กิตติกรรมประกาศ

การวิ จัยครั ง้ นี ส้ ํ า เร็ จลุล่วงได้ ด้ว ยดี ก็ ด้ว ยความเมตตาของอาจารย์ ทุก ท่า นที่
กรุณาให้ ความรู้และข้ อชี ้แนะที่เป็ นประโยชน์ตลอดระยะเวลาในการศึกษาและการวิจยั โดยเฉพาะ
ั้
้ ในระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาทังสองท่
้
าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์ มณฑา ที่ให้ ทงความรู
ศึกษาและชี ้แนะแนวคิดในการวิจยั ที่ทําให้ งานครัง้ นี ้เกิดคุณค่ายิ่ง และดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ ที่กรุณา
ให้ คํ า ปรึ ก ษาด้ ว ยความเป็ นกัน เองและเสี ย สละเวลาอย่ า งเต็ ม ที่ รวมทัง้ รองศาสตราจารย์
ดร.พอพันธ์ วัชจิตพันธ์ และคุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ กรุ ณาเสียสละเวลา
ในการให้ คําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบแก้ ไขข้ อบกพร่องต่าง ๆ อย่างละเอียดทุกขันตอน
้
ด้ วยความ
เอาใจใส่ ตลอดจนสนับสนุนให้ กําลังใจและเป็ นแบบอย่างที่ ดียิ่งตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการ
ศึกษา
กราบขอบพระคุณ ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ผู้ซงึ่ ให้
โอกาสผู้วิ จัย ได้ ศึก ษาและให้ เ วลาในการศึก ษาอย่ า งเต็ ม ที่ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม
เฉลยทรัพย์ ที่ปรึ กษาอาวุโส อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ได้ กรุ ณาให้ ความคิดเห็น
และข้ อชี ้แนะที่เป็ นประโยชน์
กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม วงศ์สารศรี ซึง่ กรุณาให้ คําชี ้แนะ
และข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ ตลอดมา รวมทังยั
้ งได้ กรุ ณาตรวจสอบและปรับปรุ งแบบสอบถาม
งานวิจยั เชิงปริ มาณให้ ถกู ต้ อง
ขอขอบพระคุณ ดร.ปาริ ช าติ นิ ติ ม านพ คณบดี บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ที่ ก รุ ณ าให้
ข้ อแนะนําที่ เป็ นประโยชน์ ยิ่ง อีกทัง้ ยังได้ กรุ ณาตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่ อความสมบูรณ์ ของ
งานวิจยั ด้ วยความเมตตา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ผู้อํานวยการ
หลักสูตรการจัดการธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน ประวัติเมือง ที่ให้ กําลังใจในการศึกษา
มาโดยตลอด
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ให้ ข้ อมู ล สํ า คัญ ทุ ก ท่ า นและผู้ ช่ ว ยประสานงานทุ ก ท่ า น
้
ข้อมูล
ตลอดจนผู้ทํางานในภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ องที่มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนทังในแง่
และข้ อแนะนําแก่ผ้ วู ิจยั ด้ วยความเมตตา

ขอขอบพระคุณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ประธานหลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ที่เป็ นทัง้ พี่และผู้บงั คับบัญชาที่อาทรห่วงใย
เสมอมา
ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาฯ ทุกท่านที่ร่วมเป็ นกําลังใจ และร่ วมแบ่งปั นความรู้
ความคิดตลอดระยะเวลาในการศึกษา โดยเฉพาะ ดร.วุฒิ ชินชนะโชคชัย ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกลุ
ดร.เกี ย รติ ชัย วี ร ะญาณนนท์ ดร.สิ ง ห์ ชัย อรุ ณ วุ ฒิ พ งศ์ ดร.นงพงา ลี ล ายนะ ดร.วิ ภ ากรณ์
เกียรติอํานวย และดร.นุภาศพัฒน์ สุทธิธรรม รวมทัง้ ดร.จิตประพัฒน์ สายโสภา กัลยาณมิตร ที่
คอยช่วยเหลือและมอบกําลังใจเสมอมา
ขอขอบคุณเจ้ าหน้ าที่ทกุ คนที่มีสว่ นร่ วมในการอํานวยความสะดวก ประสานงาน
และการจัดพิมพ์รูปเล่มให้ ถกู ต้ องสมบูรณ์ โดยเฉพาะคุณเบญจา หยดย้ อย คุณมนต์ทิพย์ บุนนาค
และคุณจารุภา ยิ ้มละมัย
งานวิจยั ครัง้ นี ้ จะสําเร็ จมิได้ หากปราศจากความรัก ความเข้ าใจ และกําลังใจจาก
ทุกคนในครอบครัว “วงศ์รัศมีเดือน” อันประกอบด้ วย คุณชํานาญ สามีอนั เป็ นที่รักและลูกทังสาม
้
คือ นางสาวชมปรางค์ เด็กหญิงญาดา และเด็กชายปองธรรม วงศ์รัศมีเดือน รวมทัง้ พี่ ๆ น้ อง ๆ
ทุกคนในครอบครัว “เริ งหทัยธรรม” ที่คอยห่วงใยและสนับสนุนช่วยเหลือเมื่อมีความจําเป็ นในทุก
กรณี
ท้ ายที่สดุ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อพงษา คุณแม่ไซจู เริ งหทัยธรรม ผู้ให้ ชีวิต
ให้ ความคิด และแนวทางการดํ าเนิน ชี วิตโดยยึดหลัก แห่งศี ลธรรมและการเสี ยสละเพื่อสัง คม
ส่วนรวม
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