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ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับนี ้สําเร็ จลงได้ ด้วยด้ วยความเมตตา กรุ ณาให้ ความช่วยเหลือ แนะนํา
และสนับสนุน จากท่านอาจารย์ที่เคารพ เพื่อน ๆ น้ อง ๆ ครอบครัวผู้วิจยั รวมทังการสนั
้
บสนุนที่
ยิ่งใหญ่ในการให้ ข้อมูล จากท่านอาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ
ต่าง ๆ
ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ นาคะตะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต
ธีรเวคิน ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน มะลูลีม ศาสตราจารย์
(พิเศษ) ดร.ยุวฒ
ั น์ วุฒิเมธี ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วลั ย์ สัต
ยารักษ์ วิทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุขเกษม รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชยั รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ มะลูลีม รองศาสตราจารย์ ดร. สุพิมพ์
ศรี พนั ธ์วรสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ จินดาพล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ผัง
้ นผู้ทรงคุณวุฒิให้
นิรันดร์ ที่เป็ นผู้จดุ ประกายความคิด ติติงให้ ข้อเสนอแนะ ความช่วยเหลือ ทังเป็
คําแนะนํา ปรึ กษา ตรวจสอบ แก้ ไขข้ อบกพร่ อง จนทําให้ ได้ ดุษฎีนิพนธ์ ที่มีความสมบูรณ์ และ มี
คุณค่า ผู้วิจยั รู้สกึ ซาบซึ ้ง จึงขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทกุ ท่านมา ณ ที่นี ้
ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ อดีตผู้วาราชการจังหวัด ปั ญญารักษ์ ปานทอง รองศาสตราจารย์
ดร.อั บ ดุ ล เลาะ อั บ รู และ เพื่ อ น ๆ ศาสตราจารย์ (เมธี วิ จั ย อาวุ โ ส) ดร.จํ า รั ส ลิ ม้ ตระกู ล
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สะอิ ้งทอง รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ยศสมบัติ รองศาสตราจารย์
ดร.อิสรา ศานติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพร ภัทรสุ
มั น ท์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ประเสริ ฐส่ ง สกุ ล ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิ วั ฒ น์
นิตวิ รนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรัช ว่องพัฒนากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลพร ลือชารัศมี อาจารย์
ดวงพร พุทธวงศ์ คุณชาติชาย สุวรรณเสวก และ คุณจี รวัฒน์ สงเคราะห์ ที่ให้ ความช่วยเหลือ
อย่างมากในการแนะนํา เก็บและรวบรวมข้ อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธี ราพร กุลนานันท์ ที่มี
ส่วนอย่างสําคัญยิ่งในการให้ ความรู้ เพิ่มเติม และแก้ ไขปั ญหาในการสรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ด้ วย โปรแกรม LISREL โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดา สุวรรณนิพนธ์ และเพื่อนรัก
คุณ วิชัย รั ชไพศาล ที่ คอยให้ ความช่วยเหลือในเรื่ องคอมพิวเตอร์ ทัง้ แก้ ปัญหาฮาร์ ดแวร์ และ
การใช้ งานซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์
ผู้วิ จัย ขอขอบคุณ คณาจารย์ และนัก ศึก ษาทุก ท่ า นที่ ก รุ ณ าสละเวลาอัน มี ค่า ยิ่ ง ใน
การกรอกข้ อมูลประกอบการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ให้ ประสบผลสําเร็จด้ วยดี
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และผู้ที่เป็ นกําลังใจอย่างที่สดุ ภรรยาสุดที่รัก คุณสุชามา คุณากร และ ลูกสาวทัง้ 2 คน
แพทย์หญิง พิมสาย คุณากร และ นางสาว กันยกร คุณากร
คุณประโยชน์ที่พงึ ได้ จากดุษฎีนิพนธ์ เรื่ องนี ้ ผู้วิจยั ขอมอบให้ เป็ นเครื่ องบูชา แด่ พระคุณ
บิดาผู้ล่วงลับ (พ่อสมิทธ์ คุณากร) พระคุณมารดา (แม่สาคร คุณากร) คุณครู อาจารย์ผ้ ปู ระสิทธิ
ประสาทวิชาการทังมวลให้
้
ตังแต่
้ เริ่มต้ นตลอดมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั
มาริ ษ คุณากร

