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บรรณานุกรม 
 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.  (2550).  แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554, 
กรุงเทพฯ: คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 

_____.  (2554).  แผนการตลาดการท่องเท่ียวปี 2555. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการนโยบายการ 
ท่องเที่ยวแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 

_____.  (2554).  แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ 
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 

กระทรวงมหาดไทย.  (2547).  การด าเนินงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการ 

พัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด CEO ประจ าปีงบประมาณ 2547.  กรุงเทพฯ: ส านักพัฒนาและ 
ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงมหาดไทย. 

_____.  (2547 ก.). รวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานจังหวัด 

แบบบูรณาการ.  กรุงเทพฯ: ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย. 

_____.  (2547 ข.). รวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ.  กรุงเทพฯ: ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย. 

_____.  (2553).  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556 และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
ของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2553 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2.  กรุงเทพฯ: ส านักบริหาร  
ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 กระทรวงมหาดไทย. 

_____.  (2554).  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2.  กรุงเทพฯ: ส านักบริหารยุทธศาสตร์  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 กระทรวงมหาดไทย. 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.  (2540).  การพัฒนาการท่องเท่ียวเร่ืองกลยุทธ์การท่องเท่ียวเชิง  
อนุรักษ์.  กรุงเทพฯ: มปท. 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.  (2553).  ความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว.  กรุงเทพฯ:  
 กองนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

กุลธน ธนาพงศ์ธร.  (2530). การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนโยบายสาธารณ ะ.  เอกสารการสอนชุด
วิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ หน่วยที่ 8-15. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราช.  

กุลวลา สุวรรณพิมล.  (2548).  หลักการมัคคุเทศก์ (พิมพ์ครั้งที่ 1).  กรุงเทพฯ: แสงดาว.  
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด.  (2554).  แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2553 – 2556  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554.  ส านักงานจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร. 
คณะจัดท าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร.  (2549).  แผนยุทธศาสตร์การ 

ท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2550 – 2553.  ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร. 

จักรกฤษณ์ ส าราญใจ.  (2545).  การวิจัยพื้นฐาน.  กรุงเทพฯ: จันทร์สมุทร. 
จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.  (2549).  การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ:    

เอ็ดยูเคชั่น. 
ชูสิทธ์ ชูชาติ.  (2542).  อุตสาหกรรมท่องเท่ียว.  เชียงใหม่: ลานนาการพิมพ์. 
ด ารงค์ วัฒนา.  (2545).  คู่มือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ.  กรุงเทพฯ:  

กรมอนามัย.  
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.  (2542).  การวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน (พิมพ์ครั้งที่ 1).   
 เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
______  (2548).  การท่องเท่ียวแบบยั่งยืน.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ปิยวรรณ คงประเสริฐ.  (2551).  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการ 

ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนท่ีเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ปรีชา แดงโรจน.์  (2544).  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสู่ศตวรรษที่ 21.  กรุงเทพฯ: ไฟว์ แอนด ์โฟร ์
พริ้นต้ิง. 

ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ.  (2548).  การวางแผนกลยุทธ์  (Strategic Planning), วารสารด ารงราชานุภาพ, 5  
(15), หน้า 25 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554).  (2550).  ยุทธศาสตร์การ 

พัฒนาประเทศ (ออนไลน)์. เข้าถึงได้จาก: http://www.ldd.go.th/Thai-html/05022007/         
PDF/PDF01/index.htm [2555, 28 กรกฎาคม]. 

พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์.  (2542).  การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พจนา สวนศรี.  (2540).  การจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน.  กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 
พรพธู รูปจ าลอง.  (2552).  กรอบนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ.  

ดุษฎีนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์. 

พระเทพเวที.  (2531).  เพื่ออนาคตการศึกษาไทย.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต.  (2544).  พุทธวิธีในการสอน.  กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก. 
พิบูล ทีปะปาล.  (2551).  การจัดการเชิงกลยุทธ์.  กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์. 
ภูวนิดา คุนผลิน.  (2550).   การบริหารการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร 

แบบบูรณาการ. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์,  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

มัลลิกา ต้นสอน และฉัตยาพร เสมอใจ.  (2545).  กลยุทธ์ธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 3).  กรุงเทพฯ:  
 ธรรกมลการพิมพ์. 
มิศรา สามารถ.  (2543).  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว 

เชิงนิเวศ. กรุงเทพฯ: แอล ที. 
ราชบัณฑิตยสถาน.  (2538).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2535 (พิมพ์ครัง้ที่ 6).  

กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.  
รุ้งตะวัน เกิดโภคา.  (2553).  แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนอย่างย่ังยืนของจังหวัด 

อุทัยธานี.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการการ 
ท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

วนารัตน์ กรอิสรานุกูล และคณะ.  (2553).  แนวทางการพัฒนาน้ าพุร้อนเพื่อรองรับการท่องเท่ียว 

เชิงสุขภาพระดับสากลด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาน้ าพุร้อนพระร่วง  
จังหวัดก าแพงเพชร.  ชุดโครงการวาระแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวสู่ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

วรรณา วงษ์วานิช.  (2539).  ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์. 

วรเดช จันทรศร และลิขิต ธีรเวคิน.  (2530).  การน านโยบายไปปฏิบัติในระบบราชการไทย.  
กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

วรเดช จันทรศร.  (2551).  ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ. กรุงเทพฯ:  พริกหวาน  
กราฟฟิก. 

วัฒนา ระงับทุกข์.  (2541).  การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง.  กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ.  
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ.  (2548).  การวางแผนกลยุทธ์ ศิลปะก าหนดแผนองค์กรสู่ความ 

เป็นเลิศ.  กรุงเทพฯ: อินโนกราฟฟิกส์.  
วินัย ภู่ประชาตระกูล.  (2549). ยุทธศาสตร์การบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเท่ียวขององค์การ  

บริหารส่วนจังหวัด 3 จังหวัดภาคใต้: ศึกษากรณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  
และกระบี่ .  ดุษฎีนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์,  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. 

วิรุณสิริ ใจมา และ อัศเรศ  รักสุริยา.  (2549).  ศักยภาพ บทบาท และความต้องการของภาคธุรกิจใน 

 จังหวัดเชียงรายในการวางแผนและจัดการการท่องเท่ียวของจังหวัด .  ชุดโครงการการ
พัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน, กลุ่มจังหวัดล้านนา ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย. 

ศักดิ์ศิริ นันตะสุข, สมนึก ขวัญเมือง และอาวุธ ปะเมโท.  (2550).  โครงการการพัฒนาศักยภาพของ 
คนในท้องถิ่นในการจัดการการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้. ชุดโครงการ 
ธนาคารข้อมูลเพื่อการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนกลุ่มจังหวัดอีสาน
ใต,้ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

ศุภชัย ยาวะประภาษ.  (2552).  นโยบายสาธารณะ.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สมยศ นาวีการ.  (2542).  เศรษฐศาสตร์การบริหาร.  กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร.  (2549).  แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวจังหวัด 

สมุทรสาคร พ.ศ. 2550 – 2553.  ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร. 
สุพานี สฤษฎ์วานิช.  (2544).  การบริหารเชิงกลยุทธ์: แนวคิดและทฤษฎี.  กรุงเทพฯ:  

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
_____.  (2546).  การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและทฤษฎี. (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ:  

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
_____.  (2552).  การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและทฤษฎี. (พิมพ์ครั้งที่ 4).  กรุงเทพฯ:  

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
เสน่ห์ จุ้ยโต และคณะ.  (2548).  วิจัยทัศน.์   เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการ-เชิงกลยุทธ์ใน 

ภาครัฐ หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
อมร รักษาสัตย์.  (2520).  การพัฒนานโยบาย (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สถาบัน 
 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
อุทุมพร พัชรารัตน์.  (2547).  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ใน 

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1.  
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.  
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