
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

 84 

บรรณานุกรม 
 
กมล  รักสวน.  (2534).  ความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยในมหาวิทยาลัย.  วิทยานิพนธ 
 ค.ม. (การบริหารการศึกษา).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย   
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร. 
กมลทิพย  ตั้งหลักมั่นคง. (2539).  พฤติกรรมความเปนผูนําของหัวหนาฝายพยาบาล 

โรงพยาบาลชุมชน เขต 6. วิทยานิพนธ พย.ม.  (วิชาการพยาบาล)  บัณฑติวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ถายเอกสาร. 

กิติ  ตยคัคานนท. (2534).  เทคนิคการสรางภาวะผูนํา (พิมพคร้ังที่ 9).  กรุงเทพฯ :  
บัตเตอรฟลาย. 

กิติพันธ  รุจิระกุล. (2529).  พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ :  โอเดียนสโตร. 
กิติมา  ปรีดีดิลก.  (2529).  ทฤษฎีบริหารองคกร.  กรุงเทพ  :  คณะศึกษาศาสตร   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร. 
จํารัส  นองมาก.  (2531). การบริหารการศึกษา (พิมพคร้ังที่  8).  กรุงเทพฯ :  ไทยวัฒนาพานิช. 
จิราภรณ  สุภสิงห.  (2543).  ภาวะผูนําเชิงปริวรรคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด 

กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  8.  วิทยานพินธ  ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา).  เชียงใหม  :  
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม.  ถายเอกสาร. 

ไฉน  พรหมเจริญ.  (2547). ศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที ่   
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1.  งานนิพนธ กศ.ม.  (การบริหารการศึกษา)  บันฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยบรูพา. ถายเอกสาร. 

ชมรมพัฒนาความรูดานระเบียบกฎหมาย. (2544).  เตรียมสอบ.  ม.ป.ท. 
ชารี  มณีศรี. (2527).  การนิเทศการศึกษา (พิมพคร้ังที่ 3).  กรุงเทพฯ :  อมรการพิมพ. 
เชิดศักดิ์  บุญครอง. (2529).  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญ 

ศึกษา  เขตการศึกษา 9.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  บัณฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน. ถายเอกสาร. 

เตือนใจ แววงาม.  (2534). พลวัตของกลุมและการทํางานเปนทีม.กรุงเทพฯ :เม็ดทรายพรินติ้ง. 
ทองอินทร  วงศโสธร. (2523).  ความหมายและแนวคิดเกีย่วกับผูนําในหลักและระบบ 

บริหารการศึกษา  เลมที่ 2.  กรุงเทพฯ  : โอเดียนสโตร. 
 
 



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

 85 

นพมาศ  บุญถนอม.  (2543).  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็น 
ของครู  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดตราด. ปริญญานิพนธ. กศ.ม. 
(การบริหารการศึกษา)  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบรูพา. ถายเอกสาร. 

นวลทิพย  กาฬศิริ.  (2547).  แบบภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  จังหวัด 
 ฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)  บัณฑิตวิทยาลยั   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร. ถายเอกสาร. 
นิโรธ  งะสมัน.  (2527).  การศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารตามความตองการของครูโรงเรียน 

มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญ เขตการศึกษา  2. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ สงขลา. ถายเอกสาร. 

นิตยา  มั่นชํานาญ.  (2543).  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็น 
ของครู  จังหวดัสระแกว.  งานนิพนธปริญญา  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  บณัฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยบรูพา. ถายเอกสาร. 

บุญชม  ศรีสะอาด. (2538). วิธีทางสถิติสําหรับการวิจยั. พิมพคร้ังที่ 2 กรุงเทพฯ  สุวริยาสาสน 
บุญชม  ศรีสะอาด  และบุญสง  นิลแกว.  (2535).  การอางอิงประชากรเพื่อใชเครื่องมือแบบ 
 มาตราสวนประมาณคากับกลุมตัวอยาง.  วารสารการวัดผลการศึกษา   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 3(1), 22-25. 
บุญทัน  ดอกไธสง.  (2533).  ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเบื้องตน.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 
ประชุม  รอดประเสริฐ. (2526). ผูนําและพฤติกรรมการบริหารงาน. กรุงเทพฯ : 

แผนกการพิมพ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร. 
ประถม  แสงสวาง.  (2527).  การบริหารการศึกษาเบื้องตน.  กรุงเทพฯ : บางกอกสาสน. 
ประเสริฐ  สมพงษธรรม.  (2538).  การวิเคราะหภาวะผูนาํของศึกษาธิการจังหวดัที่สัมพันธกับ 

ประสิทธิผลของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัด. วิทยานพินธ  ค.ด. (การบริหารการศึกษา)  
บัณฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร. 

พนัส  หันนาคนิทร.  (2524).  หลักการบริหารโรงเรียน.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช. 
พนิดา  ดามาพงศ.  (2534).  การพัฒนาแบบประเมินภาวะผูนําสุขภาพดีถวนหนาของสาธารณสุข 

อําเภอ.  วิทยานิพนธ  ส.ด.  (สาธารณสุข).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล. ถายเอกสาร. 

พัฒนชัย  ปทมเวณ.ุ  (2531).  ความสัมพันธระหวางพฤตกิรรมผูนําของผูบริหารกับบรรยากาศ 
องคการ มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒประสานมิตร. ปริญญานิพนธ  กศ.ม. (การบริหาร 
การศึกษา)  บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร. ถายเอกสาร. 



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

 86 

พิชญาภรณ  อิงคามระธร. (2532).  ความเปนผูนําทางวิชาการความพึงพอใจในการทํางานของ 
 หัวหนาภาควชิาในสถานศึกษาพยาบาลที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารภาควิชา. 
 ปริญญานิพนธ กศ.ด.  (การบริหารการศึกษา)  บัณฑิตวทิยาลัย   
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ประสานมิตร. ถายเอกสาร. 
พีระ  ชัยศิริ.  (2537) การศึกษาพฤติกรรมผูนําของศึกษาธิการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ.  
 ปริญญานิพนธ  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  บัณฑิตวทิยาลัย   
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร. ถายเอกสาร. 
ภิญโญ  สาธร. (2526).  หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
มนัส  ญาติเจริญ.  (2544).  การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  กลุมโรงเรียน 
 พลับพลา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัจันทบุรี. งานปริญญานิพนธ  กศ.ม.   

(การบริหารการศึกษา)  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบรูพา. ถายเอกสาร. 
วสันต  ชางนาค.  (2544).  การศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการ 
 ประถมศึกษาอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี. กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับูรพา. ถายเอกสาร. 
วิจิตร  วรุตบางกูร.  (2523).  พฤติกรรมผูนํา.  กรุงเทพฯ :  วิทยาสาร. 
วินัย  ฉิมวงษ. (2542).  ภาวะผูนําเชิงจัดการภาวะผูนําเชิงปฏิรูป. ปริญญานิพนธ  กศ.ม.  
 (การบริหารการศึกษา)  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบรูพา. ถายเอกสาร. 
สงวน   สุทธิเลิศอรุณ.  (2537).  คูมือครูใหญอาจารยใหญ.  กรุงเทพฯ : สยามศิลปการพิมพ. 
สนอง  เครือมาก.  (2537).  คูมือครูใหญอาจารยใหญ. กรุงเทพฯ :  สยามศิลปการพิมพ. 
สมพงศ  เกษมสิน.  (2526).  การบริหาร (พิมพคร้ังที่  8).  กรุงเทพฯ :  ไทยวัฒนาพานชิ. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  (2544). ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา.   
 อัดสําเนา. 
สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดแพร.  (2544).  การพัฒนาสังคมคุณภาพ.  วารสารครูแพร.  13(4) : 9. 
สุพัตรา  สุภาพ.  (2536). เทคนิคการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพยคุใหม  “เนนพฤติกรรมมนุษย”.  
 กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพธรรมนิมิต. 
สุภาภรณ  ศิริผันแกว.  (2543).  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสตรีโรงเรียนประถมศกึษา  สังกัด 
 สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดระยอง.  งานปริญญานิพนธ  กศ.ม.  
 (การบริหารการศึกษา)  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบรูพา. ถายเอกสาร. 
สุเมธ  เดียวอิศเรศ.  (2527).  พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ :  รุงวัฒนา. 
เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ. (2540). การบริหารเพื่อความสรางสรรค.  กรุงเทพมหานคร. ตะเกยีง. 



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

 87 

อภิวรรณา  แกวเล็ก. (2542). ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
 มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1.  วิทยานพินธ  ศษ.ม.  
 (การบริหารการศึกษา) บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. ถายเอกสาร. 
Bass, B.M. (1985). Leadership  and  Performance  Beyond  Expectation.  New  York :  

The  Free  Press. 
Bass, B.M. and  Avolio, B.J. (1990). The  four  Is Transformational Leadership. Journal  

Of  European  Industrial  Training,  15  (2). 
Bauman, Donne Jeanne.  (1989).  “Characteristics  and  Operational  Styles  of   
 Transformational  Leaders,”  Dissertation  Abstracts  International.  49 (12). 
Burke, J. S. (1983).  Leadership  Styles  of  School  Principals  as  Predictor  of 
    Organization Climate and Teacher Job Satisfaction.  Dissertation Abstracts   
    International, 43 (12). 
Burby, R.J. (1972). Fundamentals of Leadership. Massachusetts : Addison Wesley  
 Publishing Company. 
Burns, J.M. (1978). Leadership. New York : Harper and Row. 
Cronbach , L.J. (1991) Superior and Subordinates , Perception and Expectation of  
 the Leader Behavior of Instruction :  A Survey of the North Carolina Community  
 Colleges system. Dissertation Abstracts International , 45 (5). 
Dunham-Taylor, J., & Klafehn, K. (1995) Transformational leadership and the Nurse  
 Executive. JONA, 20 (4). 
Edward, C.W. (1984). Superiors and Subordinates, Perception and Expectation of the  
 Leader Behavior of Instruction : A Survey of the North Carolina Community  
 Collegs System. Dissertation Abstracts International, 45 (5). 
Fiedler, F.E. (1967).  Theories of Leadership Effectiveness.  New  York : McGraw – Hill. 
Felton, S. L.  (1995).  Transactional  and Transformational  Leadership  and  Teacher   

Job  Satistacion. Dissertation Abstracts International,  67 (7). 
Halpin, A.W. (1966). Theory and Research in Administration. New York :  McMillan  
 Company. 
Hater, J.J., &  B.M. Bass. (1988). Superiors Evaluations and Subordinates Perception  
 of  Transformational Leadership Journal of Applied Psychology. 



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

 88 

Lipham, James M. (1974). Individualized Instruction Unit Method of Teaching  
 Administrator Relationships. Madison : Wisconsin Research and Development  
 Center for Cognitive  University of  Wisconsin. 
Likert, R. (1961).  New Patterns  of Management. New York : McGraw – Hill. 
Jang, M. (1987, December). Principal’s leadership and Communication and Teacher Job  

Satisfaction in Korea. Dissertation Abstracts International, 48 (6). 
Kingsbury, J.B. (1957).  Personnel Administration for Thai Students. Bangkok: Institute of  
 Pubilic Administration, Thamasat University. 
King, M.l.  (1990). Extraordinary leadership in Education : Transformational and  
 Transactional  Leadership as Predictirs of Effectiveness.  Satisfaction and  
 Organizational Climate in  K – 12 and Higher Education.  Dissertation Abstracts  
 International, 75(3). 
Koh,  William Lok Kiang.  (1990).  “An  Empirical  Validation  of  the  Theory  of   
 Tranformational   Leadership  in  Secondary  in  Singapore,”  Dissertation   
 Abstracts  International.  52 (14). 
Krejcie , R.V. & Morgan , D.W.( 1970 ). Determing Sampling Size for Research  
 Activities. Education Psychological Measurement , 30 (3) , 608. 
Migler,  Jerome  Roy.  (1992).  “Selected Leadership Attributes and Styles of Administration  

in  Exemplary Vocational Education Institutions and Administrations in Minnesota 
 Technical Colleges,”  Dissertation Abstracts International.  14 (9). 
Steig.  L.E. ,  & Frederic, E.K.  (1969).  School  Personnel and in – Service Training  
 Practices. New  York : Parker Publishing Company. 
Tichy, N.M. and Devanna, M.A. (1990). “The Transformational Leader,” Training and  
 Development. 19(11). 
Yukl, Gary A. (1994). Leadership in Organization. New Jersey : Prentice – Hall. 


