
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

81
 

บรรณานุกรม 
 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน.  (2542).  พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : 

กรมฯ. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2546).  พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม 

 (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ. 
________.  (2551). พระราชบัญญตัิส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย        

พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ. 
จนัทรานี  สงวนนาม.  (2545).  ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ :            

บุค๊ พอยท.์ 
ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร.  (2547).  หลกัการจัดองค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์. 
ชยัเสฏฐ ์ พรหมศร.  (2551).  การจัดการสมัยใหม่.  กรุงเทพฯ : ปัญญาชน. 
ตุลา  มหาพสุธานนท.์  (2545).  หลกัการจัดการ หลกัการบริหาร.  กรุงเทพฯ : นศ. พฒันา. 
ถวลิ  อรัญเวศ.  (กรกฎาคม 2545). “หลกัการบริหารคนและการบริหารงานเพื<อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิC ,” 

ข้าราชการครู. 2 : 21-22. 
ธงชยั  สันติวงษ.์  (2545).  การจัดการ.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ธนวรรณ  ตัGงสินทรัพยศิ์ริ.  (2550).  พฤติกรรมองค์กร.  กรุงเทพฯ : ธนธชัการพิมพ.์ 
ธร  สุนทรยทุธ.  (2551).  การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป.  กรุงเทพฯ : กราฟฟิค แอนด ์ปริGนติGง. 
นงลกัษณ์  สุทธิวฒันพนัธ์.  (2544).  พฒันาบุคลกิผู้นําและนักบริหาร. กรุงเทพฯ : เอมี< เทรดดิGง. 
เนตร์พณัณา ยาวิราช.  (2550).  การจัดการสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : เซ็นทรัลเอก็ซ์เพรส.  
บุญชม  ศรีสะอาด.  (2543).  วจัิยเบื:องต้น.  กรุงเทพฯ : สุวริียาสาส์น. 
บุตรี  จารุโรจน์.  (2552).  องค์การและการจัดการ.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช. 
ปกรณ์กิตติC   ม่วงประสิทธิC .  (2548).  พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื:นที�การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา). เชียงใหม่ : 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ปฏิผล  ตัGงจกัรวรานนท ์ และธนิการ์ต  มามะศิรานนท.์  (2549).  ตัดสินใจสไตล์ผู้นํา.  กรุงเทพฯ : 
ธรรมมลการพิมพ.์ 

ประสิทธิC   หนูกุง้.  (2553).  พฤติกรรมการตัดสินใจ.  (ออนไลน์).  แหล่งที<มา : 
http://www.gotoknow.Org/Blog/Prasit/293228. 25 กุมภาพนัธ์ 2555. 

 



 

 

82
 

“พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545,”  (25 มีนาคม 2551).  ราชกจิจานุเบกษา. เล่ม 125 
ตอนพิเศษ 60 ง. หนา้ 2. 

พระครูโกวทินพการ  (สนั<น เสธา).  (2549).  พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน              

พระปริยตัิธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวดัเชียงราย.  การศึกษาอิสระ ค.ม. (การบริหาร
การศึกษา). เชียงราย : มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย.  

พิบูล  ทีปะบาล.  (2550).  พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ.์ 
ภารดี  อนนัตนาวี.  (2551).  หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา. ชลบุรี : มนตรี. 
ภาวดิา  ธาราศรีสุทธิ  และวบิูลย ์ โตวณะบุตร  (2551).  หลกัและทฤษฎกีารบริหารการศึกษา.  

กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
รัชนี  เจริญมาก.  (2548).  รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื:นที�การศึกษาลพบุรี. วทิยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหาร
การศึกษา). ลพบุรี : มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี. 

ราชบณัฑิตยสถาน.  (2546).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ :               
นานมีบุค๊ส์. 

วราภรณ์  ไวยากรณ์.  (2547).  พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารกบัขวัญในการปฏิบัติงาน              

ครูโรงเรียนเอกชน  จังหวดัสระบุรี. วทิยานิพนธ์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ 
: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

วนัทนา  เมืองจนัทร์.  (กรกฎาคม 2544).  “การปฏิรูปการศึกษา : คุณธรรมของผูบ้ริหารกบับทบาท
 การประกนัคุณภาพการศึกษา,”  วทิยาจารย์. 10(4) : 21-25. 

วเิชียร  วทิยอุดม.  (2549).  พฤติกรรมองค์กร.  กรุงเทพ : ธีระฟิลม์ และไชเทก็ซ. 
วทิยา  ด่านธาํรงกลู.  (2546).  การบริหาร.  กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอด็ดูเคชั<น. 
วฑูิรย ์ ตนัศิริมงคล.  (2542).  AHP กระบวนการตัดสินใจที�ได้รับความนิยมมากที�สุดในโลก. 

กรุงเทพฯ : กราฟฟิค แอนด ์ปริGนติGง. 
วนิิจ  มธุรสาทิส.  (2542).  พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงาน

ประถมศึกษาอาํเภออมก๋อยจังหวดัเชียงใหม่.  เชียงใหม่ : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.    
วโิรจน์  สารรัตนะ.  (2542).  การบริหาร.  กรุงเทพฯ : ทิพยว์สุิทธิC . 
วรียทุธ  ชาตะกาญจน์.  (2551).  เทคนิคการบริหารสําหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ. กรุงเทพฯ : 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
วฒิุชยั  จาํนงค.์  (2523).  พฤติกรรมการตัดสินใจ.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 



 

 

83
 

ศกัดา  สถาพรวจนา  (2549).  การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาร่วมสมัย.  จนัทบุรี : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี. 

ศกัดิC ไทย  สุรกิจบวร.  (2547).  ภาวะผู้นําของผู้บริหารมืออาชีพ.  กรุงเทพฯ : สุวริียาสาส์น. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ.  (2545).  องค์การและการจัดการ.  กรุงเทพฯ : ธรรมสาร. 
สมยศ  นาวกีาร.  (2545).  การบริหาร.  กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991.      
สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ.  (2545).  พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์.

กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
สันติ  บุญภิรมย.์  (2552).  หลกัการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : บุค๊พอยท.์ 
สาคร  สุขศรีวงศ.์  (2551).  การจัดการ : จากมุมมองของนักบริหาร. กรุงเทพฯ : จี.พี.ไชเบอร์พรินท.์ 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2549)  พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545. 

กรุงเทพฯ : สาํนกังานฯ. 
สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ.  (2551).  คําสั�งสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการที� 489/2551  

เรื�อง มอบอาํนาจให้ผู้อาํนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา       

ตามอธัยาศัยอาํเภอ และผู้อาํนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศัยเขต ปฏิบัติราชการแทน.  กรุงเทพฯ : สาํนกังานฯ. 
สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา.  (2548).  เกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา.  กรุงเทพฯ : 

สาํนกังานฯ. 
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา.  (2549).  การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้          

ของครูต้นแบบ (ตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542). กรุงเทพฯ : 
สาํนกังานฯ. 

สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั.  (2551).  พระราชบัญญตัิ

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย พ.ศ. 2551.  กรุงเทพฯ : 
สาํนกังานฯ. 

สุนทร โคตรบรรเทา.  (2551).  หลกัการและทฤษฎกีารบริหารการศึกษา.  กรุงเทพฯ : ปัญญาชน. 
สุนทร  พงษใ์หญ่.  (2549).  พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกดัสํานักงาน 

เขตพื:นที�การศึกษาเพชรบุรี เขต 2. วทิยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา). เพชรบุรี :
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. 

สุรพล  บวัพิมพ.์  (2541).  ทัศนะมนุษยนิยมและวินัยนิยมในการควบคุมดูแลนักเรียนของอาจารย์

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัเชียงใหม่. เชียงใหม่ : ภาควชิาบริหารการศึกษา              
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.   



 

 

84
 

อนงค ์ แสงแกว้.  (2548).  พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาขั:นพื:นฐานเขตพื:นที�

การศึกษาสมุทรสงคราม.  วิทยานิพนธ์  ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา).  กรุงเทพฯ :  
 บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
Angelo, Kinicki  and Brian, Williams.  (1977). Learner Centered Teaching: A Humanistic 

View.  English : Love Publishing. 
Bernard,  Chester  I.  (1972).  The  functions  of  executive.   Massachusetts: Havard  University  

Press. 
Blau, P.M. and Scott, W.R.  (1962).  Formal Organizations : A Comparative Approach. 

SanFrancisco : Chandler.  
Brady, D.A.  (1991).  The  Relationship  between  Principal  Leadership  Style and  Teacher  

Participation  in  Decision-making  (Empowerment).  New York : Macmillan.  
Cohen, W.A.  (1990).  The art of the leadership.  New Jersey : Prentice Hall. 
Dale, Edger.  (1969).  Audio-Visual Methods in Teaching.  2 nd.ed.  New York : Rinehart and 

Winston. 
Drucker.  (1970).  The Profession of Management.  Oxford : Butterworth-Heineman. 
Etzioni, A.  (1968).  Modern Organization. New Jersey : Prentice-Hall. 
Fowler, M.B.  (1986).  “The Relationship between Teacher’s Perceived Participation  in  

Educational  Decision-making  and  Teacher’s  Morale  in Selected  Elementary  School  
in  Targeted  Southeastern  States,”  Dissertation Abstracts  International. 46 (1) : 
3204-4. 

Giammatteos, Michael C. and Giammatteos, D.H.  (1981).  Forces on leadership.  Reston : 
National Association of Secondary School Principals.  

Hoyle, Eric.  (1969).  The Role of the Teacher. London : Rutledge Regal Paul. 
Krejcie, R.V. and Morgan. D.W.  (1970).  “Determining Size for Research Activities,” Education 

and  Psychological Measurement. 30 (3) : 607-610. 
Likert, R., (1993).  New  Way of Managing Conflict.  New York : McGraw-Hill. 
Lindblom, C. E.  (1959).  “The Science of  Muddling  Through,”  Public  Administrative  

Review.  19(1959) : 79-99.  
Massie, J.L. and Douglas, J.  (1981).  Management : A Contemporary Introduction. 3 rd ed. 

New Jersey : Prentice-Hall.  



 

 

85
 

Mintzberg  Henry  . (July-August 1975).  “The Manage’s Job : Folklor and Fact,”  Harvard 

Business Review.  49-61. 
Parke,  J.E.P.  (1986).  “Comparisons  of  Decision-Making  Styles.  Florida  Community and  

Junior  College  Department  Chairpersons  and  Decision  Directors,”  Dissertation  

Abstracts  International. 46 (7) : 1802-A. 
Robbins, S.P.  (1998).  Organizational  Behavior : Concepts Controversies and applications. 

8 th ed.  New Jersey : Prentice. Hall International. 
Simon, H.A.  (1957).  Administrative behavior. 2nd ed. New York : The Free Press.  
________.  (1977).  Administrative Behavior. New York : The Free Press.                                                    
________.  (1997).  Administrative Behavior. New York : The Free Press. 
Sisk, H.L.  (1973).  Management and Organization. Ohio : South-Western.  
Thomson, A.J.  (1980).  “Leadership Potential  in  Development  Country,”  Rural  

Reconstruction Review. 15(3X) : 4296-4. 
Vroom, Victor and Yetton,  W. Yetton  (1973).  Leadership and Decision making.  Pittsburgh : 

Pittsburgh University Press. 
Zeleny, M.  (1982).  Multiple Criteria Decision Making. Copyright  New  York : McGraw-Hill. 




