
 

 

บรรณานุกรม 
 

กนก เพง่จินดา. (ม.ป.ป.). คุณลักษณะของผ้นําที�จะทาํให้องค์กรบรรลุผลสาํเร็จู  

   ตามเป้าหมาย. สืบค้นเมื�อ 6 พฤศจิกายน 2553, จาก http://203.144.133.41/km/  
   index.php?option=com_content&view=article&id=81:2010-05-12-07-43- 
      24&catid=34:2009-05-04-10-41-34&Itemid=54 
กวี วงศ์พฒุ. (2539). ภาวะผ้นําู  (พิมพ์ครั Fงที� 4). กรุงเทพฯ: บี.เค.อินเตอร์ปรินท์. 
กลัยา วานิชย์บญัชา. (2551). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมลู  (พิมพ์ครั Fงที�  
   11). กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
กฤษดา ผ่องพิทยา. (2547). การวิเคราะห์องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของคุณลักษณะ 
   ภาวะผ้นําู ที�พงึประสงค์ พฤตกิรรมภาวะผ้นําที�พงึประสงค์และปัจจัยชีวสังคมของู  
   ผ้บริหารสถานศึกษาขั :นพื :นฐานู . วิทยานิพนธ์ กศ.ด., มหาวิทยาลยันเรศวร,  

พิษณโุลก. 
เกษร สขุเกษม. (2546). ปัจจัยด้านคุณลักษณะความเป็นผ้นําของผ้บริหารโรงเรียนที�ส่งผลู ู  
   ต่อการ ปฏิบัตงิานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในโรงเรียน 
   ประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ์,  
    มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ, กาญจนบรีุ.  
ชลิดา ศรมณี. (2549). ผู้บริหารและผู้ นําในองค์การ. วารสารรามคาํแหง. 23(1), 139 – 145. 
ชาญชยั อาจนสมาจาร. (2543). การบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศนูย์สง่เสริมกรุงเทพฯ. 
ฉตัรศริิ ปิยะพิมลสิทธ์. (5 พฤศจิกายน 2548). การใช้ SPSS เพื�อการวิเคราะห์ข้อมลู . สืบค้น 
    เมื�อ 17 สิงหาคม 2553, จาก http://www.watpon.com/spss/  
ทองหลอ่ เดชไทย. (2544). ภาวะผ้นําเพื�อการบริหารคุณภาพส่ความเป็นเลิศู ู . กรุงเทพฯ: 
    มหาวิทยาลยัมหิดล 
เทื Fอน ทองแก้ว. (2545). ภาวะผ้นําสมรรถนะหลักของผ้บริหารในยุคปฏิรปู ู ู . กรุงเทพฯ:  

กรมวิชาการ  
ธนัยพร อ้อพงษ์. (2550). คุณลักษณะผ้นําที�พึงประสงค์ตามทรรศู นะของพนักงานบริษัท  

อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จาํกัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์,  มหาวิทยาลยัราชภฏั 
   สวนดสุิต, กรุงเทพฯ. 

 
 



 

 

101 

บญุมา กมัปนาทพงษ์. (2532). การศึกษาคุณลักษณะผ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐู .  
    ปริญญานิพนธ์, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ 
บญุยงค์ ใจลําปาง. (2544). คุณลักษณะผ้นําของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาู  

  ขั :นพื :นฐานตามทัศนะของครและผ้บริหารโรงเรียน สังกัดสาํนักงานการู ู  
  ประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลยัราชภฏั 
  เชียงราย.เชียงราย 

ปกรณ์ ประจนับาน. (2553). สถติขัิ :นสงสาํู หรับการวิจัยและประเมิน (พิมพ์ครั Fงที� 3).  
    พิษณโุลก: มหาวิทยาลยันเรศวร. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต). (2541). พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์.  

กรุงเทพฯ: มลูนิธิพทุธธรรม. 
พิบลู ทีปะปาล. (2550). พฤตกิรรมองค์การสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์. 
เพชรน้อย สิงห์ชา่งชยั. (2549). หลักการและการใช้สถิตวิิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสาํหรับ 

   งานวิจัยทางการพยาบาล (พิมพ์ครั Fงที� 3). สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์. 
ภาวฒัน์ พนัธุ์แพ. การเสริมสร้างคณุธรรมในผู้ นํา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ,  

3(1), 63. 
ภิญโญ สาธร. (2523). การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 
มหาวิทยาลยันเรศวร. (23 กรกฎาคม 2550). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย  

  การกาํหนดระดับตาํแหน่งและการแต่งตั :งข้าราชการพลเรือนใน 
  สถาบันอุดมศึกษาให้ดาํรงตาํแหน่งสงขึ :น พู .ศ. 2550. 

มหาวิทยาลยันเรศวร. (21 กรกฎาคม 2550). ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื�อง หลักเกณฑ์ 
   และวิธีการกาํหนดระดับตาํแหน่งของตาํแหน่งปฏิบัตกิารระดับต้นที�มี 
   ประสบการณ์ และตาํแหน่งประเภทผ้บริหารู . 
รังสรรค์ ประเสริฐศรี. (2544). ภาวะผ้นําู . กรุงเทพฯ: ธนชชัการพิมพ์. 
รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2551). ภาวะผ้นําการเปลี�ยนแปลงู . กรุงเทพฯ: สํานกับริหารทรัพยากร 
    มนษุย์ มหาวิทยาลยัหอการค้า. 
ราชกิจจานเุบกษา. (12 พฤศจิกายน 2547). พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือนใน 
   สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 
ราชกิจจานเุบกษา. (5 กมุภาพนัธ์ 2551). พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือนใน 
   สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2551 
 



 

 

102 

วิจิตร วรุตบางกรู (2535). ผ้บริหารสถาบันอุดมศึกษาู : อธิการบดี คณบดี หัวหน้าภาค. 
   กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

วิเชียร วิทยอดุม. (2548) .ภาวะผ้นําู  (พิมพ์ครั Fงที� 2). กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์. 

วินิดา ศกุระมลู. (2546). ผู้บริหารโรงเรียนยคุใหมก่บัความเป็นผู้ นําแหง่การเปลี�ยนแปลง.  

    วารสารบริการการศึกษา มศว., 2(5), 33 – 37. 

ศกัดไิทย สุe รกิจบวร. (2532). ภาวะผ้นําของหัวหน้าคณะวิชาที�ส่งผลต่อประสิทธิผลการู  

   บริหารวิชาการในวิทยาลัยครู. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด., มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
     ประสานมิตร, กรุงเทพฯ. 
ศริิพร พงศ์ศรีโรจน์. (2540). องค์การและการจัดการ (พิมพ์ครั Fงที� 6). กรุงเทพฯ: กรุงเทพฯ  
    เทคนิค. 
ศริิวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ. (2541). พฤตกิรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: ธีระฟิร์มและไซเท็กซ์. 
สมเดช มงุเมือง. (2548). พฤตกิรรมองค์การ. เชียงราย: สถาบนัราชภฎัเชียงราย 
สมพงษ์ เกษมสิน. (2523). การบริหาร (พิมพ์ครั Fงที� 7). กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
สมพงษ์ สนุทรเศรษฐชยั. (2548). การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผ้นําของผ้บริหารู ู  

   สถานศึกษาในจังหวัดหนองคาย. วิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี,  
    อดุรธานี. 
สมยศ นาวีการ. (2540). การบริหารแบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ: วิทยาลยัธรรมศาสตร์.  
สมศกัดิ ลือนาม e (2543). คุณลักษณะผ้นําของผ้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของคร ู ู ู  
   ผ้ทรงคุณวุฒิและประชาชนที�ได้รับแต่งตั :งเป็นกรรมการโรงเรียน โรงเรียนู  

  ประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์,  
   มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี, อบุลราชธานี 

สราญรัตน์ จนัทะมล. (2548). ภาวะผ้นําการเปลี�ยนแปลงของผ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาู ู  

อาํเภอวังสะพุง สังกัดสาํนักงานเขตพื :นที�การศึกษาเลย เขต 2. รายงานการศกึษา 
   อิสระ, กศ.ม., มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น 

สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. (2545). หลัก เทคนิคการบริหารและการวางแผน.  
กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. 

สนีุย์ เกิดมงคล. (2544). การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤตกิรรมผ้นําของผ้บริหารโรงเรียนในู ู  

    กลุ่มบรพา สังกัดกรุงเทพมหานครู . วิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลยัรามคําแหง,กรุงเทพฯ 
 



 

 

103 

สเุทพ พงศ์ศรีวฒัน์. (2544). พฤตกิรรมองค์การ. สืบค้นเมื�อ 10 สิงหาคม 2553, จาก  
suthep.cru.in.th. 

สพุตัรา สภุาพ. (2536). เทคนิคการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพยุคใหม่: พฤตกิรรม 

   มนุษย์. กรุงเทพฯ: ธรรมนิต.ิ 
สภุมาส องัศโุชต ิและคณะ. (ม.ป.ป.). สถติสิาํหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS. 
อจัฉรา สงัสวุรรณ. (2539). ผู้ นํากบัการทํางานเป็นทีม. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนคร 

   เหนือ. 6(4), 11 – 16 
อาคม สมบตัแิก้ว. (2542). การศึกษาพฤตกิรรมที�พงึประสงค์ของผ้บริหารโรงเรียนู  สังกัด 

สาํนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา. สงขลา: สํานกังานการประถมศกึษา 
จงัหวดัสงขลา. 

อานนัท์ ปันยารชนุ. (2542). ผ้นําคือผ้ที�คนอื�นอยากเดนิตามู ู . กรุงเทพฯ: มตชิน. 
อทุยั หิรัญโต. (2523). หลักการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
ทฤษฎีคุณลักษณะ. สืบค้นเมื�อ 5 ตลุาคม 2553, จาก http://www.hongsa.com/ GB700/ 
    Chapter2.htm 
 
 


