
 
บรรณานุกรม 

 
กมลทิพย ์ค ำใจ. 2551. การวดัมูลค่าเพิม่ของสินทรัพย์ชุมชนเพือ่พฒันาเศรษฐกจิและสังคม ภาค
 ชนบท และชุมชนเมือง จังหวดัเชียงใหม่. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ. 
กรมกำรพฒันำชุมชน. 2550. แนวทางพฒันาคุณภาพแผนชุมชน. กลุ่มงำนส่งเสริมและพฒันำ 
  ระบบบริหำรจดักำรชุมชน ส ำนกัส่งเสริมและพฒันำศกัยภำพชุมชน  
กำญจนำ แกว้เทพ. 2541. การศึกษาส่ือมวลชนด้วยทฤษฎวีิพากษ์: แนวคิดและตัวอย่างงานวจัิย.
 พิมพค์ร้ังท่ี 2 กรุงเทพฯ: ภำพพิมพ.์ 
กำญจนำ แกว้เทพ และคณะ. 2543. สินเช่ือเพือ่ชุมชน การประมวลองค์ความรู้. ส ำนกังำน
 กองทุนสนบัสนุนกำรวจิยั.  
กำญจนำ แกว้เทพ. 2549. ศาสตร์แห่งส่ือและวฒันธรรมศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: เอดิสัน
 เพรสโปรดกัส์ 
กำญจนำ สุระ. 2551. การจัดการเรียนรู้เพือ่เพิม่ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ต่อการยกระดับ
 เศรษฐกจิและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่. ส ำนกังำน
 คณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ.  
กิจวจิยัเพื่อพฒันำทอ้งถ่ิน มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่. 2552. โครงการศูนย์การเรียนรู้
 เศรษฐกจิชุมชนเชิงคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่. พิมพค์ร้ังท่ี 1. เชียงใหม่: สุเทพกำรพิมพ.์ 
ไกรยทุธ ธีรตยำคีนนัท.์ 2544. กระบวนการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ส ำนกังำนโครงกำร วพร. 
 คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั. 
คณะวจิยัเร่ืองกำรปฏิรูประบบส่ือ. 2547. บทสังเคราะห์การปฏิรูปส่ือ. โครงกำร “กำรปฏิรูปส่ือ” 
 ภำยใตก้ำรกำรสนบัสนุนของส ำนกังำนกองทุนกำรสนบัสนุนกำรวิจยั. 
จุมพล สวสัดิยำกร . 2520. หลกัและวธีิการวจัิยทางสังคมศาสตร์. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยั 
 แห่งชำติ. 
ชชัวำลย ์ทตัศิวชั. 2549. การวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
 Research - PAR): มิติใหม่ของรูปแบบวธีิวจัิยเพือ่การพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่น. 
 กรุงเทพมหำนคร. 



 256 

ชยัรัตน์ ค ำนวณ. บทบาทส่ือมวลชนต่อวฒันธรรมไทย. [ระบบออนไลน์]. เขำ้ถึงไดจ้ำก: 
 http://www.thaipressasso.com/hotnews.newsthai.htm. (วนัท่ีคน้ขอ้มูล: 8 กนัยำยน 
 2549).   
ชมพนุูท นุตำคม. 2550. อทิธิพลส่ือในการสร้างสังคมอุดมความรู้.กรุงเทพมหำนคร:  
 ศูนยเ์อกสำรและต ำรำสถำบนัรำชภฏัสวนดุสิต. 
ณฐักลู จอมบดินทร์. 2544. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารของเทศบาลเมือง
 นราธิวาส. กรุงเทพมหำนคร. 
ดวงพร ค ำนูณวฒัน์และคณะ. 2550. บทสังเคราะห์รายงานการวจัิยการส่ือสารเพือ่การเปลีย่นแปลง
 สังคม. นนทบุรี: หจก.สหพฒันไพศำล. 
ทวศีกัด์ิ ป่ินทอง. 2550. หลกันิเทศศาสตร์. มหำวทิยำลยัรำชภฎัเชียงใหม่ 
ทวศีกัด์ิ ป่ินทอง. 2551. โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้การส่ือสารชุมชนแบบมีส่วนร่วม
 เพือ่พฒันาเศรษฐกจิและสังคมของท้องถิ่น จังหวดัชียงใหม่. ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
 วจิยัแห่งชำติ.  
ทศันำ แขมมณี. 2542. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม: จากทฤษฎสู่ีการปฏิบัติ. 
 กรุงเทพมหำนคร: สมชำยกำรพิมพ.์ 
ทรงศกัด์ิ  ศรีบุญจิตต ์และคณะ 2548. โครงการ การวจัิยเพือ่เพิม่ศักยภาพการแข่งขันของ
 วสิาหกจิชุมชนและการเช่ือมโยงกบัวสิาหกจิรูปแบบอื่น และอุตสาหกรรมหลกั 
 เพือ่ให้เกดิล าดับช้ันการพฒันาจากรากหญ้าสู่รากแก้วอย่างยัง่ยนื. คณะเศรษฐศำสตร์ 
 มหำวทิยำลยัเชียงใหม่. (ระหวำ่ง ตุลำคม 2548 - กนัยำยน 2551). 
ทรงศกัด์ิ  ศรีบุญจิตต ์และคณะ. 2548. โครงการการบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศภูมิศาสตร์
 ระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐเอกชน ในการพฒันาภูมิภาคทั้งในประเทศ
 และอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (GMS) คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ (ระหวำ่ง
 ตุลำคม 2547 - กนัยำยน 2552). 
เทียบ เหล่ำสุวรรณ. 2541. การศึกษาลักษณะองค์ประกอบการจัดการธุรกิจขององค์กรชุมชน
 ในชนบทที่สามารถพึ่งตนเองได้ในทางธุรกิจขององค์กรชุมชนในชนบทที่สามารถ
 พึ่งตนเองได้ในทางธุรกิจ (กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรท่านางแนว อ าเภอวังน้อย 
 จังหวัดขอนแก่น. วิทยำนิพนธ์ พฒันำชุมชนมหำบณัฑิต, 

http://www.thaipressasso.com/hotnews.newsthai.htm.%20(วันที่ค้นข้อมูล%20:%208%20กันยายน%202549).
http://www.thaipressasso.com/hotnews.newsthai.htm.%20(วันที่ค้นข้อมูล%20:%208%20กันยายน%202549).


 257 

ธีระพงษ ์แกว้หำวงษ์. 2544. กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประชาคม ประชาสังคม
 ขอนแก่น: โรงพิมพค์ลงันำนำวิทยำ 
ธงชยั สันติวงษ์. 2548. องค์การและการจัดการ กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 
นที เนียมศรีจนัทร์. 2545. ประโยชน์ทีค่าดหวังจากการติดตามและประเมินผลหลงัส้ินสุดการ
 วจัิย: มุมมองของผู้ก าหนดนโยบายการวจัิย. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ 
นนัทิยำ หุตำนุวฒัน์. 2549. การพัฒนาองค์กรชุมชน. กรุงเทพฯ: เอกซ์เปอร์เน็ท. 
บรรยงค์  โตจินดำ. 2541. องค์การและการจัดการ กรุงเทพฯ บริษทัรวมสำสน์ จ ำกดั 
ประเวศ วะสี. 2544. ประชาคม ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศีลธรรมและสุขภาพ.  
 กรุงเทพฯ. ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวิจยั. 
ประเวศ วะสี และคณะ. 2548. การจัดการความรู้เพือ่ประยุกต์ใช้ในการพฒันาอาชีพแบบ 
 บูรณาการเพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนแบบยัง่ยืน.สถำบนัส่งเสริมกำรจดักำรควำมรู้
 เพื่อสังคม (สคส.). 
ปำริชำติ วลยัเสถียรและคณะ.2547. กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา
 กรุงเทพฯ: ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวิจยั 
ฝ่ำยเมืองและส่ิงแวดลอ้ม สถำนบนัส่ิงแวดลอ้มไทย. 2548. ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม: ตัวช้ีวดั
 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ประเมินผลคร้ังที ่2). [ระบบออนไลน์]. เขำ้ถึงไดจ้ำก: 
 http://www.tei.or.th/uep/TAI/th_content.htm. (วนัท่ีคน้ขอ้มูล: 3 กรกฎำคม 2552). 
พะยอม วงคส์ำรศรี. 2534. องค์การและการจัดการ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ 
พนัศกัด์ิ ข  ำนุรักษ์. 2546. กำรประเมินประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององคก์ำรบริหำรส่วน
 ต ำบลในเขตพื้นท่ีอ ำเภอยะรัง จงัหวดัปัตตำนี. ภำคนิพนธ์ ศศ.ม. (พฒันำสังคม) 
 กรุงเทพมหำนคร: สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์. 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2542. 
ไพโรจน์ พรมสำสน์. “แนวทำงปฏิบติัรำชกำร” กำรเสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งของชุมชน 
 วารสารพัฒนาชุมชน. 38 (พฤศจิกำยน 2542) 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่. “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาด้าน
 เศรษฐกิจและสังคมเขตพืน้ที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
 เชียงใหม่”  9 พฤศจิกำยน 2549  
มงคล ด่ำนธำรินทร์. 2541. เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเชิงระบบ. กรุงเทพมหำนคร.  



 258 

รังสรรค์ เจริญทอง. 2540. กำรจดักำรป่ำชุมชน กรณีศึกษำ: ป่ำชุมชนบำ้นพฒันำ ต ำบล 
 แม่อูคอ อ ำเภอขุนยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่: วิทยำนิพนธ์, มหำวิทยำลยั
 แม่โจ ้
รัชนีกร เศรษโฐ. 2528. สังคมวิทยาชนบท. กรุงเทพมหำนคร: ไทยวฒันำพำนิช. 
ลิขิต ธีรเวคิน. 2548. การเมืองการปกครองของไทย. กรุงเทพมหำนคร: ส ำนกัพิมพ์
 มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์. 
วสันต ์ปัญญำแกว้. 2546. โครงการส ารวจประชาชนและผู้ปกครองในเร่ืองของผลกระทบของ
 ส่ือโทรทัศน์ทีม่ีต่อเด็กและเยาวชน. ภำควชิำสังคมวทิยำและมำนุษยวทิยำ  
 คณะสังคมศำสตร์ มหำวทิยำลยัเชียงใหม่. 
วิรัช วิรัชนิภำวรรณ. 2551. การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม: แนวคิด ปัญหา และ
 การพัฒนา. กรุงเทพมหำนคร: โอเดียนสโตร์. 
วิรัช วิรัชนิภำวรรณ. 2551. การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน.  
 กรุงเทพมหำนคร: โอเดียนสโตร์. 
วิไลลกัษณ์  กิติบุตร. 2551. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชนในการยกระดับการพัฒนา
 ท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร
 วิจยัแห่งชำติ 
วรีะพล   สุวรรณนนัต.์ 2527. กำรเขียนแผนและโครงกำรในรูป Logical Framework. กรุงเทพฯ 
วีระศกัด์ิ  สมยำนะ. 2551. การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาค
 ชนบทและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรวิจยัแห่งชำติ 
วีระศกัด์ิ  สมยำนะ. 2551. การจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัย ต่อการพัฒนา
 เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร
 วิจยัแห่งชำติ 
วีระศกัด์ิ สมยำนะและคณะ. 2553. การประเมินผลโครงการวิจัยการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
 เศรษฐกจิและสังคม ของภาคชนบท และชุมชนเมือง จังหวดัเชียงใหม่ (CMRU – SML). 
 ภำคนิพนธ์, มหำวิทยำรำชภฏัเชียงใหม่ 
ศุภำงค ์นนัตำและคณะ. 2547. โครงการ “กระบวนทัศน์ใหม่ในการส่ือสารเพื่อการพัฒนากลุ่ม
 ออมทรัพย์ จังหวัดสุรินทร์: สุรินทร์: ส ำนกังกองทุนสนบัสนุนกำรวิจยั 



 259 

สมพงค์ เกษมสิน. 2543. การจัดการ. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันำพำนิช. 
สมพนัธ์ เตชะอธิก. 2537. ศักยภาพและเครือข่ายผู้น าชาวบ้าน คู่มือและทิศทางการพัฒนา
 ผู้น าชาวบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาในชนบท กรุงเทพฯ: เจริญวิทยก์ำรพิมพ์ 
สมภพ คชินธนำนนัทน์. 2541. การมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมของข้าราชการ
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่: วิทยำนิพนธ์ปริญญำโท, มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
สมศกัด์ิ ศรีสันติสุข. 2536. สังคมวิทยา หลกักำรศึกษำวิเครำะห์และปฏิบติังำนชุมชน พิมพ์
 คร้ังท่ี 2 กรุงเทพฯ โรงพิมพม์หำวิทยำลยัขอนแก่น 
สถำบนัส่งเสริมกำรจดักำรควำมรู้เพื่อสังคม (สคส.). 2550. รำยงำนประจ ำปี 2550. พิมพ์
 คร้ังท่ี 1 พ.ย. 2550. 
สัญญำ  สัญญำวิวฒัน์. 2526. การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหำนคร: ไทยวฒันำพำนิช. 
สุพตัรำ ชำติบญัชำชยั. 2548. กระบวนการเรียนรู้: แนวคิด ความหมาย และบทเรียนใน
 สังคมไทย กรุงเทพฯ: โครงกำรเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข 
สุมณฑำ  พรหมบุญและคณะ. 2550. “กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” หนำ้ 34 รวบรวม 
 โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรศึกษำแห่งชำติ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพโ์อเดียนสโตร์ 
ส ำนกังำนกำรศึกษำนอกโรงเรียนและกำรศึกษำตำมอธัยำศยัจงัหวดัตรำด. 2552.  
 การมีส่วนร่วมของชุมชน. [ระบบออนไลน์]. เขำ้ถึงไดจ้ำก :  
 http://trat.nfe.go.th/trat/topic5_old.php?page=5. (วนัท่ีคน้ขอ้มูล : 12 กนัยำยน 
 2552). 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ. 2550. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10. 
ส ำนกังำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ. 2550. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าดัชนีช้ีวัดภาวะ
 เศรษฐกิจและสังคมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.  ส ำนกังำนปลดั กระทรวง
 กำรพฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย.์ 
ส ำนกังำนทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่. 2549. ข้อมูลองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่.
 [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมำ http://www.e.chiangmai.go.th/echiangmai/service/ 
 blance_list.php?office (2 ตุลำคม 2549) 

http://trat.nfe.go.th/trat/
http://www.e.chiangmai.go.th/


 260 

ส ำนกังำนมำตรฐำนกำรศึกษำ. 2545. ส ำนกังำนสภำสถำบนัรำชภฎั, กระทรวงศึกษำธิกำร, 
 ส ำนกัมำตรฐำนอุดมศึกษำ, ทบวงมหำวทิยำลยั, ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 ชุดวชิารการประเมินเพือ่พฒันา: Evaluation for Development), หลกัสูตร
 ประกำศนียบตัรบณัฑิตกำรจดักำรและกำรประเมินโครงกำร ตำมโครงกำรเพิ่ม
 ประสิทธิภำพบริหำรจดักำร กองทุนหมู่บำ้นและชุมชนเมือง พ.ศ. 2545. 
ส ำนกังำนมำตรฐำนกำรศึกษำ. 2545. ส ำนกังำนสภำสถำบนัรำชภฎั, กระทรวงศึกษำธิกำร, 
 ส ำนกัมำตรฐำนอุดมศึกษำ, ทบวงมหำวทิยำลยั, ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวชิาการ 
 จัดการธุรกจิชุมชน: Community Business Management), หลกัสูตรประกำศนียบตัร
 บณัฑิตกำรจดักำรและกำรประเมินโครงกำร ตำมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพบริหำร
 จดักำร กองทุนหมู่บำ้นและชุมชนเมือง พ.ศ. 2545. 
ส ำนกังำนมำตรฐำนกำรศึกษำ. 2545. ส ำนกังำนสภำสถำบนัรำชภฎั, กระทรวงศึกษำธิกำร, 
 ส ำนกัมำตรฐำนอุดมศึกษำ, ทบวงมหำวทิยำลยั, ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุด วชิาการ
 จัดการและการวางแผนธุรกจิ (Business Management and Planning), หลกัสูตร
 ประกำศนียบตัรบณัฑิตกำรจดักำรและกำรประเมินโครงกำร ตำมโครงกำรเพิ่ม
 ประสิทธิภำพบริหำรจดักำร กองทุน.  
อนุช อำภำภิรม. 2545. การส่ือสาร การแสวงหาส่ือเพือ่สาธารณะในโลกยุคไร้พรมแดน. 
 กรุงเทพฯ: มูลนิธิศูนยส่ื์อเพื่อกำรพฒันำ. 
อภิชยั พนัธเสน. 2544. การวเิคราะห์อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวพระราช 
 ด าริเศรษฐกจิพอเพยีง. สถำบนักำรจดักำรเพื่อชนบทและสังคม มูลนิธิบูรณะ
 ชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถมัภ์. 
อภิชยั พนัธเสน. 2549. สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ:  
 ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวิจยั. 
อภิชยั  พนัธเสน. 2550. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดย
 ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ส ำนกังำนสภำท่ีปรึกษำเศรษฐกิจและสังคม
 แห่งชำติ. 
อำรี  วบิูลยพ์งศ ์ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต.์ 2547 “การพฒันานักวจัิยเชิงปฏิบัติการไตรภาคีเพือ่
 ยกระดับวสิาหกจิชุมชนระยะที ่1: ภาคเหนือตอนบน” ศูนยว์จิยัเพื่อเพิ่มผลผลิตทำง
 เกษตร คณะเกษตรศำสตร์ และคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่. (ระหวำ่ง  
 15 กนัยำยน 2546-15 ธนัวำคม 2547) (15 เดือน) 



 261 

อำรี วบิูลยพ์งศ ์ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต.์ 2548.  “บ่มเพาะนวตักรรมการเกษตรชุมชน” ศูนยว์จิยัเพื่อ
 เพิ่มผลผลิตทำงเกษตร คณะเกษตรศำสตร์ และคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยั 
 เชียงใหม่. (ระหวำ่ง 1 มกรำคม – 14 ธนัวำคม 2548) (11 เดือน 14 วนั) 
Bovee, Courtland L. and others.2000. Management. New York:McGraw – Hill, Inc.. 
Kinicki, Williams. 2004. Management. New York: McGraw-Hill 
Organization for Economic Co – operation and Development (OEDC). 1993. The 
 Measurement of Scientific and Technological Activities : Functional Distribution: 67 - 72. 
Robbins,Stephen.P and Mary Coutler.1999. Management. 6th ed.New Jersey:Prentice – Hall Inc..  
 
 
 

 




