
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 

132 

บรรณานุกรม 
 

กรมการท่องเที่ยว. (2561). แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561-2564) ของกรมการ
ท่องเที่ยว. กรมการท่องเที่ยว. วีไอพี ก็อปปี้ปริ้น. 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2562). Amazing go local. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 
กรมการพัฒนาชุมชน. (2561). แนวทางการด าเนินงานนโยบายสานพลังประชารัฐในการขับเคลื่อน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ. กรมการพัฒนาชุมชน. ส านักเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน. 

_______. (2561) คู่มือบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ.ี กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย. 

_______. (2560). แนวทางการด าเนินงานนโยบายสานพลังประชารัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ. กรมการพัฒนาชุมชน. ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน. 

_______. (2559). คู่มือการด าเนินงานผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ประจ า    ปี 2559. 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย: ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจ
ชุมชน. 

เกษม กุณาศรี และคณะ . (2559). การเลือกเอกลักษณ์ท้องถิ่นส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยพู. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 10 (4), 
88-89. 

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานราก. (2559). คู่มือการส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ฐานราก. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). ส านักสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). 

จิตกวี กระจ่างเมฆ และสุดหล้า เหมือนเดช. (2562). การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
จังหวัดนครปฐมไทยแลนด์ 4.0. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์. 

ชาญวิทย์ วสยางกูร. (2558). รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมในเขตเมือง 
กรณีศึกษาชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในเขตเมืองมุดดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.  

ทวีป บุตรโพธิ์. (2560). การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ. คณะท างานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ. 
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ธนูศิลป์ อินดาและคณะ (2562). การศึกษาทุนเดิมและศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการการ

ท่องเที่ยววิถีไทพวน บ้านกลาง ต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. รายงานวิจัย. 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

ธีรยุทธ์ เสนีวงศ ์ณ อยุธยา. (2555). (ม.ป.ป.). การถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

ธัชกร ภัทรพันปี. (2561). กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบล    
บางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี. 

นฤมล พ่ึงกิจ และคณะ. (2559). การพัฒนากลุ่มอาชีพสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลต าบล พุ
เตย จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิจัย, 11 (2), 207-208. 

นิกร ผัสดี. (2555). การส่งเสริมกลุ่มอาชีพราษฎรขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่ทะ  
จังหวัดล าปาง. ปริญญารัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

นิพันธ์ บุญหลวง. (2561). แนวทางการจัดการชุมชนต้นแบบบ้านทุ่งศรี จังหวัดแพร่. รายงานการ
วิจัย. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร. 

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

บุญฑวรรณ วิงวอน และคณะ. (2556). การบูรณาการทุนทางสังคมของแหล่งท่องเที่ยวในการ
เชื่อมโยงสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของจังหวัดล าปาง. รายงานวิจัย. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ปณิษฐา ตาค า. (2562). การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านห้วยเตย อ าเภอซ าสูง 
จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 19 (2), 203-204. 

ปิยะ เพชรสงค์ และคณะ. (2555). รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช . รายงาน
การวิจัย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.              

ฝ่ายนโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา. (2559). แผนพัฒนาส่ีปี (2561-
2564). ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา. 
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มูลนิธิชัยพัฒนา.(2550). เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับ   

ลิชชิ่ง. 
มาลิณี ศรีไมตรี. (2559). การพัฒนารูปแบบและศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี . วารสารการ
บริการและท่องเที่ยวไทย, 11(2), 53. 

ยุทธนา พรหมณี และคณะ. (2558). การศึกษาการจัดการกลุ่มอาชีพชุมชนอ าเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตานี. รายงานการวิจัย. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี. 

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579). (2560). ประเทศไทยกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี. ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์ 
พับลิเคชั่น.  

วุฒิชาติ สุนทรสมัย และปิยะพร ธรรมชาติ. (2559). รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพของ
จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน.วารสารสมาคมนักวิจัย, 
21(3), 167 

ศุภลักษณ ์วิริยะสุมน และคณะ.(2561). การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและยกระดับเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนภาคเหนือ
ตอนล่างสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์. รายงานวิจัย. ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.). 

สมชาย ชมพูน้อย. (2561). แนวทางการเพิ่มมูลค่าท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านเชียง
จังหวัดอุดรธานี. รายงานการวิจัย. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร. 

สมชาย โอภาสเสถียร. (2563, 29 พฤษภาคม). ประธานชมรมทัวร์ไทย 4.0. สัมภาษณ์. 
สมสุข บุญญะบัญชา. (2559). การด าเนินงานผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ประจ า ปี 

2559. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย: ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชน. 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ. (2558). วาระพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว. ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ . ส านักการพิมพ์งาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 
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สิริกร บุญสังข์ และคณะ. (2560). การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   มา
ใช้เพื่อชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข. วารสารชุมชนวิจัย, 11 (2), 15. 

สัญญา พานิชยเวช และคณะ. (2561). การศึกษาพัฒนาการเมืองสวรรคโลกและมรดกวัฒนธรรม
ชุมชนสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยเครือข่ายชุมชนคนสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย. รายงานการวิจัย. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน. (2547). เล่มที่23. ภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบ้าน.กรุงเทพมหานคร:  
คุรุสภาลาดพร้าว. 

สุชาติ กลิ่นสังข์ และคณะ. (2562). โครงการแนวทางการพัฒนาชุมชนวังทองสู่การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยภาคีเครือข่ายชุมชนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก. รายงานวิจัย. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

สุมาลี เจริญบุญ. (2555). การส่งเสริมกลุ่มอาชีพในองค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบาง
 ระก า จังหวัดพิษณุโลกให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ . ปริญญารัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ส านักงานการพัฒนาการท่องเที่ยว. (2557). สถิตินักท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (2562). ความยากจนและความ
เหลื่อมล้ าในประเทศไทย ปี 2562. ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 

______ (2560). รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ าในประเทศ
ไทย ปี 2559. ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2534). ภูมิปัญญาชาวบ้าน. กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา
ลาดพร้าว. 

ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (2546). แผนพัฒนากลุ่ม
อาชีพในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ พ.ศ. 2547-2552. ส านักราชวัง สวนจิตรลดา. 

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย . (2561). องค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย: การสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม. ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
กระทรวงวัฒนธรรม. 
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ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา. (2559). แผนพัฒนาสามปี (2559-2561). ฝ่าย
นโยบายและแผน ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา. 
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