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บรรณานุกรม 
 
 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. จุลสารการทองเที่ยวนโยบายและแนวทางพัฒนาการทองเที่ยว 
 เชิงอนุรักษ.  กรุงเทพฯ : อัมรินทรพร้ินติ้ง  แอนด  พับบริชซ่ึง จํากัด, 2538.  
    .  จุลสารอุตสาหกรรมทองเที่ยว. กรุงเทพฯ :  กองวิชาการและฝกอบรมการทองเที่ยว 

  แหงประเทศไทย, 2534. 
กฤษฎากร  คําแถลง.   รายงานการศึกษาลวดลายพนัธุพฤกษางานสลักไมในวัดพมา  อําเภอเมือง  

จังหวัดลําปาง.   เชียงใหม :  ภาควิชาศิลปะไทยคณะวจิิตรศิลป  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม, 
2542. 

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงาน. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติฉบับท่ี  8 ( 2540 - 2544).  กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2539.  

โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน.  ศักยภาพชุมชนกับการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
    (Ecotourism) : รายงานการศึกษาในตําบลหวยปูลิง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน,  
    2540. 
ฉัตรทิพย   นาถสุภา.  บานกับเมือง.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540. 
ชาญวิทย  เกษตรศิริ.  วิถีไทย :  การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ : อัมรินทรพร้ินติ้ง  แอนด

พับริชช่ิง,  2540. 
ชูศักดิ์ เพรสคอทท และคณะ.  รายงานการวิจัยการพัฒนางานหัตถกรรมพื้นบานเพือ่การสรางงาน

และรายไดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  
2533. 

ชูสิทธิ์ ชูชาติ และคณะ.  รายงานผลงานวิจัยการทองเที่ยงเชิงอนุรักษในมณฑลยูนาน : กรณีศึกษา
แหลงทองเที่ยวในนครคุณหมิง เมืองลูนาน และเมืองหลูซี. สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ  
กระทรวงศึกษาธิการ,  2538. 

ชูสิทธิ์  ชูชาติ.  การทองเที่ยวแบบยั่งยืน. เชียงใหม : เอกสารการสอนโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม-
ทองเที่ยว. สถาบันราชภัฏเชียงใหม, 2545.   

ไชยวัฒน  รุงเรืองศรี และคณะ.  รายงานการวิจัยหัตถกรรมแกะสลักไมในจังหวัดเชยีงใหมและ
ลําพูน.  เชียงใหม : คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,  2528. 
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ธวัชชัย     รัตนซอน.   การจัดทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบนพืน้ท่ีสูง. วิทยานิพนธศกึษาศาสตร
มหาบัณฑติ   บัณฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2542. 

ธีรพงษ    แกวหาวงษ.   กระบวนการสรางชุมชนเขมแข็ง ประชาคมประชาสังคม. ขอนแกน :  
  คลังนานาวิทยาการพิมพ, 2543.  
ธีรยุทธ    บุญมี. วิกฤติมนุษยยุคโลกาภิวัฒน. กรุงเทพฯ : 21  เซ็นจูร่ี, 2538. 
นรินทร     พัฒนาพงศา. แนวทางในการใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ  : 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2533. 
นิธิ    เอียวศรีวงค. “วัฒนธรรมชุมชนกับการทองเท่ียว.” เวทีผูถูกทองเท่ียว. ชยันต   วรรชนะญาติ

(บรรณาธิการ)  สถานบันศึกษาสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2538. 
นิวัติ   เรืองพาณิช. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพฯ  :  
  สหมิตรออฟเซท, 2537.  
แนงนอย   ปญจพรรคและคณะ.  วิญญาณไมแกะสลัก. กรุงเทพฯ : รุงเรืองรัตน, 2536.  
  .   เสนหไมแกะสลักลานนา. กรุงเทพฯ : รุงเรืองรัตน, 2537. 
นันทิยา  หุตานุวัตร และคณะ.  SWOT การวางแผนกลยทุธธุรกิจชุมชน.  เชียงใหม : ฝายผลิตและ

บริการเอกสารสํานักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2542. 
บุญรัตน   ณ วชัิย. “ ศิลปะการแกะสลักไม”.  : เอกสารประกอบวิชาการแกะสลักไม   
  แผนกวิชาคหภัณฑ   ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
  เขตภาคพายพัเชียงใหม,  2536. 
บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา.  การวางแผนการทองเที่ยวแบบยั่งยืน.  เชียงใหม  :  คณะมนุษยศาสตร.   
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542. 
ประเสริฐ     รักไทยดี. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว. กรุงเทพฯ : 

สํานักศึกษาสถานบันบัณฑติพัฒนาบริหารศาสตร, 2539. 
ประเวศ     วะสี. “ภูมิปญญากับการแกปญหาสิ่งแวดลอม.”  :  วารสารการศึกษา. ปที่  28 ฉบับที่  5  

เดือนมิถุนายน  -  กรกฎาคม , 2537. 
ปรียา     วรฤทธิ์. กระบวนการตัดสินใจขององคกรประชาชนในการจัดกิจกรรมของชุมชน. 

วิทยานิพนธศกึษาศาสตรมหาบัณฑติบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาเชียงใหม,  2539. 
พัฒนาชุมชน, กรม. กระทรวงมหาดไทย.  แนวทางการดําเนินงาน  หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ.  
  กรมพัฒนาชุมชน, (ม.ป.ป.) 
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มโน  สิทธิรัตนานนท.  ศิลปะพื้นบาน.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต,  2529.     
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493. พิมพครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ :  

หนวยพิมพศาสนภัณฑ. โรงพิมพศาสนา,  2516. 
รัฐทิตยา     หิรัณยาหาด. แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพหมูบานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว. 

กรณีศึกษาบานหนองขาว   อําเภอทามวง    จังหวัดกาญจนบุรี.  การคนควาแบบอิสระ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544 

รัตนะ  อุทัยผล.  หัตถกรรมประจําถิ่น.   กรุงเทพฯ :   กรมฝกหัดครู,  2523.  
วนิดา  แกวเนตร. ปจจัยในการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกประเภทหัตถกรรมพื้นบานของนักทองเที่ยว 
 ชาวไทยในหมูบานถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม.  การคนควาแบบอิสระ 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545. 
วิบูลย  ล้ีสุวรรณ.   ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน. กรุงเทพฯ : ปาณายก,   2527.  
   ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน เคร่ืองจักสาน.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร,  2532.  
วัฒนะ  วัฒนาพันธุ และคณะ.  ศิลปะพื้นบานลานนาการเปลี่ยนแปลงและการดํารงอยู. เชียงใหม

โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2544. 
วัลลภ   ไชยพรหม. เทคนิคในการแกะสลักไม. กรุงเทพฯ :  ยูไนเต็ดบุคส, 2529.  
ศิริวรรณ  เสรีรัตน.  กลยุทธการตลาด.  กรุงเทพฯ : พัฒนาการศึกษา, 2536.   
ศิลปากร, กรม.  ศิลปะและหัตถกรรมไทย.   กรุงเทพฯ :  อัมรินทรพร้ินติ้ง กรุป จํากัด, 2532. 
ศึกษาธิการ, กระทรวง. แนวทางการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของ 
    ชุมชน.กาฬสินธุ  : ประสานการพิมพ, 2543.  
สมพร      เทพสิฮา. การพัฒนาหมูบานตามอุดมการณแผนดินธรรม แผนดินทอง. กรุงเทพฯ : หาง

หุนสวนจํากัดสิรรัชการพิมพ, 2542. 
สมพันธ      เตชะอริก. ชุมชนเขมแข็ง, ขอนแกน  : พระธรรมขันตการพิมพ, 2541. 
สมถวิล   เจริญทรัพย.  “เครื่องไมแกะสลักในภาคเหนือ”.  สรรพชาง : ภูมิปญญาทองถิ่นเชียงใหม.

เชียงใหม : ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ศูนยวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏเชียงใหม และ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม,  2539. 

สามารถ  ศรีจํานงค. ศิลปะบนเนื้อไม.  เชียงใหม : ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2528.  

สีลาภรณ  นาครทรรพ.  “ภูมิปญญากับการแกปญหาสิ่งแวดลอม” วารสารการศึกษา. ปที่  28   
  ฉบับที่ 5  เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม,  2537.  
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สีลาภรณ  นาครทรรพ และคณะ.  ตัวชี้วัดสําหรับนักพัฒนาชนบทประสบการณจากนักพัฒนา. 
              กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา,  2538.  
สุปญญา  ไชยชาญ. การบริหารการตลาดภาคแรก : SWOT  Analysis.  กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูธนบุรี,  

2534.  
สงเสริมอุตสาหกรรม, กรม. รูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมไทย. กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม,  

2538.  
สัญญา  สัญญาวิวัฒน. ทฤษฎีกลยุทธการพัฒนาสังคม. กรุงเทพฯ  : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539. 
อรทัย  วางอ่ํา. ชุมชนเซงกี่ : วิถีชีวิตและกระบวนการพัฒนาสูการพึ่งตนเอง. กรุงเทพฯ : สถาบัน 
     การศึกษาประชากรและสงัคม  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531. 
อรนี  บุญมีนิมิตร.  พฤติกรรมการซื้อสินคาท่ีระลึกของนักทองเทีย่วชาวไทยในเขตอําเภอเมือง 
     จังหวดัเชียงใหม. วิทยานพินธบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ, 2540. 
Fennell, David  A.  Ecotourism  an Introduction.  London  :  Routledge, 1999. 
Lickorish, Leonard J. and Jenkins, Carson L. 1997.  An Introduction to Tourism. East Killbride :  

Thomsonn Lith Ltd. 
Rogers,  Anthea., and Slinn,  Judy.  Tourism : Management of  Facilities.  Singapore :  

Longman  Group  UK, 1993. 
Swarbrooke, John.  2000  Sustainable Tourism Management. 2 ec. London  : Biddles Ltd.,  

Guild Ford and King’ Lynn. 
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ประวัติผูวิจัย 
 
 

ชื่อ – สกุล   นางสาวเยาวภา     บุษยนยัน 
 
วัน  เดือน  ปเกิด   22  ตุลาคม   2495 
 
ท่ีอยูปจจุบัน   66  บานศรีโพธ์ิงาม   ตําบลทุงตอม  อําเภอสันปาตอง   

จังหวดัเชยีงใหม    50120 
 

ประวัติการศึกษา                           พ.ศ.  2531  นิเทศศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ประสบการณทํางาน  พ.ศ.  2524-2539  ศูนยพัฒนาสตรีและเยาวชนภาคเหนือ 
 พ.ศ.  2540-2545  โรงพยาบาลจินดาสิงหเนตร 
 

สถานที่ทํางานปจจุบัน  ธุรกิจสวนตวั  
66  บานศรีโพธ์ิงาม   ตําบลทุงตอม   
อําเภอสันปาตอง  จังหวดัเชยีงใหม    50120 
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