
- 323 - 

บรรณานุกรม  
 
กัลยา  วานิชย์บัญชา. (2550). สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งท่ี 3, กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
 . (2549). การวิเคราะห์สถิต สถิติส าหรับการบริหารและการวิจัย.  

พิมพ์ครั้งท่ี 8, กรุงเทพ ฯ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.(2543). การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จ 

ของการปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : ซัคเซส. 
เกษม  บุญอ่อน. (ตุลาคม 2522). เดลฟาย : เทคนิคการวิจัย. วารสารคุรุปริทัศน์. (10) 26-

27. 
จุมพล  พูลภัทรชีวิน. (2547). “แนวโน้มสถานการณ์โลกกับอนาคตการศึกษาไทย”  

ในเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง อนาคตศึกษา : ความรู้และความเข้าใจ
พื้นฐาน. วันท่ี 22 ตุลาคม 2547 : ณ โรงแรมแก่นอินท์ จังหวัดขอนแก่น. 

_______. (2535). เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR. รวมบทความท่ีเก่ียวกับการวิจัย 
ทางการศึกษา (เล่ม 2). ม.ป.พ. 

 . (2536). เทคนิคการวจิัยแบบ EDFR. กรุงเทพฯ : ฝา่ยวิจัย คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

_______. (2529). การวิจัยเชิงอนาคต. กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองการพิมพ์. 
ดิลก  บุญเรืองรอด. (มกราคม-ธันวาคม 2530). การวิจัยอนาคตทางการศึกษา. วารสาร

การวิจัยเพื่อการพัฒนา.  (3), 19-25. 
ธานินทร์  ศิลป์จาร.ุ (2552). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS.  

พิมพ์ครั้งท่ี10. นนทบุร ี: เอส อาร์ พริ้นต้ิง แมสโปรดักส์ จ ากัด.  
ตรีชฎา  ปุ่นส าเริง. (2541). อนาคตภาพหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปในหลักสูตร                   

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. 
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ม.ป.ท. 

 



- 324 - 

นาตยา  ปิลันธนานันท์. (2527). “สังคมศาสตร์-อนาคตศาสตร์” รัฐศาสตร์สาร. 10 (1) : 
36-40. 

นัยนา  นุรารักษ์. (2539). รูปแบบน าเสนอการจัดตั้งศูนย์วิทยบริการทางการแพทย์. 
วิทยานิพนธ์. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาโสตทัศนศึกษา.  
กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 . (2526). อนาคตศาสตร์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
บุญเรียง  ขจรศิลป์. (2543). วิจัยทางการศึกษา = Educational Research. พิมพ์ครั้งท่ี 5. 

กรุงเทพ ฯ : พี เอน็ การพิมพ์.  
ประยูร  ศรีประสาน. (2523). เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย. วารสารการศึกษาแห่งชาติ 

(14) 2. 50-59. 
พรชุลี  อาชวอ ารุง. (2537) กลวิธีวิจัยอนาคต : กระบวนการอนาคตปริทัศน์. วารสาร

วิธีการวิจัย. (6) 2  : 76-91. 
ฟ้ามุ่ย  เรืองเลิศบุญ. (2539). การศึกษาแนวโน้มในการบริหารในสถาบันอุดมศึกษา 

ของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21. วิทยานิพนธ์                                
ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ยุทธ  ไกยวรรณ. (2545). พื้นฐานการวิจัย. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.์ 
ล้วน  สายยศ และอังณา  สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : 

สุวิริยาสาสน์. 
วรภูริ  มูลสิน. (2553). เอกสารประกอบค าบรรยายวิชาวิจัยทางรัฐศาสตร.์ อุบลราชธานี : 

มหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีอีสเทิร์น. 
วาร ี เกิดค า. (2542). เครื่องมือและวิธีการรวบรวมข้อมูล. กรุงเทพฯ : คณะครศุาสตร์

สถาบันราชภัฏ สวนสุนันทา. 
วาโร  เพ็งสวัสดิ์. (2553). สถิติประยุตก์เพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ : สุวิริยาสาส์น. 
วิสาข์  เกษประทุม. (2550). ความน่าจะเป็นและสถติิเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : พ.ศ. พัฒนา 

จ ากัด. 
สาลิกา  เมธนาวิน.(2541). การสนทนากลุ่ม (FOCUS GROUP DISCUSSION) .

ม.ป.ท,. 



- 325 - 

สมชอบ  นิติพจน์. (2552). รูปแบบการจัดการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอนาคต กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม. วิทยานิพนธ์
ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา.บัณฑิตวิทยาลัย . ขอนแก่น : 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สิริมา  รอดโพธิ์ทอง. (2532). อนาคตภาพของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในปี พุทธศักราช 2545. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต               
สาขาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สุภางค์  จันทวานิช. (2522).  การใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา.  เอกสารประกอบ 
การสัมมนา เร่ือง การวิจัยเชิงคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์. ขอนแก่น : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

สุวรรณา  เชื้อรัตนพงษ์. (ธันวาคม – มกราคม 2528). การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย. 
วารสารการศึกษาแห่งชาติ. (19). 69 –77. 

อริศรา  ชูชาติ. (2538). การวิจัยเชิงคุณภาพเล่มที่ 6 . พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: การศึกษา
นอกโรงเรียน. 

อุดม  จ ารัสพันธุ์ และคณะ. (2545). ชุดวิชาการประเมินเพื่อการพัฒนา. ส านักงาน
มาตรฐานการศึกษา ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ :            
ส านักงานมาตรฐานอุดมศึกษา กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย. 

Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. (1992). Qualitative research for education: An 
introduction to theory and methods (2nd. Ed.). Boston, MA: Allyn and 
Bacon. 

MORGAN, DL. (1988). Focus groups as qualitative research. Qualitative research 
methods series. London. Sage. 

Tierney,W.G., & Lincoln, Y.S (1994). Teaching qualitative methods in higher 
education. The review of Higher Education. 17 (2), 107-124. 

Webber, R.P. (1985). Basic content analysis. CA: SAGE. 
 
 



- 326 - 

เว็บไซด์/เอกสารออนไลน์ 
 P.Wat : (ออนไลน)์ สืบคน้จาก http://researchers.in.th/blog/cafe/382.212cafe.com [20 

ตุลาคม 2554] 

http://researchers.in.th/blog/cafe/382.212cafe.com%20%5b20

