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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายพื่อศกึษารูปแบบการด าเนินชวีติและแรงจูงใจทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลด
น ้าหนักของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตaกรุงเทพมหานคร โดยศกึษาถงึขอ้มลูสว่นบุคคล รูปแบบการด าเนินชวีติ 
แรงจงูใจ และพฤตกิรรมการลดน ้าหนกัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานครa 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพ จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ  
ซึง่ท าการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติทิัง้หมดโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู 

ผลการวจิยัพบว่า 1) นักศกึษาทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 19 – 20 ปี มรีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 25,000 บาท และศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ปีที ่4 2) นกัศกึษามรีูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความ
สนใจและด้านกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด และดา้นความคดิเหน็ โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก 3) นักศกึษามี
แรงจงูใจ ดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ นกัศกึษาส่วนใหญ่มคีวามถีใ่นการลดน ้าหนกัเฉลีย่ 
5 วนั/สปัดาห ์และนกัศกึษาสว่นใหญ่มคี่าใชจ้่ายในการลดน ้าหนกัเฉลีย่ 1,989  บาท/เดอืน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) รูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านความสนใจมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการลด
น ้าหนักของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการลดน ้าหนักต่อสปัดาห์แตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั สามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 2.7 2) รปูแบบ
การด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลดน ้ าหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการลดน ้าหนักต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางตรงกนัขา้มกนั สามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 3 3) แรงจูงใจ ด้านอารมณ์มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลดน ้าหนัก
ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการลดน ้าหนกัต่อสปัดาห ์อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั สามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 3 

 
ค าส าคญั: รปูแบบการด าเนินชวีติ แรงจงูใจ พฤตกิรรมการลดน ้าหนกั 
1 

 
 

                                                           
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ABSTRACT 
 

This research aimed to study the lifestyle and the motivational factors that influenced weight control 
among in Bachelors’ degree students in the Bangkok metropolitan area by studying their personal data, 
lifestyle, motivational factors and weight control behavior.  

The sample group used in this research consisted of four hundred Bachelor’s degree students in the 
Bangkok metropolitan area. The questionnaire was utilized for the collection of statistical data and to analyze 
data such as percentage, mean, standard deviation, as well as a t-test, one-way analysis of variance and 
multiple regression analysis. The analysis of all of the statistical data was made with the use of a computer 
program. 

The research results are as follows: 1) Most of students who responded to the questionnaire were 
female, aged between nineteen and twenty years of age, with an average monthly income of between 20,001 
to 25,000 baht and their level of education was the fourth year of college. 2) The lifestyles of these students 
in terms of interests and activities were at the highest level and their opinions were also at a very good level. 
3) The factor that students have rational emotional and motives was at a very good level. Most students had 
an average weight loss frequency of five per week, and most students had to pay for weight loss at an 
average of 1,989 baht / month. 

The results of hypotheses testing are as follows: 1) Lifestyles in terms of activities and influences on 
weight control among in Bachelor’s degree students the Bangkok metropolitan area in terms of weight loss 
expenses per month with a statistical significance of 0.01 level in the opposite direction and adjusted 𝑅2 
equals to 3%. 2 )  Lifestyles in terms of interests and influences on  weight control among in Bachelor’s 
degree students in the Bangkok metropolitan area in term of frequency in weight loss per week with a 
statistical significance at the level of 0.01 in the same direction and adjusted 𝑅2 equals to 2.7%. 3) Emotional 
motives also influence weight control among in Bachelor’s degree students in the Bangkok metropolitan area 
in term of expenses per month with a statistical significance of 0.01 in the same direction and adjusted  𝑅2 
equals to 3%. 
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บทน า 

ในสงัคมเมอืงแนวโน้มทีก่ าลงัมาแรงในปัจจุบนัคอื การทีค่นหนัมาดแูลสขุภาพกนัมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการออก
ก าลงักาย การควบคุมอาหาร การเลอืกรบัประทานอาหารที่มปีระโยชน์ เป็นต้น  ซึ่งวธิเีหล่านี้เป็นการรกัษาสุขภาพ
ร่างกายให้ห่างไกลจากโรคภยัต่างๆ หรอืแม้กระทัง่คนที่ปัญหาเรื่องน ้าหนักตวัทีเ่รยีกกนัว่าภาวะอว้น (Obesity) หรอื
โรคอ้วนลงพุง (Metabolic Syndrome ) คนกลุ่มนี้ได้มีการควบคุมอาหารการกินและดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น 
เน่ืองจากแนวโน้มของคนรกัสุขภาพก าลงัมาแรง ท าใหแ้นวโน้มเหล่านี้เป็นเหมอืนสิง่กระตุน้ทีก่่อใหเ้กดิเป็นแรงบนัดาล
ใจทีอ่ยากจะมรีปูร่างและสขุภาพทีส่วยงามและแขง็แรงเช่นกนั ตรงกนัขา้มกบัวยัรุ่น ซึง่วยัรุ่นสว่นใหญ่มกัจะลดน ้าหนัก
เพื่อที่จะให้รูปร่างเหมือนดาราและนางแบบ  โดยมีความคิดเรื่องน ้ าหนัก ส่วนสูง ที่ไม่เป็นไปตามสภาพจริงนัก 
โดยเฉพาะวยัรุ่นสาวๆมักมองว่าตนเองอ้วนเกินไป  ขณะที่คนผอมมกัถูกมองว่าเป็นคนที่ประสบความส าเร็จ ซึ่ง
ภาพลกัษณ์เหล่านี้เราจะเห็นได้บ่อยทางสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทศัน์ นิตยสาร และโฆษณา เป็นต้น (นิตยสาร 
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Health today  2557)   บางรายหนัมาใชย้าลดน ้าหนกั รวมถงึทางลดัต่างๆ ทัง้เขา้สถานบรกิารลดความอว้น อดอาหาร
อย่างผดิวธิ ีโดยไม่คดิทีจ่ะออกก าลงักายเพื่อสลายไขมนั นอกจากนี้ ยงัใชผ้ลติภณัฑต่์างๆ เช่น อาหารเสรมิ ชา กาแฟ 
น ้าผลไมท้ีโ่ฆษณาว่ามสีรรพคุณช่วยลดน ้าหนัก ท าใหไ้ดร้บัผลขา้งเคยีงหรอืพษิภยัจากการลกัลอบใสย่าลดความอยาก
อาหารดงักล่าว  จนบางรายถงึกบัเสยีชวีติ (เสน้ทางสขุภาพด ี2557)  จากขอ้มูลขา้งต้นน้ีท าใหท้ราบว่า การลดน ้าหนัก
ของวยัรุ่นจะมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัไป ขึน้อยู่กบัแรงจงูใจทีว่ ัยรุ่นไดร้บัในขณะนัน้ ซึง่ปัจจยัส่วนใหญ่มาจากค่านิยม
ของสิง่แวดลอ้มทางสงัคมนัน้ๆท าใหเ้กดิการประพฤตปิฏบิตัจินน าไปสู่การปฏบิตัติามเป็นทอดๆ โดยค่านิยมทีเ่กดิขึน้
นัน้เป็นผลมาจากแรงจงูใจทีต่วับุคคลเกดิพฤตกิรรมและสง่ผลใหเ้กดิการกระท าต่อสิง่เรา้เหล่านัน้ออกมาอย่างชดัเจน 

จากที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจยัสนใจอยากที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมในการลดน ้าหนักของนักศึกษา โดยทัว่ไป
นกัศกึษาจะมอีายุระหว่าง 18-21 ปี  ถอืว่าเป็นวยัรุ่นตอนปลาย (ศรเีรอืน แกว้กงัวาล 2540: 329) ซึง่วยัรุ่นนัน้จะเป็นวยั
ทีม่กีารเปลี่ยนแปลงทางดา้นร่างกาย ค่านิยม และสภาพแวดลอ้มทางสงัคมทีจ่ะน าไปสู่วยัผู้ใหญ่ ท าให้การศกึษาถึง
รปูแบบการด าเนินชวีติและแรงจงูใจของวยันกัศกึษาเป็นหวัขอ้ทีน่่าสนใจเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากความตอ้งการของวยัรุ่น
ส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปที่การต้องการความรกั การยอมรบัจากผู้อื่นและสงัคมรอบขา้ง ซึง่อาจน าไปสู่การถูกชกัจูงได้
ง่าย การลองผดิลองถูกและการกระท าตามค่านิยมร่วมสมยั วยัรุ่นมกัไดแ้บบอย่างความคดิหรอืการถูกชกัจงูจากทัง้กลุ่ม
เพื่อนหรือสื่อต่างๆ (ศรีเรือน  แก้วกังวาล  2540: 337) และยังมีการส ารวจที่พบว่า เยาวชนในเมืองมีปัญหาด้าน
พฤตกิรรมมากกว่าเยาวชนในชนบท (กระทรวงสาธารณะสุข กรมอนามยั 2531) ดงันัน้จงึเป็นเหตุผลทีผู่ว้จิยัสนใจทีจ่ะ
ศึกษาในเรื่องของรูปแบบการด าเนินชีวติ รวมถึงแรงจูงใจที่น าไปสู่พฤติกรรมการลดน ้าหนักของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ทัง้นี้ผูว้จิยัยงัมุ่งหวงัใหง้านวจิยัเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อนักการตลาดเพื่อทราบถงึความต้องการของ
นกัศกึษาผ่านรปูแบบการด าเนินชวีติและแรงจงูใจ และสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะหข์อ้มลูของนกัศกึษาทัง้ใน
ปัจจุบนัและพยากรณ์ไปถงึอนาคตดว้ย 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการลดน ้าหนักของนักศึกษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม
ขอ้มลูสว่นบุคคล 

2. เพื่อศกึษารูปแบบการด าเนินชวีติที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการลดน ้าหนักของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรี           
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลดน ้ าหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร  

 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
              ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
              1. ขอ้มลูสว่นบุคคล ประกอบดว้ย 
                  1.1 เพศ 
                       1) ชาย 
                       2) หญงิ 
                  1.2 อาย ุ
        1) ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 18 ปี 
         2) 19 - 20 ปี 
              3) 21 - 22 ปี 
              4) 23 ปีขึน้ไป 
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                   1.3 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
          1) ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
          2) 10,001 - 15,000 บาท 
                         3) 15,001 - 20,000 บาท 
                         4) 20,001 - 25,000 บาท 
               5) 25,001 บาทขึน้ไป 
                   1.4 มหาวทิยาลยัทีศ่กึษา 
           1) มหาวทิยาลยัรฐับาล    
         2) มหาวทิยาลยัเอกชน 
                   1.5 ระดบัชัน้ปี 
     1) ชัน้ปีที ่ 1 
                          2) ชัน้ปีที ่ 2 
        3) ชัน้ปีที ่ 3 
                          4) ชัน้ปีที ่ 4 
              2.  รปูแบบการด าเนินชวีติของนกัศกึษา ประกอบดว้ย 
         2.1) ดา้นกจิกรรม (Activities) 
         2.2) ดา้นความสนใจ (Interest) 
         2.3) ดา้นความคดิเหน็ (Opinion) 
              3.  แรงจงูใจ ประกอบดว้ย 
         3.1) ดา้นเหตุผล 
     3.2) ดา้นอารมณ์    

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤติกรรมการลดน ้าหนักของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั 
1. นักศกึษาทีม่ขีอ้มูลสว่นบุคคลแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลดน ้าหนักของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
2. รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลดน ้ าหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต

กรุงเทพมหานคร 
3. แรงจูงใจของนักศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลดน ้ าหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดเก่ียวกบัข้อมูลส่วนบุคคล 
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529:  312-315)  โดยแนวคิดกล่าวว่า ลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล 

ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ การศกึษา ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ จะมอีทิธพิลต่อการสือ่สารและการรบัสารทีแ่ตกต่าง
กนั โดยปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มจะเป็นปัจจยัหนึ่งทีม่ผีลในการขบัเคลื่อนใหเ้กดิพฤตกิรรมเหล่านัน้ดว้ย 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิต 
มทัร ีชูทรพัย์ (2543) โดยกล่าวว่า สภาพแวดล้อมของนักศกึษาที่อยู่ในมหาวทิยาลยัและสภาพภูมหิลงัของ

นกัศกึษาแต่ละคน จะเป็นตวัสรา้งรปูแบบการด าเนินชวีติเหล่านัน้ของนกัศกึษาขึน้มาเอง และการวดัรปูแบบการด าเนิน
ชีวิตของนักศึกษา โดย พลมัเมอร์และคณะ (Plummer, J.T., 1974) ได้แบ่งรูปแบบการวดัรูปแบบการด าเนินชีวิต
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกจิกรรม (Activities) ดา้นความสนใจ (Interest)  และดา้นความคดิเหน็ (Opinion) ซึง่การ
วดัรูปแบบนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากสามารถน าไปวเิคราะห์และจดัประเภทรูปแบบการด าเนินชวีติของ
นักศกึษาของแต่ละคนในลกัษณะต่างๆ และท าให้สามารถเขา้ใจตวับุคคลมากยิง่ขึน้  ซึ่งนักศกึษาแต่ละคนจะมีการ
แสดงออกทางพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั ขึน้อยู่กบักลุ่มเพื่อนและสภาพแวดลอ้มรอบขา้งเป็นหลกัด้วย 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ 
เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 54) โดยกล่าวว่า แรงจูงใจหรอืสิง่จูงใจเกดิจากพลงัที่กระตุ้นจากภายในที่ประกอบ          

ไปด้วยความตึงเครยีด ส่งผลให้เกิดความต้องการจนน าไปสู่การตอบสนองที่จะลดความตึงเครยีดเหล่านัน้ลง โดย              
แรงกระตุ้นของแต่ละบุคคลจะมคีวามแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัความรูส้กึนึกคดิและจุดมุ่งหมาย ซึง่ผลลพัธท์ีไ่ดน้ัน้จะเกดิ
จากการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และแนวคดิของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 218-220) ทีแ่บ่งแรงจงูใจ
ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  1. ดา้นเหตุผล คอื เกดิจากการทีค่นเรามกีารประเมนิทางเลอืกอย่างรอบคอบและค านึงถงึ
ประโยชน์อนัสูงสุด 2. ด้านอารมณ์ คือ เกิดจากความต้องการความภูมิใจ การเกิดความกลวั ความต้องการความ
สะดวกสบาย ความต้องการเด่น เป็นต้น ซึ่งแรงจูงใจเหล่านี้ จะส่งผลให้ตวับุคคลเกิดแรงกระตุ้นและการตอบสนอง         
ทีแ่ตกต่างกนั 

4. แนวคิดและข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการลดน ้าหนัก 
นภมาศ ศรขีวญั (2547) ซึง่กล่าวว่า พฤตกิรรมการลดน ้าหนัก หมายถงึ การกระท าเพื่อควบคุมน ้าหนักตาม

จุดมุ่งหมายทีต่้องการ โดยการควบคุมอาหาร การออกก าลงักาย การใชย้าลดน ้าหนกั เป็นต้น และแนวคดิของ สมทรง 
สมควรเหตุ (2541) โดยแบ่งพฤติกรรมที่น าไปสู่การลดน ้าหนักออกเป็น  2 ลกัษณะ คือ 1. การใช้บรกิารในสถาน
บรกิารลดน ้าหนกั  2. การลดน ้าหนกัดว้ยตนเอง ท าใหผู้ว้จิยัสามารถท าการจ าแนกประเภทของการลดน ้าหนกัออกเป็น 
4 ประเภท ไดแ้ก่ 1. การลดน ้าหนักโดยการออกก าลงักาย  2. การลดน ้าหนกัโดยการควบคุมอาหาร 3. การลดน ้าหนัก
โดยการใช้ยาหรอืสารเคม ี4. การลดน ้าหนักโดยการใช้บรกิารสถานบรกิารเสรมิความงาม ซึ่งแต่ละคนที่ลดน ้าหนัก            
จะเลอืกวธิทีีต่นพงึพอใจปฏบิตัมิากทีส่ดุตอบสนองต่อความตอ้งการเพื่อใหก้ารลดน ้าหนกับรรลุเป้าหมายทีต่นได้วางไว ้
ซึง่แต่ละวธินีัน้มขีอ้ดขีอ้เสยีทีแ่ตกต่างกนั หากกระท ามากจนเกนิไปกอ็าจจะไดร้บัอนัตรายได้ 

 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ขนาดของประชากรที่น ามาศึกษาวิจยัคือ นักศึกษาระดบัปรญิญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบ

จ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้คือ นักศึกษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ชายและหญิง 

เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชว้ธิคี านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรกรณีไม่ทราบจ านวน
ประชากรแน่นอน และก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกนิ 5% (กลัยา วานิชย์
บญัชา  2545: 25-26)  จากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 คน และเพิม่จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 15 คน รวมเป็น
จ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 

ส าหรับวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจ ัยจะใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถามใหต้อบจนครบจ านวนตวัอย่างทัง้ 4 มหาวทิยาลยั 
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ผลการวิจยั 
              1. การวิเคราะหข์้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
              การวเิคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า นักศกึษาทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิง จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63 ส่วนใหญ่มีอายุ 19 – 20 ปี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0  
รองลงมามีอายุ  23 ปีขึ้นไป จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 –            
25,000 บาท จ านวน 192 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.0 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท 
จ านวน 134 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.5 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัชัน้ปีที ่4 จ านวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.5 รองลงมาอยู่
ในระดบัชัน้ปีที ่2 จ านวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.7 
              2. การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิตของนักศึกษา 
              จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชวีติของนักศกึษา พบว่า รูปแบบการด าเนินชวีติของ
นักศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.51 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า 
              รปูแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม 
              รูปแบบการด าเนินชวีติของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีด้านกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด  โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.46 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า นักศกึษามกีารปฏบิตัดิา้นกจิกรรมในระดบัมากทีสุ่ดทุกขอ้ ไดแ้ก่ 
การเลอืกทีจ่ะเดนิในระยะทางไม่เกนิ 1-2 กโิลเมตรมากกว่าการนัง่รถ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.59 การนอนหลบัอย่างน้อย  
6-8 ชัว่โมงต่อวนั มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.57 การเลอืกเดนิขึ้นลงบนัได 2-3 ชัน้ แทนการใช้ลฟิต์ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 
การออกก าลงักาย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.42 และการรบัประทานอาหารครบ 5 หมู่ในแต่ละวนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 
ตามล าดบั 
   รปูแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ 
   รปูแบบการด าเนินชวีติของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีดา้นความสนใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.52 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า นักศกึษามคีวามสนใจในระดบัมากทีสุ่ด จ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ การ
คน้ควา้หาขอ้มูลเกีย่วกบัการลดน ้าหนัก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.79 การอยากรูว้ธิกีารลดน ้าหนกัทีเ่หมาะสมกบัตวัของท่าน
เอง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.65 การสนใจเขา้ร่วมกจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.58 และการอยากรูว้ธิปีฏบิตัิ
ตวัใหห้่างไกลจากภาวะน ้าหนัก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46 ตามล าดบั นักศกึษามคีวามสนใจในระดบัมาก จ านวน 1 ขอ้ 
ไดแ้ก่ การสนใจทดลองผลติภณัฑใ์หม่ทีอ่อกสูต่ลาดเพื่อการลดน ้าหนกั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 
              รปูแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเหน็ 
              รูปแบบการด าเนินชวีติของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีดา้นความคดิเหน็ โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.55 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีากทุก ขอ้ ไดแ้ก่ คดิว่าคนผอม
มบีุคลกิภาพดกีว่าคนอว้น มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.87 คดิว่าเมื่อเหน็คนรูปร่างด ีท าให้อยากลดน ้าหนัก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.86 คดิว่าโฆษณาจากป้ายโฆษณาต่างๆเกีย่วกบัการลดน ้าหนกั ท าใหอ้ยากลดน ้าหนกัมากขึน้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.44 
คดิว่าการลดน ้าหนักมาจากกระแสหรือค่านิยม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 และคิดว่าตนเองสามารถเลอืกรบัประทาน
อาหารทีม่ปีระโยชน์ และหลกีเลีย่งอาหารทีม่ไีขมนัสงูได ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.26 ตามล าดบั 
               3. การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัแรงจงูใจของนักศึกษา 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักศึกษา พบว่า แรงจูงใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.57 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
              แรงจงูใจ ด้านเหตผุล 
              แรงจูงใจของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเหตุผลโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด            
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.61 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า นกัศกึษามรีะดบัแรงจูงใจดา้นเหตุผลในระดบัมากทีสุ่ด จ านวน 
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4 ขอ้ ไดแ้ก่ การลดน ้าหนกัเพื่อสขุภาพทีด่ ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.97 การลดน ้าหนกัเพื่อตอ้งการเสรมิสรา้งบุคลกิภาพของ
ตนเอง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.91 การลดน ้าหนักเพื่อใหไ้ดร้่างกายทีก่ระชบัไดส้ดัส่วน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.88 และการลด
น ้าหนักเพื่อหน้าที่การงานในปัจจุบนัหรอืในอนาคต มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.54 ตามล าดบั นักศกึษามรีะดบัแรงจูงใจดา้น
เหตุผลในระดบัมาก จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ การลดน ้าหนกัอนัเนื่องมาจากโรคประจ าตวั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 
              แรงจงูใจ ด้านอารมณ์ 
              แรงจูงใจของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด            
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.53 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า นักศกึษามรีะดบัแรงจูงใจ ดา้นอารมณ์ในระดบัมากทีส่ดุ จ านวน 
4 ขอ้ ไดแ้ก่ การลดน ้าหนักเพื่อต้องการมรีูปร่างที่สวยงาม สมส่วน  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.95 การลดน ้าหนักเพื่อชนะใจ
ตนเอง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.67 และการเหน็ดาราหรอืนางแบบมีรูปร่างด ีจงึท าให้ตนเองอยากลดน ้าหนัก  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.66 และการลดน ้าหนักเพื่อต้องการค าชมหรอืการยอมรบัจากคนรอบขา้ง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.35 ตามล าดบั 
นกัศกึษามรีะดบัแรงจงูใจ ดา้นอารมณ์ในระดบัมาก จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ และการไดร้บัแรงกดดนัจากคนรอบขา้งท าให้
ท่านอยากลดน ้าหนกั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 
              4. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการลดน ้าหนักของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขต
กรงุเทพมหานคร สรปุได้ดงัน้ี 
              วิธีท่ีเลือกใช้เพื่อลดน ้าหนัก พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธกีารออกก าลงัมากที่สุด จ านวน 175 คน           
คดิเป็นรอ้ยละ 43.7 รองลงมาคอื วธิกีารทานยาลดความอว้น จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.0 
              แหล่งข้อมูลในการลดน ้ าหนัก พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต                 
(สือ่ออนไลน์) จ านวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.2 รองลงมาคอื แหล่งขอ้มลูจากเพื่อน จ านวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
37.2 
              การเกิดขึ้นของผลข้างเคียง พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการลดน ้าหนัก 
จ านวน 244 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.0 
              ผลข้างเคียงท่ีเกิดขึ้นจากการลดน ้าหนัก พบว่า นักศกึษาจ านวน 156 คนไดร้บัผลขา้งเคยีงจากการลด
น ้าหนัก ส่วนใหญ่มีอาการหน้ามืด เป็นลม เวียนศรีษะ จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 รองลงมา คือ มือสัน่              
ไม่มแีรง จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.8   
              ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการลดน ้าหนัก พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีอิทธิพลในการลดน ้าหนักมาจากตนเอง             
มากทีส่ดุ จ านวน 189 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.2 รองลงมา คอื ครอบครวั จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.0 
              ความถ่ีในการลดน ้าหนักของนักศึกษา (ครัง้/สปัดาห์) พบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่มีความถี่ในการลด
น ้าหนกัเฉลีย่ 5 วนั/สปัดาห ์สงูสดุที ่7 วนั/สปัดาห ์และต ่าสดุที ่1 วนั/สปัดาห ์
              ค่าใช้จ่ายในการลดน ้าหนักของนักศึกษา (บาท/เดือน) พบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่มคี่าใชจ้่ายในการลด
น ้าหนกัเฉลีย่ 1,989  บาท/เดอืน สงูสดุที ่6,990 บาท/เดอืน และต ่าสดุคอืไม่มคี่าใชจ้่าย 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อท่ี 1  นักศึกษาท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลดน ้าหนักของ
นักศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.1 นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการลดน ้าหนักของนักศึกษาระดบัปรญิญาตรี             
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  พบว่า 

- นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลดน ้ าหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการลดน ้าหนักต่อสปัดาห์แตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย           
เพศชายมคี่าเฉลีย่ดา้นความถีใ่นการลดน ้าหนกัต่อสปัดาหม์ากกว่าเพศหญงิ จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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- นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลดน ้ าหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการลดน ้าหนักต่อเดือนไม่แตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05              
จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 1.2  นักศกึษาที่มอีายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการลดน ้าหนักของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรี             
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

- นักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลดน ้ าหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการลดน ้าหนักต่อสปัดาห์ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05              
จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

- นักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลดน ้ าหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการลดน ้าหนักต่อเดือน ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05                
จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

สมมติฐานท่ี 1.3  นักศกึษาที่มรีายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลดน ้าหนักของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

- นักศึกษาที่มีรายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลดน ้ าหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการลดน ้าหนักต่อสปัดาห์ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัย ส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05              
จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

- นักศึกษาที่มีรายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลดน ้ าหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการลดน ้าหนักต่อเดือนไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                
จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

สมมติฐานท่ี 1.4 นักศึกษาที่มีมหาวิทยาลยัแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการลดน ้าหนักของนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

- นักศกึษาที่มีมหาวทิยาลยัแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการลดน ้าหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรใีนเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการลดน ้าหนักต่อสปัดาห์ไม่แตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05            
จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

- นักศกึษาที่มีมหาวทิยาลยัแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการลดน ้าหนักของนักศึกษาระดบัปริญญาตรใีนเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการลดน ้าหนักต่อเดอืนแตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย
มหาวทิยาลยัรฐับาลมีค่าเฉลี่ยด้านความถี่ในการลดน ้าหนักต่อสปัดาห์มากกว่ามหาวทิยาลยัเอกชน  จงึเป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 1.5 นักศกึษาทีม่รีะดบัชัน้ปีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลดน ้าหนักของนักศกึษาระดบัปรญิญา
ตรใีนเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

-  นักศึกษาที่มีระดับชัน้ปีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลดน ้าหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการลดน ้าหนักต่อสปัดาห์ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิ ติที่ระดับ 0.05               
จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

-  นักศึกษาที่มีระดับชัน้ปีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลดน ้าหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการลดน ้าหนักต่อเดือนไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05              
จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
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สมมติฐานท่ี 2  รปูแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความ
คิดเหน็ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลดน ้าหนักของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรงุเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2.1 รปูแบบการด าเนินชวีติมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลดน ้าหนกัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการลดน ้าหนกัต่อสปัดาห ์ 

- รูปแบบการด าเนินชีวติ ด้านความสนใจ มค่ีาสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 1.199  ซึ่งรูปแบบการด าเนินชวีิต ด้าน
ความสนใจ เป็นปัจจยัทีเ่ป็นตวัก าหนด พฤตกิรรมการลดน ้าหนกัของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นความถี่ในการลดน ้าหนักต่อสปัดาห์ของนักศกึษามคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ส่วนรูปแบบการด าเนินชวีติ  
ในดา้นกจิกรรม และดา้นความคดิเหน็ ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัที่เป็นตวัก าหนด พฤตกิรรมการลดน ้าหนักของนักศกึษาระดบั
ปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการลดน ้าหนกัต่อสปัดาห์ 

สมมติฐานท่ี 2.2  รูปแบบการด าเนินชวีติมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลดน ้าหนักของนักศกึษาระดบัปรญิญา
ตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการลดน ้าหนกัต่อเดอืน 

-  รูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านกจิกรรม มค่ีาสมัประสทิธิเ์ท่ากบั -826.954 ซึ่งรูปแบบการด าเนินชวีติ ด้าน
กจิกรรม เป็นปัจจยัทีเ่ป็นตวัก าหนด พฤติกรรมการลดน ้าหนักของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการลดน ้าหนกัต่อเดอืนของนกัศกึษา มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกนั สว่นรปูแบบการด าเนิน
ชวีติ ในดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัทีเ่ป็นตวัก าหนด พฤตกิรรมการลดน ้าหนักของนักศกึษา
ระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการลดน ้าหนกัต่อเดอืน 

สมมติฐานท่ี 3  แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลด
น ้าหนักของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรงุเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3.1  แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลดน ้าหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรใีนเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการลดน ้าหนกัต่อสปัดาห ์

- แรงจูงใจ ด้านเหตุผลและด้านอารมณ์  ไม่ได้เป็นปัจจยัที่เป็นตัวก าหนด พฤติกรรมการลดน ้าหนักของ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการลดน ้าหนกัต่อสปัดาห์ 

สมมติฐานท่ี 3.2  แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลดน ้าหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรใีนเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการลดน ้าหนกัต่อเดอืน 

- แรงจงูใจ ดา้นอารมณ์ มค่ีาสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 782.104 ซึง่แรงจงูใจ ดา้นอารมณ์ เป็นปัจจยัทีเ่ป็นตวัก าหนด 
พฤติกรรมการลดน ้าหนักของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการลดน ้าหนักต่อ
เดือนของนักศกึษา มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่วนแรงจูงใจ ด้านเหตุผล ไม่ได้เป็นปัจจยัที่เป็นตัวก าหนด 
พฤติกรรมการลดน ้าหนักของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการลดน ้าหนักต่อ
เดอืนนกัศกึษาเพศหญงิมพีฤตกิรรมการลดน ้าหนกัดา้นค่าใชจ้่ายในการลดน ้าหนกัต่อเดอืนมากกว่าเพศชาย 

 

อภิปรายผล 
              จากผลการวจิยัเรื่อง รปูแบบการด าเนินและแรงจูงใจทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลดน ้าหนักของนักศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีในเขตกรุงเทพมหาคร มปีระเดน็ใหอ้ภปิรายผลดงันี้ 
              สมมติฐานท่ี 1  นักศกึษาทีม่ขีอ้มลูสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มหาวทิยาลยั 
ทีศ่กึษา และระดบัชัน้ปีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลดน ้าหนักของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั พบว่า 
              นักศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลดน ้ าหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการลดน ้าหนักต่อสปัดาห์แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย           
เพศชายมพีฤตกิรรมการลดน ้าหนักด้านความถี่ในการลดน ้าหนักต่อสปัดาห์มากกว่าเพศหญิง เนื่องจากร่างกายของ
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เพศชายมกีลา้มเนื้อมากกว่าและกลา้มเน้ือเหล่านัน้สามารถเผาผลาญพลงังานไดด้กีว่า จงึท าใหก้ารลดน ้าหนกัของเพศ
ชายเป็นไปไดง้่ายกว่าเพศหญิง สิง่เหล่านี้จงึเป็นสิง่ทีท่ าใหเ้พศชายมกี าลงัใจในการลดน ้าหนัก ส่งผลใหเ้กดิความถี่ใน
การลดน ้าหนกัทีม่ากขึน้ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นรเศรษฐ กมลสุทธ ิและคณะ (2550) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง 
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจสมัครสมาชกิฟิตเนสเซน็เตอร ์ผลวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มเีพศ
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิฟิตเนสเซน็เตอรแ์ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยผูท้ี่
ตดัสนิใจสมคัรสมาชกิฟิตเนส เซน็เตอร ์สว่นใหญ่เป็นเพศชาย มคีวามถีใ่นการเขา้ใชบ้รกิาร 3 - 4 ครัง้ต่อสปัดาห ์
              นักศึกษาท่ีมีมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลดน ้าหนักของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการลดน ้าหนักต่อเดอืนแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยพบว่ามหาวิทยาลัยรัฐบาลมีพฤติกรรมการลดน ้ าหนัก ด้านค่าใช้จ่ายในการลดน ้ าหนักต่อเดือนมากกว่า
มหาวทิยาลยัเอกชน เน่ืองจากนักศกึษาแต่ละมหาวทิยาลยัมพีฤตกิรรมการลดน ้าหนักทีแ่ตกต่างกนัออกไป ขึน้อยู่กบั
วธิกีารเลอืกปฏบิตัขิองแต่ละบุคคลและปัจจยัทางสิง่แวดลอ้มนัน้ๆ ไม่ว่าจะเป็น สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ วถิใีนการ
ด าเนินชวีติในแต่ละวนั รวมถงึสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ซึ่งปัจจยัเหล่านี้จะเป็นตวัก าหนดค่าใชจ้่ายในการลดน ้าหนัก
ของแต่ละบุคคล และค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าเล่าเรยีนนัน้ มหาวทิยาลยัเอกชนมคีา่เล่าเรยีนทีส่งูกว่ามหาวทิยาลยัรฐับาล  
โดยค่าเล่าเรยีนเหล่านัน้มหาวิทยาลยัเอกชนจะรวมค่าส่วนกลางคอืหอ้งออกก าลงักาย ไปในค่าเล่าเรยีนดว้ย ต่างจาก
มหาวทิยาลยัรฐับาลทีม่กีารเกบ็ค่าส่วนกลางคอืหอ้งออกก าลงักาย แยกช าระกบัค่าเล่าเรยีน โดยหากนักศกึษาสนใจที่
จะใชบ้รกิารหอ้งออกก าลงักายกจ็ะมคี่าใชจ้่ายนอกเหนือจากค่าเล่าเรยีนดงักล่าว และจากงานวจิยัทีไ่ดศ้กึษายงัพบว่า 
วธิกีารออกก าลงักายเป็นวธิทีีน่กัศกึษาเลอืกใชใ้นการลดน ้าหนกัมากทีส่ดุ ดงันัน้จงึเป็นเหตุผลทีน่กัศกึษามหาวทิยาลยั
รฐับาลมคี่าใช้จ่ายในการลดน ้าหนักต่อเดอืนที่มากกว่านักศกึษามหาวทิยาลยัเอกชน  ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ           
สมเจตน์ สุขานนทส์วสัดิ ์(2552) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารประเภทวติามนิ
ชนิดเมด็ของนักศกึษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ผลวจิยัพบว่า นักศกึษาที่มขีอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด             
ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้แต่ละครัง้แตกต่างกนั 
              สมมติฐานท่ี 2  รปูแบบการด าเนินชวีติ ประกอบดว้ย ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ 
มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลดน ้าหนกัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 
              นักศึกษาท่ีมีรปูแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรมแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลดน ้าหนกัของนกัศกึษา
ระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการลดน ้าหนกัต่อเดอืนแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 โดยรปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นกจิกรรมมอีทิธพิลในทางตรงกนัขา้มกนักบัพฤตกิรรมการลดน ้าหนักของ
นักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการลดน ้าหนักต่อเดอืน กล่าวคอื เมื่อนักศกึษามี
รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นกจิกรรมเพิม่ขึน้ ท าใหน้กัศกึษามพีฤตกิรรมการลดน ้าหนกั ดา้นค่าใชจ้่ายในการลดน ้าหนกั
ต่อเดอืนลดลง เน่ืองจากรูปแบบการด าเนินชวีติในแต่ละวนัของนักศกึษาลว้นมกีจิกรรมมากมายทีน่ักศกึษาเลอืกทีจ่ะ
ปฏบิตั ิเมื่อนักศกึษามกีารท ากจิกรรมทีม่ากขึน้ ซึง่ในการท ากจิกรรมนี้เป็นการเผาผลาญพลงังานของร่างกายออยู่แลว้ 
จงึท าใหน้กัศกึษารูส้กึถงึการออกก าลงักายทีเ่พิม่มากขึน้ ดงันัน้การท ากจิกรรมเป็นน้ีจะเป็นสว่นทีแ่บ่งเบาค่าใชจ้่ายของ
นักศกึษาได ้ท าให้นักศกึษามคี่าใชจ้่ายในการลดน ้าหนักที่ลดลง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ นาถนรา ลิม้ไชยโรจน์ 
(2548) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง รูปแบบการด าเนินชวีติที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการบรโิภคอาหารจานด่วนของนิสติ
นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรม           
การรบัประทานอาหารจานด่วนของนิสตินกัศกึษา ดา้นค่าใชจ้่าย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
              นักศึกษาท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลดน ้าหนักของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการลดน ้ าหนักต่อสปัดาห์แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยรปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจ มอีทิธพิลในทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรม
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การลดน ้ าหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการลดน ้ าหนักต่อสปัดาห ์ 
กล่าวคอื เมื่อนกัศกึษามรีปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจเพิม่ขึน้ ท าใหน้กัศกึษามพีฤตกิรรมการลดน ้าหนกั ดา้น
ความถีใ่นการลดน ้าหนกัต่อสปัดาหเ์พิม่ขึน้ตามไปดว้ย เน่ืองจากการทีน่กัศกึษามคีวามสนใจ เอาใจใสใ่นการลดน ้าหนกั
มากขึ้น จะท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะลดน ้าหนัก ส่งผลให้เกิดความถี่ในการลดน ้าหนักที่บ่อยขึน้ด้วย            
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชนา มาลาค า (2552) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้กาแฟ
ลดน ้าหนกัเพื่อสขุภาพในรา้ยขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศกึษาพบว่า ความคดิเหน็เกีย่วกบัรปูแบบการ
ด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้กาแฟลดน ้าหนักเพื่อสุขภาพ ดา้นความถี่ในการซื้อ
กาแฟลดน ้าหนักเพื่อสขุภาพ (ครัง้/เดอืน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านความสนใจ กจ็ะมพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟลดน ้าหนักเพื่อสุขภาพ ดา้นความถี่ใน
การซือ้กาแฟลดน ้าหนกัเพื่อสขุภาพ (ครัง้/เดอืน) สงูขึน้ดว้ย 
              สมมติฐานท่ี 3  แรงจูงใจของนักศกึษา ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์และดา้นเหตุผล มอีิทธพิลต่อพฤตกิรรมการลด
น ้าหนกัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า              
              นักศึกษาท่ีมีแรงจงูใจ ด้านอารมณ์แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลดน ้าหนกัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการลดน ้าหนกัต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยแรงจูงใจ ด้านอารมณ์ มอีิทธิพลในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการลดน ้าหนักของนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี         
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการลดน ้าหนกัต่อเดอืน กล่าวคอื เมื่อนกัศกึษามแีรงจูงใจ ดา้นอารมณ์เพิม่ขึน้ 
ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการอยากมรีูปร่างที่สวยงามสมส่วน ความต้องการชนะใจตนเอง การอยากมรีูปร่างดเีหมือน
ดารานางแบบ ความต้องการค าชมหรอืการยอมรบัจากคนรอบขา้ง และการไดร้บัแรงกดดนัจากคนรอบขา้ง สิง่เหล่านี้
จงึมผีลท าใหน้กัศกึษามพีฤตกิรรมการลดน ้าหนกั ดา้นค่าใชจ้่ายในการลดน ้าหนกัต่อเดอืนเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย เน่ืองจาก
แรงจูงใจ ด้านอารมณ์ จะไม่มกีารไตร่ตรองใหด้เีสยีก่อน เมื่อตดัสนิใจไดใ้นทนัท ีกจ็ะท าสิง่ที่ต้องการตอบสนองความ
ต้องการของตวัเองใหเ้กดิขึน้ โดยเมื่อเกดิแรงจูงใจดา้นอารมณ์เกดิขึน้ สิง่ทีต่ามมาคอื เกดิการตดัสนิใจซือ้ ท าใหเ้กดิ
ค่าใชจ้่ายเกดิขึน้นัน่เอง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จรรจริา ทองโคตร (2546) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง แรงจงูใจในการ
เลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเพื่อลดน ้าหนักของผูใ้ชบ้รกิาร ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี ผลการศกึษาพบว่า แรงจูงใจ 
ดา้นราคาและค่าใชจ้่าย มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกเพื่อลดน ้าหนกั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
              จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง รปูแบบการด าเนินชวีติและแรงจงูใจทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลดน ้าหนกัของ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
              1. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ด้านข้อมูลส่วนบุคคล 
       นกัการตลาดควรศกึษาและตระหนักถงึความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทีจ่ะศกึษากลุ่มเป้าหมายได้
อย่างครอบคลุมและท าการตลาดได้ง่ายขึน้ ดงันัน้นักการตลาดควรคดิวเิคราะหแ์ละศกึษาพฤติกรรมของนักศกึษาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศกึษากลุ่มเป้าหมายดงันี้ 
                  1.1 นกัศกึษาเพศชายทีม่พีฤตกิรรมการลดน ้าหนกั ดา้นความถีใ่นการลดน ้าหนกัต่อสปัดาหม์ากทีส่ดุ  
     1.2 นักศกึษาที่ศกึษาอยู่มหาวทิยาลยัรฐับาล โดยมพีฤติกรรมการลดน ้าหนัก ดา้นค่าใช้จ่ายในการลด
น ้าหนกัต่อเดอืนมากทีส่ดุ 
               2. รปูแบบการด าเนินชีวิต 
               ด้านความสนใจ 
                นักการตลาดควรเน้นศกึษาถึงรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจของนักศกึษาใหม้ากขึน้ ซึง่เรื่องที่
นกัศกึษาใหค้วามสนใจมากทีส่ดุคอื การคน้ควา้หาขอ้มลูเกีย่วกบัการลดน ้าหนกั สิง่ทีน่ักการตลาดควรท าคอื ใหค้วามรู้
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ความเขา้ใจในขอ้มลูของการลดน ้าหนกัทีถู่กตอ้งและปลอดภยัแก่นกัศกึษา ซึง่วธินีี้จะท าใหน้กัศกึษารูจ้กัการลดน ้าหนัก
ทีเ่หมาะสมแก่ตนเองและเกดิความเชื่อใจต่อสิง่ทีน่กัการตลาดน าเสนอ โดยผลลพัธจ์ะเป็นประโยชน์ต่อการตลาดในการ
น าเสนอสิง่ต่างๆ ส่งผลเกิดความถี่ในการลดน ้าหนักเกิดขึน้ด้วย  เนื่องจากการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินชวีิต       
ด้านความสนใจ เป็นปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการลดน ้ าหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการลดน ้าหนกัต่อสปัดาห ์
              ด้านกิจกรรม 
              นักการตลาดควรเน้นศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรมของนักศึกษาให้มากขึ้น ซึ่งเรื่องที่
นักศกึษาให้ความส าคญัมากที่สุดคอื การเลอืกทีจ่ะเดนิในระยะทางไม่เกนิ 1 – 2 กโิลเมตร มากกว่าการนัง่รถ ดงันัน้
นักการตลาดควรจดักิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการเดินหรือการขยบัร่างกาย เช่น การจดักจิกรรมการเดนิเพื่อสุขภาพ            
การสรา้งโปรแกรมเกีย่วกบัการเดนิโดยใชเ้ทคโนโลยทีีค่นปัจจุบนัใหค้วามสนใจอนัก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อธุรกจิ เป็นต้น 
เน่ืองจากการศกึษาพบว่า  รูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม เป็นปัจจยัทีเ่ป็นตวัก าหนด พฤตกิรรมการลดน ้าหนัก
ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการลดน ้าหนกัต่อเดอืน 
              ด้านความคิดเหน็ 
               นักการตลาดควรเน้นศกึษาถึงรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็ของนักศกึษาให้มากขึน้ โดยการ
ท าโฆษณาและท าการตลาดให้นักศึกษามีแนวคิดกบัการลดน ้าหนักไปในทางที่ดี ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึง
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและรูปร่างที่สวยงามมากขึ้น เพราะหากนักศึกษามีรูปร่างที่สวยงามและมีสุขภาพที่ด ี              
อาจสง่ผลต่อบุคลกิภาพและหน้าทีก่ารงานในอนาคตดว้ย เน่ืองจากการศกึษาพบว่า นักศกึษามรีูปแบบการด าเนินชวีติ 
ดา้นความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก 
              3. แรงจงูใจ 
              ด้านอารมณ์ 
              นักการตลาดควรศกึษาถงึแรงจูงใจ ดา้นอารมณ์ของนักศกึษามากขึน้ เนื่องจากการศกึษาพบว่า แรงจูงใจ 
ดา้นอารมณ์ไดม้อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลดน ้าหนัก ในดา้นค่าใชจ้่ายในการลดน ้าหนักต่อเดอืน โดยสิง่ทีน่ักศกึษาให้
ความส าคญัมากทีส่ดุคอื นกัศกึษาตอ้งการการลดน ้าหนักเพื่อต้องการมรีูปร่างทีส่วยงามและสมส่วน ดงันัน้สิง่ทีน่กัการ
ตลาดควรน าเสนอควรเป็นผลลพัธใ์นเรื่องของรูปร่าง อาจจะใช้พรเีซนเตอรใ์นการท าโฆษณาโดยใชบุ้คคลทีม่ชีื่อเสยีง
และที่ส าคญัต้องมรีูปร่างทีด่ ีชวนใหก้ลุ่มเป้าหมายเลอืกทีจ่ะสนใจในสิง่ทีน่ักการตลาดไดน้ าเสนอ เน่ืองจากการศกึษา
พบว่า แรงจงูใจ ดา้นอารมณ์ เป็นปัจจยัทีเ่ป็นตวัก าหนด พฤตกิรรมการลดน ้าหนกัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการลดน ้าหนกัต่อเดอืน 
             ด้านเหตผุล 
              นักการตลาดควรศกึษาถึงแรงจูงใจ ด้านเหตุผลของนักศกึษาใหม้ากขึน้ โดยศกึษาถงึมูลเหตุทีแ่ทจ้รงิของ
นกัศกึษาว่านักศกึษาต้องการอะไร มแีรงจูงใจ ดา้นเหตุผลเป็นอย่างไร อาจจะส่งเสรมิในดา้นสุขภาพ เพื่อใหน้ักศกึษา
ได้รู้สกึว่า หากนักศึกษาหนัมาใส่ใจสุขภาพ ใส่ใจในการรบัประทานอาหารและการออกก าลงั จะช่วยให้นักศึกษามี
สขุภาพทีด่แีละแขง็แรงดว้ย เน่ืองจากการศกึษาพบว่า นกัศกึษามแีรงจงูใจ ดา้นเหตุผลในระดบัมากทีส่ดุ  

 
กิตติกรรมประกาศ 
              สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ แนะน า และให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งของ 
อาจารยร์สติา สงัขบ์ุญนาค อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีใ่หค้ าปรกึษา แนะน า ทีม่คีุณค่า ซึง่เป็นประโยชน์ในการท า
สารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพอย่างสงู 
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              ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์พุาดา สริิกุตตา และรองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์ทีใ่หค้วาม
กรุณาในการเป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของแบบสอบถาม และใหก้ารแนะน าในการท าวจิยัครัง้นี้ ซึง่สง่ผลใหง้านวจิยั
สามารถแกไ้ขจุดบกพร่องและส าเรจ็ลุล่วง 
               ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒ ิและผูเ้ชีย่วชาญทุกท่าน ทีก่รุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การวจิยั และไดก้รุณาปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่อง และใหค้ าแนะน าปรกึษาในการสรา้งเครื่องมอืทีถู่กตอ้งสมบูรณ์ยิง่ขึน้ 
รวมทัง้บุคคลทีผู่ว้จิยัไดอ้า้งองิทางวชิาการตามทีป่รากฏในบรรณานุกรม 
              ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั           
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาใหค้วามรูใ้หค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั 
อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
              ผูว้จิยัขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์เจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ทีค่อย
ใหค้วามช่วยเหลอื และใหค้ าแนะน าเป็นอย่างด ี
              ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ พ่อ แม่ ผู้ซึ่งให้ชวีติ ความรกั อบรมสัง่สอน และเป็นแรงบนัดาลใจให้มวีนันี้ 
คอยใหก้ าลงัใจ มอบโอกาสในการศกึษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวั 
              สดุทา้ยนี้ ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่วา่ สารนิพนธฉ์บบันี้จะเป็นประโยชน์ เป็นความรู ้เป็นแนวทางในการศกึษา 
และเป็นก าลงัใจส าหรบัผูท้ าวจิยัในอนาคตต่อไป 
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