
 120 

     บรรณานุกรม 

 

 
กระทรวงมหาดไทย, กรม. (2544). พฒันาเศรษฐกจิพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ 
กระทรวงมหาดไทย, กรม. (2544). โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์. กรุงเทพฯ 
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย. (2551). ศูนย์บริการข้อมูลอ าเภอ คณะกรรมการบริหาร

องคก์ารปกครอง. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://www.amphoe.com/menu.php.         
(25 เมษายน 2550). 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2544). หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกผลติภัณฑ์ . กรุงเทพฯ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2549). แนวทางการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย. 

กรุงเทพฯ  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2548). คู่มือก่อตั้งธุรกจิ.  เชียงใหม่: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  

กู๊ดพร้ินท ์พร้ินทต้ิ์ง. 
กรมศิลปากร. ศิลปะและหัตถกรรมไทย. กรุงเทพ : อมัรินทร์พร้ินต้ิง กรุ๊พ จ ากดั, 2532. 
เกษม พิพฒัน์เสรีธรรม. (2547 ). OTOP นักสู้ชาวบ้านนักการตลาดชุมชน. กรุงเทพฯ: 
  เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส. 
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ. การคิดเชิงสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2537. 
คณะบริหารศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี. (2552). เนื้อหาประกอบการสอนวชิาเศรษฐศาสตร์

และธุรกจิเบือ้งต้น. 
คอ็ตเลอร์ ฟิลลิป. การจัดการการตลาด. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2547. 
จิตตใ์ส แกว้บุญเรือง. (2546). การด าเนินงานโครงการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

ทีป่ระสบความส าเร็จในจังหวดัล าปาง. เชียงใหม่. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
จีรพนัธ์ สมประสงค.์ ประวตัิศิลปะ. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮา้ส์, 2533. 
ไทบาวท,์ อลิซ เอม็. การสร้างแบรนด์ของ Kellogg. กรุงเทพฯ : เอก็ซเปอร์เน็ท, 2551. 
น่ิมอนงค ์อ่อนนอก. (2543). กระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการตลาดผลติภัณฑ์หัตถกรรม 

ในครัวเรือน. เชียงใหม่. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
นภสร ล้ิมไชยาวฒัน์ . ประสิทธิผลของการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ทีม่ีต่อผู้บริโภค.  
 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2545. 
นิรัช สุดสังข.์ ออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, 2548. 

http://www.amphoe.com/menu.php.%20%20%20%20%20%20%20%20%20(25
http://www.amphoe.com/menu.php.%20%20%20%20%20%20%20%20%20(25


 121 

นันทิยา หุตานุวตัร และณรงค์ หุตานุวตัร. (2544). SWOT การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจชุมชน. 
อุบลราชธานี. ฝ่ายผลิต และเอกสาร ส านกัวทิยาบริการ มหาวทิยาลยัอุบราชธานี. 

บุษกร นุเกตุ. (2548). การด าเนินงานของกลุ่มผู้ผลติค้าทีไ่ด้รับการคัดสรรสุดยอด หน่ึงต าบล หน่ึง
ผลภิัณฑ์ 5 ดาว ระดับจังหวดัของเชียงใหม่. เชียงใหม่. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ปรมตัถ ์บริพนัธกุล. (2546). การจัดการธุรกจิผลติภัณฑ์ไม้แกะสลกับ้านถวาย อ าเภอหางดง 
จังหวดัเชียงใหม่. เชียงใหม่. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ประเสริฐ ศีลรัตนา. ของทีร่ะลกึ. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮา้ส์, 2531. 
ประเวศ วะสี. “การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยเพือ่การพฒันา” ใน เสรี พงศ์พศิ (บก.)ภูมิปัญญา
 ชาวบ้านกบัการพฒันาชนบท. กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2536. 
พงษศ์กัด์ิ ไชยทิพย.์ เทคนิคการออกแบบงานกราฟิก. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่, 2544. 
พนีาลิน สาริยา. (2549). การออกแบบลวดลาย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
พีระพงษ ์เงินงาม. (2546). ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพร้อมของกลุ่มชุมชนในโครงการ หน่ึงต าบล  

หน่ึงผลติภัณฑ์.  เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน. (2548). หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน. กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
วรุณวดี ใจสบาย. (2548). บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อโครงการ หน่ึงต าบล 

หน่ึงผลติภัณฑ์จังหวดัเชียงใหม่. เชียงใหม่. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
วชิิต อู่อน้. (2551). การจัดการเชิงกลยุทธ์ ข้ันตอน  และวิธีการวเิคราะห์ กรณีศึกษาเชิงกลยุทธ์. 

กรุงเทพฯ: พรินทแ์อทมีเดีย 
วรุิณ ตั้งเจริญ. (2527). การออกแบบ. กรุงเทพฯ: วชิวลอาร์ต. 
ศิริพร ศรีชูชาติ. (2548). มูลค่าเพิม่ในประเทศอุตสาหกรรมท่องเทีย่วประเทศไทย. เชียงใหม่. 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
ศิริพรณ์ ปีเตอร์. (2552). การออกแบบกราฟิก.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 
ศิวรัตน์ กุศล. (2548). ศักยาภาพของวิสาหกิจท้องถิ่นในหมู่บ้านถวายในการเข้าสู่โครงการ           

หน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์. เชียงใหม่. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
ศูนยส์ารสนเทศ ราชบณัฑิตยสถาน.  (2544). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ 
สงกรานต ์สุดหอม. (2544). การใช้สีธรรมชาติในผลติภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชียงใหม่ : รายงานการ

วจัิย The Use of natural color in artifacts and handicrafts in Chiang Mai.  
เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 



 122 

สมศิริ อรุโณทยั. (2549). การออกแบบลวดลาย. ปทุมธานี: มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถมัป์ 

สิทธิศกัด์ิ ธญัศรีสวสัด์ิกุล. (2529). การออกแบบลวดลาย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 
สุรางคพ์ร ไชยวงศ.์ (2548). ศักยภาพของกลุ่มไม้แกะสลกั อ าเภอแม่ทา จังหวดัล าพูน 

 ในการเข้าสู่โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์. เชียงใหม่. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล. (2549). บ้านแหวน.  

[ระบบออนไลน์].  แหล่งท่ีมา  http://www.baanwan.org/ (25 เมษายน 2550). 
อดุลย ์จาตุรงคกุล. การบริหารเชิงกลยุทธ์ : Strategic Management, แนวคิด & การศึกษา.  
 กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  
อารยะ ศรีกลัยาณบุตร. การออกแบบตราสัญลกัษณ์. กรุงเทพฯ, 2549. 
อารี สุทธิพนัธ์ุ.  (2527). การออกแบบ. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
 

 




