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กติตกิรรมประกาศ 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งสูงยิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์นพ.
เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชยั อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ท่ีกรุณาดูแลให้ค  าปรึกษาให้ค  าแนะน า 
ให้ความเอาใจใส่ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ของการคน้ควา้แบบอิสระ ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ ดร. อรุณรัตน์ ตั้ งมั่นคงวรกูล ท่ีได้สละเวลาอันมีค่าอย่างยิ่งในการให้
ค  าปรึกษาและขอ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ ตั้งแต่การจดัท าโครงร่างการคน้ควา้แบบอิสระ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.วราภรณ์  บุญเชียงผูท้รงคุณวุฒิและกรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ
ท่ีกรุณาสละเวลาในการให้ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเคร่ืองมือใน
การศึกษาคร้ังน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.กฤษณา กาเผอืก ผูท้รงคุณวุฒิ และประธานกรรมการสอบการคน้ควา้
แบบอิสระ ท่ีกรุณาให้ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ท าให้การค้นควา้แบบอิสระคร้ังน้ี
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณ แพทยห์ญิงลินดา เอ้ือไพบูลย ์ผูท้รงคุณวุฒิท่ีกรุณาสละเวลาในการตรวจสอบ
พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ ประธานกรรมการบณัฑิตศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตลอดจนคณาจารยป์ระจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความรู้ด้านสาธารณสุขศาสตร์อย่างลึกซ้ึงและให้ค  าแนะน าด้านการท าการคน้ควา้แบบ
อิสระ 

 ขอขอบพ ระคุณ ผู้อ  าน วยการ  Migrant Learning Center(MLC) ผู ้ อ  าน วยการ  BurmaStudy 
Center(BSC) ผู้อ  านวยการศูนย์เรียนรู้พัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตแรงงาน (SEED) จังหวัดเชียงใหม่                
พระอาจารยแ์ละคณาจารย์ การศึกษานอกระบบวดัป่าเป้าและวดัศรีสุพรรณ และผูเ้ก่ียวข้องทุกท่านท่ี
อ านวยความสะดวกดา้นสถานท่ี และอนุญาตใหผู้ศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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 ขอขอบพระคุณ คุณสว่าง ย ัง่ยืนกุล คุณกุลธิดา ไชยกุล Ms. Nan San Hwam Mr. SaiSoe Min Oo
และ Ms. Nang Yoom One ท่ีร่วมแรงร่วมใจกนัอยา่งเต็มท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการสัมภาษณ์  

 ขอขอบพระคุณเจา้หน้าท่ีประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตและเจ้าหน้าท่ีประจ า
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ทุกท่าน ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่ผูศึ้กษาเสมอมา 

 ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สม.) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
รุ่นท่ี 9 ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณรัญญา เชียงแรง และคุณสุรัสวดี เวียงสุวรรณ ท่ีให้ความช่วยเหลือ
และใหก้ าลงัใจดว้ยดีตลอดมาทั้งการเรียนและการคน้ควา้แบบอิสระ 

 ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่านท่ีให้
ความช่วยเหลือ สนบัสนุนและใหก้ าลงัใจดว้ยดีตลอดมา 

 สุดทา้ยน้ีผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ตลอดจนเพื่อนๆ ทุกท่านท่ีคอย
ช่วยเหลือ สนบัสนุนและให้ก าลงัใจอนัมีค่าแก่ผูศึ้กษาเสมอมา ท าให้การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี 
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