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กรมการพัฒนาชุมชน. (2559). คู่มือการดíเนินงานผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ประจ า    
ปี 2559. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย: ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชน. 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2561). สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI). [ออนไลน์]. สืบค้นจาก http:// 

www.ipthailand.go.th/th/gi-002.html. [เข้าถึงข้อมูล 6 มกราคม 2561].   
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น . (2558). มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครอง

ท้องถิ่น. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก http:// www.dla.go.th/work/e_ book/ eb1/ std 
210550/24/24.html. [เข้าถึงข้อมูล 6 มกราคม 2561].   

กาญจนา ปะอีกูล. (2561, 2 พฤษภาคม). สัมภาษณ์. ผู้น ากลุ่มอาชีพสตรีพัฒนา 8. 
เกษม กุณาศรี และคณะ. (2559). การเลือกเอกลักษณ์ท้องถิ่นส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยพู. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 
กิตติพงษ์ แก้วบางพลี. (2561, 5 เมษายน). สัมภาษณ์. ผู้ใหญ่บ้านต าบลบางปลาหมู่ที่ 6.  
ไกรสอน ปัญญาคง. (2561, 9 เมษายน). สัมภาษณ์. ผู้ใหญ่บ้านต าบลบางปลาหมู่ที่ 14.  
จินดา แผ้วฉ่ า. (2561, 10 เมษายน). สัมภาษณ์. ผู้ใหญ่บ้านต าบลบางปลาหมู่ที่ 13.  
ฉัตรชัย สาริกัลยะ. (2561). สานพลังเพื่ออนาคตประเทศไทย เด็กไทยเกิดน้อย สังคมสูงวัย .  

บทความ. ไทยรัฐ.(14 กุมภาพันธ์ 2561) 
เฉลิม สามเสน. (2561, 27 มีนาคม). สัมภาษณ์. ผู้น ากลุ่มอาชีพแปรรูปปลาสลิด.  
โฉมยงค์ แย้มเพียร. (2561, 20 มีนาคม). สัมภาษณ์. ผู้น ากลุ่มอาชีพท าอาหารดั้งเดิม.  
ชาญวิทย์ วสยางกูร. (2558). รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมในเขตเมือง 

กรณีศึกษาชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในเขตเมืองมุดดาหาร จังหวัดมุกดาหาร. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.  

ชนินทร์ รื่นเริง. (2561, 18 พฤษภาคม). สัมภาษณ์. อดีตนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา. 
ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์. (2561, 10 เมษายน). สัมภาษณ์. ผู้ใหญ่บ้านต าบลบางปลาหมู่ที่ 1.  
ณรงค์ เมืองรอง. (2561, 2 พฤษภาคม). สัมภาษณ์. ผู้ใหญ่บ้านต าบลบางปลาหมู่ที่ 10.  
ณัฐสิทธิ์ จันทร์หอม. (2561 19 มีนาคม). สัมภาษณ์. ผู้น ากลุ่มอาชีพท าอาหารดั้งเดิม.  
ทองก้อน สอนใจ. (2561 15 มีนาคม). สัมภาษณ์. ผู้น ากลุ่มอาชีพแปรรูปปลาสลิด.  
ทรัพยมณี  จั่นมุ้ย. (2561, 4 เมษายน). สัมภาษณ์. ผู้น ากลุ่มอาชีพเกษตรศูนย์การเรียนรู้.  
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ธงชัย ธนสถิตย์. (2560). ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ . กลุ่มงานสารสนเทศการ    
พัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา.  

ธนาภรณ์ พรมสุวรรณ. (2561).จับมือท าม่อนไหมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ. บทความ. มติชน (13 
มีนาคม 2561) 

ธนพล ภูนุช. (2561, 21 มีนาคม). สัมภาษณ์. ผู้ใหญ่บ้านต าบลบางปลาหมู่ที่ 8. 
ธวัช แผ้วฉ่ า. (2561, 10 เมษายน). สัมภาษณ์. สมาชิกสภาต าบลบางปลา.  
ธนันภรณ์ พ่วงข า (2561, 21 มีนาคม). สัมภาษณ์. ผู้น ากลุ่มอาชีพท าขนมกง.  
ธีรยุทธ์ เสนีวงศ ์ณ อยุธยา. (2555). (ม.ป.ป.). การถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ธีรพงษ์ ฟักอ่อน. (2561, 20 เมษายน ). สัมภาษณ์. ผู้ใหญ่บ้านต าบลบางปลาหมู่ที่ 7.  

ธัชกร ภัทรพันปี. (2560). การประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล. กรุงเทพฯ: โปรแทคปริ้นติ้ง. 

ธันยพัต แก้วนุ่ม. (2561, 14 กุมภาพันธ์). สัมภาษณ์. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา.  
นิกร ผัสดี. (2555). การส่งเสริมกลุ่มอาชีพราษฎรขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่ทะ  

จังหวัดล าปาง. ปริญญารัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 
นิยตา อนรรฆนนท์. (2561, 14 กุมภาพันธ์). หัวหน้ากองสวัสดิการและพัฒนาชุมชนต าบลบางปลา. 

สัมภาษณ์. 
ในหลวง’กับพระราชด าริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง . (2559). บทความ. เดลินิวส์. (13 ตุลาคม 

2559) 
ปิยะ เพชรสงค์ และคณะ.  (2555). รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเกษตรกรที่ได้รับการ

ส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช . รายงาน
การวิจัย. มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลศรีวิชัย.              

ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์ 
พับลิเคชั่น.  

พรประภา ทั่งนาค. (2561, 22 มีนาคม). สัมภาษณ์. ผู้น ากลุ่มอาชีพแปรรูปปลาสลิด.  
พรพนา พัดทอง. (2561, 14 มีนาคม). สัมภาษณ์. ก านันต าบลบางปลาและดูแลหมู่ที่ 4. 
พรพิศ  ศรีสมวงษ์. (2561, 13 มีนาคม). สัมภาษณ์. ผู้น ากลุ่มอาชีพหมู่บ้านเก้าแสน.  
พลอยพรรณ เชี่ยวชาญ. (2559). บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชน. ปริญญารัฐศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 
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พิชัย จันทสาร. (2561, 10 พฤษภาคม). สัมภาษณ์. ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลบางปลา.  
ไพโรจน์ ดงกระโทก. (2551). บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

ชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก อ าเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวล าภู. ปริญญารัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

มนตรี คล้ายสมบูรณ์. (2561, 4 เมษายน). สัมภาษณ์. ผู้ใหญ่บ้านต าบลบางปลาหมู่ที่ 11.  
มาโนช ชาวสวน. (2545). แบบจ าลองการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับโดยกระบวนการ

วิเคราะห์เป็นล าดับชั้น. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
นักพัฒนาชุมชน. (2561, 20 เมษายน ). สัมภาษณ์. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองบางพลี. 
มูลนิธิชัยพัฒนา.(2550). เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับ   

ลิชชิ่ง. 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.). (2558). รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 

2558. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 
รุ่งอรุณ แจ่มจันทร์. (2561, 25 มีนาคม). ผู้ใหญ่บ้านต าบลบางปลาหมู่ที่ 2.  
โยธิน แก้วนุ่ม. (2561, 27 มีนาคม). สัมภาษณ์. ผู้ใหญ่บ้านต าบลบางปลาหมู่ที่ 3.  
วรวรรณ หนูงาม. (2561, 6 พฤษภาคม). สัมภาษณ์. ผู้น ากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาสลิด.  
วิฑูรย์ ตันศิริคงคล. (2542). AHP กระบวนการตัดสินใจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก. 

กรุงเทพฯ: กราฟฟิค แอนด์ ปริ้นติ้ง เซ็นเตอร์. 
ศิวพล อินทร์พรหม. (2561, 10 เมษายน). สัมภาษณ์. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต าบลบางปลาหมู่ที่ 3.  
สมชาย ทับทอง. (2561, 10 เมษายน). สัมภาษณ์. ผู้ใหญ่บ้านต าบลบางปลาหมู่ที่ 15.  
สมเดช ทรัพย์ประเสริฐ. (2561, 14 มีนาคม). สัมภาษณ์. ผู้ใหญ่บ้านต าบลบางปลาหมู่ที่ 9. 
สถาบันด ารงราชานุภาพ. (2539). ปัญหาการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล.  รายงานวิจัย. 

กองวิชาการ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.  
สถาบันพระปกเกล้า. (2547). วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ 
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. (2558). สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558. นครปฐม: 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. 
สนั่น พ่วงข า. (2561, 27 มีนาคม). สัมภาษณ์. สมาชิกสภาต าบลบางปลา.  
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สาธิต แสงโสภา. (2547). การออกแบบสนับสนุนการตัดสินใจในการประเมินระบบแผ่นพื้น โดยใช้ 
AHP. วิศวกรรมศาตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 

สิริอร นิยมเดช. (2556). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ. ปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สุกิจ มาลีเศษ. (2555). กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลต าบล   
ล ว ง เ ห นื อ  อ า เ ภ อ ด อ ย ส ะ เ ก็ ด  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่ .  รั ฐ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

สุชานาถ พัฒนวงศ์งาม. (2560). ตลาดนัดชุมชนเป็นเศรษฐกิจฐานรากของจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการโลจิสติกส์: กรณีศึกษาตลาดนัดชุมชนบริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ 
10 (2).  

สุนี สุขมี . (2561, 1 พฤษภาคม). สัมภาษณ์. ผู้น ากลุ่มอาชีพสตรีคลองสี่.  
สุมาลี  สังข์ศร.ี (2550). ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้. วารสารศึกษาศาสตร์ 

มสธ. 2.(3). (3 มิถุนายน-พฤศจิกายน 2550). 
สุมาลี เจริญบุญ. (2555). การส่งเสริมกลุ่มอาชีพในองค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบาง

 ระก า จังหวัดพิษณุโลกให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้. ปริญญารัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

สุเมธ รอดดี สัมภาษณ์. (2561, 5 เมษายน). สัมภาษณ์. ผู้ใหญ่บ้านต าบลบางปลาหมู่ที่ 12.  
ส ารวจอาชีพชุมชน. (2561, มกราคม-กุมภาพันธ์). ส ารวจ. กลุ่มอาชีพชุมชนต าบลบางปลา.  
ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ. (2556). คู่มือการด าเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
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