
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารและสิ�งที�อ้างองิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

บรรณานุกรม 
 

กนกรัตน์  ศิริกานตว์ฒันา และคณะ.  (2549).  การพฒันาอุตสาหกรรมยางพารา.  สงขลา : 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์.  

กรมการปกครอง.  (2554).  Knowledge Management.  (ออนไลน์).   แหล่งที(มา : 
http://webhost.cpd.go.th/coopphrae/download/data56/km.  20 มีนาคม 2557. 

กรมศุลกากร.  (2556).  สถานการณ์ยางพารา.  (ออนไลน์).  แหล่งที(มา : 
http://www.customs.go.th/Statistic/StatisticIndex.jsp. 21 มีนาคม 2557. 

กรมส่งเสริมสหกรณ์.  (2556).  การวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis).  (ออนไลน์).   
แหล่งที(มา : http://www.dopa.go.th.  22 พฤศจิกายน 2557. 

กิติศกัดิI   พลอยเจริญพานิช.  (2539).  สถิติสําหรับงานวศิวกรรม.  กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลย.ี 

โกศล  ดีศีลธรรม.  (2546 ก).  การเพิ�มผลติภาพในงานอุตสาหกรรม.  กรุงเทพฯ : สถาบนัไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์. 

 .  (2546 ข).  Industrial Management Techniques for Executive.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยเูคชั(น. 
 .  (2547).  Logistics & Supply Chain Management in the New Economy.  กรุงเทพฯ : 

อินโฟมีเดียอินเตอร์เนชนัแนล. 
 .  (2550).  เพิ�มศักยภาพการแข่งขันด้วยแนวคิดลนี  (How To Go Beyond Lean 

Enterprise).  กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชั(น.  
จนัทรานี  สงวนนาม.  (2545).  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ :  

บุค๊พอยท.์ 
ชูชาติ  ปีสาร  เป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์,  บุญฤทธิI   บวัระบติั  เป็นผูส้ัมภาษณ์.  (5 พฤษภาคม 2557).   

ที(สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางวงัแซม้ จาํกดั จงัหวดัจนัทบุรี. 
ณฐัวฒิุ  ชีวะภทัร์.  (2550).  วเิคราะห์ปัจจัยการผลติของอุตสาหกรรมยางและการโยกย้ายแรงงาน 

ในสวนยางพารา : กรณีศึกษาจังหวดัตรัง.  กรุงเทพฯ : วทิยานิพนธ์ รป.ม.  
(รัฐประศาสนศาสตร์). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ดวงแกว้  กอแกว้.(2543).  ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมความพงึพอใจในการ

ปฏิบัติงานความผูกพนัในองค์กรและเจตคติต่อองค์กร : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ

จํากดั  (มหาชน) สาขาบางกะปิ.  วทิยานิพนธ์ วท.ม. (รัฐศาสตร์).  กรุงเทพฯ :  
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

 



111 
 

ตรีทศ  เหล่าศิริหงส์ทอง.  (2553).  กลยุทธ์การผลติ/ปฏิบัติการ เพื�อสร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขัน.  พิมพค์รัa งที( 1.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ทาํนอง  ภูเกิดพิมพ.์  (2551).  แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน. 
(ออนไลน์).  แหล่งที(มา : http://www.thaischool.net/view_tj.php?ID=1203.  
24 พฤศจิกายน 2557. 

ธงชยั  สันติวงษ.์  (2531).  หลกัการจัดการ.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพาณิชย.์ 

บวัเพชร  ประกายสิทธิI .  (2550).  การพฒันารูปแบบการเพิ�มผลผลติยางพาราในตําบลชัยพร อาํเภอ 

 บึงกาฬ จังหวดัหนองคาย.  สกลนคร : มหาวทิยาลยัราชภฎัสกลนคร. 

บุญธรรม  นิธิอุทยั.  (2539).  เทคโนโลยนํีา̀ยางดิบ.  ปัตตานี : ม.อ.ปัตตานี. 

พชัรินทร์  ศรีวารินทร์.  (2551).  การศึกษาศักยภาพและข้อจํากดัโรงงานแปรรูปยางและผู้ส่งออก.  
กรุงเทพฯ : สถาบนัวจิยัยาง. 

พิภพ  ลลิตาภรณ์.  (2556).  การวางแผนและการควบคุมการผลติ.  กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชั(น. 

วราภรณ์  ขจรไชยกุล.  (2531).  การผลติยางธรรมชาติ.  กรุงเทพฯ : สถาบนัวจิยัยาง.  

วนัชยั  โกลละสุต.  (2547).  ความหมายและความสําคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม.  
(ออนไลน์).  แหล่งที(มา : http://opens.dpt.go.th/dpt.  21 พฤศจิกายน 2557. 

วชิิต  สุวรรณปรีชา.  (2530).  ยางพารา.  กรุงเทพฯ : อกัษรบณัฑิต.  
วนิยั  พรหมพร  เป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์,  บุญฤทธิI   บวัระบติั  เป็นผูส้ัมภาษณ์.  (11 พฤษภาคม 2557). 

ที(สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง วงัพรหม จาํกดั จงัหวดัจนัทบุรี. 
วรัิตน์  จิตตรง  เป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์,  บุญฤทธิI   บวัระบติั  เป็นผูส้ัมภาษณ์. (5 มิถุนายน 2557).   

ที(กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางจงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี. 

ศิริจนัทร์  ทองประเสริฐ.  (2547).  สถิติสําหรับงานวิศวกรรม.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สถาบนัวจิยัยาง.  (2556 ก).  ผลผลติยางธรรมชาติของประเทศไทยแยกตามประเภท.  (ออนไลน์).  
แหล่งที(มา : http://www.rubberthai.com/statistic/stat_index.htm.  12 ธนัวาคม 2557. 

 .  (2556 ข).  ปริมาณการส่งออกยางแยกตามประเภท. (ออนไลน์).  แหล่งที(มา : 
http://www.rubberthai.com/statistic/stat_index.htm.  12 ธนัวาคม 2557. 

  .  (2556 ค).  ปริมาณการส่งออกยางไปยงัผู้ซ̀ือปลายทาง. (ออนไลน์).  แหล่งที(มา :  
http://www.rubberthai.com/statistic/stat_index.htm.  12 ธนัวาคม 2557. 

  .  (2556 ง).  มูลค่าการส่งออกยางแยกตามประเภท.  (ออนไลน์).  แหล่งที(มา :  
http://www.rubberthai.com/statistic/stat_index.htm. 12 ธนัวาคม 2557.  



112 
 

สมคิด  บางโม.  (2538).  หลกัการจัดการ.  กรุงเทพฯ : นาํอกัษรการพิมพ.์ 

สมเดช  สีแสง.  (2547).  คู่มือการบริการโรงเรียนสถานศึกษาข̀ันพืน̀ฐานตามพ.ร.บ.การศึกษา

แห่งชาติ.  ชยันาท : ชมรมพฒันาความรู้ดา้นระเบียบกฎหมายและพฒันามาตรฐาน
วชิาชีพครู. 

สมยศ  นาวกีาร.  (2545).  พฤติกรรมองค์การ.  กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991. 

สมศกัดิI   วรรณศิริ.  (2531).  ยางพารา.  พิมพค์รัa งที( 2.  กรุงเทพฯ : ฐานเกษตรกรรม . 

สมาคมวทิยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  (2519).  ยางพารา.  กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.  

สลกัจิต  วิรัตติยา.  (2549).  การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ยางพาราในจังหวัดเลย. 
เลย : มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย. 

สัมฤทธิI   กางเพง็.  (2545).  รูปแบบการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991. 
สาวติรี  รุจิธนพานิช.  (2526).  ยางเหลว.  วทิยานิพนธ์ วท.ม. (เทคโนโลยยีาง).  ปัตตานี :  

บณัฑิตวทิยาลยั ม.อ.ปัตตานี. 

สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง.  (2538).  โครงการพฒันาการผลติยางแผ่นผึ�งแห้ง/ 

ยางแผ่นรมควนั.   กรุงเทพฯ : สาํนกังานฯ. 

  .  (2540).  หลกัวชิาและเทคนิคการทาํสวนยาง.  พิมพค์รัa งที( 2.  กรุงเทพฯ :  
วคิตอรี( เพาเวอร์พอยด์. 

สุชาย  สุชลจิต.  (2553).  ต้นทุนการผลติยางแผ่นรมควันสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวดั

นครศรีธรรมราช.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  

สุเมธ ไชยประพทัธ์.  (2552).  การประเมินระบบบําบัดนํ`าเสียแบบไร้อากาศที�เหมาะสมสําหรับ 

โรงรมควนัยางแผ่น.  สงขลา : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์.  

สุวรรณี  โภชากรณ์.  (2551).  การศึกษาและพฒันารูปแบบการบริหารจัดการโรงรมยางพารา.
กรุงเทพฯ : สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั. 

อรัญ  หนัพงศกิ์ตติกลู และคณะ.  (2548).  การหาสาเหตุ และการป้องกันการเจริญของเช̀ือรา 

บนยางแผ่น.  สงขลา : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 

อญัชลี  พริaมพราย.  (2551).  การวางแผนการผลติเพื�อลดต้นทุนการผลติยางแผ่นรมควนั.  
นครศรีธรรมราช : มหาวทิยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช. 

อนัวา  มูเซะ.  (2555).  การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการ 

ธุรกจิรับซ̀ือยางพาราในเขตพืน̀ที� 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส).  
ยะลา : มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา. 



113 
 

อุทยั  บุญประเสริฐ.  (2543).  การศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ในรูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน.  กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว. 
เอกกมล  เอี(ยมศรี.  (2554).  การใช้ TOWS Matrix.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรังสิต.  
เอนก  กุณาละศิริ และคณะ.  (2555).  สถานการณ์ยางพาราปี 2554 และแนวโน้มในอนาคต.

กรุงเทพฯ : สถาบนัวจิยัยาง. 
Abramowich, E.  (2005).  Six Sigma for Everyone.  New Jersey : John Wiley and Son. 
Bolze, S.  (1998). “A six sigma approach to competitiveness,” Transmission and 

Distribution World.  32 (2) : 214. 
Bryman, A. (1986).  Leadership and Organizations.  USA : Routledge Publisher. 
Dickenson, P.B.  (1965).  Ultrastrucal Account of the Hormonal Stimulation.  USA. : Florida. 
Ernest Dale.  (1969).  Theory and Practice.  New York : MCGraw Hill Book. 
Follett, M.  (1995).  Prophet of Management.  Washington : Beard Books. 
Harold Koontz.  (1988).  Management.  New York : McGraw – Hill Book. 
Harry, M. and Schroeder, R.  (2000).  Six Sigma.  New York : McGraw-Hill. 
Heizer, J., and Render, B. (2004).  Operations Management (7 th ed.).  New Jersey : Pearson. 

   Hoerl, R. W. (1998).  “Six Sigma Black and the Future of the Quality Profession,” Quality 

Progress.  31 (6) : 35. 
   Hoerl, R. W. (2001). “Six Sigma Black Belt : What Do They Need to Know,” Journal of Quality 

Technology.  33 (4) : 391. 
Ingle, S., and Roe, W. (2001). “Six Sigma Black Belt Implementation,” The TQM Magazine.  

13 (4) : 237. 
Kirk, John,  (1998).  TQM in the Rubber Industry : A Case Study on Organizational 

Change. UK : University of Glasgow. 
Kuei, C. H., and Madu, C. N.  (2003).  “Customer-centric six sigma quality and reliability 

management,” International  Journal of Quality and Reliability Management, 
20 (8) : 954. 

Likert, R.  (1961).  New Patterns of Management.  Michigan : University of  Michigan. 
 .  (1967).  Human Organization : Its Management and Value. Michigan : University 

of  Michigan. 
McClelland, D .  (1961).  The Achieving Society.  Massachusetts : Harvard University. 



114 
 

Montgomery, D. C. (2008).  Introduction to Statistical Quality Control (6 th ed.).  New York : 
Wiley, John and Sons. 

Pande, P. S., and Holpp, L. (2002). What is Six sigma?.  New York : McGraw-Hill. 
Southorm,  W.A.,  (1969).  Physiology on Hevea (Latex -Fiow).  Malaya  : Ruber Res. 
Vroom, H. Victor.  (1970).  Management and Motivation.  Harmonworht : Penguin Book.   
 
 




