ังซอฟต์แวร์กำรจัดกำรคลังสินค้ำ ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2555 1 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

502 งำนตลำด วิกรำนต์ มงคลจันทร์ 2555 2 อำคเนย์กำรพิมพ์

503 เงินหม่ืนสร้ำงเศรษฐี - 2555 1 ทัศนำ มำร์เก็ตต้ิง

504 จัดกำรเสียงของลูกค้ำอย่ำงไรให้ได้ใจลูกค้ำ ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ 2555 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

505 เจรจำประสำ(น)ควำม ร่วมมือ ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์ 2555 2 ดี โฟ คอนซัลแท็นท์

506 เจ้ำแห่งกำรขำย มิสเนอร์, อีวำน. 2555 4 เนช่ันบุ๊คส์
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่24    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

507 ฉลำดซ้ือรวมผลทดสอบ 2012 รู้ใช้ 'In Trend' - 2555 4 มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค

508 ต ำนำนยุทธ์คนโฆษณำ ชำติชำย ศิริพัฒน์ 2555 1 มติชน

509 ถอดรหัสพฤกษำ&มหำเศรษฐีทองมำ Pruksa : Fantastic model นงค์นำถ ห่ำนวิไล. 2555 2 NextBook@NBC

510 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์จุลภำค พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี. 2555 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

511 ท ำกำรตลำดออนไลน์ด้วยกูเกิลพลัส อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่. 2555 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

512 เทคนิคกำรขำยท่ีประสบควำมส ำเร็จ สมชำติ กิจยรรยง. 2555 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

513 เทคนิคเก่งพูดข้ันเทพ ซำเจน, เอ็มม่ำ. 2555 2 บิสคิต

514 ธุรกิจกำรค้ำปลีก วำรุณี ตันติวงศ์วำณิช. 2555 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

515 นวัตกรรมกำรบริกำร USUI, Makoto. 2555 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

516 นักขำยท่ีสำมำรถเพ่ิมควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ อดิศักด์ิ สุวิทวัส 2555 5 ส.เอเชียเพรส (1989)

517 น่ำรู้คู่กำรตลำด กุณฑลี ร่ืนรมย์. 2555 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

518 โนโลโก้ ไคลน์, นำโอมิ 2555 1 ฟ้ำเดียวกัน

519 ประสบกำรณ์แอปเปิล Gallo, Carmine 2555 3 แมคกรอ-ฮิล

520 เปล่ียน Friend เป็น Fan ผูกใจไว้กับแบรนด์ตลอดกำล เคียวอิ, โยชิฮิโกะ 2555 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

521 เปิดร้ำนออนไลน์ฉบับสมบูรณ์ ภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์. 2555 2 โปรวิช่ัน

522 เปิดร้ำนออนไลน์บน Facebook ชนะ เทศทอง. 2555 4 ไอดีซี พรีเมียร์

523 เปิดร้ำนออนไลน์บน Facebook ฐิติกำนต์ นิธิอุทัย. 2555 2 Dream & Passion

524 เปิดร้ำนออนไลน์ฟรีบน Facebook ภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์. 2555 1 โปรวิช่ัน

525 ผมใช้ Joomla หำเงินและท ำกำรตลำดออนไลน์ได้ไง สุพิชฌำย์ ศรีประสิทธ์ิ. 2555 2 วิตต้ี กรุ๊ป

526 ผมใช้ WordPress หำเงินและท ำกำรตลำดออนไลน์ได้ยังไง สุพิชฌำย์ ศรีประสิทธ์ิ. 2555 2 วิตต้ี กรุ๊ป

527 ผมเปิดร้ำนด้วย Joomla!+VirtueMart และโปรโมตด้วย SEO ได้ยังไง สุพิชฌำย์ ศรีประสิทธ์ิ. 2555 2 วิตต้ีกรุ๊ป

528 ผ่ำขุมทรัพย์พม่ำเปิดประตูกำรค้ำตะวันตก - 2555 2 เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่25    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

529 แผนภำพวำดให้เป็นเก่งน ำเสนอ ยำมำดะ, มำซำโอะ. 2555 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

530 แผนภำพวำดให้เป็นเก่งน ำเสนอ ยำมำดะ, มำซำโอะ. 2555 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

531 พฤติกรรมผู้บริโภค วุฒิ สุขเจริญ. 2555 4 จี.พี. ไซเบอร์พรินท์

532 พลังบุญและกรรมหนักท่ีคนท ำธุรกิจเครือข่ำยควรรู้ถ้ำอยำกรวย ธ. ธรรมรักษ์ 2555 2 กู๊ดไลฟ์

533 พูดดีเจรจำต่อรองเก่งจะได้ทุกอย่ำงท่ีคุณต้องกำร ชนะใจ วำททะสัมฤทธ์ิ. 2555 6 Feel good

534 พูดแล้วยอม 77 ไม้เด็ดโน้มน้ำวใจ ไนโต, โยะชิฮิโตะ 2555 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

535 ยกเคร่ืองควำมคิด Fried, Jason. 2555 2 วีเลิร์น

536 ยุทธศำสตร์ SMEs ในโลกดิจิตอล สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล. 2555 4 Brand Agebooks

537 รวยเงินล้ำนผ่ำน Facebook สุภัทรำ สถิตย์เดชำนุสรณ์. 2555 2 อินเทรนด์

538 รวยชัวร์!!! ด้วยร้ำนค้ำออนไลน์ ปิติพงษ์ วำรีรัตน์. 2555 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

539 รวยออนไลน์ขำยอะไรดี ณฐอร เกษมสงครำม. 2555 2 ไอดีซี พรีเมียร์

540 รวยออนไลน์เป็นล้ำนท ำได้อย่ำงไร ณัฐดนัย อ่วมช ำนำญไพร. 2555 2 วุฒิวัฒน์ กำรพิมพ์

541 เร่ืองเล่ำ เกำตลำด ด ำรงค์ วงษ์โชติป่ินทอง. 2555 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

542 ลดต้นทุนเพ่ิมก ำไร...ให้ธุรกิจด้วย Google Apps ฉบับประยุกต์ใช้งำน อัมรินทร์ เพ็ชรกุล. 2555 4 Dream & Passion

543 วิถีเดนท์สุ ซูกิยำมะ, โคทำโร่ 2555 3 เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท์

544 วิธีพูดกับทุกคนในทุกสถำนกำรณ์ 2 Lowndes, Leil 2555 2 วีเลิร์น

545 ศิลปะกำรให้บริกำร จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ 2555 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

546 เศรษฐศำสตร์จุลภำค สุจิตรำ กุลประสิทธ์ิ. 2555 2 ออฟเซ็ท

547 เศรษฐศำสตร์มหภำค สุจิตรำ กุลประสิทธ์ิ. 2555 3 เอส.พี. คอม อินเตอร์พร้ินท์

548 สกัดจุดบอดมุ่งสู่ควำมเป็นยอดผู้ส ำเร็จ สมชำติ กิจยรรยง. 2555 2 สมำร์ท ไลฟ์

549 สติกก้ี พรีเซนเทช่ันส์ อังก์ เทียน เท็ค 2555 1 ขัวญข้ำว' 94

550 สร้ำงงำนสร้ำงธุรกิจพิชิตใจลูกค้ำด้วยกำรบริกำรหน้ำร้ำน สมชำติ กิจยรรยง. 2555 2 สมำร์ท ไลฟ์
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่26    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

551 สร้ำงธุรกิจข้ันเทพ : เจ้ำของธุรกิจท่ีประสบควำมส ำเร็จรู้อะไรท่ีผู้ประกอบกำรท่ัวไปไม่… เกอร์เบอร์, ไมเคิล อี. 2555 2 กำบุเมอิบุ๊คส์

552 สร้ำงแบรนด์ ส้ินแบรนด์ A-Z ดลชัย บุณยะรัตเวช. 2555 1 กรุงเทพธุรกิจ

553 สร้ำงแบรนด์ให้ติดตลำดด้วย Facebook ฐิติกำนต์ นิธิอุทัย. 2555 2 Dream & Passion

554 สร้ำงโอกำสวำงกลยุทธ์กำรตลำดยุค Socail media Evans, Liana Li 2555 2 ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย

555 สำขำอำชีพแห่งอนำคต 3 วิริยะ ฤำชัยพำณิชย์. 2555 2 ไอ เอดดูเคช่ันโซน

556 สำมก๊กสอนพิชิตธุรกิจให้ย่ิงใหญ่ ทศ คณนำพร. 2555 2 แฮปป้ีบุ๊ค

557 ส่ือสำรชนะใจคน สนอง ปัญญำฤกษ์ 2555 2 Minibear Publishing

558 สุดยอด SME ตีแตก ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย. 2555 2 เวิร์คพอยท์

559 สุดยอดนักกำรตลำดมือทอง เจริญ สิริวัฒนภักดี บุญชัย ใจเย็น. 2555 2 ปรำชญ์

560 หมัดเด็ด กลยุทธ์ Above & Below-the-line เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม. 2555 3 มติชน

561 หลักกำรตลำด ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์. 2555 2 ท้อป

562 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2555 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

563 หัวใจของกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ฮังเกอร์, เจ. เดวิด. 2555 2 เพียร์สัน

564 หำเงินออนไลน์ฉบับท ำง่ำยๆรำยได้ดี นักรบ พิมพ์ขำว. 2555 3 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

565 ให้ Google ท ำงำน รวยเป็นล้ำน ณ ภัทร ภัครพรรษชล. 2555 2 โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

566 อยำกเป็นสุดยอดนักขำยเก่งไม่ยำก ศิริชัย ศรีสุวรรณผไท. 2555 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

567 ออกเสียงอังกฤษให้เจ๋ง เศรษฐวิทย์. 2555 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

568 อำรมณ์ดีกับชีวิต หนุ่มเมืองจันท์. 2555 1 มติชน

569 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรตลำด. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2555 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

570 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรตลำด. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2555 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

571 20 ปี สศอ.บนเส้นทำงสร้ำงสรรค์อุตสำหกรรมไทย ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม. 2554 1 ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

572 Brand in black กอสลำร์, อเล็กซ์ 2554 1 BrandAge books
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หน้าที ่27    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

573 CSR mission possible ภำรกิจ CSR องค์กรธุรกิจไทย วิทยำ ชีวรุโณทัย. 2554 1 แบรนด์เอจบุ๊คส์

574 Green marketing พิมพ์เขียวกำรตลำดวิวัฒน์โลก โอตต์แมน, แจ็คเกอร์ลิน เอ. 2554 2 เออำร์ไอพี

575 Happy : คนพลิกแบรนด์ แบรนด์พลิกคน ธนำ เธียรอัจฉริยะ. 2554 1 ฟำร์ม กรุ๊ป

576 iMarketing 10.0 : 10 กลยุทธ์กำรตลำดออนไลน์เขย่ำโลก วิลำส ฉ่ ำเลิศวัฒน์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 4 โปรวิช่ัน

577 Incoterms 2010 = ข้อตกลงกำรส่งมอบสินค้ำระหว่ำงประเทศ ฐำปนำ บุญหล้ำ. 2554 1 มูลนิธิสถำบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย

578 Marketing on facebook ฉบับพ้ืนฐำน (ใหม่ล่ำสุด) เมธำ เกรียงปริญญำกิจ. 2554 3 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

579 NewBiES : 8 กลุ่มผู้ซ้ือใหม่พลิกโฉมหน้ำกำรตลำดไทย - 2554 3 กรุงเทพธุรกิจ

580 OQ กลยุทธ์ส ำคัญท่ีผลักดันผล "ก ำไร" อย่ำงย่ังยืน เฮสเคตต์, เจมส์ แอล. 2554 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

581 กลยุทธ์กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ภำณุ ลิมมำนนท์ 2554 2 ภำริณำส

582 กลยุทธ์และวิธีเจรจำต่อรองทำงกำรค้ำ หล่ี, ผูเหลียง. 2554 2 เต๋ำประยุกต์

583 กลยุทธ์อัจฉริยะเอำชนะคู่แข่ง แชมป้ี, จิม. 2554 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

584 กล้ำคิดต่ำงอย่ำงสตีฟ จ๊อบส์ Gallo, Carmine 2554 2 แมคกรอ-ฮิล

585 กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2554 2 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

586 กำรตลำด 3.0 คอตเลอร์, ฟิลิป. 2554 2 เนช่ันบุ๊คส์

587 กำรตลำดข้ันเทพ อิมเบรล, โรเบิร์ต 2554 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

588 กำรตลำดภำครัฐ พรอคเตอร์, โทน่ี 2554 2 มหำวิทยำลัยศรีปทุม

589 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ อัควรรณ์ แสงวิภำค. 2554 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

590 กำรตลำดลุงโฮแห่งเวียดนำม ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ 2554 2 ปรำชญ์

591 กำรตลำดเหนือช้ันกลยุทธ์พร้อมรบ เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม 2554 2 พีเพิลมีเดีย

592 กำรต้อนรับและบริกำรท่ีเป็นเลิศ สมิต สัชฌุกร 2554 2 สำยธำร

593 กำรบริหำรกำรขำย เลดติงแฮม, ไดแอน. 2554 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

594 กำรพยำกรณ์กำรขำย นิภำ นิรุตติกุล. 2554 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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หน้าที ่28    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

595 กำรพูดกำรน ำเสนออย่ำงมืออำชีพ แบล็ก, เอ แอนด์ ซี 2554 2 บิสคิ

596 กำรวำงแผนและกำรประเมินผลกำรส่ือสำรเชิงกลยุทธ์ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ. 2554 2 คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

597 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในมุมมองด้ำนกำรบริหำร ปำนใจ ธำรทัศนวงศ์. 2554 3 สินทวีกำรพิมพ์

598 กำรวิเครำะห์สถิติ : สถิติส ำหรับกำรบริหำรและวิจัย กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2554 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

599 กำรวิจัยธุรกิจ Cooper, D. 2554 1 แมคกรอ-ฮิล

600 กำรส่ือสำรในองค์กำร ณัฏฐ์ชุดำ วิจิตรจำมรี. 2554 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

601 กำรออกแบบกำรวิจัย : วิธีกำรเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ และผสมผสำนวิธีกำร องอำจ นัยพัฒน์. 2554 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

602 ก้ำวแรกเศรษฐี ดวงกมล โลหศรีสกุล. 2554 2 มติชน

603 เกมและกิจกรรมเพ่ิมยอดขำย คำร์ลอว์, เป็กก้ี 2554 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

604 เกำกลยุทธ์ ด ำรงค์ วงษ์โชติป่ินทอง 2554 1 เรสเตอร์ บุ๊ค

605 โกยเงินเต็มๆ กับ Ebay+Paypal ฐิติกำนต์ นิธิอุทัย. 2554 1 ดรีม แอนด์ แพชช่ัน

606 คริสป้ี ครีม : 12 สูตรลับควำมส ำเร็จอันหอมหวำน คำซันเจียน, เคิร์ก. 2554 3 มติชน

607 ควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรี สินค้ำอัญมณีและเคร่ืองประดับ สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเคร่ืองฯ 2554 1 สถำบันฯ

608 ควำมส ำเร็จเป็นไปได้ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. 2554 1 พำวเวอร์ฟูล ไลฟ์

609 คุณก็เป็นสุดยอดนักขำยได้ จตุพล ชมภูนิช. 2554 1 มำยเบสท์บุคส์

610 คู่มือเพ่ือกำรศึกษำ ธุรกิจขำยตรง : กำรตลำดเครือข่ำย - 2554 3 ตะวันออก

611 เคล็ดไม่ลับท ำก ำไรจำกบ้ำนมือสองให้รวย ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ 2554 1 ปรำชญ์

612 เคล็ดลับ 8 CEO ระดับโลกสร้ำงแบรนด์ด้วยดีไซน์ให้ได้ใจลูกค้ำ กรีน, เจย์ 2554 3 มติชน

613 เคโอติก ธุรกิจรอดได้แม้ภัยมำ : กำรบริหำรจัดกำรและกำรตลำดท่ำมกลำงวิกฤตกำรณ์… คอตเลอร์, ฟิลิป. 2554 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยศรีปทุม

614 แครอทยอดนักจูงใจ โกลด์เตน, โนอำห์ เจ. 2554 2 เพิร์ล

615 โครงกำรเพ่ิมศักยภำพชำวนำไทยเพ่ือรองรับกำรเปิดเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน - 2554 2 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

616 โครงกำรศึกษำแผนด ำเนินธุรกิจต่อเน่ือง (BCP) - 2554 3 สถำบัน
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หน้าที ่29    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

617 จุลเศรษฐศำสตร์ : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ. 2554 3 สถำบันพัฒนบริหำรศำสตร์

618 เจำะใจสำวนักช้อป อันเดอร์ฮิลล์, ปำโค 2554 1 โพสต์บุ๊กส์

619 ดูแลคนอย่ำง SMEs ไพศำล เตมีย์ 2554 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

620 ถอดรหัสควำมคิดพิชิตทำงตัน บัทเลอร์, ทิโมธี 2554 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

621 ถอยไปข้ำงหน้ำ ชูลท์ส, โฮวำร์ด. 2554 1 อมรินทร์ HOW-TO

622 ถอยไปข้ำงหน้ำ ชูลท์ส, โฮวำร์ด. 2554 2 อมรินทร์ HOW-TO

623 ทวนกระแสธุรกิจคิดต่ำงไม่มีทำงตัน โทริอุจิ, ฮิโรกำซุ 2554 5 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

624 เทคนิคกำรเจรจำต่อรองส ำหรับคนใจอ่อน ทำนิฮำระ, มำโกโตะ. 2554 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

625 นโยบำยกำรจัดจ ำหน่ำย เกยูร ใยบัวกล่ิน. 2554 1 ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน

626 นวัตกรรมกำรบริกำร USUI, Makoto. 2554 5 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

627 นักขำยมือทอง"เทคนิคกำรขำยเชิงรุก ปลุกยอดขำยด้วยมือคุณ" ศิริพร วิษณุมหิมำชัย 2554 1 กันยำวีร์

628 บริหำรธุรกิจสไตล์ Young Blood ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ 2554 1 ปรำชญ์

629 ป้ันนักขำยเดินดิน...ให้ติดดำว มนต์ชัย สุนทรำวัฒน์. 2554 2 บิสซ่ีเดย์

630 เป่ำหูเทวดำ สิทธิเดช ลีมัคเดช. 2554 1 กลอร่ีโกลบ มีเดีย (ประเทศไทย)

631 เปิดร้ำนกำแฟสแตนด์-อโลนให้รวย พงษ์เทพ แสงซ่ือ, บรรณำธิกำร 2554 2 พีเพิลมีเดีย

632 เปิดร้ำนเคล่ือนท่ี Hyoronsya, Gijutsu 2554 1 บลู สกำย บุ๊คส์

633 พฤติกรรมผู้บริโภค ชูชัย สมิทธิไกร. 2554 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

634 พูดชนะใจ : ศิลปะกำรเกล้ียกล่อมแบบเหนือช้ัน อธิคม สวัสดิญำณ. 2554 2 เต๋ำประยุกต์ 2011

635 พูดดีไม่ต้องมีเพำเวอร์พอยต์ วิตต์, คริสโตเฟอร์, ค.ศ. 1951- 2554 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

636 ยุคแห่งเฟซบุค ชีห์, คลำร่ำ 2554 3 ประพันธ์สำส์น

637 รวยด้วย Facebook marketing ฉบับจับมือท ำ ภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์. 2554 1 โปรวิช่ัน

638 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล. 2554 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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หน้าที ่30    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

639 รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรศึกษำวิเครำะห์บทบำทภำครัฐในกำรขับเคล่ือนธุรกิจช้ัน... - 2554 1 ศูนย์

640 โรงเรียนเซลแมน รำชศักด์ิ. 2554 5 พิมพ์ดีกำรพิมพ์

641 โรงเรียนสอนธุรกิจ คิโยซำกิ, โรเบิร์ต ที. 2554 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

642 วิธีเขียนแผนกำรตลำด กำนต์สุดำ มำฆะศิรำนนท์ 2554 5 เอ็กซเปอร์เน็ท

643 วิธีหยิบเงินจำกธุรกิจเครือข่ำยท ำง่ำยรวยไวแบบท่ีอัพไลน์ไม่เคยสอน วชิระ จึง. 2554 1 แฮปป้ีบุ๊ค พับลิชช่ิง

644 ศิลปะกำรส่ือสำรและสร้ำงสัมพันธ์ ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์ 2554 6 ดีโฟ คอนซัลแท็นท์

645 เศรษฐศำสตร์มหภำค สุจิตรำ กุลประสิทธ์ิ. 2554 2 เพอร์เฟค เพรส

646 สถิติเบ้ืองต้นเพ่ือธุรกิจ วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์. 2554 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกณ์มหำวิทยำลัย

647 สน่ัน อังอุบลกุลผู้สร้ำงแบรนด์ไทยสู่ World Class ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ. 2554 3 ปรำชญ์

648 สมำคมแป้งมันส ำปะหลังไทย สมำคมแป้งมันส ำปะหลัง. 2554 1 สมำคมแป้งมันส ำปะหลัง

649 ส่ือสำรเป็น เห็นชัยชนะ : 10 วิธีส่ือสำรให้เข้ำใจบรรลุเป้ำหมำยทุกสถำนกำรณ์ แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2554 1 เนช่ันบุ๊คส์

650 สู่มหำเศรษฐีในอณำจักร MLM สมชำติ กิจยรรยง 2554 2 พำวเวอร์ฟูล ไลฟ์

651 เส้นทำงสู่สุดยอดของมนุษย์เงินเดือน คบเพลิง สรำญ. 2554 2 เอช อำร์ เซ็นเตอ

652 หลักกำรโฆษณำ นธกฤต วันต๊ะเมล์ 2554 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

653 หลักกำรจัดซ้ือ ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2554 2 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

654 หลักสูตรกำรบ่มเพำะทักษะกำรส่งออกอย่ำงเป็นระบบในอุตสำหกรรมไลฟ์สไตล์ - 2554 2 โครงกำรฯ

655 หลักสูตรนักกำรตลำดเชิงสร้ำงสรรค์ในอุตสำหกรรมไลฟ์สไตล์ - 2554 2 โครงกำรฯ

656 หลักสูตรผู้ส่งออกท่ีสร้ำงสรรค์ในอุตสำหกรรมไลฟ์สไตล์ - 2554 2 โครงกำรฯ

657 ให้โอกำสกับส่ิงท่ีเรำไม่รู้ หนุ่มเมืองจันท์ 2554 1 มติชน

658 ไอเดียลัดปฏิวัติกำรตลำด อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล. 2554 2 กรุงเทพธุรกิจ

659 ไอเดียหลุดโลกฉีกกฎทุกตำรำงน้ิวใจกลำงนิวยอร์กซิต้ี นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ 2554 3 แบรนด์เอจ

660  รู้เท่ำทัน NTM กำรเฝ้ำมองและข้อเสนอเพ่ือส่งเสริมกำรส่งออกสินค้ำและบริกำรของไทย - 2553 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่31    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

661 99 กฎ นักขำยมือทอง ลิปิกำร์. 2553 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

662 99 สูตรผลิตภัณฑ์ส้รำงอำชีพ - 2553 2 เกรท ดีไซน์ แอนด์ พร้ินท์

663 Marketing is all around! วิเลิศ ภูริวัชร 2553 1 กรุงเทพธุรกิจ Bizbook

664 Marketing on facebook เมธำ เกรียงปริญญำกิจ. 2553 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

665 MBA 50 หลักบริหำร รัสเซล วอลล่ิง, เอดเวิร์ด. 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

666 Office talk ภำษำอังกฤษในท่ีท ำงำน ไลฟ์เอบีซี. 2553 3 อินสปำยร์

667 SMEs ช้ีช่องรวย 2553 directory 2010 - 2553 1 พีเพิลมีเดีย

668 Step by step เรียนภำษำอังกฤษด้วยกำร์ตูน LiveABC 2553 2 อินสปำยร์

669 กรณีศึกษำกำรบริหำรกำรตลำด ฟรำยเออร์, บรอนวิน. 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

670 กระตุกต่อมคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ณรงค์ชัย อัครเศรณี. 2553 1 ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ฯ

671 กลยุทธ์กำรใช้เทคนิคจัดแสดงสินค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำ : (กรณีศึกษำแผนกจัดแสดง… ธนกร กำญจนประภำ 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

672 กำรโฆษณำเบ้ืองต้น กัลยกร วรกุลลัฎฐำนีย์ 2553 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

673 กำรจัดกำรคลังสินค้ำ ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2553 1 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

674 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ : ภำคปฏิบัติ มอร์แกน, มำร์ค. 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

675 กำรจัดกำรด ำเนินงำนกระบวนกำรและห่วงโซ่มูลค่ำ กรำจิวสก้ี, ลี เจ 2553 4 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไซน่ำ

676 กำรตลำด 2.0 @mimee 2553 3 คณะบุคคลพีดีเอแม็กซ์

677 กำรตลำดบริกำร ชัยสมพล ชำวประเสริฐ 2553 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

678 กำรตลำดส ำหรับภำครัฐ คอตเลอร์, ฟิลิป. 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

679 กำรบริหำรกำรค้ำปลีก สุพรรณี อินทร์แก้ว. 2553 2 ธนำเพรส

680 กำรประชำสัมพันธ์ ฉบับสมบูรณ์ วิรัช ลภิรัตนกุล 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

681 กำรวำงต ำแหน่งใหม่ Trout, Jack. 2553 4 แมคกรอ-ฮิล

682 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ วริพัสย์ เจียมปัญญำรัช. 2553 3 สุวรรณสิริกำรพิมพ์
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่32    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

683 กำรวิเครำะห์สถิติ : สถิติส ำหรับกำรบริหำรและวิจัย กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2553 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

684 กำรวิจัยกำรตลำดและระบบสำรสนเทศทำงกำรตลำด วุฒิชำติ สุนทรสมัย 2553 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

685 กำรวิจัยและกำรสืบค้นข้อมูลทำงธุรกิจ วิชิต อู่อ้น 2553 3 มหำวิทยำลัยศรีปทุม

686 กำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงสรรค์งำนโฆษณำในนิตยสำร บริษัท ดรีมทีม (ประเทศไทย)… พินทุอร บินมิตตอร์ 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

687 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้เพ่ือโครงกำรกำรตลำด อุดม สำยะพันธ์ุ. 2553 1 แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรช่ัน

688 กำรศึกษำโปรแกรมเพ่ือใช้ในกำรวำงแผนและซ้ือส่ือโฆษณำ กรณีศึกษำบริษัท พีเอชดี… นิภำรัตน์ ศิริธนพรชัย 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

689 กำรสร้ำงนวัตกรรมให้เป็น Core competency สกำร์ซินสก้ี, ปีเตอร์. 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

690 กำรส่ือสำรกำรตลำด ดำรำ ทีปะปำล. 2553 2 อมรกำรพิมพ์

691 ขับเคล่ือนโลจิสติกส์ด้วยกำรตลำด สิทธิชัย ฝร่ังทอง. 2553 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

692 ควำมรู้เบ้ืองต้นกำรจัดแสดงสินค้ำ - 2553 5 กิตติชัย พร้ินต้ิง

693 ค ำถำมส ำคัญกว่ำค ำตอบ หนุ่มเมืองจันท์. 2553 1 มติชน

694 คู่มือวิเครำะห์ SWOT อย่ำงมืออำชีพ : จุดเร่ิมต้นของยุทธศำสตร์ท่ีไม่ท ำไม่ได้ เอกชัย บุญยำทิษฐำน 2553 1 ปัญญำชน

695 โครงกำรกำรเฝ้ำระวังกำรส่งเสริมกำรขำยของอุตสำหกรรมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์... นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์. 2553 2 ศูนย์วิจัยปัญหำสุรำ (ศวส.)

696 ใครๆ ก็อยำกเปิดร้ำนกำแฟ Mr.QC 2553 1 แสงดำว

697 ใครๆ ก็อยำกเปิดร้ำนหนังสือ Mr.QC 2553 1 แสงดำว

698 จำกห้องทดลองสู่ตลำดโลก : ชีวประวัติ ศำสตรำจำรย์ ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรำ พิเชษฐ์ วิริยะจิตรำ 2553 1 เสมอขวัญ

699 เจ้ำหัวหอมฟิตอิงลิชในท่ีท ำงำน เจ่ียงจ้ืออ๋ีว์ 2553 3 อินสปำยร์

700 ชนะคู่แข่งด้วยกำรตลำดกับ facebook+twitter ปวัตน์ เลำหะวีร์. 2553 2 วิตต้ีกรุ๊ป

701 ตัน กับวิธีคิดท่ีไม่เคยตัน ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ 2553 2 ปรำชญ์

702 ถอดรหัสเงินล้ำนในอีเบย์ : เปิดขุมทรัพย์ 1,000 สินค้ำ ขำยดีใน-- The best eBay book everไพรัช ศรีนครินทร์ 2553 1 สมิต

703 ท ำตลำดให้ติดด้วยทวิตเตอร์ ธวัชชัย เกิดประดับ. 2553 3 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

704 เทคนิคกำรเจรจำต่อรองส ำหรับคนใจอ่อน ทำนิฮำระ, มำโกโตะ. 2553 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่33    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

705 เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรและนักฝึกอบรม ทวีป อภิสิทธ์ิ 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

706 นโยบำยกำรจัดจ ำหน่ำย เกยูร ใยบัวกล่ิน. 2553 2 ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน

707 น ำเสนออย่ำงมีพลังแบบมืออำชีพ เกรียงศักด์ิ นิรัติพัฒนะศัย 2553 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

708 บนเส้นทำงชีวิต คิคุจิ, มิซุโฮะ 2553 1 รุ่งศิลป์กำรพิมพ์ (1977)

709 บริษัทสร้ำงสรรค์พันธ์ุดีไซน์ นิวไมเออร์, มำร์ตี 2553 2 มติชน

710 บริหำรลูกค้ำอย่ำงไรให้มีก ำไร คูมำร์, วี., ค.ศ. 1957- 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

711 ปฏิบัติกำรสุดฮำล่ำแบรนด์ดัง โตแนลโล, ไมเคิล 2553 2 มติชน

712 ฝึกเขียนภำษำอังกฤษจำกไดอำร่ี : เก่งใช้ส ำนวน - 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

713 ฝึกเขียนภำษำอังกฤษจำกไดอำร่ี : เก่งแต่งประโยค - 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

714 พรีเซนต์สะกดใจ บุรินทร์ เกล็ดมณี 2553 1 busy-day

715 พฤติกรรมของผู้หญิงวัยท ำงำนในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อกำรเลือกซ้ืออำหำรแช่แข็ง… ลัคนำ เลำหวิโรจน์พจน์. 2553 1 -

716 พฤติกรรมผู้บริโภค ชูชัย สมิทธิไกร. 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

717 พฤติกรรมพยำกรณ์ อะรีล่ีย์, แดน. 2553 1 วีเลิร์น

718 พลัง CSR สู่องค์กรเป็นเลิศ ฉบับ Advanced วิทยำ ชีวรุโณทัย. 2553 3 ฐำนกำรพิมพ์

719 ภำษำกำยพิชิตหัวใจ วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์. 2553 1 บำนำนำสวีท

720 มองมุมกลับลับคมควำมคิด แมคลำวด์, ฮิวจ์, ค.ศ. 1965- 2553 1 วีเลิร์น

721 ยุทธศำสตร์กำรตลำด : ทฤษฎีและภำคปฏิบัติ มำนิต รัตนสุวรรณ. 2553 3 สแมท คอร์ปอเรท แอนด์ มำร์เก็ตต้ิงฯ

722 รวยคอนเนกช่ัน เลำน์เดส, ลีล 2553 2 แมคกรอ-ฮิล

723 รำยงำนทำงวิชำกำร : กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำตัวช้ีวัดประสิทธิภำพกำรขนส่งสินค้ำ - 2553 1 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งฯ

724 รู้เช่นเห็นชำติกำรตลำดยุคใหม่ เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม. 2553 1 มติชน

725 เรียนอังกฤษสไตล์เด็กนอก : ตำมติดชีวิตประจ ำวัน จอง, จีฮเย 2553 2 อินสปำยร์

726 วิจัยธุรกิจยุคใหม่ วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์. 2553 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่34    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

727 ศัพท์ธุรกิจควรรู้ 1000 ค ำ ไลฟ์เอบีซี. 2553 3 อินสปำยร์

728 ศำสตร์แห่งกำรช้อปป้ิง อันเดอร์ฮิลล์, พำโค่ 2553 1 มติชน

729 ศำสตร์แห่งโซ่อุปทำน ฮอพพ์, วอลเลส. 2553 1 อี.ไอ.สแควร์

730 สถิติธุรกิจ ประสพชัย พสุนนท์ 2553 5 ท้อป

731 สถิติธุรกิจ สรชัย พิศำลบุตร. 2553 2 วิทยพัฒน์

732 หลักกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ วิมลพรรณ อำภำเวท 2553 4 โอเดียนสโตร์

733 เหตุผลท่ีไม่ควรมีเหตุผล Ariely, Dan 2553 2 วีเลิร์น

734 อะไรขำยดีในอินเทอร์เน็ต นักรบ พิมพ์ขำว 2553 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

735 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรตลำดบริกำร. MK 4573 เมตตำ ภู่ตระกูล. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

736 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำพฤติกรรมผู้บริโภค. MK 2503 เมธี รัชตะวิศำล. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

737 100 สุดยอดไอเดียกำรตลำด ไบลธ์, จิม 2552 4 เนช่ันบุ๊คส์

738 100 สุดยอดไอเดียกำรท ำพีอำร์ ไบลธ์, จิม. 2552 1 เนช่ันบุ๊คส์

739 200 ท ำเลทองขำยของตลำดนัด รัตนวุฒิ เจริญรัมย์ 2552 2 อักษรข้ำวสวย

740 50 ธุรกิจหลังเลิกงำน ศุภชัย สิริสุขขจร 2552 1 ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์

741 Affiliate Millionaire เสิร์ฟเงินล้ำนผ่ำนออนไลน์ จตุพร ตุ่นกลำง 2552 1 วิตต้ี กรุ๊ป

742 Brand signature คัมภีร์สร้ำงแบรนด์สู่ตลำดโลก - 2552 2 BrandAge

743 Case study 13.0 : Managing brand in recession time - 2552 2 Brand Agebooks

744 Indy in town โรงเรียนสอนเถ้ำแก่น้อยร้อยล้ำน - 2552 2 บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

745 Louis vuitton เปิดบันทึกกลยุทธ์สร้ำงแบรนด์ นำกำซำว่ำ, ซินยะ 2552 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

746 ZigZag เม่ือแกะด ำท ำธุรกิจ ประเสริฐ เอ่ียมรุ่งโรจน์ 2552 1 บริษัท ไทยยูเน่ียนกรำฟฟิกส์ จ ำกัด

747 กฎกติกำ WTO - 2552 6 โครงกำร WTO Watch (จับกระแสองค์ฯ

748 กลเม็ดเคล็ดรวย เคร่ืองส ำอำงท ำเงิน ธีรศักด์ิ พันธุจริยำ 2552 1 โก ทู โกล
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่35    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

749 กลเม็ดเคล็ดรวย รองเท้ำท ำเงิน ธีรศักด์ิ พันธุจริยำ 2552 1 โก ทู โกล

750 กลยุทธ์กำรตลำดลองเทล (พิมพ์คร้ังท่ี 3) สึงำยะ, โยชิฮิโระ. 2552 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

751 กลยุทธ์กำรลงทุนของนักธุรกิจจีน สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น : ประยุกต์จำกภูมิปัญญำบรรพชน เชโฮ, วี 2552 3 ธรรมรักษ์กำรพิมพ์

752 กลยุทธ์น่ำนน้ ำสีครำม ชำน คิม, ดับเบิลยู. 2552 2 เนช่ันบุ๊คส์

753 กลยุทธ์สร้ำงองค์กรสีเขียว มำโคเวอร์, โจเอล, ค.ศ. 1952- 2552 3 แมคกรอ-ฮิล

754 กำรจัดกำรกำรตลำด เคริน, โรเจอร์ เอ. 2552 3 แมคกรอ-ฮิล

755 กำรจัดกำรจ ำหน่ำย นพมำศ สุวชำติ 2552 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น

756 กำรจัดกำรช่องทำงกำรตลำด ยุพิน พิทยำวัฒนชัย. 2552 2 ซี.วี.แอล.กำรพิมพ์

757 กำรจัดกำรแห่งอนำคต ฮำเมล, แกร่ี. 2552 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

758 กำรจัดซ้ือ อดุลย์ จำตุรงคกุล 2552 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

759 กำรตลำด : จำกแนวคิดสู่กำรปฏิบัติ สิทธ์ิ ธีรสรณ์. 2552 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

760 กำรตลำดจำนด่วน : ไม่กินไม่ได้เด๋ียวตกเทรนด์ ภำกวะ, โรหิต 2552 2 แมคกรอ-ฮิล

761 กำรตลำดบริกำร : แนวคิดและกลยุทธ์ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยำ. 2552 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

762 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2552 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

763 กำรตลำดสินค้ำแฟช่ัน ฤดี หลิมไพโรจน์ 2552 1 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

764 กำรตลำดอิเล็กทรอนิกส์เชิงกลยุทธ์ คมสัน ตันสกุล 2552 1 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

765 กำรบริหำรกำรขำย ฤดี หลิมไพโรจน์. 2552 1 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

766 กำรบริหำรกำรตลำด อัจจิมำ เศรษฐบุตร 2552 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

767 กำรวิเครำะห์ต้นทุน : บนฐำนกิจกรรมและเกณฑ์เวลำ แคปแลน, โรเบิร์ต เอส. 2552 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

768 กำรสัมมนำวิชำกำรมุสลิมศึกษำ เร่ือง "เจำะตลำดโลกมุสลิม : ทำงเลือกกำรค้ำใหม่… กำรสัมมนำวิชำกำรมุสลิมศึกษำ ประจ ำปี… 2552 1 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

769 เกมและกิจกรรมพัฒนำทีมงำน เคลกก์ ไบรอัน. 2552 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

770 เกมและกิจกรรมสร้ำงแรงจูงใจทีมงำน เอปสไตน์, โรเบิร์ต 2552 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่36    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

771 เกำตลำด ด ำรงค์ วงษ์โชติป่ินทอง. 2552 1 เรสเตอร์ บุ๊ค

772 ขำยอย่ำงเซียน เพจ, ริก. 2552 2 แมคกรอ-ฮิล

773 ครบทุกเคล็ดทีเด็ดกำรขำย แลงดอน, เคน. 2552 1 เนช่ันบุ๊คส์

774 คลิก ช้อป ออนไลน์ อย่ำงปลอดภัย รู้ทันภัยออนไลน์ - 2552 1 บำงกอกบล๊อก

775 ควำมพึงพอใจของลูกค้ำส ำหรับค่ำธรรมเนียมเข้ำชมเชียงใหม่ซูอควำเรียม ปฐมกำนต์ ยำดี. 2552 1 -

776 คัมภีร์สุดยอดกลยุทธ์ส ำเร็จได้ดังใจคิด กิโตเมอร์, เจฟฟรีย์. 2552 2 เนช่ันบุ๊คส์

777 เคล็ดลับปรับโฉมร้ำนให้ขำยได้ขำยดี ยูคิโอะ, นำกำชิมะ 2552 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

778 ใครขโมยยอดขำย?ช่วยหำที! ชิงชัย อิทธิอมรกุลชัย. 2552 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

779 จะส่ือสำรแบบไหนก็โดนใจผู้ฟัง ชิปไซด์, สตีฟ. 2552 1 เนช่ันบุ๊คส์

780 จีนกับกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขกำรเข้ำเป็นสมำชิก WTO รำยงำน USTR ปี 2549 สุนทร ตันมันทอง. 2552 1  โรงพิมพ์มหำวิทยำลันธรรมศำสตร์

781 เจำะหัวใจฝ่ำยจัดซ้ือ ฐิติพร จำตุรวงศ์ 2552 1 เอเอสทีวีผู้จัดกำร

782 ต ำรำหลักกำรตลำด วิทวัส รุ่งเรืองผล. 2552 7 บริษัท มิสเตอร์ก๊อปป้ี (ประเทศไทย) จ ำกัด

783 ทำงลัดทำงรวยกับสุดยอดนักธุรกิจ 6 ผู้น ำ'แฟรนไชส์' - 2552 1 ที เพชร กำรพิมพ์

784 ทิปส์ลับสร้ำงแบรนด์เอสเอ็มอี จรรย์จำรี ธรรมำ. 2552 2 ดับเบ้ิลคลิก

785 ธุรกิจกำรค้ำปลีก วำรุณี ตันติวงศ์วำณิช. 2552 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

786 ธุรกิจบริกำร สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและฯ 2552 1 สถำบันฯ

787 ธุรกิจร้ำนซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและฯ 2552 1 สถำบันฯ

788 นโยบำยข้ำวหลังกำรเจรจำรอบอุรุกวัย : สหรัฐอเมริกำ และอำเซียบูรพำ ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัตน์. 2552 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

789 นักขำยมืออำชีพ อดิศร สิริโรจน์อนันต์. 2552 2 ทีบีเค มีเดีย

790 บริหำรกำรตลำดในพหุวัฒนธรรม กฤษติกำ คงสมพงษ์. 2552 3 สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ

791 ผลกระทบจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจค้ำปลีกข้ำมชำติท่ีมีต่อธุรกิจค้ำปลีกขนำดเล็กของไทย สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 2552 1 สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

792 ผลิตภัณฑ์ใหม่ : กำรตลำดและกำรพัฒนำ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยำ 2552 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่37    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

793 ฝึกพูดอ่ำนเขียนเรืยนภำษำอังกฤษด้วยตนเอง กฤษณี เรืองรัตนะ 2552 3 เจ.บี.พับลิชช่ิง

794 พูดอย่ำงไรไม่ให้พัง - 2552 2 วีเลิร์น

795 พูดอย่ำงไรให้รวย ชัชวำล ค ำสระอู. 2552 2 Dดี

796 พูดอังกฤษประสำธุรกิจ เศรษฐวิทย์. 2552 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

797 แฟช่ันนิสต้ำมำเปิดร้ำนเส้ือผ้ำกันเถอะ นิกข์นิภำ สหัสโยธิน 2552 1 ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์

798 มือใหม่ขำยตรงรู้ก่อนรวยกว่ำ พัชร เช้ือพิบูลย์. 2552 2 Dดี

799 เม่ือเศรษฐกิจโลกพินำศ เอล-อีเรียน, โมฮัมเม็ด, ค.ศ. 1958 2552 2 แมคกรอ-ฮิล

800 รวมฮิตถำม-ตอบไขปัญหำ Pay Per Click ฉบับ basic ศิริพงษ์ รุ่งเรืองสุวรรณ. 2552 2 วิตต้ี กรุ๊ป

801 ระเบียบวิธีวิจัยทำงธุรกิจ - 2552 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

802 ร้ำนค้ำก่ึงส ำเร็จรูป ธีร์ธวัช ชูเชิด. 2552 1 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

803 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final report) กำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรจัดต้ัง... - 2552 3 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

804 เรียนลัดกำรตลำด MBA harvard ซิลก์, อัลวิน เจ. 2552 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

805 วิชำกฎหมำยป้องกันกำรผูกขำดและกำรกีดกันทำงกำรค้ำ (Antitrust) และผลดีผลเสีย... มีพำศน์ โปตระนันทน์. 2552 1 -

806 สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำสินค้ำเกษตร : หลักกำรและกำรประยุกต์ใช้กับตลำดสินค้ำ - 2552 9 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

807 หลักกำรตลำด วิเชียร วงศ์ณิชชำกุล. 2552 3 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

808 หลักเศรษฐศำสตร์มหภำค วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน. 2552 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

809 องค์กำรและกำรจัดกำร คินิกก้ี, แอนเจโล. 2552 1 แมคกรอ-ฮิล

810 อำชีพสร้ำงรำยได้ท่ีใช้เงินลงทุนไม่เกิน 2,000 บำท นีรนำท 2552 2 ทีบีเค มีเดีย

811 อำเซียนกับข้อตกลงกำรค้ำเสรี สมคิด พุทธศรี 2552 1 โครงกำร WTO Watch (จับกระแสองค์ฯ

812 อ่ำนใจคนได้ใน 1 นำที ไลเบอร์แมน, เดวิด เจ. 2552 1 วีเลิร์น

813 เอกสำรระเบียบองค์กำรกำรค้ำโลกว่ำด้วยกำรเข้ำถึงตลำดสินค้ำท่ีมิใช่สินค้ำเกษตร - 2552 2 โครงกำร WTO Watch (จับกระแสองค์ฯ

814 เอกสำรระเบียบองค์กำรกำรค้ำโลกว่ำด้วยกำรค้ำบริกำร - 2552 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่38    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

815 "Car wash" ธุรกิจล้ำงสะดวกรวยสะเด็ด - 2551 1 พีเพิลมีเดีย

816 100 สุดยอดไอเดียกำรขำย ฟอร์ไซท์, แพทริค 2551 2 เนช่ันบุ๊คส์

817 6 ยุทธศำสตร์ 60 ยุทธวิธีสู่ควำมส ำเร็จในอำชีพขำย ทวีศักด์ิ สุวคนธ์ 2551 2 ยูเรก้ำ

818 Brand positioning กันต์ฐศิษฎ์ เลิศไพรงำม 2551 2 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

819 CRM เกมครองใจลูกค้ำ สมวงศ์ พงศ์สถำพร 2551 1 ยูบีซีแอล บุ๊คส์

820 e-Brand building for future business รณพล มำสันติสุข 2551 2 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

821 E-marketing เจำะเทคนิคกำรตลำดออนไลน์ ภำวุธ พงษ์วิทยภำนุ 2551 1 ตลำด ดอท คอม

822 Happy : คนพลิกแบรนด์ แบรนด์พลิกคน ธนำ เธียรอัจฉริยะ 2551 2 มติชน

823 Interactive communications เกรียงไกร กำญจนะโภคิน 2551 2 เกียวโด เนช่ัน พร้ินต้ิง เซอร์วิส

824 Marketing focus : เสริมจุดแข็งสร้ำงควำมต่ำงวิเครำะห์โมเดลกำรตลำดยุคใหม่ ภำวนำ อรัญญิก 2551 4 มติชน

825 Pricing makes profit = กระชำกก ำไรท่ีถูกปิดซ่อนด้วยกลยุทธ์ด้ำนรำคำ ธวัชชัย มงคลสกุลฤทธ์ิ 2551 3 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

826 Prosoft CRM II : ผู้ช่วยมือหน่ึงเพ่ือสร้ำงงำนบริกำรให้เป็นเลิศ - 2551 3 โปรซอฟท์ คอมเทค

827 Smoothies ขำยง่ำยด่ืมดี - 2551 1 พีเพิลมีเดีย

828 TOYOTA มหำอ ำนำจยำนยนต์หมำยเลข 1 มำจี, เดวิด 2551 1 ยูเรก้ำ

829 W The annual basel 2008-2009 : truly a timepiece magazine - 2551 2 บริษัท คอนเทมปัส จ ำกัด

830 W The annual geneva 2008-2009 : truly a timepiece magazine - 2551 2 บริษัท คอนเทมปัส จ ำกัด

831 กลยุทธ์กำรตลำดลองเทล (พิมพ์คร้ังท่ี 2) สึงำยะ, โยชิฮิโระ 2551 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

832 กลยุทธ์กำรต้ังรำคำ แนเกิล, โทมัส ที 2551 10 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

833 กำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรตลำด เบลช์, ไมเคิล เอ. 2551 4 แมคกรอ-ฮิล

834 กำรเจรจำกำรค้ำบริกำรใน WTO พิมพ์ชนก วอนขอพร. 2551 1 โครงกำร WTO Watch (จับกระแสองค์ฯ

835 กำรเจรจำรอบโดฮำให้ประโยชน์แก่ประเทศด้อยพัฒนำจริงหรือ? - 2551 1 โครงกำร WTO Watch (จับกระแสองค์ฯ

836 กำรตลำด : ศัพท์และค ำจ ำกัดควำม รณชัย ตันตระกูล 2551 1 ซีเคแอนด์เอส โฟโต้สตูดิโอ
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่39    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

837 กำรตลำดทำงตรงแบบอิเล็กทรอนิกส์ กันต์ฐศิษฎ์ เลิศไพรงำม 2551 3 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

838 กำรตลำดภำยใน นภวรรณ คณำนุรักษ์ 2551 2 ยูเรก้ำ

839 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ อัควรรณ์ แสงวิภำค. 2551 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

840 กำรบริหำรกำรตลำดของ Kellogg - 2551 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

841 กำรบริหำรงำนขำย ชัยสมพล ชำวประเสริฐ. 2551 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

842 กำรวิจัยกำรตลำด กุณฑลี ร่ืนรมย์ 2551 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

843 กำรสร้ำงแบรนด์ของ Kellogg ไทบำวท์, อลิซ เอ็ม 2551 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

844 กำรสร้ำงร้ำนกำแฟยอดนิยม ฟู่, โจแอนน่ำ. 2551 1 บลู สกำย บุ๊คส์

845 กำรส่ือสำรทำงกำรตลำด สิทธ์ิ ธีรสรณ์ 2551 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

846 ก ำหนดกำรสัมมนำวิชำกำรประจ ำปี 2551เร่ือง"สู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ... กำรสัมมนำวิชำกำรประจ ำปี 2551เร่ือง"สู่... 2551 1 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

847 ขำยแบบมีศักด์ิศรี : สู่ควำมเป็นมืออำชีพท ำเงินระดับ 8 หลัก นเรศร์ มหำคุณ 2551 2 Dดี

848 ควำมตกลงกำรค้ำเสรี (สินค้ำอัญมณีและเคร่ืองประดับ) สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเคร่ืองฯ 2551 1 สถำบันฯ

849 ควำมตกลงว่ำด้วยอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ : WTO Agreement on technical สุชำติ จองประเสริฐ 2551 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

850 ควำมลับเงินล้ำน : สูตรส ำเร็จชนะธุรกิจเครือข่ำยของจริง ทินมณี สุขไสว 2551 2 Dดี

851 เคล็ดลับ...กำรซ้ือประกันชีวิตเลือกประกันชีวิตท่ีเหมำะกับคุณ : แบบประกันชีวิต - 2551 3 กำรเงินกำรธนำคำร

852 โครงกำรศึกษำพลวัตรตลำดสินค้ำผลไม้ : อันเน่ืองมำจำกควำมตกลงกำรลดภำษีสินค้ำทันทีระหว่ำงไทยกับจีนปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2551 1 สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

853 จีนกับกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขกำรเข้ำเป็นสมำชิก WTO รำยงำน USTR ปี 2549 สุนทร ตันมันทอง. 2551 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

854 เจำะตลำดเวียดนำมผ่ำนกูรู - 2551 1 เนช่ันบุ๊คส์

855 เจำะธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ ฐิติพร จำตุรวงศ์ 2551 2 ผู้จัดกำร

856 ชนะใจขำยได้ทุกส่ิง ดันแคน, ทอดด์ 2551 2 ดีเอ็มจี

857 เติม'โชค'ให้กำรตลำด โชค บูลกุล 2551 2 ฐำนบุ๊คส์

858 ถอดรหัส DNA โตโยต้ำ ฮีโน, ชำโตชิ. 2551 2 อี.ไอ.สแควร์ ส ำนักพิมพ์

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่40    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

859 ถอดรหัส--สร้ำงแบรนด์ให้ย่ังยืนด้วย CSR วรัญญำ ศรีเสวก 2551 3 มติชน

860 ถำม-ตอบ ปัญหำกำรจัดซ้ือ สุจินดำ ฉลวย, บรรณำธิกำรบริหำร 2551 4 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

861 ทำงรอด SMEs สู่ผลก ำไรสูงสุด ศจิภำ เลิศสำธิต 2551 2 เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี

862 เทคนิคในกำรขำยทำงโทรศัพท์ สมชำติ กิจยรรยง 2551 2 ฟีลกูด

863 แนะแนวอำชีพและกำรตลำด รังสิต โหสุจริตกุล 2551 2 เจเอสที พับลิชช่ิง

864 บัญญัติ 10 ประกำรของร้ำนค้ำ มำโนช ประภำษำนนท์ 2551 1 มติชน

865 แบรนด์บำป ปำริชำต สถำปิตำนนท์ 2551 2 เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี

866 ปฏิวัติองค์กรให้รวยย่ังยืน ธีรพล แซ่ต้ัง 2551 2 ฐำนบุ๊คส์

867 เป็นให้ได้มำกกว่ำนักขำยธรรมดำ ทะกะงิ, โคะจิ 2551 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

868 ฝึกพูดภำษำอังกฤษไว้ส่ือสำรเพ่ือกำรท่องเท่ียว ฉัตรกมล อัตรคุปต์ 2551 5 เจ.บี.พับลิชช่ิง

869 พลิกเกมธุรกิจโฆษณำออนไลน์ให้เป็นต่อ PPC Pay Per Click ศิริพงษ์ รุ่งเรืองสุวรรณ. 2551 2 วิตต้ี กรุ๊ป

870 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม สุกัลยำ ปรีชำ. 2551 1 ทริบเพ้ิล กรุ๊ป

871 ไม่ต้ังใจแต่ท ำไมจึงสุข หนุ่มเมืองจันท์ 2551 1 มติชน

872 ยุทธศำสตร์กำรตลำดระดับไฮโซ : เดอะมอลล์ สยำมพำรำกอนผีเส้ือเหล็ก... ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ 2551 1 อนิเมทกรุ๊ป

873 ยุทธศำสตร์ขุมทรัพย์บนดินของเจ้ำสัวธนินท์ เจียรวนนท์ : คัมภีร์ฝ่ำมรสุมเศรษฐกิจ ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ 2551 1 อนิเมทกรุ๊ป

874 รวยด้วยอำชีพท ำเงิน. เล่ม 1 - 2551 1 นีออน บุ๊ค มีเดีย

875 รำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ (Final report)โครงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์... - 2551 1 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

876 รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงกำรศึกษำศักยภำพและโอกำสของสินค้ำส่งออกไทย อัครพงศ์ อ้ันทอง 2551 1 สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

877 เรียนลัดกำรตลำด ซิลก์, อัลวิน เจ. 2551 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

878 ไล่ล่ำ...ขุมทรัพย์ค้ำปลีกไทย ระภีพงศ์ จันทวีสมบูรณ์ 2551 1 โรยัล ฟำร์ม

879 วิถีสีเขียว ผู้ผลิต ตลำด และผู้บริโภค ภัทรพร อภิชิต 2551 1 สวนเงินมีมำ

880 วิธีชนะใจลูกค้ำจูงใจทีมงำนให้เป็นยอดนักขำย พิมพ์ชนก พิริยะพงษ์ 2551 2 Dดี
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่41    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

881 วิธีบงกำรผู้อ่ืนอย่ำงแนบเนียน คำกำยำกิ, ทำโก 2551 3 ขุนเขำ

882 สงครำมแบรนด์"แจ๊ก"ท้ำ"ยักษ์"[แบรนด์ชนแบรนด์ ภำค 2] - 2551 2 มติชน

883 สร้ำง"ย่ีห้อ"และอำชีพอิสระอย่ำงไรถึงจะรวย ทศ คณนำพร 2551 2 ริช

884 ส่ือสำรอย่ำงมีตรรกะชนะ(ใจ)ทุกสถำนกำรณ์ คัตสึมิ, นิชิมูระ 2551 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

885 สุดยอดขุนพลกำรตลำดโลก - 2551 2 แมคกรอ-ฮิล

886 สูตรลับเปิดร้ำนกำแฟให้รุ่ง ปุญชรัศม์ิ รัตนวรเสฏฐ์ 2551 1 พีเพิล มีเดีย

887 หลักกำรตลำด ฉัตยำพร เสมอใจ. 2551 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

888 อะไรขำยดีในอีเบย์ ebay สินค้ำไทย 10 บำทแต่ขำยในอีเบย์ได้เป็นหม่ืน นักรบ พิมพ์ขำว 2551 1 ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์

889 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรตลำดบริกำร. MK 4573 เมตตำ ภู่ตระกูล 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

890 ไอศกรีมโฮมเมดหวำนช่ืนฉ่ ำรวยช่ืนใจ - 2551 1 พีเพิลมีเดีย

891 12 อำชีพเรียนลัดรวยเร็ว - 2550 2 พีเพิลมีเดีย

892 30 ยอดแบรนด์ไทย - 2550 3 ไทยแบรนด์ มำร์เก็ตต้ิง

893 30 สูตรกำแฟสร้ำงเงินล้ำน : ศำสตร์ & ศิลป์อมตะ - 2550 1 พีเพิลมีเดีย

894 6 ทศวรรษ ... เซ็นทรัล - 2550 1 Central Department Store

895 9 บทบันทึกแห่งอ้อยและน้ ำตำลทรำยไทย - 2550 3 ส ำนักงำน

896 Andy & Me เซ็นเซกับผม : วิกฤตในโรงงำนและกำรเดินทำงสู่ "ลีน" พำสคำล, เดนนิส 2550 1 อี.ไอ.สแควร์ ส ำนักพิมพ์

897 CRM เกมครองใจลูกค้ำ สมวงศ์ พงศ์สถำพร 2550 1 ยูบีซีแอล บุ๊คส์

898 CSR = Corporate social responsibility : พลังบริหำรธุรกิจยุคใหม่ - 2550 3 มติชน

899 Does IT matter? : ฤำ ไอที ส ำคัญ คำร์, นิโคลัส จี 2550 1 อี.ไอ.สแควร์ ส ำนักพิมพ์

900 Happy : คนพลิกแบรนด์ แบรนด์พลิกคน ธนำ เธียรอัจฉริยะ 2550 2 มติชน

901 Hitech marketing สมวงศ์ พงศ์สถำพร 2550 3 ยูบีซีแอล

902 Marketing 101 : กำรบริหำรกำรตลำดยุคใหม่ ศรีสุภำ สหชัยเสรี. 2550 2 Brand Age Books
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่42    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

903 Marketing insight = เจำะลึกเข้ำถึงและรู้ทันกำรตลำด ธีรพันธ์ โล่ห์ทองค ำ 2550 2 ธรู เดอะไลน์ คอมมิวนิเคช่ันส์

904 Rising tide 165 ปี P&G : เรียนรู้กำรสร้ำงแบรนด์จำกยักษ์ใหญ่คอนซูเมอร์... Dyer, Davis. 2550 2 BrandAgebooks

905 Service marketing สมวงศ์ พงศ์สถำพร. 2550 3 ยูบีซีแอล

906 กลยุทธ์กำรจัดซ้ือ - 2550 2 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

907 กลยุทธ์กำรตลำดและกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์โดยมุ่งท่ีตลำด - 2550 6 ธนธัชกำรพิมพ์

908 กลยุทธ์กำรบริหำรกำรค้ำปลีก ภำณุ ลิมมำนนท์. 2550 1 ภำริณำส

909 กลยุทธ์น่ำนน้ ำสีครำม ชำน คิม, ดับเบิลยู 2550 1 เนช่ันบุ๊คส์

910 กลยุทธ์น่ำนน้ ำสีครำม (พิมพ์คร้ังท่ี 4) ชำน คิม, ดับเบิลยู 2550 1 เนช่ันบุ๊คส์

911 กลยุทธ์และวิธีเจรจำต่อรองทำงกำรค้ำ หล่ี, ผูเหลียง 2550 3 เต๋ำประยุกต์

912 กลยุทธ์สู่ควำมส ำเร็จส ำหรับเจ้ำของธุรกิจและ CEO ยุคใหม่ เมคกูก้ิน, ฟรำนเซส 2550 2 โนวเลจเบสท์

913 กำรคิดเชิงระบบ แอนเดอร์สัน, เวอร์จิเนีย 2550 1 อี.ไอ.สแควร์ ส ำนักพิมพ์

914 กำรโฆษณำและกลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรขำย องอำจ ปะทะวำนิช. 2550 3 แสงดำว

915 กำรจัดกำรช่องทำงกำรตลำด ศิริ ภู่พงษ์วัฒนำ 2550 4 แสงดำว

916 กำรจัดกำรช่องทำงกำรตลำด ยุพิน พิทยำวัฒนชัย 2550 2 ซี.วี.แอล.กำรพิมพ์

917 กำรจัดระเบียบกำรค้ำสินค้ำเกษตรระหว่ำงประเทศ ปัทมำวดี โพชนุกูล ซูซูกิ 2550 1 โครงกำร WTO Watch (จับกระแสองค์ฯ

918 กำรเดินทำงของสินค้ำสมัยใหม่ - 2550 1 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิริธร (องค์กำรฯ

919 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2550 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

920 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ คำทิโอรำ, ฟิลิป อำร์. 2550 5 แมคกรอ-ฮิล

921 กำรตลำดสุดขีด สตีเวนส์, มำร์ค. 2550 1 เอ. อำร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์พับลิเคชัน

922 กำรบริหำรกำรตลำด ปรำณี เอ่ียมละออภักดี 2550 3 ธนำเพรส

923 กำรบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ รณชัย ตันตระกูล 2550 2 ซีเคแอนด์เอส โฟโต้สตูดิโอ

924 กำรบริหำรช่องทำงกำรตลำด ฐิติรัตน์ คุณรัตนำภรณ์ 2550 1 ช่อระกำ
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่43    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

925 กำรปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรอย่ำงรวดเร็ว - 2550 1 อี.ไอ.สแควร์ ส ำนักพิมพ์

926 กำรป้องกันควำมผิดพลำด - 2550 1 อี.ไอ.สแควร์ ส ำนักพิมพ์

927 กำรเมืองว่ำด้วยกำรเจรจำกำรค้ำพหุภำคี : จำกซีแอตเทิลถึงแคนคูน สุนทร ตันมันทอง. 2550 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลันธรรมศำสตร์

928 กำรวิเครำะห์สถิติ : สถิติส ำหรับกำรบริหำรและวิจัย กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2550 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

929 กำรส่งเสริมกำรตลำด สุวิมล แม้นจริง 2550 2 ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน

930 ก้ำวให้ทันกำรตลำดยุคใหม่ (ท่ีไม่หยุดรอคุณแม้สักเส้ียวนำที) กฤษติกำ คงสมพงษ์ 2550 3 เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป

931 กูรู้ ปำรเมศร์ รัชไชยบุญ 2550 1 BrandAgebooks

932 คัมภีร์กำรขำยเป็นระบบ อีทดีส, คีท เอ็ม 2550 2 สมำร์ท แวลู

933 ค่ำประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร - 2550 1 อี.ไอ.สแควร์ ส ำนักพิมพ์

934 คู่มือซ้ือ-ขำยอสังหำริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกำ ณญำดำ ธนะพัฒน์ 2550 1 Big Book

935 คู่มือนักขำย - 2550 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

936 คู่มือโน้มน้ำวใจคน โฮเกน, เควิน 2550 1 บิสคิต

937 ใครว่ำโลกกลม. เล่ม 2 เฟรดแมน, โทมัส แอล. 2550 2 วีเลิร์น

938 ใครว่ำโลกกลม. เล่ม 3 (เล่มจบ) เฟรดแมน, โทมัส แอล. 2550 2 วีเลิร์น

939 ไคเซ็น - 2550 1 อี.ไอ.สแควร์ ส ำนักพิมพ์

940 โฆษณำ โฆษณุก : ควำมสนุกในมุมมองของคนโฆษณำ Y&R 2550 3 ยูบีซีแอล บุ๊คส์ จ ำกัด

941 งำนท่ีเป็นมำตรฐำน - 2550 1 อี.ไอ.สแควร์ ส ำนักพิมพ์

942 งำนสัปดำห์ท่ีอยู่อำศัยสร้ำงถ่ินฐำนม่ันคงด้วยวิถีชุมชนไทย 80,000 ครอบครัว… - 2550 3 สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรฯ

943 จับเข่ำสนทนำ 12 ปรมำจำรย์กำรตลำด : เจำะลึกท่ีมำแห่งแนวคิดและผลงำน... มำชูร์, ลอร่ำ 2550 2 Brand Age Books

944 จุดประกำย 50 - 2550 2 มูลนิธิประเมินค่ำทรัพย์สินแห่งฯ

945 ชนะเพรำะไม่คิดจะเอำชนะ ทศ คณนำพร 2550 1 BookWorm

946 ช่องทำงสร้ำงอำชีพ - 2550 8 เกรท ดีไซน์ แอนด์ พร้ินท์
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่44    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

947 ช็อปสน่ัน 32 ธุรกิจรวยเร็ว - 2550 2 พีเพิลมีเดีย

948 แชร่ิงไอเดียส์ วันทิพย์ สินสูงสุด. 2550 4 สำยใจ

949 ทบทวนกำรบริหำรงำนขำยเชิงกลยุทธ์ ทวีศักด์ิ สุวคนธ์ 2550 6 BrandAgebooks

950 ท ำส ำนักพิมพ์อย่ำงไรให้ร่ ำรวย เพชรยุพำ บูรณ์สิริจรุงรัฐ 2550 2 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

951 เทคโนโลยีภำชนะบรรจุ ดวงฤทัย ธ ำรงโชติ 2550 3 โอเดียนสโตร์

952 ธุรกิจพันล้ำนท่ีคนเมิน วันชัย รุ่งภูวภัทร 2550 3 วันชัย รุ่งภูวภัทร

953 ธุรกิจหยอดเหรียญรวย 24 ช่ัวโมง - 2550 1 มติชน

954 นโยบำยผลิตภัณฑ์และรำคำ นิตยำ จิตรักษ์ธรรม. 2550 2 โรงพิมพ์ภำพพิมพ์

955 นอกกรอบไม่นอกเกม - 2550 1 มติชน

956 บทพิสูจน์...สุดยอดนักขำยมืออำชีพ ยำมำดะ, มิโดริ 2550 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

957 บรรจุภัณฑ์กับกำรส่งออก สมพงษ์ เฟ่ืองอำรมย์. 2550 1 ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

958 ปักธงรุกตลำดจีน อักษรศรี (อติสุธำโภชน์) พำนิชสำส์น 2550 10 Busy-day Co., Lrd.

959 เปล่ียน Mindset...ชีวิตเปล่ียน ดเว็ค, แครอล เอส 2550 1 อี.ไอ.สแควร์ ส ำนักพิมพ์

960 พฤติกรรมผู้บริโภค ฉัตยำพร เสมอใจ 2550 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

961 พฤติกรรมผู้บริโภค อดุลย์ จำตุรงคกุล. 2550 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

962 พฤติกรรมผู้บริโภคช้ันสูง : กำรตลำด อุตสำหกรรม ธุรกิจ กำรค้ำปลีก กำรส่ือสำร ศิวำรัตน์ ณ ปทุม 2550 3 BrandAgebooks

963 พลังแห่งควำมส ำเร็จสตำร์บัคส์ มิเคลล่ี, โจเซฟ เอ. 2550 1 แมคกรอ-ฮิล

964 เพชฌฆำตนักขำย ดันแคน, ทอดด์ 2550 3 ดีเอ็มจี

965 เพ้ียง Calhoun, Bill 2550 1 อิน มำร์เก็ตต้ิง

966 แฟรนไชส์เงินหม่ืน : สร้ำงเงินล้ำนด้วย 24 แฟรนไชส์ - 2550 2 เกรท ดีไซน์ แอนด์ พร้ินท์

967 แฟรนไชส์เงินหม่ืน 2 : สร้ำงเงินล้ำนสร้ำงธุรกิจส่วนตัวด้วย 25 แฟรนไชส์ ลงทุน.. - 2550 2 เกรท ดีไซน์ แอนด์ พร้ินท์

968 มำตรกำรบังคับใช้สิทธิกับปัญหำกำรเข้ำถึงยำ : ข้อพิจำรณำด้ำนกฎหมำยและ... จักรกฤษณ์ ควรพจน์ 2550 1 โครงกำร WTO Watch (จับกระแสองค์ฯ
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่45    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

969 มำตรฐำนแรงงำนกับกำรค้ำระหว่ำงประเทศ นิรมล สุธรรมกิจ 2550 1 โครงกำร WTO Watch (จับกระแสองค์ฯ

970 มิติกำรตลำด กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธ์ิ 2550 2 เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป

971 มิติสร้ำงตัว จุฑำทิพ อิงวัฒนโภคำ 2550 1 อิน มำร์เก็ตต้ิง

972 รวมสินค้ำและบริกำรคุณภำพท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ประจ ำปี 2549-2550 - 2550 1 สมำคมมำตรฐำนและคุณภำพแห่งฯ

973 รวยเพรำะผม - 2550 2 พีเพิลมีเดีย

974 รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงกำรศึกษำศักยภำพและโอกำสของสินค้ำส่งออก... - 2550 1 สถำบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม่

975 ล้วงลึกธรรมเนียมกำรค้ำจีน โชคชัย เดชศิริอุดม 2550 3 Phisit Thaioffset

976 ลอจิสติกส์แบบลีน บอดีน, มิเชล. 2550 1 อี.ไอ.สแควร์ ส ำนักพิมพ์

977 ล้ำนเส้นทำงสู่ควำมส ำเร็จ พัฒนพันธ์ุ วงษ์พันธ์ุ. 2550 2 มติชน

978 ลุ่มลึกกับแบรนด์ เสรี วงษ์มณฑำ 2550 3 ฐำนบุ๊คส์

979 วำงหมำกปรับกลยุทธ์ วัสคอนเซลลอสอีชำ, จอร์จ เอ 2550 1 อี.ไอ.สแควร์ ส ำนักพิมพ์

980 วิถีแห่งแอปเปิล กรุกแซงค์, เจฟฟรี แอล. 2550 1 อี.ไอ.สแควร์

981 สร้ำงแบรนด์อย่ำงพอเพียง ศิริกุล เลำกัยกุล 2550 2 ผู้จัดกำรรำยสัปดำห์

982 หมัดเด็ด กลยุทธ์ Below the line เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม 2550 1 มติชน

983 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2550 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

984 ห้ำข้ันตอนกำรสร้ำงมูลค่ำและวัดผลตอบแทนโดยใช้กำรส่ือสำรกำรตลำด Schultz, Don 2550 2 BrandAgebooks

985 หุ้นส่วนธุรกิจหม่ืนล้ำน วรรณพร พรจะเด็ด (เอด้ำ) 2550 1 เอด้ำไดมอนด์

986 อะไรก็ได้ท่ีไม่ใช่ขำยตรง อณุรินทร์ คิดบรรจง. 2550 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

987 อำหำรป่ินโต - Delivery - 2550 1 Editor1999

988 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรจัดกำรช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย . MK 3503 สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์ 2550 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

989 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรจัดกำรช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย . MK 3503 สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์ 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

990 เอวอน บริษัทไม่จ ำกัดฝัน Klepacki, Laura 2550 1 BrandAgebooks
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หน้าที ่46    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

991 10 เคล็ดลับกำรส่ือสำรธุรกิจแบบเหนือธรรมดำ กัลโล, คำร์มิน 2549 1 BrandAgebooks

992 100 สุดยอดแบรนด์โลก : กำรเติบโตและอยู่รอดของ 100 แบรนด์ดังของโลก เฮก, แมทท์. 2549 3 เนช่ันบุ๊คส์

993 25 อุปนิสัยมัดใจลูกค้ำ ชิฟแมน, สเตฟำน 2549 1 วีเลิร์น

994 49 ไอเดียสร้ำงธุรกิจใหม่ท่ีน่ำสนใจ เรวัต ตันตยำนนท์. 2549 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

995 60 Success brands : เส้นทำงควำมส ำเร็จของ 60 แบรนด์บนแผ่นดินไทย วลัยพร สดสว่ำง 2549 3 BrandAgebooks

996 Big brand, grand idea - 2549 1 ฐำนมีเดีย เน็ตเวิร์ด

997 Brand building สยำมพำรำกอน VS เซ็นทรัลเวิลด์ สุจรรยำ สุนทรพรเจริญ 2549 2 Than Books

998 Cool campaign : สุดยอดแคมเปญโฆษณำโดนใจ 2543-2548 วุฒิกร สินธุวำทิน 2549 1 BrandAgebooks

999 Design through biz ต่อยอดธุรกิจด้วยกลเม็ดดีไซน์ สุวิทย์ วงศ์รุจิรำวำณิชย์ 2549 2 บริษัท เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด

1000 Event marketing เกรียงไกร กำญจนะโภคิน 2549 2 Brand Agebooks

1001 Excellent sources for global business - 2549 1 เลค แอนด์ ฟำวด์เทน พร้ินต้ิง

1002 From left to right...emotional marketing : a new way of value creation สมำคมกำรตลำดแห่งประเทศไทย 2549 1 BrandAgebooks

1003 FTA ไทย-สหรัฐอเมริกำ : ผลได้ ผลเสียและข้อเสนอแนะ สมเกียรติ ต้ังกิจวำนิชย์ 2549 1 โครงกำร WTO Watch (จับกระแสองค์ฯ

1004 I5 พลวัตนวัตกรรม : Intelligence, Integration, Intellectual property, ... - 2549 3 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ กระทรวงฯ

1005 iPod...แบรนด์นวัตกรรมและจักรกลบันเทิง จอห์น, ไดแลน. 2549 1 BrandAgebooks

1006 Kellogg สุดยอดกลยุทธ์ : แนวคิด ทฤษฎี เคร่ืองมือและวิธีกำรท่ีส ำคัญส ำหรับ... เดรนอฟ, เดวิด 2549 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1007 Metrosexual marketing นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ 2549 1 BrandAgebooks

1008 Samsung บทเรียนควำมส ำเร็จ ลี เบียงชอล ชังอู, ลี 2549 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

1009 Thai Brand #2 ศิริพร วู้ชัยภูมิ 2549 1 BrandAgebooks

1010 กลยุทธ์กำรตลำด อดุลย์ จำตุรงคกุล 2549 5 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1011 กลยุทธ์กำรบริหำรแบรนด์พอร์ตโฟลิโอ อำเคอร์, เดวิด 2549 3 BrandAgebooks

1012 กลยุทธ์กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ภำณุ ลิมมำนนท์ 2549 1 ภำริณำส
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หน้าที ่47    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1013 กลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ยุคใหม่ ชัยนันท์ นันทพันธ์ 2549 3 โอเดียนสโตร์

1014 กลยุทธ์กำรเพ่ิมก ำไร : ในตลำดท่ีมีกำรแข่งขันสูง ไซมอน, เฮอร์มำน 2549 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

1015 กลยุทธ์น่ำนน้ ำสีครำม ชำน คิม, ดับเบิลยู 2549 2 เนช่ันบุ๊คส์

1016 กลยุทธ์บุกยึดตลำด แม็คกำร์ธ, ริต้ำ กันเธอร์ 2549 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1017 กลยุทธ์สร้ำงแบรนด์ทรงพลังด้วยรูป รส กล่ิน เสียง และสัมผัส ลินด์สตรอม, มำร์ติน. 2549 3 BrandAgebooks

1018 กำรกระจำยช่องทำงกำรตลำดและลอจิสติกส์ รวิพร คูเจริญไพศำล 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1019 กำรคิดเชิงอนำคต เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ. 2549 1 ซัคเซส มีเดีย

1020 กำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรตลำด เบลช์, จอร์จ อี. 2549 1 ท้อป

1021 กำรจัดกำรกระบวนกำรตำมหลัก Six sigma เฮเลอร์, โรวแลนด์ 2549 1 อี.ไอ.สแควส์ พับลิชช่ิง

1022 กำรจัดกำรคลังสินค้ำระดับโลก ฟรำเซลล์, เอ็ดเวิร์ด เอช 2549 4 เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี

1023 กำรจัดกำรช่องทำงกำรตลำด ศิริ ภู่พงษ์วัฒนำ 2549 1 แสงดำว

1024 กำรจัดกำรฐำนข้อมูลลูกค้ำของกำรตลำดแบบเครือข่ำยหลำยช้ัน เจียรไน วรรณเชฐอิสรำ. 2549 1 -

1025 กำรจัดแสดงสินค้ำ สุนันท์ ฉัตรนิเทศกระกูล 2549 1 โอเดียนสโตร์

1026 กำรเจรจำกำรค้ำของญ่ีปุ่น : จำกกำรแก้ไขข้อพิพำทสู่ กิตติ ประเสริฐสุข 2549 3 บพิธกำรพิมพ์

1027 กำรตลำดข้ำมวัฒนธรรม : อิทธิพลของวัฒนธรรมข้ำมชำติต่อกำรตลำดยุค… บรรจง อมรชีวิน. 2549 1 MDI

1028 กำรตลำดเชิงกลยุทธ์เพ่ือควำมส ำเร็จส ำหรับผู้บริหำร SMEs รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 2549 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1029 กำรตลำดธุรกิจบริกำรเฉพำะอย่ำง สุพรรณี อินทร์แก้ว 2549 2 ธนำเพรส

1030 กำรตลำดแบบตัวจริง ณัฐวุฒิ พิมพำ 2549 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1031 กำรตลำดแบบบูรณำกำรของ Kellogg ไอโคบัคซี, ดอน. 2549 1 ทรี ฟอซ คอมมูนิเคช่ัน

1032 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1033 กำรบ่งช้ีควำมสูญเปล่ำ - 2549 1 อี.ไอ.สแควร์ พิบลิชช่ิง

1034 กำรบริหำรกำรตลำด : ยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พิบูล ทีปะปำล 2549 1 อมรกำรพิมพ์
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หน้าที ่48    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1035 กำรบริหำรช่องทำงกำรตลำด สอ้ำน โปรยบ ำรุง 2549 2 โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

1036 กำรผลิตแบบเซลลูล่ำร์ - 2549 1 อี.ไอ.สแควร์ พิบลิชช่ิง

1037 กำรผลิตแบบดึง - 2549 1 อี.ไอ.สแควร์ พิบลิชช่ิง

1038 กำรผลิตแบบทันเวลำพอดี - 2549 1 อี.ไอ.สแควร์ พิบลิชช่ิง

1039 กำรพูดเพ่ือธุรกิจและกิจธุระ อรวรรณ ปิลันธน์โอวำท 2549 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1040 กำรลดต้นทุน - 2549 1 อิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส

1041 กำรวัดสมรรถนะอธิบำยได้ง่ำยนิดเดียว แอนเดอร์สัน, บีจอน 2549 1 อี.ไอ.สแควส์ พับลิชช่ิง

1042 กำรวิเครำะห์สถิติ : สถิติส ำหรับกำรบริหำรและวิจัย กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2549 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1043 ก้ำวสู่ตลำดโลกอย่ำงม่ันใจในเอเชีย บอชรอกค์, แมร่ี เมอร์ร่ี. 2549 4 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

1044 ขำยควำมสุขก็รวยได้ รุ่งโรจน์ เหมันต์สุทธิกุล. 2549 1 บริษัทเอสฟิล์ม รีโปรดักส์ แอนด์ปรุ๊ฟ

1045 ขำยได้ใน 3 วิ! จอยเนอร์, มำร์ค 2549 1 บิสคิต

1046 ขำยแบบไม่กลัวใคร เจฟฟ่ี, แอซริลำ. 2549 1 บิสคิต

1047 ควำมคิดดีๆ มีไว้ให้ขโมย! โคน, สตีฟ 2549 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1048 คัมภีร์แห่งอิสรภำพทำงกำรเงิน - 2549 1 กู๊ดมอร์น่ิง

1049 คิดให้ได้ขำยให้ดี ดำเวนพอร์ต, โทมัส เอช. 2549 2 เนช่ันบุ๊คส์

1050 คู่มือ สคบ. เตือนภัยผู้บริโภครอบตัว - 2549 1 โรงพิมพ์สยำมศิลป์ พร้ินท์ แอนด์ แพค

1051 คู่มือวัดควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ฮิลล์, ไนเกล 2549 6 เอ็กซเปอร์เน็ท

1052 คู่มือส ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำ ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ 2549 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1053 คู่มือส ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำ ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ 2549 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1054 จริตมำร์เก็ตต้ิง : อำวุธลับ SMEs ชวนะ มหิทธิชำติกุล-ภวกำนันท์ 2549 1 เจ เอ็ม ที พับลิชช่ิง

1055 จริยธรรมธุรกิจ เนตร์พัณณำ ยำวิรำช. 2549 1 เซ็นทรัลเอ็กซ์เพรส

1056 จับควำมคิดให้ได้ไล่กระแสกำรตลำดให้ทัน สิทธิชัย ฝร่ังทอง 2549 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่49    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1057 เจำะตลำดจีน : คู่มือกำรด ำเนินธุรกิจในจีนอย่ำงประสบผลส ำเร็จ - 2549 5 เอ็กซเปอร์เน็ท

1058 ซัพซัพพลำยเชนน่ะมำยำ ลูกค้ำสิของจริง! : Seven-eleven yokado no baiyazu คุนิโตโม, ริวอิจิ 2549 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1059 โดน! : สร้ำงแบรนด์สร้ำงธุรกิจให้โดนใจลูกค้ำ ดิลเลอร์, สตีฟ 2549 1 มำร์เก็ตเธียร์

1060 ต้นก ำเนิดแบรนด์ ไรส์, อัล. 2549 1 อี.ไอ.สแควร์

1061 ต ำรำทองของงำนบริกำร ย่ิงศักด์ิ โควสุรัตน์ 2549 6 เอ.อำร์.อินฟอร์เมช่ัน

1062 แต่งร้ำนให้ได้ล้ำน. เล่ม 2 เอกพงษ์ ตรีตรง 2549 1 เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป

1063 ท ำอย่ำงไรให้ลูกค้ำเป็นขำประจ ำ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 2549 1 เนช่ันบุ๊ค

1064 ทีหลังอย่ำท ำ เอกพงษ์ ตรีตรง. 2549 1 เนช่ันมัลติมีเดียกรุ๊ป

1065 เทคนิคกำรขำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ศศนันท์ วิวัฒนชำต. 2549 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1066 ธงชัย ธำวนพงษ์ : ผู้สร้ำง'สินค้ำพรำนทะเล' สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล 2549 1 ผู้จัดกำร

1067 ธุรกิจม่ันคงแห่งยุค - 2549 2 ส.เอเชียเพรส

1068 นโยบำยผลิตภัณฑ์และรำคำ นภวรรณ คณำนุรัก 2549 2 ซี.วี.แอล. กำรพิมพ์

1069 นอร์ธโพลจริงหรือโกหก วรรณำ สุวรรณสังข์ 2549 1 เนช่ันมัลติมีเดีย

1070 แบรนด์ไทยไปโตเมืองนอก : เจำะกลยุทธ์กำรครองตลำดท่ียืนยงและกำรสร้ำง... - 2549 2 มำร์เก็ตเธียร์ บุ๊คส์

1071 พฤติกรรมกำรบริโภคน้ ำผลไม้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร วำรุณี วนะรมย์. 2549 1 -

1072 พฤติกรรมผู้บริโภค (ฉบับมำตรฐำน) อดุลย์ จำตุรงคกุล 2549 6 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1073 พฤติกรรมผู้บริโภคทำงกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์ 2549 1 ประชุมช่ำง

1074 เพรำะลอจิสติกส์เป็นมำกกว่ำกำรส่ง : ศิลป์แห่งกำรจัดกำรโซ่อุปทำน เซ็ทธ์เทอร์, เดมอน 2549 1 อี.ไอ.สแควร์ พับลิชช่ิง

1075 มัดใจลูกค้ำด้วยสุดยอดกำรบริกำร อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2549 2 เนช่ันบุ๊คส์

1076 ยุทธศำสตร์กำรแข่งขัน สุวิชัย ศุภรำนนท์ 2549 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1077 รวยเพรำะหัวล้ำนจินดำสมุนไพร ไชยกร นิธิคณำวุฒิ 2549 1 พีเพิลมีเดีย

1078 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล. 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่50    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1079 รับมืออย่ำงไรเม่ือลูกค้ำโกรธ ชัยสมพล ชำวประเสริฐ 2549 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1080 ร้ำนประวัติศำตร์ ขิงป่ำ 2549 3 โรงพิมพ์กรุงเทพ

1081 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เสนอ กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ... - 2549 4 สถำบันฯ

1082 รู้ทันกับดักเวลำ ดันแคน, ทอดด์. 2549 2 ดีเอ็มจี

1083 ลอจิสติกส์กำรตลำด คริสโตเฟอร์, มำติน 2549 1 เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี

1084 ลู่ทำงรวย. 1 - 2549 3 พีเพิล มีเดีย

1085 วำงแผนและบริหำรงำนขำยให้ได้ผลเลิศ นำคำมูระ, มิโนรุ 2549 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1086 วิจัยธุรกิจยุคใหม่ วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์ 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1087 วิชำกำรตลำดโรงแรม มณฑกำนติ แลนแคสเตอร์ 2549 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1088 ศิลปะกำรจัดแสดงสินค้ำ วัฒนะ จูฑะวิภำต 2549 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1089 เศรษฐศำสตร์มหภำค ประพันธ์ เศวตนันทน์. 2549 1 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1090 สร้ำงตลำดด้วยคุณธรรม มำร์โคน่ี, โจ 2549 1 ผู้จัดกำร

1091 สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด - 2549 1 กรมกำรพัฒนำชุมชน

1092 หลักกำรตลำดเพ่ือธุรกิจ อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนำนนท์. 2549 3 โรงพิมพ์เสิมมิตร

1093 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2549 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1094 เหนือคู่แข่งด้วยกำรตลำดเชิงยุทธ์ วิทวัส รุ่งเรืองผล. 2549 2 เนช่ันบุ๊คส์

1095 เอกสำรประกอบกำรสอน กำรจัดซ้ือ อ ำนวย ปำอ้ำย 2549 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฎรำชนครินทร์

1096 เอำต์ซอร์ส กลยุทธ์ผ่ำโลกธุรกิจ คอร์เบตต์, ไมเคิล. 2549 1 สถำพรบุ๊คส์

1097 ฮอนด้ำ โซอิจิโร ชำยผู้สร้ำงควำมฝันให้เป็นจริง โซอิจิโร, ฮอนด้ำ 2549 2 ส.ส.ท. เยำวชน

1098 25 กิจกรรมเพ่ิมพลังนักขำย : 25 แนวปฏิบัติส ำหรับฝึกฝนเพ่ือก้ำวสู่กำรเป็น… เลนนอน, แคร์ร่ี 2548 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1099 25 อุปนิสัยมัดใจลูกค้ำ ชิฟแมน, สเตฟำน. 2548 1 วีเลิร์น

1100 7 เคร่ืองมือส ำหรับกำรวำงแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ - 2548 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่51    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1101 8 วิธีรวยด่วนกับ 8 ธุรกิจควำมงำมท ำเงิน วัชรินทร์ คันทะชำ 2548 1 พีเพิลมีเดีย

1102 BRANDchild กำรตลำดเด็กพันธ์ุใหม่ ลินด์สตรอม, มำร์ติน. 2548 1 เนช่ันบุ๊คส์

1103 GATS ควำมตกลงว่ำด้วยกำรค้ำบริกำร พรเทพ เบญญำอภิกุล 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1104 IMC & CRM ส ำหรับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ : กำรตลำดเชิงสร้ำงสรรค์วิถีทันสมัย. ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ 2548 2 โฮมบำยเออร์ไกด์

1105 New York marketing : lessons from world trend center นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ 2548 1 BrandAgebooks

1106 PowerGens branding ศรีกัญญำ มงคลศิริ 2548 1 Brand Agebooks

1107 Shinovation ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย 2548 3 Thaicoon Book

1108 Stiglitz plan : ข้อเสนอส ำหรับกำรเจรจำกำรค้ำพหุภำคีรอบโดฮำ  ชมเพลิน สุวรรณภำณุ 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1109 The article brand & marketing essay ดนัย จันทร์เจ้ำฉำย 2548 2 BrandAgebooks

1110 Wal-Mart กลยุทธ์กำรแข่งขันระดับโลก เบิร์กดำลห์, ไมเคิล 2548 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

1111 กรณีศึกษำ Best practices : กำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ - 2548 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1112 กลยุทธ์กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ภำณุ ลิมมำนนท์ 2548 1 นิวไวเต็ก

1113 กลยุทธ์เจำะใจลูกค้ำ : 24 แนวทำงพิชิตปัญหำในกำรขำยของคุณ โฟร์น่ี, เฟอร์ดินำนด์ 2548 1 แมคกรอ-ฮิล

1114 กลยุทธ์เพ่ิมยอดขำย : กำรเพ่ิมยอดขำยและเพ่ิมรำยได้เป็นหัวใจปรำรถนำของ… จอนห์สัน, ริชำร์ด 2548 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1115 กลยุทธ์รู้ใจคน แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2548 1 ดีเอ็มจี

1116 กำแฟพำรวย - 2548 1 พีเพิลมีเดีย

1117 กำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรตลำด เบลช์, จอร์จ อี. 2548 2 ท้อป

1118 กำรจัดกำรกำรตลำดบริกำร ยุพำวรรณ วรรณวำณิชย์ 2548 7 แสงดำว

1119 กำรจัดกำรซัพพลำยเชนส ำหรับธุรกิจค้ำปลีก ฐำปนำ บุญหล้ำ 2548 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1120 กำรจัดกำรและกำรตลำดบริกำร ฉัตยำพร เสมอใจ 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1121 กำรเจรจำกำรค้ำพหุภำคีรอบอุรุกวัย สิทธิกร นิพภยะ 2548 1 โครงกำร WTO Watch (จับกระแสองค์ฯ

1122 กำรตลำดเชิงบวก บุญเกียรติ โชควัฒนำ 2548 1 เนช่ันบุ๊กส์



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่52    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1123 กำรตลำดธุรกิจบริกำร วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1124 กำรตลำดเพ่ือสร้ำงก ำไร พำร์คินสัน, ซี นอร์ทโคท. 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1125 กำรตลำดไม่โตก็ตำย ชูศักด์ิ เดชเกรียงไกรกุล 2548 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1126 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2548 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1127 กำรตลำดลูกผสม วินด์, โยรัม 2548 1 เอ. อำร์. ที. มีเดีย

1128 กำรตลำดสินค้ำอุตสำหกรรม พิมพำ หิรัญกิตติ 2548 3 ธรรมสำร

1129 กำรโต้ตอบจดหมำยธุรกิจและจดหมำยส่วนตัว นเรศ สุรสิทธ์ิ. 2548 1 พี.เอส.เพรส

1130 กำรบริกำรด้วยหัวใจ ชัย ปิติเจริญธรรม 2548 1 บุ๊คแบงก์

1131 กำรบริหำรกำรตลำด : กำรวิเครำะห์ กลยุทธ์ และกำรตัดสินใจ พิษณุ จงสถิตย์วัฒนำ 2548 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1132 กำรบริหำรตรำสินไทยด้วยกลยุทธ์ Brand portfolio วงหทัย ตันชีวะวงศ์ 2548 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1133 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำและตลำด : สร้ำงองค์กรให้แตกต่ำงอย่ำงเหนือช้ัน ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ 2548 4 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1134 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงกำรตลำด วิจิตรำ ประเสริฐธรรม 2548 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

1135 กำรวิจัยกำรตลำด ฉบับมำตรฐำน - 2548 4 ธรรมสำร

1136 กำรวิจัยตลำด วิจิตรำ ประเสริฐธรรม 2548 6 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสำนดุสิต

1137 กำรศึกษำตลำดพลอยเน้ือแข็งเพ่ือกระตุ้นควำมต้องกำรบริโภคในประเทศจีน - 2548 1 สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและฯ

1138 กำรสร้ำงแบรนด์แบบ 360 องศำในเอเชีย : วิธีสร้ำงสรรค์กำรส่ือสำรทำงกำรตลำด แบลร์, มำร์ค 2548 1 อมรินทร์

1139 กำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ ชมเพลิน สุวรรณภำณุ 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1140 ข้อเสนอว่ำด้วยกำรจัดระเบียบกำรค้ำสินค้ำเกษตร จิตติมำ เกรียงมหศักด์ิ 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1141 ขำยด้วยใจ Tracy, Brian. 2548 1 ดีเอ็มจี

1142 ข่ีกระทิงว่ิงรำวเซียน : คัมภีร์ยุทธ์ 12 เซียนหุ้นระดับประเทศ ตะวัน สุรัติเจริญสุข 2548 1 เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป

1143 ครบรอบ 28 ปี สมำคมแป้งมันส ำปะหลังไทย สมำคมแป้งมันส ำปะหลัง 2548 1 สมำคม

1144 คลังข้อมูล FTAs อิสร์กุล อุณหเกตุ 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่53    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1145 คัมภีร์มหำเศรษฐี 50 อภิมหำกลยุทธ์ อภิศักด์ิ สุริยำปกรณ์ 2548 4 กู๊ดมอร์น่ิง

1146 คู่มือเชิงปฏิบัติวิธีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ : The strategic planning                            - 2548 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1147 คู่มือนักขำย สูตรส ำเร็จขำยทะลุเป้ำ อดุลยศักด์ิ เขตนำวำ 2548 1 ไพลิน

1148 คู่มือแผนปฏิบัติงำนส ำหรับกิจกำร SMEs อภิชำติ สิริผำติ 2548 3 Phisit Thaioffset

1149 ชีวิตน้ีไม่มีทำงตัน "ตัน โออิชิ" สรกล อดุลยำนนท์ 2548 1 มติชน

1150 ชุบชีวิตใหม่ธุรกิจไทยให้เป็นต่อ ชูศักด์ิ เดชเกรียงไกรกุล 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1151 โชคชะตำ--ก ำหนดได้ด้วยตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ - 2548 5 กอง

1152 ซินเดอร์เรลล่ำแห่งท้องทะเลสร้ำง Brand ได้เพียงข้ำมคืน อนุรัตน์ โค้วคำสัย. 2548 1 เนช่ันมัลติมีเดียกรุ๊ป

1153 ดัชนีช้ีวัดกำรเติบโตท่ีแท้จริง ริชเฮลด์, เฟรดเดอริค 2548 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1154 ได้อย่ำงไม่ต้องเสียอย่ำง ควินน์ มิลส์, ดี 2548 1 ดีเอ็มจี

1155 ถำม-ตอบ 20 ค ำถำมบรรจุภัณฑ์ : คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำรท่ีคิดจะเร่ิมต้นท ำ... เกศมณี หม่ันท ำกำร 2548 4 ส ำนักพัฒนำอุตสำหกรรมสนับสนุนฯ

1156 ท ำฝันให้เป็นจริง...เม่ือคุณเป็นเจ้ำของร้ำนสะดวกซ้ือ ทำเกอุจิ, มิโนรุ 2548 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1157 ธุรกิจเสิร์ฟพร้อมทุนเคล็ดลับทำงด่วนเถ้ำแก่ใหม่ - 2548 1 พีเพิลมีเดีย

1158 นวัตกรรมสินเช่ือเพ่ือกำรก่อสร้ำงตลำดสด : รำยงำนเสร็จส้ินกำรด ำเนินงำน… - 2548 1 ส ำนักงำน

1159 บรรณำนุกรม WTO อิสร์กุล อุณหเกตุ 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1160 บริกำรด้วยใจท่ีไม่ธรรมดำ เควก, จอร์จ ที. เค. 2548 1 ดีเอ็มจี

1161 บริหำรคน-บริหำรร้ำนสะดวกซ้ือแบบมืออำชีพ คูนิโตโม่, ริวอิจิ 2548 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1162 บริหำรคน-บริหำรร้ำนสะดวกซ้ือแบบมืออำชีพ คูนิโตโม่, ริวอิจิ 2548 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1163 บียอนด์ ดิสรัปช่ัน : ฉีกแนวเหนือช้ัน สร้ำงสรรค์เกมตลำด ดรู, ฌอง-มำรี 2548 1 ทีบีดับเบิลยูเอ

1164 ประเด็นทำงกฎหมำยท่ีน่ำสนใจของมำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดมำตรกำรตอบ ทัชชมัย ฤกษะสุต 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1165 เปิดร้ำนขำยยำกันดีกว่ำ ปภำดำ ทัตพรพันธ์ 2548 3 Busy-Day

1166 พฤติกรรมผู้บริโภค สุภำภรณ์ พลนิกร 2548 2 โฮลิสติก พับลิชช่ิง
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่54    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1167 พีอำร์แถวหน้ำประชำสัมพันธ์มือโปร แลร์เมอร์, ริชำร์ด 2548 1 ดีเอ็มจี

1168 พีอำร์แถวหน้ำประชำสัมพันธ์มือโปร (พิมพ์คร้ังท่ี 2) แลร์เมอร์, ริชำร์ด. 2548 1 ดีเอ็มจี

1169 มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด : ข้อตกลงและประสบกำรณ์ ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1170 ยุทธศำสตร์ธุรกิจ SMEs โฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฏ์ 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1171 รวยได้เกินใจฝัน พอเลย์, โทมัส แอล 2548 1 ต้นไม้

1172 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ... - 2548 1 ส ำนักงำนฯ

1173 รำยงำนวิจัยโครงกำรศึกษำปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของธุรกิจขนำดกลำง ขนำดย่อม - 2548 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1174 รู้เท่ำทันแบรนด์ Brand literacy บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ 2548 1 มติชน

1175 วิจัยกำรตลำด ยุทธ ไกยวรรณ์ 2548 1 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1176 วิธีจัดท ำแผนกำรตลำด วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์. 2548 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1177 วิธีรับมือกับเจ้ำนำย (ง่ีเง่ำ) ฮูเวอร์, จอห์น 2548 2 บิสคิต

1178 เศรษฐศำสตร์กำรเกษตร จุฑำรัตน์ จุลศิริพงษ์ 2548 1 -

1179 สงครำมกำรตลำด ไรส์, อัล. 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1180 สร้ำงทีมให้ชนะ ซิงเกอร์, แบลร์ 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1181 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ ส ำหรับผู้ประกอบ ส ำนักพัฒนำอุตสำหกรรมสนับสนุน 2548 4 ส ำนักพัฒนำอุตสำหกรรมสนับสนุนฯ

1182 สูตรใหม่กำรตลำดย้อนยุคปลุกกระแส ชูศักด์ิ เดชเกรียงไกรกุล. 2548 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1183 สู่สุดยอด SMEs - 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1184 หลักกำรตลำด Bearden, William O. 2548 3 แมคกรอ-ฮิล

1185 หลักกำรตลำด ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท. 2548 1 วังอักษร

1186 อยำกเป็นเจ้ำของกิจกำรร้ำนอำหำรกันบ้ำงไหม ธวัชชัย พืชผล. 2548 1 Dดี

1187 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรตลำด. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1188 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรตลำดบริกำร. MK 4573 เมตตำ ภู่ตระกูล 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่55    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1189 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรวิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงิน วรสิทธ์ิ จักษ์เมธำ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1190 เอกสำรประกอบค ำสอนวิชำกำรวิจัยธุรกิจ. BA 4103 ปยุต ถำวรสถิตย์ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1191 100 แบรนด์ล้มดัง : ควำมล้มเหลวท่ีต้องเรียนรู้ของบริษัทยักษ์ใหญ่ท่ัวโลก                เฮก, แมทท์ 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์

1192 12 ขุนพล SMEs (12 ก้ำวสู่ควำมส ำเร็จ) ศรีวิภำ สิริปัญญำวิทย์ 2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1193 20 วิธีพัฒนำกำรบริกำรเหนือช้ัน ฟินช์, ลอยด์ ซี.                                                                                 2547 1 Be Bright Books

1194 201 กลยุทธ์สู่ควำมส ำเร็จพิชิตธุรกิจเครือข่ำย ตัน, ริชำร์ด 2547 4 รีซัลท์ส พลัส อินเตอร์เนช่ันแนล

1195 23 Strategy marketing key words อนุชิต เท่ียงธรรม.                                                                              2547 1 อินเทลลิเจนท์ มัลติมีเดีย

1196 50 แนวคิดพิชิตใจลูกค้ำ - 2547 2 แสงดำว

1197 Benchmarking กำรเทียบเคียง แพ็ทเตอร์สัน, เจมส์ จี.                                                                         2547 1 Be Bright Books

1198 BSC และ KPI เพ่ือกำรเติบโตขององค์กรอย่ำงย่ังยืน วัฒนำ พัฒนพงศ์.                                                                               2547 1 แปซิฟิค

1199 Case study 7.0 : The name of the game ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย.                                                                      2547 2 ทิปป้ิง พอยท์

1200 Celebrity marketing ศรีกัญญำ มงคลศิริ.                                                                             2547 1 เลิฟ แอนด์ ลิฟ

1201 CEO โตด้วยกลยุทธ์ ไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ.                                                                          2547 2 ก็อด กีฟว่ิง

1202 CRM วิธีของฮำร์วำร์ด - 2547 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1203 Hitech marketing สมวงศ์ พงศ์สถำพร.                                                                           2547 1 เลิฟ แอนด์ ลิฟ

1204 Media management ไพจิตร เทียนทอง.                                                                              2547 1 เลิฟ แอนด์ ลิฟ

1205 Power of packaging นภวรรณ คณำนุรักษ์.                                                                           2547 1 ทิปป้ิง พอยท์

1206 Small but work. 1 วิทวัส รุ่งเรืองผล 2547 1 เอ.อำร์.บิซิเนส เพรส

1207 Small but work. 2 วิทวัส รุ่งเรืองผล 2547 3 เอ.อำร์.บิซิเนส เพรส

1208 Supply chain & logistics : ทฤษฎีและตัวอย่ำง อรำคิ, ทสึโตมุ 2547 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี

1209 The Executive role models : 50 ผู้จัดกำร - 2547 1 Manager Classic

1210 Wharehouse : กำรบริหำรกำรจัดกำรคลังสินค้ำในประเทศไทย อรุณ บริรักษ์.                                                                                     2547 4 บริรักษ์ พับลิสช่ิง
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่56    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1211 กลยุทธ์กำรจัดกำรนวัตกรรมทำงธุรกิจ ภำณุ ลิมมำนนท์ 2547 1 พีดับบลิว พร้ินต้ิง

1212 กลยุทธ์กำรตลำด : กำรตลำดสมัยใหม่ พิบูล ทีปะปำล 2547 1 อมรกำรพิมพ์

1213 กลยุทธ์กำรวำงแผนภำษีเพ่ือกำรส่งเสริมกำรขำย - 2547 1 ธรรมนิติ

1214 กล้ำเร่ิมชีวิตใหม่กล้ำก้ำวสู่"อำชีพท่ีสอง" พอลแลน, สตีเฟน เอ็ม. 2547 1 108 สุดยอดไอเดีย

1215 กำรจัดกำร อ ำนำจ ธีระวนิช 2547 2 ซี.วี.แอล.กำรพิมพ์

1216 กำรจัดกำรกำรตลำด คอตเลอร์, ฟิลิป. 2547 1 บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1217 กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และรำคำ อดุลย์ จำตุรงคกุล 2547 5 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1218 กำรจัดกำรโลจิสติกส์ ขุมพลังของธุรกิจยุคใหม่ วิโรจน์ พุทธวิถี 2547 3 วอเตอร์ แปซิฟิก

1219 กำรจัดกำรโลจิสติกส์ในประเทศไทย - 2547 2 เวลำดี

1220 กำรจัดซ้ือ อดุลย์ จำตุรงคกุล 2547 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1221 กำรตลำด 1 ต ำบล 1 ผลิตภัณฑ์และธุรกิจ SMEs ชูศักด์ิ เดชเกรียงไกรกุล 2547 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1222 กำรตลำดธุรกิจบริกำร วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ 2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1223 กำรตลำดนอกกรอบ : แนวคิดกลยุทธ์หยุดโลก คอตเลอร์, ฟิลิป. 2547 1 ดีเอ็มจี

1224 กำรตลำดบริกำร ชัยสมพล ชำวประเสริฐ.                                                                       2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1225 กำรตลำดมืออำชีพ กิตติ สิริพัลลภ.                                                                                  2547 1 อินเทลลิเจนท์ มัลติมีเดีย

1226 กำรตลำดระดับโลก นันทสำรี สุขโต 2547 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1227 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ อัควรรณ์ แสงวิภำค. 2547 4 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1228 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ สมพงษ์ เฟ่ืองอำรมย์. 2547 3 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1229 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2547 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1230 กำรตลำดส ำหรับกำรบริกำร : แนวคิดและกลยุทธ์ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยำ 2547 8 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1231 กำรบริหำรกำรตลำด - 2547 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1232 กำรบริหำรกำรตลำด อัจจิมำ เศรษฐบุต 2547 5 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่57    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1233 กำรประชำสัมพันธ์ใหม่ สมควร กวียะ 2547 3 โอเดียนสโตร์

1234 ก้ำวแรกของกำรเปิดกำรค้ำเสรี : สินค้ำเร่งลดภำษีกลุ่มแรก 82  รำยกำร - 2547 1 กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

1235 ก้ำวล้ ำหน้ำไปกับตลำดล่วงหน้ำไทย - 2547 2 เวลำดี

1236 ก ำไรหุ้นแบบเซียนวอลสตรีท รีส, จอห์น 2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1237 เก่งกลยุทธ์ : กำรตลำดไร้พรมแดน ไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ.                                                                          2547 1 ก็อด กีฟว่ิง

1238 เก่งได้...ก็ล้มได้ = Why CEOs fail : the 11 behaviors that can derail your... ดอทลิช, เดวิด แอล.                                                                           2547 2 บี มีเดีย

1239 แกะรหัสลับองค์กรสำยพันธ์ุใหม่ ออริค, โจฮัน ซี.                                                                                 2547 1 ดีเอ็มจี

1240 ของเล่นคนรวย เพชรภี ป่ินแก้ว. 2547 1 เวิร์คพอยท์ พับลิชช่ิง

1241 ของเล่นคนรวย (พิมพ์คร้ังท่ี 2) เพชรภี ป่ินแก้ว. 2547 1 เวิร์คพอยท์ พับลิชช่ิง

1242 ขำยอย่ำงไร...เม่ือลูกค้ำบอกว่ำ "ไม่" เวตัน, อลิส. 2547 1 เอ็กซปอร์เน็ท

1243 เข้ำถึงใจผู้บริโภคด้วย Focus Groups แอนนำ จุมพลเสถียร 2547 1 CBS Advertising

1244 ไขเคล็ดลับวิธีรวยแบบยิว ดำน, ฟูยิตะ.                                                                                      2547 1 เต๋ำประยุกต์

1245 ควำมตกลงกำรค้ำเสรี ไทย-ออสเตรเลีย : โอกำสส่งออกของไทย        - 2547 1 กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

1246 คัมภีร์นักธุรกิจเครือข่ำยคุณท ำได้! กุศล ทัศนะ 2547 1 One World

1247 คัมภีร์แห่งอิสรภำพทำงกำรเงิน - 2547 2 วันเวิลด์

1248 คุณค่ำกำรตลำดท้ำทำยควำมส ำเร็จธุรกิจยุคใหม่ - 2547 2 เวลำดี

1249 คู่มือ...ปฏิบัติกำรค้ำปลีก. เล่มท่ี 5 : กำรอธิบำยคุณสมบัติและประโยชน์ของสินค้ำ                           National Retail Federation 2547 1 Be Bright Books

1250 คู่มือ...ปฏิบัติกำรค้ำปลีก. เล่มท่ี 6 : เทคนิคในกำรสร้ำงกำรขำย                         National Retail Federation 2547 1 Be Bright Books

1251 คู่มือ...ปฏิบัติกำรค้ำปลีก. เล่มท่ี 7 : กำรปิดกำรขำย National Retail Federation 2547 1 Be Bright Books

1252 คู่มือ...ปฏิบัติกำรค้ำปลีก. เล่มท่ี 8 : กำรปฏิบัติกำรขำยให้เสร็จสมบูรณ์ National Retail Federation 2547 1 Be Bright Books

1253 คู่มือปฏิบัติ...วิธีวัดควำมพึงพอใจของลูกค้ำ เกอร์สัน, ริชำร์ด 2547 1 บีไบร์ทบุ๊คส์

1254 คู่มือวิธีจัดท ำแผนธุรกิจ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์ 2547 1 เอ็กซเปอร์เน็ท
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่58    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1255 เคล็ดลับควำมส ำเร็จของมหำเศรษฐี Gilding, Michael.                                                                              2547 1 Good Morning

1256 โคตรธุรกิจ ญิบพัน.                                                                                            2547 2 เฟรซ พับลิชช่ิง

1257 ใครคือคู่แข่งของคุณ : วิธีช้ีตัวผู้ท่ีจะมำเป็นคู่แข่งก่อนจะถูกโจมตี Rafii, Farshad 2547 2 ธรรกมลกำรพิมพ์

1258 ใครว่ำช้ำงเต้นระบ ำไม่ได้? : เบ้ืองหลังกำรฟ้ืนฟูไอบีเอ็มท่ีจะต้องจำรึกไว้ในประวัติ เกิร์สตเนอร์, หลุยส์ วี.                                                                          2547 4 เนช่ันบุ๊คส์

1259 งำนดีเคล็ดลับสัมภำษณ์งำน กุณฑีรำ กวักเพฑูรย์ คูโนลด์.                                                                2547 1 เจ.บี.พับลิชช่ิง

1260 จอมยุทธนักกำรตลำด ธิติภพ ชยธวัช.                                                                                  2547 1 ซี.พี. บุ๊ค สแตนดำร์ด

1261 จุดประกำยควำมคิดสร้ำงธุรกิจส่วนตัว ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ 2547 1 แบร์ พับลิชช่ิง

1262 เจ้ำสัว Tomorrow เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป.                                                                    2547 2 เฟรซ พับลิชช่ิง

1263 เจำะลึกกำรตลำด จำก A ถึง Z : 80 แนวคิดท่ีผู้จัดกำรทุกคนต้องรู้ซ้ึ คอตเลอร์, ฟิลิป 2547 1 ดีเอ็มจี

1264 เจำะลึกกำรตลำด จำก A ถึง Z : 80 แนวคิดท่ีผู้จัดกำรทุกคนต้องรู้ซ้ึง คอตเลอร์, ฟิลิป 2547 1 ดีเอ็มจี

1265 ชำยชรำสอนกำรจัดกำรสำกล 5 : กำรจัดกำรบริษัทท่ีโครงกำร MBA ไม่เคยสอน ชำย กิตติคุณำภรณ์ 2547 1 ส.เอเชียเพรส (1989)

1266 ชุมชนแนวปฏิบติ : กำรจัดกำรควำมรู้สำยพันธ์ุใหม่ เวนเกอร์, เอเตียน 2547 1 วีเลิร์น

1267 ถึงเวลำบินปร๋อย่ีห้อไทย ๆ ดนัย จันทร์เจ้ำฉำย 2547 2 ดีเอ็มจี

1268 เถ้ำแก่ใหม่ผู้ย่ิงใหญ่ ธิติภพ ชยธวัช 2547 1 ซี.พี. บุ๊ค สแตนดำร์ด

1269 เทคนิคกำรท ำตลำดทำงตรง กิลเลอร์, หลุยส์ เค 2547 1 Be Bright Books

1270 ไทยแลนด์ ซีอีโอ วิจักษณ์ วรบัณฑิตย์ 2547 2 วรรณสำส์น

1271 นักกำรตลำด CEO ธิติภพ ชยธวัช 2547 1 ซี.พี. บุ๊ค สแตนดำร์ด

1272 บทบำทของไอทีต่อเอสเอ็มอี - 2547 2 เวลำดี

1273 บริหำร SMEs ด้วยกลยุทธ์สำมก๊ก เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป 2547 1 เคล็ดไทย

1274 บริหำรกิจกำรอย่ำงไร ให้ประสบควำมส ำเร็จ นันทิภำคย์ รินรดำ 2547 1 วันเวิลด์

1275 บริหำรชีวิตแบบน้ีจึงจะรวย Wallacy, Hugo 2547 1 วันเวิลด์

1276 บันไดสู่นักส่ือสำรกำรตลำดมืออำชีพ แอลวิน, เมย์ 2547 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่59    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1277 บำปร้ำยแรงด้ำนกำรตลำด 10 ประกำร คอตเลอร์, ฟิลิป 2547 1 ดีเอ็มจี

1278 บีนส์ บทบริหำรท่ีย่ิงใหญ่ จำกกำแฟถ้วยเล็ก เยอร์เกส, เลสล่ี เอ. 2547 2 ดีเอ็มจี

1279 แบรนด์แก็ป : ช่องว่ำงระหว่ำงแบรนด์ Neumeier, Marty 2547 1 Be Bright Books

1280 เปิดประตูสู่...ตลำดซ้ือขำยล่วงหน้ำ ชัยพัฒน์ สหัสกุล. 2547 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1281 ผู้ดีทำงธุรกิจ ธิติภพ ชยธวัช 2547 2 ซี.พี. บุ๊ค สแตนดำร์ด

1282 แผนกำรฝึกอบรมวิชำกำรด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร ปี 2547- สถำบันอำหำร. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 2547 1 สถำบันฯ

1283 พฤติกรรมองค์กำร วิเชียร วิทยอุดม 2547 1 ธีระฟิล์ม และไซเท็ก

1284 พลิกกำรตลำดเป็นพลัง วิทวัส รุ่งเรืองผล 2547 1 อินเทลลิเจนท์ มัลติมีเดีย

1285 ฟังก้ี บิซิเนส นอร์ดสตรอม, เคเจลล์ เอ. 2547 1 เอ.อำร์.บิซิเนสเพรส

1286 ยุทธวิธีบริกำรครองใจลูกค้ำ สมชำติ กิจยรรยง 2547 1 เอ็มไอทีคอนซัลต้ิง

1287 รวมกันเรำอยู่สู่ควำมเป็นหน่ึง ธิติภพ ชยธวัช 2547 1 ซี.พี. บุ๊ค สแตนดำร์ด

1288 รวยด้วยเคร่ืองหยอดเหรียญ : Make money from vending ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ 2547 1 Bear publishing

1289 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเชิงประสิทธิภำพและข้อเสนอแนะโครงกำรบริหำร... - 2547 1 ส ำนักงำนฯ

1290 รู้หลักค้ำปลีกหลีกหนีควำมล่มสลำย ธิติภพ ชยธวัช 2547 6 ซี.พี. บุ๊ค สแตนดำร์ด

1291 ลูกค้ำตลอดชีพ เซธ, แจ๊กดิช 2547 1 เอ.อำร์.บิซิเนส เพรส

1292 วิถีแห่งลอจิสติกส์และโซ่อุปทำน. 2 : หนทำงแห่งควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจ… วิทยำ สุหฤทด ำรง 2547 2 อี.ไอ สแควร์ พัลลิชช่ิง

1293 สถิติธุรกิจ ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ 2547 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1294 สร้ำงวัฒนธรรมกำรบริกำร - 2547 1 ผู้จัดกำร

1295 สร้ำงสำยฝนแห่งผลก ำไร ฟอกซ์, เจฟฟรีย์ เจ. 2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1296 สรุปรวม...สุดยอดกลยุทธ์กำรตลำด ฉัตยำพร เสมอใจ. 2547 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1297 สอนน้อง...ให้เป็นเถ้ำแก่. ตอน 1, ประสบกำรณ์ธุรกิจ วิโรจน์ กุศลมโนมัย.                                                                             2547 1 กุศมัย เอดูเคช่ัน

1298 สะพำนควำมคิดสู่ธุรกิจค้ำปลีก พิเชษฐ์ เวชสุภำพร 2547 1 Bear publishing
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หน้าที ่60    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1299 สำมประสำนเพ่ือควำมเป็นเลิศของธุรกิจบริกำร - 2547 4 เวลำดี

1300 หน่ึงทศวรรษ WTO - 2547 1 โครงกำร WTO Watch (จับกระแสองค์ฯ

1301 หลักกำรตลำด ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์. 2547 2 ท้อป

1302 หลักกำรตลำด วัลลภ นิมมำนนท์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2547 3 คณะบริหำรธุรกิจ สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล

1303 อยำกดังต้องโดดเด่น คันเด, แจสเปอร์ 2547 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1304 อยำกดังต้องโดดเด่น คันเด, แจสเปอร์ 2547 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1305 อสังหำริมทรัพย์เร่ืองส ำคัญของชีวิต โสภณ พรโชคชัย 2547 4 มูลนิธิประเมินค่ำทรัพย์สินไทย

1306 อะไร...อะไรก็ขำยได้ Sold! มำร์ติน, สตีฟ 2547 1 บุ๊คแบงก์

1307 อินสปำยด์ บำย เนเจอร์ = Inspired by nature ดนัย จันทร์เจ้ำฉำย.                                                                             2547 1 ดีเอ็มจี

1308 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรตลำด. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1309 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรตลำด. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1310 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรตลำดบริกำร. MK 4573 เมตตำ ภู่ตระกูล. 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1311 เอกสำรประกอบค ำสอนวิชำกำรวิจัยธุรกิจ. BA 4103 (พิมพ์คร้ังท่ี 11) ปยุต ถำวรสถิตย์ 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1312 เอกสำรประกอบค ำสอนวิชำกำรวิจัยธุรกิจ. BA 4103 (พิมพ์คร้ังท่ี 12) ปยุต ถำวรสถิตย์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1313 26 เจ้ำสัวผู้เย่ียมวรยุทธ์ ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ 2546 1 พิมพ์ค ำ

1314 70 ปี จิรำธิวัฒน์ Central ย่ิงสู้ ย่ิงโต วิรัตน์ แสงทองค ำ 2546 2 น ำอักษรกำรพิมพ์

1315 Brand management : สร้ำงแบรนด์ฉบับเจ้ำของแบรนด์ จุฑำมำศ จินดำวัลย์ 2546 1 นัท รีพับลิค

1316 Branding nation - 2546 1 Higher Press

1317 Case study 6.0 ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย 2546 1 ทิปป้ิง พอยท์

1318 Cost of quality ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภำพ ก ำพล กิจชระภูมิ. 2546 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1319 CRM กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ แอนเดอร์สัน, คริสติน 2546 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1320 Culture for sale ณัฐกำนต์ ล่ิมสถำพร 2546 1 ทิปป้ิง พอยท์
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หน้าที ่61    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1321 IRM : CRM กำรตลำดรุ่งมุ่งสัมพันธ์ ชูศักด์ิ เดชเกรียงไกรกุล 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1322 Maintenance บริหำรอย่ำงไรเพ่ิมผลก ำไรให้องค์กำร ไกรวิทย์ เศรษฐวนิช 2546 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1323 Marketing 101 กำรตลำดในยุคเศรษฐกิจใหม่ : แนวคิดและทฤษฎี       ศรีสุภำ สหชัยเสรี 2546 1 ทิปป้ิง พอยท์

1324 MLM ธุรกิจสร้ำงเศรษฐี สมชำติ กิจยรรยง 2546 2 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

1325 MLM บันไดทองสู่ควำมส ำเร็จ สมชำติ กิจยรรยง 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1326 Moby marketing & digital convergence ชนิตร ชำญชัยณรงค์ 2546 1 Higher Press

1327 Post modern ดีกว่ำแบรนด์ ซับซ้อนกว่ำโฆษณำ ณัฐกำนต์ ล่ิมสถำพร 2546 2 ทิปป้ิง พอยท์

1328 TQM living handbook. ภำคส่ี, กำรใส่ใจลูกค้ำและตลำด วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล 2546 3 ทีคิวเอ็มเบสท์

1329 กลยุทธ์กำรแข่งขัน สมยศ นำวีกำร 2546 1 ชำญวิทย์

1330 กลยุทธ์กำรตลำด ชำญชัย อำจินสมำจำร 2546 1 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1331 กลยุทธ์กำรสร้ำงภำพพจน์ รีส์, อัล.                                                                                            2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1332 กลยุทธ์บริษัทยักษ์. 1 นิมิตร วัฒนำวำรินทร์ 2546 1 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

1333 กลยุทธ์สงครำมมือถือ ปำรมี อัมพวัน 2546 1 Working Experience

1334 กลยุทธ์แห่งกำรบริหำรและเล่ห์เหล่ียมธุรกิจค้ำปลีก ค้ำส่ง อรุณี ผลน้อย 2546 3 ปันสัน

1335 กลยุทธ์ใหม่ในกำรจัดกำร พสุ เดชะรินทร์ 2546 2 ผู้จัดกำร

1336 กำรขำย 1. 2201-1004 อุบลรัตน์ ไวปรีชี 2546 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

1337 กำรขำย. 2 22012004, กข. 102 : เทคนิคกำรขำย สมบูรณ์ ขันธิโชติ 2546 1 บัณฑิตสำส์น

1338 กำรขำยเบ้ืองต้น. 2200-1005 สุชิน นะตำปำ 2546 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1339 กำรขำยเบ้ืองต้น/กำรขำย. รหัสวิชำ 3200-0004/05-211-102 ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท 2546 1 วังอักษร

1340 กำรคิดเชิงอนำคต เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 2546 1 ซัคเซล มีเดีย

1341 กำรจัดกำรกำรตลำด คอตเลอร์, ฟิลิป 2546 7 บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1342 กำรจัดกำรกำรตลำด สุวิมล แม้นจริง. 2546 7 เอช. เอ็น. กรุ๊ป
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หน้าที ่62    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1343 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ พิบูล ทีปะปำล 2546 1 อมรกำรพิมพ์

1344 กำรตลำดกลไกสู่โลกกว้ำง ธงชัย สันติวงษ์ 2546 3 ประชุมช่ำง

1345 กำรตลำดเด็กพันธ์ุใหม่วัยทวีนส์ ศรีกัญญำ มงคลศิริ 2546 2 Higher Press

1346 กำรตลำดทำงตรง อรชร มณีสงฆ์ 2546 3 The Knowledge Center

1347 กำรตลำดธุรกิจบริกำร ฉัตยำพร เสมอใจ 2546 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1348 กำรตลำดบริกำร เลิฟล็อก, คริสโตเฟอร์ เอช. 2546 6 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินไดไชน่ำ

1349 กำรตลำดบริกำร ชัยสมพล ชำวประเสริฐ 2546 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1350 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ศศิวิมล สุขบท 2546 1 แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1351 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ อดุลย์ จำตุรงคกุล. 2546 7 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1352 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2546 6 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1353 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ธนุตร์ เอ่ียมอร่ำม. 2546 1 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

1354 กำรตลำดสุนทรียศิลป์ ชมิตต์, เบอร์นด์. 2546 1 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

1355 กำรท ำตลำด 23 วิธี วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์ 2546 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1356 กำรบริหำรกำรค้ำปลีก - 2546 6 ธรรมสำร

1357 กำรบริหำรกำรตลำด : กลยุทธ์ และยุทธวิธี (ฉบับปรับปรุง) อดุลย์ จำตุรงคกุล 2546 5 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1358 กำรบริหำรกำรตลำด : กลยุทธ์ และยุทธวิธี (ฉบับมำตรฐำน) อดุลย์ จำตุรงคกุล 2546 5 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1359 กำรบริหำรกำรตลำดยุคใหม่ (ปรับปรุงใหม่ล่ำสุด) - 2546 3 Diamond in Business World

1360 กำรบริหำรควำมเปล่ียนแปลง ยุดำ รักไทย 2546 1 ธีระป้อมวรรณกรรม

1361 กำรบริหำรจัดกำรระดับมำสเตอร์คลำส - 2546 2 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

1362 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ เดวิด, เฟร็ด อำร์. 2546 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1363 กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ 2546 1 ทิปป้ิง พอยท์

1364 กำรวำงแผนกำรตลำด เพลินทิพย์ โกเมศโสภำ 2546 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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หน้าที ่63    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1365 กำรวำงแผนกำรตลำด เพลินทิพย์ โกเมศโสภำ 2546 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1366 กำรวิเครำะห์สถิติ : สถิติส ำหรับกำรบริหำรและวิจัย กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2546 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1367 กำรวิจัยกำรตลำด กุณฑลี เวชสำร 2546 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1368 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ โกศล ดีศีลธรรม 2546 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1369 กำรสร้ำงคุณค่ำผลิตภัณฑ์และบริกำร คอฟแมน, เจ. เจอร์รี 2546 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1370 กำรส่ือสำรกำรตลำดแบบผสมผสำน ภำคปฏิบัติ สมวงศ์ พงศ์สถำพร 2546 1 Nut republic

1371 กำรส่ือสำรตรำสินค้ำในแนวทำงกำรตลำดสมัยใหม่ สุรำงคนำ ณ นคร 2546 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1372 กำรใส่ใจลูกค้ำและตลำด วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล 2546 1 ทีคิวเอ็มเบสท์

1373 เกษียณเร็ว เกษียณรวย คิโยซำกิ, โรเบิร์ต ที 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1374 ขำยเป็นรวยได้ อภิเชษฐ์ นวภัทร์ 2546 1 ไดนำมิค เพรส

1375 ขำยอย่ำงมืออำชีพ สมชำติ กิจยรรยง 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1376 ขำยอย่ำงมืออำชีพ เฮลเลอร์, โรเบิร์ต 2546 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1377 ขำยอะไรก็ขำยได้ โชคชัย ชยธวัช 2546 2 ซี.พี.บุ๊คสแตนดำร์ด

1378 คนปำกตลำด ทรงพล พงศ์สร้อยเพชร 2546 1 Bear

1379 ครบเคร่ืองเร่ืองกำรส่ือสำรกำรตลำด เสรี วงษ์มณฑำ 2546 1 วิสิทธ์ิพัฒนำ

1380 ควำมจ ำเป็นเลิศสไตล์ CEO เลิศ รุ่งรัตนำ 2546 1 สำรสำร มำร์เก็ตต้ิง

1381 ควำมสำมำรถปัจจัยชนะของธุรกิจและคน ดนัย เทียนพุฒ 2546 1 ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์

1382 ควำมส ำคัญและกลไกกำรท ำงำนของตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ - 2546 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกำรฯ

1383 คัมภีร์โลกแห่งโอกำสแอมเวย์ ครอส, ไวลเบอร์ 2546 1 Good Morning

1384 คัมภีร์สร้ำงตัวคัมภีร์กำรขำย โรจน์กำญจน์ 2546 1 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

1385 ค้ำขำยไร้พรมแดน โชคชัย ชยธวัช 2546 2 -

1386 คิดเล็กก ำไรใหญ่...ทันใจ… เมสัน, แสตนล่ีย์ ไอ. 2546 2 เอ็กซเปอร์เน็ท
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หน้าที ่64    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1387 คู่มือ...ปฏิบัติกำรค้ำปลีก. เล่มท่ี 1 : รู้จักลูกค้ำ...เพ่ือควำมส ำเร็จในธุรกิจค้ำปลีก       National Retail Federation 2546 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1388 คู่มือ...ปฏิบัติกำรค้ำปลีก. เล่มท่ี 2 : ควำมต้องกำรของลูกค้ำ...มำเป็นท่ีหน่ึง                               National Retail Federation 2546 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1389 คู่มือ...ปฏิบัติกำรค้ำปลีก. เล่มท่ี 3 : กำรสร้ำงสัมพันธภำพกับลูกค้ำ...แบบย่ังยืน                          National Retail Federation 2546 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1390 คู่มือ...ปฏิบัติกำรค้ำปลีก. เล่มท่ี 4 : กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศ...ในกำรขำย                              National Retail Federation 2546 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1391 คู่มือธุรกิจน ำเข้ำ-ส่งออก ประสำธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ.                                                                  2546 1 แท่นทองปร้ินต้ิงเซอร์วิส

1392 คู่มือปฏิบัติ...วิธีวัดควำมพึงพอใจของลูกค้ำ เกอร์สัน, ริชำร์ด 2546 2 บีไบร์ทบุ๊คส์

1393 คู่มือเลือกซ้ือแฟรนไชส์ วรรธนำ วงษ์ฉัตร 2546 1 น้ ำฝน

1394 เคร่ืองด่ืม & เบเกอร่ี - 2546 1 Editor 1999

1395 ใครๆ ก็อยำกมีร้ำนกำแฟ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง 2546 1 วิริยะ

1396 ใครๆ ก็อยำกมีร้ำนกำแฟ (พิมพ์คร้ังท่ี 4) ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง 2546 1 วิริยะ

1397 ใครๆ ก็อยำกมีร้ำนเบเกอร่ี ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง 2546 1 วิริยะ

1398 จอมอัจฉริยะ ยักษ์จินน่ี เทรำต์, แจ็ค 2546 1 ดีเอ็มจี

1399 เจำะ 30 ตลำดค้ำต่ำงแดน สุรกิจ จุฑำเทศ 2546 1 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

1400 ชอบโชว์ของ : ธุรกิจจัดงำนแสดง (Show business) ชัยยุทธ เลำหชนะกูร 2546 1 ตำกสิน

1401 เซียนนักขำย - 2546 1 เอ.อำร์.บิซิเนส เพรส

1402 ต้นแบบควำมล้มเหลวในกำรวำงตลำดผลิตภัณฑ์ เฮนดอน, โดนัลด์ ดับบลิว 2546 1 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

1403 ตลำดนัดแฟรนไชส์ เอ้ือมพร ปำนเพ็ชร์ 2546 1 มติชน

1404 ต ำรำหลักกำรตลำด วิทวัส รุ่งเรืองผล. 2546 6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1405 ถึงเวลำบินปร๋อย่ีห้อไทย ๆ ดนัย จันทร์เจ้ำฉำย. 2546 1 ดีเอ็มจี

1406 ถึงเวลำบินปร๋อย่ีห้อไทย ๆ (พิมพ์คร้ังท่ี 1) ดนัย จันทร์เจ้ำฉำย 2546 1 ดีเอ็มจี

1407 ถึงเวลำบินปร๋อย่ีห้อไทย ๆ (พิมพ์คร้ังท่ี 3) ดนัย จันทร์เจ้ำฉำย 2546 1 ดีเอ็มจี

1408 ถึงเวลำบินปร๋อย่ีห้อไทย ๆ (พิมพ์คร้ังท่ี 4) ดนัย จันทร์เจ้ำฉำย 2546 1 ดีเอ็มจี



ตารางหมายเลข  9
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หน้าที ่65    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1409 เทคนิคกำรขำยทำงโทรศัพท์ สมชำติ กิจยรรยง 2546 1 อินฟอร์มีเดีย บุ๊ค

1410 เทคนิคกำรขำยท่ีประสบควำมส ำเร็จ สมชำติ กิจยรรยง 2546 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1411 เทคนิคกำรท ำตลำดทำงโทรศัพท์เชิงรุก ฟีนซ์, ลอยด์ ซี. 2546 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1412 เทวดำ...นักขำย โชคชัย ชยธวัช 2546 1 วรรณสำส์น

1413 เทวดำ...นักขำย. เล่ม 2, ตอนปำก...อำวุธท่ีส ำคัญ โชคชัย ชยธวัช 2546 3 วรรณสำส์น

1414 นโยบำยผลิตภัณฑ์และรำคำ นภวรรณ คณำนุรักษ์ 2546 1 ซีวีแอล กำรพิมพ์

1415 นวัตกรรมเชิงรุก ชัยวัฒน์ ชยำงกูร, ม.ล. 2546 3 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

1416 นักขำยผู้ย่ิงใหญ่ : How to be the complete professional salesperson ชู้ค, โรเบิร์ต แอล. 2546 1 Good Morning

1417 นักขำยมือเซียน ไพบูลย์ ส ำรำญภูติ 2546 1 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

1418 บริกำรลูกค้ำแบบน้ีจึงจะรวย โซโลมอน, โรเบิร์ต 2546 1 Good Morning

1419 บริษัทไม่จ ำกัด : คู่มือบริหำรคนบริหำรงำน 360 องศำ เกรียงศักด์ิ อวยพรเจริญชัย 2546 2 ฏ ปฏัก

1420 บ ำรุงรักษำ : งำนเพ่ิมก ำไรบริษัท วัฒนำ เชียงกูล 2546 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1421 ปฏิบัติกำรและกลยุทธ์สร้ำงแบรนด์ sealect brand                    - 2546 1 เลิฟ แอนด์ ลิฟ

1422 ปลำเล็กกินปลำใหญ่ : กลยุทธ์พลิกเกมกำรตลำดเพ่ือต่อกรกับแบรนด์ผู้น ำ             มอร์แกน, อำดัม 2546 1 ดีเอ็มจี

1423 ป้องกันปัญหำรำคำแพง : วิธีป้องกันวิกฤติก่อนปัญหำเกิด คู่มือท่ีเจ้ำของธุรกิจ… ทรำเวอร์โซ, เดบรำ คุนทซ์ 2546 1 เอ. อำร์. บิซิเนส เพรส

1424 ป้ันนักขำย นักกำรตลำดพันธ์ุใหม่ ดนัย เทียนพุฒ 2546 2 ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์

1425 แปลง 'ก๋ึน' เป็น 'ตังค์' : สูตรส ำเร็จแฟรนไชส์อำหำรและเคร่ืองด่ืม                         เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม 2546 1 มิตชน

1426 ผู้มีอุปกำรคุณโปรดทรำบ ดำเวนพอร์ต, โทมัส เอช.                                                                    2546 1 เอ.อำร์.บิซิเนส เพรส

1427 พฤติกรรมผู้บริโภค ฉัตยำพร เสมอใจ 2546 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1428 พฤติกรรมผู้บริโภค (ฉบับมำตรฐำน) อดุลย์ จำตุรงคกุล 2546 4 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1429 พฤติกรรมผู้บริโภคทำงกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์ 2546 8 ประชุมช่ำง

1430 พลิกกฎหมำยเป็นกลยุทธ์ในธุรกิจแฟรนไซส์ สมชำย รัตนช่ือสกุล 2546 1 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส
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หน้าที ่66    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1431 แฟรนไชส์ ยุทธกำรโคลนน่ิงธุรกิจ พีระพงษ์ กิตติเวชโภคำวัฒน์ 2546 3 เอ.อำร์. บิซิเนสเพรส

1432 ยอดนักขำย แมนดิโน่, ออก 2546 1 มิตรภำพ

1433 ยุทธกำรมดกัดช้ำง เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม 2546 1 มติชน

1434 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและกำรบริหำรงำนวิจัยยำงพำรำ วรำภรณ์ ขจรไชยกูล 2546 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

1435 รับประกันควำมพึงพอใจ ควำมคิดท่ีช่วยอวยให้ลูกค้ำช่ืนใจ เรณู ชูควำมคิด 2546 1 สำยใจ

1436 ร้ำนค้ำ ล้ำนขำย พีระพงษ์ กิตติเวชโภคำวัฒน์ 2546 1 เอ.อำร์. บิซิเนสเพรส

1437 รำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์เพ่ือเปรียบเทียบกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำร… สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 2546 1 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

1438 แรงจูงใจกับกำรโฆษณำ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช 2546 3 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1439 โรงเรียนสอนธุรกิจ คิโยซำกิ, โรเบิร์ต ที. 2546 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1440 ลอจิสติกส์และกำรจัดกำรโซ่อุปทำนอธิบำยได้... ง่ำยนิดเดียว วิทยำ สุหฤทด ำรง 2546 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1441 ลูกค้ำคือปีศำจ - 2546 2 ส.ส.ท.

1442 ลูกค้ำคือปีศำจ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 2546 2 ส.ส.ท.

1443 เล่ำข้ำมโลก Classic. 1 นิมิตร วัฒนำวำรินทร์ 2546 1 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

1444 โลจิสติกส์และกำรจัดกำรซัพพลำยเชน : กลยุทธ์ท ำให้รวยช่วยให้ประหยัด ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล 2546 1 นัฐพรกำรพิมพ์

1445 วัวสีม่วง โกดิน, เซ็ธ. 2546 2 เพิร์ล พับลิชช่ิง

1446 วิธีจัดท ำแผนกำรตลำด วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์. 2546 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1447 วิวัฒน์! กำรประสบควำมส ำเร็จในวัฒนธรรมดิจิตอลแห่งอนำคต แคนเตอร์, โรซำเบธ มอสส์ 2546 4 เอ. อำร์. บิซิเนส เพรส

1448 ศิลปะกำรขำยอย่ำงสร้ำงสรรค์ สมชำติ กิจยรรยง 2546 3 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

1449 ศิลปะกำรต้อนรับท่ีประทับใจ สมชำติ กิจยรรยง 2546 1 ธรรกมลกำรพิมพ์

1450 เศรษฐีช้ีทำงรวย เคลสัน, จอร์จ เอส 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1451 สร้ำงแบรนด์ - 2546 2 ทิปป้ิง พอยท์

1452 สร้ำงฝันให้เป็นจริง สมชำติ กิจยรรยง 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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หน้าที ่67    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1453 สร้ำงระบบ สร้ำงก ำไร พีระพงษ์ กิตติเวชโภคำวัฒน์ 2546 1 เอ.อำร์. บิซิเนสเพรส

1454 สัมผัสท่ีใจลูกค้ำ เบ็ควิธ, แฮร่ี 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1455 ส่ือประชำสัมพันธ์ เสรี วงษ์มณฑำ 2546 2 ธนธัชกำรพิมพ์

1456 ส่ือสำรอย่ำงไรให้ครองใจลูกค้ำ : กำรส่ือสำรเพ่ือกำรบริกำรท่ีเป็นเลิศ วุฒิพงศ์ ถำยะพิงค์ 2546 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1457 สุดยอดกำรขำยและกำรตลำด - 2546 1 โรงพิมพ์ภำพพิมพ์

1458 สุดยอดกำรบริหำรงำนขำย จอห์นสัน, ทอม 2546 2 Be Bright Books

1459 สุดยอดกำรวำงแผนกำรขำย อนุวัฒน์ มลำยอริศูนย์ 2546 1 ภำพพิมพ์

1460 สุดยอดคัมภีร์นักขำยมือโปร ซิกลำร์, ซิก 2546 7 Good Morning

1461 สุดยอดคัมภีร์ปิดกำรขำยสไตล์ซิกล่ำร์ ซิกลำร์, ซิก 2546 4 Good Morning

1462 สู่ควำมเป็นเลิศในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้ลูกค้ำ เรณู ชูควำมคิด 2546 1 สำยใจ

1463 สูตรลับพ่อมดกำรตลำด - 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1464 เส้นทำงสู่พ่อมดกำรตลำด   - 2546 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1465 หลักกำรโฆษณำ เสรี วงษ์มณฑำ 2546 2 ธรรมสำร

1466 หลักกำรตลำด - 2546 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1467 หลักกำรตลำด ฉบับมำตรฐำน คอตเลอร์, ฟิลิป. 2546 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1468 อย่ำบอกนะ...ว่ำคุณไม่มีวันท ำได้ จอร์ช, ฟิลลิส 2546 1 เอ.อำร์. บิซิเนสเพรส

1469 อ๊ัวจะเล่ำ...ให้ล้ือฟัง!. เล่ม 1, ตอนกลยุทธ์ธุรกิจ วิโรจน์ กุศลมโนมัย 2546 2 กุศมัย เอดูเคช่ัน

1470 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกลยุทธ์กำรตลำดในอุตสำหกรรมท่องเท่ียว. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2546 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1471 เอกสำรค ำสอนกำรวิจัยธุรกิจ. BA 4103 (พิมพ์คร้ังท่ี 10) ปยุต ถำวรสถิตย์ 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1472 เอกสำรค ำสอนกำรวิจัยธุรกิจ. BA 4103 (พิมพ์คร้ังท่ี 9) ปยุต ถำวรสถิตย์ 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1473 เอกสำรค ำสอนพฤติกรรมผู้บริโภค ดำรำ ทีปะปำล 2546 4 รุ่งเรืองสำส์นกำรพิมพ์

1474 25 เจ้ำสัวนักธุรกิจ : ผู้ร่วมสร้ำงต ำนำนธุรกิจกำรค้ำไทยสู่สำกล ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ 2545 1 พิมพ์ค ำ
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่68    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1475 4 อภิมหำอำณำจักรธุรกิจกำรค้ำไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ชินคอร์ปกรุ๊ป...      อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์ 2545 1 พ่ึงตน

1476 6 อภิมหำอำณำจักรธุรกิจค้ำปลีกค้ำส่ง : สรรพกลยุทธ์กำรตลำดธุรกิจต้ำปลีก...               อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์ 2545 1 พ่ึงตน

1477 60 ปี กรมกำรค้ำภำยใน กรมกำรค้ำภำยใน 2545 2 กรม

1478 Benchmarking ทำงลัดสู่ควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจ บุญดี บุญญำกิจ 2545 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1479 Brand voice ดลชัย บุณยะรัตเวช 2545 1 ทิปป้ิง พอยท์

1480 Business strategy : เสือ 11 ตัว ชวพล ศิริพจนำนนท์ 2545 1 ยูเอ็กซ์เพรส

1481 Consumer insight เจ๊ำะแจ๊ะเจำะใจผู้บริโภค วิทวัส ชัยปำณี 2545 1 ทิปป้ิง พอยท์

1482 Cutting edge CRM ชลิต ลิมปนะเวช 2545 3 ทิปป้ิง พอยท์

1483 Dis 3 bution Channel มร.รี-tell 2545 1 ทิปป้ิง พอยท์

1484 Log in sales : เร่ืองรำวของชำยผู้บ้ำคล่ังกับกำรประกันเป็นเวลำ 20 ปี ฮอน, ลี ซอง 2545 1 -

1485 Made in Japan นิฮอน โนะ มำเก็ตโตะ คะระ โชะกุทซือ สุธี พนำวร 2545 2 ทิปป้ิง พอยท์

1486 MBO ญ่ีปุ่น : กำรบริหำรเพ่ือมุ่งอนำคต ฮองโง, ทำคำโนบุ 2545 1 เบรนเน็ต

1487 Michael E. Porter : life, on strategy, in action ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย 2545 1 ทิปป้ิง พอยท์

1488 New Coke : super brand under fire Coca-Cola ธนพล พูนศักด์ิอุดมสิน 2545 1 ทิปป้ิง พอยท์

1489 Thai grocer สมบุญ รุจิขจร 2545 1 ทิปป้ิง พอยท์

1490 Word-of-mouth กลยุทธ์กำรตลำดค ำต่อค ำ วำสนำ ปัญญำวงษ์ 2545 1 ทิปป้ิง พอยท์

1491 กฎแหล่งก ำเนิดสินค้ำภำยใต้ WTO สมภพ ธีรอ ำพน 2545 1 กองสิทธิประโยชน์ทำงกำรค้ำ

1492 กรณีศึกษำ Best practices : กำรจัดกำรกระบวนกำร เล่ม 2 - 2545 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1493 กรณีศึกษำจำกฮำร์วำร์ด วิริญบิดร วัฒนำ, บรรณำธิกำร 2545 1 ส่ือดี

1494 กลยุทธ์กำรตลำด อดุลย์ จำตุรงคกุล 2545 5 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1495 กลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจ ยุดำ รักไทย 2545 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1496 กลยุทธ์และวิธีเจรำจำต่อรองทำงกำรค้ำ หล่ี, ผูเหลียง 2545 1 เต๋ำประยุกต์
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่69    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1497 กลยุทธ์สู่ควำมส ำเร็จในธุรกิจส่วนตัว ฮอลแลนด์, ฟิลิป 2545 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1498 กำรขำย...ไร้สัมผัส เบ็ควิธ, แฮร่ี 2545 1 เอ. อำร์. บิซิเนส เพรส

1499 กำรขำย...ไร้สัมผัส เบ็ควิธ, แฮร่ี 2545 2 เอ. อำร์. บิซิเนส เพรส

1500 กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 2545 1 ซัคเซล มีเดีย

1501 กำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรขำย พิบูล ทีปะปำล 2545 5 โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์กรำฟฟิค

1502 กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 2545 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1503 กำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร. รหัสวิชำ 2201-2210 ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท 2545 1 วังอักษร

1504 กำรตลำด 1 ต ำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ชูศักด์ิ เดชเกรียงไกรกุล 2545 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1505 กำรตลำดเชิงกลยุทธ์ส ำหรับผู้ชนะในสหัสวรรษใหม่ - 2545 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1506 กำรตลำดธุรกิจบริกำร ฉัตยำพร เสมอใจ 2545 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1507 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ศศิวิมล สุขบท 2545 4 แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1508 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ อภิรัฐ ต้ังกระจ่ำง 2545 5 ไดมอน อิน บิซสิเนส เวิร์ล

1509 กำรพยำกรณ์กำรขำย กุณฑลี ร่ืนรมย์ 2545 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1510 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ฉบับสมบูรณ์ สุปัญญำ ไชยชำญ 2545 1 พี.เอ.ลิฟว่ิง

1511 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงธุรกิจ - 2545 2 ธรรกมลกำรพิมพ์

1512 กำรวิเครำะห์สถิติ : สถิติส ำหรับกำรบริหำรและวิจัย กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2545 6 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1513 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรประกอบธุรกิจ - 2545 1 อักษรสยำมกำรพิมพ์

1514 ค้ำขำยกับจีนไม่ยำกอย่ำงท่ีคิด สุทัศน์ นพรัตน์ 2545 3 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

1515 คิดใหม่กำรตลำด คอตเลอร์, ฟิลิป 2545 1 ผู้จัดกำร

1516 เคล็ดลับกำรลงทุนในพันธบัตร หุ้นกู้ - 2545 1 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

1517 ไคเซ็น : กำรปรับปรุงอย่ำงไม่หยุดย้ัง อิไม, มำซำกิ 2545 1 เบรนเน็ต

1518 ซ้ือแฟรนไชส์ เร่ืองต้องคิดก่อนตัดสินใจ - 2545 5 บพิธกำรพิมพ์
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่70    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1519 ถึงเวลำบินปร๋อย่ีห้อเอเชีย เบต้ี, เอียน 2545 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1520 ไทแบรนด์ ชวพล ศิริพจนำนนท์ 2545 1 ทิปป้ิง พอยท์

1521 นวัตกรรมกำรบริกำรลูกค้ำ ดนัย เทียนพุฒ 2545 1 บุ๊คแบงก์

1522 นักขำยมือโปร = How i raised myself from failure to success in selling                      เบ็ตต์เจอร์, แฟรงค์ 2545 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

1523 นิยำมศัพท์กำรตลำดฉบับ Kotler (principles of marketing) คอทเลอร์, ฟิลลิป 2545 5 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1524 แนวทำงกำรพัฒนำศูนย์กลำงกำรตลำดสินค้ำสมำชิกสหกรณ์ สมเกียรติ ฉำยโช้น 2545 1 กองวิชำกำร กรมส่งเสริมสหกรณ์,

1525 บทขำยเงินล้ำน : รวมแนวคิดกำรขำยประกันชีวิตท่ีได้ผลจำกท่ัวโลก                    - 2545 1 เดือนตุลำ

1526 บทเรียนเศรษฐี. 3, ชุดสร้ำงตัวในต่ำงแดน นิมิตร วัฒนำวำรินทร์ 2545 1 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

1527 บริกำรบำนใจ วิทยำ ด่ำนธ ำรงกูล 2545 1 มติชน

1528 ปลำเล็กกินปลำใหญ่ : กลยุทธ์พลิกเกมกำรตลำดเพ่ือต่อกรกับแบรนด์ผู้น ำ             มอร์แกน, อำดัม 2545 1 ดีเอ็มจี

1529 เป็นสุดยอดนักขำยดำวจรัสแสง : ขำยให้มำกข้ึน เร็วข้ึน และง่ำยข้ึนในตลำด... เทรซ่ี, ไบรอัน 2545 2 ต้นไม้

1530 พจนำนุกรมศัพท์ยุคใหม่ ไฟเทียน, อี. เอ. 2545 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1531 พฤติกรรมผู้บริโภค ศุภร เสรีรัตน์ 2545 2 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

1532 พฤติกรรมผู้บริโภค ฉัตยำพร เสมอใจ 2545 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1533 พฤติกรรมผู้บริโภค อดุลย์ จำตุรงคกุล 2545 3 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1534 พลังใจสู่ควำมส ำเร็จ ฮิลล์, นโปเลียน 2545 1 บุ๊คแบงก์

1535 พ่อรวยสอนลงทุน คิโยซำกิ, โรเบิร์ต ที. 2545 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1536 พันธ์ุนักขำย ซิงเกอร์, แบลร์. 2545 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1537 มนุษยสัมพันธ์กลยุทธ์กำรส่ือสำรเพ่ือควำมส ำเร็จของธุรกิจ ไฮเซอรอตต์, โดนัลด์ ดี. 2545 1 เบรนเน็ต

1538 ยุทธวิธีกำรแข่งขัน พอร์ตเตอร์, ไมเคิล อี. 2545 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1539 รำยงำนกำรวิจัยกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู้กำรขำดจริยธรรมทำง… ธีระศักด์ิ ก ำบรรณำรักษ์ 2545 1 สถำบันทรัพยำกรมนุษย์ ม.ธรรมศำสตร์

1540 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองกำรค้ำปลีกของไทย : ผลกระทบของกำรแข่งขันจำกผู้... - 2545 1 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่71    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1541 รำยงำนกำรศึกษำฉบับบับสมบูรณ์โครงกำรจัดท ำแผนแม่บทอุตสำหกรรมรำย... ม่ิงสรรพ์ ขำวสอำด 2545 1 สถำบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม่

1542 วิธีกำรขำยอย่ำงชนะ เดนน่ี, ริชำร์ด 2545 2 เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์

1543 สรุปรวม...สุดยอดกลยุทธ์กำรตลำด ฉัตยำพร เสมอใจ. 2545 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1544 เส้นทำงอนำคตควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจไทย-จีน - 2545 1 กรมฯ

1545 หน่ึงต ำบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ลุงเจือ 2545 1 อัลฟ่ำ พับลิชช่ิง

1546 หยำดเหง่ือเพ่ือลูกค้ำ ควินน์ เฟียร์กัล 2545 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1547 หลักกำรตลำด คอตเลอร์, ฟิลิป. 2545 14 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1548 หลักกำรตลำด คอตเลอร์, ฟิลลิป 2545 14 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1549 หลักกำรตลำด : ยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พิบูล ทีปะปำล. 2545 1 โรงพิมพ์มิตรสัมพนธ์กรำฟฟิค

1550 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคอมพิวเตอร์กับกำรตลำด หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1551 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคอมพิวเตอร์กับกำรตลำด หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1552 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ. BA 3143 เกรียงศักด์ิ อวยพรเจริญชัย 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

1553 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรวิจัยธุรกิจ. BA 4103 ปยุต ถำวรสถิตย์ 2545 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1554 เฮีย : นักขำยประกันชีวิตทรงอิทธิพลคนหน่ึงของเอเชีย...รำยได้กว่ำ 1,200… ไพโรจน์ จันทรนิมิ 2545 1 กฤษณะ กฤตมโนรถ

1555 @merican dre@ms ฝันท่ีเป็นจริง โครเวล, โธมัส เรย์ 2544 1 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

1556 22 กฎเหล็กกำรสร้ำงแบรนด์ รีส์, อัล 2544 1 มำสเตอร์พีค

1557 Brandage on branding - 2544 3 ทิปป้ิง พอยท์

1558 Small but work. 1 วิทวัส รุ่งเรืองผล. 2544 1 เอ.อำร์.บิซิเนส เพรส

1559 กลยุทธ์กำรค้ำของคนจีน             - 2544 3 น้ ำฝน

1560 กลยุทธกำรค้ำของชำวจีนโพ้นทะเล คำสุโอะ, มัตสุโมโต 2544 1 ขุนเขำ

1561 กลยุทธ์กำรตลำด อดุลย์ จำตุรงคกุล 2544 5 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์   

1562 กำรค้ำปลีก สุมนำ อยู่โพธ์ิ 2544 4 -
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่72    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1563 กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ 2544 2 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำฯ

1564 กำรตลำดเชิงกลยุทธ์ส ำหรับผู้ชนะในสหัสวรรษใหม่ - 2544 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1565 กำรตลำดสุดเหว่ียงในยุคอนำคต แรปป์, สแตน 2544 1 แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ

1566 กำรโต้ตอบจดหมำยธุรกิจและจดหมำยส่วนตัว นเรศ สุรสิทธ์ิ 2544 1 พี. เอส เพรส

1567 กำรท ำตลำด 23 วิธี วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์ 2544 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1568 กำรบริหำรกำรตลำด อัจจิมำ เศรษฐบุตร 2544 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1569 กำรบริหำรกำรตลำด - 2544 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1570 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ สมยศ นำวีกำร 2544 2 บรรณกิจ

1571 กำรพยำกรณ์เพ่ือกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ อัจฉรำ จันทร์ฉำย 2544 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1572 กำรพัฒนำทีมงำนบริกำร สมชำติ กิจยรรยง 2544 1 มัลติอินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี

1573 กำรวำงแผนกำรตลำด เพลินทิพย์ โกเมศโสภำ 2544 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1574 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ฉบับสมบูรณ์ สุปัญญำ ไชยชำญ 2544 2 พี.เอ.ลีฟว่ิง

1575 กำรสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจ กวี ศรีเวศร 2544 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1576 กำรส่ือสำรกำรตลำดเชิงกลยุทธ์ ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร 2544 1 อำร์ตโปรเกรส

1577 ก้ำวไปให้ถึงจุดสุดยอด กฤษณะ กฤตมโนรถ 2544 3 พี.เอ.ลีฟว่ิง

1578 ขำยให้รวย ด้วยเทคนิคง่ำยๆ เกรียงศักด์ิ นิรัติพัฒนะศัย 2544 1 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

1579 คว้ำโอกำสกับไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ เล่ม 2 ไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ 2544 1 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

1580 คุณท ำได้ เลอวีน, นอร์แมน จี. 2544 1 โรงพิมพ์เดือนตุลำ

1581 คู่มือเบ้ืองต้นส ำหรับธุรกิจ SMEs พัชรินทร์ เบอร์ค. 2544 1 ศูนย์

1582 คู่มือวิธีเทียบเคียงแข่งดี คำร์ลอฟ, เบ็ง 2544 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1583 เคล็ดลับสูตรส ำเร็จร้ำนค้ำปลีก - 2544 3 กระทรวงพำณิชย์

1584 จิตวิทยำและพฤติกรรมผู้บริโภค ปริญ ลักษิตำนนท์ 2544 1 ทิปป้ิง พอยท์
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่73    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1585 เจรจำกำรค้ำอย่ำงไรให้เป็นมืออำชีพ มโนรถ กุศลศักด์ิ 2544 1 กรมส่งเสริมกำรส่งออก กระทรวงฯ

1586 ตลำดบริกำร สุมนำ อยู่โพธ์ิ 2544 2 บ๊ิกโฟร์ เพรส

1587 เทคนิคกำรน ำเสนออย่ำงมืออำชีพ ณัฐพงศ์ เกศมำริษ 2544 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1588 เทคนิคส่งออกให้รวย สำยัณห์ จันทร์วิภำสวงศ์ 2544 1 เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์ช่ันฯ

1589 แนวทำงกำรพัฒนำศูนย์กลำงกำรตลำดสินค้ำสมำชิกสหกรณ์ สมเกียรติ ฉำยโช้น 2544 1 กองวิชำกำร กรมส่งเสริมสหกรณ์

1590 รำชินีนักขำย 1000 ล้ำน ชิบำตะ, คำซูโกะ 2544 1 โรงพิมพ์เดือนตุลำ

1591 วิธีจัดท ำแผนกำรตลำด วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์. 2544 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1592 สภำวะกำรแข่งขันในธุรกิจจัดกำรกองทุนรวมของไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ฯ 2544 1 ส ำนักวิจัยและพัฒนำตลำดทุน

1593 หลักกำรตลำด พัฒนำ ศิริโชติบัณฑิต. 2544 1 แม็ค

1594 หลักกำรส่ือสำรกำรตลำด ชมพูนุท นุตำคม 2544 1 ศูนย์หนังสือ สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

1595 หลักเศรษฐศำสตร์จุลภำค เบอร์เค็ท, แลร่ี. 2544 1 ฟอร์เพซ

1596 หัวใจนักคิด โอ คอนเนอร์, โจเซฟ 2544 2  บี ไบรท์ บุ๊คส์

1597 อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ : King of directsales จตุรงค์ กอบแก้ว 2544 1 ไท

1598 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรตลำด. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1599 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรตลำด. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1600 เอกสำรค ำสอนกำรวิจัยธุรกิจ. BA 4103 ปยุต ถำวรสถิตย์ 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1601 แอมเวย์อะแมซ่ิงเวย์ สมปรำรถนำ คล้ำยวิเชียร. 2544 1 มติชน

1602 25 ข้อผิดพลำดส ำหรับนักขำย ชำญชัย อำจินสมำจำร 2543 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1603 30 ข้อพึงปฏิบัติส ำหรับผู้น ำกำรตลำด สมภพ เจริญกุล 2543 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1604 Amway Quixtra.com : ปฏิสนธิช่องทำงปฏิวัติโลก - 2543 1 ทิปป้ิงพอยท์

1605 CRM เจำะลึกข้อมูลลูกค้ำเคล็ดวิชำแห่งโลกตลำดใหม่                     ไฟแนนเชียล ไทม์ 2543 1 ส่ือดี

1606 IMC & marketing communication กลยุทธ์ส่ือสำรกำรตลำด                  ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ 2543 1 ทิปป้ิง พอยท์
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่74    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1607 Jack welch ท่ีสุดของ...CEO สเลเตอร์, โรเบิรต์ 2543 1 ส่ือดี

1608 JIT ในส ำนักงำน ฉบับกำร์ตูน ฮิระโนะ, ฮิโระยุกิ 2543 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี

1609 Thailand marketing awards ... สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย 2543 2 สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งฯ

1610 กลยุทธ์กำรแข่งขัน สมยศ นำวีกำร 2543 7 ฟ้ำใหม่

1611 กลยุทธ์สู่ควำมส ำเร็จในธุรกิจส่วนตัว ฮอลแลนด์, ฟิลิป 2543 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1612 กำรแก้ปัญหำยอดขำยและส่วนครองตลำดท่ีต่ ำลงของรถยนต์วอลโว่ วิโรจน์ เตชะโกศล 2543 4 -

1613 กำรขำยโดยบุคคล ชีลำพร อินทร์อุดม. 2543 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1614 กำรจัดกำรกำรตลำด ศุภร เสรีรัตน์. 2543 2 เอ.อำร์. บิซิเนส, เพรส

1615 กำรจัดกำรกำรส่งเสริมกำรตลำด นพรัตน์ ภูมิวุฒิสำร 2543 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1616 กำรจัดซ้ือ อดุลย์ จำตุรงคกุล 2543 6 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์   

1617 กำรตลำดปฏิวัติ ฮิลล์, แซม 2543 1 เออำร์ บิซิเนส เพรส

1618 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2543 6 ไตรรัตน์

1619 กำรบริหำรกำรตลำด สุปัญญำ ไชยชำญ 2543 2 พี.เอ.ลีฟว่ิง

1620 กำรบริหำรกำรตลำด : กลยุทธ์ และยุทธวิธี อดุลย์ จำตุรงคกุล 2543 4 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1621 กำรบริหำรกำรตลำด : ยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พิบูล ทีปะปำล 2543 1 รุ่งเรืองสำส์นกำรพิมพ์

1622 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ อดุลย์ จำตุรงคกุล 2543 4 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1623 กำรปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทำงกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมสำรเคมีผสมเพ่ิมส ำหรับ...                                พงษ์เทพ สิริกุลประทุม 2543 2 -

1624 กำรพัฒนำทีมงำนบริกำร สมชำติ กิจยรรยง 2543 3 มัลติอินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี

1625 กำรพัฒนำเพ่ือควำมอยู่รอดของ SME พูลพร แสงบำงปลำ 2543 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1626 กำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต วิชัย แหวนเพชร 2543 1 ธรรกมลกำรพิมพ์

1627 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ                                         เทอดศักด์ิ ศรีสุรพล 2543 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

1628 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงธุรกิจ - 2543 4 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่75    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1629 ก ำหนดกำรสัมมนำเร่ือง"มำตรกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำบนอินเทอร์เน็ต...         ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนฯ 2543 1 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคฯ

1630 ข้อมูลและเคร่ืองช้ีกำรพัฒนำของประเทศไทย 2533-2542 - 2543 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรฯ

1631 ขุมทองใหม่ : ยุทธศำสตร์ธุรกิจในยุค Cyberspace โอมำโอะ, เคนอิชิ 2543 2 ส่ือดี

1632 คลิกแล้วรวย :  คู่มือท ำมำหำกินใน Cyberspace โรสนัวร์, โจนำธำน 2543 2 ส่ือดี

1633 ควำมพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ KFC จัดส่งถึงบ้ำนในเขตกรุงเทพมหำนคร...                                        ธนำธิป ใจสุข 2543 2 -

1634 ควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อกำรบริกำรด้ำนสินเช่ือ : ศึกษำกรณีสินเช่ือบุคคล...                                สิริมำพร แฉ่งใจ 2543 2 -

1635 คัมภีร์แม่ไม้มือทอง กฤษณะสอนน้อง เล่ม 1 กฤษณะ กฤตมโนรถ 2543 1 พี.เอ.ลีฟว่ิง

1636 คุณภำพในงำนบริกำร 1 วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ 2543 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1637 คู่มือกำรบ ำรุงรักษำทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม สรำวุธ สิทธิพจน์ 2543 1 อินโดมีเดีย

1638 คู่มือวิธีจัดท ำแผนธุรกิจ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์ 2543 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1639 แฉขำยตรงพระเอกหรือผู้ร้ำย คลีเมนทส์, ลีโอนำร์ด ดับเบ้ิลยู. 2543 1 เนช่ันบุ๊คส์

1640 ต ำรำพิชัยสงครำมกำรตลำด เสรี วงษ์มณฑำ 2543 1 ดอกหญ้ำ

1641 ตีแผ่...กลยุทธ์กำรตลำดอีคอมเมิร์ซ ประสิทธ์ิ วรฉัตรำวณิช 2543 2 2bepro.com

1642 ทฤษฎีและนโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ อุดม เกิดพิบูลย์ 2543 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1643 เทคนิคกำรลดค่ำใช้จ่ำยในองค์กรธุรกิจ เกียรติศักด์ิ จีรเธียรนำถ 2543 1 ธีระป้อมวรรณกรรม

1644 ธุรกิจขนำดกลำงย่อมท่ีท้ำทำยโลกอุตสำหกรรม นำกำมูระ, ฮิเดอิจิโร 2543 3 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1645 ธุรกิจระหว่ำงประเทศ สุภำพร พิศำลบุตร 2543 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

1646 นโยบำยผลิตภัณฑ์และรำคำ - 2543 4 ธนธัชกำรพิมพ์

1647 แนวทำงกำรขำยประกันชีวิตเชิงแก้ปัญหำยุคโลกำภิวัตน์. เล่ม 1 สนำม สุขล้ิม 2543 1 พี.เอ.ลิฟว่ิง

1648 บทตอบข้อโต้แย้งขำยประกันชีวิตเชิงประยุกต์. เล่ม 2 สนำม สุขล้ิม 2543 1 พี.เอ.ลิฟว่ิง

1649 เบ็นช์มำร์ค : ระบบส ำหรับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง โรแบร์, พอลล์ เจมส์ 2543 7 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1650 ประมวลปัญหำจำกกำรซ้ือสินค้ำหรือบริกำร - 2543 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองฯ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่76    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1651 ปัจจัยในควำมส ำเร็จของกลยุทธ์กำรตลำด สมภพ เจริญกุล 2543 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1652 ผู้บริหำรท่ีมีเพียงควำมสำมำรถในด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรน้ันไม่เพียงพอ...                                   เบนนิส, วำร์เร์น 2543 1 ส่ือดี

1653 แผนกำรตลำด =Marketing plan วำรินทร์ สินสูงสุด 2543 1 สยำมมิตรกำรพิมพ์

1654 พฤติกรรมผู้บริโภค อดุลย์ จำตุรงคกุล 2543 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1655 ฟ้ืน IBM กลยุทธ์กำรฟ้ืนฟู IBM ของ ลู เกริสเนอร์ สเลเตอร์, โรเบิรต์ 2543 1 ส่ือดี

1656 ยุทธวิธีบริกำรครองใจลูกค้ำ สมชำติ กิจยรรยง 2543 4 มัลติอินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี

1657 ระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9000                                   บรรจง จันทมำศ 2543 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1658 รำยงำนกำรสัมมนำทำงวิชำกำรเร่ืองควำมสำมำรถในกำรผลิตและกำรค้ำ...         - 2543 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

1659 ลู่ทำงกำรพัฒนำตลำดส่งออกของเด็กเล่น : กรณีศึกษำของเด็กเล่น...                               ศิริวรรณ วงศ์จินดำคุณ 2543 2 -

1660 วิธีใช้โปรแกรม SPSS และแปลควำมหมำยผลลัพธ์ท่ีได้ (ครอบคลุมต้ังแต่...                               ศิริชัย พงษ์วิชัย 2543 2 แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1661 วิธีสร้ำงตัวใหม่แบบแอนดรูว์ คำร์เนก้ี                               ฮิลล์, นโปเลียน 2543 1 โรงพิมพ์และท ำปกเจริญผล

1662 วิธีหำประกันชีวิต หรือ กำรเดินตลำดให้ได้ผลเต็ม 100% เดล คำเนกี 2543 1 โอเดียนสโตร์

1663 สงครำมไร้พรมแดน : 11 กลยุทธ์เพ่ือควำมอยู่รอดและหนทำงท ำ  ก ำไรในยุค...                            จูดสัน, บรูซ 2543 2 ส่ือดี

1664 สถำนกำรณ์กำรค้ำชำยแดนไทย-สปป.ลำว ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2542                        - 2543 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

1665 สังคมใหม่สังคมควำมรู้ของ ปีเตอร์ ดรักเกอร์ ดรักเกอร์, ปีเตอร์ 2543 1 ส่ือดี

1666 สำยตรงจำกสุดยอด CEO : อ่ำน...กลเม็ดกำรจัดกำรจำกผู้บริหำรระดับโลก                             ดัวพิเนียส, จี. วิลเล่ียม 2543 1 ส่ือดี

1667 สุดยอดคัมภีร์ธุรกิจ - 2543 2 ส่ือดี

1668 หน่วยกล้ำตำย : เร่ืองของหน่วยกล้ำตำยแนวหน้ำของกำรบริหำรควำมเปล่ียนแปลง... ลิฟแมน-บรูเม็น, แจน 2543 1 ส่ือดี

1669 หลักกำรตลำด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2543 3 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

1670 หลักกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบควำมสำมำรถอย่ำงเป็นระบบ โรแบร์, พอลล์ เจมส์ 2543 6 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1671 องค์กรสนองตลำด เดย์, จอร์จ เอส. 2543 1 เอ.อำร์. บิซิเนส, เพรส

1672 องค์กรหลัง Reengineering มักจะเปล่ียนแปลงกำรท ำงำนของท่ำนอย่ำงไร              แฮมเมอร์, ไมเคิล 2543 1 ส่ือดี
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่77    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1673 เอกสำรค ำสอนกำรวิจัยธุรกิจ ปยุต ถำวรสถิตย์ 2543 3 ส่ือดี

1674 เอกสำรประกอบกำรสัมมนำเร่ือง"มำตรกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำบน… ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนฯ 2543 1 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคฯ

1675 เอกสำรประกอบค ำสอนวิชำกำรวิจัยธุรกิจ. BA 4103 ปยุต ถำวรสถิตย์ 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1676 9 เดือน 3 วัน ในสงครำมกำรค้ำ ประวิช รัตนเพียร 2542 1 เคล็ดไทย

1677 ISO 14000 กลยุทธ์ใหม่ในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ สมลักษณ์ สันติโรจนกุล 2542 1 ศิลปำบรรณำคำร

1678 ISO 14000 มำตรฐำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมและกฎหมำยส่ิงแวดล้อมไทย ปรำณี พันธุมสินชัย 2542 1 แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1679 TQM วิถีสู่องค์กรคุณภำพยุค 2000 วิฑูรย์ สิมะโชคดี 2542 1 ทีพีเอ พับลิชช่ิง

1680 กลยุทธ์กำรตลำด : กำรวำงแผนกำรตลำด เสรี วงษ์มณฑำ 2542 2 ธีระฟิล์ม และไซเท็ก

1681 กลยุทธ์กำรสร้ำงบุคลิกของตรำสินค้ำแชมพูเพ่ือควำมสวยงำม สุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม. 2542 1 -

1682 กลยุทธ์และกลเม็ดทำงกำรตลำดของนักกำรตลำดท้องถ่ิน รณชัย ตันตระกูล 2542 1 ซีเค แอนด์ เอส โฟโต้สตูดิโอ

1683 กำรเก็บรักษำสินค้ำ. รหัสวิชำ กข. 017 ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท 2542 1 วังอักษร

1684 กำรควบคุมทำงกำรตลำด สำวิกำ อุณหนันท์, ม.ล. 2542 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1685 กำรค้ำส่งปลีกไทย                             สถำบันวิจัยเก่ียวกับกำรพัฒนำประเทศไทย 2542 2 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

1686 กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 2542 1 แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1687 กำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่อม ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ 2542 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

1688 กำรตลำดส ำหรับนักปฏิบัติ                      คอตเลอร์, ฟิลิป 2542 5 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

1689 กำรบริหำรกำรตลำด : กำรวิเครำะห์ กลยุทธ์ และกำรตัดสินใจ พิษณุ จงสถิตย์วัฒนำ 2542 4 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์   

1690 กำรบริหำรธุรกิจขนำดย่อม สมชำย หิรัญกิตติ 2542 1 ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์

1691 กำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค                    เสรี วงษ์มณฑำ                  2542 1 ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์

1692 กำรวิจัยกำรตลำด สุปัญญำ ไชยชำญ 2542 1  พี.เอ. ลีฟว่ิง

1693 กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพทำงกำรตลำดของเคร่ืองก ำเนิดพลังงำน...                              ปยุต ถำวรสถิตย์ 2542 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1694 ก้ำวสู่ควำมส ำเร็จในธุรกิจ MLM อำภำภรณ์ โชติกเสถียร 2542 1 บุ๊คแบงก์
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่78    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1695 ข้อมูลด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำเกษตรท่ีส ำคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2542 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1696 คนฉลำดเขียน ยุดำ รักไทย 2542 1 เอ็กซเปอร์เน็ท 

1697 คนฉลำดฟัง ยุดำ รักไทย 2542 2 เอ็กซเปอร์เน็ท 

1698 คนฉลำดอ่ำน : เพ่ือกำรอ่ำนต ำรำไทย ให้เร็วและได้ผล ปำนจิตต์ โกญจนำวรรณ 2542 2 เอ็กซเปอร์เน็ท 

1699 ค ำนวณเพ่ือผู้บริโภค กมลเดช สงวนแก้ว 2542 1 ดวงกมล

1700 คุณคือเศรษฐีรุ่นใหม่ ! บิลเลค, พีท 2542 1 ยู-บอส คอร์ปอเรช่ัน

1701 คู่มือผู้บริโภค ชุดท่ี 3 กระบวนกำรผู้บริโภคท ำเนียบองค์กรผู้บริโภคในประเทศไทย... ทัศนีย์ แน่นอุดร 2542 3 มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค

1702 คู่มือวิธีควำนหำลูกค้ำคำดหวัง วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์ 2542 5 เอ็กซเปอร์เน็ท

1703 คู่มือวิธีจัดท ำแผนธุรกิจ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์ 2542 5 เอ็กซเปอร์เน็ท

1704 ไคฉะ แมวเก้ำชีวิต โยชิมูระ, โนโบรุ 2542 1 แมกรอ-ฮิล

1705 จริตวิทยำ : เส้นทำงสู่ควำมเป็นเลิศของนักบริหำร ศิลปะกำรถ่ำยทอด                                     ยุทธ์ (นพพร) พยัฆวิเชียร 2542 1 มติชน

1706 ชีวิตนักขำย กฤษณะ กฤตมโนรถ 2542 1 เดอะ แรปปิด พร้ินท์

1707 ตลกกำรตลำด จตุพล ชมภูนิช 2542 2 บุ๊คแบงก์

1708 ถูกใจและทันใจ : กลยุทธ์ในกำรจับกระแสและตอบสนองควำมต้องกำรของ ...                        - 2542 6 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

1709 ท ำไม ... สินค้ำไทยถูกสหภำพยุโรปตัดสิทธิ GSP ! กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 2542 6 กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์

1710 พจนำนุกรมศัพท์กำรตลำด อังกฤษ-ไทย สุปัญญำ ไชยชำญ 2542 1  พี.เอ. ลีฟว่ิง

1711 ลูกค้ำบนสัมพันธภำพใหม่ เบล, ชิพ อำร์. 2542 1 ผู้จัดกำร

1712 วิธีกำรวิจัยกำรโฆษณำ เตือนจิตต์ จิตต์อำรี 2542 1 อลีนเพรส

1713 สถิติกำรค้ำและเคร่ืองช้ีภำวะเศรษฐกิจของไทยปี ... กรมเศรษฐกิจกำรพำณิชย์ 2542 1 กรมเศรษฐกิจกำรพำณิชย์

1714 กลยุทธ์กำรตลำด และกำรบริหำรกำรตลำด - 2541 1 ธีระฟิล์ม และไซเท็ก

1715 กลยุทธ์กำรตลำดกำรบริหำรกำรตลำดและกรณีศึกษำ - 2541 1 ธีระฟิล์ม และไซเท็ก

1716 กำรตลำดสินค้ำเกษตร ไพฑูรย์ รอดวินิจ 2541 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่79    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1717 กำรบริหำรกำรตลำด อัจจิมำ เศรษฐบุตร 2541 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1718 กำรบริหำรกำรตลำดยุคใหม่ (ปรับปรุงใหม่ล่ำสุด) - 2541 4 Diamond in Business World

1719 กำรส่งเสริมกำรขำย เสรี วงษ์มณฑำ 2541 1 ดวงกมลสมัย

1720 กำรสร้ำงและบริหำรทีมงำนขำย กฤษณะ กฤตมโนรถ 2541 1 เดอะ แรปปิด พร้ินท์

1721 กำรส่ือสำรกำรตลำด ดำรำ ทีปะปำล 2541 3 อมรกำรพิมพ์

1722 ข้อมูลด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำเกษตรท่ีส ำคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2541 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1723 เข็มทิศแห่งควำมส ำเร็จในธุรกิจ MLM กุศล ทัศนะ 2541 1 Cyber Book Network

1724 ค ำสำรภำพของผู้ซ้ือ สมิต สัชฌุกร 2541 1 วิญญูชน

1725 ยกเคร่ืองเร่ืองงำนขำย เบลสซิงตัน, มำร์ค 2541 1 แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนช่ันแนล

1726 ระบบสิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกรเป็นกำรท่ัวไป กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 2541 7 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งฯ

1727 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองยำงพำรำในเศรษฐกิจไทย : กำรส ำรวจสถำนะแห่งควำมรู้            สุภำภรณ์ อัศวไชยชำญ 2541 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1728 รำยงำนกำรศึกษำเร่ืองศักยภำพในตลำดใหม่เพ่ือก ำหนดกลยุทธ์กำร แข่งขัน กรมเศรษฐกิจกำรพำณิชย์ 2541 1 กรมเศรษฐกิจกำรพำณิชย์

1729 รำยงำนวิจัยโครงกำรศึกษำกำรพยำกรณ์กำรส่งออกสินค้ำส ำคัญ (20 รำยกำร) สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทยฯ                    2541 1 กระทรวงพำณิชย์

1730 รินหัวใจใส่ธุรกิจ :  สตำร์บัคส์ : กำแฟบันลือโลก ชูลท์ซ, ฮำวำร์ด 2541 9 เออำร์ อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ พับลิเคช่ัน

1731 ศิลปะแห่งกำรเจรจำ จินดำ วงศ์ศักด์ิ 2541 1 สร้อยทอง

1732 เศรษฐศำสตร์ตลำดอนำคตสินค้ำเกษตร มำฆะสิริ เชำวกุล 2541 5 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1733 หลักกำรตลำด สุวิทย์ เปียผ่อง 2541 1 -

1734 หลักกำรตลำด วิเชียร วงศ์ณิชชำกุล 2541 20 พิมพ์ลดำ คอมพ้ิวกรำฟฟิค กำรพิมพ์

1735 องค์กรฝ่ำวิกฤติภำรกิจท่ีเป็นไปได้ บลองชำร์ด, เคน 2541 1 แมกรอ-ฮิล

1736 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยและกำรกระจำยสินค้ำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   

1737 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และรำคำ. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1738 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรขำยและกำรจัดจ ำหน่ำย หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 10 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่80    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1739 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักและทฤษฎีกำรส่ือสำร. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1740 Empire of freedom : เร่ืองรำวของแอมเวย์และควำมหมำยส ำคัญต่อชีวิตของ... Robinson, James W. 2540 2 เรือนบุญ

1741 กำรค้ำปลีก สุมนำ อยู่โพธ์ิ 2540 1 ชวนพิมพ์

1742 กำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรขำย เสรี วงษ์มณฑำ 2540 11 Diamond in Business World

1743 กำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรตลำด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2540 2 A.N. กำรพิมพ์

1744 กำรตลำดต้นทุนต่ ำ : เพ่ิมก ำไรโดยใช้งบประมำณน้อย เสรี วงษ์มณฑำ 2540 11 A.N. กำรพิมพ์

1745 กำรตลำดเพ่ือสังคม พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช 2540 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1746 กำรวิจัยกำรตลำด ฉบับมำตรฐำน - 2540 3 A.N. กำรพิมพ์

1747 กำรวิจัยกำรตลำด ฉบับสมบูรณ์ - 2540 1 A.N. กำรพิมพ์

1748 กำรศึกษำปัจจัยทำงกำรเมืองท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีรำคำหุ้น... กฤติกำ วัฒนชัย                 2540 1 -

1749 ก้ำวไปให้ถึงจุดสุดยอด กฤษณะ กฤตมโนรถ 2540 1 เดอะ แรปปิด พร้ินท์

1750 ครบเคร่ืองเร่ืองกำรส่ือสำรกำรตลำด              เสรี วงษ์มณฑำ                  2540 10 วิสิทธ์ิพัฒนำ

1751 คู่มือซ้ือบ้ำนฉบับครบถ้วน พ.ศ.2540                                                      - 2540 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1752 จิตวิทยำกำรท ำงำน. 300-1602 วิภำพร มำพบสุข 2540 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

1753 แซม วอลตัน : เจ้ำพ่อวอล-มำร์ต รำชำค้ำปลีกโลก วอลตัน, แซม 2540 1 มติชน

1754 ทฤษฎีและตัวอย่ำงโจทย์ เศรษฐศำสตร์จุลภำค สมพงษ์ อรพินท์ 2540 1 แมคกรอ-ฮิล

1755 ทฤษฎีและตัวอย่ำงโจทย์ เศรษฐศำสตร์มหภำค อนุสรณ์ สรพรหม 2540 1 แมคกรอ-ฮิล

1756 เทคนิคกำรฝึกอบรมและกำรประชุม. 3208-3004 ขนิษฐำ จิตรอรุณ 2540 1 มณฑลกำรพิมพ์

1757 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำหลักกำรโฆษณำและกำรประชำสัมพันธ์ หน่วยท่ี 1-15            มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   

1758 แบบฝึกปฏิบัติวิชำสถิติธุรกิจ. 4112105 3(3-0) มำลี บุษยะมำ 2540 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

1759 พฤติกรรมผู้บริโภคทำงกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์ 2540 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

1760 ไม่มีอะไรท่ีเป็นไปไม่ได้ กฤษณะ กฤตมโนรถ 2540 1 เดอะ แรปปิด พร้ินท์



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่81    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1761 ระเบียบเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศกับสงครำมกำรค้ำ รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ 2540 1 คบไฟ

1762 แรงปรำรถนำสู่ควำมส ำเร็จ อินะโมริ, คะซึโอะ 2540 1 แมกรอ-ฮิล

1763 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยและ...หน่วยท่ี 8-15     มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1764 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรขำยและกำรจัดจ ำหน่ำย หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   2540 10 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   

1765 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรตลำด หน่วยท่ี 1-8                       มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                                       2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1766 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรโฆษณำและกำรประชำสัมพันธ์ หน่วยท่ี 1-7        มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   2540 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   

1767 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรโฆษณำและกำรประชำสัมพันธ์ หน่วยท่ี 8-15        มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   2540 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   

1768 เอกสำรประกอบกำรสอนหลักกำรตลำด ช่ืนอำรมณ์ ภำระพฤติ 2540 1 คณะวิทยำกำรจัดกำร สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

1769 กำรตลำดโลกำภิวัตน์ ธงชัย สันติวงษ์ 2539 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1770 กำรบริหำรกำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรตลำด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2539 2 พัฒนำศึกษำ

1771 กำรบริหำรกำรตลำด                                 อัจจิมำ เศรษฐบุตร              2539 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1772 กำรบริหำรกำรตลำด : กำรวิเครำะห์ กลยุทธ์ และกำรตัดสินใจ          พิษณุ จงสถิตย์วัฒนำ            2539 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์   

1773 เกร็ดธุรกิจฟ้ำเหนือฟ้ำ ปีเตอร์ส, ทอม 2539 1 คู่แข่งบุ๊คส์

1774 คุณภำพในงำนบริกำร 1 วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ 2539 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1775 นโยบำยผลิตภัณฑ์และรำคำ ศุภร เสรีรัตน์ 2539 3 ไทยวัฒนำพำนิช

1776 บุคลิกภำพนักขำย ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท 2539 2 วังอักษร

1777 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรกำรตลำด หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                                  2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1778 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำธุรกิจกำรโฆษณำ. หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1779 ป้ันทีมงำนให้เป็นมืออำชีพ : เพ่ือควำมเป็น Professional ของทีมคุณ Kemp, J.B. Anderson 2539 1 กังหัน

1780 พฤติกรรมผู้บริโภค อดุลย์ จำตุรงคกุล 2539 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  

1781 พฤติกรรมผู้บริโภคทำงกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์ 2539 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

1782 เพ่ิมยอดขำย ธีรภัทร์ มกรพันธ์ 2539 2 เมน แมนเนจ
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่82    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1783 รำงวัลกำรตลำดเพ่ือส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี … - 2539 2 -

1784 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองกำรตลำดเพ่ือส่ิงแวดล้อม : ในทัศนะของนิสิต/นักศึกษำ...                                 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2539 3 พัฒนำศึกษำ

1785 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองกำรตลำดเพ่ือส่ิงแวดล้อมในทัศนะของนิสิต/นักศึกษำท่ี… ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2539 1 พัฒนำศึกษำ

1786 รำยงำนฉบับสมบูรณ์เร่ืองลู่ทำงและโอกำสกำรส่งออกและผลกระทบจำกกำรมีเขต... ปัทมำวดี ซูซูกิ 2539 1 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

1787 รำยงำนฉบับสมบูรณ์เร่ืองลู่ทำงและโอกำสกำรส่งออกและผลกระทบจำกกำรมีเขต... สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 2539 2 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

1788 แรงบันดำลใจ กฤษณะ กฤตมโนรถ 2539 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

1789 วิธีกำรวิจัยกำรโฆษณำ เตือนจิตต์ จิตต์อำรี 2539 3 อลีนเพรส

1790 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น ทับทิม วงศ์ประยูร 2539 1 อักษรสยำมกำรพิมพ์

1791 หลักกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์ 2539 4 ไทยวัฒนำพำนิช

1792 หลักกำรตลำด สุวิช แย้มเผ่ือน 2539 1 ไนน์ (1984)

1793 หลักกำรตลำด สุณิสำ วิลัยรักษ์ 2539 1 -

1794 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรตลำดระหว่ำงประเทศ. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1795 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรตลำดระหว่ำงประเทศ. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1796 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรขำยและกำรจัดจ ำหน่ำย หน่วยท่ี 1-8           มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   2539 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   

1797 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรตลำด หน่วยท่ี 9-15                           มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                                  2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1798 กลยุทธ์กำรตลำดกำรบริหำรกำรตลำดและกรณีศึกษำ - 2538 1 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

1799 กำรค้ำปลีก สุมนำ อยู่โพธ์ิ 2538 1 ชวนพิมพ์

1800 กำรจัดซ้ือ อดุลย์ จำตุรงคกุล 2538 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1801 กำรจัดซ้ือและบริหำรพัสดุ สุมนำ อยู่โพธ์ิ 2538 2 ชวนพิมพ์

1802 กำรตลำดเพ่ือส่ิงแวดล้อม ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2538 1 พัฒนำศึกษำ

1803 กำรตลำดส ำหรับนักบริหำร ธงชัย สันติวงษ์ 2538 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1804 กำรบริหำรกำรตลำดยุคใหม่ : ส ำหรับนักบริหำร นักกำรตลำด และนิสิต/...                              - 2538 1 พัฒนำศึกษำ
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่83    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1805 กำรประมำณต้นทุน                                                   มณเฑียร ประจวบดี 2538 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1806 กำรส่งเสริมกำรขำย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2538 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1807 คัมภีร์พิชัยสงครำมกำรตลำด ดูโร, โรเบิร์ต 2538 1 ผู้จัดกำร

1808 คู่มือกำรเจรจำต่อรองอย่ำงมีประสิทธิผล            ฮอว์กินส์, ลีโอ                2538 4 อินโฟมำร์ท

1809 นโยบำยผลิตภัณฑ์และรำคำ ศุภร เสรีรัตน์ 2538 11 ไทยวัฒนำพำนิช

1810 นโยบำยผลิตภัณฑ์และรำคำ สุดำดวง เรืองรุจิระ 2538 12 ประกำยพรึก

1811 พฤติกรรมผู้บริโภค ฉบับพ้ืนฐำน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2538 2 พัฒนำศึกษำ

1812 พฤติกรรมผู้บริโภค ฉบับสมบูรณ์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2538 1 พัฒนำศึกษำ

1813 รับประกันควำมพึงพอใจ ควำมคิดท่ีช่วยอวยให้ลูกค้ำช่ืนใจ เรณู ชูควำมคิด 2538 1 สำยใจ

1814 รับประกันควำมพึงพอใจ ควำมคิดท่ีช่วยอวยให้ลูกค้ำพึงพอใจ เรณู ชูควำมคิด 2538 2 สำยใจ

1815 รำยงำนวิจัยเร่ืองกำรค้ำและกำรขนส่งในภูมิภำคอินโดจีน - 2538 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1816 เรำเป็นท่ีหน่ึง : เส้นทำงสู่ควำมเป็นท่ีหน่ึงในธุรกิจ เคร่ืองส ำอำง                                                   อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ 2538 1 เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)

1817 ลูกค้ำบนสัมพันธภำพใหม่ อำร์.เบล, ชิพ. 2538 1 ผู้จัดกำร

1818 วิธีกำรค ำนวณภำษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ำย : ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำษีเงินได้นิติบุคคล เพ่ิมบุญ แก้วเขียว 2538 1 วิญญูชน

1819 ศัพท์กำรตลำดและกำรโฆษณำ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2538 1 พัฒนำศึกษำ

1820 ศิลปกำรขำย ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท 2538 2 วังอักษร

1821 สุดยอดแผนกำรตลำด เล่มท่ี 3 คร้ังท่ี 7-8 ปี 2533/2534-2534/2535 - 2538 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1822 หลักกำรตลำด วิมล จิโรจพันธ์ุ 2538 1 โอเดียนสโตร์

1823 หลักกำรตลำด ประไพศรี อินทรองพล 2538 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

1824 หลักกำรตลำด ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท 2538 1 วังอักษร

1825 หลักกำรประกันภัย สำกล ธนสัตยำวิบูล 2538 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1826 หลักและวิธีกำรวิจัยตลำดเบ้ืองต้น                 ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท             2538 1 วังอักษร
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่84    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1827 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำหลักกำรตลำด วีรยำ ภัทรอำชำชัย 2538 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1828 22 กฎเหล็กกำรตลำด : The 22 immutable laws of marketing ไรส์, อัล 2537 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1829 50 กลยุทธ์ผูกใจลูกค้ำ ทิมม์, พอล อำร์ 2537 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1830 Thailand marketing awards ... สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย 2537 1 สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งฯ

1831 กลยุทธ์กำรตลำดกำรบริหำรกำรตลำดและกรณีตัวอย่ำง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2537 2 พัฒนำศึกษำ

1832 กลยุทธ์กำรตลำดไทย 10 ธุรกิจทอง สิทธิพัชร์ ธีรชัยยุทธ์ 2537 1 ฉับแกระ

1833 กลยุทธ์กำรตลำดและกำรบริหำรกำรตลำด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2537 2 พัฒนำศึกษำ

1834 กำรค้ำชำยแดน - 2537 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1835 กำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรตลำด                   ศิริวรรณ เสรีรัตน์              2537 1 เอส.เอ็ม.เซอร์คิทเพรส

1836 กำรจัดจ ำหน่ำย ด ำรงศักด์ิ  ชัยสนิท 2537 2 วังอักษร

1837 กำรตลำดเชิงยุทธ์                                 คอตเลอร์, ฟิลิป                2537 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1838 กำรบริหำรกำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรตลำด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2537 3 พัฒนำศึกษำ

1839 กำรบริหำรกำรตลำด พิบูล ทีปะปำล 2537 1 อมรกำรพิมพ์

1840 กำรลดต้นทุนกำรผลิตในสถำนประกอบกำร คำตำยำม่ำ, เซ็นซับบุโร่ 2537 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

1841 กำรวำงแผนก ำไร ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ 2537 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1842 กำรสัมมนำระหว่ำงประเทศควำมสัมพันธ์ไทย-จีน : ลู่ทำงกำรค้ำและกำรลงทุน...                มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์   2537 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์   

1843 เคล็ดลับกำรค้ำของคนจีน เล่ียง สง ส้ิว 2537 2 ข้ำวฟ่ำง

1844 โคคำ-โคลำ : กลยุทธ์สู่ควำมเป็นหน่ึง พำลำสซินี, เอฟ.เอส. 2537 1 แสงดำว

1845 เทคนิคกำรบริหำรกำรขำย ชำญชัย อำจินสมำจำร 2537 1 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1846 เทคนิคปรับแผนกำรตลำดให้เข้ำกับโลกปัจจุบัน - 2537 1 เอ็ม บี เอ

1847 ธุรกิจกำรตลำดท่ีไม่ต้องใช้เงิน - 2537 2 เอ็ม บี เอ

1848 ภำษำอังกฤษส ำหรับนักธุรกิจ-กำรค้ำ เรณู ชูควำมคิด 2537 2 วันทิพย์
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่85    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1849 รำงวัลกำรตลำดเพ่ือส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี … - 2537 1 -

1850 รำยงำนวิจัยเร่ือง กำรค้ำและกำรขนส่งในภูมิภำคอินโดจีน - 2537 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1851 ลู่ทำงกำรค้ำและกำรลงทุนไทย-จีนตอนใต้ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2537 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์   

1852 วิจัยตลำดให้ได้ผลใน 1 สัปดำห์ ฮุสเดน, แมทธิว                 2537 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1853 วิธีกำรวิจัยกำรโฆษณำ เตือนจิตต์ จิตต์อำรี 2537 3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ

1854 ศิลปกำรขำยช้ันสูง : หลักกำรขำย ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท 2537 2 วังอักษร

1855 เศรษฐศำสตร์ไม่ยำกอย่ำงท่ีคิด - 2537 1 ผู้จัดกำร

1856 สู้ด้วยใจ วิโรจน์ ว่องประเสริฐ 2537 1 ธรรกมลกำรพิมพ์

1857 สู่ฝันอันย่ิงใหญ่ คอนน์, ชำร์ลส พอล 2537 1 แอมเวย์ (ประเทศไทย

1858 หลักกำรตลำด สุณิสำ วิลัยรักษ์ 2537 8 พี.เอ.ลิฟว่ิง

1859 หลักกำรตลำด ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท 2537 4 วังอักษร

1860 หลักกำรตลำด สุวสำ ชัยสุรัตน์ 2537 2 ภูมิบัณฑิต

1861 หลักกำรวิจัยเบ้ืองต้น วีรยำ ภัทรอำชำชัย 2537 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1862 หัวใจกลยุทธ์กำรตลำด ปริญ ลักษิตำนนท์ 2537 3 ดอกหญ้ำ

1863 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และรำคำ. หน่วยท่ี 9-15  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1864 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรตลำดระหว่ำงประเทศ. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1865 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรตลำดระหว่ำงประเทศ. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1866 เอกสำรประกอบกำรสอนกำรบริหำรกำรตลำด รหัสวิชำ 3542101 สถำบันรำภัฏสวนดุสิต 2537 1 สถำบันรำภัฏสวนดุสิต 

1867 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำบริหำรกำรขำย สำกล ธนสัตยำวิบูล 2537 1 เอดิสัน เพรส โพรดักส์

1868 กลยุทธ์กำรตลำด และกำรประยุกต์ใช้จริงในทำงธุรกิจแต่ละกรณีตัวอย่ำง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2536 6 พัฒนำศึกษำ

1869 กำรโฆษณำ และกำรส่งเสริมกำรขำย ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท 2536 8 วังอักษร

1870 กำรโฆษณำกำรส่งเสริมกำรขำย พิบูล ทีปะปำล 2536 9 อมรกำรพิมพ์
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่86    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1871 กำรจัดกำรขำย ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท 2536 5 วังอักษร

1872 กำรจัดซ้ือ อดุลย์ จำตุรงคกุล 2536 3 -

1873 กำรตลำดเพ่ือกำรแข่งขัน วิทยำ ด่ำนธ ำรงกุล 2536 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1874 กำรบริหำรกำรขำย สุปัญญำ ไชยชำญ 2536 3 พี.เอ.ลิฟว่ิง

1875 กำรบริหำรกำรค้ำปลีก ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท 2536 10 วังอักษร

1876 กำรบริหำรกำรผลิต สุปัญญำ ไชยชำญ 2536 5 -

1877 กำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปริญ ลักษิตำนนท์ 2536 5 เอดิสัน เพรส โพรดักส์

1878 กำรศึกษำทัศนคติของตลำดเป้ำหมำยในกรุงเทพมหำนครบำงเขตต่อแผ่น...          วิเชียร เพรียบพร้อม 2536 1 -

1879 ซี.พี.ธุรกิจไร้พรมแดน วิชัย สุวรรณบรรณ 2536 1 บริษัทฐำนเศรษฐกิจ

1880 ไดเร็กเซล สูตรส ำเร็จของกำรขำย ธำนี ปิติสุข 2536 3 นำนมี บุ๊คส์

1881 ตลำดบริกำร สุมนำ อยู่โพธ์ิ 2536 6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1882 ตะลุยกำรตลำด จตุพล ชมภูนิช 2536 2 ธรรมนิติ

1883 ต ำรำพิชัยสงครำมกำรตลำด เสรี วงษ์มณฑำ 2536 3 ดอกหญ้ำ

1884 ทวนกระแสกำรตลำด อัลรีส์ และแจ็คเทรำท์ 2536 2 ธัญญำ พับลิเคช้ัน

1885 พิชิตชัยสงครำมกำรตลำด ดูโร, โรเบิร์ต 2536 1 ผู้จัดกำร

1886 พ้ืนฐำนกำรตลำด บอนด์, เจเรมี 2536 3 ดอกหญ้ำ

1887 ยุทธวิธีกำรตลำด ช่วงปลำยศตวรรษท่ี 20 เสรี วงษ์มณฑำ 2536 2 ดอกหญ้ำ

1888 วิธีกำรวิจัยกำรโฆษณำ เตือนจิตต์ จิตต์อำรี 2536 7 รุ่งเรืองสำส์นกำรพิมพ์

1889 สร้ำงบริกำรให้เป็นเลิศ แลช, ลินดำ เอ็ม. 2536 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1890 หลักกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์ 2536 11 ไทยวัฒนำพำนิช

1891 หลักกำรประกันภัย สำกล ธนสัตยำวิบูล 2536 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1892 หลักและวิธีกำรวิจัยตลำดเบ้ืองต้น ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท 2536 3 วังอักษร
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่87    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1893 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำบริหำรกำรขำย สำกล ธนสัตยำวิบูล 2536 2 เอดิสัน เพรส โพรดักส์

1894 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำหลักกำรตลำด วีรยำ ภัทรอำชำชัย 2536 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1895 กรณีศึกษำด้ำนบริหำรธุรกิจของไทยกำรตลำด มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2535 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1896 กลเม็ดในกำรขำยและกำรบริหำร - 2535 1 เดอะบอส์ส

1897 กลยุทธ์กำรขำยด้วยระบบไดเร็กเมล์ ทำชิชิโร, มำชุตำ 2535 1 บ๊ิก บุ๊ค

1898 กลยุทธ์กำรตลำด กรณีศึกษำ และกรณีศึกษำตัวอย่ำงข้อมูลเพ่ือกำรวิเครำะห์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2535 5 พัฒนำศึกษำ

1899 กลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ ธงชัย สันติวงษ์ 2535 5 ไทยวัฒนำพำนิช

1900 กำรค้ำไทย-อินโดจีน ธัญญำทิพย์ ศรีพนำ 2535 2 สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์ฯ

1901 กำรค้ำส่งและกำรค้ำปลีก สุวิทย์ เปียผ่อง 2535 1 กรมกำรฝึกหัดครู

1902 กำรตลำดขำยตรงแบบหลำยช้ัน ธำนี ปิติสุข 2535 3 บ๊ิก บุ๊ค

1903 กำรบริหำรกำรตลำด อัจจิมำ เศรษฐบุตร 2535 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1904 กำรบริหำรกำรผลิตช้ันกลำง เล่ม 1: เร่ืองพ้ืนฐำน เสรี เศวตเศรณี 2535 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

1905 กำรบริหำรกำรผลิตช้ันกลำง เล่ม 2 : เร่ืองกำรแก้ไขปัญหำในโรงงำน สุชำติ เจริญรัตน์ 2535 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

1906 กำรบริหำรกำรผลิตช้ันกลำง เล่ม 3 : เร่ืองกำรวิเครำะห์และปรับปรุงงำน วิฑูรย์ สิมะโชคดี 2535 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

1907 กำรบริหำรกำรผลิตช้ันต้น เล่ม 1 : เร่ืองกำรวิเครำะห์กิจกรรมกำรผลิต พูลพร  แสวบำงปลำ 2535 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

1908 กำรบริหำรกำรผลิตช้ันต้น เล่ม 2 : เร่ืองกำรประเมินค่ำงำนในรูปของตัวเงิน ชอุ่ม มลิลำ 2535 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

1909 กำรบริหำรกำรผลิตช้ันต้น เล่ม 3 : เร่ืองกำรปฏิบัติงำนท่ีดี สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธ์ 2535 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

1910 กำรบริหำรกำรผลิตช้ันต้น เล่ม 4 : เร่ืองวิธีด ำเนินกำรปรับปรุงงำน วิจิตร ตัณฑสุทธ์ิ 2535 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

1911 กำรบริหำรโครงกำร ประชุม รอดประเสริฐ 2535 1 เนติกุลกำรพิมพ์

1912 กำรโรงแรมพจนำนุกรมศัพท์ อำหำรและเคร่ืองด่ืม ปรีชำ แดงโรจน์ 2535 1 ธงชัยกำรพิมพ์

1913 กำรวำงแผนก ำไร ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ 2535 8 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์   

1914 กำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต เกษม พิพัฒน์ปัญญำนุกูล 2535 3 ประกอบเมไตร
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่88    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1915 เคล็ด(ไม่)ลับจอมยุทธ์กำรตลำด และโฆษณำ เสรี วงษ์มณฑำ 2535 2 ดอกหญ้ำ

1916 เจำะลึกกระบวนกำรโฆษณำซำมูไร ยำมำกิ. โตชิโอะ 2535 2 ดอกหญ้ำ

1917 ท ำไม….นักขำยต้องหล่ังน้ ำตำ สุรศักด์ิ ศิวะนำวินทร์ 2535 1 ธรรมนิติ

1918 เป็นยอดนักต่อรองใน 1 สัปดำห์ เฟลมิง, ปีเตอร์ 2535 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1919 พฤติกรรมผู้บริโภคทำงกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์ 2535 9 ไทยวัฒนำพำนิช

1920 วิธีกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ วีรยำ ภัทรอำชำชัย 2535 5 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1921 ศักยภำพและอนำคตของเศรษฐกิจไทย คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ 2535 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1922 สโมสรนักกำรตลำด : เทคนิคกำรขำยในทศวรรษใหม่ ประกำยศักด์ิ วัฒนเสลำรัต 2535 1 -

1923 ส ำหรับผู้จัดกำรขำยโดยเฉพำะ สตัมม์ เดวิด เอ. 2535 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1924 หลักกำรตลำด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2535 13 S.M. Circuit Press

1925 หลักกำรตลำด สุณิสำ วิลัยรักษ์ 2535 3 -

1926 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำหลักกำรประกันภัย สำกล ธนสัตยำวิบูล 2535 3 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1927 กฎหมำยกำรตลำด ณรงค์ นิติจันทร์ 2534 3 บริษัทมีเดียโฟกัส

1928 กลยุทธ์กำรตลำด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2534 11 พัฒนำศึกษำ

1929 กำรตลำดส ำหรับนักบริหำร                                 ธงชัย สันติวงษ์ 2534 8 ไทยวัฒนำพำนิช

1930 กำรบริหำรกำรขำย ปรียำ วอนขอพร 2534 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1931 กำรบริหำรกำรตลำด : ภำคแรก swot analysis สุปัญญำ ไชยชำญ 2534 9 -

1932 กำรบริหำรกำรตลำด : ภำคสองกำรวำงแผนส่วนประสมกำรตลำด สุปัญญำ ไชยชำญ 2534 8 พี.เอ.ลิฟว่ิง

1933 กำรบริหำรกำรตลำดยุคใหม่ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2534 9 พัฒนำศึกษำ

1934 กำรบริหำรกำรตลำดยุคใหม่ : ส ำหรับนักบริหำร นักกำรตลำด และผู้รักควำมก้ำวหน้ำ - 2534 1 พัฒนำศึกษำ

1935 กำรบริหำรของคงคลัง พิภพ เล้ำประจง 2534 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยีฯ

1936 กำรปฏิวัติทำงด้ำนรำคำในห้วงสมุทรแปซิฟิก ค.ศ.1600-1650 คิมูระ, มำชำฮิโร 2534 1 ทำนตะวัน
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่89    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1937 กำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปริญ ลักษิตำนนท์ 2534 3 เอดิสัน เพรส โพรดักส์

1938 ควำมรู้เร่ืองกำรตลำด : อำวุธส ำคัญในกำรขำย ระรินธร อักษรศรี 2534 6 บ๊ิก บุ๊ค

1939 คู่มือกฎหมำยเก่ียวกับกำรท ำธุรกิจโฆษณำ สุษม ศุภนิตย์ 2534 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1940 เคล็ดลับกำรค้ำของคนจีน เล่ียว สง ส้ิว 2534 1 ข้ำวฟ่ำง

1941 ธุรกิจพณิชยนำวี กมลชนก สุทธิวำทนฤพุฒิ 2534 4 สถำบันพำณิชยนำวีจุฬำลงกรณ์

1942 นโยบำยผลิตภัณฑ์และรำคำ ศุภร เสรีรัตน์ 2534 2 ไทยวัฒนำพำนิช

1943 พฤติกรรมผู้บริโภค อดุลย์ จำตุรงคกุล 2534 4 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1944 พลิกแผนกำรตลำด รีส์, อัล. 2534 2 ศรีเอทีฟพับลิชช่ิงเฮำส์

1945 พ้อยท์ แอนด์ ฟิคเกอร์ เทคนิคเบ้ืองต้นในกำรซ้ือขำยหุ้น คณิต เศรษฐนันท์ 2534 5 โรงเรียนลดำวัลย์

1946 ระเบียบวิธีกำรวิจัยตลำดเบ้ืองต้น สุดำดวง เร่ืองรุจิระ 2534 8 ประกำยพรึก

1947 วิธีกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ วีรยำ ภัทรอำชำชัย 2534 3 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1948 สร้ำงบริกำรให้เป็นเลิศ แลช, ลินดำ เอ็ม 2534 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1949 หลักกำรตลำด ปรียำ วอนขอพร ... [และคนอ่ืนๆ] 2534 15 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1950 หลักกำรตลำด [ปรับปรุงใหม่] พิบูล ทีปะปำล. 2534 7 สถำบันรำชภัฎ บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

1951 หลักและเทคนิคกำรวำงแผน อนันต์ เกตุวงศ์ 2534 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1952 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำหลักกำรตลำด วีรยำ ภัทรอำชำชัย 2534 3 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1953 กรณีศึกษำด้ำนบริหำรธุรกิจของไทยกำรตลำด มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2533 6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1954 กลยุทธ์กำรค้ำของชำวจีนโพ้นทะเล คำสุโอะม มัตสุโมโต 2533 2 ดอกหญ้ำ

1955 กำรค้ำปลีก สุมนำ อยู่โพธ์ิ 2533 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์   

1956 กำรจัดซ้ือและบริกำรพัสดุ สุมนำ อยู่โพธ์ิ 2533 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์   

1957 กำรประกอบกำร กำรจัดต้ังสถำนประกอบกำร เวก ศิริพิมลวำทิน 2533 2 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

1958 กำรผลิตและกำรตลำดเคร่ืองจักสำรในอ ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี      ผำนิตย์ วรรณประภำ              2533 2 -
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่90    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1959 เคล็ดลับกำรค้ำของคนจีน เล่ียว สง ส้ิว 2533 1 ข้ำวฟ่ำง

1960 ใช้สมองพิชิตกำรค้ำแบบจีน ผิง เล่ียง นู้ 2533 2 ข้ำวฟ่ำง

1961 ธุรกิจไร้พรมแดน โอมำเอะ, เคนอิจิ 2533 2 โกลเบ้ิลเบรน

1962 บทล้มเหลงของกำรตลำด เวชยันต์ คีตโกมล 2533 2 บัตเตอร์ฟลำย

1963 พฤติกรรมผู้บริโภคทำงกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์ 2533 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1964 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล 2533 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1965 เลตเตอร์ออฟเครดิตและเอกสำรกำรค้ำ มำณพ สังขมิตร 2533 1 บ ำรุงสำส์น

1966 หลักกำรค้ำระหว่ำงประเทศ มำณพ สังขมิตร 2533 3 รวมสำส์น

1967 หลักกำรตลำด สุดำดวง เรืองรุจิระ 2533 16 ประกำยพรึก

1968 หลักกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์ 2533 3 ไทยวัฒนำพำนิช

1969 หลักสงครำมกำรค้ำของจีน จ ำลอง พิศนำคะ 2533 6 ข้ำวฟ่ำง

1970 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำพฤติกรรมผู้บริโภค ปริญ ลักษิตำนนท์. 2533 3 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1971 กำรตลำด : เรียนรู้ด้วยตนเอง เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ 2532 4 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1972 กำรบริหำรกำรตลำด พิบูล ทีปะปำล 2532 12 สถำบันรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

1973 เคล็ดลับบรรษัทข้ำมชำติญ่ีปุ่น กลวิธีเนช่ันแนล-ฮอนด้ำ บุกอเมริกำ ชิเกรุ, ชิโอซำวำ 2532 1 ธรรมชำติ

1974 เคล็ดลับปิดกำรขำย รอธ, ชำร์ลส บี 2532 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1975 เจ้ำพ่อกำรตลำด ไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ.                                                                          2532 1 สำรมวลชน

1976 ตลำดบริกำร สุมนำ อยู่โพธ์ิ 2532 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1977 ธุรกิจกำรเงินกำรธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกเอกสำรวิชำกำรส่งออก ชุดท่ี 1 กรมพำนิชย์สัมพันธ์ 2532 1 -

1978 บริหำรงำนขำย ทวีศกด์ิ สุวคนธ์ 2532 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1979 เร่ืองของเพชร : แนวทำงสู่กำรลงทุนท่ีประสบผลส ำเร็จ ฟรีดแมน, ไมเคิล 2532 3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

1980 เลตเตอร์ออฟเครดิตกำรค้ำ ชนินทร์ พิทยำวิวิธ 2532 1 บริษัทอมรินทร์
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่91    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

1981 หลักกฎหมำยแพ่งลักษณะหน้ี จ๊ีด เศรษฐบุตร 2532 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1982 กลยุทธ์สู่ควำมส ำเร็จในธุรกิจส่วนตัว ฮอลแลนด์, ฟิลิป 2531 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1983 กำรตลำดเชิงยุทธ์ คอตเลอร์, ฟิลิป 2531 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1984 ค ำอธิบำยศัพท์กำรตลำดและค ำศัพท์กำรขำย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2531 5 โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์

1985 ชุดท่ี 1 พัฒนำควำมรู้สู่ตลำดโลก เร่ือง 1 ควำมรู้เบ้ืองต้นในกำรประกอบธุรกิจส่ง กรมพำนิชย์สัมพันธ์ 2531 1 กรมพำนิชย์สัมพันธ์

1986 ธุรกิจระหว่ำงประเทศ นิพัทธ์ จิตรประสงค์ 2531 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1987 ประกันภัยสินค้ำส่งออก มำนพ สังขมิตร 2531 1 บ ำรุงสำส์น

1988 พฤติกรรมผู้บริโภค สมจิตร ล้วนจ ำเริญ 2531 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1989 ศิลปกำรขำย วำรินทร์ สินสูงสุด 2531 2 สำยใจ

1990 กำรบริหำรกำรตลำด กำรศึกษำในเชิงทฤษฎีและกำรปฏิบัติ ระมิด ฝ่ำยรีย์ 2530 1 กำรศำสนำ

1991 กำรบริหำรโครงกำรเชิงปฎิบัติ เทอร์เลอร์, ดับบิว. เจ 2530 2 สนง.คณะกรรมกำรวิจัยฯ

1992 กำรศึกษำควำมคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนครท่ีมีต่อวำรสำรธุรกิจ… ช่ืนจิตต์ บัญญัติศุภศิล 2530 1 -

1993 สงครำมกำรตลำด รีส์, อัล. 2530 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1994 หลักกำรตลำด สุวิทย์ เปียผ่อง 2530 1 กำรศำสนำ

1995 กำรบริหำรกำรผลิต สัณห์ชัย กล่ินพิกุล 2529 3 โอเดียนสโตร์

1996 กำรบริหำรกำรผลิตในธุรกิจอุตสำหกรรมและบริกำร สัณห์ชัย กล่ินพิกุล 2529 5 โอเดียนสโตร์

1997 ธุรกิจเบ้ิองต้น ระวัง เนตรโพธิแก้ว 2529 3 พิทักษ์อักษำ

1998 แผนงำนตลำด : หลักพิชัยสงครำม อำวุธ และยุทธวิธี เสรี วงษ์มณฑำ 2529 1 บพิธกำรพิมพ์

1999 สงครำมกำรตลำด รีส์, อัล 2529 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2000 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรธุรกิจขนำดย่อมและกำรค้ำปลีก. หน่วยท่ี 10-15               มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2529 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2001 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรธุรกิจขนำดย่อมและกำรค้ำปลีก. หน่วยท่ี 1-9 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2529 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2002 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชำกำรบริหำรตลำด หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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จ านวนและรายชือ่หนงัสอืส าหรบัสาขาวชิาการตลาด ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

หน้าที ่92    .

ล ำดับท่ี                 รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน       ส ำนักพิมพ์

2003 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชำกำรบริหำรตลำด หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2004 กำรตลำดเกษตร พิทักษ์สิทธิ ฉำยะภูติ 2527 5 เกษตรไทย

2005 หลักกำรตลำด ปรียำ วอนขอพร ... [และคนอ่ืนๆ] 2527 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2006 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรตลำด. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2527 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2007 กำรตลำดเพ่ือสร้ำงก ำไร พำร์กินสัน, ซี นอร์ทโคท 2526 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2008 หลักกำรประชำสัมพันธ์ ชม ภูมิภำค 2526 4 โอเดียนสโตร์

2009 กำรจัดกำรตลำด ศิริวรรณ ลัญชำนนท์ 2525 4 โอเดียนสโตร์

2010 พัฒนำกำรของทฤษฎีกำรค้ำระหว่ำงประเทศใหม่ ศรีวงศ์ สุมิตร 2523 3 ไทยวัฒนำพำนิช

2011 หลักกำรตลำด สุดำดวง เร่ืองรุจิระ 2523 1 ปรำกำยพรึก

2012 กลยุทธ์รำคำ นิกเกิล, โทมัส ที 2521 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2013 กำรตลำดเชิงยุทธ์                                 สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ 2521 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2014 หลักกำรตลำด อนันต์ จันทรกุล … [และคนอ่ืน ๆ] 2521 4 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2015 หลักำรบัญชี สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ 2521 1 มหำวิทยำลัยรังสิต

2016 กำรวิจัยตลำด ประยูร บุญประเสริฐ 2520 1 ไทยวัฒนำพำนิช

2017 ปัญหำกำรผลิตและกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ส่ิงทอใยประดิษฐ์ในประเทศไทย อุไร เพ่ิมพูล 2520 1 -

2018 หลักกำรตลำด บัญญัติ จุลนำพันธ์ุ 2520 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

2019 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ญำณเดช ทองสิมำ 2519 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4000

ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2566


