
ปัจจยัทีมีผลต่อการวางแผนจดัการทางการเงินส่วนบุคคลดา้นการออมของ
บุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต 

สภุาพร คุ้มเดช* 

รศ.ดร. ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์** 

บทคดัย่อ 
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือ (1) เพือศึกษาการจัดการวางแผนจัดการทางการเงินส่วน

บุคคลด้านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต (2) เพือศึกษาปัจจัยทมีีอิทธิพลต่อการ
วางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสขุภาพจิต 

จากผลการวิจัย พบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคลทแีตกต่างกัน ส่งผลต่อการวางแผนจัดการ
ทางการเงินส่วนบุคคลด้านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิตไม่แตกต่างกัน (2) ปัจจัย
ด้านภาวะเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้านการออม
ของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต แตกต่างกันเฉพาะระยะเวลาในการปฏบัิติงานทแีตกต่าง
กนั (3) ทศันคติด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล มีอทิธพิลต่อการวางแผนจัดการทางการเงินส่วน
บุคคลด้านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสขุภาพจิต เฉพาะเงินออมด้านรายได้เทา่นัน 

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน ควรศึกษาการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้านการ
ออมให้กบับุคคลากรกรมสขุภาพจิตเพือป้องกนัและแก้ไขปัญหาไม่มีเงินออม เพือนาํแนวทางทไีด้
ไปป้องกันและแก้ปัญหาทีเกิดจากค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ โดยผลการศึกษาทีได้อาจเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานราชการอืนๆ นําไปเป็นแนวทางในการกาํหนดสวัสดิการทีเหมาะสมกับ
บุคลากรในหน่วยงานต่อไป 

______________________________________________ 
*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
**ทปีรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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1. บทนาํ
ปัจจุบันการออมเงินและการลงทุนในประเทศไทยมีเพียงคนบางกลุ่มเทา่นัน โดยส่วนมาก

จะเป็นกลุ่มคนทีมีฐานะในขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่ในประเทศกลับมีพฤติกรรมการบริโภคใช้
สอยและเป็นหนีสนิเพิมมากขนึ  

การออมถือว่าเป็นการวางแผนทางการเงินททีาํให้มีความมันคงทางการเงินในอนาคต
ส่งผลถึงการมีคุณภาพชีวิตทดีีของตนเอง ดังนัน การทจีะให้ชีวิตมีความสุขในบันปลายชีวิตได้นัน 

ต้องเกบ็เงินไว้ใช้จ่ายในยามจาํเป็นในช่วงเวลาทเีรายังมีงานประจาํทาํหรือยังสามารถทาํงานได้ เรา
อาจไม่ได้ให้ความสาํคัญต่อการออมและการวางแผนการออมในอนาคต  

กรมสุขภาพจิต ได้นาํ (Happinometer) เครืองมือวัดความสุขด้วยตนเองมาประเมินผล
กิจกรรมในการสร้างความสุขต่างๆ ให้กับบุคลากรกรมสุขภาพจิต เพือนําผลมาจัดกลุ่มและ
วิเคราะห์ความสขุ ความผูกพันของบุคลากรทมีีต่อกรมสขุภาพจิตต่อไป 

จากความสุขทางการเงินของบุคลากรกรมสุขภาพจิตทตีาํกว่าความสุขด้านอืนๆ ทุกปี
อาจเกิดจากความไม่เข้าใจในระบบกลไกของกระบวนการจัดการด้านการเงิน  โดยส่วนใหญ่จะ
แก้ปัญหาการจัดการทางการเงิน คือ การกู้เงินมาแล้วผ่อนชาํระในอนาคตเกิดภาวะหนีสินทวีคูณ
ต่อเนือง 

ผู้วิจัยจึงสนใจทจีะศึกษา ปัจจัยทมีีผลต่อการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้าน
การออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต โดยศึกษาวิธีการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้าน
การออม เพือจะเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 
และเพือตอบโจทย์กรมสุขภาพจิตทางด้าน (HAPP MONEY) อย่างถูกจุดและถูกใจ ตลอดจน
ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคทเีกียวข้องกบัการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้าน
การออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสขุภาพจิต  

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั
1. เพือศึกษาการจัดการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้านการออมของ

บุคลากรส่วนกลาง กรมสขุภาพจิต 

2. เพือศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้านการ
ออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสขุภาพจิต 

3. สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานท ี1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ จาํนวนสมาชิก

ในครอบครัว ส่งผลต่อการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้านการออมของบุคลากร
ส่วนกลาง กรมสขุภาพจิตแตกต่างกนั 
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สมมติฐานท ี2 ปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ รายได้ อายุงานตาํแหน่งงาน 

ค่าใช้จ่ายในการซือสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ส่งผลต่อการวางแผนจัดการทางการ
เงินส่วนบุคคลด้านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสขุภาพจิตแตกต่างกนั 

สมมติฐานที 3 ทัศนคติด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านรายได้ ด้าน
ค่าใช้จ่าย ด้านการออม ด้านภาระหนีสิน มีอิทธิพลต่อการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
ด้านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสขุภาพจิต 

4. ประโยชนท์ทีคาดว่าจะไดร้บั
1. กรมสุขภาพจิตสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

ด้านการออมของบุคลากรกรมสุขภาพจิตให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน และช่วยให้บุคลากรบรรลุ
เป้าหมายทางการเงินทต้ีองการได้  

2. ช่วยให้บุคลากรกรมสุขภาพจิตมีการวางแผนจัดการกับรายรับ  รายจ่าย และ
เงินออมได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

3. ช่วยให้บุคลากรกรมสุขภาพจิตมีการควบคุมสถานะทางการเงินของตนอย่าง
สมาํเสมอ เพือป้องกนัไม่ให้เกดิภาระหนีสนิมากเกนิไป 

4. ช่วยลดความวิตกกังวลทางการเงินของบุคลากรกรมสุขภาพจิต เนืองจากวางแผน
จัดการทางการเงินจะช่วยให้ทราบถึงสถานการณ์ทางด้านรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต 

5. ขอบเขตกการศึกษา
การวิจัยนีเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

และทัศนะคติด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล  จํานวน 187 คน จากทังหมด 350 คน โดยใช้
แบบสอบถามในการเกบ็ข้อมูลและใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูปในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเริมเกบ็ข้อมูล
ตังแต่วันท ี1 กนัยายน – 30 ตุลาคม 2562 

6. ระเบยีบวิธีการวิจยั
การวิจัยครังนี ผู้วิจัยใช้เครืองมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเป็นเครืองมือทใีช้ในการ

เกบ็ข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี 

ส่วนท ี1 ปัจจัยส่วนบุคคล จาํนวน 5 ข้อ 
ส่วนท ี2 ปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกจิและสงัคม จาํนวน 5 ข้อ 

ส่วนท ี3 ทศันคติด้านการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ 
ส่วนท ี4 การวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้านการออม จาํนวน 2 ข้อ  
ส่วนท ี5 ข้อเสนอแนะ 
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7. ผลการศึกษา
สมมติฐานท ี1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา จาํนวน

สมาชิกในครอบครัว ทแีตกต่างกัน ส่งผลต่อการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้านการออม
ของบุคลากรส่วนกลาง กรมสขุภาพจิตไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานท ี2 ปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกจิและสงัคม ได้แก่ รายได้ อายุงาน ตาํแหน่งงาน 
ค่าใช้จ่ายในการซือสินค้าและบริการ และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ส่งผลต่อการวางแผนจัดการทางการ
เงินส่วนบุคคลด้านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสขุภาพจิต แตกต่างกนัเฉพาะระยะเวลาใน
การปฏบัิติงานทแีตกต่างกนั  

สมมติฐานที 3 ทัศนคติด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านรายได้ ด้าน
ค่าใช้จ่าย ด้านเงินออม กบัด้านภาระหนีสนิ มีอทิธพิลต่อการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
ด้านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสขุภาพจิต เฉพาะเงินออมด้านรายได้เทา่นัน 

8. อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการสรุปการวิจัยเรือง ปัจจัยทีมีผลต่อการวางแผนจัดการทางการเงินส่วน

บุคคลด้านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสขุภาพจิต สามารถอภิปรายผล ดังนี 

1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา จาํนวนสมาชิก
ในครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรกรมสุขภาพจิตเพศชาย 55 คน และเพศหญิง 135 ส่วน
ใหญ่มีอายุ 26 – 35 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาในอยู่ระดับปริญญาตรี มีสมาชิกในครอบครัว 4 

– 7 คน โดยปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีผลอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติต่อการวางแผนจัดการทาง
การเงินส่วนบุคคลด้านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต ซึงแตกต่างจากงานวิจัย
ของ มุกดา โควหกุล (2559) ทีศึกษาการจัดการการเงินส่วนบุคคลทีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ การศึกษา
และรายได้ มีความสัมพันธก์บัพฤติกรรมการออมทุกด้าน ยกเว้น ด้านอายุ สถานภาพและรายจ่าย
ทไีม่มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการออม

2. ปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ รายได้ อายุงานตาํแหน่งงาน ค่าใช้จ่าย
ในการซือสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรกรมสุขภาพจิต มี
รายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท ระยะเวลาทปีฏบัิติงาน 2 – 5 ปี ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ โดย
มีค่าใช้จ่ายในการซือสินค้าและบริการ 11 – 20% และมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ไม่เกิน 5% ซึงปัจจัย
ด้านภาวะเศรษฐกจิและสังคม เฉพาะระยะเวลาในการปฏบัิติงานมีผลอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติต่อ
การวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต ซึง
แตกต่างจากงานวิจัยของ มุกดา โควหกุล (2559) ทพีบว่าปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจและสังคมด้าน
รายได้มีความสัมพันธก์บัพฤติกรรมการออมอย่างมีนัยสาํคัญ  
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3. ด้านทัศนคติด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคลประกอบด้วย ด้านรายได้ ด้าน
ค่าใช้จ่าย ด้านเงินออม กบัด้านภาระหนีสนิ ผลการศึกษาพบว่า ทรีะดับความเชือมัน 95% ทศันคติ
ด้านการจัดการการเงินมีอิทธิพลต่อการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้านการออมของ
บุคลากรส่วนกลาง กรมสขุภาพจิต เฉพาะด้านรายได้ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ส่วนด้านค่าใช้จ่าย 
ด้านเงินออม และด้านภาระหนีสินไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ กล่าวคือ  ด้านรายได้ มีความสัมพันธ์
ในทางลบกับการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้านเงินออมและด้านเงินออมและลงทุน โดย
ด้านเงินออมมีการจัดการการเงินด้านรายได้สูงจะมีการวางแผนการเงินด้านการออมน้อย แต่
บุคลากรทมีีทศันคติการจัดการการเงินด้านรายได้ตาํจะมีการวางแผนการเงินด้านการออมสูง สาํหรับ
ด้านการออมและลงทุนมีการจัดการการเงินด้านรายได้สูงจะมีการวางแผนการเงินด้านการออม
น้อย แต่บุคลากรทีมีทัศนคติการจัดการการเงินด้านรายได้ตาํจะมีการวางแผนการเงินด้านการ
ออมสูง ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธัญลักษณ์ หมอยา (2550) ทีศึกษาถึงพฤติกรรมและ
ปัจจัยทีมีผลต่อการออม กรณีศึกษา บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ (สาขาเวียงกุมกาม) และพบว่า
ประสบการณ์ในการทาํงาน ตาํแหน่ง รายได้ และภาระหนีสนิต่อเดือนของพนักงาน บริษัทสยามโก
ลบอลเฮ้าส์ (สาขาเวียง กุมกาม) จํากัด มีความสัมพันธ์กับการออมอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที
ระดับ  = 0.05 จากการศึกษาความมีอิทธิพลของแต่ละปัจจัย พบว่า รายได้หลักมีอิทธิพลจูงใจ
พนักงานในการออมมาก  

ส่วนด้านอืน คือ ด้านค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการวางแผนจัดการ
ทางการเงินส่วนบุคคลด้านเงินออมและด้านเงินออมและลงทุน แสดงว่าการจัดการการเงินด้าน
ค่าใช้จ่ายเพิมสูงขนึยิงมีการวางแผนทางการเงินด้านการออมมากขึน ด้านการออมมีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลทงัด้านการออมและด้านเงินออมและเงิน
ลงทุน โดยทัศนคติด้านเงินออมยิงสูงยิงมีการวางแผนทางการเงินด้านการออมมากตามไปด้วย  
สาํหรับด้านภาระหนีสิน มีความสัมพันธ์ทงัในทางลบและบวกกับการวางแผนจัดการทางการเงิน
ส่วนบุคคลด้านการออมและด้านเงินออมและลงทุนตามลาํดับ โดยทศันคติการจัดการการเงินด้าน
ภาระหนีสงูจะส่งผลให้มีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลด้านการออมสูงตามไปด้วย แต่สาํหรับ
ด้านเงินออมและลงทุนจะน้อยลง สอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลลักษณ์  เสรีตระกูล (2557) ทพีบว่า
ทัศนคติทดีีต่อการออมเป็นปัจจัยทส่ีงเสริมพฤติกรรมการออมและทัศนคติชอบการใช้จ่ายมีผล
ทางลบต่อพฤติกรรมการออม และงานวิจัยของ ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ บุณฑริก ศิริกจิจาขจร (2552) ที
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทมีีภาระหนีจากบัตรเครดิตมีการจัดการการเงินของตนเองได้ดีกว่าผู้ทไีม่
มีภาระหนี  
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9. ขอ้เสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจัยซึงเกิดจากการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาวิจัยใน

เรือง ปัจจัยทีมีผลต่อการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้านการออมของบุคลากร
ส่วนกลาง กรมสขุภาพจิต ดังนี 

1. ด้านรายได้ จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรกรมสุขภาพจิตยังมีปัญหาเรืองรายได้ที
ไม่เพียงพอกับรายจ่ายทีมีอยู่ในชีวิตประจาํวันทาํให้มีการจัดการวางแผนการเงินด้านการออมน้อย 
แต่บุคลากรทมีีรายได้ตาํจะมีการวางแผนการเงินด้านการออมสูง ดังนัน ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต
ควรให้ความสาํคัญเกียวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรกรมสุขภาพจิตอย่างเหมาะสม
ตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น มีค่าตอบแทนพิเศษให้ในการปฏบัิติงานใหม่ๆ เพือเป็นสร้าง
ขวัญกาํลังใจในการทบุีคลากรจะปฏบัิติงานใหม่ๆ เพือผลประโยชน์ขององค์กร 

2. ด้านค่าใช้จ่าย จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรกรมสุขภาพจิตมีค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจาํวันเพิมสูงขึนจะมีการวางแผนทางการเงินด้านการออมมากขึนเพือให้มีรายได้เพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน ดังนัน ผู้บริหารกรมสุขภาพจิตควรให้แบ่งเบาค่าใช้จ่ายของบุคลากรกรม
สุขภาพจิตภายในนอกเหนือจากระเบียบสวัสดิการข้าราชการ  เช่น มีสวัสดิการรถ – ส่งให้กับ
บุคลากรกรมสขุภาพจิตเพือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

3. ด้านการออม จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรกรมสุขภาพจิตมีการจัดการวางแผน
ด้านการออมตามค่าใช้จ่ายทีมีหากมีค่าใช้จ่ายมากก็จะมีการออมน้อย ดังนัน ผู้บริหารกรม
สขุภาพจิตควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการวางแผนการออมอย่างเหมาะสม เช่น โครงการฝากประจาํ
กบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสขุภาพจิตทมีีอตัราผลตอบแทนมากกว่าธนาคารทวัไป 

4. ด้านภาระหนีสนิ จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรกรมสขุภาพจิตมีภาระหนีสนิสูง ทาํ
ให้ความสามารถในการวางแผนจัดการทางด้านการออมน้อยลง ดังนัน ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต
ควรจัดสวัสดิการลดดอกเบียหรือปลอดดอกเบียให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต  
หรือสวัสดิการซือบ้านในอัตราดอกเบียตาํ เพือดึงดูดความสนใจในการออมให้กับบุคลากรกรม
สขุภาพจิต 

10. งานวิจยัทีเกียวในอนาคต
1. ควรศึกษาเปรียบเทยีบการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้านการออมใน

หน่วยงานราชการอืนๆ เพือนําผลการทีศึกษามาเปรียบเทียบและนํามาปรับปรุงการวางแผน
จัดการทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรกรมสขุภาพจิตต่อไป  

2. ควรศึกษาการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้านการออมให้กบับุคคลากร
กรมสุขภาพจิตเพือป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่มีเงินออม  เพือนําแนวทางทีได้ไปป้องกันและ

460



แก้ปัญหาทเีกิดจากค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ โดยผลการศึกษาทไีด้อาจเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
ราชการอนืๆ นาํไปเป็นแนวทางในการกาํหนดสวัสดิการทเีหมาะสมกบับุคลากรในหน่วยงานต่อไป 

11. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนีสําเร็จลุล่วงได้ดี ด้วยความกรุณาของคณะอาจารย์ในวิทยาลัย

บริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตทุกท่านทไีด้ประสาทวิชา
ความรู้ต่างๆ สามารถนาํมาประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ทงัต่อตนเองและสังคม 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทา่น รศ.ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ อาจารย์ทปีรึกษาในการค้นคว้า
อิสระฉบับนี ทีกรุณาให้คาํแนะนําและแนะแนวทางในการทาํวิจัยและยังเสียสละเวลาในการให้
คําปรึกษา ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นผลประโยชน์อย่างยิงต่อการ
ทาํการค้นคว้าอิสระเล่มนีให้ประสบผลสาํเร็จลุล่วงไปด้วยดี  รวมถึงคณะกรรมการท่านอืนๆ 
ประกอบด้วยท่าน ดร.ศิริเดช คาํสุพรหม และท่าน ผศ. ดร. จรัญญา ปานเจริญ ทใีห้คาํแนะนาํใน
การปรับปรุงแก้ไขและให้คาํแนะนาํ ทเีป็นประโยชน์ต่องานวิจัยฉบับนี 

ผู้วิจัยขอขอบคุณบุคลากรกรมสุขภาพจิตทุกท่านทสีละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
อนัเป็นข้อมูลทสีาํคัญในการค้นคว้าอสิระครังนี ทาํให้การศึกษาค้นคว้าในครังนีเป็นไปอย่างราบรืน 

ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ทผู้ีศึกษาค้นคว้าได้นาํมาอ้างอิง
ในการทาํวิจัยครังนี 
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