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สารนิพนธ์นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพีอ่ ศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหาร
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด ของบุคลากรที่มี เพศ อายุ และประการณ์ในการท�ำงาน
ต่างกัน และ 3) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมา
ภิบาลของผู้บริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ�ำนวน 216 คน ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�ำนวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติการทดสอบ ได้แก่ (t-test) การ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA F - t-test)
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส�ำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ล�ำดับจาก
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ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต�่ำสุด ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลัก
ความมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักคุ้มค่า 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด ของบุคลากรที่มี เพศ อายุ และประการณ์ในการท�ำงาน พบว่า บุคลากรที่มี
เพศ อายุ และประการณ์ในการท�ำงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และ 3) ข้อเสนอแนะของบุคลากรเกีย่ วกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้แก่ ผู้บริหารงานควรมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าท�ำงานที่เหมาะสมโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
บุคลากรควรมีเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการ พิจารณาความดีความชอบที่เหมาะสมกับ
หน่วยงาน มากยิ่งขึ้น และผู้บริหารควรยึดหลักคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต ให้การสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : 1. การบริหารงานบุคคล 2. หลักธรรมาภิบาล
ABSTRACT
The purposes of this thematic paper were aimed : 1) to enable study of the
opinions of teachers and education personnel towards personal management according
to the principles of good governance of the Executive Bureau of education and
educational system individually in Roi Et province, 2) to compare the level of personal
management according to the principles of good governance of the Executive Bureau of
education and educational system individually in Roi Et province, according to the opinions
of teachers and education personnel with gender, age, and duration of work and 3) to
gather feedback on the administration development guidelines based on the principles of
good governance of the Executive Bureau of education and educational system individually
in Roi Et province the sample include teachers teacher education and educational system
individually assigned number 216 provincial people, for instance by using a calculation
formula of the Hakone Garden Yamaguchi (Taro Yamane) Tools used in research is the
scale estimates the five levels. Valuable confidence (Reliability) full equal to 0.94, statistics
that are used in the data analysis include frequency (Frequency), percentage (Percentage)
Average (Mean) standard deviation (Standard Deviation) , and statistical tests include: (t-test)
one way ANOVA test (One-way ANOVA F-t-test).
The research’s results were found as follows: 1) the opinions of teachers and
education personnel towards personal management according to the principles of good
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governance of the Executive Bureau of education and educational system individually. Et
on many levels, respectively, when sorted in descending order as follows: Aspects of the
rule of law, ethics, core side side. the transparency aspects, the main engagement, the
main responsible sides side core. 2) The results of hypothesis testing showed that
personnel with different sex, age, and working conditions had different opinions on the
administration of personnel according to good governance principles of the Office of
Non-Formal and Informal Education Roi Et province as a whole and in all respects were
not significantly different. And 3) the management should have a more transparent and
appropriate staffing process. The personnel should have the opportunity to express their
views on the appropriate procedures for the appropriate agency. And the executives should
adhere to the principles of integrity, honesty, support the development of personnel more
thoroughly.
The research’s results were found as follows: 1) the opinions of teachers and
education personnel towards personal management according to the principles of good
governance of the Executive Bureau of education and educational system individually. Et
on many levels, respectively, when sorted in descending order as follows: Aspects of the
rule of law, ethics, core side. The transparency aspects, the main engagement, the main
responsible sides side core. 2) level of personal management according to the principles
of good governance of the Executive Bureau of education and educational system
individually in Roi Et province, according to the opinions of teachers and education
personnel with gender, age, and duration of work the results were found as follows the
personnel with different sex, age and job performance had opinions on the administration
of personnel according to the good governance principles of the Office as a whole and in
all respects were not significantly different as a whole and in all respects were not
significantly different. 3) to gather feedback on the administration development guidelines
based on the principles of good governance of the Executive Bureau of education and
educational system individually in Roi Et province include executives should have a more
transparent, transparent and transparent selection process. Staff should have the
opportunity to comment on the process. Consider better suitability for agencies. and
management should adhere to integrity, integrity and integrity. To support the development
of personnel more thoroughly.
Keywords : 1. Personnel Administration 2. Good Governance
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1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
สภาพของสังคมไทยในปัจจุบนั นีส้ งั คมและวัฒนธรรมในปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลง ไปตามอิทธิพล
ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรม
ต่างชาติ จึงก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อแบบแผนพฤติกรรมค่านิยมและทัศนคติ ของคนในชาติ ดังนัน้ การ
ศึกษานับว่าเป็นสิ่งส�ำคัญมากของคนในปัจจุบันนี้เพราะบุคคล ที่ได้รับการศึกษาย่อมน�ำความรู้ไปพัฒนา
ตนเองและสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพทาให้เป็นมนุษย์ ทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์คดิ อย่างมีเหตุมผี ล มีระเบียบ
วินัย กล้าคิด กล้าตัดสินใจจากกระแส การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ได้ส่งผลกระทบให้
ประเทศไทยจาเป็นต้องเร่ง การพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลระบบการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อให้
สามารถพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพอย่างเพียงพอต่อการด�ำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมที่ก�ำลังเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การศึกษามีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน
ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทีไ่ ด้ตรัสไว้วา่ นอกจากการศึกษาจะ
สอนให้ คนเก่งแล้วจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วยดี ประเทศของเราจะได้คนคุณภาพ
คือ ทัง้ เก่งทัง้ ดีมาเป็นก�ำลังของบ้านเมืองให้ความเก่งเป็นปัจจัยและพลังส�ำหรับการสร้างสรรค์ และให้ความ
ดีเป็นปัจจัยเพือ่ ประคับประคองหนุนน�ำความรูแ้ ละความสามารถให้นำ� ไปใช้ในทางทีถ่ กู ต้อง (สมาน รังสิโยกฤษฎ์,
2549, หน้า 18)
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีได้ก�ำหนดระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมือง และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 หรือหลักการปฏิบัติงานตามระบบธรรมาภิบาลขึ้น หลักส�ำคัญของธร
รมาภิบาล ดังกล่าวมี 6 ประการ คือ 1) หลักนิติธรรม (Rule of law) 2) หลักคุณธรรม (Morality) 3) หลัก
ความโปร่งใส (Transparency) 4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 6) หลักความคุ้มค่า (Effectiveness) ระเบียบดังกล่าวนี้ ก�ำหนดให้หน่วยงานราชการทุกหน่วย
ใช้หลักธรรมาภิบาลทั้งหกหลักนี้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ธรรมาภิบาลถือได้ว่าเป็นภาระงานอันส�ำคัญที่รัฐบาลจะต้องด�ำเนินการให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) จึงได้
ก�ำหนดพันธกิจของชาติทจี่ ะพัฒนาร่วมกันทัง้ ประเทศ คือ การสร้างระบบบริหารจัดการทีด่ ี ให้เกิดขึน้ ในทุก
ภาคส่วน ของสังคม โดยเน้นให้เกิดกลไกลการบริหารจัดการที่ดีในภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบพร้อมกับการตรวจสอบได้เสมอ การบริหาร
จัดการที่ดี ถือเป็นเป้าหมายหลักประกันคุณภาพอย่างหนึ่งเพื่อจะที่ให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพ (บุษบง
ชัยเจริญวัฒนะและบุญมี ลี้, 2544, หน้า 34)
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีทั้งหมด
20 อ�ำเภอประกอบด้วย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จ�ำนวน 471 คน การบริหารงานส�ำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีนโยบายมุง่ เน้นบริหารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาลให้ตรงตามนโยบายของรัฐ เป็นส�ำคัญในการ การด�ำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
บรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ จึงมุ่งพัฒนาการบริหารกิจการ บ้านเมืองและ
สังคมทีด่ ตี ามหลัก “ธรรมาภิบาล” น�ำมาบูรณาการในการบริหาร และจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความเข้ม
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แข็งให้กับส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกิดความ
เป็นธรรม เป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ สร้างความร่วมมือในบุคลากร พัฒนาบุคลากรทัง้ ร่างกายจิตใจ
สติปัญญาและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะในองค์กร รู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันอยู่กันด้วยความรักความเมตตาไม่
เห็นแก่ตัวมีความสุขสนุกกับการท�ำงาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 33) ผู้บริหารของส�ำนักงานส่ง
เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด จึงต้องสร้างความเชือ่ มัน่ ความศรัทธา
ไว้วางใจ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพ สามารถท�ำให้บุคลากรเกิดการ
ย่อมรับในการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารได้อย่างแท้จริง
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นนัน้ ผูว้ จิ ยั ในฐานะเป็นบุคลากรทางการศึกษา ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดร้อยเอ็ด” เพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ในการพัฒนาการส่งเสริมการบริหาร
งานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด ของบุคลากร ที่มีเพศ
อายุ และประสบการณ์ในการท�ำงาน ต่างกัน
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของบุคลากรเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 บุคลากรที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2 บุคลากรที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.3 บุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์ในการท�ำงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
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4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำผลจากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทาง
พัฒนาการบริหารงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มี
ประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 471 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 19) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
216 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่าง ที่ประชากรมีสิทธิ์
ได้รับเลือกเท่า ๆ กัน โดยจัดท�ำบัญชีรายชื่อของประชากร และท�ำการจับฉลาก จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตาม
ต้องการ
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะ
ค�ำถามแบบมีค�ำตอบให้เลือกตอบ (Check list) ประกอบด้วย เพศ อายุ และประสบการณ์ในการท�ำงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลในการวัดระดับความคิดของบุคลากรครูทมี่ ตี อ่ การ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารส�ำนักงานส่งเสริมส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนก 6 ด้าน คือ ด้านหลักนิตธิ รรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
โปร่งใส ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ต (likert scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 110)
ตอนที่ 3 ค�ำถามแบบปลายเปิด (Open-ended) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นโดยอิสระในข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารส�ำนักงานส่งเสริมส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด
5.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test)
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามจ�ำนวน 216 คน เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 และเพศชาย จ�ำนวน
81 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 มีอายุ 36 - 45 ปี จ�ำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 40.28 รองลงมา คือ อายุ
46 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 35.18 และอายุ ไม่เกิน 35 ปี จ�ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ
24.54 มีประสบการณ์ในการท�ำงาน 11 – 20 ปี จ�ำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 37.96 รองลงมา คือ 21 ปี
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ขึ้นไป จ�ำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 34.26 และ 1 - 10 ปี จ�ำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78
6.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ ตี อ่ การบริหารงานบุคคลตาม หลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า โดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทั้งหกด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไป
หาต�่ำสุด ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้านหลักความโปร่งใส ด้าน
หลักความคุ้มค่า และด้านหลักความรับผิดชอบ ตามล�ำดับ
6.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหาร
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรที่มีเพศ
อายุ และประสบการณ์ในการท�ำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบ้ ริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน
6.3 ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหาร
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงล�ำดับตามความถี่
สูงไปหาต�ำ 
่ สามอันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารงานควรมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าท�ำงานที่เหมาะสม
โปร่งใส มากยิ่งขึ้น บุคลากรควรมีเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการ พิจารณาความดีความชอบ
ทีเ่ หมาะสมกับหน่วยงาน มากยิง่ ขึน้ และผูบ้ ริหารควรยึดหลักคุณธรรมมีความซือ่ สัตย์สจุ ริต ให้การสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง มากยิ่งขึ้น
7. อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัย ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตาม หลักธรรมา
ภิบาลของผู้บริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด ใน
6 ด้าน คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า ผู้วิจัยเห็นผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ำมาอภิปรายผลเพิ่มตาม
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
7.1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบ้ ริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจยั
พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส�ำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้น�ำกระบวนการในการบริหารที่ตรงกับหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน มาใช้ในกระบวนการของ
ผู้บริหารที่ต้องปฏิบัติ เกี่ยวข้องกับบุคลากรในสถานศึกษาร่วมทั้งใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์ พร้อม
ทัง้ ด�ำเนินการ ธ�ำรงรักษาพัฒนาให้บคุ ลากรมีศกั ยภาพทีเ่ หมาะสมในการปฏิบตั งิ านมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี อ่ การ
ท�ำงาน ซึ่งมีการบริหาร เป็นไปตามระเบียบของทางราชการทุกคนให้ความส�ำคัญกับการบริหารงานยึดมั่น
ใน ระเบียบ หลักเกณฑ์การบังคับใช้ของงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัดตรงตามหลักมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
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อย่าง ชัดเจน พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้แก่บคุ ลากรในสถานศึกษาผูบ้ ริหารได้ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่าง ทีด่ ใี ห้ความ
เป็นธรรมเป็นทีพ่ งึ่ ทางด้านจิตใจ ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเป็นระบบมีการบริหารทีส่ ง่ เสริมการ บริหารงาน ธุรการ
การเงินงบประมาณพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและการบริหารงาน อาคาร สถานที่ตาม
ระเบียบของทางราชการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การพัฒนา คุณภาพการศึกษา
อันเป็นการบริหารงานในสถานศึกษาตามหลักความมีสว่ นร่วมโดยเน้น ความ รับผิดชอบให้เกิดมีแก่บคุ ลากร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อการ พัฒนา สถานศึกษาให้มีคุณภาพและปลูกฝังให้
บุคลากรในสถานศึกษารู้เข้าใจทรัพยากรว่ามีอยู่จากัด ทุกคน ต้องรับผิดชอบการใช้ทรัพยากรต้องใช้ให้เกิด
ประโยชน์และคุณค่ามากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรทัย แสงทอง (2551, บทคัดย่อ) ได้ทำ� การวิจยั
เรื่อง“หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานครกรณีศึกษาสถานศึกษาในเขต
ตลิ่งชัน” ผลการวิจัยพบว่า โดย ภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของพรหมเมศว์ ค�ำผาบ
(2551, บทคัดย่อ) ได้ทำ� การศึกษาเรือ่ ง “การใช้ หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของโรงเรียนสังกัด ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1” ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักนิติธรรม ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการ
บริหาร สถานศึกษาด้วยความเป็นธรรมตามระเบียบของทางราชการ เพือ่ ปลูกฝังให้บคุ ลากรของสถานศึกษา
เคารพกฎระเบียบ และกฎหมายโดยผูบ้ ริหารสถานศึกษายึดกฎหมายระเบียบทางด้านการปกครอง เป็นหลัก
ในการบริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาไม่เลือกการปฏิบัติตามรายบุคคลและ ยึดมั่นในพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติอนั เป็นการส่งเสริมให้การบริหารสถานศึกษาตาม หลักธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพ
และบริหารสถานศึกษาทีย่ ดึ มัน่ ในความเป็นธรรมส่งเสริมบุคลากร มีระเบียบวินยั ประพฤติตนตามแบบแผน
ตามระเบียบงานทางราชการตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู โดยแบ่งหน้าที่งานให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย กติกาข้อตกลงข้อก�ำหนดต่างๆที่เป็นองค์ประกอบ ส�ำคัญของสถานศึกษา กระจายอ�ำนาจไปสู่
บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวในการด�ำเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของอรทัย
แสงทอง (2551, บทคัดย่อ) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานครกรณีศกึ ษาสถานศึกษาในเขตตลิง่ ชัน ผลการวิจยั พบว่า ด้านหลักนิตธิ รรม อยูใ่ นระดับมาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็น
เช่นอภิปรายได้ว่า อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานตามแนวทางแห่งธรรมาภิบาล โดยให้
บุคลากรหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสถานศึกษาและผูบ้ ริหารเป็นผูท้ กี่ ล้าติดสิน
ใจ วางตนเป็นผู้น้ามีใจเป็นกลางยึดมั่นเที่ยงตรงในการท�ำงานสร้างขวัญและก�ำลังใจ ให้ทุกฝ่ายและกระตุ้น
ให้การส่งเสริมให้บุคลากรท�ำงานอย่างมีความมุ่งมั่นเต็มใจให้บุคลากรมองเห็น ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์สว่ นตนกระตุน้ สร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึน้ แก่บคุ ลากรใน สถานศึกษาทัง้ นีเ้ พราะผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาบริหารหลักธรรมาภิบาลโดยให้บุคลากรหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้อธิบายเหตุผลชี้แจงและเป็น
ผู้น้ามีใจเป็นกลางยึดมั่นเที่ยงตรงในการท�ำงานสร้างขวัญ และก�ำลังใจให้ทุกฝ่ายส่งเสริมให้บุคลากรท�ำงาน
อย่างมีความมุ่งมั่นสุดความสามารถสร้างความ รับผิดชอบให้เกิดมีแก่บุคลากรในสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์และคุณภาพที่จะได้เกิดขึ้นในองค์กร หรือสถานศึกษานั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระ
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ยุทธนา ชุดทองม้วน (2550, หน้า 98) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคล้านนา เชียงใหม่”ผลการวิจัยพบว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคล้านนา เชียงใหม่ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรทัย แสงทอง (2551, บทคัดย่อ) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง
“หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานครกรณีศกึ ษาสถานศึกษาในเขตตลิง่ ชัน”
ผลการวิจัยพบว่า หลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก
7.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด
7.2.1 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบ้ ริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า บุคลากรไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงและเพศชาย ต่างมีความเห็นต่อการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดร้อยเอ็ด ไปในแนวทางเดียวกันว่าผูบ้ ริหารมีแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของตนเอง
มีความคิด มีอดุ มการณ์ มีระบบการบริหาร การเรียนรู้ และประสบการณ์การท�ำงาน มีวยั วุฒหิ รือสถานภาพ
ทางอารมณ์ ซึ่งส่งผลให้เกิดลักษณะความเป็นชายและหญิงที่ แตกต่างกัน แต่เมื่อมองเห็นการบริหารตาม
หลักธรรมแล้ว ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง ต่างมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระยุทธนา ชุดทองม้วน (2550, หน้า 98) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคล้านนาเชียงใหม่ ผลการเปรียบเทียบครูผสู้ อนทีม่ เี พศ ต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคล้าน
นาเชียงใหม่ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
7.2.2 บุคลากรทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่าง
กัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อายุเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ทราบว่าใครเกิดก่อนและใครเกิดหลัง
เท่านัน้ ส่วนความคิดเห็นทีต่ า่ งกัน ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ว่าผูท้ มี่ อี ายุมากหรือน้อย แต่ขน้ึ อยูก่ บั ความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น บุคลากรที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ ไม่สอดคล้องกับการวิจัยของอรทัย แสงทอง
(2551, บทคัดย่อ) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
กรณีศกึ ษาสถานศึกษาในเขตตลิง่ ชัน ผลการเปรียบเทียบผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูผสู้ อนทีม่ ี อายุตา่ งกัน
มีความคิดเห็นต่อหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร กรณีศกึ ษาสถานศึกษา
ในเขตตลิ่งชัน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
		
7.2.3 บุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์ในการท�ำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
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ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประสบการณ์ในการท�ำงานเป็นเพียงให้รู้ว่าใครมี
ประสบการณ์มากหรือน้อย เท่านัน้ ส่วนความคิดเห็นทีต่ า่ งกัน ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ในการท�ำงาน
มากหรือน้อย แต่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น บุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท�ำงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหาร
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ผลการ
วิจัยในประเด็นนี้ ไม่สอดคล้องกับการวิจัยของพรหมเมศว์ ค�ำผาบ (2551, บทคัดย่อ) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของโรงเรียนสังกัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
ผลการเปรียบเทียบทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ทีม่ ปี ระสบการ
ท�ำงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของโรงเรียนสังกัด ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล
จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 ด้านหลักนิติธรรม ซึ่งมีค่ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และ
ยกระดับการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด บริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักนิติธรรม ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน มากยิ่งขึ้นต่อไป
8.1.1 ด้านหลักคุณธรรม ซึ่งมีค่ามีค่าเฉลี่ยรองลงมา ดังนั้น ผู้บริหารงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนีไ้ ว้ และ
ยกระดับการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด บริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักคุณธรรม ให้มปี ระสิทธิภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บคุ ลากรยึดหลัก
คุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
8.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
8.2.1 จากการวิจยั พบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารส�ำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ดังนั้น จึงควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สภาพ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด
8.2.2 จากการวิจัยพบว่า ด้านหลักความรับผิดชอบ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ดังนั้น
ควรวิจยั เชิงส�ำรวจ (Survey Research) การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารส�ำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยก�ำหนดให้ผู้บริหาร และครู
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เป็นผู้มีส่วนร่วม
8.2.3 จากการวิจัยพบว่า ผู้บริหารงานควรมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าท�ำงานที่
เหมาะสมโปร่งใส มากยิ่งขึ้น เป็นข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุด ดังนั้น ควรวิจัยเหตุการณ์ที่เกิดแล้วหรือ
ศึกษาย้อนหลัง (Former Research) ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ ริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด และการติดตาม
แก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด
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งานวิจยั ฉบับนีส้ ำ� เร็จลงได้ดว้ ยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
และคณาจารย์ ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ค�ำแนะน�ำเป็น
อย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ ดร.จ�ำนง กมลศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และดร.อุทัย กมลศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ  ค�ำปรึกษา และตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย
จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้
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ขอพระขอบคุณ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน ทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วย
เหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการวิจัย จนท�ำให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�ำเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณผู้บริหารส�ำนักงานส่งเสริมส�ำนักงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด และคณาจารย์ทุกท่าน ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่กรุณาให้ความรู้
ทางวิชาการ ต�ำรา เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท�ำสารนิพนธ์ ที่ได้ให้ความร่วมมืออ�ำนวยความสะดวก
เป็นอย่างดี ตลอดจนผูเ้ กีย่ วข้องทีไ่ ม่ได้กล่าวนามมา ณ โอกาสนี้ ได้มสี ว่ นร่วมในการให้ขอ้ มูล ให้กำ� ลังใจและ
คอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขออุทศิ เพือ่ บูชาพระคุณแด่
บิดามารดา ครู อาจารย์ ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้มีสติปัญญา และคุณธรรมเครื่องชี้น�ำความส�ำเร็จในชีวิต
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