
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

บรรณานุกรม



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

102

บรรณานุกรม

กรมอาชีวศึกษา.  (2534).  จิตวิทยาธุรกิจ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ.  (2544).  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544.

กรุงเทพฯ :  องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2546).  คูมือการปฏิรูปการศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา.
________.  (2546).  คูมือสงเสริมการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล.  กรุงเทพฯ : สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
________.  (2547).  คูมือการปฏบิัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.  กรุงเทพฯ :

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
กิตติชัย  เมืองมา.  (2540).  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษา  การศาสนาและการ

วัฒนธรรม  จังหวัดเชียงราย.  วิทยานิพนธ  ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  เชียงใหม :  บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม.  (ถายเอกสาร).

กิติมา  ปรีดีดิลก.  (2529).  ทฤษฎีการบริหารองคการ.  กรุงเทพฯ : ชนะการพิมพ.
________.  (2532).  การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

อักษรพิพัฒน.
นพพงษ  บุญจิตราดุลย.  (2527).  กาวสูผูบริหารการศึกษา.  กรุงเทพฯ : อนงคศิลปการพิมพ.
นภดล  เชนะโยธิน.  (2531).  องคการและการจัดการ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
นภาภรณ  หะวานนท.  (2543).  “การศึกษาเงื่อนไขความสําเร็จในการดําเนินงานของคณะกรรมการ

โรงเรียน”.  เอกสารประกอบการสัมมนา.  กรุงเทพฯ  :  ม.ป.พ.   
นรา   สมประสงค.  (2536).  ความพึงพอใจในงานและการจูงใจบุคลากรในสถานศึกษาปฐมวัย.

ในประมวลสาระชุดวิชาการบริหารสถานศึกษาปฐมวัย  หนวยที่  4.  นนทบุรี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

นรีวรรณ  พรมชุม.  (2537).  การมีสวนรวมของคณะกรรมการการศึกษาประจําโรงเรียนใน
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาหมูบานในเขตชนบทยากจนจังหวัดขอนแกน.  ขอนแกน :
โครงการวิจัย  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน.

นิภา  วรรณรักษ.  (2541).  การดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูป
สถานศึกษา  :  ศึกษากรณีโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดลําปาง.  วิทยานิพนธ  ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  เชียงใหม  :  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  (ถายเอกสาร).



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

103

ปราณี  ศรีใส.  (2527).  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ  ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  (ถายเอกสาร).

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน.  (2532).  จิตวิทยาอุตสาหกรรม.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพสหมิตรออกเซท.
ไพศาล   อินทับทัน.  (2527).  การศึกษาหาบทบาทของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียน

ประถมศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการศึกษา  ประจําโรงเรียนประถมศึกษาและ
ผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวดัสิงหบุรี.  ปริญญานิพนธ
การศึกษามหาบัณฑิต  (บริหารการศึกษา).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  (ถายเอกสาร)

ภูวนาถ  คงแกว.  (2538).  การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน  ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
สมุทรปราการ.  วิทยานิพนธ  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (บริหารการศึกษา).   กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย.  (ถายเอกสาร)

โยทะกา  แกวปล่ัง.  (2529).  การศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติใน
จังหวัดอุบลราชธานี.  ปริญญานิพนธ  การศึกษามหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร.   (ถายเอกสาร).

โยธิน  ศันสนยุทธ.  (2530).  มนุษยสัมพันธ.  กรุงเทพฯ  :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
รัตนา   พงษพานิช.  (2536).  การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเขตการศึกษา  7.
วิทยานิพนธ  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (บริหารการศึกษา).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  (ถายเอกสาร).

เรืองยศ   พจนนุสนธ.  (2541).  การปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม.  ปริญญานิพนธ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (บริหารการศึกษา).
นนทบุรี  : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (ถายเอกสาร).

วรณิช   สุวรรณฉิม.  (2544).  บทบาทคณะกรรมการโรงเรียนที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม.  วิทยานิพนธ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร.
(ถายเอกสาร).

วัลลภ  บุญกิตติเจริญ.  (2547).  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษา  สังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา.  วิทยานิพนธ  ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  ฉะเชิงเทรา
:  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏราชนครินทร.  (ถายเอกสาร).



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

104

สมพงศ  เกษมสิน.  (2526).   การบริหารงานบุคคลแผนใหม.  กรุงเทพฯ  : ไทยวัฒนาพานิช.
สุชาติ  ศศิภัทรกุล.  (2541).  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษา  การศาสนาและวัฒนธรรม

อําเภอ  ในจังหวัดเชียงราย.  วิทยานิพนธ  ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  เชียงใหม  :
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  (ถายเอกสาร).

สุนันทา  เลาหนันท.   (2531).  การพัฒนาองคการ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุงวัฒนา.
สุรีย  สิงหเจริญ.  (2545).  สภาพและปญหาการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดฉะเชิงเทรา.
วิทยานิพนธ.  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  (ถายเอกสาร).

สุวรรณ  ภูติวณิชย.  (2541).  การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และปจจัยที่สงผลตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ  สังกัดสํานักงานกระทรวงศึกษาธิการ.
วิทยานิพนธ  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย.  (ถายเอกสาร).

เสนาะ  ติเยาว.  (2534).  การบริหารงานบุคคล.  กรุงเทพฯ  : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ.  (2537).  หนวยที่  7  ปญหาและแนวโนมเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารการศึกษา.  ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการประถมศึกษา.
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เอกชัย  กี่สุขพันธ.  (2533).  การบริหารทักษะและการปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ  :  อรุณการพิมพ.
Abdel,  H.  (1973).  Engineering Soil Mechanics.  Englewood Cliffs NewJersey : Prentice – Hall.
Alderfer,  C.P.  (1972).  Existence  Relatedness and Growth.  New York :  Free Press.
Barnard,  C.I.  (1989).  The Function of the Executive.  Massachusett : Harvard University Press.
Blum,  Milton  L.  and  James  C. Naylor,  (1968).  Industrial  Psychology.  New York : Harper

Row  Publisher.
Chruden,  Herberg J. and  Authur  W. Sherman.  (1968).  Personnel  Management.  Ohio :

South – Western  Publishing.
Davis,  Keith.  (1981).  Human  Behavior  at  Work : Organizational  Behavior.  New  York :

McGraw – Hill  Book  Company.
Davis,  Keith  and  John  W. Newstrom.  (1981).  Human  Behavior at Work : Organizational

Behavior.  7 th. ed.  New York : McGraw – Hill  Book  Company.
________.  (1990).  Effective  Business  Psychology.  New Jersey : Prentice – Hall.



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

105

Felmam,  Daniel  C. and  Hugh,  Arnold.  (1983).  Managing Individual and Group Behavior in
Organization.  Auckland  :  McGraw – Hill  Book Company.

Hellriegel,  D. Slocum.  J.W. and  R.W., Woodman (1989).  Organizational  Behavior.
Singapore : Asia  Pte  Ltd.

Krejcie, Robert V. and Daryle, W. Morgan (1970).  Determining Size for Research Activities,
Education Psychological Measurement.  30(3) : 608 – A.

Koontz, H. and  H. Weihrich. (1990).  Essentials of Management.  New York : Mc Graw – Hill
Book Company.

Luthans,  Fred. (1992).  Organizational  Behavior.  New York : McGraw – Hill  Book Company.
Maslow,  Abraham H. (1987).  Motivation and Personality. New York : Harper Row Publisher.
Mc Clelland.  D.C. (1961).  The Achieving Society.  New York : D. Van Nostrand Company.
Milton,  Charles  R.  (1981).  Human Behavior in Organization.  New Jersey : Prentice – Hall.
Muchinsky,  Psul  M. (1983).  Psychology Applied to Work.  Illinois : The  Dorsey  Press.
Newstrom,  John  W. and  Keith,  Davis.  (1989).  Organizational Behavior.  New York :

McGraw – Hill Book Company.
Ontzes,  J.L. (1975).  A  Study of the Relationship of Principle Teacher Role Perception and

Teacher  Job  Satisfaction.  Dissertation Abstract  International.  42  (August,1975) :
1974 – A.

Owen,  Robert  G.  (1991).  Organizational  Behavior in Education.  Boston : Allyn and Bacon.
Sayles,  Leonard  R. and  Georeg, Strauss. (1981).  Managing Human Resource.  New Jersey  :

Prentice – Hall.
Schuler,  R.S., & Vandra,  H.L.  (1987).  (Personal and Human Resource Management.

New York : West Publishing.
Singer,  Marc  G. (1990).  Human Resource Management.  Boston : PWS–KENT Publishing.
Wickstrom,  Rodney  A.  (1991).  An  Investigation  into  Job  Satisfaction  Among  Teacher.

Dissertation  Abstracts  International.  42 : 1249 – A.


