บรรณานุกรม
กลุม่ ส่งเสริมวิชาการ, ส�ำนักนโยบายและวิชาการสถิต.ิ (2547). ความรูพ
้ นื้ ฐานเกีย่ วกับการวิเคราะห์
ข้อมูล. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ.
กัญจนา บุณยเกียรติ และประไพพิศ มงคลรัตน์. (2554). การคัดลอกงานวิชาการและวรรณกรรม
(Plagiarism). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เดี่ยว ใจบุญ. (2554). “การเก็บรวบรวมข้อมูล”, เอกสารประกอบการสอนสหวิชา ค 30203
สถิติเบื้องต้น. นครปฐม: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. เอกสารอัดส�ำเนา.
เตือนใจ เกตุษา และเพ็ญศรี เศรษฐวงศ์. (2540). วิธีการปริมาณทางการศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Quantitative Method in Education). กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง.
ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2551). การวิจัยปฏิบัติการ. อุบลราชธานี: ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป.
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2555). สถิติชวนใช้. กรุงเทพฯ: ไอคอนพริ้นติ้ง.
ประยงค์ รณรงค์. (2550). ผู้น�ำการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ
สังคม (สคส.)
ประวิต เอราวรรณ์. (2554). การวิจยั ในชัน้ เรียน. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ.
ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล. (2543). การวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.
พนม พงษ์ ไ พบู ล ย์ . (2551). นิ ท านวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย ดอต คอม เล่ ม 1. กรุ ง เทพฯ:
โรงพิมพ์วัฒนาพานิช.
พรศรี ใจงาม. (2535). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองกับความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการ
ศึกษาชั้นสูง. คู่มือการขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ.
กรุงเทพฯ: กราฟฟิคไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ไพฑูรย์ มีกศุ ล และคณะ. (2552). หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน ประวัตศิ าสตร์ ม. 1. กรุงเทพฯ:
ส�ำนักพิมพ์วัฒนาพานิช.
. (2555). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม. 2. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์
วัฒนาพานิช.
มณนิภา ชุติบุตร. (2550). ครูกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3.
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง. (2556). บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย. สืบค้นเมื่อ 2556,
กุมภาพันธ์ 17, เข้าถึงได้จาก; http://www.kanchanaburi.ru.ac.th/km/pdf.

120 หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS ม. ต้น
ระพีพรรณ ค�ำหอม, ทิพากรณ์ โพธิ์ถวิล, สิริกร บุญสังข์ และวริษฐา แก้วเกตุ. (2501). การ
สังเคราะห์องค์ความรู้การบูรณาการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน: ทางเลือกใหม่
ของสวัสดิการพหุลักษณ์ไทย. สืบค้นเมื่อ 2556, กุมภาพันธ์ 24, เข้าถึงได้จาก:
203.114.112.231/ecs/111/id/research-1500030-2012-09-11-14-41-46.doc.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2528). หลักการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศึกษาพร.
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2556). “ความรู้พื้นฐานการน�ำเสนอข้อมูล”. สืบค้นเมื่อ 2556,
กุมภาพันธ์ 19, เข้าถึงได้จาก: http://www.thailocal.nso.co.th/nso-cms/basic_
knowlege.html.
ส�ำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย. (2555). แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย.
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์. (2552). เรียนรู้คู่วิจัย. กรุงเทพฯ: ซีโน พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย).
หอสมุดแห่งชาติ. (2547). “หมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้”. สืบค้นเมื่อ 2556, กุมภาพันธ์
13, เข้าถึงได้จาก: http://www.nlt.go.th/Data/TNB/bib47-4.pdf.
อนันต์ ศรีโสภา. (2525). สถิติเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
อุทุมพร จามรมาน, ทิศนา แขมมณี และสร้อยสน สกลรักษ์ (บรรณาธิการ). (2540). “การสร้าง
แบบสอบถาม” แบบแผนและเครือ่ งมือการวิจยั . กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
Bryman, A. (2001). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press.
Cottrel, S. (2003). The Study Skills Handbook. Hampshire: Pelgrave Macmillan.
Hart, C. (2000). Doing a Literature Review. London: SAGE Publications.
Kumar, R.C. (1999). Research Methodology: A Step-By-Step Guide for Beginners.
London: SAGE Publications.

