
บรรณานุกรม 

การศึกษานอกโรงเรียน, กรม. กระทรวงศึกษาธิการ. (2538). การวจัิยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม   
     ชุดวชิาการวจัิยทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ :  บริษทัประชาชน จ ากดั.  

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, ส านกังาน. 2549. “งานวจิยัท่ีน าไปใชป้ระโยชน์” [ระบบออนไลน์].  
   แหล่งท่ีมา http://www.trf.or.th/RE/x.asp?Art_ID=117 (20 พ.ย.2549). 

ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์. การสนทนากลุ่ม . เอกสารประกอบการอบรมโครงการพฒันาเพื่อ 
 การศึกษาเร่ืองเอดส์ ,  ม.ป.ป.  เอกสาอดัส าเนา. 
ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต.์ (2547).  การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพืน้บ้าน จังหวดั 
 เชียงใหม่และล าพูน.   เชียงใหม่ : ศูนยว์จิยัเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะ 
 เกษตรศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
นเรศ   สงเคราะห์สุข. (2541).จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ.  เชียงใหม่ : ส านกังานโครงการพฒันาท่ีสูง 

 ไทย- เยอรมนั. 
นวพร ล ้าเลิศกุลและสุพจน์ บุญแรง. (2543).  การปรับปรุงกรรมวธีิการผลติถั่วเน่า: อาหารหมัก 
 พืน้บ้านภาคเหนือ.  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. 
ประเวศ  วะสี. (2539). การพัฒนาพลงัสร้างสรรค์ขององค์กร . กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบา้น. 
ประเวศ  วะสี. (2543). “หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา  คือ  การปฏิรูปการเรียนรู้”  ปฏิรูปการ 
              เรียนรู้ ผู้เรียนส าคัญทีสุ่ด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 
ปาริชาติ วลยัเสถียร. (2549). กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพฒันา. กรุงเทพฯ :  
 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สวส.). 
พศิน  แตงจวง. (2544). เอกสารประกอบการสอนชุดที่1 การวจัิยชุมชน. เชียงใหม่ :   
               มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ไพพรรณ  เกียรติโชติชยั.  (2545).หลกัการสัมมนา. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : บริษทัการศึกษา จ ากดั 
มงคล กวางวโรภาสและกระวี ตรีอ านรรค. (2547).  การวิจัยและพฒันาเคร่ืองสกดัน า้มันงาดิบ.  
  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
มสัรัตน์ แสงแกว้. (2549). ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลติน า้มันงา : กรณศึีกษา กลุ่มแปรรูป 
  ผลติภัณฑ์เกษตรปลอดสารเคมีบ้านปางหมู อ าเภอเมือง จังหวดัแม่ฮ่องสอน. เชียงใหม่ :  
  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
วิชิตวงศ ์ ณ ป้อมเพชร. (2546). พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวกบัปัญหาเศรษฐกจิของประเทศไทย. 
 กรุงเทพฯ : บริษทัยโูรปาเพรส จ ากดั. 
สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. (2543). การเขียนโครงการวจัิยทางสังคมศาสตร์และ 
 มนุษย์ศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 2 . เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ ์

http://www.trf.or.th/RE/x.asp?Art_ID=117


 86 

สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม. (2548). [On-line]. Available HTTP:  
 http://www.kmi.or.th/. [2551, ก.ย.1] 

สนธยา  ทองติด.  (2546). กระบวนการวจัิยแบบมีส่วนร่วมเพือ่พฒันาวสัิยทัศน์เกี่ยวกับการจัดท า 
 หลกัสูตรสถานศึกษา ของบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกบัการศึกษา ในเขตพืน้ทีบ่ริการ 

 โรงเรียนบ้านโนนตูม อ าเภอวังโปง จังหวดัเพชรบูรณ์, . เชียงใหม่ : วทิยานิพนธ์  
 ศึกษาศาสตร์ มหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
สภาสถาบนัราชภฏั, ส านกังาน. (2544). รายงานการวจัิยการน้อมน าแนวพระราชด าริทฤษฎใีหม่ 

 และเศรษฐกจิพอเพยีงลงสู่การปฏิบัติในสถาบันราชภัฏ. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว. 
สมบติั  สิงฆราช. (2549). เศรษฐกจิไทย 1. พิมพค์ร้ังท่ี 1. เชียงใหม่ : แพรวการพิมพ.์ 
__________. (2549). เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1. (พิมพค์ร้ังท่ี 2). เชียงใหม่ : แพรวการพิมพ.์ 
สิริพร เศรษฐปราโมทย.์ (2549). การปรับปรุงกระบวนการผลติน า้มันงา. เชียงใหม่ :       
  มหาวทิยาลยัแม่โจ.้ 
อนุรักษ ์ ปัญญานุวฒัน์ และคณะ.  (2544). การวจัิยชุมชน. เอกสารประกอบการสอนกระบวน 

 วชิา บวจป. (912)702.  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   
อารี วบิูลยพ์งศแ์ละคณะ. (2549). โครงการ การพฒันานักวจัิยและการวจัิยเชิงปฏิบัติการไตรภาคี 
  เพือ่ยกระดับวสิาหกจิชุมชน ระยะที ่1 : ภาคเหนือตอนบน. คณะเกษตรศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
Banker, R.D., Charnes, A. & Cooper, W.W. (1984). Some Models for Estimating Technical 

and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science30, pp. 
1078 -1092. 

Charnes, A.,Cooper, W.W.,  & Roberts, E.(1978). Measuring the efficiency of decision making 
units. European Journal of operational Research 2(6), pp. 429 – 444. 

Coelli, T, Rao, D.S.Prasada and Battese, George E. (1997). An Introduction to Efficiency and 
Productivity Analysis. London: Kluwer Academic Publishers. 

Farrell, M.J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal 
Statistical Society, Series A(General) 120, Part ІІІ. pp. 253 – 290. 

John M.Cohen and Norman T. Uphoff. “Participation’s Place in Rural  
            Development : Seek Clarity Through Specifics”, World Development.    
            Vol.8,1980 : 219. 
 

http://www.kmi.or.th/



