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รายการอางอิง 
 

กรกต บัวอินทร.  (2553).  ความผูกพันตอองคการของบุคลากรโรงเรียนประชาบํารุง จังหวัดพะเยา.   
 การคนควาแบบอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  
กชพร ชาวทาโขลง.  (2550).  ความผูกพันตอองคการของพนักงานสวนตําบล ในเขตอําเภอสองพ่ีนอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี.  รายงานการศึกษาอิสระปริญญารฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2545).  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการคุรุสภา. 

 .  (2546).  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการคุรุสภา.  
 .  (2553).  พระราชบัญญัติราชกิจจานุเบกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545.   

 กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 
กริช สืบสนธิ.์  (2540).  วัฒนธรรมและพฤติกรรมการสื่อสารในองคการ.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย 
คูมือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.  (2549).  คูมือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.     
    กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 
โฉมยง โตะทอง.  (2540, มิถุนายน-ตุลาคม).  การทํางานเปนทีม.  วารสารราชภัฏเพชรบุรี.  7. 
ชนันดา โชติแดง.  (2550).  ภาวะผูนํา ความผูกพันตอองคการ และพฤติกรรมการทํางานของ 

ผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี.  วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ชลลดา คําศิริ.  (2549).  ปญหาการสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามทรรศนะของ 
 รองผูอํานวยการสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน 
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2.  งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
  การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ชุติมา มาลัย.  (2538).  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานกับการทํางานเปนทีมของ 
 อาจารยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.  
 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ชูชัย สมิทธิไกร.  (2536).  จิตวิทยาการทํางานเปนทีม. (พิมพครั้งท่ี 8).  เพ่ิมผลผลิต.  
ณัฐนันท เขมรนันท.  (2545).  การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ.  กรุงเทพฯ: เอ็กซปอเน็ท. 
ณัฐยา ไพรสงบ.  (2546).  ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางาน ความผูกพันตอองคการ และ
 พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานผลิตอาหารวาง 
  แหงหนึ่ง.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ณัฐิยา เศรษฐอาจ.  (2544).  ความตองการมีสวนรวมในองคการ: กรณีศึกษาเฉพาะกรณีพนักงาน 
 การประปานครหลวง.  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
ทรงวุฒ ิทาระสา.  (2549).  การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5.  วิทยานิพนธ 
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  เลย. 
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน.  (2549).  ทฤษฎีองคการสมัยใหม (พิมพครั้งท่ี 6).  กรุงเทพ: รัตนไตร. 
ทิศนา แขมมณี.  (2545).  กลุมสัมพันธเพ่ือการทํางานและการจัดการเรียนการสอน.  กรุงเทพฯ:  
 นิชิแอดเวอรไทซ่ิง กรุฟ 
ธนวรรณ สุระธรรมนิติ.  (2549).  ความผูกพันตอองคการของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
 ระยอง เขต 1.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. 
ธงชัย สันติวงษ.  (2538).  องคการ ทฤษฎีและการออกแบบ.  กรุงเทพฯ: แมเนจเมนท เว็นเตอร 
 บางกอก. 
 .  (2540).  องคการและการจัดการ.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
ธารินี สุเพ็งคํา.  (2552).  ความผูกพันตอองคการของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
            ขอนแกน เขต 4.  รายงานการศึกษาอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
  การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
ธีรศักดิ์ กําบรรณารักษ.  (2539).  การทํางานเปนทีม.  การศึกษาตอเนื่อง.  กรุงเทพฯ. 
ธรรมรัตน ดวงนคร.  (2549).  ความสัมพันธระหวางคานิยมในการทํางานและความผูกพันตอองคการ  
  ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ (ลพบุรี).  วิทยานิพนธบริหารธุรกิจ  
  มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทพสตรี. 
นพ ศรีบุญนาค.  (2545).  องคการและการจัดการ.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสูตรไพศาล. 
นพภัสสร โกสินทรจิตต.  (2548).  ประสิทธิผลการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทาง 
 การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1.  งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.  
นารีรัตน เกษสุวรรณ.  (2545).  ศึกษาความผูกพันและขอเสนอแนะในการเสริมสรางความผูกพัน 

ตอองคการโรงเรียนคาทอลิค สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี.  งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 

เนตรพัณณา ยาวิราช.  (2546).  การจัดการสมัยใหม.  กรุงเทพฯ: เซนทรัลเอ็กซเพลส.  
บัญชร แกวสอง.  (2543).  การพัฒนาองคการ.  ขอนแกน: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร.  

 มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
บุญชม ศรีสะอาด.  (2545).  การวิจัยเบื้องตน (พิมพครั้งท่ี 7).  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 
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บุษยาณี จันทรเจริญสุข.  (2538).  การรับรูคุณภาพชีวิตกับความผูกพันตอองคการ: กรณีศึกษา 
 ขาราชการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.  วิทยานิพนธ 
  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
ปราณี กรองทิพย และมังกร ปุมก่ิง.  (2542).  หลักการจัดการ.  กรุงเทพฯ: พัฒนาวิชาการ. 
ปราโมทย  จิตตไพโรจน.  (2548).  ความผูกพันตอองคการของบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขตตรวจราชการท่ี 7 กระทรวงศึกษาธิการ.  สารนิพนธ 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
  ศิลปากร. 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550.  [ออนไลน].  เขาถึงขอมูลวันท่ี 10  
  มีนาคม 2556 จาก http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid.139. 
พนิดา แตงศรี.  (2546).  ปจจัยสวนบุคคล จิตลักษณะและความผูกพันตอองคการท่ีมีตอประสิทธิผล  
  ทีมงาน.  วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  
  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
พรทิพย แสงจันทรผอง.  (2552).  ความผูกพันตอองคการของครูโรงเรียนสิริวัณวลี 3 ฉะเชิงเทรา 
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2.  สารนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 
พิสมัย สุภัทรานนท.  (2538).  บริหารทีมงาน.  กรุงเทพฯ: เม็ดทรายพริ้นติ้ง.  
พิสษิฐ พูลสวัสดิ์.  (2548).  วฒันธรรมองคการกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู ในสังกัด 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2.  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ภารดี อนันตนาวี.  (2553).  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (พิมพครั้งท่ี 3). 
 ชลบุร:ี สํานักพิมพมนตรี จํากัด. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2539).  การบริหารจัดการโรงเรียน หนวยท่ี 7-15 (พิมพครั้งท่ี 9). 
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
มนัสชัย ปนโต.  (2550).  การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอองคการของบุคลากร
 ภายในบริษัทไทยมารูจูน จํากัด.  วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
  การจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภักพระนครศรีอยธุยา. 
มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต.  (2553).  การศึกษาการทํางานเปนทีมของพนักงานครูเทศบาล สังกัด 

เทศบาลเมืองชลบุรี.  งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 

มานะ อยูทรพัย.  (2554).  การศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
 การศึกษาชัยภูมิ เขต 1.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. 
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รัชนีกร สมทรัพย.  (2550).  การทํางานเปนทีมของผูบริหารและครู ในโรงเรียนท่ีไดรับรางวัล 
 พระราชทาน ประจําป 2547-2548 ในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ 
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