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ปั จจัยทีมีผลต่อการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้านการออมของ
บุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิ ต
สุภาพร คุ้มเดช*
รศ.ดร. ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์**
บทคัดย่อ
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือ (1) เพือศึกษาการจัดการวางแผนจัดการทางการเงินส่วน
บุคคลด้ านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต (2) เพือศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการ
วางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้ านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต
จากผลการวิจัย พบว่า (1) ปั จจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการวางแผนจัดการ
ทางการเงินส่วนบุคคลด้ านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิตไม่แตกต่างกัน (2) ปัจจัย
ด้ านภาวะเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้ านการออม
ของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต แตกต่างกันเฉพาะระยะเวลาในการปฏิบัติ งานทีแตกต่าง
กัน (3) ทัศนคติด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล มีอทิ ธิพลต่อการวางแผนจัดการทางการเงินส่วน
บุคคลด้ านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต เฉพาะเงินออมด้ านรายได้ เท่านัน
ข้ อเสนอแนะหน่วยงาน ควรศึกษาการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้ านการ
ออมให้ กบั บุคคลากรกรมสุขภาพจิตเพือป้ องกันและแก้ ไขปัญหาไม่มีเงินออม เพือนําแนวทางทีได้
ไปป้ องกั น และแก้ ปั ญ หาที เกิ ด จากค่ า ใช้ จ่ า ยมากกว่ า รายได้ โดยผลการศึ ก ษาทีได้ อ าจเป็ น
ประโยชน์แก่หน่วยงานราชการอืนๆ นําไปเป็ นแนวทางในการกําหนดสวัสดิการทีเหมาะสมกับ
บุคลากรในหน่วยงานต่อไป

______________________________________________
*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ทีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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1. บทนํา
ปัจจุบันการออมเงินและการลงทุนในประเทศไทยมีเพียงคนบางกลุ่มเท่านัน โดยส่วนมาก
จะเป็ นกลุ่มคนทีมีฐานะในขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่ ในประเทศกลับมีพฤติกรรมการบริ โภคใช้
สอยและเป็ นหนีสินเพิมมากขึน
การออมถือว่าเป็ นการวางแผนทางการเงินทีทําให้ มีความมันคงทางการเงินในอนาคต
ส่งผลถึงการมีคุณภาพชีวิตทีดีของตนเอง ดังนัน การทีจะให้ ชีวิตมีความสุขในบันปลายชีวิตได้ นัน
ต้ องเก็บเงินไว้ ใช้ จ่ายในยามจําเป็ นในช่วงเวลาทีเรายังมีงานประจําทําหรือยังสามารถทํางานได้ เรา
อาจไม่ได้ ให้ ความสําคัญต่อการออมและการวางแผนการออมในอนาคต
กรมสุขภาพจิต ได้ นาํ (Happinometer) เครืองมือวัดความสุขด้ วยตนเองมาประเมินผล
กิจ กรรมในการสร้ า งความสุขต่ า งๆ ให้ กับ บุ ค ลากรกรมสุขภาพจิ ต เพื อนํา ผลมาจั ดกลุ่ มและ
วิเคราะห์ความสุข ความผูกพันของบุคลากรทีมีต่อกรมสุขภาพจิตต่อไป
จากความสุขทางการเงินของบุคลากรกรมสุขภาพจิตทีตํากว่าความสุขด้ านอืนๆ ทุกปี
อาจเกิดจากความไม่เข้ าใจในระบบกลไกของกระบวนการจัดการด้ านการเงิน โดยส่วนใหญ่ จะ
แก้ ปัญหาการจัดการทางการเงิน คือ การกู้เงินมาแล้ วผ่อนชําระในอนาคตเกิดภาวะหนีสินทวีคูณ
ต่อเนือง
ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษา ปัจจัยทีมีผลต่อการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้ าน
การออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต โดยศึกษาวิธีการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้ าน
การออม เพือจะเป็ นประโยชน์ต่อการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิ นส่วนบุคคล
และเพื อตอบโจทย์กรมสุขภาพจิ ต ทางด้ าน (HAPP MONEY) อย่างถูกจุ ดและถูกใจ ตลอดจน
ศึกษาแนวทางแก้ ปัญหาและอุปสรรคทีเกียวข้ องกับการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้ าน
การออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต
2. วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื อศึ กษาการจั ดการวางแผนจั ดการทางการเงิ น ส่ วนบุ คคลด้ า นการออมของ
บุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต
2. เพื อศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้ านการ
ออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต
3. สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ จํานวนสมาชิก
ในครอบครั ว ส่ งผลต่ อการวางแผนจั ดการทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลด้ า นการออมของบุ ค ลากร
ส่วนกลาง กรมสุขภาพจิตแตกต่างกัน
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สมมติฐานที 2 ปัจจัยด้ านภาวะเศรษฐกิจและสังคม ได้ แก่ รายได้ อายุงานตําแหน่งงาน
ค่าใช้ จ่ายในการซือสินค้ าและบริการ ค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพ ส่งผลต่อการวางแผนจัดการทางการ
เงินส่วนบุคคลด้ านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิตแตกต่างกัน
สมมติฐานที 3 ทัศนคติด้านการจัดการการเงิน ส่วนบุคคล ได้ แก่ ด้ านรายได้ ด้ าน
ค่าใช้ จ่าย ด้ านการออม ด้ านภาระหนีสิน มีอิทธิพลต่อการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุ คคล
ด้ านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต
4. ประโยชน์ททีคาดว่าจะได้รบั
1. กรมสุขภาพจิตสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ด้ า นการออมของบุ ค ลากรกรมสุข ภาพจิ ต ให้ มี คุณ ภาพชี วิ ต ทีดี ขึน และช่ วยให้ บุ คลากรบรรลุ
เป้ าหมายทางการเงินทีต้ องการได้
2. ช่ วยให้ บุ ค ลากรกรมสุขภาพจิ ตมีก ารวางแผนจั ด การกับ รายรั บ รายจ่ า ย และ
เงินออมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ช่ วยให้ บุ ค ลากรกรมสุขภาพจิ ตมีก ารควบคุ มสถานะทางการเงินของตนอย่ า ง
สมําเสมอ เพือป้ องกันไม่ให้ เกิดภาระหนีสินมากเกินไป
4. ช่ วยลดความวิตกกังวลทางการเงินของบุคลากรกรมสุขภาพจิต เนืองจากวางแผน
จัดการทางการเงินจะช่วยให้ ทราบถึงสถานการณ์ทางด้ านรายได้ และค่าใช้ จ่ายในอนาคต
5. ขอบเขตกการศึกษา
การวิจัยนีเป็ นการวิจัยเชิงสํารวจปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยด้ านภาวะเศรษฐกิจและสังคม
และทัศ นะคติด้า นการจั ดการการเงินส่ว นบุ คคล จํา นวน 187 คน จากทังหมด 350 คน โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูลและใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเริมเก็บข้ อมูล
ตังแต่วันที 1 กันยายน – 30 ตุลาคม 2562
6. ระเบียบวิธีการวิจยั
การวิจัยครังนี ผู้วิจัยใช้ เครืองมือในการวิจัยเป็ นแบบสอบถามเป็ นเครืองมือทีใช้ ในการ
เก็บข้ อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี
ส่วนที 1 ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน 5 ข้ อ
ส่วนที 2 ปัจจัยด้ านภาวะเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 5 ข้ อ
ส่วนที 3 ทัศนคติด้านการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ
ส่วนที 4 การวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้ านการออม จํานวน 2 ข้ อ
ส่วนที 5 ข้ อเสนอแนะ
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7. ผลการศึกษา
สมมติฐานที 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา จํานวน
สมาชิกในครอบครัว ทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้ านการออม
ของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิตไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที 2 ปัจจัยด้ านภาวะเศรษฐกิจและสังคม ได้ แก่ รายได้ อายุงาน ตําแหน่งงาน
ค่าใช้ จ่ายในการซือสินค้ าและบริการ และค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพ ส่งผลต่อการวางแผนจัดการทางการ
เงินส่วนบุคคลด้ านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต แตกต่างกันเฉพาะระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานทีแตกต่างกัน
สมมติฐานที 3 ทัศนคติด้านการจัดการการเงิน ส่วนบุคคล ได้ แก่ ด้ านรายได้ ด้ าน
ค่าใช้ จ่าย ด้ านเงินออม กับด้ านภาระหนีสิน มีอทิ ธิพลต่อการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
ด้ านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต เฉพาะเงินออมด้ านรายได้ เท่านัน
8. อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการสรุ ป การวิ จั ยเรื อง ปั จ จั ยทีมี ผลต่ อ การวางแผนจั ด การทางการเงิ น ส่ ว น
บุคคลด้ านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต สามารถอภิปรายผล ดังนี
1. ด้ านปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิก
ในครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรกรมสุขภาพจิตเพศชาย 55 คน และเพศหญิง 135 ส่วน
ใหญ่มีอายุ 26 – 35 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาในอยู่ระดับปริญญาตรี มีสมาชิกในครอบครัว 4
– 7 คน โดยปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีผลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติต่อการวางแผนจัดการทาง
การเงินส่วนบุคคลด้ านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต ซึงแตกต่างจากงานวิจัย
ของ มุกดา โควหกุล (2559) ทีศึกษาการจัดการการเงินส่วนบุคคลทีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้ านอาชีพ การศึกษา
และรายได้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการออมทุกด้ าน ยกเว้ น ด้ านอายุ สถานภาพและรายจ่าย
ทีไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการออม
2. ปั จจัยด้ านภาวะเศรษฐกิจและสังคม ได้ แก่ รายได้ อายุงานตําแหน่งงาน ค่าใช้ จ่าย
ในการซือสินค้ าและบริการ ค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรกรมสุขภาพจิต มี
รายได้ ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท ระยะเวลาทีปฏิบัติงาน 2 – 5 ปี ส่วนใหญ่เป็ นข้ าราชการ โดย
มีค่าใช้ จ่ายในการซือสินค้ าและบริการ 11 – 20% และมีค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพ ไม่เกิน 5% ซึงปัจจัย
ด้ านภาวะเศรษฐกิจและสังคม เฉพาะระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีผลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติต่อ
การวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้ านการออมของบุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต ซึง
แตกต่างจากงานวิจัยของ มุกดา โควหกุล (2559) ทีพบว่าปั จจัยด้ านภาวะเศรษฐกิจและสังคมด้ าน
รายได้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการออมอย่างมีนัยสําคัญ
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3. ด้ านทัศนคติด้านการจัดการการเงินส่วนบุ คคลประกอบด้ วย ด้ านรายได้ ด้ าน
ค่าใช้ จ่าย ด้ านเงินออม กับด้ านภาระหนีสิน ผลการศึกษาพบว่า ทีระดับความเชือมัน 95% ทัศนคติ
ด้ านการจัดการการเงินมีอิทธิพลต่อการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้ านการออมของ
บุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต เฉพาะด้ านรายได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนด้ านค่าใช้ จ่าย
ด้ านเงินออม และด้ านภาระหนีสินไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ กล่าวคือ ด้ านรายได้ มีความสัมพั นธ์
ในทางลบกับการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้ านเงินออมและด้ านเงินออมและลงทุน โดย
ด้ านเงินออมมีการจัดการการเงินด้ านรายได้ สูง จะมีการวางแผนการเงิน ด้ านการออมน้ อย แต่
บุคลากรทีมีทศั นคติการจัดการการเงินด้ านรายได้ ตาจะมี
ํ การวางแผนการเงินด้ านการออมสูง สําหรับ
ด้ านการออมและลงทุนมีการจัดการการเงินด้ านรายได้ สูงจะมีการวางแผนการเงินด้ านการออม
น้ อย แต่บุคลากรทีมีทัศนคติการจั ดการการเงินด้ านรายได้ ตาจะมี
ํ การวางแผนการเงินด้ านการ
ออมสูง ซึงสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ธัญลักษณ์ หมอยา (2550) ทีศึ กษาถึงพฤติกรรมและ
ปั จจัยทีมีผลต่อการออม กรณีศึกษา บริษัทสยามโกลบอลเฮ้ าส์ (สาขาเวียงกุมกาม) และพบว่า
ประสบการณ์ในการทํางาน ตําแหน่ง รายได้ และภาระหนีสินต่อเดือนของพนักงาน บริษัทสยามโก
ลบอลเฮ้ าส์ (สาขาเวียง กุมกาม) จํากัด มีความสัมพั นธ์กับการออมอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ Ƚ = 0.05 จากการศึกษาความมีอิทธิพลของแต่ละปัจจัย พบว่า รายได้ หลักมีอิทธิพลจู งใจ
พนักงานในการออมมาก
ส่ว นด้ า นอืน คือ ด้ า นค่ าใช้ จ่า ย มีความสัมพั น ธ์ในทางบวกกับการวางแผนจัดการ
ทางการเงินส่วนบุ คคลด้ านเงินออมและด้ านเงินออมและลงทุน แสดงว่ า การจั ด การการเงินด้ าน
ค่าใช้ จ่ายเพิมสูงขึนยิงมีการวางแผนทางการเงินด้ านการออมมากขึน ด้ านการออมมีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลทังด้ านการออมและด้ านเงินออมและเงิน
ลงทุน โดยทัศนคติด้านเงินออมยิงสูงยิงมีการวางแผนทางการเงินด้ านการออมมากตามไปด้ วย
สําหรับด้ านภาระหนีสิน มีความสัมพันธ์ทงในทางลบและบวกกั
ั
บการวางแผนจัดการทางการเงิน
ส่วนบุคคลด้ านการออมและด้ านเงินออมและลงทุนตามลําดับ โดยทัศนคติการจัดการการเงินด้ าน
ภาระหนีสูงจะส่งผลให้ มีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลด้ านการออมสูงตามไปด้ วย แต่สาํ หรับ
ด้ านเงินออมและลงทุนจะน้ อยลง สอดคล้ องกับงานวิจัยของวิไลลักษณ์ เสรีตระกูล (2557) ทีพบว่า
ทัศนคติทดีี ต่อการออมเป็ นปั จจัยทีส่งเสริ มพฤติกรรมการออมและทัศนคติชอบการใช้ จ่ายมีผล
ทางลบต่อพฤติกรรมการออม และงานวิจัยของ ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ บุณฑริก ศิริกจิ จาขจร (2552) ที
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทีมีภาระหนีจากบัตรเครดิตมีการจัดการการเงินของตนเองได้ ดีกว่าผู้ทไม่
ี
มีภาระหนี
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9. ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทีได้ จากการวิ จัยซึงเกิดจากการวิ เคราะห์ และสรุ ปผลการศึกษาวิจัยใน
เรื อง ปั จ จั ย ทีมี ผ ลต่ อ การวางแผนจั ด การทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลด้ า นการออมของบุ ค ลากร
ส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต ดังนี
1. ด้ านรายได้ จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรกรมสุขภาพจิตยังมีปัญหาเรื องรายได้ ที
ไม่เพียงพอกับรายจ่ายทีมีอยู่ในชีวิตประจําวันทําให้ มีการจัดการวางแผนการเงินด้ านการออมน้ อย
แต่บุคลากรทีมีรายได้ ตาจะมี
ํ การวางแผนการเงินด้ านการออมสูง ดังนัน ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต
ควรให้ ความสําคัญเกียวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรกรมสุขภาพจิตอย่างเหมาะสม
ตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น มีค่าตอบแทนพิเศษให้ ในการปฏิบัติงานใหม่ๆ เพือเป็ นสร้ าง
ขวัญกําลังใจในการทีบุคลากรจะปฏิบัติงานใหม่ๆ เพือผลประโยชน์ขององค์กร
2. ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ย จากผลการวิ จั ยพบว่ า บุ ค ลากรกรมสุ ขภาพจิ ตมี ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
ชีวิตประจําวันเพิมสูงขึนจะมีการวางแผนทางการเงินด้ านการออมมากขึนเพือให้ มีรายได้ เพียงพอ
กับค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึน ดังนัน ผู้บริหารกรมสุขภาพจิตควรให้ แบ่งเบาค่าใช้ จ่ายของบุคลากรกรม
สุขภาพจิ ตภายในนอกเหนื อจากระเบี ยบสวั สดิการข้ าราชการ เช่ น มีสวั สดิก ารรถ – ส่งให้ กับ
บุคลากรกรมสุขภาพจิตเพือลดค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
3. ด้ านการออม จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรกรมสุขภาพจิตมีการจัดการวางแผน
ด้ า นการออมตามค่ า ใช้ จ่ า ยที มี หากมี ค่ า ใช้ จ่ า ยมากก็จ ะมี ก ารออมน้ อ ย ดั งนั น ผู้ บ ริ ห ารกรม
สุขภาพจิตควรส่งเสริมให้ บุคลากรมีการวางแผนการออมอย่างเหมาะสม เช่น โครงการฝากประจํา
กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิตทีมีอตั ราผลตอบแทนมากกว่าธนาคารทัวไป
4. ด้ านภาระหนีสิน จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรกรมสุขภาพจิตมีภาระหนีสินสูง ทํา
ให้ ความสามารถในการวางแผนจัดการทางด้ านการออมน้ อยลง ดังนัน ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต
ควรจัดสวัสดิการลดดอกเบียหรือปลอดดอกเบียให้ กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต
หรือสวัสดิการซือบ้ านในอัตราดอกเบียตํา เพือดึงดูดความสนใจในการออมให้ กับบุคลากรกรม
สุขภาพจิต
10. งานวิจยั ทีเกียวในอนาคต
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้ านการออมใน
หน่ วยงานราชการอืนๆ เพื อนําผลการทีศึ ก ษามาเปรี ยบเทียบและนํา มาปรั บ ปรุ งการวางแผน
จัดการทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรกรมสุขภาพจิตต่อไป
2. ควรศึกษาการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้ านการออมให้ กบั บุคคลากร
กรมสุขภาพจิ ตเพื อป้ องกัน และแก้ ไขปั ญ หาไม่ มีเงิน ออม เพื อนํา แนวทางทีได้ ไ ปป้ องกัน และ
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แก้ ปัญหาทีเกิดจากค่าใช้ จ่ายมากกว่ารายได้ โดยผลการศึกษาทีได้ อาจเป็ นประโยชน์แก่หน่วยงาน
ราชการอืนๆ นําไปเป็ นแนวทางในการกําหนดสวัสดิการทีเหมาะสมกับบุคลากรในหน่วยงานต่อไป
11. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี ส ํา เร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ดี ด้ วยความกรุ ณ าของคณะอาจารย์ ใ นวิ ท ยาลั ย
บริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตทุกท่านทีได้ ประสาทวิ ชา
ความร้ ูต่างๆ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ทงั ต่อตนเองและสังคม
ผ้ ูวิจัยขอขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ อาจารย์ทปี รึกษาในการค้ นคว้ า
อิสระฉบับนี ทีกรุ ณาให้ คาํ แนะนําและแนะแนวทางในการทําวิจัยและยังเสียสละเวลาในการให้
คํา ปรึ กษา ดู แ ล ตรวจสอบและแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งต่ า งๆ อัน เป็ นผลประโยชน์ อ ย่ า งยิ ง ต่ อ การ
ทํา การค้ น คว้ า อิสระเล่ มนี ให้ ป ระสบผลสํา เร็จ ลุ ล่ว งไปด้ ว ยดี รวมถึงคณะกรรมการท่า นอืน ๆ
ประกอบด้ วยท่าน ดร.ศิริเดช คําสุพรหม และท่าน ผศ. ดร. จรัญญา ปานเจริญ ทีให้ คาํ แนะนําใน
การปรับปรุงแก้ ไขและให้ คาํ แนะนํา ทีเป็ นประโยชน์ต่องานวิจัยฉบับนี
ผ้ ูวิจัยขอขอบคุณบุคลากรกรมสุขภาพจิตทุกท่านทีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
อันเป็ นข้ อมูลทีสาํ คัญในการค้ นคว้ าอิสระครังนี ทําให้ การศึกษาค้ นคว้ าในครังนีเป็ นไปอย่างราบรืน
ผ้ ูวิจัยขอขอบคุณเจ้ าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ทีผู้ศึกษาค้ นคว้ าได้ นาํ มาอ้ างอิง
ในการทําวิจัยครังนี
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