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รายการอางอิง 
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กําธร สนิทวงศ ณ อยุธยา. (2518). สังคีตนิยม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
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โครงการวิจัยเครือขายความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคเหนือ. ม.ป.ท.. 
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 สํานักงานคณะกรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 
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จีรพรรณ กาญจนจิตรา. (2528). ระเบียบวิธีการวิจยัช้ันสูงทางสังคมวิทยาและมานษุยวทิยา.
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