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รายการอางอิง 
 

กนกรัตน ภูระหงษ. (2549). ประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาดานผลผลิตของ 
  ผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลจังหวัดสระบุรี. วิทยานพินธ 
   ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   เทพสตรี. 
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน. (2547). การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานครูเทศบาล.  

 กรุงเทพฯ: กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน. 
กุลกานต  เล็กสกุล. (2549). ปจจัยที่สัมพันธกับการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนของผูปกครองใน 
 กรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  

 บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.  
จรูญ ภูมิสุทธิกุล. (2549). ปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบตุรหลานเขาเรยีนใน
 โรงเรียนบูรณวิทย เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
จินตนา จาดโต. (2547). ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

 ระดับประถมศกึษาปที่ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ฐิติมา โชคคณาพิทักษ. (2553). ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียน โครงการโรงเรียน 
  สองภาษาในสงักัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวดัภเูก็ต. วิทยานิพนธ  
   ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

ทรงภพ ชุมวงศ. (2551). ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรเขาเรียนโรงเรียน 
   อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

ทองเดิน เผาดี. (2548). ปจจยัที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน 
  โรงเรียนในอําเภอเมืองเชยีงราย : กรณีศึกษาตําบลริมกก อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย.  
  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
ทักษิณ อารยะจารุ. (2548). การศึกษาการบริหารงานวิชาการโดยใชวงจรคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา 
   ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบณัฑิต  
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 
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บุษกร กรพิทกัษ. (2548). ปจจัยการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนกรพิทกัษศึกษา. 
 วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.  
เบญจา แสงมะลิ. (2545). การพัฒนาเด็กปฐมวัย ประมวลความคิด หลักการ ทฤษฎี แนวปฏิบัติ.  

  กรุงเทพฯ: ศูนยสงเสริมวิชาการ. 
ประไพ นิลนอย. (2548). ปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียน 
   เอกชน ระดับกอนประถมศกึษา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา 
   เอกชน อําเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  
   การบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
พนมไพร คําขจร. (2551). การศึกษาความพงึพอใจของพนักงานครูตอการบริหารงานของผูบริหาร 
 สถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลจงัหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร. 
พรรณพิไล บวัทอง.  (2551). ปจจัยการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลใหบุตรหลานของผูปกครอง 
  แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร. วิทยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
พิมพลอย  บวัเย็น. (2549). ปจจยัที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบตุรหลานเขาเรยีนตอ 

  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สํานักบณัฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

ไพบูลย  เกียรติโกมล. (2551). ปจจัยท่ีมีผลตอการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร- 
  วิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจในอาชีวศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด. วิทยานิพนธ       
   ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. 

ภารดี  อนันตนาวี. (2551). หลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางการบริหารการศึกษา. มนตรี. 
ภาวิณี เรืองศรี. (2554). ปจจัยการบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  สถาบันพลศึกษา สังกัด เขตภาคกลาง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. วิทยานิพนธ 
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

  ราชภฏัราชนครินทร. 
ภาวิดา  ธาราศรี  และวิบูลย  โตวณะบุตร. (2542). หลักและทฤษฏีการบริหารการศึกษา.  

  กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
เยาวพา เดชะคุปต. (2542ก). การบริหารและนิเทศการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ: แม็ค. 
  . (2542ข). การศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ: แม็ค. 
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รวิพร วีระเมธีกุล. (2548). ปจจัยการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสอง 
 ภาษา สังกดัคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร. วิทยานพินธ 
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
รุง แกวแดง. (2540, 7 กรกฏาคม). คุณภาพการศึกษาไทย. มติชน. หนา 12. 
รุงทิวา กรีเจรญิ. (2553).  ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองนักเรยีนในการเรียนคุมอง 

  อยางตอเนื่อง : วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร. 

เรืองรอง ผาสุข. (2548). ปจจัยการตดัสินใจสงบุตรหลานเขาศึกษาระดับประถมศึกษาของ 
   ผูปกครองโรงเรียนวัดอมรินทราราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร  
   เขต 3. วิทยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
ลชนา ชมตระกูล. (2550). การศึกษาปจจยัทีส่งผลตอการตดัสินในของผูปกครองในการสงบุตรหลาน 
  เขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเชียงราย. วทิยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
  การบริหารการศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง. 
วรัญญา เปรมฤทัย. (2545). การศึกษาปจจยัทีส่งผลตอการตัดสินใจเขาศกึษาตอในโรงเรยีนอาชีวเอกชน 
  ในจงัหวดัสมุทรปราการ. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
  บัณฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
วิทยา  ดานธํารงกูล. (2546). การบริหาร. กรุงเทพฯ: เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น. 
วิรัตน  โมรา. (2544). ปจจยัทีส่งผลตอการเลือกศึกษาตอในระดับ ปวส.ตามการรับรูของนักศึกษา 

 ระดับ ปวช. ชัน้ปที่ 3 ของโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย. การศึกษาคนควาแบบอิสระ 
  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว บณัฑิตวิทยาลัย    
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

วิโรจน  มูฮําหมัด. (2542). ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน 
  ในโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ 
  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
วิโรจน สารรตันะ. (2542). การบริหาร หลักการ ทฤษฏี และประเดน็ทางการศึกษา. กรุงเทพฯ:  
  ทิพยวิสุทธิ์. 
วีระ ประเสริฐศิลป. (2546). เอกสารสาระการเรียนรู เลม 1 ชุดวิชาผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ.  

  กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
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ศิวพร กสิกจิวรกุล. (2547). ปจจยัการตัดสนิใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรยีน  
   ประชาคมนานาชาติ. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     
   บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต. 
สงบ ประเสริฐพันธ. (2543). ปจจัยดานผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
   ในสังกัดเทศบาล. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
   บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏจังหวดัเลย. 
สมชาย ศรีเพชร. (2544). ปจจัยตอการสงบุตรหลานเขาเรียน : กรณีศึกษาในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
  60 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อําเภอบางใหญ จังหวดันนทบุรี.  
  วิทยานิพนธศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
สมิต แดงอาํพนัธ. (2551). ปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบตุรหลานศึกษาตอระดับชั้น 

 มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนหวัหนิวิทยาลัยจังหวดัประจวบคีรีขันธ. วิทยานิพนธ 
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