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รายการอางอิง 
 
กนกกร เพ็งวรรณ.  (2549).  วัฒนธรรมองคการของเทศบาลตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด.  การศึกษา 
  คนควาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ มหาวิทยาลัย 
  มหาสารคาม.  
กรมสามัญศึกษา.  (2540).  ไมไกลเกินฝน.  กรุงเทพฯ: ซูโนชั่นการพิมพ. 
การกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา.  
        (18 สิงหาคม 2553).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 127.  ตอนพิเศษ 98 ง, หนาท่ี 32. 
กริช สืบสนธิ.์  (2538).  สรางวัฒนธรรมใหองคการ สรางวิถีทางสูความเปนเลิศ.  กรุงเทพฯ:  
  ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
กัญญาณัฐ บุญพวง.  (2551).  วัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษาสังกัด 
        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
        ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ขนิษฐา พันธุโสม, อาภรณ กลาแข็ง และเชาวพร ตรีก่ิง.  (2550).  ความพึงพอใจของขาราชการ 
        ระดับ 1-7 สวนทีมกํากับดูแล สํารวจ และจัดเก็บภาษีท่ีมีตอผลการปฏิบัติงาน 
        ของหนวยจัดเก็บภาษีของกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร.   
        การศึกษาคนควาดวยตนเอง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
เขมทัศน ศรีจิตพิพัฒนกุล.  (2553).  การนําเสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ 
        ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1.   
        วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
        พระนครศรีอยุธยา. 
จรัญ โพธิ์จันทร.  (2540).  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยวิทยาลัยพยาบาลศึกษา 
        ในภาคเหนือ.  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ   
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก. 
จันทกานต สืบสหการ.  (2548).  การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงาน 

 เลขาธิการคุสภา.  วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
  มหาวิทยาลัยหอการคา. 

จิดาพันธุ ศรีเทศ.  (2552).  การเปรียบเทียบการรับรูวัฒนธรรมองคการและความผูกพันตอองคการ 
        ระหวางพนักงานโรงแรมในเครือขายของไทยกับเครือขายของตางประเทศในจังหวัดเชียงใหม. 
          การคนควาอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ   
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จุฬวดี ศรีโยธี.  (2552).  ความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับบุคลิกภาพของผูบริหารสถานศึกษา 
        ท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการครู สํานักงานเขตบางกะป   
        กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร  
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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เจริญ วองประชานุกูล.  (2548).  ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับความผูกพันตอโรงเรียน 
         ของครูในโรงเรียนคาทอลิกเขตสังฆมณฑลราชบุรี.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบณัฑิต 
          สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
ชัชนี นฤทุม.  (2545).  การพูดและการเขียนในวานสงเสริม.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
เชี่ยวปุณย ทิชินพงศ.  (2541).  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูพละศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
        สังกัดกรมสามัญ จังหวัดนครศรีธรรมราช.  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต   
         วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
ณฐาภรณ ซ่ือมาก.  (2551).  ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของครูปฐมวัยในโรงเรียน 
        ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต  1.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
        แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ดาวรุวรรณ ถวิลการ.  (2552).  วัฒนธรรมองคการในโรงเรียนพระราชทาน: การวิจัยเชิงชาติ  
        พันธุวรรณนา.  วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
        มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
เท้ือน ทองแกว.  (2549).  การมีหัวใจบริการ (service mind) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.  เขาถึงขอมูล 
         วันท่ี 15 สิงหาคม 2554 จาก http://dusithos.Dusit.ac.th/ei/tuan/file21122005012.doc. 
ธงชัย สันติวงษ.  (2529).  องคการและการบริหาร.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิช. 
นงเยาว รักพวง.  (2551).  วัฒนธรรมองคการของครูโรงเรียนประเทืองทิพยวทิยา เขตสายไหม  
        กรุงเทพมหานคร.  การคนควาอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.   
นพมาศ ประภา.  (2552).  วัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
        สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของแกน เขต 1.  การศึกษาอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
        สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
นันทิยา นอยจันทร.  (2550).  วัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา.  ดุษฎีนิพนธ  
        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา   
        มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
นิภารัตน ปอสีลา.  (2550).  วัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        สังกัดกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
       ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
นุชา สละสม.  (2552).  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการ 
        แบบสรางสรรคของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต     
        สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ปาริชาติ โนตสุภา.  (2548).  การใชพลังอํานาจของผูบริหารกับวัฒนธรรมองคการท่ีมีประสิทธิผล 
        ของการบริหารงานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
        สกลนคร.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสกลนคร.  
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ประพจน แยมทิม.  (2550).  ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลการจัดการศึกษา 
        ตามการรับรูของผูบริหารและครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
        การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
พะยอม ศรีสุข.  (2549).  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด 
        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
 การบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร. 
พร พิเศก.  (2546).  วัฒนธรรมองคการและปจจัยบางประการท่ีสงผลตอประสิทธิผลโรงเรียน 
        เหลาสายวิทยาการของกองทัพบก.  ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
  การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545, (19 ธันวาคม 2545).  ราชกิจจานุเบกษา.    
        เลม 119 ตอนท่ี 123 ก., หนา 16-21.        
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553, (22 กรกฎาคม 2553).  ราชกิจจานุเบกษา. 
          เลม 127 ตอนท่ี 45 ก., หนา 1-3.       
พระสัญญา เคณาภูมิ.  (2548).  การศึกษาเปรียบเทียบระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน 
        พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดหนองคาย.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  
         สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.     
พิสมัย สงจันทร.  (2549).  ความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด 
        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร เขต 2.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
         การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
พิสิฐ พูลสวัสดิ์.  (2548).  ศึกษาวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู ในสังกัด 
        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
        สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
         ศิลปากร. 
พิเชษฐ ทรวงโพธิ์ และ คนอ่ืนๆ.  (2553).  ความสัมพันธระหวางรูปแบบวัฒนธรรมองคกรกับแรงจูงใจ 
         ในการทํางานของบุคลากรกรมทรัพยากรน้ําบาดาล.  วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
         สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ.  
ภาวิณี เรืองศรี.  (2554).  ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
        สถาบันการพละศึกษา สังกัดเขตภาคกลางกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา.  วิทยานิพนธ 
        ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร. 
ภัทรินญา แกวติ๊บ.  (2551).   ปจจัยท่ีสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของครูโรงเรียนเอกชน 
        ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม.  การศึกษาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
  การจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
มัลลิกา ตนสอน.  (2544).  การจัดการใหม.  กรุงเทพฯ: เอ็กเปอรเน็ท. 
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