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แด่... 

การค้นคว้าแบบอิสระคร้ังนี ้ผู้ศึกษาตระหนักถึงสุขภาพท้ังกาย และจิตใจท่ีดี โดยเกิดขึน้ได้จาก
หลายๆประการ ซ่ึงส่ิงเหล่านั้นอาจจะเป็นทางด้านพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จากตัวเราเอง จากส่ิงรอบข้าง 
จากสังคม โดยผู้ศึกษาได้ให้ความส าคัญ โดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพ
ร่างกายของเรา ท้ั งการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และสุขภาพจิ ต ความเครียด จาก
สภาพแวดล้อมสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไปท าให้พฤติกรรมเปล่ียน ผู้ ศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญถึง
สุขภาพของผู้ ท่ีพักอาศัยอยู่หอพักในมหาวิทยาลัย จึงเกิดการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระฉบับนีขึ้น้ เพ่ือ
เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางแก่ผู้ ท่ีสนใจ คุณความดี และประโยชน์ อันเกิดจากการศึกษาคร้ังนี ้     
ผู้ศึกษาขอมอบแด่บุพการี คณาจารย์ และบุคคลท่ีเก่ียวข้องทุกท่าน 
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กติตกิรรมประกาศ 
  
 
 การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไดด้้วยความช่วยเหลือ สนับสนุนเป็นอย่างดีจาก
สาขาโภชนศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนคณาจารยทุ์กท่านท่ีให้
ความรู้ ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าเป็นอยา่งยิ่งแก่ผูศึ้กษา และสามรถน าเอาความรู้เหล่านั้นไปปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์  สมุทร์ทัย อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
อาจารย ์ดร. ศกัดา พรึงล าภู อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีกรุณาให้ความรู้ ให้ค  าปรึกษา สนบัสนุน และให้
ก าลงัใจ ตลอดจนช่วยตรวจสอบขอ้บกพร่อง ให้ค  าแนะน า ให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือและเสียสละเวลา
มาตลอด จนท าให้การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยอุ์เทน ปัญโญ ประธานกรรมการสอบการคน้ควา้แบบ
อิสระท่ีไดก้รุณาตรวจสอบ ให้ค  าปรึกษา แนะน าแนวทาง และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์ดร. ศกัดา พรึงล าภู  อาจารย ์ดร.วินธนา  คูศิริสิน และอาจารย ์
ดร. นทัต  อัศภาภรณ์ ผูท้รงวุฒิในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ตลอดจนให้
ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง และแกไ้ขเคร่ืองมือใหเ้หมาะสม สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอขอบคุณส านักงานหอพกั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นอยา่งดี 
 สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณครอบครัว ท่ีเป็นก าลงัใจ ให้ความรัก ความห่วงใย ดูแลเอาใจ
ใส่ คอยสนบัสนุนช่วยเหลือตลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนอ้งๆ สาขาวชิาโภชนศาสตร์ศึกษาทุกคน
ท่ีเป็นก าลงัใจ ใหค้วามช่วยเหลือตลอดมา จนท าใหก้ารคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีส าเร็จดว้ยดี  
  
 

       อาภาพร  อวดผล 


