
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

บรรณานุกรม  
 

กระทรวงมหาดไทย, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, กองกฎหมายและระเบียบทอ้งถิ่น. 
(2560). รายช่ือองค์การบริหารส่วนตําบล. ค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2560, จาก
http://www.dla.go.th 

กล้า ทองขาว (2548)  “การนํานโยบายและแผนการศึกษาไปปฏิบัติ: แนวคิด ทฤษฎี และแนวทาง 
การดําเนินงาน” โครงการส่งเสริมการแต่งตํารา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
นนทบุรี: สํานักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช. 

จตุพร เสถียรคง. (2551). ความคิดเหน็ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ต่อการ
ปรับเปลีย่นสถานภาพจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

จิราภา แจ้งใจดี. (2541). การกระจายอํานาจบริการสาธารณะในท้องถ่ินไทย: กรณีศกึษาการขนส่ง
โดยสารรถประจําทางในรูปแบบสหการผสมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

จุฑารัตน์ ตํานานวัน. (2551). ภาวะผูน้ําและแนวทางการจัดการการพฒันาตําบลของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์. 

จุฑารัตน์ ตํานานวัน. (2551). ภาวะผูน้ําและแนวทางการจัดการการพฒันาตําบลของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์. 

เฉลิมเผ่า อจละนันท์ . (2547). ความพร้อมและความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิรูป
อุดมศึกษาไทย. กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

ชนิกานต์ วงษ์กรณ์. (2555). ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบรุ ี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ชริณี เดชจินดา. (2535). ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อศูนย์กําจัดกากอุตสาหกรรมแขวงแสม
ดํา เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์สังคมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา
สิ่งแวดล้อม, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ชลนิชา สมภักดี. (2559). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านบรรเทาสาธารณภัย
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะเคยีนบอน จังหวัดสระแก้ว. วิทยานิพนธ์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ชัยสิทธ์ิ เฉลมิมีประเสริฐ. (2544). มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับการจัดทํา 
งบประมาณระบบใหม่. กรุงเทพฯ : ธีระฟิล์ม แอน ไซเทก็ซ์. 

ทศพร ศิรสิัมพันธ์. (2548). การบริหารราชการแนวใหม่ บริบทและเทคนคิวิธี. กรุงเทพฯ : บริษทั
วิช่ันพริ้นท์ แอนด์มีเดีย จํากัด. 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ธนวรรณ แสวงศรี. (2556). ความพึงพอใจต่อการให้บรกิารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานพินธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี. 

ธนะรัชต์ แจ้งสุวรรณ. (2540). การนํานโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ: ศึกษาเฉพาะกรณี
นโยบายรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. (2547). สารานุกรมการปกครองท้องถ่ิน. ค้นเมือ่ 9 พฤษภาคม 2560, จาก
http://www.kpi.ac.th 

นันทวัฒน์ บรมานันท์. (2554). มาตรฐานใหม่ของการจัดทําบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศ. 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วิญญูชน. 

บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ. (2556). การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สาํหรับ CEO. (พิมพ์ครั้งที1่0). 
กรุงเทพฯ : พี.เพรส. 

ปกรณ์ ปรียากร. (2550). การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ (พิมพ์ครั้งที9่). 
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์เสมาธรรม. 

ปภานวิน ศิริรวง. (2555). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางสมบูรณ์ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ประยูร กาญจนดุล. (2538). คําอธบิายกฎหมายปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย. 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542. (2542, พฤศจิกายน 17). ราชกิจจานุเบกษา, 116(114ก), 48-66.พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546. (2546, ธันวาคม 22). ราช
กิจจานุเบกษา, 120(124ก), 16-37. 

พิบูล ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล. 
กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์. 

พิมณภัทร์ สรรประสิทธ์ิ. (2556). ความพึงพอใจของประชาชนในการขอรับเบีย้ยังชพีผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตําบล กรณีศึกษา : ตําบลพรหมณี อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก. 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 

มณฑิตา วงษ์กรณ์. (2555). ความพึงพอใจของผู้รบับรกิารที่มีต่อคลนิิกชุมชนอบอุ่น ภายใต้
โครงการสรา้งหลักประกันสขุภาพถ้วนหนา้. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

มณฑิรา ยืนนาน. (2544). ศักยภาพขององค์การบริหารสว่นตําบลและประชาชนในการส่งเสริม
และพัฒนาวฒันธรรม: กรณีศึกษาตําบลบางตาเถร อําเภอสองพีน่้อง จังหวัด
สุพรรณบรุี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
มานิตย์ พูลมะเริง. (2555). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม. 
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

ยุคลธร อรรถศิริ. (2557). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลยางซ้าย อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560. (2560, เมษายน 6). ราชกิจจานุเบกษา, 134(40
ก),74-75. 

วรเดช จันทรศร. (2540). การนํานโยบายไปปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ. 
วรเดช จันทรศร. (2541). การบริหารโครงการพัฒนาของรัฐ. กรุงเทพฯ : สหายบล็อกการพิมพ์. 
วรางคณา ผลประเสริฐ. (2553). การจัดการเชิงกลยุทธใ์นการบริหารโรงพยาบาล. นนทบุรี : 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
วัฒนา พัฒนพงศ์. (2546). การบริหารเพื่อมุ่งอนาคต. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า. 
วาทินี ทะปัญญา. (2555). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วน

ตําบลแม่นาเรอื อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยพะเยา. 

วิโรจน์ สารรัตนะ. (2546). การบริหารการศึกษา: หลักการ ทฤษฏี หน้าที่ ประเด็น และบท
วิเคราะห์. กรุงเทพฯ : ทิพย์วิสุจน์. 

ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย. (2558). การบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ศุภชัย ยาวะประภาษ. (2540). นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์. 
ศุภชัย สมน้อย. (2542). การนํานโยบายการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปปฏิบัติ : ศึกษา

เฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. (2546). การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์บุ๊คเซนเตอร์. 
สมบัติ ธํารงธัญวงศ์. (2545). การบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.   
สมยศ นาวีการ. (2544). การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์บรรณกิจ. 
สาธิต วายลม. (2558). ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการด้นโครงสรา้งพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตําบลผกัขะ. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (2560). รายงานผล

การประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบล. 
ค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2560, จาก http://www.odloc.go.th 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). รายชื่อองค์การบริหารส่วนตําบล. คน้เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560, 
จาก http://www.nso.go.th 

สุดใจ ดิลกฑรรศนนท์. (2558). การจัดการเชิงกลยุทธ์ (พิมพ์ครั้งที่2). กรุงเทพฯ : สามลดา. 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สุมิตร สุวรรณ. (2554). การกําหนดยุทธศาสตร์. นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน. 
องค์การบริหารส่วนตําบลเทพารักษ์. (ม.ป.ป.). ข้อมูลพืน้ฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล

เทพารักษ์. ค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2560, จาก http://www.tepharak.go.th 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางโฉลง. (ม.ป.ป.). ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโฉ

ลง. ค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2560, จาก http:// http://www.bangchalong.go.th/ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา. (ม.ป.ป.). ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา. 

ค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2560, จาก http:// http://www.bangpla.go.th 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง. (ม.ป.ป.). ข้อมูลพืน้ฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเสา

ธง. ค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2560, จาก http:// http://www.obt-bangsaotong.go.th/ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษาใหม่. (ม.ป.ป.). ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล

แพรกษาใหม่. ค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2560, จาก http:// www.preakasamai.go.th 
อิทธิกร ทับทิมทอง. (2556). ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนตาบล กรณศีึกษา : องค์การบริหารส่วนตําบลลาํไทร อําเภอวังน้อยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 

โอภาส มงคลพิพัฒน์. (2555). ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลวงทอง อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบรุี. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

Babbie, E. (2010). The practice of social research (12th ed.). Belmont, CA : 
Wadsworth.  

David, F.R. (2005). Strategic Management : concepts and cases(10th ed.). U.S.A. : 
Peason Prentice Hall. 

Dunn, William N. (1994). Public Policy Analysis : An Introduction. Englewood Cliffs ,  
New Jersey : Prentice – Hall. 

Fitzroy, P., Hulbert, J.M., & Ghobadian, A. (2012). Strategic Management : The 
challenge of creating value. Glasgow : Bell & Bain Ltd. 

Freud, S. (1964). Group Psychology and The Analysis of The Ego Sigmund Freud. 
New York: Bantam Books. 

Hitt, M.A., Ireland, R.D., & Hoskisson, R.E. (2015). Strategic Management: 
Competitiveness and Globalization(2nd ed.). Singapore : Cengage Learning. 

Kaplan, Robert S and Norton,David P (2 001 )  The Strategy-Focused Organization. 
Boston : Harvard Business School Press. 

Kothler, Philip and Armstrong. (2002). Principle of Marketing. U.S.A. : Peason Prentice 
Hall. 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Originally Published in 

Psychological Review, 370-396. 
Patton, M. Q. (1980). Qualitative evaluation methods. Beverly Hills, CA : Sage. 
Pearce II, J.A., & Robinson, R.B. (2013). Strategic Management : Planning for 

Domestic & Global Competition(13rd ed.). New York : McGraw-Hill. 
Perce, A. John & Robinson, Richard, B, Jr. (2009). Formulation, Implementation, and 

Control of Competitive Strategy (11th ed.). New York : McGraw-Hill. 
Pitts, Robert A. & Lei, David. (2000). Strategic Management: Building and Sustaining 

Competitive Advantage (2nd).  U.S.A. : South-Western Publishing. 
Robins, S.P. & Coulter, M. (2002). Management. New Jersey : Prentice Hall. 
Scherhorn, John R. (2002). Management (7th ed.). U.S.A. : John Wiley & Sons. 
Stufflebeam, D.L. et.al. (1971). Educational Evaluation and Decision – Making. 

Itasca.  Illinois : Peacock Publishing. 
Wheelen, T.L. & Hunger, J.D. (2006). Strategic Management and Business Policy. 

New Jersey : Prentice Hall. 
Wheelen, T.L., & Hunger, J.D. (2006). Strategic Management and Business 

Policy(10th ed.). U.S.A. : Peason Prentice Hall. 
Wikipedia. (n.d.). Semi-structured interview. Retrieved may 9, 2017, from 

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Semi-structured_interview 
Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis (3rd ed.). New York : Harper 

& Row. 
 




