66
บรรณานุกรม
กนกพร รัตนสุธีระกุล, อรุณวดี หงส์อุดร, รังสรรค์ เดชพลมาตย์ และฐิติพร สกุลจร. การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อนาไปสู่ความเป็นเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวอย่างมีส่วนร่วม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
มหาสารคาม. 2551.
กนกกาญจน์ บุญประคม. การพัฒนาการดาเนินงานกองทุนปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน ตาบลกลาง
ใหญ่อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. มหาสารคาม. 2557.
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. สานักงานคณะกรรมการการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 3. 2554.
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา. สานเครือข่ายรวมใจการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมใน
ภาคการศึกษา. โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง. สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.
กรุงเทพฯ. 2552.
เชษฐา จงกนกพล. รูปแบบการพัฒนาการดาเนินงานเครือข่ายตลาดผักปลอด สารพิษในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลบรบือ อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์. สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม. 2557.
ชูศักดิ์ วิทยาภัค. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาคน. กรุงเทพฯ : ทิพย์วิสุทธิ์. 2537.
ทิพย์รัตน์ สุภา. การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด : ศึกษากรณีครัวเรือนในเขตเทศบาลตาบลสัน
ทรายหลวงจังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ ส.ม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2549.
ธนา ประมุขกุล. เครือข่าย. วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กค-กย. 2544.
ธารง อุดมไพจิตรกุลและคณะ. เศรษฐศาสตร์พอเพียง. ชุดพัฒนาสังคมตามแนวพระราชดาริ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. พัฒนาคุณภาพวิชาการ. กรุงเทพฯ. 2554.
นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล. สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา เล่ม 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.
2551.
บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. สุวีริยาสาส์น. กรุงเทพฯ, 2535.
บุญร่วม คาจันทราช. กิจกรรมในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนในชนบท.
วิทยานิพนธ์. ปร.ด.สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม. 2554.
ประภา เพ็ญสุวรรณ. ทัศนคติ : การวัดความเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย.กรุงเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช. 2526.
ประยูร วงศ์จันทรา. เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2555.
________________. วิทยาการสิ่งแวดล้อม. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2555.
ปรียานุช พิบูลสราวุฒิ. สานเครือข่ายรวมใจการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมใน
ภาคการศึกษา. โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง. สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.
กรุงเทพฯ. 2552.

67
บรรณานุกรม (ต่อ)
ยรรยง อินม่วงและคณะ. การจัดการระบบนิเวศฟาร์มเกษตรอินทรีย์. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. มหาสารคาม. 2550.
รัชดา สิริภาณุพงศ์ . พฤติกรรมผู้บริโภคและอุปสงค์ในการบริโภคผักของครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. 2546.
วิชัย วงษ์ใหญ่. จิตวิทยาการรับรู้. กรุงเทพฯ : ประกายพรึก. 2525.
วินัย บุญยู้. การพัฒนาการดาเนินงานตลาดจาหน่ายผักปลอดสารพิษระดับชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบ้านนิคม ตาบลกระจาย อาเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธร. วิทยานิพนธ์. สาธารณสุข
ศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม. 2554.
วินัย วีระวัฒนานนท์. สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดจากการ
พั ฒ นาและแนวทางการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น . คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ.
กรุงเทพฯ. 2541.
วิสุทธิ์ ใบไม้. ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และสังคมไทย. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล. ชวนพิมพ์. กรุงเทพฯ. 2458.
สุรวาท ทองบุ. การวิจัยทางการศึกษา. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. มหาสารคาม.
2550.
สุวิทย์ เมษินทรีย์. จุดเปลี่ยนประเทศไทยเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน์. สยามเอ็มแอนบี พับลิช
ชิ่ง. กรุงเทพฯ. 2549.
Boissevain, Jeremy and J. Clyde Mitchell. Network Analysis : Studies in Human
Interaction. Netherlands : Mouton & Co. 1973.
Burke, Adam. Communications & Development : a practical guide. London : Social
Development Division Department for International Development, 1999.
Putnam, Robert D., Making Democracy Work; Civic traditions in Modern Italy.
Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1993.
Starkey, Paul. Networking for Development, IFRTD (The International Forum for Rural
Transport and Development), 1997.
Sangkumchaliang Parichard and Wen Chi Huang. Consumers’ perceptions and attitudes of
organic 240 food products in northern of Thailand. International Food and
Agribusiness Management Review 15 241 (1):87-102.
งานส่งเสริมเครือข่าย, องค์ประกอบของเครือข่าย, การพัฒนาเครือข่ายสู่ความยั่งยืน.
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ http : //oppn.opp.go.th/research01.php.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การสร้างเครือข่าย (Networking) www.med.md.kku.ac.th/site_data/mykku
_med/ 701000019/ Networking.doc. เวบไซต์. Online. 20 กันยายน 2559.
มหาวิทยาลัยทักษิณ. เครือข่ายสังคม. www.edu.tsu.ac.th/major/administration/data/FE511/.../
เครื่อข่ายสังคม.doc. เวบไซต์. Online. 20 ก.ย. 2559
สหกรณ์กรีนเนท จากัด. ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย. http://www.greennet.or.th/article/1009.
เวบไซต์. Online. 20 กันยายน 2559.

