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รายการอางอิง 
 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.  (2540).  คูมือการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานการศึกษา:  
  การพัฒนาวิสัยทัศนในสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2546).  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

 พ.ศ. 2546.  กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา.     
กุลธน ธนพงศกร.  (2526).  การบริหารบุคคล.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์.  (2541).  มองฝนวันขางหนาวิสัยทัศนประเทศไทย ป 2540     

 กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย. 
คณะกรรมการขาราชการครู.  (2541).  หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูสายงานการสอน      

สายงานการบริหาร สายงานการนิเทศการศึกษา ในระหวางประจําการ.  กรุงเทพฯ:      
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู. 

ควิกเลย, โจเซฟ วี.  (2538).  วิสัยทัศน.  แปลโดย อนุวัตร ทรัพยพืชผล.  กรุงเทพฯ: แมกรอฮิล.  
จตุพล บุญพรัด.  (2540).  ตําราทองของการบริการ: การบริการลูกคา.  กรุงเทพฯ: อมรินทรบุคเซ็นเตอร. 
จุมพล หนิมพานิช.  (2529).  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการบริหาร.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย  
  สุโขทัยธรรมาธิราช.  
จิราพร พูนพิพัฒน.  (2550).  การศึกษาสมรรถนะท่ีจําเปนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3.  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต   
 สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 

เจริญ ไวรวัจนกุล.  (2523).  การบริหารบุคคลทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ: รุงเรืองรัตน. 
จํารัส ดวงสุวรรณ.  (2545).  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน.  กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ. 
ชาญชัย อาจินสมาจาร.  (2544).  การบริหารการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ. 
ณรงควิทย แสนทอง.  (2549, มกราคม-มีนาคม).  สมรรถนะ (competency) กับการบริหารบุคลากร 
 สมัยใหม.  วารสารดํารงราชานุภาพ, 6 (18), 24-29. 
ณัฏฐพันธ เขจรนันท และไพบูลย เกียรติโกมล วรีวุธ มาฆะศิรานนท.  (2545).  การจัดการทรัพยากรบุคคล. 
            กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ดวงรัตน พงศกีรติยุต.  (2545).  การพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการ.  กรุงเทพฯ: กรมการจัดหางาน. 
ทองใบ สุดชารี.  (2542).  ทฤษฎีองคการ ทฤษฎีและการประยุกต: วิเคราะหแนวความคิด. 

 คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี. 
ทิพาวดี เมฆสวรรค.  (2539).  การบริการมุงผลสัมฤทธิ์.  กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ 
 ขาราชพลเรือน (ก.พ.). 
ทิศนา แขมมณี และนวลจิตต เชาวกีรติพงศ, พิมพันธ เตชะคุปต, ชนาธิป  พรกุล.  (2544).  
            วิทยาการดานการคิด.  กรุงเทพฯ: เดอะมาสเตอรกรุปแมนเนจเมนท. 
ทวบีูรณ หอมเย็น.  (2526, ธันวาคม).  ผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารบุคคล.  มิตรครู, 12 (6), 34-39. 
เท้ือน ทองแกว.  (2545, กันยายน).  ภาวะผูนํา: สมรรถนะหลักของผูบริหารในยุคปฏิรูป.  วิชาการ,  
  5 (9), 35-43. 
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ธงชัย สันติวงษ.  (2539).  การบริหารงานบุคคล (พิมพครั้งท่ี 8).  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
ธนบูลย อํานวยวิทยากุล.  (2548).  ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชิงเทรา เขต 1.  วิทยานิพนธ  
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ราชนครนิทร.  
ธิดาพร พานิชพันธ.  (2551).  ความสามารถของผูบริหารโรงเรียนตอความพึงพอใจของครู สังกัด   
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยนาท เขต 1 [ออนไลน].  เขาถึงขอมูลวันท่ี 10 ตุลาคม    
  2552.  จาก http://www.dcms.thailis.or.th/ 
ธีรภัทร แสนอามาตย.  (2552).  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการทํางาน  
           ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู  
  เขต 1 และเขต 2.  วทิยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
นวรัตน สุวรรณผอง.  (2545).  แนวคิด (Concepts).  ม.ป.ท. 
นันทนา ธรรมบุศย.  (2542).  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน.  วารสารแนะแนว, 31, 10. 
นันทนา สอรักษา.  (2548).  การจงูใจครูอาจารยในการปฏิบัติงานโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน  
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบณัฑิต 
           สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
นิพนธ สําแดงเดช.  (2548).  วิสัยทัศนการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ี  
  การศึกษากาญจนบุรี.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
            ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
นิพล นาสมบูรณ.  (2536).  ผลของการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตดวยกระบวนการ 
  ทางวิทยาศาสตรท่ีมีผลตอความสนใจในการคิดวิเคราะหวิจารณของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ปท่ี 6.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร 
            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
นิภา แกวศรีงาม.  (2530).  จติวิทยาองคการ (พิมพครั้งท่ี3).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
นฤป สืบวงษา.  (2552).  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอความพอใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
          ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี.  วิทยานิพนธครุศาสตมหาบัณฑิต  
            สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
บุญชม ศรีสะอาด.  (2535).  วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัย.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 
บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์.  (2540).  คูมือการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ (พิมพครั้งท่ี6).   
           กรุงเทพฯ: ภาควิชาศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ.  (2547).  การจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา [ออนไลน].  
          เขาถึงขอมูลวันท่ี 10 ตุลาคม 2552.  จาก http://schoolobec.go.th/sub_br3/ms_2.htm 
ประคอง กรรณสูต.  (2517).  สถิติศาสตรประยุกตสําหรับครู (พิมพครั้งท่ี 4).  กรุงเทพฯ:  
  ไทยวัฒนาพานิช. 
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ประยูร ธรรมสิทธิเวท.  (2544).  การศึกษาพฤติกรรมการสรางทีมงานท่ีเปนจริงและคาดหวังของ 
 ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12.  วิทยานิพนธ   
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.  (2535).  จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล.  กรุงเทพฯ: สหมิตรออฟเซท. 
เมธี ปลันธนานนท.  (2529).  การบริหารบุคคลในวงการศึกษา (พิมพครั้งท่ี 2).  กรุงเทพฯ:  
  โอเดียนสโตร. 
พงษพันธ พงษโสภา.  (2542).  พฤติกรรมกลุม.  กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา. 
พนัส หันนคินทร.  (2524).  หลักการบริหารโรงเรียน.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
พะยอม วงศสารศรี.  (2542).  การบรหิารทรัพยากรมนุษย.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุโต).  (2543).  การพัฒนาท่ียั่งยืน (พิมพครั้งท่ี 2).  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง. 
พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535.  (2535, 31 ตุลาคม).  ราชกิจจานุเบกษา  
 เลมท่ี 109 ตอนท่ี 31. 
พระราชวรมุนี.  (2538).  มิติใหมของการพัฒนาจิตใจ: พัฒนาตน.  กรุงเทพฯ: ประเทืองวิทย. 
พิมพพิชชา ทรพัยเจรญิ.  (2551).  การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนตอความพึงพอใจในการทํางาน 

 ของครูสงักัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ และขนาดของโรงเรียน.  วิทยานิพนธ    
 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.   

ไพศาล ไกรสิทธิ์.  (2541).  เอกสารคําสอน รายวิชาการพัฒนาตน.  ชลบุรี: คณะครุศาสตร  
  สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง. 
ภิญโญ สาธร.  (2536).  การบริหารงานบุคคล.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
มณฑาทิพย ฤทธิมงคล.  (2553).  ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับ 
 ประสิทธิผลของโรงเรยีนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุร.ี  ปริญญานิพนธ 
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร.   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2544).  เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย. 
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
รัชนีวรรณ วณิชยถนอม.  (2548).  สมรรถนะในระบบขาราชการพลเรือนไทย.  กรุงเทพฯ: 
 สํานักงาน ก.พ. 
รัชยา กุลวานิชไชยนันท.  (2535).  รายงานการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูประกันตนตอบริการ
 ทางการแพทย ศึกษาเฉพาะผูประกันตนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.  กรุงเทพฯ: 

สํานักงานประกันสังคม. 
ราชบัณฑิตยสถาน.  (2531).  พจนานุกรมฉบับเฉลมิพระเกียรติ พ.ศ. 2530.  กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.  (2538).  เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 
วัฒนา พัฒนพงศ.  (2546).  BSC และ KPI เพ่ือการเติบโตขององคการอยางยั่งยืน.  กรุงเทพฯ: แปซิฟก. 
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