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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าแบบอิสระเรื่ อง ความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
และร่ างกาย สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณา และความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ผศ.รอ.ดร.พิศกั ดิ์ ชินชัย
อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าแบบอิสระ ที่กรุ ณาให้ความรู ้ คาแนะนา และข้อชี้ แนะที่เป็ นประโยชน์ใน
การศึกษา และตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ทาให้การค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้สาเร็ จไปได้ดว้ ยดี
ขอขอบพระคุณ อ.ดร.พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์ และ รศ.สริ ตา ธี ระวัฒน์สกุล คณะกรรมการสอบ
โครงร่ างการค้นคว้าแบบอิสระ ที่กรุ ณาให้ขอ้ เสนอแนะและข้อคิดเห็ นที่เป็ นประโยชน์สาหรับการ
ค้นคว้าแบบอิสระในครั้งนี้
ขอขอบพระคุ ณ ผศ.ทศพร บรรยมาก ผศ.ดร.เพี ยรชัย คาวงษ์ และคุ ณบุษราคัม แก้วประภา
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที่ ก รุ ณ าสละเวลาตรวจสอบเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา และให้ ข้อ เสนอแนะที่ เป็ น
ประโยชน์ในการปรับปรุ งเครื่ องมือให้มีความสมบูรณ์และมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ขอขอบพระคุณ นายแพทย์จรัส สิ งห์แก้ว ประธานคณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ ที่
กรุ ณาให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ทาให้การค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอขอบพระคุณคณาจารย์หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิ ตทุกท่านที่ให้ความรู ้ และคา
ชี้ แนะที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับการค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ ทาให้การค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้
สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี รวมถึงมีความสมบูรณ์และเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป
ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลแม่แฝก เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจา
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านร่ มหลวง และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านหนอง
มะจับ ที่อานวยความสะดวกในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ทาให้การค้นคว้าแบบอิสระ
ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
สุ ดท้ายนี้ ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ดา มารดา และครอบครัว ตลอดจนญาติ พี่ น้องและ
เพื่อนๆ ทุ กท่านที่ คอยช่ วยเหลื อ สนับสนุ น และให้กาลังใจแก่ผูว้ ิจยั เสมอมา ทาให้การค้นคว้าแบบ
อิสระฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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