
67 
 

บรรณานุกรม 

 
กรเกษ ศิริบุญรอด. (2548). แม่ก ำปอง : สร้ำงงำนวิจัย พัฒนำรูปแบบกำรท่องเที่ยว.[ออนไลน์]. 
 เข้าถึงจาก : http://www.mae-kampong.com/. 
 
กรมป่าไม้ . (2548). กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ . [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก: http://www.forest. 
 go.th/wefcom/part2tat.html. 
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2538). นโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 (ECOTOURISM) ปี พ.ศ.2538-2539.กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 
 
กองอนุรักษ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2545). เอกสำรกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำน กำร
 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริม และพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. กรุงเทพฯ: 
 กองอนุรักษ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 
 
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. (2548). กำรวำงแผนและกำรพัฒนำตลำดกำรท่องเที่ยว . กรุงเทพฯ: 
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 
ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี (2550). ระเบียบวิธีวิจัยทำงวิทยำศำสตร์สังคม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, หน้า 

141. 
 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2523). ธรรมชำติของทัศนคติกับกำรวัดทัศนคติเอกสำรกำรวิจัยขั้นสูง ทำง
 พฤติกรรมศำสตร กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 
 ประสานมิตร. 
 
นภาลัย มีลา และฉกาจ ราชบุรี . (2552). กำรศึกษำคุณภำพควำมเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: 
 กรณีศึกษำนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม.  
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
 



68 
 

นิรันดร์ บุญเนตร. (2547). ศักยภำพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้ำนแม่ก ำปอง จังหวัด
 เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.  
 
เนาวรัตน์ พลายน้อย. (2545). ทักษะกำรท ำงำนและปัจจัยเงื่อนไขในกำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนของ
 แรงงำนภำคอุตสำหกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่น  : กำรศึกษำในกลุ่มประชำคม (civic groups) 
 ภำคเหนือตอนบน. มหาวิทยาลัยมหิดล. 
 
บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา. (2542). กำรวำงแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืน . เชียงใหม่: คณะ
 มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 
พยอม ธรรมบุตร. (2549). เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำหลักกำรทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์.
 กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ. 
 
ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร. (2547). คู่มือกำรอบรมมัคคุเทศก์. (พิมพ์ครั้งที่6). 
 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย. 
 
พูลสุข  จันทร์เพ็ญ. (2552). กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรคุณภำพโดยรวมส ำหรับระบบกำรจัดกำร

ควำมรู้ในชุมชนไทย. วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี , 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

 
ปกรณ์ จริงสูงเนิน, เสมอ ลิ้มชูวงศ์ และ ชัยรัตน์ จงก้องเกียรติ. (2539). กำรจัดท ำแผนงำนพัฒนำป่ำ
 ชุมชนแนวใหม่ ภำคเหนือ. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์). หน้า 27. 
 

ปราโมทย์ แก้ววิเชียร. (2549). ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมวัดโพธิ์
 ประทับช้ำง อ ำเภอโพธิ์ประทับช้ำง จังหวัดพิจิตร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหา
 วิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, นครสวรรค์.  

 
ปิยรัตน์ งามสนิท. (2553). กำรพัฒนำระบบอัจฉริยะส ำหรับวำงแผนกำรท่องเที่ยวส่วนบุคคล. 
  วิทยานิพนธ์วิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุรนารี, นครราชสีมา. 
 
วินิจ  วีรยางกูร. (2532). กำรจัดกำรอุตสำหกรรมทองเที่ยว. (พิมพครั้งที1่). กรุงเทพมหานคร. 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C8%D4%C5%BB%C8%D2%CA%B5%C3%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5%20&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2%E0%AA%D5%C2%A7%E3%CB%C1%E8&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BB%D4%C2%C3%D1%B5%B9%EC%20%A7%D2%C1%CA%B9%D4%B7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


69 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2541). กำรบริหำรตลำดยุคใหม่.กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซแท็กซ์.  
 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. (2542). รำยงำนกำรด ำเนินงำนขั้นสุดท้ำย
 กำรด ำเนินกำรเพ่ือก ำหนดนโยบำยกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : การ
 ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย. 
 
สมศักดิ์ เตชะเอราวัณ. (2544). กำรจัดกำรธุรกิจบำนพักแบบชุมชนมีสวนร่วม : กรณีศึกษำบำนแม
 ก ำปอง อ ำเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม  การคนควาแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 
 
สฤษฎ์ แสงอรัญ. (2548). กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือเชิงนิเวศ (Ecotourism). [ออนไลน์]. เข้าถึง
 จาก www.dnp.go.th/NPO/html/ Tour/Eco_Tour.html. 
 
สร้อยรุจี อินทศร. (2546). ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อกำรบริกำร ให้บริกำรของห้ำงบิ๊กซีซูเปอร์
 เซ็นเตอร์สำขำจังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 ทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
 
เสรี เวชบุษกร. (2538). สวนนันทนำกำรและสื่อควำมหมำย ส ำนักอุทยำนแหงชำติกรมอุทยำน              
 แ ห ง ช ำ ติ สั ต ว ป่ ำ แ ล ะ พั น ธุ พื ช .  [อ อ น ไ ล น ].  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : 
 http://www.dnp.go.th/npo/html/Tour/Eco_Tour.html. 

 
สุรเชษฎ์  เชษฐมาส. (2546). กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่อนุรักษ์และกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำง
 ชีวภำพ: คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
 
สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์. พวงผกา แก้วกรม และ สุรางรัตน์ พันแสง. (2553). กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
 ทำงธรรมชำติในจังหวัดเพขรบูรณ์อย่ำงยั่งยืน. เพชรบูรณ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. 
 

จารุเนตร วิเศษสิงห์. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเยำวชนไทย.  วิทยานิพนธ์
 ปริญญามหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

'

' '



70 
 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. (2555). 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11. ค้นเมื่อ 22 ธันวาคม  
 2558, จากเว็บไซต์ http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/ 
 p11/plan11.pdf 
 
อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล. (2549). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 
เอ้ือมพร  หลินเจริญ. (2555). เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ. วำรสำรกำรวัดผลกำรศึกษำ,  
 17, 1, 17-29.  
 
อรนุช ศิลป์ มณีพันธ์. (2547). ลักษณะชำยฝั่งทะเลที่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยวบริเวณชำยฝั่งทะเล
 ประเทศไทย .  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาภูมิศาสตร์ .  กรุ ง เทพ :  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 
Adomavicius, G. & Kwon, Y. (2007). New Recommendation Techniques for Multicriteria 
 Rating Systems. IEEE Intelligence Systems, 22(3), 48-55.  
 
Adomavicius, G. & Tuzhilin A. (2005). Toward the Next Generation of Recommender 
 Systems: A Survey of the State-of-the-Art and Possible Extensions. IEEE 
 Transactions on Knowledge and Data Engineering, 17(6), 734-749. 

 
Andre, P., Wilson, M. L., Owens, A., and Smith, D.A. (2007). Journey Planning based on 

User Needs. CHI ’07 Extended Abstracts on Human Factors in Computing 
Systems: 130-135. 

 

Amado, C. A. (1997). Method and apparatus for applying if-then-else rules to data 

sets in a relational data base and generating from the results of application 

of said rules a database of diagnostics linked to said data sets to aid 

executive analysis of financial data.Google Patents.Retrieved from 

https://www.google.com/patents/US5701400 



71 
 

Boo, Elizabeth. (1991). Ecotourism : The Potentials and Pitfalls. Washington D.C. : 
 World Wildlife Fund-US. 
 
The Ecotourism Society. (1991). The Ecotourism Society’s Definition.  The  Ecotourism 
 Society Newsletter. 1. 
 
Western, D. (1993). Defining Ecotourism. In K. Lindbergh and D.E. Hawkins 
 (eds.)Ecotourism : A Guide for Planners & Managers. North Bennington 
 Vermont : The Ecotourism Society. pp. 7-11. 

 

Ceballos-Lascurain, H., (1991). Tourism, eco-tourism and protected areas. In Kusler, 
 (ed.) Ecotourism and Resource Conservation. Vol. 1. Eco-tourism and resource 
 conservation project. 
 
Cheung, L. T. O. and Fok, L. (2014). Assessing the role of ecotourism training in 
 changing participants' pro-environmental knowledge, attitude and behavior. 
 Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19(6), 645-661. 
 

Heng, Z. and Lai, L. S. (2012). A structural model of residents’ intention to participate 
 in ecotourism: The case of a wetland community. Tourism Management, 
 33(4), 916-925. 

 

Huang, C.-C., & Tseng, T.-L. B. (2004). Rough set approach to case-based  reasoning 
 application. Expert Systems with Applications, 26(3), 369–385.  
 
Kathrin P., Ying D., Michael L., Zhixian Y., (2007). Tourism Ontology and Semantic 

Management System: State-of-The-Arts Analysis. IADIS International 
Conference. IADIS; 111-114. 

 
Kotler, P. (2003). Marketing management. New Jersey: Prentice-Hall 
 



72 
 

Lee, W. H. and Moscardo, G. (2005). Understanding the impact of ecotourism resort 
 experiences on tourists’environmental attitudes and behavioral intentions. 
 Journal of Sustainable Tourism. 13(6), 546-565. 
 
Panawong N, Snae C, Brueckner M, editors.(2012). Ontology-Driven Information 
 Retrieval System for Regional Attractions. ICBMIS; 49-58. 
 
Powell, R. B. and Ham, S. H. (2008). Can ecotourism interpretation really lead to 
 pro-conservation knowledge, attitudes and behavior? evidence from the 
 Galapagos Islands. Journal of Sustainable Tourism. 16(4), 467-489. 
 
Leung, R.and Law, R. (2010). A review of personality research in the tourism and 
 hospitality context. Journal of Travel & Tourism Marketing. 27, 439-459. 
 
Pizam A. & Mansfield Y. (Eds). (1999). Consumer behavior in travel and tourism. New 
 York : Haworth Press. 
 

Ricci, F., Arslan, B., Mirzadeh, N., and Venturini, A. (2002). ITR: a Case-Based Travel 

Advisory System. Advances in Case-Based Reasoning. 2416/2002, 613-627. 

 

Ricci, F., and Missier, F. D. (2004). Supporting Travel Decision Making Through 

Personalized Recommendation. Designing Personalized User Experiences in 

eCommerce. 5, 231-251. 

 
The Common wealth Department of Tourism (CDoT). (1994). National Ecotourism 
 Strategy. Canberra : Australian Government Publishing Service. 
 
Yoon, Y., & Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and 
 satisfaction on destination loyalty: A structural model. Tourism Management, 
 26, 45-56. 




