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การวิจัยนีม้ ีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้ างและพัฒ นาแบบวัดพฤติกรรมการกิ นผิดปกติของผู้หญิ งไทยที่มี
คุณภาพเที่ยงตรงและเชื่อมัน่ 2) เพื่อทดสอบและพัฒนาแบบจาลองสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุปัจจัยจิต
สังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล 3) ค้ นหาคาอธิบาย
เกี่ยวกับตัวแปรที่ส่งผลต่อการมีรูปร่ างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ และ 4) กระบวนการการมีรูปร่ างสวยงาม
ของผู้หญิ งไทยที่นาไปสู่พฤติกรรมการกิ นผิดปกติ ภายใต้ บริ บทวัฒ นธรรมการบริ โภค การวิจัยผสานวิธีแบบมีลาดับ
ประกอบด้ วย 1) การวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 1,000 คน แบบสอบถาม 8 ตอน วิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรูป LIISREL และ 2) การวิจยั เชิงคุณภาพ กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก จานวน 19 คน ทาการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้
การวิเคราะห์เชิงเนื ้อหาผลการวิจยั พบว่า 1) แบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิ งไทยมีคณ
ุ ภาพเชื่อถือได้ มีค่า
ความเชื่อมั่น 0.94 2) แบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุปัจจัยจิตสังคมที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการกิ น
ผิ ดปกติของผู้ห ญิ งไทย มี ความกลมกลืน กับ ข้ อ มูล เชิ งประจัก ษ์ (c2=356.70, df=102, GFI=.95, CFI=.96, TLI=.98,
CAIC=731.63, Relative c2=3.49) 3) เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการ
การมีรูปร่ างสวยงาม การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงาม ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่าง
สวยงาม การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม และการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติมีอิทธิพล
ทางตรงต่ อ พฤติกรรมการกิ น ผิ ดปกติ และรายได้ ของครอบครั วมี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติก รรมการกิ น ผิ ดปกติในบางคน 4)
กระบวนการการมีรูปร่ างสวยงามของผู้หญิงไทยที่นาไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติ ได้ แก่ (1) ช่วงก่อนเข้ าสู่กระบวนการ
(แรงบันดาลใจ การรับรู้ ค่านิยมวัฒนธรรมการบริ โภคอาหารเพื่อความผอม การมองเห็นคุณค่าของความอยากผอม การ
เสาะแสวงหาแหล่งข้ อมูลเพื่อการควบคุมน ้าหนักและการตัดสินใจแน่วแน่ว่าอยากผอมโดยการควบคุมน ้าหนัก ) (2) ช่วง
เข้ าสู่กระบวนการ (การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงามและวิธีการจัดการให้ ตวั เองมีรูปร่ างสวยงาม (3)
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This research aimed to study the following: (1) to establish and develop a quality
measurement model for abnormal behavior among Thai women with accurate and reliable quality; (2) to test
and develop structural equation models, causal relationships and the psychosocial factors influencing the
abnormal eating behaviors of Thai women in Bangkok and its vicinity; (3) to search for explanations
about the variables that affected the ideal shape and abnormal eating behavior; and (4) the ideal shape of
Thai women that leads to abnormal eating behavior in the context of a consumption culture. The explanatory
sequential design included the following: 1) quantitative research using a sample group of one thousand
people, eight questionnaires and an analysis of the statistical data with the LIISREL program; and (2)
qualitative research with nineteen participants, in-depth interviews and analyzed using content analysis. The
results were as follows: (1) the eating behavior patterns of Thai women were of reliable quality and
confidence values of 0.94; (2) the structural model of causal relationships and the psychosocial factors that
influenced abnormal behavior among Thai women were in harmony with the empirical data (c2=356.70,
df=102, GFI=.95, CFI=.96, TLI=.98, CAIC=731.63, Relative c2=3.49); (3) the attitudes toward abnormal
eating behavior, self-efficacy in terms of ideal shape management, social support from peer groups
regulating the ideal shape, models from the media on the ideal shape, access to sources and services that
are conducive to the ideal shape, and decisions to show abnormal eating habits had a direct influence on
abnormal eating behavior. However, the income of the family the influenced the eating habits among some
people; (4) the process leading to having the ideal shape in the context of consumption culture were as
follows: (1) the period before the process (the inspiration, perception of values the culture of food
consumption and pressure for being thin, reflection on the values of being thin, searching for information to
control weight, and determination for being thin by weight control); (2) during the process (access to service
sources) conducive to the ideal shape and self-management for the ideal shape); (3) after the process
(seeing the values and the bad points of eating disorder behaviors.

Keyword : Good figure and shape, Cultural context, Food consumption, Thai women, Eating disorders, Mixed
Methods
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ตรวจสอบแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆ จนปริญญานิพนธ์เล่มนี ้เสร็จและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในการให้ คาปรึกษาและตรวจเครื่ องมือประกอบด้ วย
รศ.ดร.ปรี ยา ลีฬหกุล ผศ.ดร.วิชดุ า กิจธรธรรม ผศ.ดร.นริ สรา พึ่งโพธิ์สภ ผศ.ดร. อมราพร สุรการ และ พญ.มธุรดา
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การทาวิจยั เป็ นระยะเวลา 2 ปี และการสนับสนุนให้ การศึกษาในครัง้ นี ้ประสบความสาเร็จเป็ นอย่างดี
ขอขอบคุณ ผู้ร่ว มวิ จัย ทุก ท่ า น ที่ ให้ ค วามส าคัญ และให้ ค วามกรุ ณ าแก่ ผ้ ูวิ จัย ในการให้ ข้ อ มูล ด้ ว ย
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ จนทาให้ งานวิจยั ครัง้ นี ้บรรลุตามวัตถุประสงค์และสาเร็จลุลว่ งไปด้ วยดี
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ทกุ ท่าน ที่ให้ การอบรมสัง่ สอนให้ ความรู้
แก่ผ้ วู ิจัยด้ วยความเมตตามาโดยตลอด และเพื่อนร่ วมรุ่ นปริ ญญาเอก (เน้ นวิจัย) ที่เป็ นกัลยาณมิตรทุกท่านของ
สถาบัน วิ จัย พฤติ ก รรมศาสตร์ รวมถึ ง ขอบคุณ เจ้ าหน้ าที่ บุ ค ลากรของสถาบั น ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ความช่ ว ยเหลื อ
ประสานงานในทุกขันตอนของการวิ
้
จยั
สุดท้ ายขอขอบพระคุณกาลังใจและการสนับสนุนที่ได้ จากครอบครัวของผู้วิจยั คุณประโยชน์อนั ใดที่เกิด
จากปริ ญญานิพนธ์ นี ้ ผู้วิจยั ขอมอบให้ กบั บิดามารดาของข้ าพเจ้ าที่ล่วงลับไปแล้ ว ซึ่งคอยอบรมสัง่ สอนให้ ลกู เป็ น
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
สังคมไทยในปั จจุ บันมี ความเป็ นโลกาภิ วัตน์ เพิ่ มขึ น้ อย่ างรวดเร็ ว โดยเฉพาะสังคม
เมืองใหญ่ ทาให้ เกิดการหลัง่ ไหลของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ไร้ พรมแดน
เกิ ดความเชื่ อมโยงระหว่างวัฒนธรรมการบริ โภคของผู้คนจากที่ หนึ่งไปสู่อีกที่ หนึ่ ง ส่งผลต่อวิถีการ
บริ โภคอาหารเพื่อการดาเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเกิดค่านิยมทัง้ ในหมู่วยั รุ่ นและวัยผู้ใหญ่
ตอนต้ นต้ องการผอม สาเหตุสาคัญมาจากได้ รับสิง่ กระตุ้นจากสื่อโฆษณา ศิลปิ น ดารา นักร้ องที่มีรูปร่าง
ผอม รวมทัง้ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ อาหารเสริ มที่ช่วยให้ มีรูปร่ างผอมเป็ นแรงจูงใจ ซึ่งนาไปสู่การเกิด
ปั ญหาต่างๆ ทังทางด้
้
านร่างกาย จิตใจ รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ส่งผลต่อสุขภาพ นอกจากนัน้
ผู้หญิ งไทยมักจะกังวลเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง มี ความเชื่ อต่างๆ หรื อความนิ ยมคลั่งไคล้
(Fads) ความเพ้ อฝั น และความหลงใหลในตั วเอง (Idealism and Narcissism) ความคิ ด แปลกๆ
(Idiosyncratic Thinking) การมีค่านิยมในเรื่ องรู ปลักษณ์ ทางกายจึงมีแนวโน้ มของการเปลี่ยนไปในทาง
ตะวันตกมากขึ ้น กล่าวคือมีลกั ษณะกลัวอ้ วนตามแบบฉบับในทางตะวันตก (Lotrakul, 1999: 49-55)
โดยมาตรฐานความงามของผู้หญิ งจะแปรเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรม เช่น หลายๆ สังคมมองว่าผู้หญิ ง
ผอมมี ค่ าเท่ ากับความสวย แต่บางประเทศอาจนิ ยมผู้หญิ งเจ้ าเนื อ้ จึงเป็ นเรื่ องค่านิ ยมของสังคม
วัฒนธรรมและมีความสัมพันธ์ กับอานาจชนชันทางสั
้
งคม (Cortese, 2004) การที่ทาให้ คนไม่พอใจใน
รูปร่างของตนพบว่าส่วนใหญ่จะมีอายุในช่วงวัยเด็กตอนต้ นและวัยรุ่ น แต่ยงั มีแนวโน้ มพบในผู้หญิงวัย
กลางคน (The National Eating Disorders Collaboration, 2011) ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนาไปสู่โรคการ
กินผิดปกติได้
ความชุกของโรคการกินผิดปกติ (Eating Disorders) ในต่างประเทศพบว่ามีอตั ราการเกิด
โรคการกินผิดปกติสงู ขึ ้นทุกปี และแพร่ กระจายไปทั่วโลก ได้ แก่ ผู้หญิ งในแถบยุโรป เมื่อพิจารณาจาก
ความแตกต่างของพื ้นที่ กลุ่มอายุและกลุ่มเชื ้อชาติ พบว่าเป็ นแบบ Anorexia Nervosa ร้ อยละ <1-4
ส่ วน แบบ Bulimia Nervosa ร้ อยละ <1-2 ซึ่ งโรคที่ กล่ าวมานี ้ มี แนวโน้ มอัตราการเกิ ดโดยรวมไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก และมีแนวโน้ มค่อนข้ างลดลง แต่กลับพบว่าแบบ Binge Eating เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
<1-4 (Anna Keski-Rahkonen & Linda Mustelin, 2016: 340-344) เช่น ประเทศอังกฤษ พบผู้ป่ วย
ใหม่ที่ เข้ ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ด้ วยแบบ Anorexia Nervosa ในช่วงปี ค.ศ.1960-2011
พบว่าระหว่างปี ค.ศ.1960-1990 มีผ้ หู ญิงที่ป่วยเป็ นโรคนี ้ประมาณ 2-3 ต่อประชากร 100,000 คน และ
ระหว่างปี ค.ศ.2002-2011 มีการป่ วยเพิ่มขึ ้นถึง 5-6 (Holland, Hall, Yeates, & Goldacre, 2016: 59-66)
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ประเทศฟิ นแลนด์ พบแบบ Anorexia Nervosa ร้ อยละ 3.6 แบบ Bulimia Nervosa ร้ อยละ 2.3 และ
แบบ Binge Eating ร้ อยละ 0.7 พบช่ วงอายุ 22-27 ปี (Mustelin, Raevuori, & Hoek, 2015: 11061112; Mustelin, et al., 2016: 85-91) และจากฐานข้ อมูลพื ้นที่ชมุ ชน โดยใช้ เกณฑ์การวินิจฉัยทางคลินิก
ตามเกณฑ์ การวิ นิ จฉัยของสมาคมจิ ตแพทย์ อเมริ กัน ฉบับที่ 5 (Diagnostic and Statistical Manual
Disorders Fifth Edition: DSM-5) ในการจาแนกโรคการกินผิดปกติ พบว่าวัยรุ่ นและผู้ใหญ่ที่มีช่วงอายุ
10-24 ปี เป็ นแบบ Binge Eating ในประเทศอังกฤษ บริ เวณทางตอนใต้ ของเมื องลอนดอน โดยใช้
เกณฑ์ DSM-IV ในการจาแนกโรคการกินผิดปกติ โดยช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผา่ นมา พบว่ามีความชุก
ของแบบ Binge Eating ร้ อยละ 3.6 แบบ Bulimia Nervosa ร้ อยละ 0.8 แบบ Purging Disorder และ
แบบ Other Specified Feeding and Eating Disorder (OSFED) ร้ อยละ 0.6 (Solmi, Hotopf, Hatch,
Treasure, & Micali, 2016: 369-381) และมีเพี ยงร้ อยละ 30 ที่ ได้ รับการประเมินและการดูแลรักษาโรค
เท่านัน้ ในประเทศอเมริกาพบแบบ Anorexia Nervosa ร้ อยละ 0.5-2.2 และแบบ Bulimia Nervosa ร้ อยละ
0.9-3.0 ในผู้ หญิ ง (Sadock, Sadock, & Ruiz, 2015: 509-532; American Psychiatric Association,
2013: 329-354; Halmi, 2007: 592-602; Le Grange, Eddy, & Herzog, 2010: 397-415; Treasure,
Claudino, & Zucker, 2010: 583-593; Watson & Bulik, 2013: 2477-2500; Dancyger, Krakower, &
Fomari, 2013: 97-117) และพบเพิ่ ม ขึ น้ ในช่ ว งอายุ 15-49 ปี (Thomas, Lee, & Becker, 2016) ใน
ประเทศสเปน พบนักเรี ยนที่อาศัยอยู่ในบาร์ เซโลนา ที่มีอายุระหว่าง 12-20 ปี โดยทาการทดสอบทัศนคติ
การกินและความสัมพันธ์ ของครอบครัว พบว่าร้ อยละ 25.2 มีความเสี่ยงของการกินผิดปกติมีระดับสูง
(Vilma Garrido, Riquenes Josefina, & Sala Roca, 2015: 87-99) และพบโรคการกินผิดปกติในประเทศ
เดนมาร์ ค ฝรั่งเศส สวีเดน เป็ นต้ น
นอกจากนันในปี
้
ค.ศ. 2014 พบอัตราการเกิดโรคมากขึ ้นในประเทศอาหรับและประเทศทาง
แถบเอเชีย โดยจากการเชื่อมโยงกับบริ บททางสังคมอุตสาหกรรม สังคมเมืองและยุคโลกาภิวตั น์ (Pike,
Hoek, & Dunne, 2014: 436-442) เช่น ประเทศจี น พบ >1.38 ล้ านคน มี ความชุกในผู้หญิ งแบบ
Anorexia Nervosa ร้ อยละ 1.05 แบบ Bulimia Nervosa ร้ อยละ 2.98 และแบบ Binge Eating ร้ อยละ
3.58 ส่ วนประเทศญี่ ปุ่ นมี ความชุกต่ ากว่ าคื อในผู้หญิ งแบบ Anorexia Nervosa ร้ อยละ 0.43 แบบ
Bulimia Nervosa ร้ อยละ 2.32 และ Binge Eating ร้ อยละ 3.30 ในประเทศไทยพบว่าเป็ นโรคการกิ น
ผิ ดปกติ ที่ เป็ นผู้เข้ ารั บการรั กษาที่ โรงพยาบาลศิ ริราชพยาบาล จ านวน 35 ราย เช่ น แบบ Bulimia
Nervosa 16 ราย Anorexia Nervosa 18 ราย และแบบ Eating Disorder Not Otherwise Specified 1
ราย (ฐิ ตวี แก้ วพรสวรรค์, พรจิรา ปริวชั รากุล และวันรวี พิมพ์รัตน์, 2556: 283-296)
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สาหรับประเทศไทย ได้ มีการสารวจทัศนคติและพฤติกรรมการกิ นของวัยรุ่ นหญิ งเมื่อปี
ค.ศ.1994 โดยใช้ แบบสอบถาม Eating Attitude Test-40 ของนั ก เรี ย นหญิ ง ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาใน
กรุ งเทพมหานคร ที่ มีอายุตงแต่
ั ้ 12-19 ปี พบอุบตั ิการณ์ ของนักเรี ยนมีทัศนคติและพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติร้อยละ 8.96 (Keawpornsawan, 1994: 363-368) และจากการศึกษาความชุกของทัศนคติและ
พฤติ กรรมการกิ น ผิ ดปกติ ในนั กเรี ยนหญิ งชัน้ มัธยมศึ กษาในกรุ งเทพมหานคร อายุ 12-18 ปี ใช้
แบบสอบถาม Eating Attitude Test-26 พบร้ อยละ 10.74 ซึ่งมีแนวโน้ มสูงขึ ้นเมื่อเทียบกับการศึกษาที่
คล้ ายกันก่อนหน้ านี ้ (อาภาภรณ์ พึง่ ยอด และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2554: 149-158) และพบว่านิสติ หญิง
ระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ร้ อยละ 19.68 มีความไม่พึงพอใจในรู ปร่ างของตนเองสูง
มาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปเป็ นกลุ่มอาการผิดปกติในการกินได้ และพบว่าร้ อยละ 5.02 ของ
นิสติ หญิงมีทศั นคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติสงู (พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร และคณะ, 2554)
นอกจากนัน้ ได้ มีการพัฒนาแบบประเมิน Eating Attitudes Test-26 ฉบับภาษาไทย เพื่อ
ช่วยในการวินิจฉัยโรคความผิดปกติในการกิ น (Eating Disorders) ในผู้หญิ งไทยอายุ 13 ปี ขึน้ ไป เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับการวินิจฉัยทางคลินิกตามเกณฑ์การวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทย์อเมริกนั ฉบับที่ 4 ใน
ปั จจุบันพบว่ามีผ้ ูเป็ นโรคการกิ นผิดปกติในประเทศไทยที่ เป็ นผู้ป่วยเข้ ารับการรักษา ที่ โรงพยาบาล
ศิริราชพยาบาล ได้ ทาการ ศึกษาความเที่ยงตรงของแบบประเมิน Eating Attitude Test โดยนาผู้ป่วยที่
เป็ นโรคความผิดปกติ ในการกิ น 35 ราย ได้ แก่ แบบ Bulimia Nervosa จานวน 16 ราย แบบ Anorexia
Nervosa จานวน 18 ราย และแบบ Eating Disorder Not Otherwise Specified จานวน 1 ราย
(ฐิ ต วี แก้ ว พรสวรรค์ , พรจิร า ปริ ว ัช รากุล และวันรวี พิมพ์ รัตน์ , 2556: 283-296) ซึ่งผู้วิจัยทาการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับโรคการกินผิดปกติในประเทศไทย ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 25492560 พบว่ามีการศึกษาเกี่ ยวกับโรคดังกล่าวค่อนข้ างน้ อย แต่มีงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับโรคการกิ น
ผิดปกติ ได้ แก่ งานวิจยั เชิงปริ มาณส่วนใหญ่ที่ศกึ ษาปั จจัยเชิงสาเหตุปัจจัยหรื อเงื่อนไขที่ เกี่ยวข้ องกับ
การกินผิดปกติ ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยหรื อเงื่อนไขมีความเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการกินผิดปกติ
หรื องานวิจยั เพื่อการพัฒนาเครื่ องมือเพื่อใช้ ประเมินการเกิดโรคการกินผิดปกติ และงานวิจยั เชิงการ
สารวจดูเรื่ องพฤติกรรมการกินผิดปกติในแต่ละช่วงวัย ผลการศึกษาสอดคล้ องกันว่าวัยรุ่ นส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการกินผิดปกติและอยู่ในช่วงอายุ 13-40 ปี และมีแนวโน้ มที่จะพัฒนาไปสู่โรคการกินผิดปกติ
เป็ นต้ น ซึง่ ต้ องได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ เนื่องจากเป็ นโรคที่มีพฤติกรรมค่อนข้ างซ ้าซ้ อน
และเมื่ อพบว่าบุคคลนัน้ เป็ นโรคจาเป็ นต้ องได้ รับการรักษาอย่างต่อเนื่ อง ในบางครัง้ ผู้ป่วยอาจไม่
ต้ องการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวและถือว่าเป็ นความลับของผู้ป่วย ทาให้ มีข้อจากัดในการรายงานความชุก
ของโรค
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โรคดังกล่าว ส่วนมากพบในวัยรุ่นผู้หญิง เป็ นโรคที่มีการรับรู้ ความรู้สึก ความคิดเกี่ยวกับ
รู ปร่ างและน า้ หนักตัวผิ ดปกติ อย่ างรุ นแรงและมี พฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ อย่ างมาก จนท าให้ เกิ ด
ภาวะแทรกซ้ อนทางด้ านร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ และสังคมอย่ างรุ นแรง เมื่ อจ าแนกตาม DSM-V
(American Psychiatric Association, 2013: 329-354) แบ่ งออกเป็ นโรค 3 แบบหลั ก ได้ แก่ 1) แบบ
Anorexia Nervosa คือ การที่บุคคลมีความรู้ สึกกังวล คิดหมกมุ่นเกี่ยวกับรู ปร่ างและนา้ หนักตัวอย่าง
มาก และพยายามจากัดปริ มาณพลังงานของอาหารและลดน า้ หนักอย่างเข้ มงวด 2) แบบ Bulimia
Nervosa คือ การที่บุคคลมีความรู้ สึกกังวลคิดหมกมุ่นเกี่ยวกับรู ปร่ างและน ้าหนักตัวอย่างมาก แต่กิน
อาหารปริ มาณมากกว่าคนปกติทั่วไป ในช่วงเวลาและสถานการณ์ คล้ ายกัน หลังจากนัน้ รู้ สึกผิดจะมี
พฤติกรรมพยายามกาจัดอาหารที่กินอย่างมากออกจากร่ างกาย เช่น ล้ วงคอให้ อาเจียน หรื อออกกาลัง
กายติดต่อกันอย่างยาวนาน เป็ นต้ น และ 3) แบบ Binge Eating คือ การที่บคุ คลกินอาหารจานวนมาก
จนไม่สามารถควบคุมการกินได้ แต่ไม่พยายามกาจัดอาหารที่กินออกจากร่างกาย โรคดังกล่าวอาจมีผล
ต่อสติปัญญาอีกด้ วย และมีอตั ราการตายสูงที่สดุ ของโรคทางจิตเวช (Sadock, Sadock, & Ruiz, 2015:
509-532; Arcelus, Mitchell, Wales, & Nielsen, 2011: 724-731; Campbell & Peebles, 2014: 582592) สาเหตุเกิดจากภาวะแทรกซ้ อนคือความไม่สมดุลของเกลือแร่ ในร่ างกาย เช่น โพแทสเซียมหรื อ
คลอไรด์ในเลือดต่า (ชาญวิทย์ พรนภดล, 2547) จนทาให้ เสียชีวิตได้ พบว่าร้ อยละ 25 เสียชีวิตจากการ
ฆ่าตัวตาย (Arcelus, Mitchell, Wales, & Nielsen, 2011: 724-731)
ดังนัน้ ผู้วิจัยเห็นว่าการที่ผ้ ูหญิ งไทยมีค่านิยมต่อการมีรูปร่ างสวยงามในบริ บทสังคมและ
วัฒนธรรมไทยนัน้ แต่ละบุคคลอาจมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปและอาจใช้ วิธีการต่างๆ กัน เพื่อให้
ตนเองมีรูปร่างสวยงาม ทังที
้ ่ค่านิยมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทังด้
้ านการมีสขุ ภาพดีและไม่
ดี หรื อเสี่ยงต่อการเกิดโรคการกินผิดปกติได้ ในฐานะนักพฤติกรรมศาสตร์ และบุคลากรทางการแพทย์จึง
สนใจศึกษาพฤติกรรมการกินที่นาไปสู่การกินผิดปกติของผู้หญิ งในสังคมและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็ น
ข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนาคุณภาพของผู้หญิงไทยไม่ให้ เสี่ยงต่อการกินผิดปกติ เพื่อตอบคาถามการ
วิ จัยครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัยได้ น าทฤษฎี อิ ทธิ พลสามทางของ Flay, Snyder and Petraitis (2009: 451-510) มา
ประยุกต์ใช้ ในงานวิจยั นี ้ โดยเชื่อว่าพฤติกรรมของวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น เป็ นผลมาจาก
อิ ท ธิ พ ลหลั ก 3 ประการคื อ (Flay & Petraitis, 1994: 19-44; Flay, 1999: S111-S114; 19-44; Flay,
Snyder, & Petraitis, 2009: 451-510) ได้ แก่ 1) อิ ท ธิ พ ลภายในตั ว บุ ค คล เป็ นอิ ท ธิ พ ลที่ เกี่ ย วกั บ
ทางด้ านพันธุกรรมและคุณลักษณะส่วนบุคคล ส่งผลต่อความรู้ สึกนึกคิดที่มีต่อตนเอง ความรู้ สึกมี
คุณค่าต่อตนเองและสมรรถนะทางสังคมของบุคคล 2) อิทธิพลระหว่างบุคคล เป็ นอิทธิพลที่มีผลต่อ
พฤติกรรมค่อนข้ างมาก เนื่องจากพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลเกิดจากการสังเกตและการเลียนแบบ
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ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลอื่น โดยเฉพาะบุคคลที่มีความผูกพันใกล้ ชิดที่เป็ นสิ่งแวดล้ อมที่อยู่
รอบๆ ตัวบุคคล และ 3) อิ ท ธิ พ ลสิ่ งแวดล้ อมทางวัฒ นธรรม เกิ ดจากบริ บททางวัฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้ อม ทาให้ ส่งผลต่อความเชื่อค่ านิยมในสังคมไทย ความเชื่อศาสนา การเมือง สภาวะทาง
เศรษฐกิ จ เป็ นต้ น สิ่ ง เหล่ า นี ล้ ้ วนท าให้ บุ ค คลต้ องมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น เกิ ด การรั บ รู้ ข้ อมู ล และ
ประสบการณ์ โดยผ่านการเรี ยนรู้ จากการมีปฏิสมั พันธ์ กนั ทาให้ บุคคลเกิดการเรี ยนรู้ สามารถคาดเดา
ผลดีผลเสียของพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นและมีการให้ คุณค่าต่อผลลัพธ์ นนั ้ ซึ่งการมีรูปร่ างสวยงามตาม
ความต้ องการของวัยรุ่ นหญิงตอนปลายและผู้ใหญ่ตอนต้ นนัน้ ล้ วนแล้ วแต่พยายามหาวิธีการต่างๆ
เช่น การอดอาหาร การใช้ ยาลดความอ้ วน การออกกาลังกายอย่างหักโหม เป็ นต้ น ล้ วนเป็ นพฤติกรรม
การกินผิดวิธีเพื่อให้ ได้ รูปร่ างตามที่ตนปรารถนา
ในสังคมปั จจุบันเป็ นสังคมที่ ถูกกาหนดโดยกลุ่มนายทุนในระบบบริ โภคนิ ยม จึงได้ ยก
ประเด็นเรื่ องความงามของผู้หญิง โดยการผ่านสื่อต่างๆ ออกมาเป็ นผลิตภัณฑ์เสริ มสร้ างความงามหรื อ
บุคลิกภาพให้ ผ้ บู ริ โภคที่เป็ นผู้หญิงให้ คล้ อยตามกับมายาคติ (Myth) ให้ ดดู ีอยู่เสมอ การได้ มาซึง่ รู ปร่าง
ที่สวยงามตามความต้ องการของวัยรุ่ นหญิ งตอนปลายและผู้ใหญ่ ตอนต้ นนัน้ ล้ วนแล้ วแต่จะสรรหา
วิธีการต่างๆ ที่กล่าวไว้ ข้างต้ น โดยหาทางจัดการกับรูปร่างของตนเองด้ วยการอดอาหาร การกินยาลดความ
อ้ วน และมีพฤติกรรมการกินผิดวิธีเพื่อให้ ได้ รูปร่ างที่ต้องการ โดยพบว่าวัยรุ่ นหญิงนิยมซื ้อยาถ่ายมากิน
เองเริ่ มจาก 1-2 เม็ด และเพิ่มจานวนขึ ้นเรื่ อยๆ ยังมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ เช่น การอมๆ คายๆ อาหาร
หรื อการล้ วงคอให้ อาเจียน ซึง่ วิธีการก็จะเพิ่มระดับความรุนแรงขึ ้นเรื่ อยๆ ส่งผลกระทบรุนแรงถึงขันท
้ าให้
เสียชีวิตได้ และพบว่าร้ อยละ 87 ในวัยรุ่นผู้ชายก็ไม่พอใจในรูปร่างของตนเองเช่นกัน โดยไม่ใส่ใจในการ
จัดการรู ปร่ างเท่าวัยรุ่ นผู้หญิ ง แต่เลือกวิธีการออกกาลังกายหรื อกินอาหารเสริ มจาพวกโปรตีนแทน
ส่วนแหล่งอิทธิพลที่ทาให้ วยั รุ่ นอยากผอมเกินร้ อยละ 50 ได้ รับอิทธิพลมาจากตะวันตก ได้ แก่ อันดับที่ 1
รู ปภาพและบทความในนิตยสารต่างประเทศที่แปลเป็ นภาษาไทย ร้ อยละ 24.43 อันดับ 2 วิทยุ โทรทัศน์
เช่น ภาพยนตร์ มิวสิกวิดีโอ ร้ อยละ 22.24 และอันดับที่ 3 มาจากกลุ่มเพื่อนฝูงหยอกล้ อเปรี ยบเทียบ
รูปร่างตนเองกับเพื่อนด้ วยกัน ร้ อยละ 19.36 ตามลาดับ (จุลนี เทียนไทย, 2549: 1) อาจทาให้ เกิดผลเสีย
ต่อภาวะสุขภาพ จากพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ไม่ถกู ต้ องและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการต่า ส่งผลต่อ
การพัฒนาการของเด็กไม่สมวัยทังร่้ างกายและสติปัญญา บางคนอาจถึงขันเสี
้ ยชีวิตได้ ดังนัน้ ผู้หญิงทัง้
2 วัยเป็ นวัยที่กาลังเจริ ญเติบโตและเป็ นวัยเจริ ญพันธุ์ เรื่ องของอาหารและโภชนาการเป็ นสิ่งจาเป็ นและ
เป็ นปั จจัยพื น้ ฐานสาหรับการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการทัง้ ทางด้ านร่ างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม
สติปัญญา ตลอดจนส่งเสริ มสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ให้ แข็งแรงสมบูรณ์ ควรกินอาหารให้ ถูกหลัก
โภชนาการ หมัน่ ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ก็จะส่งผลให้ มีรูปร่ าง
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สมส่วนตามต้ องการ จากสภาพปั ญหาพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงตามกระแส
โลกาภิวตั น์ และมีแนวโน้ มเสี่ยงต่อการเกิดโรคการกินผิดปกติ รวมถึงความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและ
ข้ อมูลข่าวสารที่ไร้ พรมแดน ทาให้ ผ้ วู ิจยั ตระหนักเห็นความสาคัญของแนวโน้ มการเกิดโรคดังกล่าว
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ การวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบมีลาดับเชิง
อธิ บาย(Explanatory Sequential Design) (Creswell, 2007; Creswell & Plano Clark, 2011; Creswell,
2013; Creswell, 2015) โดยเริ่ มการเก็บข้ อมูลการวิจยั เชิงปริ มาณ ในระยะที่ 1 เพื่อการสร้ างและพัฒนา
แบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ที่มีคณ
ุ ภาพเที่ยงตรงและเชื่อมัน่ และเพื่อทดสอบและ
พัฒนาแบบจาลองสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุปัจจัยจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ภายใต้ ทฤษฎีอิทธิพลสามทาง
มาประยุกต์ใช้ จากนันน
้ ามาสร้ างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ทาการ
วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริ มาณด้ วยโปรแกรมลิสเรล ผลจากการวิเคราะห์ ได้ ค้นพบความสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวแปรอิทธิพลภายในตัวบุคคล อิทธิพลระหว่างบุคคลและอิทธิพลสิ่งแวดล้ อมทางวัฒนธรรม ที่ส่งผล
ต่อการมีรูปร่ างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ และค้ นพบผู้ให้ ข้อมูลหลักที่มีพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ แล้ วจึงเก็บการวิจยั เชิงคุณภาพในระยะที่ 2 เพื่อค้ นหาคาอธิบายเกี่ยวกับตัวแปรที่สง่ ผลต่อการ
มีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ และเพื่อทาความเข้ าใจกระบวนการที่นาไปสูก่ ารมีรูปร่าง
สวยงามของผู้หญิ งไทย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ ภายใต้ บริ บทวัฒนธรรมการบริ โภค เพื่อ
การติดตามผลจากการวิจยั เชิงปริ มาณและทาความเข้ าใจผลการวิจยั เชิงปริ มาณให้ ลึกซึ ้ง โดยนาผลที่
ได้ ไปสรุ ปตีความร่ วมกับผลการวิจัยเชิงปริ มาณ ทาให้ เกิดข้ อสรุ ปผลการวิจยั แบบผสานวิธีที่สามารถ
ตอบค าถามการวิ จัยได้ อย่ างสมบู รณ์ ทัง้ ในเชิ งปรวิ สัย (Objective) และอัตวิ สัย (Subjective) เพื่ อ
นาไปใช้ เป็ นประโยชน์ตอ่ บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ เห็นแนวโน้ มของปั ญหาที่เพิ่มขึ ้น เพื่อที่จะ
ร่ วมมือกันหาแนวทางการส่งเสริ ม ป้องกัน รวมถึงการส่งเสริ มและให้ ความรู้ แก่กลุ่มเสี่ยง เพื่อลดความ
รุนแรงของปั ญหานี ้ในอนาคต
ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่อการสร้ างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ที่มีคณ
ุ ภาพ
เที่ยงตรงและเชื่อมัน่
2. เพื่อทดสอบและพัฒนาแบบจาลองสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุปัจจัย
จิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. เพื่อค้ นหาคาอธิบายเกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อการมีรูปร่ างสวยงามและพฤติกรรมการ
กินผิดปกติ
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4. เพื่อทาความเข้ าใจกระบวนการการมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย ที่นาไปสู่พฤติกรรม
การกินผิดปกติ ภายใต้ บริบทวัฒนธรรมการบริโภค
ความสาคัญของการวิจัย
1. ความสาคัญทางวิชาการ
1.1 งานวิจยั นีเ้ กิดการประยุกต์ใช้ การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)
แบบมี ลาดับเชิ งอธิ บาย (Explanatory Sequential Design) ชนิ ดการวิจัยเชิงปริ มาณน าการวิจัยเชิ ง
คุณภาพ โดยมี การวิจัยเชิงปริ มาณมาใช้ ในการสร้ างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการกิ นผิดปกติของผู้
หญิ งไทยที่ มี คุ ณ ภาพเที่ ย งตรงและเชื่ อ มั่ น ซึ่ ง รวมทั ง้ มี ค วามเหมาะสมในการน าไปใช้ กั บ
กลุม่ เป้าหมาย
1.2 งานวิจยั นี ้เกิดองค์ความรู้ ใหม่ในการนาตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ ที่เกิดจากการ
บูรณาการของศาสตร์ ในสาขาต่างๆ ร่วมกันอธิบายตัวแปรทังทางด้
้
านมานุษยวิทยา ด้ านสังคมวิทยาและด้ าน
จิตวิทยา
1.3 แบบจาลองสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อม ที่เกี่ยวข้ อง
กับพฤติกรรมการกินผิดปกติของการมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี
ที่ผสมผสานและเป็ นพลวัต ระหว่างทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และสะท้ อนพฤติกรรมการ
กินผิดปกติของการมีรูปร่ างสวยงามของผู้หญิงไทย ภายใต้ บริ บทของสังคมและวัฒนธรรมไทย เพื่อได้ ข้อมูล
พื ้นฐานสาคัญเป็ นแนวทางสาหรับการวางแผนพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ กบั ผู้หญิงในสังคมไทยต่อไป
1.4 ผลการวิจัยครัง้ นี เ้ กิ ดประโยชน์ ในด้ านการยืนยันการนาแนวคิดทฤษฎี สามทางมา
อธิบายความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ กบั ตัวแปรทางด้ านสุขภาพ และค้ นพบ
ปั จจัยที่มีอิทธิพลทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อการมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ เพื่อนาไปใช้
เป็ นพื ้นฐานต่อยอดสูก่ ารวิจยั และพัฒนา
1.5 ผลการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นสาหรับนาไปศึกษาต่อยอดงานวิจยั ต่อไป ได้ แก่
การจัดโปรแกรมเพื่อเสริ มพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของผู้หญิงในแต่ละวัย การจัดทาคู่มือการบริ โภคด้ าน
โภชนาการ โดยเน้ นอาหารสาหรับผู้หญิงวัยต่างๆ เป็ นต้ น
2. ความสาคัญทางนโยบายและทางปฏิบตั ิ
2.1 ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ เครื่ องมือวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติในผู้หญิงไทย ทังวั
้ ยรุ่นตอน
ปลายและวัยผู้ใหญ่ ตอนต้ นที่มีคุณภาพมีความเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ เพื่อช่วยในการประเมินผลลัพธ์
สุขภาพที่เกิดขึ ้นได้ หรื อในการวางแผนการดาเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุข และสถานศึกษาในการจัดทา
นโยบายและยุทธศาสตร์ ในการสร้ างเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะในผู้หญิงไทย
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2.2 ผลการวิจยั ครัง้ นี ้มีความพิเศษเฉพาะของวัฒนธรรม เพื่อช่วยให้ สามารถนาไปใช้ ในการ
พัฒนาโปรแกรม/คู่มือการป้องกันและการรักษาที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรม (Culturally) เชื ้อชาติ (Racial y)
และศาสนาอื่นๆ (Ethnically) ซึง่ มีความเหมาะสมกับงานการวิจยั ในอนาคตต่อไป
2.3 การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กร เป็ นแนวทางในการป้องกันไม่ให้ เกิด
เป็ นโรคการกินผิดปกติในผู้หญิ งไทย และใช้ เป็ นประโยชน์ ให้ กับผู้ที่เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ พ่อแม่ ครู ครอบครัว
บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานได้ เห็นแนวโน้ มของปั ญหาที่เพิ่มขึ ้น เพื่อที่จะร่ วมมือกันหาแนวทาง
ป้องกัน รวมถึงการส่งเสริมและให้ ความรู้แก่กลุม่ เสี่ยง เพื่อลดความรุนแรงของปั ญหานี ้
ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจยั แบ่งขอบเขตออกเป็ น 3 ด้ าน คือ 1) ขอบเขตด้ านเนื ้อหา 2) ขอบเขตด้ านตัวแปร และ
3) ขอบเขตด้ านวิธีดาเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้ วิธีการวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบมีลาดับ
เชิ งอธิ บาย (Explanatory Sequential Design) (Creswell & Plano Clark, 2007, 2011; Creswell, 2013;
Creswell, 2015) โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ เพื่อการสร้ างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติของผู้หญิ งไทยที่ มี คุณภาพเที่ ยงตรงและเชื่ อมั่น และเพื่ อทดสอบและพัฒนาแบบจาลองสมการ
โครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุปัจจัยจิตสังคมที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิ งไทย
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ระยะที่ 2 หลังจากได้ ผลการศึกษาในระยะที่ 1 แล้ ว ผู้วิจัยมาท าการศึกษาในระยะที่ 2
ต่อไป ซึง่ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพในรูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) โดยนามา
พิจารณาเลือกกลุม่ เป้าหมายที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง เพื่อค้ นหาคาอธิบายเกี่ยวกับตัวแปรที่สง่ ผลต่อการมี
รูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ และเพื่อทาความเข้ าใจกระบวนการที่นาไปสูก่ ารมีรูปร่างสวยงาม
ของผู้หญิงไทย ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ ภายใต้ บริบทวัฒนธรรมการบริโภค
ขอบเขตด้ านตัวแปร
การวิจยั ระยะที่ 1 ตัวแปรมี 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็ นตัวแปรปั จจัยจิตสังคมเชิงสาเหตุหรื อตัว
แปรอิสระ และอีกกลุม่ เป็ นตัวแปรตาม ดังนี ้
1. ตัวแปรปั จจัยจิตสังคมเชิงสาเหตุ มีจานวน 3 กลุม่ ได้ แก่
1.1 อิทธิพลภายในบุคคล จานวน 3 ตัวแปร ได้ แก่
1.1.1 เจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมการกินผิดปกติ
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1.1.2 การรั บ รู้ ความสามารถตนเองในการจั ด การการมี รู ป ร่ า ง
สวยงาม
1.1.3 การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ
1.2 อิทธิพลระหว่างบุคคลและสังคม จานวน 2 ตัวแปร ได้ แก่
1.2.1 การสนับ สนุน ทางสังคมจากกลุ่ม เพื่ อ นในเรื่ อ งการมี รูป ร่ า ง
สวยงาม
1.2.2 ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม
1.3 อิทธิพลสิง่ แวดล้ อมทางวัฒนธรรม จานวน 2 ตัวแปร ได้ แก่
1.3.1 การเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม
1.3.2 รายได้ ของครอบครัว
2. ตัวแปรตาม จานวน 1 ตัวแปร คือ พฤติกรรมการกินผิดปกติ
ขอบเขตด้ านวิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตด้ านพื ้นที่
ระยะที่ 1
ผู้วิจยั ได้ เลือกพื ้นที่ทาการศึกษาครัง้ นี ้โดยวัยรุ่นตอนปลาย แหล่งพื ้นที่ในการเก็บ
ข้ อมูลคือ มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน และวัยผู้ใหญ่ตอนต้ นพื ้นที่ในการเก็บข้ อมูล ได้ แก่ ศูนย์การค้ า
ศูนย์ความงาม โรงพยาบาล สถานศึกษาต่างๆ (เช่น โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็ นต้ น) สถานที่
ทางาน ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ระยะที่ 2
ผู้วิจยั ได้ เลือกพื ้นที่ทาการศึกษาและผู้ให้ ข้อมูลครัง้ นี ้โดยวัยรุ่นตอนปลาย แหล่ง
พืน้ ที่ ในการเก็บข้ อมูลคือ มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน และวัยผู้ใหญ่ ตอนต้ น พืน้ ที่ ในการเก็บข้ อมูล
ได้ แก่ ศูนย์การค้ า ศูนย์ความงาม สถานศึกษา สถานที่ทางาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ขอบเขตวิธีการวิจยั
ขอบเขตด้ านผู้ให้ ข้อมูลในการศึกษา
ระยะที่ 1
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา
ประชากรที่ศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผู้หญิ งไทยที่มีอายุตงแต่
ั ้ 18-40 ปี แบ่งออกเป็ น 2
กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ วัยรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence) คือ นักศึกษาผู้หญิง ช่วงอายุ 18-24 ปี ที่กาลังศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยทังภาครั
้
ฐและเอกชน ทังหมดจ
้
านวน 45 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
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และวั ย ผู้ ใหญ่ ตอนต้ น (Early Adulthood) ช่ ว งอายุ 25-40 ปี เป็ นวั ย ท างาน ที่ อ าศั ย อยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กลุม่ ตัวอย่าง
1.ขัน้ ตอนการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนทัง้ กลุ่มวัยรุ่ นตอน
ปลายที่ เป็ นนักศึกษาผู้หญิ งที่ ก าลังศึกษาระดับมหาวิ ทยาลัยทัง้ ภาครัฐและเอกชน และวัยผู้ใหญ่
ตอนต้ น เป็ นวัยทางาน ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ดังนัน้ จึงต้ องกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างให้ เหมาะสมกับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ สถิติวิธีการประมาณค่าแบบไลค์
ลิฮดู สูงสุด (Maximum Likelihood) (Bollen, 1989: 108) จากกฎความเพียงพอในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่
ได้ กาหนดว่าขนาดกลุม่ ตัวอย่างต่อจานวนตัวแปรสังเกตในรูปแบบที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูลควรมี
สัดส่วน 10-20 : 1 เนื่ องจากการประมวลเอกสารทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง (Review Literature)
งานวิจยั ครัง้ นี ้มีตวั แปรสังเกต 17 ตัวแปร ดังนัน้ รวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นวัยรุ่ นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่
ตอนต้ น มีจานวนทังสิ
้ ้นอย่างน้ อยกลุม่ ละไม่ต่ากว่า 340 คน
2. ขันตอนการเลื
้
อกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม ทา
การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
2.1 กลุ่มตัวอย่ างที่ เป็ นวัยรุ่ นตอนปลาย ท าวิธีการสุ่มแบบสองขัน้ ตอน (Two
Stage Sampling) ดังนี ้
2.1.1 การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) แบ่งตามมหาวิทยาลัย
ทังภาครั
้
ฐและเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 45 แห่ง ได้ แก่ มหาวิทยาลัย
ภาครัฐ จานวน 24 แห่ง และมหาวิทยาลัยภาคเอกชน จานวน 21 แห่ง
2.1.2 วิธีการสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ได้ แก่ กลุม่
ตัวอย่ างที่ เป็ นวัยรุ่ นตอนปลาย หลังจากมี การแบ่งตามวิ ธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่มแล้ ว ผู้วิจัยท าการสุ่ม
ออกเป็ นมหาวิทยาลัยภาครัฐ จานวน 2 แห่ ง และมหาวิทยาลัยภาคเอกชน จานวน 2 แห่ง รวมเป็ น
4 แห่ง ด้ วยวิธีการสุ่มโดยแบ่งตามที่อยู่ในกลุ่มคณะสังคมศาสตร์ และกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์
มีกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 500 คน
2.2 กลุ่ มตัวอย่ างที่ เป็ นวัยผู้ ใหญ่ ตอนต้ น ท าวิ ธี การสุ่ มแบบง่ าย (Simple
Random Sampling) ช่วงอายุ 25-40 ปี เป็ นวัยท างาน ที่ อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ได้ แก่ ศูนย์การค้ า ศูนย์ความงาม โรงพยาบาล สถานศึกษาต่างๆ (เช่น โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็ น
ต้ น) สถานที่ทางาน ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน ที่ตอบรับเข้ าร่วมการวิจยั ในครัง้ นี ้โดยมีกลุม่ ตัวอย่าง จานวน
500 คน
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เกณฑ์การคัดเข้ า (Inclusion Criteria)
1. กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) วัยรุ่นตอนปลาย ช่วงอายุ 18-24
ปี โดยเป็ นผู้ที่กาลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
และ 2) วัยผู้ใหญ่ ตอนต้ น ช่วงอายุ 25-40 ปี เป็ นวัยท างาน ที่ อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล
2. กลุม่ ตัวอย่างลงยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั ทุกคน (กรณีกลุม่ ตัวอย่างอายุไม่ครบ
20 ปี บริ บูรณ์ กลุ่มตัวอย่างและผู้ปกครองลงยินยอมเข้ าร่ วมการวิจยั ทุกคน) ตลอดระยะเวลาที่ทาวิจยั
ผู้วิจัยเก็ บข้ อมูลช่วงประมาณ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560-31 มีนาคม พ.ศ.2561 (ระยะเวลา 4
เดือน)
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria)
1. เคยเข้ ารับการรักษาตัวด้ วยโรคการกินผิดปกติในโรงพยาบาลมาก่อน
2. กลุม่ ตัวอย่างที่ทาแบบสอบถามไม่ครบทุกข้ อ
ระยะที่ 2
การวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในรู ปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case
Study Approach) โดยด าเนิ นการภายหลังที่ ได้ รั บผลจากการวิ จัยเชิ งปริ มาณในระยะที่ 1 ที่ ได้ ค้ นพบ
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิทธิพลภายในตัวบุคคล อิทธิพลระหว่างบุคคล และอิทธิพลสิ่งแวดล้ อมทาง
วัฒนธรรม ที่ ส่งผลต่อการมีรูปร่ างสวยงามและพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ และค้ นพบผู้ให้ ข้อมูลหลักที่ มี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ แล้ วดาเนินการวิจยั คุณภาพ ในระยะที่ 2 นามาทาการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อช่วยใน
การอธิบายผลให้ กระจ่างยิ่งขึ ้น หรื อเพื่อทาความเข้ าใจผลการวิจยั ในระยะที่ 1 โดยผู้วิจยั ลงพื ้นที่เลือกกลุ่ม
ผู้ให้ ข้ อมูลหลัก ใช้ วิ ธี เลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และก าหนดเกณฑ์ การคัดเข้ า (Inclusion
Criteria) ของผู้ร่วมวิจยั ดังนี ้
เกณฑ์การคัดเข้ า (Inclusion Criteria)
1. เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 1 โดยวัยรุ่ นตอนปลาย เป็ นผู้ที่ ก าลัง
ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน และวัยผู้ใหญ่ ตอนต้ น เป็ นวัยทางาน ที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ได้ แก่ ศูนย์การค้ า ศูนย์ความงาม โรงพยาบาล สถานศึกษาต่างๆ (เช่น
โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็ นต้ น) ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน จานวน 19 คน หรื อจนกว่าจะได้
ข้ อมูลอิ่มตัว (Creswell, 1998)
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2. เคยเข้ ารับบริ การคลินิกเสริ มความงาม หรื อเคยบริ โภคผลิตภัณฑ์ เกี่ ยวกับ
เสริมความงามทางโซเซียลเน็ตเวอร์ คหรื อซื ้อตามร้ านขายยาทัว่ ไป >1 ครัง้
3. ผ่านการทาแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติ ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ร่วมกับพัฒนา
จากแบบประเมิน Eating Attitude Test-26 (EAT-26) โดยมีคะแนนอยู่ในเปอร์ เซ็นต์ ไทล์ ที่ 75 จากนัน้
ผู้วิจัยทาการคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants) และนามาทาการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth
Interview) ต่อไป โดยต้ องมีประสบการณ์ ได้ แก่ 1) เคยทาให้ ตนเองมีรูปร่างสวยงาม โดยใช้ วิธีการต่างๆ
หรื อ 2) เป็ นโรคกลัวอ้ วนแบบกินอาหารจานวนมาก แล้ วเกิดความรู้สกึ ผิดและทาการขับอาหารออกจาก
ร่ างกาย หรื อ 3) เคยมีภาวะแทรกซ้ อนทางร่ างกายเกิดขึ ้นเป็ นผลมาจากนา้ หนักตัวที่น้อยเกินไปหรื อ
ภาวะขาดสารอาหาร (Malnutrition) 4) มี หรื อเคยมี Body Mass Index (BMI) น า้ หนักตัวน้ อยกว่า 85
เปอร์ เซ็นต์ของน ้าหนักที่ควรจะเป็ นหรื อมีน ้าหนักต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน <18.5 หรื อเคยอ้ วนมาก่อนแต่
ปั จจุบนั BMI <18.5 (ศิริไชย หงษ์ สวงนศรี , 2555: 532-539) โดยพฤติกรรมที่กล่าวข้ างต้ นเคยมีอาการ
ร่วม 1-2 อย่าง และเคยมีประสบการณ์ ประมาณ 3-6 เดือน เป็ นต้ นไป
4. กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลลงยินยอมเข้ าร่ วมการวิจยั ทุกคน (กรณีกลุ่มตัวอย่างอายุไม่
ครบ 20 ปี บริบรู ณ์ กลุม่ ตัวอย่างและผู้ปกครองลงยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั ทุกคน) ตลอดระยะเวลาที่ทา
วิจัย ผู้วิจัยเก็บข้ อมูลช่วงประมาณ ตังแต่
้ วนั ที่ 14 กันยายน-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (ระยะเวลา 2
เดือน)
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) ดังนี ้
1. เคยเข้ ารับการรักษาตัวด้ วยโรคการกินผิดปกติในโรงพยาบาลมาก่อน
2. ไม่สามารถเข้ าร่วมการสัมภาษณ์ตามนัด ตังแต่
้ 2 ครัง้ ขึ ้นไป
นิยามศัพท์ เฉพาะ
การให้ นิยามศัพท์ทงหมดนี
ั้
้ ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎี
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการเก็บข้ อมูล ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามข้ อค้ นพบที่ปรากฏจริ งหลังจากเก็บข้ อมูล
ดังนี ้
การมีรูปร่ างสวยงาม หมายถึง การกาหนดคุณลักษณะของการมีรูปลักษณ์ทางสรี รวิทยา
ของผู้หญิ งไทยให้ มี ความหมายที่ แตกต่างกัน โดยผ่านกระบวนการรับรู้ ความคิ ด ความเชื่ อ ค่านิ ยม
ความรู้ สึกและประสบการณ์ ที่ สั่งสมมาในอดี ตถึงปั จจุบัน ในการตี ความการมี รูปร่ างสวยงามให้ มี
ลักษณะเป็ นเอกลักษณ์ หรื อเห็ นเด่นชัดและเป็ นที่ ยอมรั บกันของคนในสังคมนัน้ ๆ โดยมี ปั จจัยด้ าน
วัฒนธรรมการบริโภคเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
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ผู้หญิงไทยที่กินผิดปกติ หมายถึง การที่ผ้ หู ญิงไทย ช่วงอายุ 18-40 ปี ระหว่างช่วงวัยรุ่ น
ตอนปลายจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น ที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่ องอาหาร รูปร่ างและน ้าหนักตัวอย่างมาก
โดยมีลกั ษณะพฤติกรรมการกิน ได้ แก่ การที่บคุ คลมีความรู้สกึ กังวลคิดหมกมุน่ เกี่ยวกับรูปร่างและน ้าหนัก
ตัวอย่างมาก และพยายามจากัดปริ มาณพลังงานของอาหารและลดน า้ หนักอย่างเข้ มงวด (Anorexia
Nervosa) หรื อการที่บุคคลมีความรู้ สึกกังวลคิดหมกมุ่นเกี่ยวกับรู ปร่ างและนา้ หนักตัวอย่างมาก แต่กิน
อาหารปริ มาณมากกว่าคนปกติทวั่ ไป ในช่วงเวลาและสถานการณ์ คล้ ายกัน หลังจากนันรู
้ ้ สกึ ผิด (Bulimia
Nervosa) และบุคคลที่ กินอาหารจานวนมากๆ ในช่วงสถานการณ์ และเวลาเดียวกัน (Binge Eating) ทัง้ 3
พฤติกรรมการกินนี ้ผู้หญิงไทยจะพยายามกาจัดอาหารออกจากร่างกายด้ วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ มีน ้าหนัก
ตัวหรื อรูปร่างที่พงึ พอใจ
พฤติกรรมการกิน หมายถึง การกระทาหรื อพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกินอาหารของแต่ละ
บุคคลที่ผา่ นกระบวนการพิจารณาด้ านความคิด การรับรู้ข่าวสาร การประเมินเลือกสินค้ าที่ตนต้ องการหรื อ
สนใจ โดยการถูกกระตุ้นจากผลภายนอกและจากความต้ องการภายในที่ซ่อนลึกอยู่ในจิตใจ ทาให้ เกิดการ
ตอบสนองของบุคคล เกิดการตัดสินใจบริโภคอาหารหรื อไม่บริโภคอาหารสิง่ นัน้ เช่น วิธีการค้ นหา การเลือก
ซื ้อสินค้ าและบริการ การใช้ สอยผลิตภัณฑ์ เป็ นต้ น
วั ฒนธรรมการบริ โภคอาหาร หมายถึ ง สภาพแวดล้ อมทางด้ านสังคมวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้ องกับกระบวนการตัดสินใจในการกินอาหารของผู้หญิงไทย เป็ นลักษณะของค่านิยม ความชื่นชอบ
การให้ คณ
ุ ค่า ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่อยู่ภายใต้ การเปลี่ยนแปลง ซึง่ ได้ รับอิทธิพลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางสังคมทังภายในและภายนอกประเทศ
้
โดยเฉพาะวัฒนธรรมการบริ โภคนิยม
นาไปสู่การบริ โภคความเสี่ยงด้ านสุขภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจการกินอาหารนาไปสู่การมีรูปร่างสวยงาม
ตามที่ตนต้ องการหรื อเป็ นที่ยอมรับในสังคม
มุมมองของผู้หญิ งไทยต่ อการมีรูปร่ างสวยงาม หมายถึง การที่ ผ้ ูหญิ งไทยมีความ
พยายามแสวงหาความเป็ นตัวตนหรื อลักษณะเด่นของตนเอง โดยผ่านกระบวนการทางด้ านอารมณ์
ความรู้ สึกที่ เกิ ดภายในของบุคคลนัน้ การซึมซับค่านิ ยม การขัดเกลาจากครอบครั วและกระบวนการ
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม เกิดจากการสังเคราะห์เกี่ยวกับความต้ องการการปรับตัวทางด้ านชีววิทยา จิตวิทยา
และสังคมของแต่ละบุคคล หรื อเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ตา่ งๆ ผสานรวมกันเข้ ามาในมิติภายในตัวบุคคลและ
ก่อตัวขึ ้นเป็ นเอกลักษณ์บคุ คล (Transformation) ด้ วยวิธีการต่างๆ ที่จะมีรูปร่างสวยงาม เกิดความรู้สกึ พึง
พอใจในรูปร่างของตนเองและให้ เป็ นที่ยอมรับในกลุม่ เพื่อนหรื อกลุม่ ภายใต้ สงั คมวัฒนธรรมที่ตนดารงอยู่
การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) หมายถึง วิธีการดาเนินการวิจยั ที่ใช้
วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณและวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพเข้ าด้ วยกันในการศึกษาหาคาตอบประเด็นที่ สงสัย
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โดยอาจมีลกั ษณะการผสานแบบทางใดทางหนึ่ง หรื อดาเนินการไปพร้ อมๆ กันของกระบวนการวิจัย ซึ่ง
เหตุผลของการทาการวิจยั แบบผสมผสานมี 3 ประการคือ 1) ผลของการวิจยั สามารถตอบคาถามวิจยั ได้
ละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ ้น 2) ธรรมชาติของข้ อมูลการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพต้ องพึ่งพา
วิธีการซึง่ กันและกัน และ 3) ความต้ องการจาเป็ นในการตอบคาถามวิจยั ที่ต้องอาศัยปรัชญาการวิจยั แบบ
ผสานวิ ธี รู ปแบบการวิ จัยแบบผสานวิ ธี เพื่ อน ามาใช้ เป็ นเครื่ องมื อในการศึ กษาวิ จัยในปั จจุบัน
(Creswell & Plano Clark, 2007; Creswell, 2009: 209-210; Creswell, 2014; Creswell, 2015; Trochim,
2002; Teddlie & Tashakkori, 2009: 33-36)
แบบมีลาดับเชิงอธิ บาย (Explanatory Sequential Design) หมายถึง รู ปแบบการวิจัย
ผสานวิธีที่มีลกั ษณะทาการดาเนินงานวิจัยสองระยะต่อเนื่องกัน (Two Phase Mixed Methods Design)
โดยท าการเริ่ มต้ นการวิจัยเชิงปริ มาณก่ อนเสมอ แล้ วน าผลการวิจัยที่ ได้ เพื่ อพิจารณาในการคัดเลือก
ประเด็นปั ญหาและผู้ให้ ข้อมูลในการดาเนินงานวิจัยด้ วยวิธีการเชิงคุณภาพที่จะทาการศึกษาติดตาม
(Follow up Study) ต่อไป โดยวัตถุประสงค์ ของรู ปแบบการวิจัยนี เ้ ชื่ อว่าข้ อมูลเชิงคุณภาพช่วยอธิ บาย
ข้ อมูลเชิงปริมาณ (Creswell & Plano Clark, 2007, 2011; Creswell, 2013; Creswell, 2015)
นิยามศัพท์ ปฏิบัตกิ าร
ผู้วิจัยนาตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัยได้ รับการกาหนดความหมายตัวแปรและวิธีการวัดตาม
ความหมายนัน้ ซึง่ ได้ จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (Review Literature) มีรายละเอียดดังนี ้
พฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ หมายถึง การที่ผ้ หู ญิงไทยมีลกั ษณะการกินเปลี่ยนไป
จากปกติ ไม่สามารถกินอาหารได้ ตามความต้ องการของร่ างกาย อันเนื่องมาจากความผิดปกติทางจิตใจ
ได้ แก่ การพยายามจากัดปริ มาณแคลอรี ของอาหารและลดน ้าหนักอย่างเข้ มงวด หรื อการปฏิเสธการกิน
อาหารมือ้ หลัก โดยมี ความรู้ สึกกังวลคิดหมกมุ่นเกี่ ยวกับรู ปร่ างและนา้ หนักตัวอย่างมาก หรื อการกิ น
อาหารจานวนปริมาณมากกว่าคนปกติในวัยเดียวกัน หลังจากนันใช้
้ วิธีการป้องกันไม่ให้ มีน ้าหนักเกินหรื อ
มีนา้ หนักอยู่ในเกณฑ์ ปกติและการกินอย่างรวดเร็ วและจานวนปริ มาณมากกว่าคนปกติในวัยเดียวกัน
ควบคุมตัวเองไม่ได้ และไม่ได้ คานึงถึงการควบคุมนา้ หนักหรื อการมี รูปร่ างสวยงาม โดยผู้วิจัยพัฒนา
เครื่ องมือวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติ วัดโดยแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างพัฒนาแบบวัดขึ ้นเองจากนิยามเชิง
ปฏิบัติการที่ เกิ ดจากการประมวลเอกสารทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง และได้ พัฒนาแบบวัดมาจาก
การ์ เนอร์ และการ์ ฟินเกล (Garner & Garfinkel, 1979: 273-279) และการ์ เนอร์ และคณะ (Garner, Olmsted,
Bohr, & Garfinke, 1982: 871-878) Eating Attitude Test-40 (EAT-40) และ Eating Attitude Test-26 (EAT26) เพื่อปรับให้ เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความเสี่ยงต่อการกินผิดปกติ แบบวัดเป็ นแบบมาตรประเมิน
6 หน่ วย ตัง้ แต่ “ปฏิ บัติ มากที่ สุด” และลดลงตามล าดับจนถึ ง “ไม่ ได้ ปฏิ บัติ เลย” เป็ นข้ อค าถามที่ มี
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ทัง้ ทางบวกและทางลบ กรณี ข้อความทางบวก ให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนนใน
ทิศทางตรงข้ าม ถ้ าผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงถึงการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติมากกว่าผู้ตอบที่ได้
คะแนนต่ากว่า
เจตคติท่ ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ หมายถึง การที่ผ้ หู ญิงไทยมีความรู้เชิงประเมิน
ค่าถึงประโยชน์ การกิ นผิดปกติ มีความรู้ สึกนึกคิด และมีความพร้ อมกระทาพฤติกรรมการกินผิดปกติ
โดยพิ จารณาจากองค์ ประกอบ 3 ด้ าน (McGuire, 1985: 233–346; Sears et al, 1991: 136-139; งามตา
วนินทานนท์ , 2535: 215; อรพินทร์ ชูชม, 2545: 69-70) ดังนี ้ 1) การมองเห็นประโยชน์ หรื อโทษของการมี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ 2) ความพอใจ-ไม่พอใจในการมีพฤติกรรมกินผิดปกติ และ 3) ความพร้ อมกระทา
หรื อหลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ผู้วิจยั พัฒนาเครื่ องมือขึ ้นเอง แบบวัดเป็ นแบบมาตรประเมิน
6 หน่ วย ตัง้ แต่ “เห็นด้ วยอย่างยิ่งมากที่ สุด” และลดลงตามลาดับจนถึง “ไม่เห็ นด้ วยอย่างยิ่ง” เป็ นข้ อ
คาถามที่มีทงั ้ ทางบวกและทางลบ กรณี ข้อความทางบวก ให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้ อความทางลบให้
คะแนนในทิ ศทางตรงข้ าม ถ้ าผู้ตอบที่ ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามี เจตคติต่อพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ
มากกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนต่ากว่า
การรั บรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่ างสวยงาม หมายถึง การที่
ผู้หญิ งไทยมี ปริ มาณความมั่นใจในความสามารถที่ จะกระท าการใดๆ ได้ แก่ การควบคุมน า้ หนัก
การรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย เป็ นต้ น ที่คาดว่าจะทาให้ ตนเองมีรูปร่างสวยงาม วัดโดยแบบ
วัดประเภทมาตราประเมินรวมค่าที่ผ้ ูวิจยั สร้ างขึ ้นตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1997) แบบวัด
เป็ นแบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตังแต่
้ “มั่นใจมากที่สุดว่าสามารถทาได้ ” และลดลงตามลาดับจนถึง
“ไม่สามารถทาได้ ” เป็ นข้ อคาถามที่มีทงทางบวกและทางลบ
ั้
กรณีข้อความทางบวก ให้ คะแนนจาก 6 ถึง
1 ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนนในทิศทางตรงข้ าม ถ้ าผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการ
รับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงามมากกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนต่ากว่า
การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ หมายถึง การที่ผ้ หู ญิงไทยใช้ การพิจารณา
ครุ่ นคิ ดไตร่ ตรอง โดยใช้ เหตุผลของตน โดยผ่ านกระบวนการเลื อกหรื องดกระท าอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง
จากทางเลื อกที่ เหมาะสมที่ สุดในการกิ น เพื่ อให้ ตนเองมี รูปร่ างสวยงามอย่ างที่ คาดหวังไว้ โดยผ่ าน
กระบวนการการวิเคราะห์สาเหตุของการตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ การกาหนดทางเลือก/
พัฒนาทางเลือกและทาการเลือกวิธีการที่ดีที่สดุ วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวมค่าที่ผ้ วู ิจยั สร้ าง
ขึ ้นจากนิยามปฏิบตั ิการที่เกิดจากการประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และเทียบเคียงกับ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2550) ที่กล่าวถึงขันตอนในการตั
้
ดสินใจ เพื่อช่วยให้ การตัดสินใจที่ถูกต้ อง
หรื อมีประสิทธิภาพมากที่สดุ แบบวัดเป็ นแบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตังแต่
้ “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” และลดลง
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ตามลาดับจนถึง “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” เป็ นข้ อคาถามที่มีทงทางบวกและทางลบ
ั้
กรณี ข้อความทางบวก
ให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนนในทิศทางตรงข้ าม โดยผู้ที่ตอบที่ได้ คะแนนสูง
กว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติสงู กว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า
การสนับสนุ นทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงาม หมายถึง การที่
ผู้หญิ งไทยรับรู้ ว่าได้ รับความช่วยเหลือจากเพื่อนด้ านอารมณ์ ด้ านข้ อมูลข่าวสารและด้ านวัตถุสิ่งของ
ในเรื่ องการทาให้ ตนเองมีรูปร่ างสวยงาม ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบวัดขึ ้นเองจากนิยามเชิงปฏิบตั ิการที่เกิดจาก
การประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และตามแนวคิดนักวิชาการแบ่งการสนับสนุนทางสังคม
ออกเป็ น 3 ประเภทคือ 1) การสนับสนุนทางด้ านสิ่งของในเรื่ องการทาให้ ตนเองมีรูปร่ างสวยงาม 2) การ
สนับสนุนทางด้ านข้ อมูลสารสนเทศ และ 3) การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์และสังคมจากเพื่อน (Schaefer,
Coyne, & Lazarus, 1981: 381-406; Brandet & Weinert, 1981: 277-280; ดุ จเดื อน พั นธุ มนาวิ น , 2548:
65-81; Bhanthumnavin, 2000: 155-166 อ้ างอิงจากดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2548: 65-81) แบบวัดเป็ นแบบ
มาตรประเมิน 6 หน่ วย ตัง้ แต่ “จริ งที่ สุด” และลดลงตามลาดับจนถึง “ไม่จริ งที่ สุด” เป็ นข้ อคาถามที่ มี
ทัง้ ทางบวกและทางลบ กรณี ข้อความทางบวก ให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนนใน
ทิศทางตรงข้ าม ถ้ าผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนใน
เรื่ องการมีรูปร่างสวยงามมากกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนต่ากว่า
ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ างสวยงาม หมายถึง ระดับการรับรู้ของผู้หญิงไทยที่ได้ รับ
แบบอย่างในการปฏิบตั ิจากสื่อประเภทต่างๆ เกี่ยวกับการมีรูปร่ างสวยงาม และยอมรับอิทธิพลของสื่อใน
การชักจูงให้ ผ้ หู ญิงไทยมีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการมีรูปร่างสวยงามได้ วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมิน
รวมค่าที่ ผ้ ูวิ จัยสร้ างขึน้ จากนิ ยามเชิ งปฏิ บัติ การที่ เกิ ดจากการประมวลเอกสารทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ อง และโดยการประยุกต์แนวคิดของ แบนดูรา (Bandura, 1989: 1-60) แบบวัดเป็ นแบบมาตรประเมิน
6 หน่วย ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” และลดลงตามลาดับจนถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” เป็ นข้ อคาถามที่มีทงทางบวกและทาง
ั้
ลบ กรณี ข้อความทางบวก ให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนนในทิศทางตรงข้ าม ถ้ า
ผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่เห็นตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ างสวยงามมากกว่าผู้ตอบที่ได้
คะแนนต่ากว่า
การเข้ าถึงแหล่ งบริ การที่เอือ้ ต่ อการมี รูปร่ างสวยงาม หมายถึง ความสามารถของ
ผู้หญิ งไทย ในการเปิ ดรับและได้ รับข้ อมูลความรู้ จากแหล่งบริ การ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่ส่งเสริ มความงาม
เพื่อเสริ มสร้ างความงามในการมีรูปร่างสวยงาม โดยผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบวัดขึ ้นเองจากนิยามเชิงปฏิบตั ิการที่
เกิดจากการประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยเทียบเคียงแนวคิดพฤติกรรมการใช้ บริ การ
สุขภาพของแอนเดอร์ เซ็น (Andersen’s Behavior Model) (Adersen & Aday, 1967) โดยกล่าวถึง การที่
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บุคคลจะตัดสินใจบริ การทางสุขภาพหรื อไม่นัน้ ขึน้ กับปั จจัยด้ านประชาชน ด้ านสิ่งแวดล้ อมและด้ าน
พฤติกรรมสุขภาพในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ การเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม
มี 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความสามารถของบุคคลในการเข้ าถึงแหล่งบริ การและวิธีการเข้ าถึงแหล่งบริ การ
แบบวัดเป็ นแบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตังแต่
้ “มากที่สดุ ” และลดลงตามลาดับจนถึง “น้ อยที่สดุ ” ถ้ าผู้ตอบ
ที่ ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ น ผู้ที่เข้ าถึงแหล่งบริ การที่ เอือ้ ต่อการมีรูปร่ างสวยงามมากกว่าผู้ที่ได้
คะแนนต่ากว่า
รายได้ ของครอบครั ว หมายถึง รายได้ โดยรวมที่ครอบครัวได้ รับจากการทางานหรื อจาก
ทรัพย์สินหรื อจากการได้ รับการช่วยเหลือจากผู้อื่น โดยแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่ 1) ต่ากว่า 10,000
บาทต่อเดือน 2) 10,001-25,000 บาทต่อเดือน 3) 25,001-40,000 บาทต่อเดือน และ 4) มากกว่า 40,000
บาทต่อเดือน
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศึกษาทบทวนและรวบรวมเอกสาร รวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องใน
ภาพกว้ าง โดยการนาแนวคิดและทฤษฎีมากาหนดใช้ เพื่อเป็ นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงนามาเทียบเคียงกับผลการศึกษา เพื่อให้ เห็นองค์ความรู้ที่สามารถเทียบเคียงได้
กับแนวคิดทฤษฎีนนๆ
ั ้ และข้ อค้ นพบที่ได้ ปรากฏขึ ้น โดยผู้วิจยั ให้ ความสาคัญกับข้ อมูลที่ได้ จากกลุ่ม
ตัวอย่างและผู้ให้ ข้อมูลหลัก ตลอดจนบริบททางวัฒนธรรมด้ วย โดยสรุปเป็ นหัวข้ อดังต่อไปนี ้
การวิจัยระยะที่ 1
1. พฤติกรรมการกินผิดปกติ: ความหมาย องค์ประกอบ การวัดและงานวิจยั
2. ทฤษฎีอิทธิพลสามทาง (The Theory of Triadic Influence: TTI)
2.1 อิทธิพลภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Influences)
2.1.1 เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ: ความหมาย องค์ประกอบ การวัด
และงานวิจยั
2.1.2 การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม: ความหมาย
องค์ประกอบการวัดและงานวิจยั
2.1.3 การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ: ความหมาย องค์ประกอบ การ
วัดและงานวิจยั
2.2 อิทธิพลระหว่างบุคคล (Interpersonal Influences)
2.2.1 การสนั บสนุ นทางสังคมจากกลุ่ มเพื่ อนในเรื่ องการมี รู ปร่ างสวยงาม:
ความหมาย องค์ประกอบ การวัดและงานวิจยั
2.2.2 ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ างสวยงาม: ความหมาย องค์ประกอบ การวัด
และงานวิจยั
2.3 อิทธิพลสิง่ แวดล้ อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment Influences)
2.3.1 การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม: ความหมาย การวัด
และงานวิจยั
2.3.2 รายได้ ของครอบครัว: ความหมาย การวัดและงานวิจยั
3. แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling)
4. การวิจยั แบบผสานวิธี
5. กรอบแนวคิดการวิจยั
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6. สมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 1
การวิจัยระยะที่ 2
1. แนวคิดเกี่ยวกับความงาม
2. แนวคิดเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการกินผิดปกติ
3. แนวคิดเกี่ยวกับบริบทวัฒนธรรม
4. ทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
4.2 แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยม
4.3 ทฤษฎีการรู้คิดทางสังคม
4.4 ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์
4.5 ทฤษฎีอตั ลักษณ์ของบุคคล
5. วิธีวิทยาการวิจยั เชิงคุณภาพ: วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการกินผิดปกติ
การวิจัยระยะที่ 1
1. พฤติกรรมการกินผิดปกติ (Eating Disorders Behavior)
ความหมายของพฤติกรรมการกินผิดปกติ
การกินผิดปกติ มีผ้ ใู ห้ ความหมายว่าเป็ นโรคที่ผ้ ปู ่ วยมีการรับรู้ ความรู้สกึ และความคิดต่อ
รู ปร่ างและนา้ หนักตัวที่ผิดปกติอย่างรุ นแรงและมีพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติอย่างมาก โดยที่ผ้ ูป่วย
มักจะพยายามลดน ้าหนักอย่างเข้ มงวด อาจใช้ วิธีการอดอาหาร การทาให้ อาเจียน การออกกาลังกาย เป็ น
ต้ น จนทาให้ เกิดภาวะแทรกซ้ อนต่อทังร่้ างกายและจิตใจที่รุนแรง (ศิริไชย หงส์ สงวนศรี , 2555: 532539) โรคดังกล่าวมี อัตราการตายสูงที่ สุดของโรคทางจิ ตเวช (Sadock, Sadock, & Ruiz, 2015: 509-532;
Arcelus, Mitchell, Wales, & Nielsen, 2011: 724-731; Campbell & Peebles, 2014: 582-592)
สาเหตุเกิดจากภาวะแทรกซ้ อน จนทาให้ เสียชีวิตได้ พบว่าร้ อยละ 25 เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย (Arcelus,
Mitchell, Wales, & Nielsen, 2011: 724-731) และการที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับการรักษาโรคเร็วมีการพยากรณ์ดีกว่าผู้ป่วย
ที่มีอาการเรื อ้ รัง นอกจากนัน้ พฤติกรรมการกินผิดปกติมีลกั ษณะการกินที่แปรปรวนไป ไม่สามารถกินอาหาร
ได้ ตามความต้ องการของร่างกาย อันเนื่องมาจากความผิดปกติทางจิตใจ (นภวัลย์ กัมพลาศิริ, มปป: 6-7)
กล่าวโดยสรุ ปความหมายพฤติกรรมการกินผิดปกติ หมายถึง การที่ผ้ หู ญิงไทยมีลกั ษณะ
การกิ นที่ เปลี่ ยนไปจากพฤติ กรรมการกิ นอาหารที่ ปกติ ตามสมควรที่ ร่ างกายจะได้ รั บในแต่ ละวัน อัน
เนื่ องมาจากความผิดปกติทางจิตใจ ได้ แก่ 1) การพยายามจากัดปริ มาณแคลอรี ของอาหารและลด
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น ้าหนักอย่างเข้ มงวด การปฏิเสธการกินอาหารมื ้อหลัก การตังใจอดอาหาร
้
การชัง่ น ้าหนักตัวบ่อยกว่าปกติ
ความกังวลเกี่ยวกับการควบคุมอาหารจนทาให้ เสียประสิทธิภาพในการเรี ยน การทางานหรื อเสียสัมพันธภาพ
กับบุคคลอื่น โดยหากมีการจากัดอาหารอย่างมากร่วมกับการออกกาลังกายหรื อเล่นกีฬาอย่างหักโหม โดยมี
ความรู้ สึกกังวลคิดหมกมุ่นเกี่ยวกับรู ปร่ างและน ้าหนักตัวอย่างมาก (Anorexia Nervosa) หรื อการกิน
อาหารจานวนปริมาณมากกว่าคนปกติในวัยเดียวกัน หลังจากนันใช้
้ วิธีการป้องกันไม่ให้ มีน ้าหนักเกิน หรื อมี
น ้าหนักอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ (Bulimia Nervosa) ร่วมกับความรู้สกึ ผิดหลังการกินอาหารและมีการจัดการน ้าหนัก
วิธีอื่น เช่น การล้ วงคอ การกระตุ้นให้ อาเจี ยน การใช้ ยาระบาย การใช้ ยาถ่ายหรื อยาขับปั สสาวะแบบไม่
เหมาะสม เป็ นต้ น และการกินอย่างรวดเร็ วและจานวนปริ มาณมากกว่าคนปกติในวัยเดียวกัน โดยควบคุม
ตัวเองไม่ได้ และไม่ได้ คานึงถึงการควบคุมน ้าหนักหรื อการมีรูปร่างสวยงาม หรื อการรับประทานมาก (แบบยัง้
ไม่ได้ ) เป็ นช่วงๆ (Binge Eating)
สาเหตุของการกินผิดปกติ
เกิ ดจากหลายปั จจั ยที่ เกี่ ยวข้ อง (Sadock, Sadock, & Ruiz, 2015: 509-532: 509-532;
American Psychiatric Association, 2006:1097-1222; Halmi, 2007: 592-602; Le Grange, Eddy, & Herzog,
2010: 397-415; Treasure, Claudino, & Zucker, 2010: 583-593; Watson & Bulik, 2013: 2477-2500;
Dancyger, Krakower, & Fomari, 2013: 97-117) ได้ แก่
1. ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดหรื อปั จจัยจูงใจ (Predisposing Factor) ได้ แก่
1.1 ปั จจัยด้ านชีวภาพ จากการศึกษาทางพันธุกรรมพบว่าคู่แฝดไข่ใบเดียวกันมี
โอกาสเกิ ดโรคแบบ Anorexia Nervosa ทัง้ คู่ร้อยละ 50-85 ในกรณี คู่แฝดไข่คนละใบมี โอกาสเป็ นโรคทัง้ คู่
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 จึงสรุ ปได้ ว่าเป็ นโรคที่ สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Heritability) ที่ เกิ ดจากความ
ผิดปกติของจิต แต่ยังไม่ทราบวิธีการถ่ายทอดที่ แน่ชัด ยีนที่ พบว่ามีความสัมพันธ์ กันกับโรคนี ้ ได้ แก่ 5HT2A, COMP, OPRD1, BDNF, SK3 และ AGRP เป็ นต้ น (Rask-Andersen, Olszewski, Levine, & Schioth,
2010: 147-164) จากการศึกษาด้ าน Pathophysiology เกี่ยวกับสารประสาทชื่อ Serotonin ที่ใช้ เป็ นตัวควบคุม
อารมณ์และความพอใจและสารอื่นๆ ที่ควบคุมความหิวและการกินอาหาร ทังในและนอกระบบประสาท
้
เช่น
สาร Cholecystokinin, Leptin, Ghrelin, Adinopectin เป็ นต้ น ในผู้ ป่ วยแบบ Anorexia Nervosa ที่ มี ความ
ผิดปกติของสาร Serotonin นัน้ ยังไม่เป็ นที่แน่ชดั พบว่าความผิดปกติในการกินสัมพันธ์ กับความผิดปกติ
ของระบบ
1.2 ปั จจัยด้ านจิตใจ ความสัมพันธ์ ในการเลี ้ยงดูที่มีการควบคุมมากจนเกินไป
จนรู้สกึ ว่าตนเองขาดความสามารถในการควบคุม รวมทังไม่
้ สามารถพัฒนาความเป็ นอิสระ (Autonomy)
และเอกลักษณ์หรื อลักษณะเฉพาะตัว (Identity) ได้ ตามปกติ พบว่าผู้ป่วยที่เป็ นโรค Anorexia Nervosa
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มักมีบคุ ลิกภาพลักษณะเจ้ าระเบียบ จริงจังและเน้ นความสมบูรณ์แบบหรื อปั จจัยส่วนบุคคล เช่น ปั จจัย
ความแตกต่างของเพศสภาพที่ทาให้ เพศหญิงมีความเสี่ยงที่เกิดโรคดังกล่าวสูงกว่าเพศชาย ซึ่งรวมถึง
บุคคลที่มีลกั ษณะขาดความมัน่ ใจในตนเอง ส่วนผู้ป่วยโรค Bulimia Nervosa มักจะมีอารมณ์แปรปรวน
ง่าย หุนหันพลันแล่นและมักถูกทารุณกรรมทางเพศมากกว่า
1.3 ปั จจัยด้ านครอบครัว ครอบครัวของผู้ป่วยโรคดังกล่าวมักมีลกั ษณะเจ้ าระเบียบ
และมีการควบคุมมากเกินไป พ่อแม่มกั มีความคาดหวังสูง แต่ขาดความใส่ใจต่อความรู้ สึกและความ
ต้ องการที่ แท้ จริ งของลูก หรื ออาจมี ลักษณะชอบหลี กเลี่ ยงความขัดแย้ ง หรื อปั จจัยที่ เกิ ดจากการ
ประท้ วงที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว เช่น การมีบิดาที่เข็มงวดในกฎระเบียบมาก ทาให้ บุตรสาวแสดง
อาการเก็บกดทางจิตโดยใช้ การควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหารของตนเพื่อแสดงอานาจการ
ต่อต้ านต่อบิดา เป็ นต้ น
1.4 ปั จจัยด้ านสังคมและวัฒนธรรม เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สดุ เป็ นสาเหตุของการ
เกิ ดโรคนี ใ้ นหมู่วัยรุ่ นในปั จจุบัน สังคมในประเทศอุตสาหกรรมหรื อประเทศทุนนิ ยม และสังคมที่ ให้
คุณค่ากับรู ปร่ างมากจะมีความชุกของความผิดปกติในการกิน ซึง่ พบว่านักกีฬายิมนาสติก นักบัลเล่ย์
และนางแบบมีโอกาสเป็ นโรคนี ้มากกว่าคนทัว่ ไป รวมถึงการพัฒนาความรู้สกึ ไม่พอใจในรูปร่างของตน
ที่เกิดจากการเปรี ยบเทียบรู ปร่ างของตนเองกับมาตรฐานความงามในอุดมคติที่สงั คมตนเองยกย่อง
(จุลนี เทียนไทย, 2550: 96 อ้ างอิงจาก Treasure, Schmidt, & Van Furth, 2005)
2. ปั จจัยเร่ งให้ เกิด (Precipitating Factor) เป็ นปั จจัยที่กระตุ้นหรื อเสริ มให้ เกิดพฤติกรรม
ได้ แก่ ความกังวลเรื่ องรู ปร่ างและนา้ หนักตัวเมื่อเข้ าสู่วยั รุ่ นความตึงเครี ยด และการถูกล้ อเลียนเรื่ องรู ปร่ าง
รวมถึ งปั จจัยความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากสภาพแวดล้ อมทั่ วๆ ไป เช่ น การอาศัยอยู่ ในสังคมเมื องที่ มี ความ
เจริญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การเป็ นคนอยูใ่ นคนชันสู
้ ง การประกอบอาชีพที่ให้ ความสาคัญ
กับรูปร่าง เช่น นักเต้ นบัลเลย์ ดารา นักแสดง นางแบบ นายแบบ เป็ นต้ น
3. ปั จจัยถาวรหรื อคงอยู่ (Perpetuating Factor) เป็ นปั จจัยที่สาคัญคือ ภาวะทุพโภชนาการ
เอง การศึกษาในคนปกติพบว่าหากมีการอดอาหารจนน ้าหนักลดลงมาก จะมีความหมกมุ่นเรื่ องอาหาร รูปร่าง
น ้าหนักตัวและมีพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติไป
การวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติ
แบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติ เริ่ มมีการพัฒนาในปี ค.ศ.1979 โดย การ์ เนอร์ และการ์
ฟิ นเกล (Garner & Garfinkel, 1979: 273-279) ได้ สร้ างแบบประเมิ น Eating Attitude Test-40 (EAT-40) ใช้ ใน
การศึกษาความผิดปกติการกินในกลุ่มประชากรทัว่ ไป ต่อมาในปี ค.ศ.1982 ได้ ปรับปรุ งแบบประเมิน
ให้ สนลง
ั ้ เป็ นการใช้ แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรรมการกินผิดปกติ (Eating Attitude Test-26:
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EAT-26) ซึง่ เป็ นแบบประเมินตนเอง (Self-Report Format) เป็ นแบบสอบถามที่นิยมแพร่ หลายในการ
สารวจทัศนคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติ แบ่งเป็ น 3 หัวข้ อย่อย (Subscales) ได้ แก่ 1) การอด
อาหาร (Dieting) 2) การกินปริ มาณมากและความวิตกกังวลเกี่ยวกับการกินอาหาร (Bulimia and
Food Preoccupation) และ 3) การควบคุ ม การกิ น (Oral Control) ประกอบด้ วยข้ อค าถาม 26 ข้ อ
นอกจากนี ้ยังมีคาถามเกี่ยวกับน ้าหนักส่วนสูงเพื่อนามาคานวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index:
BMI) เพื่อหาค่า Significantly Underweight อีกด้ วย โดยได้ มีการตัดข้ อคาถามข้ อที่ 23 ของ EAT-40 ที่ว่า
“ประจาเดือนของฉันเป็ นปกติ” ออกไป จึงทาให้ ได้ แบบวัดที่สามารถนามาใช้ ได้ ทงผู
ั ้ ้ ชายและผู้หญิง และ
จากการศึกษาของเอ็นเกิลและไอเดส (Engle & Aidas, 2015: 178-183) ศึกษาคูค่ วามสัมพันธ์แบบจาลอง
ของโรค Bulimia Nervosa จากแบบจาลองโรค Anorexia Nervosa วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบคู่ความสัมพันธ์
แบบจาลองโรคแบบ Bulimia Nervosa เพื่อพยากรณ์ การเกิดอาการของโรค Anorexia Nervosa กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักเรี ยนหญิงจานวน 348 คน อาศัยอยู่ที่เมืองคลูแนส (Kaunas City) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ 1)
แบบวัดเจตคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับอาการการกินผิดปกติ (Eating Attitude Test-26: EAT-26) (Garner &
Garfinkel, 1982: 871-878) ข้ อค าถาม 26 ข้ อ ค่ าความสอดคล้ องภายใน (Dieting Scale-Cronbach’s
α=.857, Bulimia Scale=-.726 และ Oral Control Scale=-.602) 2) แบบวัดการรายงานตนเอง (Body
Shape Question: BSQ) (Cooper, Taylor, Cooper, & Fairburn, 1986: 485-494) ข้ อค าถาม 34 ข้ อ
โดยวัดพยาธิสภาพทางจิตที่มองเกี่ยวกับรูปร่าง ที่เกี่ยวกับประสบการณ์ความรู้สกึ อ้ วน 3) แบบวัดการ
รั บ รู้ ระดั บ ทางสั ง คมวั ฒ นธรรม (Perceived Sociocultural Pressure Scale: PSPS) (Stice & Agras,
1998) มีข้อคาถาม 8 ข้ อ เกี่ยวกับการได้ รับความกดดันให้ มีรูปร่างผอม เช่น จากครอบครัว เพื่อน สื่อ
ต่างๆ มีคา่ ความสอดคล้ องภายใน (Cronbach’s α=.803) 4) การกาหนดผลที่ได้ รับทังด้
้ านบวกและ
ด้ า น ล บ (Positive and Negative Affect Schedule: PANAS-X) (Watson & Clark, 1999) โด ย
ประเมินจากผลกระทบทางลบ เน้ นความรู้ สกึ ทางด้ านอารมณ์ 5 ระดับ มีค่าความสอดคล้ องภายในที่
ยอมรับได้ (Cronbach’s α=.868) และ 5) ระดับแบบแผนการแก้ ไขความคิดรู ปร่ าง (Ideal Body
Stereotype Scale-Revised: IBSSR) เป็ นตั ว ชี ว้ ั ด ที่ ข้ อค าถามแสดงถึ ง การเห็ น ด้ วยเกี่ ย วกั บ
ความชอบของผู้หญิ งที่ ดึงดูดใจหรื อการมี เสน่ ห์ ในแบบของผู้หญิ ง ข้ อคาถาม 10 ข้ อ โดยการให้
คะแนนมี 5 ระดับ ตังแต่
้ การไม่เห็นด้ วยมากที่สดุ จนถึงการเห็นด้ วยมากที่สดุ มีระดับความสอดคล้ อง
ภายใน (Cronbach’s α=.827) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SEM พบว่าข้ อมูลที่ได้ ช่วยในการสนับสนุนคู่
ความสัมพันธ์แบบจาลองของการพยากรณ์อาการของโรค Anorexia Nervosa แต่ไม่ได้ สนับสนุนการ
เกิดโรค Bulimia Nervosa
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ส าหรั บในประเทศไทยได้ น าแบบวัดข้ างต้ นมาท าการศึกษา โดยเฉพาะโรค Anorexia
Nervosa ได้ แก่ แบบวัดของอาภาภรณ์ พึ่งยอด และคณะ (2554: 151) ที่ได้ พฒ
ั นาโดย การ์ เนอร์ และ การ์ ฟิน
เกล (Garner & Garfinkel, 1982:871-878) ได้ รับการแปลเป็ นภาษาไทย มี ความสอดคล้ องภายใน (Internal
Consistency) อยู่ในเกณฑ์ดี มี Sensitivity และ Specificity เท่ากับร้ อยละ 77 และ 94 ตามลาดับ ประกอบด้ วย
ข้ อคาถาม 26 ข้ อ แบ่งเป็ น 3 หัวข้ อย่อย (Sub-scales) ได้ แก่ 1) การอดอาหาร (Dieting) 2) การกินปริ มาณ
มากและความวิตกกังวลเกี่ยวกับการกินอาหาร (Bulimia and Food Preoccupation) และ 3) การควบคุมการกิน
(Oral Control) ในแต่ละข้ อคาถามประกอบด้ วย 6 ตัวเลือก ได้ แก่ ไม่เคย น้ อยครัง้ บางครัง้ บ่อยครัง้ เป็ น
ประจาและตลอดเวลา มีคะแนนตังแต่
้ 0-3 คือ ตัวเลือกไม่เคย น้ อยครัง้ บางครัง้ ให้ 0 คะแนน ตัวเลือกบ่อยครัง้
เป็ นประจา และตลอดเวลาให้ 1, 2 และ 3 คะแนน ตามลาดับ และมีคะแนนรวมตังแต่
้ 0-78 โดยผู้ที่ได้ คะแนน
มากกว่ าหรื อเท่ ากับ 20 คะแนนถื อว่ ามี ทัศนคติ และพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ (Abnormal Eating
Attitudes and Behaviors) ถึงแม้ แบบสอบถามนีจ้ ะมี Internal Consistency อยู่ในเกณฑ์ ดี และมี Sensitivity
และ Specificity สูง แต่มีข้อจากัดเรื่ อง False Positive ที่สงู และฉบับที่แปลเป็ นภาษาไทยนันไม่
้ สามารถหา
ค่าความเที่ยงตรง (Validity) และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) จากบทความใดๆ ได้ รวมทังไม่
้ ได้ ทาการทดสอบ
หาค่าเหล่านี ใ้ หม่ได้ ซึ่งอาจทาให้ เกิ ดผลคลาดเคลื่อนและความน่ าเชื่อถื อได้ และไม่ สามารถประเมินการ
ดาเนิ นของโรคหรื ออาการของกลุ่มที่ มี ทัศนคติและพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ ได้ ว่าเมื่ อเวลาผ่านไปกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้ ศึกษานีม้ ีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็ นโรคการกินผิดปกติ (Eating Disorders) ได้ มากน้ อยเพียงใด
และแบบวัดของ ฐิ ตวี แก้ วพรสวรรค์ และคณะ (2556: 284) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาความแม่นตรง (Validity)
แบบประเมิน Eating Attitudes Test-26 ฉบับภาษาไทย เปรี ยบเทียบกับการวินิจฉัยทางคลินิกโดยจิตแพทย์
ตามเกณฑ์การวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทย์อเมริ กนั ฉบับที่ 4 ในการคัดกรองโรคความผิดปกติของการกินใน
ผู้หญิ งไทย จากการวิเคราะห์ ความแม่นตรง มีความสอดคล้ องภายในข้ อความ ผลรวมเฉลี่ยของ Item Total
Correlation Coefficient ส่วนใหญ่ >.50 ยกเว้ นในคาถามข้ อที่ 26 (ฉันมีความสุขกับการได้ ลองกินอาหารที่
ให้ พลังงานสูงประเภทใหม่ๆ) ผลรวมเฉลี่ยของค่า Item Total Correlation Coefficient=.82 ผลการศึกษาพบว่า
ค่าความแม่นตรงตามเกณฑ์สมั พันธ์ (Criterion Validity) ในการวินิจฉัยคนที่เป็ น Eating Disorder จะได้
ค่าคะแนน EAT เฉลี่ย 30.4 (SD=15.7) แตกต่างกับกลุ่มคนที่ ไม่เป็ น Eating Disorder มี ค่าคะแนน
เฉลี่ย 6.5 (SD=5.9) อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ โดยค่า p<.001 ค่า Cut Off Point ของ EAT-26 ฉบับ
ภาษาไทยได้ 12 ซึง่ มีค่า Sensitivity ร้ อยละ 71.43, Specificity ร้ อยละ 94.29, Positive Predictive Value
ร้ อ ย ล ะ 92.59, Negative Predictive Value ร้ อ ย ล ะ 76.76, Positive Likelihood Ratio (PLR)=11.83,
Negative Likelihood Ratio (NLR)=.31 การศึ กษาแบบประเมิ น EAT-26 ฉบับภาษาไทย ช่ วยในการ
วินิจฉัยโรคความผิดปกติในการกิน (Eating Disorders) ในผู้หญิงไทยอายุ 13 ปี ขึ ้นไป เมื่อเปรี ยบเทียบ

24
กับการวินิจฉัยทางคลินิกตามเกณฑ์การวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทย์อเมริ กนั ฉบับที่ 4 มีความแม่นตรง
(Validity) อยู่ในเกณฑ์ ดี เป็ นเครื่ องมือที่ อาจนาไปใช้ ช่วยวินิจฉัยผู้ป่วยที่ มีความผิดปกติในการกินได้
เครื่ องมือดังกล่าวไม่ได้ ควบคุมในเรื่ องดัชนีมวลกายที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน การมีปัญหาพฤติกรรมการกิน
ทาให้ ไม่สามารถใช้ ในการวินิจฉัยโรคหรื อทดแทนการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ และกลุ่มประชากรที่ศกึ ษามี
ลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนันในการน
้
าไปใช้ ต้องพิจารณาความเหมาะสม นอกจากนัน้ ควรทาการศึกษาเพิ่ม
เกี่ยวกับค่าความแม่นตรงและจุดตัดคะแนนของ EAT-26 ในกลุ่มประชากรทั่วไปและความสัมพันธ์ ของค่า
คะแนน EAT-26 กับความรุนแรงของโรค การพยากรณ์โรค เป็ นต้ น
การวิ จัยครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัยพัฒนาแบบวัดพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ขึน้ เอง จากนิ ยามเชิ ง
ปฏิ บัติ การที่ เกิ ดจากการประมวลเอกสารทฤษฎี และงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้ อง และได้ พัฒนาแบบวัดมาจาก
การ์ เนอร์ และการ์ ฟิ นเกล (Garner & Garfinkel, 1979: 273-279) และการ์ เนอร์ และคณะ (Garner, Olmsted,
Bohr, & Garfinke, 1982: 871-878) Eating Attitude Test-40 (EAT-40) และ Eating Attitude Test-26 (EAT-26)
เพื่อปรับให้ เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความเสี่ยงต่อการกิ นผิดปกติ แบบวัดเป็ นแบบมาตรประเมิน 6
หน่วย ตังแต่
้ “ปฏิบตั ิมากที่สดุ ” และลดลงตามลาดับจนถึง “ไม่ได้ ปฏิบตั ิเลย” เป็ นข้ อคาถามที่มีทงทางบวก
ั้
และทางลบ กรณีข้อความทางบวก ให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนนใน ทิศทางตรงข้ าม
ถ้ าผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงถึงการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติมากกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการกินผิดปกติ
การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารที่มีแนวโน้ มนาไปสู่การกินผิดปกติ ซึง่ จากการรายงาน
ของ The National Health Examination Survey (สหรัฐอเมริ กา) พบว่าร้ อยละ 25 ในกลุ่มที่มีฐานะเศรษฐกิจต่า
และมากกว่าร้ อยละ 40 ในกลุ่มที่มีฐานะเศรษฐกิจสูงของวัยรุ่นผู้หญิงที่มีน ้าหนักตัวอยู่ที่เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 50
ต้ องการมีรูปร่างที่ผอมลง และจากรายงานของ The Youth Risk Behavior Survey (สหรัฐอเมริ กา) ในปี
ค.ศ. 2005 เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติ (Abnormal Eating Attitudes and Behaviors) พบว่า
ร้ อยละ 4.5 ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษารายงานว่ามีการอาเจียนหรื อใช้ ยาระบาย ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพื่อ
จุดประสงค์ ในการลดหรื อควบคุมน า้ หนัก และพบความชุกในผู้หญิ งสูงกว่าผู้ชาย ร้ อยละ 4.2 และ 2.8
ตามลาดับ จากความไม่พงึ พอใจในรูปร่างของตน รวมทังค่
้ านิยมเรื่ องการมีรูปร่างที่ผอมบางและการมีทศั นคติ
และพฤติกรรมการกินผิดปกติในการวิจยั ครัง้ นี ้ทาให้ วยั รุ่นเป็ นกลุม่ เสี่ยงต่อการพัฒนาเป็ นโรคการกินผิดปกติ
(Eating Disorders) ไม่ว่าจะเป็ นแบบ Anorexia Nervosa หรื อแบบ Bulimia Nervosa ซึ่งเป็ นภาวะที่เพิ่มอัตรา
ความพิการและอัตราการตายอย่างมีนยั สาคัญและยังสัมพันธ์ กบั ปั ญหาสุขภาพต่างๆ ทังทางร่
้
างกาย
และจิตใจ เช่น นาไปสูภ่ าวะขาดสารอาหาร การเจริญเติบโตช้ า ภาวะอ่อนเพลีย วิตกกังวลและซึมเศร้ า
เป็ นต้ น ซึ่งสอดคล้ องกับ บอร์ ซี โกสกิ และคณะ (Borzekowski, Schenk, Wilson, & Peebles, 2010:
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1526-1534) การศึกษาเด็กผู้หญิ งในสหรัฐอเมริ กาพบว่า ร้ อยละ 69 ได้ รับอิทธิ พลจากสื่อตีพิมพ์ ประเภท
นิตยสาร มีผลต่อการควบคุมรูปร่างที่สมบูรณ์แบบ และร้ อยละ 47 ลดน ้าหนักเพราะว่าจากรูปภาพ การศึกษา
นีแ้ สดงให้ เห็นในผู้หญิ งที่ออกกาลังกายและจากัดอาหารมากจากการตอบสนองต่อนิตยสารแฟชั่น และมี
การศึกษาการเฝ้าติดตามการกินผิดปกติในวัยเด็กประเทศอังกฤษ วัตถุประสงค์เพื่อค้ นหาผู้ป่วยรายใหม่ที่มี
อายุน้อยกว่า 13 ปี ตังแต่
้ เริ่มมีการกินผิดปกติจนถึงได้ รับการดูแลต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี และเพื่อบอกลักษณะ
ทางคลินิ ก การจัดการและผลที่ ตามมา 1 ปี ผลการศึกษาพบว่า อุบัติ การณ์ ที่ เกิ ดคื อ 3.01 ต่อประชากร
100,000 คน (208 คน) ในจานวนทังหมดพบว่
้
าร้ อยละ 37 เป็ นแบบ Anorexia Nervosa ร้ อยละ 1.4 พบว่าเป็ น
แบบ Bulimia Nervosa และร้ อยละ 43 เป็ นการกินผิดปกติอื่นๆ ร้ อยละ 19 แสดงถึงการหลีกเลี่ยงอาหารและการ
ลดน ้าหนักโดยไม่ได้ คานึงถึงรู ปร่ างหรื อน ้าหนักตัว รวมอัตราการป่ วยเป็ นร้ อยละ 41 ซึ่งมีประวัติครอบครัว
เป็ นโรคทางจิต ร้ อยละ 44 และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ร้ อยละ 21 โดยในช่วงระยะเวลามากกว่า
8 เดือน จานวนทังหมด
้ พบว่าร้ อยละ 50 พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ผลของข้ อมูลได้ จากส่วนบุคคล ร้ อยละ
76 ใน 1 ปี ร้ อยละ 73 ได้ จากข้ อมูลที่ได้ รับการแก้ ไข ร้ อยละ 6 พบว่าเกิดรุ นแรงขึ ้นและร้ อยละ 10 ไม่มี
การเปลี่ยนแปลง ร้ อยละ 11 ไม่ทราบแน่ ชัด จานวนที่ ต้องรับการรักษามากที่ สุดจะเป็ นผู้ป่วยใน (Dasha,
Richard, & Russell, 2011: 295-301)
ในปั จจุบนั ลักษณะของการบริ โภคอาหารของคนไทย มีลกั ษณะทังความเหมื
้
อน
และแตกต่างกัน ตามแต่ละวัยและตามกระแสโลกาภิวตั น์ ได้ มีผ้ ทู าการศึกษาไว้ ดงั นี ้1) การศึกษาพฤติกรรม
การบริ โภคอาหารจานด่วน เช่น การศึกษาของสุขมุ าลย์ ประสมศักดิ์ (2552: 27) ศึกษาพฤติกรรมการบริ โภค
อาหารจานด่วนในนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลคือ
เพศ อายุ ชันปี
้ มหาวิทยาลัย รายได้ ส่วนสูงและขนาดรอบเอว มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความรู้ ค่านิยม และสื่อโฆษณามีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภค
อาหารจานด่วนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีการศึกษาอาหารจานด่วนของบุคคลในวัยทางาน
เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งมีอายุต่ากว่า 30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน มีรายได้ ต่อ
เดือน 10,000-20,000 บาท ทัศนคติด้านความรู้ สึกที่ มีต่ออาหารจานด่วนพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเลือก
บริ โภคอาหารประเภทไก่ทอดบ่อยที่สดุ รองลงมาเลือกประเภทพิซซ่า โดยมีความถี่ในการบริ โภคน้ อยกว่า 5
ครัง้ ต่อเดือน และเลือกซือ้ อาหารจานด่วนตามห้ างสรรพสินค้ า (เครื อมาศ มี เกษม, 2554) 2) การศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทขยะ โดยทาการศึกษากับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในจังหวัดนครปฐม:
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่าที่อยู่อาศัยปั จจุบนั ที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปั จจัยสนับสนุนที่สง่ ผลต่อ
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พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะคือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเชื่อในการบริโภคอาหารมีประสิทธิภาพใน
การท านายร่ วมกั นต่ อพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารขยะ ร้ อยละ 41.5 ที่ ระดับนั ยส าคัญทางสถิ ติ .05
(วนิดา แก้ วชะอุม่ และนรินทร์ สังข์รักษา, 2553: 114)
จากการศึกษาพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารของวัยรุ่ นในจังหวัดสงขลา พบว่าปั จจัยที่
เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของวัยรุ่ นมี 3 กลุ่มคือ 1) ปั จจัยทางชีวสังคมพบว่าวัยรุ่ นในจังหวัด
สงขลามีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปั จจัยภายในตัวบุคคล ได้ แก่ เจตคติต่อการ
บริ โภคอาหารและค่านิยมในการบริ โภคอาหารมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของ
วัยรุ่นในจังหวัดสงขลา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (จิราภรณ์ เรื องยิ่ง, สุจิตรา จรจิตร และกานดา
จั นทร์ แย้ ม, 2554) นอกจากนั น้ พบว่ าวั ยรุ่ นเกิ ดความไม่ พึ งพอใจในภาพลั กษณ์ เกี่ ยวกั บรู ปร่ างมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผิดปกติเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร (r=.49, p<.001) (ดาราวรรณ
รองเมือง, 2556: 170) มีความเสี่ยงสูงที่จะพัฒนาไปเป็ นกลุ่มอาการผิดปกติในการกินได้ เช่นกัน ความไม่พึง
พอใจในรู ปร่ างของตนเองนัน้ มีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติ (พัฒนาวดี พัฒนถา
บุตร และคณะ, 2554) และความรู้ เกี่ยวกับการบริ โภคอาหารมีความสัมพันธ์ ทางลบกับพฤติกรรมการบริ โภค
อาหารของวัยรุ่นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ปั จจัยภายนอกตัวบุคคล ได้ แก่ อิทธิพลของสื่อ
โฆษณามีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลาอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ค่านิยมในการบริโภคอาหาร อิทธิพลของสื่อโฆษณาและความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ร่วมกัน ทานายพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา ร้ อยละ 11.30 และอาภาภรณ์ พึ่งยอด
และปราโมทย์ สุคนิชย์ (2554: 149-158) ศึกษาความชุกของทัศนคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติในนักเรี ยน
หญิงชันมั
้ ธยมศึกษา ในกรุ งเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนหญิ งชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-6 อายุ
12-18 ปี พบว่ากลุ่มตัวอย่างจานวน 45 ราย ร้ อยละ 10.74 ความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระหว่าง
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวน้ อยกว่า 20,000 บาท กับทัศนคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ผู้วิจัยได้ น าความรู้ เรื่ องโรคการกิ นผิ ดปกติ เพื่ อน ามาอธิ บายในการศึกษาครัง้ นี ้ โดย
ทาการศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคอาหารในมุมมองของผู้หญิงไทย ภายใต้ บริ บทวัฒนธรรมไทยว่าผู้หญิงไทย
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีรูปร่างสวยงาม ลักษณะการกิน ความเชื่อ ทัศนคติ เป็ นอย่างไรบ้ าง ต่อพฤติกรรม
การบริ โภคอาหารจนนาไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติตามมา นอกจากนันยั
้ งมีปัจจัยอื่นใดบ้ างที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการทั่วโลกและการระบาดของโรคอ้ วนใน
ประเทศที่กาลังพัฒนา โดยเฉพาะการให้ ความสนใจและการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของรูปร่างที่ผอมบางเป็ นสิง่ ที่
เกิดขึ ้นในผู้หญิงที่อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล จากการได้ รับอิทธิพลจากสื่อต่างๆ บางครัง้ เป็ น
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สาเหตุที่นามาถึงความไม่พงึ พอใจในรูปร่างที่มีน ้าหนักมาก เป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาไปสู่โรคการกิน
ผิดปกติในผู้หญิงที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตตามมาหรื อไม่อย่างไร
นอกจากนัน้ ความชุกของการเกิดโรคดังกล่าว ไม่ใช่พบแต่ในประเทศทางแถบตะวันตก
เท่านัน้ มีแนวโน้ มขยายมากขึ ้นในประเทศทางแถบตะวันออกและแถบเอเชีย ในปี ค.ศ.2014 พบอัตราการเกิด
โรคมากขึ ้นในประเทศอาหรับ โดยเชื่อมโยงกับบริ บททางสังคมอุตสาหกรรม สังคมเมืองและยุคโลกาภิวตั น์
(Pike, Hoek, & Dunne, 2014: 436-442) ประเทศอินเดียพบว่าตลอดเวลาที่ผา่ นมา มีรูปแบบการกิน
อาหารที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจ การเจริญของสังคมเมือง ผู้หญิงที่ต้องใช้ แรงงานหรื อทางาน
หนักและกระแสโลกาภิวตั น์ การได้ รับวัฒนธรรมอาหารทางตะวันตกเปลี่ยนจากอาหารทันสมัยทางตะวันตก
มั กจะบริ โภคอาหารมาจากธรรมชาติ ที่ มี ความหลากหลาย (Popkin, Adair, & Ng, 2012: 3-21) และพบ
ประชากรเป็ นโรค >1.32 ล้ านคน ในประเทศจีนพบประชากร >1.38 ล้ านคน มีความชุกในผู้หญิงของ
โรคแบบ Anorexia Nervosa ร้ อยละ 1.05 แบบ Bulimia Nervosa ร้ อยละ 2.98 และ Binge Eating ร้ อยละ 3.58
ประเทศญี่ ปุ่น มีความชุกในผู้หญิ งแบบ Anorexia Nervosa ร้ อยละ .43 แบบ Bulimia Nervosa ร้ อยละ 2.32
และแบบ Binge Eating ร้ อยละ 3.30 เป็ นต้ น (Thomas, Lee, & Becker, 2016) และพบว่าช่วงอายุของการเกิด
โรคมากขึ ้น เช่น ในประเทศสเปนพบนักเรี ยนอาศัยอยู่ในบาร์ เซโลนา ที่มีอายุระหว่าง 12-20 ปี และประเทศ
อเมริ กาพบว่าเพิ่ มขึน้ ในช่ วงอายุ 15-49 ปี (Vilma Garrido, Riquenes Josefina, & Sala Roca, 2015: 87-99)
เป็ นต้ น
2.ทฤษฎีอทิ ธิพลสามทาง (The Theory of Triadic Influence: TTI)
ทฤษฎี อิ ทธิ พลสามทาง ซึ่งเฟร์ ย , สนี เดอร์ และเพเทรสติ ส (Flay, Snyder, & Petraitis,
2009: 451-510) เป็ นทฤษฎีที่พฒ
ั นาขึ ้น เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและเป็ นจุดเริ่ มต้ นของพฤติกรรมทางเลือก
ของบุคคลในการตัดสินใจด้ านพฤติกรรมสุขภาพ รวมไปถึงรูปแบบในการส่งเสริ มสุขภาพที่เป็ นแรงผลักดัน
ในการตัดสินใจในการกระทาพฤติกรรมต่างๆ โดยบูรณาการมาจากทฤษฎีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงจากหลายทฤษฎีด้วยกัน จากการที่บางทฤษฎีนนให้
ั ้ ความสาคัญ
กับตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งเท่ านัน้ เช่น ทฤษฎี การกระท าด้ วยเหตุผล (The Theory of Reasoned Action)
ทฤษฎีความเชื่อด้ านสุขภาพ (The Health Belief Model) ของเจนส์และเบคเกอร์ (Janz & Becker, 1984:
1-47) ทฤษฎีการรู้คิดทางสังคม (The Social Cognitive Theory) ของเบนดูรา (Bendura, 1986) แต่ทฤษฎี
อิทธิพลสามทางมีแนวคิดพื ้นฐานที่ว่าบุคคลและสิ่งแวดล้ อมมีปฏิสมั พันธ์ กัน สามารถอธิบายการเกิด
พฤติกรรมและแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ อย่างชัดเจน โดยเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็ นผล
มาจากอิทธิพลหลัก 3 ประการคือ (Flay, 1999: S111-S114; Flay & Petraitis, 1994: 19-44; Flay, Snyder,
& Petraitis, 2009: 451-510) ได้ แก่
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2.1 อิทธิพลภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Influences)
อิทธิพลภายในตัวบุคคล เป็ นอิทธิพลที่เกี่ยวกับทางด้ านพันธุกรรมและคุณลักษณะส่วน
บุคคล ส่งผลต่อความรู้ สึกนึกคิดที่มีต่อตนเอง (Sense of Self/Control) ความรู้ สึกมีคุณค่าต่อตนเอง (SelfEsteem) และสมรรถนะทางสังคมของบุคคล (Social Competence) ได้ แก่ ความสามารถในการควบคุมตนเอง
ส่งผลต่อการตกลงใจในการกาหนดพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ทบทวนงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อการมีรูปร่ างสวยงามและพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ ซึง่ พบตัวแปรที่เกี่ยวข้ องและนามาศึกษาในครัง้ นี ้ได้ แก่
2.1.1 เจตคติท่ มี ีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ความหมายเจตคติ
เจตคติ หรื อทั ศนคติ (Attitude) มาจากรากศั พท์ ภาษาอั งกฤษ ว่ า Aptus มี
ความหมายว่า ความเหมาะสม (Fitness) หรื อการปรับให้ เหมาะ (Adeptness) เจตคติมีความสาคัญในการ
กาหนดพฤติกรรมทางสังคม มุมมองของนักวิชาการในต่างประเทศได้ ให้ ความหมายของเจตคติไว้ อธิเช่น
อัลพอร์ ต (Allport, 1935:798-844) เจตคติ หมายถึง สภาพความพร้ อมทางจิตที่สร้ างขึน้ จากประสบการณ์
โดยแสดงให้ เห็นได้ ด้วยพฤติกรรม เช่น รัก เกลียด เป็ นต้ น และจะตอบสนองต่อสิ่งนันอย่
้ างต่อเนื่องและมี
ความสัมพันธ์ กัน เช่น โกรธก็จะหน้ าบึง้ เป็ นต้ น ซึ่ง เคิร์ ชและ ครัชฟี ลด์ (Krech & Crutchfield, 1948:
52) และ เรมอนด์ เจ. คอร์ ซนิ ี (Raymond J. Corsini, 2002) กล่าวว่า เจตคติเป็ น สิง่ ที่คนเรี ยนรู้และมีความ
คงทน เปลี่ยนแปลงยาก สร้ างแนวโน้ มของพฤติกรรม เจตคติ เน้ นที่ผลรวมของกระบวนการเรี ยนรู้ ของแต่ละ
บุคคลที่ก่อให้ เกิดแรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู้ และการตระหนักถึง สาหรับนักวิชาการในประเทศไทยได้ ให้
ความหมายของเจตคติไว้ ว่าเป็ นจิตลักษณะประเภทหนึ่งของบุคคล ที่อยู่ในรู ปของความรู้ สึกพอใจหรื อไม่
พอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้ สกึ นี ้เกิดจากความรู้เชิงประเมินค่าของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งนัน้ โดยเมื่อบุคคลเกิด
ความรู้สกึ พอใจสิ่งนัน้ เขาก็พร้ อมที่จะกระทาต่อสิง่ นันไปในทางที
้
่สอดคล้ องกับความชอบหรื อไม่ชอบของตน
ต่อสิ่งนัน้ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ, 2531: 125) สอดคล้ องกับ งามตา วนิ นทานนท์ (2535: 215)
กล่าวว่า เจตคติเป็ นจิตลักษณะที่เกิดจากการ รู้ คิดเชิงประเมินค่าเกี่ยวกับสิ่งนัน้ ทาให้ เกิดประโยชน์หรื อ
โทษของบุคคล ทาให้ ร้ ู สึกโน้ มเอียงไปในทางชอบหรื อพอใจมากถึงน้ อยต่อสิ่งนันๆ
้ รวมทังความพร้
้
อมที่จะ
แสดงพฤติกรรมเฉพาะอย่าง อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการเห็นประโยชน์หรื อพอใจต่อสิง่ นัน้
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า เจตคติ ที่ มี ต่อพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ หมายถึ ง การที่
ผู้หญิงไทยมีความรู้ เชิงประเมินค่าถึงประโยชน์การกินผิดปกติ มีความรู้ สกึ นึกคิด และมีความพร้ อมกระทา
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้ าน ดังนี ้ 1) การมองเห็นประโยชน์หรื อโทษของ
การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ 2) ความพอใจ-ไม่พอใจในการมีพฤติกรรมกินผิดปกติ และ 3) ความพร้ อม
กระทาหรื อหลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ
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องค์ ประกอบของเจตคติ
การที่บุคคลมีเจตคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นวัตถุสิ่งของ ความคิดหรื อ
บุคคล ล้ วนประกอบด้ วยส่วนส าคัญ 3 ประการ (McGuire, 1985: 233–346; Sears, David, Peplau, Letitia
Anne, Taylor, & Shelley, 1991: 136-139) เช่นเดียวกับ อรพินทร์ ชูชม (2545: 69-70) ได้ แก่
1. องค์ประกอบด้ านความรู้ (Cognitive Component) คือ การที่บุคคลมี
องค์ความรู้ ทงั ้ มวลหรื อประสบการณ์ เดิมที่เกี่ยวกับเป้าหมายของเจตคติ (Attitude Objective) ทัง้ เป็ น
ประโยชน์ หรื อโทษ หรื อด้ านดี และเลว ขึ น้ อยู่กับพื น้ ฐานของบุ คคลที่ ได้ รับความรู้ สิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่
สอดคล้ องกับความเป็ นจริ งหรื อไม่ รวมถึงความเชื่ อต่างๆ เกี่ ยวกับสิ่งนัน้ ดังนัน้ องค์ ประกอบด้ าน
ความรู้จึงเป็ นต้ นกาเนิดของเจตคติของบุคคล องค์ประกอบบางประการเป็ นกฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน
ทางสังคม บ้ างก็เกี่ยวกับปั จเจกบุคคล
2. องค์ ป ระกอบด้ า นความรู้ สึ ก (Affective Component) คื อ เป็ น
ความรู้สกึ และอารมณ์ของบุคคลนันต่
้ อเป้าหมายของเจตคติ ซึง่ เป็ นการประมาณค่าความรู้สกึ เชิง
บวก เช่น ความชอบ พอใจ เห็นใจ หรื อความรู้ สึกทางลบ เช่น ไม่ชอบ ไม่พอใจ กลัว รังเกียจ กับสิ่ง
ต่างๆ เมื่อบุคคลได้ รับรู้ ถึงประโยชน์ หรื อโทษ หรื อสิ่งที่ดีไม่ดีของสิ่งต่างๆ เหล่านัน้ ความรู้ สึกของ
บุคคลจะเกิดขึ ้นอัตโนมัติและสอดคล้ องกับองค์ประกอบด้ านความรู้เกี่ยวกับสิ่งนัน้
3. องค์ ประกอบด้ านพฤติกรรม (Behavioral Component/Action Tendency
Component) คื อ การที่ บุคคลมี ความพร้ อมในการตอบสนอง (Readiness to Respond) หรื อแนวโน้ มที่ จะ
แสดงออก (Tendency to Act) ต่อเป้าหมายของเจตคติ เมื่ อได้ รับการประมวลความรู้ และประเมิ นค่า
ความรู้ สกึ ต่อสิ่งนัน้ โดยแสดงพฤติกรรมได้ เป็ น 2 ลักษณะคือ 1) พฤติกรรมทางบวก เช่น การช่วยเหลือ
การสนับสนุน การส่งเสริ มสิ่งที่ บุคคลเหล่านัน้ ชอบ ความพอใจ และ 2) พฤติกรรมทางลบ เช่น การ
ทาลาย เพิกเฉยต่อสิ่งที่ไม่พอใจ ขัดขืน ต่อสู้ ถอยหนี เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นแนวโน้ มของการแสดงออกทาง
พฤติกรรมและการกระทาของบุคคลที่มีตอ่ วัตถุ สิง่ ของ บุคคล เหตุการณ์ เป็ นต้ น
นอกจากนัน้ นักจิตวิทยาสังคมกล่าวถึงสิ่งที่ต้องคานึงถึงในการเปลี่ยนเจตคติ มี
ดังนี ้ 1) แหล่งข้ อมูลข่าวสาร (Source) มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนเจตคติ ได้ แก่ บุคคล สถาบันและสื่อมวลชน
ต่างๆ 2) ข้ อมูลหรื อข่าวสาร (Message) โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเนื ้อหาที่มีลกั ษณะ การเสริ มแรง การ
กระตุ้นให้ เกิดความกลัว ภาษาที่ใช้ ในการเสนอข่าว การเตือนล่วงหน้ า การทาให้ ไขว่เขว การเข้ าถึงตัว
3) ผู้รับข้ อมูลข่ าวสาร (Audience) ได้ แก่ อายุ เพศ บุคลิกภาพ ระดับสติ ปั ญญา ประสบการณ์ เดิ มและ
สิ่ งแวดล้ อม โดยเพศหญิ งถูกชักจูงง่ายกว่าเพศชายมี อายุน้ อยถูกชักจูงง่ ายกว่าผู้ที่ อายุม ากกว่า
(จุฑารัตน์ เอื ้ออานวย, 2553: 170-188) ดังนัน้ ในการเปลี่ยนเจตคติให้ ได้ ผลนันขึ
้ ้นอยู่กบั องค์ประกอบ
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3 ประการคือ 1) การเลือกรับรู้ (Selective Perception) ในส่วนที่ตนเองสนใจเท่านัน้ เมื่อได้ รับรู้สิ่งใดมาแล้ วก็
จะนามาเป็ นเอกลักษณ์ อย่างหนึ่งของตน เช่น การพึงพอใจต่อรู ปร่ างของตนที่มีลกั ษณะแบบหนึ่ง ก็จะคง
รู ปร่ างของตนเองไว้ ไม่ให้ อ้วนหรื อทาให้ มีนา้ หนักเท่าเดิม 2) การหลีกเลี่ยง (Avoidance) ในสิ่งที่ตนเองไม่
ต้ องการ เช่น การจากัดอาหารไม่ต้องการให้ มีน ้าหนักเพิ่มขึ ้นจากเดิม และ 3) การสนับสนุนของกลุ่ม (Group
Support) การที่ บุคคลประสบความสาเร็ จในกลุ่มใดมักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปกลุ่มใหม่ เช่น การมีรูปร่ าง
สวยงามทาให้ เป็ นที่ยอมรับในสังคมพริตตี ้และเป็ นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนทาให้ สามารถอยู่ในอาชีพได้ ทัง้ 3
องค์ประกอบนี ้ทาให้ บคุ คลเปลี่ยนแปลงได้ ยากมาก (สุชา จันทร์ เอม, 2544: 94)
ดังนัน้ เจตคติต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ หมายถึง ความรู้ เชิงประเมินค่าถึง
ประโยชน์ การกิ นผิ ดปกติ มี ความรู้ สึกนึ กคิ ด และมี ความพร้ อมกระท าพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ โดย
พิ จารณาจากองค์ ประกอบ 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) การมองเห็ นประโยชน์ หรื อโทษของการมี พฤติ กรรมการกิ น
ผิดปกติ 2) ความพอใจ-ไม่พอใจในการมีพฤติกรรมกินผิดปกติ และ 3) ความพร้ อมกระทาหรื อหลีกเลี่ยงการมี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ
การวัดเจตคติท่ มี ีต่อพฤติกรรมการกิน
เจตคติ เป็ นลักษณะทางจิตที่ ไม่สามารถสังเกตเห็ นหรื อวัดได้ โดยตรง แต่อาจ
สังเกตจากการกระทาหรื อคาบอกเล่าของบุคคลที่ถกู ศึกษา มีนกั วิชาการหลายท่านได้ กล่าวถึงการวัดเจตคติ
มีหลายวิธี ได้ แก่ William and Radmila (2008) Charles, Barry and Norman (1969) และงามตา วนินทานนท์
(2535) ในที่ นี ข้ อกล่าวถึง 2 วิธีที่ใช้ บ่อยคือ 1) การรายงานตนเอง (Self-Report Measures) เป็ นการวัดที่ มี
ลักษณะแบบสองทิศทาง เช่น ดีหรื อเลว เห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วย ยอมรับหรื อไม่ยอมรับ ชอบหรื อไม่ชอบ
พอใจหรื อไม่ พอใจ เป็ นต้ น ซึ่ งมี หลายวิ ธี ด้ วยกั นคื อ 1) การวัดเจตคติ โดยใช้ วิ ธี ลิ เคิ ร์ ต (Method of
Summated Ratings) เป็ นวิธีการที่สร้ างขึ ้นโดย Renis Likert โดยการสร้ างข้ อความ (Attitude Statements) ขึ ้น
หลายข้ อความให้ ครอบคลุมหัวข้ อที่จะวัด โดยมีข้อความให้ เลือกตอบเป็ นระดับ จานวนระดับขึ ้นอยู่กับ
นักวิจยั และข้ อคาถามที่สร้ างขึ ้น (เช่น (1) ไม่เห็นด้ วยมากที่สดุ (2) ไม่เห็นด้ วยมาก (3) ไม่เห็นด้ วยเล็กน้ อย
(4) เห็นด้ วยเล็กน้ อย (5) เห็นด้ วยมาก (6) เห็นด้ วยมากที่สดุ การให้ คะแนนขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของข้ อความว่าเป็ น
ทางบวกหรื อทางลบ อาจให้ คะแนนตังแต่
้ 1-5 หรื อจาก 1-6 การตีความหมายไม่แตกต่างกัน) 2) การวัดเจตคติ
โดยวิ ธี วัดกายจิ ตไปพร้ อมกัน (The Psychophysical Approach) หรื อเรี ยกว่ า การวัดเจตคติ โดยใช้ ช่ วง
ปรากฏการณ์ เท่ากัน (Equal Appearing Intervals) สร้ างขึ ้นโดย Thurstone มีขนตอนในการสร้
ั้
างคือ ขันแรก
้
ต้ องทาการสร้ างข้ อความที่แทนความรู้ สึกของกลุ่มบุคคลให้ ได้ ข้อความมากที่สดุ เท่าที่จะมากได้ เพื่อนาไป
พิจารณาให้ ความเห็นต่อข้ อความที่สร้ างขึ ้นมา โดยเรี ยงลาดับการเห็นด้ วยมากที่สดุ ไปจนถึงไม่เห็นด้ วยมาก
ที่สดุ 3) การวัดเจตคติโดยการวิเคราะห์สเกล (Scalogram Analysis) เป็ นวิธีการของ Guttman เป็ นการอธิบาย
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ถึงกระบวนการในการประเมิ นผลกลุ่มของข้ อความกลุ่มหนึ่ง ว่าเป็ นไปตามข้ อจากัดหรื อครบถ้ วนตาม
ลักษณะที่ถกู ต้ อง ตามความคิดของ Guttman เชื่อว่าในสเกลสาหรับวัดเจตคตินนั ้ ควรเลือกข้ อความจานวน
เล็กน้ อย (4-6 ข้ อความ) โดยเลื อกจากข้ อความหลายๆ ข้ อความ เป็ นตัวแทนของประชากรทัง้ หมด และ
4) การวัด เจตคติ โดยวิ ธี แบบนั ยจ าแนก (The Semantic Differential) สร้ างโดย Osgood เป็ นการศึ กษา
เกี่ ยวกับความคิดหรื อความเชื่ อ ความหมายต่างๆ ตามความคิดเห็ นของกลุ่มที่ ศึกษา โดยทั่วไปวิธีนี จ้ ะ
ประกอบด้ วยข้ อความให้ เลือก 7 ข้ อ ทาให้ กลุ่มบุคคลที่ศึกษาประเมินค่าเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด สเกลนีใ้ ห้
ผู้ตอบประเมิ นค่ามากน้ อย เช่ น ดี -เลว สะอาด-สกปรก หวาน-เปรี ย้ ว เล็ก-ใหญ่ ช้ า-เร็ ว เป็ นต้ น โดยการ
ประเมินจะใช้ คาซึ่งตรงกันข้ ามดังตัวอย่างที่กล่าวมา และมีลาดับของความมากน้ อยจากด้ านหนึ่งไปสู่อีก
ด้ านหนึ่งทังหมด
้ 7 อันดับ เป็ นต้ น และ 2) การวัดเจตคติโดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมภายนอก (Observation
of Overt Behavior) เป็ นการสังเกตพฤติกรรมหรื อการกระทาที่แสดงออกมาให้ สงั เกตเห็นได้ และรับรู้ได้ ในการ
วัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมการกินผิดปกติ
ผู้วิ จัยพัฒนาเครื่ องมื อขึ น้ เอง โดยพิ จารณาจากองค์ ประกอบ 3 ด้ าน ดังนี ้
1) การมองเห็ นประโยชน์ หรื อโทษของการมี พฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ 2) ความพอใจ-ไม่ พอใจในการมี
พฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ และ 3) ความพร้ อมกระท าหรื อหลี กเลี่ ยงการมี พฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ
ผู้วิจัยพัฒนาเครื่ องมือขึ ้นเอง แบบวัดเป็ นแบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตังแต่
้ “เห็นด้ วยอย่างยิ่งมากที่สุด”
และลดลงตามลาดับจนถึง “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” เป็ นข้ อคาถามที่มีทงั ้ ทางบวกและทางลบ กรณี ข้อความ
ทางบวก ให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนนในทิศทางตรงข้ าม ถ้ าผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูง
กว่าแสดงว่ามีเจตคติตอ่ พฤติกรรมการกินผิดปกติมากกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวกับเจตคติท่ ีมีต่อพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ
เจตคติ ถือว่าเป็ นสิ่งสาคัญที่จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางบวก
หรื อทางลบ ซึง่ จากการประมวลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนเจตคตินนั ้ ส่วนใหญ่ทาการเปลี่ยนเจตคติ
เพื่ อส่งผลให้ เกิ ดพฤติกรรมในทางบวกและวิธีการที่ ใช้ ในการเปลี่ยนเจตคติมีหลายวิธี ได้ แก่ การศึกษา
พฤติกรรมการบริ โภคต่างวัฒนธรรมของ ศรัณย์ พิมพ์ทอง (2557: 1-3) ทาการศึกษาข้ ามวัฒนธรรมปั จจัย
ทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการบริ โภคอย่างพอเพียงของนักศึกษาในประเทศไทยและมาเลเซีย
วัตถุประสงค์ เพื่ อทาการศึกษาความเป็ นไปได้ ของข้ อสมมติฐานที่ ใช้ ท านายพฤติกรรมการบริ โภคอย่าง
พอเพียงของนักศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างนักศึกษาในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย พบว่าเจตคติต่อ
พฤติกรรมการบริ โภคอย่างพอเพียงและความเป็ นวัตถุนิยม ซึง่ ทังสองเป็
้
นตัวแปรสาคัญที่มีความเป็ นสากล
(Generalization) ที่สามารถทานายพฤติกรรมการบริ โภคอย่างพอเพียงของนักศึกษาที่มีวฒ
ั นธรรมต่างกันได้
และพบว่าตัวแปรพฤติกรรมการบริ โภคอย่างพอเพียงของนักศึกษาได้ รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ
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ได้ แก่ 1) ความเป็ นวัตถุนิยม 2) เจตคติต่อพฤติกรรมการบริ โภคอย่างพอเพียง และ 3) คุณลักษณะที่เป็ นจุด
แข็ง ตามลาดับ ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ตัวแปรแฝงพบว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรแฝงทุกตัว ได้ แก่ พฤติกรรม
การบริ โภคอย่างพอเพี ยงของนักศึกษาเจตคติต่อพฤติกรรมการบริ โภคอย่างพอเพียงความเป็ นวัตถุนิยม
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน คุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็ง การอบรมเลี ้ยงดูจากครอบครัว อิทธิพลจากกลุ่ม
เพื่อน และการเห็นแบบอย่างจากสื่อของกลุ่มนักศึกษามาเลเซียสูงกว่านักศึกษาไทย อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และการศึกษาของ จิราภรณ์ เรื องยิ่ง,สุจิตรา จรจิตร และกานดา จันทร์ แย้ ม (2559: 246-247)
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารของวัยรุ่ นในจังหวัดสงขลา: การสังเคราะห์องค์ความรู้ และปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริ โภค พบว่าเจตคติต่อการบริ โภคอาหารและค่านิยมในการบริ โภคอาหารมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
รุ่งอรุณ พึ่งแย้ ม (2554: 89) ศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับเชาว์สขุ ภาพของบุคลากรทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยทางจิตสังคมกับเชาว์สขุ ภาพ 2) ทานายเชาว์สขุ ภาพของบุคลากรทางการแพทย์ทงในกลุ
ั้
่มรวม
และกลุ่มย่อย และ 3) ปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุม่ สถานการณ์ร่วมกับตัวแปรในกลุม่ จิตลักษณะเดิม
ที่เกี่ยวข้ องกับเชาว์สขุ ภาพ ผลการวิจยั พบว่าในกลุม่ รวมการรับรู้ความสามารถของตนด้ านสุขภาพ การมีตวั
แบบทางสุขภาพจากบุคคลอ้ างอิง เจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพและการได้ รับสิ่งจูงใจในการดูแลสุขภาพ
สามารถท านายการแปรผันของเชาว์ สุขภาพได้ ร้ อยละ 54.6 (p<.05 ไม่ พบปฏิ สัมพันธ์ ระหว่ างปั จจัย
สถานการณ์ ทางสังคมกับจิตลักษณะเดิมที่มีต่อเชาวน์สขุ ภาพ และสอดคล้ อง โซวโอลิ โตล และยูเฮน ซัน
(Zhuoli Tao & Yuhan Sun, 2015: 249-258) ศึกษาเจตคติการกิน พฤติกรรมการควบคุมนา้ หนักและปั จจัย
เสี่ยงต่อการเป็ นโรคการกินผิดปกติของนักเรี ยนผู้หญิ งที่เป็ นนักเต้ นรา วัตถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบกลุ่ม
ผู้หญิงจีนที่เป็ นนักเต้ นรา (ส่วนมากเป็ นนักเต้ นราในวิทยาลัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ) กับกลุ่มผู้หญิงที่
เสี่ยงเป็ นโรคการกินผิดปกติ (มีคะแนน EAT>20 คะแนน และไม่ได้ เป็ น นักเต้ นรา) และกลุ่มผู้หญิ งที่เป็ น
กลุม่ เสี่ยงต่าที่จะเป็ นโรคการกินผิดปกติ (มีคะแนน EAT 0-9 คะแนน และไม่ใช่นกั เต้ นรา) เกี่ยวกับเจตคติการ
กิน พฤติกรรมการควบคุมน ้าหนัก และปั จจัยเสี่ยงต่อการเป็ นโรคการกินผิดปกติ ประชากร จานวน 1,199 คน
เป็ นนักเรี ยนหญิ งที่ มี อายุ 12-25 ปี ทาการสุ่มโดยใช้ เครื่ องมื อ Eating Attitude Test-26 ได้ กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 31 คน ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนเต้ นระบา 3 คน มีคะแนน Eating Attitude TEST-26 โดยผู้ที่ได้
คะแนนมากกว่า 20 คะแนน ถือว่ามีทศั นคติและพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ (Abnormal Eating Attitudes
and Behaviors) ซึง่ เสี่ยงต่อการเป็ นโรคการกินผิดปกติและความไม่พงึ พอใจในรูปร่างของตนเอง เป็ นผู้ที่มี
บุคลิกภาพเป็ นคนมีระเบียบและมีภาวะทางอารมณ์แบบเก็บกด
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2.1.2 การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่ างสวยงาม
ความหมาย
การรับรู้ ความสามารถตนเอง (Perceived Self-Efficacy) หมายถึง การตัดสินใจ
ของตนเองในการจัดการและดาเนินการให้ เกิดพฤติกรรมตามที่ได้ กาหนดไว้ โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นนันมี
้ ทงทาง
ั้
กายภาพ ทางสังคมหรื อเป็ นการตอบสนองที่ มีต่อตนเอง ผลลัพธ์ ที่ได้ มีทัง้ ทางบวกและทางลบ เช่น การ
ยอมรับ การลงโทษ การรู้ สึกพอใจ การรู้ สึกไร้ คุณค่า เป็ นต้ น ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ ความสามารถ
ตนเองและความคาดหวังผลลัพธ์มีความสัมพันธ์กนั เช่น บุคคลที่ว่ายน ้าไม่เก่งเมื่อตกน ้าก็คิดว่าตนเองต้ อง
จมน ้าแน่ๆ ในทางตรงกันข้ ามถ้ าบุคคลนัน้ คิดว่าตนเองว่ายน ้าเก่งคาดว่าตนเองไม่จมน ้าแน่นอน (Bandura,
1986; Bandura, 1997) หรื อเป็ นความเชื่ อของบุคคลที่ มีต่อความสามารถในการจัดลาดับสิ่งที่ จะกระท า
เพื่อให้ บรรลุต่อสถานการณ์ ที่ได้ คาดหวังไว้ มีผลกระทบต่อความคิด ความรู้ สึกและแรงจูงใจที่บุคคลมีต่อ
ตนเอง ซึง่ รวมถึงพฤติกรรมที่ทาสิ่งต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายของบุคคล (Bandura, 1999) และการที่บคุ คล
ใดมีการรับรู้ ความสามารถของตนต่อการกระทาพฤติกรรมใดๆ นัน้ สูง แสดงว่าบุคคลนัน้ มี แนวโน้ มที่ จะ
กระทาพฤติกรรมนัน้ สูงเช่นกัน ในทางตรงข้ ามถ้ าบุคคลใดมีการรับรู้ ความสามารถของตนต่อการกระทา
พฤติ กรรมใดๆ นัน้ ต่ า แสดงว่าบุคคลนัน้ มี แนวโน้ มที่ จะกระท าพฤติ กรรมนัน้ ต่ าเช่ นกันหรื อไม่ อาจท า
พฤติกรรมนัน้ เลย (Bandura, 2000: 42-45) ดังนัน้ การรับรู้ ความสามารถตนเองมี ความสัมพันธ์ กับความ
คาดหวังผลที่จะเกิดขึ ้น (Outcome Expectation) แสดงดังภาพประกอบ 1
บุคคล
(Person)
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
(Perceived Self-Efficacy)

พฤติกรรม
(Behavior)

ผลที่เกิดขึ ้น
(Outcome)

ความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ ้น
(Outcome Expectation)

ภาพประกอบ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเองและความคาดหวังเกี่ยวกับผล
ที่เกิดขึ ้น
ที่มา: สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. (2540: 58; อ้ างอิงจาก Bandura, 1977)
ในแต่ละสถานการณ์ พบว่า ระดับการรับรู้ ความสามารถตนเองและระดับความ
คาดหวังที่ เกิ ดขึน้ ย่อมมีความแตกต่างกัน และส่งผลต่อการเกิ ดพฤติกรรมของบุคคล บุคคลที่ มีการรับรู้
ความสามารถตนเองและความคาดหวังผลที่เกิดขึ ้นสูงมีแนวโน้ มที่จะกระทาพฤติกรรมนัน้ อย่างแน่นอน
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ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าบุคคลมีการรับรู้ ความสามารถตนเองและความคาดหวังที่เกิดขึ ้นต่ามีแนวโน้ มที่จะไม่
กระทาพฤติกรรมนัน้ อย่างแน่นอน และถ้ าบุคคลมีการรับรู้ เพียงด้ านใดด้ านหนึ่งก็ จะไม่เกิดการกระทา
พฤติกรรมนัน้ แสดงดังภาพประกอบ 2
ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ ้น
สูง
สูง
การรับรู้ความ
สามารถตนเอง
ต่า

มีแนวโน้ มที่
จะทาแน่นอน
มีแนวโน้ มที่
จะไม่ทา

ต่า
มีแนวโน้ มที่
จะไม่ทาแน่นอน
มีแนวโน้ มที่
จะไม่ทาแน่นอน

ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเองและความคาดหวังผลที่เกิดขึ ้น
ที่มา: สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. (2540: 58; อ้ างอิงจาก Bandura, 1977)
แบนดูรา (Bandura, 1977) ได้ กล่าวถึงปั จจัยที่ เกี่ ยวกับการรั บรู้ ความสามารถ
ตนเอง มี 4 ปั จจัย ได้ แก่ 1) ประสบการณ์ ที่ ประสบความสาเร็ จ (Enactive Mastery Experiences) เป็ นการ
พัฒนาการรับรู้ ความสามารถของบุคคล โดยฝึ กทักษะจนทาให้ สามารถกระทาหรื อปฏิบตั ิได้ ซึ่งเป็ นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ ทาให้ บคุ คลนันมี
้ ความพยายามทางานต่างๆ ให้ บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้ 2)
การใช้ ตวั แบบ (Modeling) เป็ นการสังเกตจากตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมซับซ้ อนและได้ ผลกรรมที่พึงพอใจ
สามารถแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบได้ 3) การใช้ คาพูดชักจูง (Verbal Persuasion) ในการที่จะพัฒนาการ
รั บรู้ ความสามารถของบุ คคลจะให้ ได้ ผลดี นั น้ ควรน าการใช้ ค าพู ดชักจู งร่ วมกั บการท าให้ บุ คคลมี
ประสบการณ์ ของความสาเร็ จ โดยทาการสร้ างความสามารถให้ กบั บุคคลอย่างค่อยเป็ นค่อยไปตามลาดับ
และ 4) การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotion Arousal) มี ผลต่อการรับรู้ ความสามารถตนเองของบุคคลที่ ถูก
กระตุ้นอารมณ์ทางลบ ทาให้ เกิดความวิตกกังวลและความเครี ยดและทาให้ เกิดความกลัวร่วมด้ วย แต่ถ้าเกิด
อารมณ์ลกั ษณะนี ้มากขึ ้นจะทาให้ บคุ คลนันน
้ าไปสูก่ ารแสดงความสามารถของตนต่าลงไปอีก และทาให้ เกิด
ประสบการณ์ ของความล้ มเหลวได้ ในทางตรงข้ ามถ้ าบุคคลนัน้ สามารถลดหรื อระงับการถูกกระตุ้นทาง
อารมณ์ ได้ จะท าให้ บุ คคลนั่ นมี การรั บรู้ ความสามารถตนเองดี ขึ น้ และท าให้ สามารถแสดงออกถึ ง
ความสามารถที่ดีขึ ้น
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ดังนั น้ ในการศึ กษาวิ จัยครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จัยน าแนวคิ ดการรั บรู้ ความสามารถของ
ผู้หญิ งไทยต่อการมีรูปร่ างสวยงามเป็ นอย่างไร พวกเขาพยายามที่ จะกระทาให้ บรรลุผลสาเร็ จ (Enactive
Mastery Experience) เป็ นประสบการณ์ตรงที่พยายามในการเอาชนะอุปสรรค ปั ญหา หรื อความยากลาบาก
จนประสบความสาเร็ จ แม้ ว่าจะอ้ วนแค่ไหนก็พยายามลดน ้าหนักให้ มากที่สดุ หรื อบางคนเกิดความล้ มเหลว
ทาให้ บคุ คลนันมี
้ การรับรู้ ความสามารถตนเองต่าเกิดความท้ อแท้ โดยกลุม่ ผู้หญิงมักเปรี ยบเทียบกับผู้อื่นที่
อยู่ในสถานการณ์ เดียวกันเพื่ อประเมิ นคุณค่าในตนเอง ดังนัน้ การได้ เห็ นตัวแบบจะท าให้ เพิ่ มการรับรู้
ความสามารถตนเอง แม้ ว่ าจะไม่ มี ประสิ ทธิ ภาพเท่ ากับการกระท าให้ บรรลุผลส าเร็ จ เนื่ องจากไม่ ใช่
ประสบการณ์ตรงก็ตาม ซึง่ มีทงตั
ั ้ วแบบเป็ นแบบบุคคล (Living Modeling) ตัวแบบสัญญาลักษณ์ (Symbolic
Modeling) ได้ แก่ สื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ รู ปภาพ เป็ นต้ น ตัวแบบบางครัง้ ทาให้ บุคคลรับรู้
ความสามารถตนเอง ทังประสบความส
้
าเร็จและความล้ มเหลว ย่อมจะมีความเชื่อมัน่ ในตนเองต่า คิดหมกมุ่น
ในเรื่ องรู ปลักษณ์ ของตนเอง มองตนเองไม่สวยมี รูปร่ างไม่ดีไม่สวยงาม อ้ วนเกิ นไปหรื อผอมเกิ นไป หรื อ
รับประทานอาหารมากทาให้ อ้วนง่าย เป็ นต้ น ก็พยายามที่จะหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ ตนเองรู้ สึกว่าตนเองมี
คุณค่าอย่างมากและสามารถเป็ นที่ยอมรับในกลุม่ เพื่อน หรื อกลุม่ อาชีพเดียวกัน หรื อทาให้ ตนเป็ นที่ยอมรับ
การเอาใจใส่ การเห็นคุณค่าจากบุคคลที่มีความสาคัญเป็ นที่ ยกย่องนับถือ การได้ รับโอกาสได้ แสดงตน หรื อ
แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้ องกับค่านิยมส่วนตน โดยการใช้ กระบวนการทดแทน เช่น กินยาลดน ้าหนัก กินยา
ระบาย กินอาหารน้ อยลงหรื อไม่กินอาหารครบมื ้อ กินอาหารมากหลังจากนันท
้ าการล้ วงคอเพื่อสารอกอาหาร
ออกมาจะได้ ไม่อ้วน เป็ นต้ น จนทาให้ เกิดผลเสียต่อการเจ็บป่ วยเกี่ยวกับสุขภาพหรื อการทางานของร่างกาย
สรุ ปได้ ว่ า การรั บรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมี รู ปร่ างสวยงาม
หมายถึง การที่ ผ้ ูหญิ งไทยมีปริ มาณความมั่นใจในความสามารถที่ จะกระท าการใดๆ ได้ แก่ การควบคุม
น า้ หนัก การกิ นอาหาร การออกก าลังกายเป็ นระยะเวลานาน เป็ นต้ น ที่ คาดว่าจะท าให้ ตนเองมี รูปร่ าง
สวยงาม
การวัดการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่ างสวยงาม
การวัดการรับรู้ ความสามารถของตน มีผ้ เู ชี่ยวชาญทางวิชาการได้ กล่าวถึงวิธีวดั
ไว้ ได้ แก่ ลีและบอบโก (Lee & Bobko, 1994: 364-369) คือ 1) การวัดความเข้ มหรื อความมัน่ ใจ เป็ นวิธีที่นิยม
ใช้ มากที่สดุ โดยทาการถามผู้ตอบถึงความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงานที่มีความยากเพียงใด ประเมินระดับตังแต่
้
0-1002 2) การวัดระดับความยาก คาถามเช่นเดียวกับวิธีแรก ประเมินคาตอบเป็ นใช่-ไม่ใช่ ระดับตังแต่
้ 1-0
3) การวัดแบบผสมระหว่างวิธีแรกกับวิธีที่สอง ข้ อคาถามมีลกั ษณะระดับความมัน่ ใจและระดับความยาก
และ 4) การวัดความเข้ มหรื อความมัน่ ใจต่องานที่ได้ กาหนดไว้ มาตราวัดใช้ แบบลิเคิร์ต โดยกาหนดข้ อความ
แต่ละข้ อประเมินความมัน่ ใจในความสามารถของตน ในเรื่ องการจัดการกับสถานการณ์ ที่ต้องเผชิญอยู่มาก
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น้ อยเพี ยงใด ส าหรั บ แบนดูรา (Bandura, 2000: 42-45) วัดการรั บรู้ ความสามารถของตนในการจัดการ
ความเครี ยดในแต่ละข้ อแบบ 3 มิ ติคือ 1) ระดับความยากง่าย (Level) เป็ นการวัดเป้าหมายที่ ต้องท าให้
บรรลุผลในการท้ าทายความสามารถของบุคคลนันตามบริ
้
บทของสถานการณ์ หรื อจูงใจให้ แสดงพฤติกรรม
ออกมา 2) ความทัว่ ไป (Generality) เป็ นการวัดกิจกรรมหรื อสถานการณ์เป้าหมายที่ควรจะเกิดขึ ้นได้ กบั กลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนว่าตนเองมีความสามารถนัน้ และ 3) ความมัน่ ใจ (Strength) เป็ นการวัดบุคคลที่มีความมุ่งมัน่
ตังใจแน่
้
วแน่ต่อความเชื่อว่าตนมีทกั ษะมีความสามารถเพียงพอที่จะฝ่ าฟั นอุปสรรคยากลาบากนันได้
้ โดย
สเกลการวัดเป็ นแบบตัดสินใจครัง้ เดียว (Single-Judgement Format) โดยใช้ มาตรวัด 11 หน่วย ตังแต่
้ 0-10
ซึ่ง แต่ละข้ อจะต้ องวัดความเชื่อต่อความสามารถตนเองในการแสดงพฤติกรรมนัน้ ที่มียากระดับใดระดับ
หนึง่ ก่อนและต้ องมีความเฉพาะเจาะจงของบริบทแวดล้ อมด้ วย
นอกจากนัน้ เมื่อปี ค.ศ.1996 เซสนีและคณะ (Chesney et al., 2006: 421-436) ได้
พัฒนาแบบวัด Coping Self-Efficacy Scale (CSES) โดยสร้ างข้ อคาถามมาจากทฤษฎี Stress and Coping
Theory และแบบวัด The Way of Coping Questionair โดยมีแบนดูราเป็ นที่ปรึ กษาร่ วมด้ วย เพื่อใช้ ประเมิน
โปรแกรมพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดของผู้ป่วยติดเชื ้อเอชไอวี ซึง่ แบบวัด
ฉบับเต็มมีจานวน 26 ข้ อ ผู้ตอบรายงานตนเอง ประกอบด้ วย 3 ด้ านคือ 1) การจัดการความเครี ยดแบบมุ่ง
ปั ญหา (Use Problem-Focused Coping) จานวน 12 ข้ อ 2) การจัดการควบคุมอารมณ์ และคิดทางลบ (Stop
Unpleasant Emotion and Toughts) จานวน 9 ข้ อ และ 3) การแสวงหาการสนับสนุนจากเพื่อนกับครอบครัว
(Get Support from Friends and Family) จานวน 5 ข้ อ ซึ่งในแต่ละข้ อประกอบด้ วย 11 ระดับ เกณฑ์ การให้
คะแนนตังแต่
้ “มัน่ ใจว่าทาได้ แน่นอน” ให้ 10 คะแนน “มัน่ ใจว่าสามารถทาได้ ” ให้ 5 คะแนน “ไม่สามารถทา
ได้ แน่” ให้ 0 คะแนน แบบวัดทังชุ
้ ดมีค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .95 และในปี ค.ศ.2006
เซสนีและคณะ (Chesney et al., 2006) ได้ พฒ
ั นาแบบวัดฉบับย่อเหลือ 13 ข้ อ คือ 1) การจัดการความเครี ยด
แบบมุ่งปั ญหา จานวน 6 ข้ อ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .91 2) การจัดการควบคุมอารมณ์
และคิดทางลบ จานวน 4 ข้ อ ความเชื่ อมั่นแบบสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าเท่ ากับ .91 และ 3) การแสวงหาการ
สนับสนุนจากเพื่อน จานวน 3 ข้ อ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .80 จากการศึกษาดังกล่าว มี
ข้ อจากัดตรงที่ข้อคาถามเป็ นประโยคเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการจัดการกับความเครี ยดทัว่ ๆ ไป
ไม่ได้ มีความเฉพาะเจาะจงสาหรับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ความเครี ยดและการทดสอบคุณภาพแบบวัด
ดังกล่าว วัดในกลุ่มตัวอย่างผู้ชายที่ ติ ดเชื อ้ เอชไอวีเท่ านัน้ จึงไม่เหมาะสมที่ จะน ามาใช้ เป็ นแบบวัดใน
การศึกษาครัง้ นี ้
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการ
การมีรูปร่างสวยงาม โดยวัดที่ความสามารถของผู้หญิงไทยในกระทาการใดๆ ได้ แก่ การควบคุมน ้าหนัก การ
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รับประทานอาหาร การออกกาลังกาย เป็ นต้ น ที่คาดว่าจะทาให้ ตนเองมีรูปร่ างสวยงาม วัดโดยแบบวัดประเภท
มาตราประเมินรวมค่าที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ ตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1997) แบบวัดเป็ นแบบมาตร
ประเมิน 6 หน่วย ตังแต่
้ “มัน่ ใจมากที่สดุ ว่าสามารถทาได้ ” และลดลงตามลาดับจนถึง “ไม่สามารถทาได้ ” เป็ น
ข้ อคาถามที่มีทัง้ ทางบวกและทางลบ กรณี ข้อความทางบวก ให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้ อความทางลบให้
คะแนนในทิศทางตรงข้ าม ถ้ าผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถตนเองในการ
จัดการการมีรูปร่างสวยงามมากกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยเกี่ ยวกั บการรั บรู้ ความสามารถตนเองในการจั ดการการมี รูปร่ าง
สวยงามต่ อพฤติกรรมการกินที่นาไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติ
จากการศึกษาของ กาญจนา อยู่เจริ ญสุข (2556) ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ลดน า้ หนั กของนั กศึ กษาผู้ หญิ งระดับอาชี วศึ กษา ในจังหวัดอุ บลราชธานี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้ านชีวสังคม ปั จจัยการรับรู้และอารมณ์ ที่มีต่อพฤติกรรมกับพฤติกรรมการลด
น ้าหนักของนักศึกษาหญิง และค้ นหาตัวแปรพยากรณ์ ที่ดีของพฤติกรรมการลดน ้าหนัก กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักศึกษาหญิ งระดับ ปวช. ชัน้ ปี ที่ 1-3 ที่ กาลังศึกษาสถาบันอาชี วศึกษา 3 แห่ ง ในจังหวัดอุบลราชธานี
ผลการวิ จัยพบว่าตัวแปรพยากรณ์ ที่ ดี ของพฤติ กรรมการลดน า้ หนักของนักศึกษาหญิ ง ได้ แก่ การรับรู้
สมรรถนะแห่งตนในการลดน ้าหนัก อิทธิพลระหว่างบุคคล อิทธิพลด้ านสถานการณ์ และการรับรู้ รูปร่างอ้ วน
ซึง่ ตัวแปรพยากรณ์ทงั ้ 4 นี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการลดน ้าหนักของนักศึกษาผู้หญิงได้ ร้อยละ
49 และมี ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ ากับ 6.72 และการศึกษาของ ศิ วรั กษ์ กิ จชนะ
ไพบูลย์ (2555: 179-189) ศึกษาพฤติกรรมการลดน ้าหนักที่ไม่ถกู ต้ องของวัยรุ่นและเยาวชนไทย วัตถุประสงค์
คือเพื่อนาเสนอสถานการณ์ พฤติกรรมการลดน ้าหนักของวัยรุ่ นและเยาวชนไทย ปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การเกิ ดพฤติ กรรมการลดน า้ หนักและวิ ธี การลดน า้ หนักที่ เหมาะสมส าหรั บวัยรุ่ นและเยาวชนไทย ผล
การศึกษาพบว่าวัยรุ่นและเยาวชนไทยในปั จจุบนั ให้ ความสาคัญกับภาพลักษณ์ภายนอกและไม่พงึ พอใจใน
รู ปร่ างของตนเอง ส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมการลดน ้าหนักที่ไม่ถูกต้ องคือ การใช้ ยาลดน ้าหนัก การอดอาหาร
การใช้ ผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหาร และการดื่มกาแฟลดน า้ หนัก โดยไม่คานึงถึงผลกระทบที่ เป็ นอันตรายต่อ
ร่ างกาย ทัง้ นี พ้ ฤติ กรรมดังกล่าวเกิ ดจากปั จจัยภายใน ได้ แก่ ทัศนคติ ต่ อความอ้ วน ค่ านิ ยม การรั บรู้
ประโยชน์และอุปสรรคของการลดน ้าหนัก ส่วนปั จจัยภายนอก ได้ แก่ กลุม่ เพื่อน สื่อและโฆษณา ซึง่ ในประเทศ
ไทยการจัดการแก้ ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการลดน ้าหนักของวัยรุ่ นยังไม่ชดั เจน สอดคล้ องกับ ป็ อบ (Pop,
2016: 31-44) ศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองและการยอมรับรูปร่างของตน ในกลุม่ ตัวอย่างนักศึกษา
ผู้หญิงโรมาเนียนในมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา่ 1) ศึกษาการไม่พงึ พอใจในรูปร่าง
ของผู้หญิงวัยรุ่นมีความสัมพันธ์ กบั ระดับการรับรู้ ของพวกเขา 2) เพื่อตรวจสอบระดับการรับรู้ ความสามารถ
ของตนเอง ประเมินจาก Self-Perception และการยอมรับขนาดของร่ างกาย โดยใช้ Body Image Index ในการ
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พยากรณ์ความไม่พึงพอใจในรูปร่างตนเอง กลุม่ ตัวอย่างคือนักศึกษาผู้หญิงจานวน 160 คน ช่วงอายุ 19-21
ปี ได้ จากการสุ่ม ซึ่งเป็ นผู้มีสขุ ภาพที่ดี โดยประเมินจากการออกกาลังกายและแหล่งอาศัยที่ อยู่ในเมือง ใช้
สถิ ติ เชิ งอธิ บ ายความสั มพั นธ์ สหสั มพั น ธ์ ของเพี ยร์ สั น และการใช้ t-test ผลการศึ กษาพบว่ า BMI
มีคา่ เฉลี่ย = 20.93 kg/cm2 (SD=3.30) มีน ้าหนักเฉลี่ยประมาณ 57 kg (56.99 : SD=9.70) รายงานความชุกของ
ความไม่พึงพอใจในรู ปร่ างร้ อยละ 79 การรับรู้ ความสามารถของตนเองและการยอมรับรู ปร่ างของตน มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติ (r=-.36, p<.0005) และพบว่าร้ อยละ 31 ของความไม่พงึ พอใจในรูปร่างของตนเป็ นตัว
กาหนดค่า BMI และตามมาด้ วยน ้าหนักและความอ้ วนสะสม
สอดคล้ องกับการศึกษาของ ดี บอราฟ และคณะ (Deborah et al., 2014: 663668) ศึกษาความเชื่อในความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการกินในวัยรุ่นหญิงที่เสี่ยงต่อการมีน ้าหนัก
เกิ นและการกิ นประเภท Binge Eating วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างความเชื่อในการ
จัดการตนเองและการสังเกตพฤติกรรมการกินในวัยรุ่ นกับการสูญเสียการควบคุมการกิน กลุ่มตัวอย่างเป็ น
วัยรุ่ น จานวน 110 คน อายุเฉลี่ย 14.5±1.7 ปี BMI 27.1±2.6 kg/m2 เครื่ องมือวิจยั ใช้ แบบสอบถามวัดระดับ
ความสามารถของตนเองทัว่ ไปและวัดน ้าหนักวิถีการดาเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ โดยวัยรุ่นที่เข้ าร่วมวิจยั จะ
ได้ รับการทดสอบการกินอาหารแต่ละมื ้อในห้ องปฏิบตั ิการ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสามารถของ
ตนเองในเรื่ องการกิ นเพี ยงความสัมพันธ์ ระหว่างความเชื่ อในการจัดการตนเองบางประการที่ ต้องการจะ
ควบคุ มการกิ นอาหารเพื่ อการให้ มี น า้ หนั กลดเท่ านั น้ ส่ วนความสามารถของตนเองโดยทั่ วไปเป็ น
ความสัมพันธ์ ในการนาอาหารเข้ าสู่ร่างกายในแต่ละมื ้อ (p<.01) และพบวิถีการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์
ต่อการนาอาหารเข้ าสูร่ ่างกายที่เป็ นการกินอาหารประเภทให้ พลังงานที่เป็ นขนมขบเคี ้ยว (p<.05)
2.1.3 การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ความหมาย
นักวิชาการให้ ความหมายการตัดสิน (Decision Making) ไว้ ว่า เป็ นการพิจารณา
ทางเลือกต่างๆ ให้ เหลือทางเลือกเดียว (Barnard, 1938) หรื อเป็ นกระบวนการของการหาโอกาสที่จะ
ตัดสินใจ การหาทางเลือกที่พอเป็ นไปได้ และทางเลือกจากงานต่างๆ ที่มีอยู่ (Simon, 1960) หรื อเป็ นการ
กระทาที่ต้องทาเมื่อไม่มีเวลาที่จะหาข้ อเท็จจริ งอีกต่อไป (Moody, 1963) หรื อเป็ นกระบวนการในการ
ท ากิ จกรรมเพื่ อให้ เกิ ด การตัด สิ น ใจ ภายหลังที่ ได้ ผ่ านการพิ จารณาไตร่ ต รองไว้ แล้ ว หรื อเป็ น
กระบวนการสาคัญขององค์การที่ผ้ ูบริ หารจะต้ องกระทาอยู่บนพื ้นฐานของข้ อมูลข่าวสาร (Gibson,
Ivancevich, & Donnelly,1979) หรื อเป็ นการเลือกปฏิบตั ิ หรื องดเว้ นการปฏิบตั ิ โดยเลือกที่จะปฏิบตั ิเห็น
ว่าเป็ นทางเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ต้องการ โดยผ่านการไตร่ ตรองไว้ แล้ ว (ศิริพร
พงศ์ศรี โรจน์ , 2540: 187; บรรยงค์ โตจินดา, 2548: 178) หรื ออาจเลือกจากหลายๆ ทาง เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
เพื่ อให้ สู่จุดมุ่งหมายที่ วางไว้ ซึ่งอาจกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรื อหลายสิ่งก็ ได้ มักเกี่ ยวกับปั ญหาที่ มีความ
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ซับซ้ อน เพื่ อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ ตัง้ ไว้ และเกิ ดประโยชน์ มากที่ สุด (สมคิ ด บางโม, 2548: 175)
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจัยนาทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางปั ญญาสังคมของ แบนดูรา (Bandura, 1986) กล่าวถึง
แนวคิ ดการก ากับตนเอง (Self-Regulation) ที่ มี ความเชื่ อว่ามนุษย์ สามารถกระท าบางสิ่ งบางอย่ างเพื่ อ
ควบคุมความคิด ความรู้ สึกและการกระท าของตนเอง ด้ วยผลกรรมที่ เขาหามาเองเพื่อสาหรับตัวเขา ซึ่ง
กระบวนการตัดสินใจ (Judgement Process) เป็ นกระบวนการหนึ่งที่อยู่ในแนวคิดของการกากับตนเอง ที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ถ้ าข้ อมูลดังกล่าวนันเป็
้ นที่ พึงพอใจหรื อไม่พงึ พอใจ โดยอาศัยพื ้นฐานและ
ประสบการณ์ ของบุคคลที่ มาจากการถูกสอนโดยตรง ที่ มีการประเมิ นปฏิ กิริยาตอบสนองทางสังคมต่อ
พฤติกรรมนันๆ
้ และจากการสังเกตตัวแบบ ซึ่งแบนดูราให้ ความสาคัญอย่างมากต่อการถ่ายทอดมาตรฐาน
จากกระบวนการของตัวแบบ ดังนัน้ กระบวนการตัดสินใจจะไม่ส่งผลต่อบุคคล ถ้ าพฤติกรรมนัน้ ยังไม่มี
คุณค่าพอแก่ความสนใจของบุคคลนัน้ แต่ถ้าพฤติกรรมนัน้ มีคุณค่าการประเมินตนเองก็จะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทันที อย่างไรก็ตามการที่บคุ คลจะสนองต่อกระบวนการตัดสินใจนัน้ ย่อม
ขึ ้นกับสาเหตุหรื อปั จจัยในการกระทานัน้ บุคคลจะรู้สกึ ภูมิใจ ถ้ าการประเมินความสาเร็จของการกระทามา
จากความสามารถและการกระท าของเขาเอง และจากทฤษฎี การจูงใจของ เเฟรดเดอร์ ริกค์ เฮิ ร์ซเบิ ร์ก
(Frederick Herzberg) ได้ สร้ างทฤษฎีปัจจัย 2 ประการ ได้ แก่ 1) ปั จจัยที่เป็ นต้ นเหตุก่อความไม่พอใจ และ
2) ปั จจัยที่ เป็ นต้ นเหตุให้ เกิ ดความพอใจขึน้ มา ซึ่งการที่ เราทราบถึ งต้ นเหตุก่ อความไม่ พอใจ เราก็ ควร
พยายามหลีกเลี่ยงปั จจัยนันๆ
้ เช่น การกินอาหารปั จจุบนั มีความผิดปกติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก เรา
จะต้ องระบุปัจจัยที่เป็ นต้ นเหตุให้ ได้ ว่าเกิดจากการกินเพื่อต้ องการทาให้ ตวั เองมีรูปร่ างผอมบางหรื อหุ่นดี
และมีผลต่อสุขภาพทางด้ านร่ างกายหรื อจิตใจหรื อไม่ หรื ออะไรเป็ นตัวจูงใจให้ เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ อาหาร
เสริ มนัน้ เป็ นต้ น (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2546: 156) นอกจากนัน้ ถ้ ามองในแง่ของการบริ โภคนิยมแล้ ว การ
ตัดสินใจเป็ นกระบวนการตัดสินใจของลูกค้ าที่จะซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การ และยังเป็ นตัวช่วยให้ องค์กร
นันๆ
้ ซึง่ เป็ นสิง่ สาคัญสาหรับผู้ประกอบการ เพื่อสามารถปรับกลยุทธ์การขายหรื อการบริ การให้ เป็ นไปตามที่
ผู้รับบริ การต้ องการ (Johnston, 2013) ถ้ ากล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจในการเลือกบริ โภคนัน้ เป็ นขันตอนใน
้
การเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ จากสองทางเลื อกขึน้ ไป โดยผ่านกระบวนทัง้ ทางกายและทางใจ เช่น การ
ความรู้ สึกนึกคิ ด ซึ่งสามารถเกิ ดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ท าให้ เกิ ดการซือ้ ตามบุคคลอื่ นได้ (Schiffman &
Kanuk, 1994: 659-663) ประกอบด้ วย การรั บรู้ ปั ญหา การค้ นหาข้ อมู ล การประเมิ นผลทางเลื อก การ
ตัดสิ นใจซื อ้ และพฤติ กรรมภายหลังการซื อ้ (ศิ ริ วรรณ เสรี รัตน์ , 2546: 220) และเป็ น การกระท าอย่ าง
รอบคอบ วิเคราะห์ความคุ้มค่าการเลือกจากทรัพยากรที่เรามีอยู่ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ โดยมี
แนวคิด 3 ประการ คือ 1) การตัดสินใจรวมถึงทางเลือก ถ้ าหากมีสิ่งเลือกเพียงสิ่งเดียว การตัดสินใจย่อม
เป็ นไปไม่ได้ 2) การตัดสินใจเป็ นกระบวนการด้ านความคิดจะต้ องมีรายละเอียด สุขมุ รอบคอบเพราะอารมณ์
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และองค์ประกอบของจิตใต้ สานึกมีอิทธิพลต่อกระบวนการความคิดนัน้ และ 3) การตัดสินใจเป็ นเรื่ องของการ
กระทาที่มีจดุ มุง่ หมายเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์และความสาเร็จตามที่ต้องการ (นิรมล กิติกลุ , 2550)
สรุ ปการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ หมายถึง การที่ผ้ ูหญิ งไทยใช้
การพิจารณาครุ่ นคิดไตร่ ตรองโดยใช้ เหตุผลของตน โดยผ่านกระบวนการเลือกหรื องดกระทาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง จากทางเลือกที่ เหมาะสมที่ สุดในการกิน เพื่อให้ ตนเองมีรูปร่ างสวยงามอย่างที่ คาดหวังไว้ โดยผ่าน
กระบวนการการวิเคราะห์สาเหตุของการตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ การกาหนดทางเลือก/
พัฒนาทางเลือกและทาการเลือกวิธีการที่ดีที่สดุ
องค์ ประกอบการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมของบุคคล
การตัดสินใจภายใต้ ทฤษฎี การตัดสินใจใช้ บริ การหรื อไม่ ใช้ บริ การ (ชนิ ดาภา
วรณาภรณ์ , 2555) ขึ ้นอยู่กบั 6 ประกอบ ได้ แก่ 1) ข้ อมูลข่าวสารหรื อข้ อเท็จจริ งของบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ที่
ผู้รับบริ การได้ รับรู้ 2) เครื่ องหมายการค้ าที่ทาให้ ผ้ รู ับบริ การนึกถึง 3) เจตคติหรื อท่าทีหรื อความรู้ สึกที่มีต่อ
การบริ การอาจเป็ นทางบวกหรื อลบ 4) ความเชื่ อมั่นในการบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ 5) การตัดสินใจในการ
วางแผนหรื อมุ่งมั่นในการใช้ บริ การหรื อผลิตภัณฑ์ และ 6) การซื ้อบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจยัง
ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่นๆ เช่น การจูงใจ (Motivation) จากทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ โดยต้ องการตอบสนองความ
ต้ องการระดับพื น้ ฐานหรื อต่ าสุด แล้ วจะเกิ ดความต้ องการที่ ไปสู่ระดับที่ สูงขึน้ ต่อไป และขึน้ กับภาวะ
เศรษฐกิจอีกด้ วย จากแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ ซึ่ง ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 33) ได้ กล่าวถึงขันตอนการ
้
ตัดสินสาหรับผู้บริ โภคที่มีพฤติกรรมในลักษณะการซื ้อมีเหตุผลและความชอบที่ตา่ งกัน โดยมีขนตอนในการ
ั้
ตัดสินใจในการเลือกซื ้อหรื อเลือกบริ โภคที่เหมือนกัน แบ่งเป็ น 5 ขันตอนคื
้
อ 1) การรับรู้ ถึงความต้ องการ
ผู้บริ โภคจะตระหนักถึงความต้ องการในสิ่งที่ตนเองรู้ สึกว่า ยังขาดหายและมองหาผลิตภัณฑ์ ที่สามารถมา
เติมเต็มให้ กบั ความต้ องการนัน้ 2) การค้ นหาข้ อมูล ผู้บริ โภคจะพยายามหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การให้ มากที่สดุ เพื่อนามาใช้ ในการตัดสินใจ 3) การประเมินทางเลือกผู้บริ โภคจะนาข้ อมูลทังหมดที
้
่
ได้ มาทาการเปรี ยบเทียบเพื่อหาทางเลือกที่ดีและเหมาะสมกับตนเองที่สดุ 4) การตัดสินใจ เป็ นการตัดสินใจ
ทาการซื ้อจริ ง ซึง่ ผู้ซื ้อต้ องตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ตราผลิตภัณฑ์ ผู้ขาย เวลาในการซื ้อและ
ปริ มาณการซือ้ และ 5) พฤติ กรรมภายหลังการซือ้ -การใช้ ผู้ซือ้ อาจมี พฤติ กรรมในการตอบสนองความ
พึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจจากการซื ้อและการใช้ ดังกล่าวคือเมื่อพึงพอใจก็จะทาการซื ้อและอาจกลายเป็ น
ลูกค้ าที่ มีความภักดีได้ เมื่อไม่พึงพอใจก็จะเลิกใช้ หรื ออาจเรี ยกร้ องให้ ผ้ ูขายรับผิดชอบ นอกจากนัน้ ใน
ชีวิตประจาวันของเราส่วนใหญ่การตัดสินใจ มักอาศัยประสบการณ์ หรื อใช้ สามัญสานึกและความเคยชิน
ดังนัน้ ควรมีขนตอนเพื
ั้
่อให้ ช่วยในการตัดสินใจที่ถกู ต้ องหรื อมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ได้ แก่ 1) การกาหนด
และวิเคราะห์ปัญหา เพื่อกาหนดขอบเขตในเรื่ องที่ตดั สินใจ 2) การพิจารณาเลือกแนวทางแก้ ปัญหาที่มีอยู่
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หลายทาง ซึง่ ต้ องอาศัยความรู้หรื อประสบการณ์และภูมิหลังของผู้ตดั สินใจเป็ นส่วนประกอบ 3) รวบรวมและ
วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ไว้ 4) ตัดสินใจในการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อเป็ นข้ อมูลไว้ สาหรับ
เปรี ยบเที ยบ 5) นาข้ อตัดสินนัน้ ไปปฏิ บัติ เพื่ อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 6) ประเมินผลบนพื น้ ฐานของ
สถานการณ์ ที่ เราตัดสินใจและควบคุม โดยดูจากประสิทธิ ภาพที่ ได้ รับหรื อการยอมรั บในการตัดสินใจ
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2550)
สรุ ปได้ ว่า กระบวนการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ หมายถึง การที่
ผู้หญิ งไทยใช้ การพิ จารณาครุ่ นคิ ดไตร่ ตรอง โดยใช้ เหตุผลของตนต่อการบริ โภคอาหารหรื อต่อการซื อ้
ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ โดยผ่านขันตอนคื
้
อ ความต้ องการและการเสาะแสวงหาข้ อมูลมาประกอบการพิจารณาเพื่อ
กาหนดแนวทางและประเมินทางเลือกว่าจะตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อบริการนัน้
การวัดการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ
การวัดการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกิน จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ อง ส่วนใหญ่ พบว่าผู้บริ โภคมีการใช้ รูปแบบการตัดสินใจที่หลากหลายในเชิงธุรกิ จ ทาให้ นักการ
ตลาดอาหารสามารถให้ คาแนะนาในการใช้ กลยุทธ์ การแบ่งส่วนตลาดได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพเพิ่มความ
แตกต่างในการนาเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและพัฒนากิจกรรมส่งเสริ มการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดย
แบบวัดการตัดสินใจที่สร้ างโดย สโปรเลสและเคนดอล (Sproles & Kendall 1986: 267-279) ที่ได้ ทาการศึกษา
วิธีการกาหนดรู ปแบบการตัดสินใจของผู้บริ โภค ตามแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะพื ้นฐานคุณสมบัติผ้ บู ริ โภค
พัฒนาเครื่ องมื อที่ เรี ยกว่ า Consumer Styles Inventory (CSI) จ านวน 40 รายการ (Item) และพวกเขาได้
คิดค้ นรู ปแบบ Consumers Decision-Making (CDM) สามารถใช้ แบ่งส่วนการตลาดได้ ขนพื
ั ้ ้นฐาน 8 ประการ
ได้ แก่ 1) ความสมบู รณ์ แบบ ความรู้ สึ กมี คุ ณ ภาพสู ง (Perfectionism, High Quality Consciousness)
2) จิ ตส านึ กของแบรนด์ (Brand Consciousness) 3) จิ ต ส านึ กในความคิ ดใหม่ (Novelty-Fashion
Consciousness) 4) การนั นทนาการความจิ ตส านึ กในการช็ อบปิ ้งตามหลั กศี ลธรรม (Recreational,
Hedonistic Shopping Consciousness) 5) จิตสานึกด้ านราคา (Price Consciousness) 6) ความถูกกระตุ้น
(Impulsiveness) 7) ความสับสนจากการเลือกที่มากจนเกินไป (Confusion by Over Choice) 8) นิสยั การซื ้อ
สินค้ าที่ ภักดีต่อแบรนด์ (Habitual, Brand-Loyal Purchasing Orientation) ได้ มีการอธิ บายวิธีการที่ถูกต้ อง
และเชื่อถือได้ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในรู ปแบบที่เรี ยกว่า CSI เพื่อวัดค่าเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์
องค์ ประกอบของ CSI มี การตรวจสอบคุณ สมบัติและการน าเสนอโปรไฟล์ สไตล์ ลักษณะเด่นของ
ผู้บริ โภคทัง้ 8 ประการ หลังจากนัน้ ได้ มีการศึกษาหลายชิน้ ทาการตรวจสอบเครื่ องมือ CSI เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้ องของเครื่ องมือนี ้แต่ไม่เป็ นที่ยอมรับในวงกว้ างเท่ากับรูปแบบ CDM ซึง่ มีความสาคัญต่อบริ ษัท
เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริ โภคมีความมัน่ คงอยู่ตลอดเวลา และมีความเกี่ยวข้ องกับการแบ่งส่วนตลาด
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(Walsh, Hennig-Thurau, Wayne-Mitchell, & Wiedmann, 2001: 117-131) โดยรู ปแบบ CDM มีผลกระทบต่อ
ค่าอาหาร ผู้บริ โภคที่ใส่ใจต่อราคาก็แสดงให้ เห็นว่าการใช้ จ่ายเงินกับอาหารน้ อยกว่าผู้บริ โภคอื่นๆ ผู้บริ โภค
ยุคใหม่ใช้ เวลามากกว่าผู้บริ โภคแบบดังเดิ
้ ม (Hiu, Siu, Wang, & Chang, 2001: 326-345) และรู ปแบบ CDM
ยังเกี่ยวข้ องกับจิตสานึกด้ านราคา รวมถึงความไม่เต็มใจที่จะจ่ายในราคาที่สงู ผู้ซื ้อที่ม่งุ เน้ นราคาเป็ นส่วน
ใหญ่ จะสนใจในการประหยัดเงินจากส่วนลด และพวกเขามักจะซื อ้ สิ นค้ าและใช้ จ่ ายเงิ นให้ น้ อยที่ สุด
(Walters & Jamil, 2003: 17-29) ทาให้ สามารถคาดการณ์ได้ ว่าผู้ซื ้อที่ม่งุ เน้ นราคาสินค้ าต่า มักจะเลือกซื ้อใน
ร้ านค้ าที่ขายปลีกมากกว่าร้ านค้ าประเภทอื่นๆ เช่น ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต หรื อร้ านสะดวกซื ้อ ที่มี
ราคาสูงกว่า นอกจากนัน้ อิแวน-เดเมอร์ เอนิคา และคณะ (Ivan-Damir Anića, Edo Rajha, & Sunčana Piri
Rajhb, 2015: 63-74) ได้ นาเครื่ องมือของ Sproles และ Kendall มาพัฒนาและปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ ในการศึกษา
รูปแบบการตัดสินใจในบริ บทของผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศโครเอเชีย เพื่อพัฒนารู ปแบบของผู้บริ โภคจัด
กลุ่มผู้บริ โภค การศึกษาได้ ยืนยันว่ารู ปแบบการตัดสินใจของผู้บริ โภคที่เกี่ยวกับอาหาร (CDM) สามารถใช้
สาหรับการแบ่งส่วนตลาดได้ พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่มีต่อค่าอาหารรายเดือน ค่าใช้ จ่ายของผู้ค้า
ปลีกรายใหญ่และค่าใช้ จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวรายใหญ่
สาหรับประเทศไทย ส่วนใหญ่ มี การวัดในเรื่ องของปั จจัยต่างๆ ที่ มี ผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกหรื อสื่อผลิตภัณฑ์อาหาร ได้ แก่ รักษ์ เกียรติ จิรันธร, ณรงค์ศกั ดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร, ภัทราภรณ์
เงาดุลยวัต, ศิวพร มงคลสุข และศรี วิมล มหัทธโนบล (2550: 219-221) ศึกษาแบบวัดปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุขภาพของผู้ตอบ โดยวัดคะแนนแบบลิเคิร์ท (Likert scale) แบ่งระดับ
ความพึงพอใจเป็ น 5 ระดับคือ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย เฉยๆ ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง โดยให้
คะแนน 5 คะแนน ในระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง และให้ คะแนน 1 คะแนน สาหรับไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
สอดคล้ องกับ ชวัล วินิจชัยนันท์ และปรี ชา วิจิตรธรรมรส (2560: 58) วัดปั จจัยด้ านการตลาดที่มีผลต่อ
การบริ โภคผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนัก ได้ แก่ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ าน
การส่งเสริ มการตลาด โดยลักษณะแบบสอบถามจะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็ น
5 ระดับ จาก “มากที่สดุ ” ถึง “น้ อยที่สดุ ” และ กิตติคณ
ุ วิรัตน์ และก้ องภู นิมานันท์ (2559: 85) การวัดส่วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
เพื่อความงาม โดยส่วนประสมการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจาหน่าย และการ
ส่งเสริ มทาการตลาด เป็ นคาถามแบบปลาย (Closed-End Question) มีคาตอบเป็ นแบบรายการ เลือกตอบ
(Check list) ตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับ ตังแต่
้ ระดับมากที่สดุ มีจนถึง
น้ อยที่สดุ
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ในการวิจัยครัง้ นี ้ การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ วัดโดยแบบวัด
ประเภทมาตราประเมินรวมค่า ที่ผ้ ูวิจยั สร้ างขึ ้นจากนิยามปฏิบตั ิการที่เกิดจากการประมวลเอกสารทฤษฎี
และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง และเทียบเคียงกับ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2550) ที่ กล่าวถึงขัน้ ตอนในการ
ตัดสินใจ เพื่อให้ ช่วยในการตัดสินใจที่ถกู ต้ องหรื อมีประสิทธิภาพมากที่สดุ แบบวัดเป็ นแบบมาตรประเมิน 6
หน่วย ตังแต่
้ “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” และลดลงตามลาดับจนถึง “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” เป็ นข้ อคาถามที่มีทัง้
ทางบวกและทางลบ กรณี ข้อความทางบวก ให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนนในทิ ศ
ทางตรงข้ าม โดยผู้ที่ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติสงู
กว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมของบุคคลและพฤติกรรม
การกิน
จากการทบทวนการตัดสิ นใจแสดงพฤติ กรรมของบุคคล โดยการก าหนดและ
วิเคราะห์ปัญหา เพื่อกาหนดขอบเขตในเรื่ องการตัดสินใจ กาหนดทางเลือกหรื อพัฒนาทางเลือกและทาการ
เลือกวิธีการที่ดีที่สุด โดยผู้วิจยั ได้ เทียบเคียงงานวิจัยของ แอนจารี ชามา และคณะ (Anjali Sharma, Shruti
Bhola, Shweta Malyan, & Neha Patni, 2013: 817-824) ทาการศึกษาผลกระทบของความภักดีตอ่ แบรนด์
ต่อพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคสตรี ในผลิตภัณฑ์ เพื่อความงามในนิวเดลี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการซือ้ ของผู้บริ โภคในด้ านความงาม การสุ่มตัวอย่างแบบไม่น่ าจะเป็ น การวิจัยเชิ งปริ มาณ
เครื่ องมือเป็ นแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพและราคาเป็ นสองตัวแปรหลักที่ ผ้ ูหญิ งสามารถ
เปลี่ยนจากแบรนด์ หนึ่งไปเป็ นอีกแบรนด์ อื่นได้ ภาพลักษณ์ เป็ นสาเหตุสาคัญที่ ผ้ ูหญิ งเลือกในขณะซือ้
ผลิตภัณฑ์ เพื่อความงาม ซึ่งการศึกษาของ รักษ์ เกียรติ จิรันธร และคณะ (2550: 219) ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื อ้ ผลิ ตภัณฑ์ เสริ มอาหารเพื่ อสุขภาพของผู้ บริ โภค ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์เพื่อให้ ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ ผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหารเพื่อสุขภาพของประชาชนและ
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 63.26 โดยเป็ นนัก เรี ย นและนัก ศึ ก ษา มี เหตุผ ลในการรั บ ประทาน
ผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อชดเชยสารอาหารที่ ได้ รับไม่เพียงพอในแต่ละวัน โดยการ
โฆษณาทางโทรทัศน์ เป็ นสื่อที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อ ซึ่งเพื่อนเป็ นบุคคลที่ให้ คาแนะนาในการ
ตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุขภาพ และจากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื ้อ พบว่ารายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ราคาสินค้ า และประสบการณ์ เดิมในการใช้ ผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารเพื่อสุขภาพ มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื ้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้ องกับ จิราภา
โฆษิ ตวานิช (2554) ศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มบารุ งสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่าปั จจัยในด้ านภาพลักษณ์ ของ
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ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับมากที่สดุ อาจเป็ นเพราะ
ผู้บริโภคหันมาใส่ใจให้ ความสาคัญและคานึงถึงประโยชน์ที่ผ้ บู ริ โภคจะได้ รับผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ ก่อนที่จะมีการ
ตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ ทังในแง่
้ ของผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการยอมรับจากบุคคลทัว่ ไป มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง และได้ รับการรับรองมาตรฐาน รวมถึงการบริ ษัทได้ ร่วมบริ จาค
เพื่อการกุศลหรื อกิจกรรมสาธารณะต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม ทาให้ สะท้ อนได้ ว่ากลุ่มผู้บริ โภคที่เป็ นกลุ่ม
ของวัยรุ่นหรื อนักศึกษาต่างได้ ให้ ความสาคัญมากต่อตัวองค์กรและตัวผลิตภัณฑ์
นอกจากนัน้ ปั จจัยทางการตลาดบริ การที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การ
พบว่าปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ เชิงบวกต่อการใช้ บริ การคือ ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านราคาและด้ าน
บุคลากร สอดคล้ องกับ มนชัย ตรี สขุ (2550) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจใช้
บริ การศูนย์ลดน ้าหนักบิวตี ้เชพนิวลี่ไลน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งอายุระหว่าง 31-40 ปี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มี อาชี พพนักงานภาคเอกชนและรายได้ 10,001-20,000 บาท พบว่ามี ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ด้ านภาพลักษณ์องค์การ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านกระบวนการให้ บริการ ด้ านการ
คิดค่าบริ การ และด้ านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือด้ านการส่งเสริ มการตลาด ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้ใช้ บริ การต่อปั จจัยการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจใช้ บริ การจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลพบว่า ด้ าน
กระบวนการให้ บริ การ และด้ านผลิ ตภัณฑ์ มี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05
สอดคล้ องกับ อัญชิสา แก้ วอนันต์ (2552) ได้ ทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้ บริ การสถาบันเสริ มความงาม
เมดิแคร์ คลินิก ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ ความสาคัญกับปั จจัยทัง้ 7 ด้ าน
อยูร่ ะดับมาก ได้ แก่ ด้ านกระบวนการ ด้ านบุคลากร ด้ านสถานที่ ด้ านการจัดจาหน่ายบริการ ด้ านผลิตภัณฑ์
และบริการ ด้ านราคา และด้ านการส่งเสริ มการจาหน่ายบริการ และงานวิจยั ของ สิริกาญจน์ กมลปิ ยะพัฒน์
(2558: บทคัดย่อ) พบว่าผู้หญิงช่วงอายุ 20-30 ปี ส่วนใหญ่ได้ ใช้ สิทธิในการเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล
เอกชน โดยตัดสินใจด้ วยตนเองและใช้ บริ การจานวน 2-5 ครัง้ /ปี ปั จจัยด้ านการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และปั จจัยด้ านการบริ การและประกันสุขภาพมีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
โรงพยาบาลเอกชน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ วิสิษฐ์ อุทาสิน (2554) ทาการศึกษาพฤติกรรม
และปั จจัยในการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การเสริ มความงามของลูกค้ า ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร พบว่าผู้มารับบริ การส่วนใหญ่ มี อายุ 30-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
รับราชาการ ลูกจ้ างภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รายได้ ตอ่ เดือน 15,000-20,000 บาท ใช้ บริ การโดยการนวดหน้ า
เนื่ องจากความชานาญของพนักงานใช้ บริ การ 3-4 ครัง้ ต่อเดื อน แต่ละครัง้ เฉลี่ยราคา 500-1,000 บาท
ช่วงเวลาที่ใช้ บริการคือ 17.00-20.00 น. ด้ านบุคคลพบว่าเพศ อายุของลูกค้ ามีความสัมพันธ์กบั การเลือกใช้
บริ การสถานเสริ มความงาม ด้ านประเภทของบริ การที่ เลือกซือ้ อาชี พของลูกค้ ามี ความสัมพันธ์ กับการ
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เลือกใช้ บริ การ ด้ านเหตุผลที่เลือกใช้ บริ การด้ านบุคคลที่ไปใช้ บริ การในสถานเสริ มความงามด้ วยอาชีพของ
ลูกค้ ามีความสัมพันธ์กบั การเลือกใช้ บริการสถานเสริมความงามของลูกค้ าด้ านประเภทของบริการ และจาก
การศึกษาของ ชนานาถ พูลผล (2557: 81) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้ บริ การของลูกค้ า สลิมมิ่งพลัส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การของลูกค้ าสลิมมิ่งพลัส 2) ศึกษาการตัดสินใจใช้ บริ การของ
ลูกค้ าสลิ มมิ่ งพลัส 3) เปรี ยบเที ย บการตัด สิ น ใจใช้ บ ริ การของลูกค้ าสลิ มมิ่ งพลัส จ าแนกตาม
ปั จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล 4) ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริ การของลู กค้ าสลิ มมิ่ ง พลั ส กลุ่ มตั วอย่ างคื อ ลู กค้ าของสลิ มมิ่ งพลั สเฉพาะสาขาที่ อยู่ ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 348 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุ
ระหว่าง 30-40 ปี มากที่สดุ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชนมากที่สดุ
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีรายได้ ตอ่ เดือน 30,001-40,000 บาทมากที่สดุ 2) ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้ านการส่งเสริ มการตลาด อยู่ในระดับปานกลางและด้ านการจัดจาหน่ายอยู่
ในระดับมาก 3) การตัดสินใจใช้ บริ การด้ านการแสวงหาข้ อมูลอยู่ในระดับปานกลาง และด้ านการประเมิน
ทางเลือกอยู่ในระดับมาก 4) ลูกค้ าที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพและรายได้ ที่แตกต่างกันมีระดับการ
ตัดสินใจใช้ บริ การที่สลิมมิ่งพลัสแตกต่างกัน 5) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสินใจใช้ บริ การที่สลิมมิ่งพลัส ได้ แก่ ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านราคาและด้ านบุคลากร ซึ่งปั จจัยทัง้
3 ด้ าน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ บริการ
2.3 อิทธิพลระหว่ างบุคคล (Interpersonal Influences)
เป็ นอิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมมากที่สดุ เนื่องจากพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล เกิดจาก
การสังเกตและการเลียนแบบทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลอื่น เป็ นส่วนหนึ่งของการเรี ยนรู้ ทางสังคม
โดยเฉพาะบุคคลที่มีความผูกพันใกล้ ชิดที่เป็ นสิง่ แวดล้ อมที่อยู่รอบๆ ตัวบุคคล ได้ แก่ บิดามารดาในการอบรม
เลี ้ยงดูของพ่อแม่หรื อผู้ปกครอง ค่านิยมของพ่อแม่ การเป็ นแบบอย่างของครูและเพื่อนสนิท เป็ นต้ น สื่อ เพื่อน
ส่งผลให้ วยั รุ่นหญิงไทยมีความรู้สกึ ผูกพันใกล้ ชิด (Interpersonal Bonding) และเกิดการเรี ยนรู้พฤติกรรมหรื อ
ทัศนคติจากสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นบุคคลตัวแบบนัน้ (Others and Attitudes) ทาให้ เกิดการรับรู้ ตามบรรทัดฐาน
(Motivation to Comply) และแรงจูงใจที่จะทาตาม (Perceived Norms) ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อตามบรรทัดฐาน
ทางสังคม (Social Normative Beliefs) โดยจะน าไปสู่การตัดสินใจและความตัง้ ใจที่ จะแสดงพฤติกรรมของ
บุคคลนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อมต่อการมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ พบตัวแปรที่เกี่ยวข้ องและนามาศึกษาในครัง้ นี ้
ได้ แก่
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2.3.1 การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่องการมีรูปร่ างสวยงาม
ความหมาย
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) นัน้ มีนกั วิชาการหลาย
ท่านให้ ความหมายไว้ 2 ลักษณะคือ 1) ความหมายในเชิงของผลการสนับสนุนทางสังคมหรื อความอยู่ดีมีสขุ
(ดุจเดือน พันธุ มนาวิน, 2548: 65-81) เช่น การที่ บุคคลได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่ เข้ าใจ การได้ ความรัก การ
มองเห็นคุณค่า การยกย่อง มีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างบุคคล ทาให้ เกิดความผูกพันซึง่ กันและกัน และการรู้สกึ
ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม (Cobb, 1976: 300-314) เกิดความพึงพอใจจากการได้ รับการตอบสนอง
ความต้ องการในขันพื
้ น้ ฐานทางสังคม เช่น การได้ รับการยกย่อง ความภาคภูมิใจและความช่วยเหลือจาก
สังคม (Kaplan, Cassel, & Gore, 1977: 50-51) การสนับสนุนทางสังคมเป็ นความรู้ สึกเป็ นส่วนหนึ่งที่ได้ รับ
การยอมรับและเป็ นที่รัก ได้ รับการยกย่องให้ มีคุณค่าและเป็ นที่ต้องการจากกลุ่มที่มีความเฉพาะเจาะจง
(Pender, 1996; Pender, Murdaugh, & Parsons, 2006) ซึ่งรวมถึงการที่ บุคคลได้ รับความสัมพันธ์ ภาพที่ ดี
กับผู้อื่น โดยได้ รับความช่วยเหลือให้ บุคคลมีภาวะเจ็บป่ วยทังทางกายและทางจิ
้
ตลดลง รวมถึงผ่านภาวะ
วิกฤตของการเจ็บป่ วยและปั ญหาอื่นๆ ด้ วย และ 2) ความหมายในเชิงของประเภทการสนับสนุนทางสังคม
(ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2548: 65-81) เป็ นความสัมพันธ์ ที่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจระหว่างบุคคล เพื่อน เพื่อน
บ้ าน เครื อข่ายการทางาน ได้ แก่ การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ (Emotion Support) เช่น การให้ ความเห็นอก
เห็นใจ ความรัก การรับฟั ง การดูแลเอาใจใส่ ห่วงใย รับฟั ง เป็ นต้ น การสนับสนุนด้ านวัสดุอปุ กรณ์ (Material
Support) เช่น สิ่งของ แรงงาน เวลา การบริ การต่างๆ เป็ นต้ น การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร (Information
Support) เช่น การให้ คาแนะนาข้ อมูลข่าวสาร การชี ้แนวทางในการแก้ ปัญหา เป็ นต้ น และการสนับสนุนด้ าน
การประเมิน (Appraisal Support) เช่น การยอมรับโดยกล่าวคายกย่อง ชมเชย เพื่อนาไปประเมินตนเอง เป็ น
ต้ น (House, 1981) นอกจากนันนั
้ กวิชาการบางท่านได้ แบ่งการสนับสนุนทางสังคมเป็ น 3 ประเภทคือ 1) การ
สนับสนุนทางด้ านสิ่งของ 2) การสนับสนุนทางด้ านข้ อมูลสารสนเทศ และ 3) การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์
และสั งคม (Schaefer, Coyne, & Lazarus, 1981: 381-406; Brandet & Weinert, 1981: 277-280) ส าหรั บ
ประเทศไทยได้ ให้ ความหมายการสนับสนุ นทางสังคมไว้ ว่า เป็ นปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างบุ คคลสองคนใน
สถานการณ์ ใดสถานการณ์ หนึ่ง มีลกั ษณะ 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ เช่น การแสดง
ความรัก การเห็นอกเห็นใจ ความห่วงใย เป็ นต้ น 2) การสนับสนุนทางด้ านข้ อมูลข่าวสาร เช่น การให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับการทางานหรื อข้ อมูลย้ อนกลับ เป็ นต้ น และ 3) การสนับสนุนด้ านวัสดุอุปกรณ์ รวมทัง้ ทรัพยากร
งบประมาณและแรงงาน เช่น บริ การ เงิน สิ่งของ เครื่ องมือ เป็ นต้ น (Bhanthumnavin, 2000: 155-166 อ้ างอิง
จากดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2548: 67)
สรุ ปความหมายของการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ าง
สวยงาม หมายถึง การที่ ผ้ ูหญิ งไทยรับรู้ ว่าได้ รับความช่วยเหลือจากเพื่อนหรื อเพื่อนสนิทหรื อคนใกล้ ชิด
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ทางด้ านอารมณ์ ด้ านข้ อมูลข่าวสารและด้ านวัตถุสิ่งของ ซึ่งส่งผลให้ มีพฤติกรรมในเรื่ องการทาให้ ตนเองมี
รูปร่างสวยงามตามที่ตนเองหรื อกลุม่ เพื่อนต้ องการ
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั นาแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อน (Peers
Support) ช่วยในการหาคาอธิบายของการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงามได้
อย่างไร โดยผู้วิจยั ทาการศึกษาในกลุม่ ตัวอย่าง 2 ช่วงอายุคือ วัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้ นว่าพวก
เขาได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนด้ านใดบ้ าง หรื อได้ รับการสนับสนุนประเภทใดบ้ าง และแหล่งที่มา
ของการสนับสนุนจากลุม่ ใดบ้ าง โดยเฉพาะในวัยเรี ยนระดับอุดมศึกษาและวัยทางานนัน้ เพื่อนและผู้ร่วมงาน
เป็ นแหล่งสนับสนุนที่สาคัญและมีความใกล้ ชิดกับกลุ่มตัวอย่างมากกว่าการได้ รับการสนับสนุนจากบิดา
มารดา ที่ส่งผลต่อในการสนับสนุนเกือ้ กูลหรื อส่งเสริ มให้ พวกเขามีรูปร่ างสวยงามได้ อย่างไร เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ กับผู้อื่นย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงของชีวิต เช่น ในวัยเด็กแหล่งให้ การ
สนับสนุนส่วนมากได้ จากบิดามารดา พอเข้ าสู่ช่วงวัยทางานการสนับสนุนจากบิดามารดาจะลดลง และจาก
แหล่งอื่น เช่น เพื่อน เพื่อนร่ วมงาน เป็ นต้ น (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2547) เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่ทาให้ บุคคล
นัน้ ได้ รับการสนับสนุนที่ทาหน้ าที่อย่างไม่เป็ นทางการ มีประสบการณ์ มีความชานาญ ในการตอบสนอง
ความต้ องการทัว่ ไปและเฉพาะของบุคคล เป็ นเหตุให้ บุคคลนัน้ สามารถประสบความสาเร็ จและปรับตัวต่อ
สถานการณ์ เลวร้ ายที่เกิดขึ ้นในชีวิตได้ (Pender, 1996) และเป็ นระบบของการให้ ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน มีความรู้สกึ ผูกพัน แบ่งปั นความสุขความทุกข์ ความเข้ าใจกันแบบลึกซึ ้ง และทาให้ เกิดความไว้ เนื ้อเชื่อ
ใจกันหรื อสร้ างแรงใจกันและกัน (Mead, Hilton, & Curtis, 2001: 135) ซึ่งเป็ นรากฐานในการสร้ างเอกลักษณ์
แห่งตน หรื อประสบการณ์ ที่ได้ มีปฏิสมั พันธ์ ภายในกลุ่ม ทาให้ เกิดเป้าหมายในชีวิต ความรู้ สึกมีคณ
ุ ค่าใน
บุคคลและเกิดความดาดหวังจะมีชีวิตที่ดีในอนาคตอีกด้ วย (Garbarino, 1985) โดยเฉพาะวัยรุ่นเป็ น
วัยที่ให้ ความสาคัญกับกลุม่ เพื่อนและให้ ความสัมพันธ์ กบั เพื่อนต่างเพศ จึงคานึงถึงเรื่ องของภาพพจน์ของ
ตนเองมาก และความมัน่ ใจ มักมาจากการที่ผ้ อู ื่นยอมรับเกี่ยวกับรู ปร่ างหน้ าตาเช่นกัน นอกจากนัน้ เพื่อน
เป็ นบุคคลที่ สามารถแลกเปลี่ ยนในเรื่ องของค่านิ ยม ประสบการณ์ ชี วิตของกันและกันและมี อายุที่ อยู่
ใกล้ เคียงกัน (Lingren, 1995: 2004) และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ สึกนึกคิดโดยไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากนัน้
เพื่อนยังเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ เพื่อน (Peer Group) ทาให้ เกิดการสร้ างวัฒนธรรมในกลุม่ เพื่อนอีกด้ วย
การวัดการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่องการมีรูปร่ างสวยงาม
การวัดการสนับสนุนทางสังคมจากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ได้ แก่ แนวคิดการสนับสนุนของเฮาส์ ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตราประเมินค่า 5 ระดับ จานวน 14 ข้ อ คาถาม
มี 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การสนับสนุนด้ านอารมณ์ 2) การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร 3) การสนับสนุน
ด้ านข้ อมูลป้อนกลับ และ 4) การสนับสนุนด้ านทรัพยากร โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ความเชื่อมัน่ รวม
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เท่ากับ .926 การวัดการสนับสนุนทางสังคมเป็ นแบบวัดการรับรู้ ของบุคคลที่รายงานถึงการสนับสนุนทาง
สังคมที่ ตนเองได้ รับ แบบวัดมี ทัง้ แบบรวมกันในหลายแหล่งของการสนับสนุน เช่น แบบวัด Network of
Relationships Inventory ของเฟอร์ แมนและเบอร์ เมสเตอร์ (Furman & Buhrmester, 1992: 103-115)
ประกอบด้ วยการวัดการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่ อน ประกอบด้ วย 5 องค์ ประกอบ ได้ แก่ ด้ าน
มิตรภาพ (Companionship) ด้ านการช่วยเหลือด้ านวัสดุอปุ กรณ์ (Instrumental Help) ด้ านความใกล้ ชิด
(Intimacy) ด้ านความรัก (Affection) และด้ านส่งเสริ มคุณค่าของบุคคล (Enhancement of Worth) สาหรับ
ประเทศไทยได้ มีการวัดการสนับสนุนทางสังคมของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2547) แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน 1) การ
สนับสนุนด้ านอารมณ์ 2) การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร และ 3) การสนับสนุนด้ านวัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องมือ
และงบประมาณ ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตราประเมินรวมค่า 6 ระดับ จานวน 20 ข้ อ คาถามมีคา่ สัมประสิทธิ์
ความเชื่อมัน่ โดยรวมเท่ากับ .86 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมของ พรพิมล วรวุฒิ พุทธพงศ์ และสงคราม
เชาวน์ศิลป์ (2549: 33-47) แบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน 1) การสนับสนุนด้ านอารมณ์ 2) การสนับสนุนด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร 3) การสนับสนุนเพื่อประเมินค่า และ 4) การสนับสนุนด้ านวัตถุสิ่งของ ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตรา
ประเมินรวมค่า 6 ระดับ จานวน 20 ข้ อคาถาม มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ โดยรวมเท่ากับ .90 และแบบวัด
การสนับสนุนทางสังคมของ ศุภชัย ตู้กลาง และคณะ (2555: 283-287) ได้ จากแบบสอบถามแหล่งประโยชน์
ส่วนบุคคล (Personal Resource Questionnair: PRQ2000) ของไวน์เนิสท (Weinert, 2000) แบบสอบถามแปล
เป็ นภาษาไทยโดย ประภาศรี ทุ่งมีผล (2548) ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเนื ้อหาและการตรวจสอบความตรง
กับแบบประเมิ นระบาดวิทยาของภาวะซึมเศร้ าในชุมชน (Center for Epidemiologic Studies Depression
Scale: CESD) ได้ ค่า r ระหว่าง .44-.51 และค่าความเชื่ อมั่นโดยใช้ Cronbach’s Alpha Coefficient ระหว่าง
.87-.93 ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 15 ข้ อ ลักษณะข้ อคาถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 7
นอกจากนัน้ แบบวัดของ มะลิวรรณ วษณ์ ขันธ์ และคณะ (2558: 57-75) ได้ ใช้
แบบวัดแรงสนับสนุนทางสังคม ได้ แก่ แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางอารมณ์ พัฒนาโดยแบรนด์และไวเนิร์ท
(Brandt & Weinert, 1981: 277-280) ตามแนวคิ ดของไวส์ (Weiss, 1974: 17-27) แปลเป็ นภาษาไทยโดย
ฉัตรวลัย ใจอารี ย์ (2533) จานวน 25 ข้ อ แบ่งเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่ 1) ความใกล้ ชิดผูกพัน 2) การเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มหรื อสังคม 3) การมีโอกาสช่วยเหลือบุคคลอื่น 4) การรับรู้ ถึงคุณค่าของตนเอง และ 5) การได้ รับ
ความช่วยเหลือด้ านต่างๆ คาตอบเป็ นแบบประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ 1-7 คะแนน รวมค่าตังแต่
้ 25-175
คะแนน ผู้ที่มีคะแนนสูง หมายถึง ผู้ที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมระดับสูง จากการหาแบบสอบถามนีไ้ ปหา
ความเชื่อมัน่ ในวัยรุ่น ซึง่ มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 คน พบว่าได้ คา่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ า
ของครอนบราคเท่ากับ .90 และจากการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .87
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ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบวัดขึ ้นเองจากนิยามเชิงปฏิบตั ิการที่เกิดจาก
การประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ที่กล่าวถึงการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ อง
การมีรูปร่ างสวยงาม หมายถึง การที่ ผ้ ูหญิ งไทยรับรู้ ว่าได้ รับความช่วยเหลือจากเพื่อนด้ านอารมณ์ ด้ าน
ข้ อมูลข่าวสารและด้ านวัตถุสิ่งของ ในเรื่ องการทาให้ ตนเองมีรูปร่ างสวยงาม ผู้วิจยั แบบวัดเป็ นแบบมาตร
ประเมิน 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” และลดลงตามลาดับจนถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” เป็ นข้ อคาถามที่มีทงทางบวก
ั้
และทางลบ กรณีข้อความทางบวก ให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนนในทิศทางตรงข้ าม
ถ้ าผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่าง
สวยงามมากกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ ยวกับการสนั บสนุ นทางสั งคมจากเพื่อนในเรื่ องการมี รูปร่ าง
สวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ได้ มีนกั วิชาการทาการศึกษาการ
สนั บสนุ นทางสังคมจากกลุ่ มเพื่ อน ได้ แก่ การศึ กษาของดี บรา ลอราส กุ ลเดอร์ ซัน (Debra LoraschGunderson, 2012: 1-24) อิทธิพลความสัมพันธ์ของครอบครัว เพื่อนและสื่อที่มีตอ่ การพัฒนาการไปสูก่ ารกิน
ผิดปกติในวัยรุ่น วัตถุประสงค์เพื่อค้ นหาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาไปสูก่ ารแสดงอาการของโรคการกิน
ผิดปกติในวัยรุ่ นทัง้ ผู้ชายและผู้หญิ ง ชนิดของการวิจยั ที่ใช้ Cross-Section ด้ วยแบบผสานวิธี เริ่ มต้ นด้ วย
การวิจยั เชิงปริ มาณ โดยการวิจยั เชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 18-21 ปี จากมหาวิทยาลัยเซ็นต์ โทมัส
(St. Thomas University) ใช้ แบบสอบถาม 22 ข้ อ ที่เกี่ยวกับการสารวจประเมินข้ อมูลจากเว็บไซต์ออนไลน์
คาถามออกแบบเป็ นความเข้ าใจถึงอิทธิพลที่วยั รุ่ นควรจะได้ รับเป็ นพื ้นฐานในชีวิตประจาวันที่เกี่ยวข้ องกับ
ร่ างกาย และหนึ่งในนันเป็
้ นอิทธิพลที่พฒ
ั นานาไปสู่โรคการกินผิดปกติ ใช้ การวิเคราะห์สถิติพรรณนา ตาม
ด้ วยการวิจัยเชิงคุณภาพ มี ผ้ ูร่วมวิจัยจานวน 14 คน เป็ นการรับรู้ ของกลุ่มตัวอย่างที่ เกี่ ยวกับการได้ รับ
อิทธิพลภายใต้ บริ บทสิ่งแวดล้ อมทังครอบครั
้
ว เพื่อนและสื่อ เครื่ องมือใช้ คาถามปลายเปิ ดและคาถามปลาย
ปิ ด (Open-Ended and Closed Ended) ใช้ การวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา ผลการศึกษาพบว่าอิทธิพลความสัมพันธ์
ของครอบครัว เพื่อนและสื่อมีผลต่อการพัฒนาการไปสู่การกินผิดปกติในวัยรุ่ นทัง้ 2 เพศ ข้ อมูลหลักฐาน
บางประการได้ บ่งชี ้ว่ากลุ่มเพื่อนของผู้หญิ งเป็ นกลุ่มที่มีวฒ
ั นธรรมของการจัดการความคิดเกี่ยวกับความ
ผอมและพฤติกรรมการลดน ้าหนัก (Eisenberg et al, 2005: 1165-1173) ที่พฒ
ั นาการไปสู่โรคการกินผิดปกติ
ไม่ว่าจะเป็ นการถูกล้ อเลียน ตัวแบบและสนทนาที่เกี่ ยวกับนา้ หนัก รู ปร่ างและประเด็นการกิน ก็มักจะมี
ความเชื่อที่คล้ ายๆ กันกับกลุม่ เพื่อนๆ
ส าหรั บการศึ กษาของ Carolina Leonidas and Manoel Antônio Dos Santos
(2014: 915-927) ทาการทบทวนวรรณกรรมแบบการบูรณาการเครื อข่ายการสนับสนุนทางสังคมและการกิน
ผิดปกติ โดยรวบรวมเอกสารวิชาการที่ได้ รับการตีพิมพ์ตงแต่
ั ้ ปี ค.ศ. 2006-2013 และทาการคัดเลือกเฉพาะ
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เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการสนับสนุนทางสังคมและเครื่ องข่ายทางสังคมในผู้ป่วยที่เป็ นโรคการกินผิดปกติ มี
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .95 จานวน 24 เรื่ อง ข้ อมูลได้ จากเอกสาร United States National Library
of Medicine, Latin American and Caribbean Center on Health Sciences Information, Saô Paulo,
Brazil, Psychological Abstracts: American Psychological Association, Washington, DC, USA แ ล ะ
Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature; EBSCO Industries, Inc., Ipswich, MA, USA.
ผลการศึกษาพบว่าจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่แสดงให้ เห็นถึงความต้ องการสนับสนุนทางสังคมในการดูแล
สุขภาพ นอกจากได้ รับการสนับสนุนจากครอบครัวแล้ ว ควรได้ รับการสนับสนุนจากเพื่อน เพื่อนร่ วมงาน
เพื่ อนบ้ าน กลุ่มศาสนา เป็ นต้ น เพื่ อที่ จะเป็ นตัวช่วยในการรับมื อช่วยเหลื อเป็ นรายบุคคล และ
สอดคล้ องกับการศึกษาของ ปนัดดา จันทร์ สกุ รี และนิตินยั รุ่ งจินดารัตน์ (2558: ข-ค) ได้ ทาการศึกษา
การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพของวัยรุ่นตอนปลายโดยตัวชี ้วัดทางปั ญญาสังคม: กรณีศกึ ษา
นักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล วัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
บริ โภคเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของปั จจัยภายในตัวบุคคล
และปั จจัยทางสภาพแวดล้ อมที่ มี ต่อพฤติกรรมการบริ โภคเพื่ อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย กลุ่ม
ตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ 2 แห่ง
และมหาวิ ทยาลัยเอกชน 2 แห่ ง จ านวนทัง้ หมด 1,200 คน เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล การเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลใช้ แบบสอบถามพัฒนาจากแนวคิดทฤษฎีปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory: SCT) และ
ตัวชีว้ ดั ที่เรี ยกว่า “Dietary Guideline Index: DGI” ใช้ ในการประเมินการปฏิบตั ิตามแนวทางการบริ โภคของ
ชาวออสเตรเลี ย (Dietary Guidelines for Australian Adults: DGAA) ผลการศึ กษาทางด้ านความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับปั จจัยทางสภาพแวดล้ อมที่มีต่อพฤติกรรมการบริ โภคเพื่อสุขภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนให้ ปฏิบตั ิพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง
แต่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีต่อพฤติกรรมการบริ โภคเพื่อสุขภาพ พบว่า
ปั จจัยทางด้ านการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุขภาพ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนการศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคอาหารในการดาเนินชีวิตอยู่ในกลุ่มเพื่อน
ของ นาดิรา เมลิค และคณะ (Nadira Mallick et al., 2014) ได้ ศึกษาพฤติกรรมการกินและมุมมองของวัยรุ่ น
ต่อรูปร่างและปั จจัยองค์ประกอบที่น่าจะเป็ นไปได้ พบว่าเด็กวัยรุ่นหญิงทัว่ โลกมีแนวโน้ มต่อการพัฒนาจาก
ระดับกลางไปสู่ระดับรุ นแรงที่ จะก่อให้ เกิ ดโรคการกิ นผิดปกติ ซึ่งเป็ นเหตุผลหนึ่งของการยอมรับในการ
ควบคุมน ้าหนักหรื อมีรูปร่างผอมบาง โดยพฤติกรรมการกินของวัยรุ่นเป็ นลักษณะของบุคคลและอิทธิพลของ
สภาพแวดล้ อมของแต่ละบุคคล พบว่าเป็ นผลมาจากทางด้ านจิตใจ นอกจากนัน้ ยังพบอิทธิพลจากครอบครัว
เพื่อนและเครื อข่ายที่ให้ ความช่วยเหลือและปั จจัยอื่นๆ เช่น อาหารโรงเรี ยน ร้ านขายอาหาร เป็ นต้ น
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ยิ่งไปกว่านันปั
้ จจัยสาคัญอื่นๆ เช่น ระบบสังคมขนาดใหญ่ อันที่ ประกอบด้ วย
การสื่อสารมวลชน การตลาดและสื่อโฆษณา ชุมชนและค่านิยมทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะผู้หญิ งวัยรุ่ นที่มี
มุมมองเกี่ยวกับรูปร่างน ้าหนักตัวและความผอมบางที่จะนาไปสูร่ ะดับการพัฒนาการพฤติกรรมการกินระดับ
ปานกลางและไปสูก่ ารกินผิดปกติอย่างรุนแรง (Madanat et al., 2011: 599–604) และจากการรายงาน
ของโรคกินผิดปกติมีผลต่อภาวะโภชนาการในวัยรุ่น (Tsai et al, 2011) พบว่าเด็กวัยรุ่นหญิงมีพฤติกรรมการ
กิ นผิดปกติมากกว่าวัยรุ่ นชาย เพราะว่าพวกเขามี การเปลี่ยนแปลงในเรื่ องขนาดของรู ปร่ างและร่ างกาย
ชัดเจน เพื่อเตรี ยมเข้ าสู่การประกอบอาชีพ จึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ เพิ่มการมี ปัญหาทางด้ านจิต สภาวะทาง
โภชนาการและพัฒนาไปสู่การเป็ นโรคการกินผิดปกติ การศึกษามากมายได้ พบว่าวัยรุ่ นหญิงมีความสนใจ
ในการมีน ้าหนักลดและมากกว่าร้ อยละ 40 พยายามที่จะลดน ้าหนัก (Wardle & Marsland, 1990: 377-391;
Kann et al.,1996: 365-377)
2.3.2 ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ างสวยงาม
ความหมาย
ตัวแบบ หมายถึง กระบวนการที่เสนอตัวแบบเพื่อบุคคลหรื อสัญญาลักษณ์
แทนบุคคลแล้ ว นามาประมวลในการทาพฤติกรรม ซึ่ง สเที ยร์ ฟิว (Striefel, 1981) กล่าวว่าทุกอย่างที่ อยู่
ภายใต้ การได้ ยินหรื อการได้ เห็น ล้ วนมีโอกาสที่จะเป็ นตัวแบบทัง้ สิ ้น (ประทีป จินงี่ , 2540: 233-234) และ
แบนดูรา (Bandura, 1969) กล่าวว่าตัวแบบนัน้ จะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 3 ด้ านคือ 1) ช่วยให้ บุคคล
เรี ยนรู้ พฤติกรรมหรื อทักษะใหม่ๆ ซึ่งผลของตัวแบบนี ้สามารถนาเอาวิธีการเสนอตัวแบบไปสร้ างพฤติกรรม
ใหม่ๆ ให้ กบั บุคคลที่ยงั ไม่เคยกระทาพฤติกรรมนันๆ
้ เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ตอ่ พวกเขาในปั จจุบนั และอนาคต
2) มีผลทาให้ เกิดการระงับ (Inhibition) หรื อการยุติการระงับ (Disinhibition) ย่อมขึ ้นอยู่กบั ตัวแบบว่าจะแสดง
พฤติกรรมด้ านดีหรื อไม่ดี และย่อมส่งผลต่อผู้สงั เกตว่ามีแนวโน้ มปฏิบตั ิด้านดีหรื อไม่ดีเช่นกัน 3) ช่วยให้
พฤติกรรมที่เคยได้ รับการเรี ยนรู้มาแล้ วได้ มีโอกาสแสดงออกมาได้ ดังนัน้ ผลของตัวแบบดังกล่าวจึงทาหน้ าที่
เป็ นสัญญาณกระตุ้นให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา (สมโภชน์ เอี่ ยมสุภาษิ ต, 2556: 254-255) ดังนัน้
ตัวแบบจากสื่อการมีรูปร่างสวยงาม หมายถึง การนาเสนอตัวแบบเพื่อบุคคลหรื อสัญญาลักษณ์แทนบุคคล
โดยผ่ านสื่ อต่ างๆ ได้ แก่ วารสาร นิ ตยสาร หนังสื อพิ มพ์ เทคโนโลยี สมัยใหม่ อาทิ เช่ น วิ ทยุ โทรทัศน์
ภาพยนตร์ อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น โดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ และจดจา นามารวบรวมให้ เกิ ดพฤติกรรมที่
ตนเองต้ องการใช้ ในการดาเนินชีวิต
สรุ ปได้ ว่าในการวิจัยครัง้ นี ้ ตัวแบบจากสื่อของการมี รูปร่ างสวยงาม หมายถึง
ระดับการรับรู้ ของผู้หญิ งไทยที่ ได้ รับแบบอย่างในการปฏิบัติจากสื่อประเภทต่างๆ เกี่ ยวกับการมี รูปร่ าง
สวยงาม และยอมรับอิทธิพลของสื่อในการชักจูงให้ ผ้ หู ญิงไทยมีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการมีรูปร่างสวยงามได้
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องค์ ประกอบการเป็ นตัวแบบที่มีประสิทธิภาพ
ตัวแบบที่มีประสิทธิภาพนัน้ มีองค์ประกอบดังนี ้ 1) ตัวแบบต้ องสามารถดึงดูด
ความสนใจได้ และต้ องมี ความส าคัญต่อผู้หญิ งแต่ละวัยหรื อต้ องเป็ นที่ ร้ ู จัก โดยผ่ านสื่ อต่างๆ 2) เมื่ อ
ตัวแบบแสดงพฤติกรรมเป้าหมายแล้ วจะต้ องได้ รับการเสริ มแรง 3) ผู้หญิงจะแสดงพฤติกรรมตามเป้าหมาย
ตามตัวแบบที่ผ่านสื่อนัน้ ๆ 4) เมื่อผู้หญิ งแต่ละวัยแสดงพฤติกรรมตามเป้าหมายตามตัวแบบที่ได้ จากสื่อ
ต่างๆ พวกเขาจะต้ องได้ การเสริ มแรงทันที 5) ผู้หญิ งพยายามหาตัวแบบมากกว่าหนึ่ งตัวแบบเพื่ อแสดง
พฤติกรรมนันออกมา
้
6) การที่ ตัวแบบอยู่ในสภาพที่คล้ ายหรื อเหมือนจริ งกับผู้หญิง เช่น เรื่ องของปั ญหาของ
ผู้หญิงในแต่ละวัย เชื ้อชาติ จะทาให้ ทาตามตัวแบบได้ ดี 7) ตัวแบบแสดงพฤติกรรมโดยการชี ้แนะและจูงใจ
เพื่อให้ ผ้ หู ญิงในแต่ละวัยทาตาม 8) ตัวแบบต้ องแสดงพฤติกรรมช้ าๆ ซ ้าๆ และเสริ มแรงบ่อยๆ 9) ผู้หญิงมัก
ทาตามตัวอย่างโดยผ่านตัวแบบ (ประที ป จินงี่ , 2540: 233-234) นอกจากนัน้ เพอรี่ และฟูรูคาวา (Perry &
Furukawa, 1986) กล่าวถึงปั จจัยที่ส่งเสริ มต่อตัวแบบที่มีประสิทธิภาพของการเสนอตัวแบบ มี 2 ปั จจัยคือ
1) ปั จจัยที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และกาเก็บจา (Factors Enhancing Learning and Retention) ขึ ้นอยู่กับความ
ตัง้ ใจของผู้สังเกตที่ จะสังเกต ตัวแบบและความสามารถในการจดจาสิ่งที่ สังเกตได้ และ 2) ลักษณะของ
ตัวแบบ ปั จจุบนั พบว่าสื่อต่างๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล โดยเฉพาะในผู้หญิงที่มีพฤติกรรมต้ องการ
ความสวยงาม การดึงดูดเพศตรงข้ าม หรื อการทาตัวเองให้ เป็ นที่ ยอมรับทางสังคม หรื อในกลุ่มเพื่อนโดย
วิธีการผ่านสื่อ ซึ่งเป็ นลักษณะการถ่ายทอดแบบเป็ นสาธารณะ โดยผู้ส่งสารถื อว่าเป็ นผู้ผลิตและมักจะ
ดาเนินงานเป็ นองค์กรที่มีโครงสร้ างทางองค์กรที่ซบั ซ้ อน รวมถึงสื่อที่ใช้ เทคโนโลยี รุ่ นแรก ได้ แก่ สิ่งตีพิมพ์
ต่ างๆ เช่ น วารสาร นิ ตยสาร หนั งสื อพิ มพ์ เทคโนโลยี สมั ยใหม่ อาทิ เช่ น วิ ทยุ โทรทั ศน์ ภาพยนตร์
อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น (พีระ จิรโสภณ, 2546) ความเชื่อและการยอมรับว่าสื่อมีอิทธิพลต่อความรู้ เจตคติและ
พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งมีแนวคิดสนับสนุนอิทธิ พลของสื่อและผลต่อมนุษย์โดยตรง โดยมีทฤษฎีซึ่ง
เกิดขึน้ จากฐานความเชื่อที่ ว่าสื่อมี อิทธิ พลโดยตรงต่อ มนุษย์ นั่นคือ Behaviorism, Freudianism และ
Magic Bullet Theory โดยมองว่าสื่อเข้ าไปกระตุ้นมนุษย์ไม่ว่าจะโดยจิตสานึก จิตใต้ สานึกหรื อจิตกึ่งสานึก
และเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ ้น ที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงทังความรู
้
้ เจตคติและพฤติกรรม
ดังนัน้ ผู้วิจยั ได้ นาตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามมาศึกษาวิจยั ในครัง้
นี ้ โดยนาแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1977) เกี่ยวกับทฤษฎีการเลียนแบบไว้ คือ มนุษย์เรี ยนรู้ พฤติกรรม
ใหม่ๆ จากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่นๆ หรื อพฤติกรรมตามที่ ปรากฏในสื่อมวลชน ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยจะ
ทาการศึกษาเฉพาะแม่แบบในเชิงบวกที่แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็ นที่ยอมรับของสังคมและมี
แนวโน้ มทาให้ ผ้ ูหญิ งไทยเกิ ดการเรี ยนรู้ พฤติกรรมที่ น่ าพึงปรารถนาเหล่ านัน้ ดังนัน้ ในแง่มุมของ
สื่อสารต่างๆ นามาอธิบายถึงการเลียนแบบของผู้หญิงไทยจากการเลียนแบบพฤติกรรมนันอย่
้ างไร หรื อจาก
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ประสบการณ์ ที่ได้ รับผ่านสื่อประเภทต่างๆ ได้ แก่ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละคร วิทยุ สื่อ สิ่งพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต
เป็ นต้ น สื่อเหล่านี ม้ ี ส่วนทาให้ ผ้ ูหญิ งไทยมีพฤติกรรมการกิ นเป็ นอย่างไรและส่งผลต่อพวกเขาเหล่านัน้
อย่างไร โดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู้จากการสังเกตการกระทาที่เป็ นตัวแบบหรื อการสังเกตจากการกระทาของ
คนอื่น ช่วยทาให้ เกิดความคิดว่าควรจะแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ อย่างไรบ้ างให้ ได้ มาซึ่งการมีรูปร่ างสวยงาม
และควรใช้ วิธีการใดบ้ าง หรื อควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนันอย่
้ างไร เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จากการ
เรี ยนรู้โดยการสังเกตตัวแบบ
การวัดตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ างสวยงาม
การวัดตัวแบบจากสื่ อของการมี รูปร่ างสวยงาม จากการประมวลเอกสารและ
งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ โซเชีย ทัชชิ และเจนนิเฟอร์ ปิ เตอร์ (Socia Tucci & Jennifer Peters, 2008: 521524) ได้ ศึกษาการประเมินความพึงพอใจในรู ปร่ างตนเอง โดยการให้ พิจารณารู ปภาพที่เป็ นตัวแบบของคน
ผอมที่มีชื่อเสียง ในขณะที่คนอื่นๆ ให้ พิจารณาตัวแบบของคนอ้ วนที่มีชื่อเสียง (ประมาณค่าเฉลี่ย BMI 28
Kg/m2) จานวน 30 รู ป และยังมีเครื่ องมือวัดโรคการกินผิดปกติที่นามาใช้ กนั อย่างกว้ างขวางและมีค่าความ
เชื่อมัน่ และค่าความเที่ยงตรงระดับดี โดยได้ มีการกาหนดขอบเขตของการกินผิดปกติและความพึงพอใจใน
รู ปร่ างของแต่ละบุคคลของ แกรเนอร์ และคนอื่นๆ (Garner et al., 1983: 15-34) เพื่อกาหนดความสามารถใน
การประเมินความพึงพอใจรู ปร่ างตนเองทัง้ หมด ผู้ร่วมวิ จัยจะถูกถามเกี่ยวกับความหมายของระดับความ
วิตกกังวล โดยใช้ Visual Analogue Scale (VAS) ซึ่งค่าเฉลี่ยของผู้ร่วมวิจยั แต่ละคนที่ได้ จะเป็ นตัวกาหนด
ความพึงพอใจรู ปร่ างทัง้ หมด ส าหรับความพึงพอใจในรู ปร่ างดูจากความต้ องการพยายามจะผอมและ
แนวโน้ มที่จะเกิดโรคการกินผิดปกติชนิด Bulimia Nervosa เป็ นข้ อมูลที่ได้ มาจากการทบทวนวรรณกรรมและ
เป็ นความเชื่อของการเปลี่ยนแปลงของร่ างกาย (เช่น ความเข้ าใจ เจตคติและพฤติกรรม) (Botta, 1999: 22-41)
และแบบวัดการรับรู้ ระดับทางสังคมวัฒนธรรม (Perceived Sociocultural Pressure Scale: PSPS) (Stice &
Agras, 1998: 257-276) มีข้อคาถาม 8 ข้ อ เกี่ยวกับการได้ รับความกดดันให้ มีรูปร่ างผอม เช่น จากครอบครัว
เพื่อน สื่อต่างๆ มีคา่ ความสอดคล้ องภายใน (Cronbach’s α=.803)
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบวัดขึ ้นเองจากนิยามเชิงปฏิบตั ิการที่กล่าวถึง
ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ างสวยงาม หมายถึง ระดับการรับรู้ ของผู้หญิ งไทยที่ ได้ รับแบบอย่างในการ
ปฏิ บัติ จากสื่ อประเภทต่ างๆ เกี่ ยวกับการมี รูปร่ างสวยงามและยอมรั บอิ ทธิ พลของสื่ อในการชักจูงให้
ผู้หญิ งไทยมีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการมีรูปร่ างสวยงามได้ วัดได้ โดยแบบวัดที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ น้ จากนิยามเชิง
ปฏิบตั ิ การประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยการประยุกต์แนวคิดของ แบนดูรา (Bandura,
1989: 1-60) แบบวัดเป็ นแบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริ งที่สุด” และลดลงตามลาดับจนถึง “ไม่จริ ง
ที่สดุ ” เป็ นข้ อคาถามที่มีทงทางบวกและทางลบ
ั้
กรณีข้อความทางบวก ให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้ อความ
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ทางลบให้ คะแนนในทิศทางตรงข้ าม ถ้ าผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่เห็นตัวแบบจากสื่อของการ
มีรูปร่างสวยงามมากกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวกับตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ างสวยงาม
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับตัวแบบจากสื่อที่มีผลต่อรู ปร่ าง
ตนเอง และส่งผลต่อการกินผิดปกติ เช่น การศึกษาของ โซเนีย ทัชซิ และเจนนิเฟอร์ ปิ เตอร์ (Socia Tucci &
Jennifer Peters, 2008: 521) ศึกษาอิทธิ พลสื่อต่อความพึงพอใจในรู ปร่ างของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิ ทยาลัยลิเวอร์ พูล สาขาจิ ตวิทยา วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาผลกระทบจากสื่ อต่อรู ปร่ างและการกิ น
ผิดปกติ ผู้ร่วมวิจยั จานวน 42 คน อายุ 18-25 ปี ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคการกินผิดปกติ โดยผู้ร่วมวิจยั ได้ รับ
ข้ อมูลจากแมกกาซีน ที่แสดงภาพทางกายภาพในความคิดเกี่ยวกับตัวแบบที่มีรูปร่ างผอมบางและตัวแบบที่
มีน ้าหนักเกิน ผลการศึกษาพบว่าผู้ร่วมวิจยั มีความพึงพอใจต่อรูปร่างตนเองลดลงจากการที่ได้ ดตู วั แบบที่มี
รู ปร่ างผอม และพบหลักฐานหนึ่งที่ เชื่อว่ารู ปลักษณ์ ที่ได้ จากสื่อมีผลกระทบระยะสันทั
้ นที ต่อพฤติกรรม
เจตคติ ความไม่พึงพอใจในรู ปร่ าง และต้ องการที่จะพยายามมีรูปร่ างผอมบางบ้ าง แต่ไม่สามารถสรุ ปได้ ว่า
การที่ ผ้ ูร่วมวิ จัยที่ ต้ องการมี รูปร่ างผอมจะเกิ ดพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ เพิ่ มขึน้ หรื อไม่ สอดคล้ องกับ
คริ สเตน และวิลเลี่ยม (Kristen & William, 2012: 41) ศึกษาผลกระทบจากสื่อต่อรู ปร่ างของตนเอง โดยการ
ตรวจสอบความเชื่อมต่อระหว่างการใช้ สื่อและความไม่พอใจของร่างกาย เคียงคูก่ บั ปั จจัยจากสื่อของความ
เชื่อ มัน่ ในตนเอง และปั จจัยทางสังคมอื่นๆ เช่น กลุ่มเพื่อน และทัศนคติของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นัก ศึก ษาผู้ห ญิง ระดับ ปริ ญญาตรี จานวน 285 คน วัดจากการเปิ ดรับสื่อ โดยการเปรี ยบเที ยบ
รู ปแบบจากสื่อ ความเชื่อมั่นในตนเอง พ่อแม่และเจตคติของกลุ่มเพื่อนที่ เกี่ ยวกับรู ปร่ าง เช่นเดียวกับ
ความคิ ดเกี่ ยวกับการวัดความผอมและความไม่ พอใจในรู ปร่ าง โดยรวมแล้ วพบว่ ารู ปแบบของสื่ อมี
ความสัมพันธ์กบั ความคิดเกี่ยวกับความผอม แต่ไม่ได้ แสดงว่ามีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติในกลุ่มเพื่อนและ
ความเชื่ อมั่นในตนเอง ในขณะเดียวกันจากการตัง้ ข้ อสังเกตพบว่าการเปรี ยบเที ยบกลุ่มเพื่อนและความ
เชื่อมัน่ ในตนเองเป็ นตัวชี ้วัดที่แข็งแกร่งของความไม่พอใจในร่างกาย นอกจากนี ้พบว่าอิทธิพลทางสังคมหรื อ
สิ่งแวดล้ อมและความเชื่อมัน่ ในตนเองได้ แสดงให้ เห็นว่าเป็ นตัวชี ้วัดจุดแข็งที่มีตอ่ ความไม่พอใจของร่างกาย
และข้ อมูลที่ได้ จากสื่อส่งผลกระทบทางอ้ อมต่อความไม่พอใจของร่างกาย
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา มี งานวิจัยที่ เกี่ ยวกับสื่อสารมวลชนส่งผลต่อมุมมอง
ภาพลักษณ์ของผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้ นมีปริมานจานวนมาก แต่ก็เป็ นเพียงส่วนหนึง่ เท่านันในกระบวนการ
้
ขับเคลื่อนทางทฤษฎีและผลกระทบของสื่อออนไลน์ ต่อรู ปร่ างภาพลักษณ์ ผ้ ูหญิ งและการรับรู้ ตนเอง เช่น
การศึกษาของ ริชาร์ ด (Richard, 2014) ศึกษาผลกระทบสื่อสังคมออนไลน์ตอ่ มุมมองภาพลักษณ์ของผู้หญิง:
ภายใต้ มุมมองทางทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย พบว่าสื่อออนไลน์ มีผลต่อวัยผู้ใหญ่ ตอนต้ นค่อนข้ างมาก
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เมื่อทาการวิจยั โดยการมองภาพรวมในชุมชนและนาทฤษฎีจิตสังคมเสนอเป็ นกรอบแนวคิดเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบของสื่อสารมวลชนส่งผลต่อมุมมองภาพลักษณ์ ของผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น
รู ปแบบปฏิสัมพันธ์ กันและลักษณะเนื อ้ หาของสื่อสารมวลชน เช่น การมองจุดแข็งและการเปลี่ยนแปลง
ภาพรวมของรู ปร่ างภาพลักษณ์ การเสนอแนะจากสื่อต่างๆ โดยท าการเปรี ยบเที ยบการท างานสังคมใน
ทางด้ านลบ การส่งต่อ และกระบวนการของกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อมุมมองภาพลักษณ์ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ โดยโมเดลนีเ้ ป็ นการนาเสนอเน้ นผลกระทบของลักษณะเป็ นปั จจัยชักนาของแต่ละบุคคลในการใช้
สื่อสารมวลชน และใช้ กระบวนการทางจิตวิทยาเกี่ ยวกับความไม่พึงพอใจในรู ปร่ างของตนเองและความ
ผิดปกติการกินอาหาร ซึ่งเป็ นพื ้นฐานสาคัญที่จะศึกษาเพิ่มเติมในการวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบทางสื่อสังคม
ต่อภาพลักษณ์ผ้ ชู าย เชื ้อชาติและกลยุทธ์ในการช่วยเหลือต่อไป
แต่พบว่าไม่สอดคล้ องกับ ไซเนี ยด โกลแมน (Sinead Gorman, 2015: 4) ศึกษา
ผลกระทบของสื่อต่อรู ปลักษณ์ ร่างกายและการยอมรับตนเอง วัตถุประสงค์เพื่ออิทธิพลจากสื่อมวลชนต่อ
การยอมรับตัวเองและการมีรูปลักษณ์ ร่างกายทังเพศหญิ
้
งและเพศชาย กลุ่มตัวอย่างจานวน 150 คน อายุ
18-25 ปี เพศหญิ ง จ านวน 89 คน และเพศชาย จ านวน 61 คน ในดูบลิ นและไอน์ แลนด์ (In Dublin and
Ireland) เป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณ เครื่ องมื อที่ ใช้ เป็ นแบบสอบถาม ประกอบด้ วย 3 ส่วน 1) วัดระดับการ
ยอมรับตนเองของโรเซนเบอร์ ก (Rosenberg, 1965) 2) แบบวัดเกี่ยวกับการมีรูปลักษณ์ ร่างกายของเมย์นาด
(Maynard, 2009) และแบบวัดสื่อต่างๆ ผลการศึกษาพบว่าผู้ชายมีการมองเกี่ยวกับรูปลักษณ์ร่างกายต่ากว่า
ผู้หญิง แต่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ สื่อกับการมีรูปลักษณ์ร่างกายหรื อการยอมรับตนเอง ตรงกันข้ าม
พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างการยอมรับตนเองและการมีรูปลักษณ์ร่างกายทังผู
้ ้ หญิงและผู้ชาย
ส าหรั บประเทศไทย ได้ มี การวิจัยเช่ นกัน ตัวอย่ างเช่ น การศึกษาของ สุมาลี
สิงห์ เกิ ด (2553) เกี่ ยวกับปั จจัยบางประการที่ สัมพันธ์ กับการด าเนิ นชี วิตแบบพอเพี ยงของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 จานวน 594 คน
โดยพบว่า ค่า น ้าหนัก ความสาคัญ ของตัวแปรปั จจัย ได้ แก่ การเปิ ดรับสื่อ ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตแบบ
พอเพียงด้ านการปฏิบตั ิภารกิจในชีวิตประจาวันและการดาเนินชีวิตแบบพอเพียงในด้ านการเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 โดยมี ค่าเท่ ากับ .15 และ .22 ตามลาดับ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
มาริ สา จันทร์ ฉาย (2552) เรื่ องพฤติกรรมบริ โภคนิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ พบว่าการบริ โภคสื่อมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมบริ โภคนิยมของนักศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี ้ ผลการศึกษาในส่วนของการทาสนทนากลุ่มพบว่าการเปิ ดรับสื่อของนักศึกษา
เป็ นผลทาให้ นกั ศึกษามีความต้ องการหรื อสนใจในการซื ้อสินค้ าเพิ่มมากขึ ้นจากเดิม และพยายามหาวิธีการ
ไปซื ้อ ทาให้ มีภาระด้ านค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น และการศึกษาการเห็นแบบอย่างจากสื่อ จึงอาจเป็ นปั จจัยหนึ่ง
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ที่ น าไปสู่การมี พฤติ กรรมการบริ โภคอย่ างพอเพี ยงได้ แสดงให้ เห็ นว่ าสื่ อได้ เข้ ามามี อิ ทธิ พลต่ อการ
เป็ นแบบอย่าง ในการแสดงพฤติ กรรมของบุคคล ท าให้ คาดได้ ว่านักศึกษาเห็ นแบบอย่างจากสื่ ออย่าง
เหมาะสมมาก เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการบริ โภคอย่างพอเพียงมากกว่านักศึกษาที่เห็นแบบอย่างจากสื่ออย่าง
เหมาะสมน้ อย
นอกจากนัน้ ภายในทฤษฎีอิทธิพลสามทางนัน้ แต่ละทางประกอบด้ วยปั จจัยเสี่ยง
หรื อปั จจัยป้องกันที่ เป็ นสาเหตุที่ มี อิทธิ พลและส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่ นในระดับที่ แตกต่างกันคื อ
1) อิทธิ พลปั จจัยในระยะไกล (Ultimate Influences) เป็ นปั จจัยกว้ างๆ มีอิทธิ พลส่งผลต่อพฤติกรรมของ
บุคคลในระดับน้ อย 2) อิทธิพลปั จจัยที่อยู่ใกล้ เข้ ามา (Distal Influences) เป็ นปั จจัยระหว่างบุคคลมีอิทธิพล
ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในระดับปานกลาง และ 3) อิทธิพลปั จจัยในระยะใกล้ (Proximal Influences)
เป็ นปั จจัยที่มาจากอิทธิพลหลัก ได้ แก่ ความมัน่ ใจในความสามารถของตนเอง ทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรม
และความเชื่อตามบรรทัดฐานทางสังคม สามารถส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจหรื อความตังใจที
้ ่ทาพฤติกรรม
ของบุคคล นาไปสู่การทานายพฤติกรรมของบุคคลนันได้
้ อย่างชัดเจนที่สดุ หรื ออิทธิพลส่งผลต่อพฤติกรรม
ของบุคคลในระดับมากที่สดุ
2.4 อิทธิพลสิ่งแวดล้ อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment Influence)
อิทธิ พลสิ่งแวดล้ อมทางวัฒนธรรม เป็ นปั จจัยจากสิ่งแวดล้ อมทางวัฒนธรรม เกิดจาก
บริ บททางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อมที่ อยู่รอบๆ บุคคลนัน้ ในด้ านค่านิ ยม ได้ แก่ วัฒนธรรมหรื อศาสนา
(Culture/Religion) ความเชื่อค่านิยมในสังคม การเมือง สภาวะทางเศรษฐกิจ เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้ล้ วนมี ผลต่อ
ค่านิยมหรื อการประเมินค่า (Value/Evaluations) ไม่ว่าจะเป็ นค่านิยมจากการนับถือศาสนา ความเป็ นอิสระ
การเบี่ยงเบน การศึกษา การเปลี่ยนแปลงนโยบาย สุขภาพ การยอมรับทางสังคม ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพที่
ต้ องการและด้ านความรู้ ได้ แก่ โอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Informational Opportunity) ทาให้ บคุ คลต้ อง
มี ปฏิ สัมพันธ์ กัน (Interaction with Social/Institutions) เกิ ดการรั บรู้ ข้ อมูลและประสบการณ์ โดยผ่านการ
เรี ยนรู้ จากการมีปฏิสมั พันธ์ กนั (Information/Opportunities) ทาให้ บคุ คลเกิดการเรี ยนรู้ สามารถคาดเดาผลดี
ผลเสียของพฤติกรรมที่เกิดขึ ้น (Knowledge/Expectancies) และมีการให้ คณ
ุ ค่าต่อผลลัพธ์นนั ้ เช่น คุ้ม ไม่ค้ มุ
พอใจ ไม่ พอใจ ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติ ของบุคคลที่ มี ต่อพฤติ กรรมนัน้ (Attitude toward The Behavior) และ
นาไปสู่การตัดสินใจหรื อตังใจที
้ ่จะปฏิบตั ิพฤติกรรมนันต่
้ อไป ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ทบทวนงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อการมีรูปร่ างสวยงามและพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ พบตัวแปรที่เกี่ยวข้ องและนามาศึกษาในครัง้ นี ้ได้ แก่
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2.4.1 การเข้ าถึงแหล่ งบริการที่เอือ้ ต่ อการมีรูปร่ างสวยงาม
ความหมาย
การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการเข้ าถึงแหล่งบริการ ซึง่ เป็ นการค้ นหาสิง่ ที่สามารถตอบสนองความต้ องการของบุคคล โดยวิธีการ
ค้ นหาข้ อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์ อินเตอร์ เน็ต สอบถามจากผู้ที่เคยใช้ บริ การ เป็ นต้ น สอดคล้ องกับแนวคิด
พฤติกรรมผู้บริ โภค ที่กล่าวถึงการวิเคราะห์ พฤติกรรมการบริ โภค (Analyzing Consumer Behavior) ว่าเป็ น
การค้ นหาข้ อมูลของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้ องการและความพึงพอใจ เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผน
หรื อพัฒนากลยุทธ์ ต่อไป (ฐิ ตินันท์ วารี วนิช, 2551: 92) โดยเฉพาะผู้หญิ งวัยรุ่ นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่
ตอนต้ น ที่มีความพยายามหาแหล่งที่ช่วยให้ ตนเองมีรูปร่างสวยงามเป็ นไปได้ มากขึ ้น และเมื่อเทียบเคียงจาก
แนวคิดพฤติกรรมการใช้ บริ การสุขภาพของแอนเดอร์ เซ็น (Andersen’s Behavior Model) (Adersen & Aday,
1967) โดยกล่าวถึง การที่ บุคคลจะตัดสินใจบริ การทางสุขภาพหรื อไม่นัน้ ขึน้ กับปั จจัย 3 ด้ านคือ 1) ด้ าน
ประชาชน 2) ปั จจัยทางสิง่ แวดล้ อม และ 3) ด้ านพฤติกรรมสุขภาพ
ดั งนั น้ การเข้ าถึ งแหล่ งบริ การที่ เอื อ้ ต่ อการมี รู ป ร่ างสวยงาม หมายถึ ง
ความสามารถของผู้หญิ งไทยในการเปิ ดรั บและได้ รับข้ อมูลความรู้ จากแหล่งบริ การ รวมถึ งสื่ อต่างๆ ที่
ส่งเสริมความงาม เพื่อเสริมสร้ างความงามในการมีรูปร่างสวยงาม
การวัดการเข้ าถึงแหล่ งบริการที่เอือ้ ต่ อการมีรูปร่ างสวยงาม
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบวัดขึ ้นเองจากนิยามเชิงปฏิบตั ิการที่กล่าวถึง
การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม หมายถึง ความสามารถของผู้หญิ งไทย ในการเปิ ดรับ
และได้ รับข้ อมูลความรู้ จากแหล่งบริ การ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่ส่งเสริ มความงาม เพื่อเสริ มสร้ างความงามในการ
มีรูปร่ างสวยงาม โดยผู้วิจัยได้ สร้ างแบบวัดขึ ้นเองจากนิยามเชิงปฏิบตั ิการที่เกิดจากการประมวลเอกสาร
ทฤษฎี และงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้ อง แบบวัดเป็ นแบบมาตรประเมิ น 6 หน่ วย ตัง้ แต่ “มากที่ สุด” และลดลง
ตามลาดับจนถึง “น้ อยที่สดุ ” ถ้ าผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่เข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมี
รูปร่างสวยงามมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยการเข้ าถึงแหล่ งบริการที่เอือ้ ต่ อการมีรูปร่ างสวยงาม
สอดคล้ องการศึกษาของ อัญชิสา แก้ วอนันต์ (2552) ได้ ทาการศึกษาพฤติกรรม
การใช้ บริ การสถาบันเสริ มความงามเมดิแคร์ คลินิก ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ให้ ความสาคัญกับปั จจัยทัง้ 7 ด้ านอยูร่ ะดับมาก ได้ แก่ ด้ านกระบวนการ ด้ านบุคลากร ด้ านสถานที่ ด้ านการ
จัดจาหน่ายบริการ ด้ านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้ านราคาและด้ านการส่งเสริ มการจาหน่ายบริ การ และมนชัย
ตรี สุข (2550) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยการตลาดที่ มีผลในการตัดสินใจใช้ บริ การศูนย์ ลดนา้ หนักบิวตี ้
เชพนิวลี่ไลน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพ
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พนักงานภาคเอกชนและรายได้ 10,001-20,000 บาท พบว่ามี ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ด้ าน
ภาพลักษณ์ องค์การ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านกระบวนการให้ บริ การ ด้ านการคิดค่าบริ การและด้ านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดคือด้ านการส่งเสริมการตลาด ผลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การต่อปั จจัยการตลาดที่มีผลใน
การตัดสินใจใช้ บริการจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่าด้ านกระบวนการให้ บริ การและด้ านผลิตภัณฑ์
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้ านปั จจัยการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้ บริ การ จากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการใช้ บริ การคือ ด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด ราคาและด้ านบุคลากร
ดังนัน้ จึงทาให้ บริ ษัทควรเน้ นส่งเสริ มปั จจัยการตลาดบริ การในด้ านเหล่านี ้เป็ น
พิ เศษ ซึ่ งสามารถท าได้ โดยการแจก Gift Voucher หรื อบั ตรก านั ลพิ เศษให้ แก่ ลู กค้ า ระบุ ราคาและ
รายละเอียดการให้ บริ การให้ ทราบอย่างชัดเจน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เพื่อให้ ลูกค้ าเกิด
ความพึงพอใจและกลับมาใช้ บริ การอีกในภายหลัง จากการศึกษาของ ศศิธร สุริยะพรหม (2552) ศึกษา
พฤติ กรรมและปั จจั ยที่ มี ต่ อการใช้ บริ การคลิ นิ กเสริ มความงามและดู แลผิ วพรรณของนั กศึ กษา
มหาวิ ทยาลัยเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าเป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 70 ส่วนมากอยู่ในช่ วงอายุ 21-24 ปี
เป็ นกลุม่ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ร้ อยละ 54.7 มีรายได้ 5,001-8,000 บาท ร้ อยละ 54 เหตุผลของ
การใช้ บริ การ เพื่อรับการรักษาปั ญหาผิวพรรณ ร้ อยละ 68 เสริ มความมัน่ ใจในตัวเอง ร้ อยละ 18 ผู้ใช้ บริ การ
จาแนกตามช่วงเวลา 15.00-18.00 น. จาแนกตามแหล่งข้ อมูลที่ตดั สินใจมาใช้ บริ การคลินิกเสริ มความงาม
และดูแลผิวพรรณคือนิตยสาร และจากการศึกษาของ ชนานาถ พูลผล (2557: 81) ปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ บริการของลูกค้ าสลิมมิ่งพลัส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การของลูกค้ าสลิมมิ่งพลัส 2) ศึกษาการ
ตัดสินใจใช้ บริ การของลูกค้ าสลิมมิ่งพลัส 3) เปรี ยบเที ยบการตัดสินใจใช้ บริ การของลูกค้ าสลิมมิ่งพลัส
จาแนกตามปั จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล และ 4) ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้ บริ การของลูกค้ า สลิมมิ่งพลัส กลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษาคือลูกค้ าของสลิมมิ่งพลัสเฉพาะสาขาที่
อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 348 คน พบว่า 1) ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ
ระหว่าง 30-40 ปี มากที่สดุ ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชนมากที่สุด
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีรายได้ ตอ่ เดือน 30,001-40,000 บาทมากที่สดุ 2) ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้ านการส่งเสริ มการตลาดอยู่ในระดับปานกลางและด้ านการจัดจาหน่ายอยู่
ในระดับมาก 3) การตัดสินใจใช้ บริ การด้ านการแสวงหาข้ อมูลอยู่ในระดับปานกลางและด้ านการประเมิน
ทางเลือกอยู่ในระดับมาก 4) ลูกค้ าที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพและรายได้ ที่แตกต่างกันมีระดับการ
ตัดสินใจใช้ บริ การที่สลิมมิ่งพลัสแตกต่างกัน และ 5) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อ
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การตัดสินใจใช้ บริการที่สลิมมิ่งพลัส ได้ แก่ ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านราคาและด้ านบุคลากร โดยปั จจัย
ทัง้ 3 ด้ าน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การ สาหรับพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยเทียบเคียงกับงานวิจยั
การศึกษาของ บุญเสริ ม หุตะแพทย์ และคณะ (2547: 151) พบว่าการเข้ าถึงแหล่งซื ้อขายสุรา เป็ นปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และจากการศึกษาของ มัณฑนา ขอนดอก และคณะ
(2555: 19) พบว่านักเรี ยนที่เข้ าถึงเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ง่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
เป็ น 1.90 เท่ า ของนักเรี ยนที่ เข้ าถึ งเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ได้ ยาก (95%CI =1.17-3.08) และการศึกษาใน
ต่างประเทศของ Kuntsche and Kuending (2005: 151-158) พบว่า 1 ใน 3 ของการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
เกิดขึ ้นที่ร้านค้ ารอบๆ โรงเรี ยน จึงสะท้ อนให้ เห็นได้ ว่าการเข้ าถึงเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ง่ายขึ ้นของวัยรุ่ น
ทาให้ พวกเขามีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
2.4.2 รายได้ ของครอบครัว
ความหมาย
รายได้ ของครอบครัว หมายถึง รายได้ โดยรวมที่ครอบครัวได้ รับจากการทางานหรื อ
จากทรัพย์ สินหรื อจากการได้ รับการช่วยเหลือจากผู้อื่น ซึ่งในการวิจัยครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยเที ยบเคี ยงกับระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัวจากสานักงานสถิติแห่งชาติ (2560: 31-33) ที่ให้ ความหมายไว้ ว่า เป็ นรายได้ โดยรวม
ต่อเดือน ที่ครอบครัวได้ รับมาจากการทางานหรื อจากทรัพย์สินหรื อจากการได้ รับการช่วยเหลือจากผู้อื่น ซึง่ มี
ผลต่อพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละคนมีวฒ
ั นธรรม ทัศนคติ ค่านิยมและมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน
รวมถึงฐานะเศรษฐกิจในครอบครัวที่มีผลต่อการใช้ จ่ายในการดารงอยู่และการมารับบริ การในเรื่ องเกี่ยวกับ
ซื ้อผลิตภัณฑ์เสริ มความงามหรื อการเข้ ารับบริ การในสถานเสริ มความงามอย่างต่อเนื่อง เช่น การกินยาลด
น า้ หนัก บางครัง้ อาจต้ องมี การรักษาอยู่ ท าให้ มี ค่าใช้ จ่ายมากขึน้ กรณี ที่ มี ฐานะไม่ดี ขาดความมั่นคง
ทางการเงิน เกิดความเครี ยดได้ สาหรับครอบครัวที่มีฐานะการเงินดีก็สามารถที่จะเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารด้ าน
สุขภาพ การเลือกกินอาหารที่ดีตอ่ สุขภาพมากกว่าครอบครัวที่มีฐานะไม่ดี (Abegg, 2006: 93-94) ดังนัน้ การ
ได้ มาซึ่งการมีรูปร่ างสวยงามของผู้หญิงไทย โดยเฉพาะวัยรุ่ นตอนปลายนันมี
้ ผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว ความเป็ นอยู่ในชีวิตประจาวัน การหารายได้ เสริมเพื่อใช้ ในการใช้ จ่ายในชีวิตประจาวันอย่างไร
และวัยผู้ใหญ่ตอนต้ นฐานะทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างไร ส่งผลต่อการใช้ จ่ายในชีวิตประวันหรื อไม่
ดังนัน้ รายได้ ของครอบครัว หมายถึง รายได้ โดยรวมที่ครอบครัวได้ รับจากการ
ทางานหรื อจากทรัพย์สินหรื อจากการได้ รับการช่วยเหลือจากผู้อื่น รวมถึงฐานะเศรษฐกิจในครอบครัวที่มีผล
ต่อการใช้ จ่ายในการดารงอยูแ่ ละการมารับบริ การในเรื่ องเกี่ยวกับซื ้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามหรื อการเข้ ารับ
บริการในสถานเสริมความงาม
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การวัดรายได้ ของครอบครัว
การวัดรายได้ ของครอบครั วนัน้ มี ผ้ ูจัดระดับเศรษฐกิ จของครอบครั ว ได้ แก่
งามตา วนินทานนท์ และคนอื่น (2545) เมื่อเทียบเคียงกับจานวนสมาชิกครอบครัวของวัยรุ่ น พิจารณาจาก
คาตอบเกี่ยวกับปริ มาณรายได้ ทงั ้ หมดของครอบครัวต่อเดือนร่ วมกับจานวนสมาชิกในครอบครัวที่ใช้ จ่าย
จากเงินรายได้ ครอบครัวที่มีปริ มาณรายได้ น้อย แต่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวใช้ จ่ายเงินในครอบครัวมาก
จัดเป็ นครอบครัวที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่า ส่วนครอบครัวที่มีปริ มาณรายได้ ครอบครัวมาก แต่มี
จานวนสมาชิกในครอบครัวใช้ จ่ายเงินรายได้ น้อยจัดเป็ นครอบครัวที่มีระดับเศรษฐกิจสูง โดยพิสยั คะแนนอยู่
ระหว่าง 1 ถึง 9 ระดับเศรษฐกิจต่าสุดมีคะแนนเป็ น 1 และระดับเศรษฐกิจสูงสุดมีคะแนนเป็ น 9 รายละเอียด
ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงเกณฑ์การให้ คะแนนระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
รายได้ รวมต่อเดือน
1,000-7,000 บาท
7,000-29,920 บาท
29,920 บาท

2-4 คน
3
6
9

จานวนสมาชิกในครอบครัว
5-6 คน
2
5
8

> 7 คนขึ ้นไป
1
4
7

นอกจากนัน้ เกณฑ์ การให้ คะแนนระดับเศรษฐกิ จของครอบครัวนามาจากการ
สารวจภาวะเศรษฐกิ จและสังคมของครัวเรื อน พ.ศ.2556 โดยแบ่งระดับของรายได้ ประจาต่อคนต่อเดือน
เป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ 1) ระดับมีเงินใช้ จ่ายไม่เพียงพอ 2) ระดับมีเงินใช้ จ่ายเพียงพอ และ 3) ระดับมีเงินใช้ จ่าย
เกินพอ โดยผู้วิจัยได้ เที ยบเคียงรายได้ จากสานักงานสถิ ติแห่งชาติปี พ.ศ.2556 และแบ่งช่วงรายได้ ดังนี ้
1) ต่ ากว่ า 10,000 บาทต่ อเดื อน 2) 10,001-25,000 บาทต่ อเดื อน 3) 25,001-40,000 บาทต่ อเดื อน และ
4) มากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน ตามลาดับ
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยวัดรายได้ จากรายได้ โดยรวมที่ ครอบครัวได้ รับจากการ
ทางานหรื อจากทรัพย์สินหรื อจากการได้ รับการช่วยเหลือจากผู้อื่น แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่ 1) ต่ากว่า
10,000 บาทต่ อเดื อน 2) 10,001-25,000 บาทต่ อเดื อน 3) 25,001-40,000 บาทต่ อเดื อน และ 4) มากกว่ า
40,000 บาทต่อเดือน โดยทาการวัดแบบจัดลาดับ (Nominal Scale)
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับรายได้ ของครอบครัว
จากการรายงานของ The National Health Examination Survey (สหรั ฐอเมริ กา)
พบว่าร้ อยละ 25 ในกลุ่มที่มีเศรษฐกิจต่า และมากกว่าร้ อยละ 40 ในกลุ่มที่มีเศรษฐกิจสูงของวัยรุ่ น
เพศหญิงที่มีน ้าหนักตัวอยู่ที่เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 50 ต้ องการมีรูปร่ างที่ผอมลง (Gross & Duke, 1983: 146-156)
และผู้วิจยั เทียบเคียงกับงานวิจยั ของ สมศักดิ์ ถิ่นขจี และพูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ (2555: ก) ศึกษาพฤติกรรมการ
ลดความอ้ วนของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลดความ
อ้ วนของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จังหวัดนนทบุรี เพื่ออธิ บายลักษณะทางประชากรของนักศึกษา เพื่อ
อธิ บายพฤติกรรมการลดความอ้ วนของนักศึกษา เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยน า ปั จจัยเอือ้ และ
ปั จจัยเสริ มและพฤติกรรมการลดความอ้ วนของนักศึกษา และเพื่อหาปั จจัยที่มีอานาจการทานายพฤติกรรม
การลดความอ้ วนของนักศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัว ร้ อยละ 89.0 มีเพียงร้ อยละ
11.0 ที่มีโรคประจาตัว ได้ แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและโรคภูมิแพ้ ร้ อยละ 47.5 มีความรู้
เกี่ยวกับโรคอ้ วนอยู่ในระดับพอใช้ ร้ อยละ 43.3 มีทศั นคติต่อการลดความอ้ วน และร้ อยละ 38.2 มีพฤติกรรม
การลดความอ้ วนอยู่ในระดับปานกลาง ข้ อมูลส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ความเพียงพอของรายได้ และการมี
สมาชิกในครอบครัวที่เป็ นคนอ้ วนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการลดความอ้ วน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยคาดว่าระดับเศรษฐกิจของครอบครัวอาจมีผลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ เนื่องจากการมี
รู ปร่ างสวยงามนันเป็
้ นพฤติกรรมที่ทาอย่างต่อเนื่อง พิจารณาจากปริ มาณรายได้ ทงหมดต่
ั้
อเดือนร่ วมกับ
สมาชิกในครอบครัวของผู้หญิ งไทย และจากการศึกษาของ กิบบอนและคนอื่นๆ (Gibbon al et., 2001: 1-3)
ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการกินผิดปกติและสถานะทางเศรษฐกิจ: เป็ นสิ่งที่คณ
ุ ไม่ได้ คิด จากการศึกษา
ตังแต่
้ ปี ค.ศ.1960-1970 เป็ นสิง่ ยืนยันได้ โดยการใช้ แบบสอบถามที่เกี่ยวกับสุขภาพกับกลุม่ ประชากรที่
มีความคล้ ายกัน พบว่าคนส่วนใหญ่มีความเชื่อที่ไม่ถกู ต้ องเกี่ยวกับโรคการกินผิดปกติ ในเรื่ องอุบตั ิการณ์
เกิดกับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มที่ค่อนข้ างสูง ในกลุ่มผู้หญิงที่มีรายได้ ต่ามีอตั ราการใช้ จ่าย
ในเรื่ องการใช้ ยาทาให้ อาเจียน การใช้ ยาขับปั สสาวะ การใช้ ยาคลายเครี ยดเพื่อช่วยในการลดน ้าหนัก
สรุปได้ ว่าจาการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาทฤษฎีอิทธิพลสามทาง ซึง่ เฟร์ ย, สนีเดอร์
และเพเทรสติส (Flay, Snyder, & Petraitis, 2009) มาประยุกต์ใช้ ในการอธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม
การกิน เนื่องจากปั จจุบนั แต่ละบุคคลหรื อกลุม่ คนมีพฤติกรรมที่มีความสลับซับซ้ อนมากขึ ้น มีหลายปั จจัยที่
ท าให้ เกิ ดพฤติ กรรมดังกล่าว ซึ่งอาจเกิ ดพร้ อมกันหรื ออาจเกิ ดร่ วมกันก็ ได้ มี ลักษณะเป็ นแบบพลวัตร
เป็ นทฤษฎีที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อการส่งเสริ มสุขภาพ และเป็ นจุดเริ่ มต้ นของพฤติกรรมทางเลือกของบุคคลในการ
ตัดสินใจด้ านพฤติกรรมสุขภาพ รวมไปถึงรูปแบบในการส่งเสริ มสุขภาพที่เป็ นแรงผลักดันในการตัดสินใจใน
การกระทาพฤติกรรมต่างๆ โดยบูรณาการมาจากหลายๆ ทฤษฎีด้วยกัน ทังทางสั
้
งคมวิทยาและจิตวิทยา
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มีแนวคิดพืน้ ฐานที่ว่าบุคคลและสิ่งแวดล้ อมมีปฏิสมั พันธ์ กัน สามารถอธิ บายการเกิดพฤติกรรมและ
แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ อย่างชัดเจน โดยเชื่ อว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลมาจาก
อิทธิพลหลัก 3 ประการ ได้ แก่ 1) อิทธิพลภายใน ตัวบุคคล เป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับกรรมพันธุ์และลักษณะ
บุคลิกภาพส่วนบุคคล 2) อิทธิพลระหว่างบุคคล เป็ นความเชื่อหรื อทัศนคติ ความรู้ สึกนึกคิดที่มีต่อ
การมีรูปร่างสวยงามที่นาไปสูก่ ารกินผิดปกติ อันเป็ นผลสืบเนื่องหล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมและสังคม
ที่ ตนด ารงชี วิ ตอยู่ และ 3) อิ ทธิ พลสิ่ งแวดล้ อมทางวัฒนธรรม เป็ นสิ่ งแวดล้ อมทางสังคมที่ อยู่รอบๆ
ตัวบุคคล โดยผลของการศึกษาในครัง้ นี ้ทาให้ เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง เป็ นแนวทาง
เพื่อการหาแนวทางหรื อกิจกรรมป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการบริโภคอาหารที่นาไปสูก่ ารกินผิดปกติใน
ผู้หญิงแต่ละวัยต่อไป
3. แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling)
ความเป็ นมาของสมการโครงสร้ างเชิงเส้ น
ในปี ค.ศ.1904 Charles Spearman ได้ ทาการศึกษาความสัมพันธ์ ตวั แปรแฝง ต่อมาในปี
ค.ศ.1921 Sewall Wright ทาการศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุ (Casual Model) ในปี ค.ศ.1934 ได้ พฒ
ั นาเป็ นเทคนิค
การวิเคราะห์เส้ นทาง (Path Analysis) ในปี ค.ศ.1970 Joreskog, Keesling and Wiley ได้ ทาการศึกษา 2 เทคนิค
ร่วมกันคือ เทคนิคการวิเคราะห์เส้ นทางกับการวิเคราะห์ปัจจัยมาร่วมกัน (กัลยา วานิชย์ปัญญา, 2556: 4)
ความสาคัญของการใช้ โมเดลสมการโครงสร้ างเชิงเส้ น
โมเดลสมการโครงสร้ างเชิงเส้ น สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์มากกว่า 1 สมการในเวลา
เดียวกันและตัวแปรบางตัวในสมการโครงสร้ างเชิงเส้ น สามารถอยู่ได้ ทงในสถานะที
ั้
่เป็ นได้ ทงั ้ ตัวแปรต้ นและ
ตัวแปรตาม นอกจากนันสามารถวิ
้
เคราะห์ได้ ทงตั
ั ้ วแปรสังเกตและตัวแปรแฝง ดังนัน้ สมการโครงสร้ างเชิงเส้ น
เป็ นได้ ทงเทคนิ
ั้
คการหาสาเหตุสมการโครงสร้ างเชิงเส้ นและการหาความสัมพันธ์สมการโครงสร้ างเชิงเส้ น และ
สมการโครงสร้ างเชิงเส้ นมีการตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลเส้ นทางที่สร้ างขึ ้นกับข้ อมูลจริง โดยใช้ สถิติ
หลายตัวเพื่อประกอบการตัดสินใจ สาหรับการวิเคราะห์สมการโครงสร้ างเชิงเส้ นใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปที่ใช้ กบั
LISREL EQS MPLUS AMOS LISCOMP LINCES เป็ นต้ น
องค์ ประกอบของแบบจาลองเชิงโครงสร้ าง
แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้ าง ประกอบด้ วย ตัวแปรภายนอก (Exogenous Variables)
และตัวแปรภายใน (Endogenous Variable) ทัง้ ตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายใน ประกอบด้ วย ตัวแปรแฝง
(Latent Variable) และตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable) โดยตัวแปรแฝงจะไม่สามารถวัดค่าได้ ในตัวมันเอง
แต่จะวัดค่าได้ จากตัวแปรสังเกตได้ ที่เป็ นองค์ประกอบของแต่ละตัวแปรแฝงนัน้ ๆ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542:
57) แสดงดังภาพประกอบ 3
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ภาพประกอบ 3 องค์ประกอบของแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้ าง
แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้ างเต็มรูปแบบ ประกอบด้ วย แบบจาลองย่อยที่สาคัญ 2 แบบ
ได้ แก่
1. แบบจ าลองการวั ด (Measurement Model) คื อ แบบจ าลองที่ แสดง
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ หรื อตัวแปรวัดค่าได้ มี ทัง้ แบบจาลองการวัด
สาหรับตัวแปรภายนอก (Exogenous Measurement Model) และแบบจ าลองการวัดส าหรั บตัวแปร
ภายใน (Endogenous Measurement Model)
2. แบบจ าลองสมการโครงสร้ าง (Structural Model) คื อ แบบจ าลองที่ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงภายใน
สัญลักษณ์ ของโมเดลเชิงสาเหตุ
สัญลักษณ์
แทนตัวแปรสังเกต (Observed Variable)
สัญลักษณ์
แทนตัวแปรแฝง (Latent/Unobserved Variable)
สัญลักษณ์
ตัวแปรปลาย ซึง่ มีผลโดยตรงต่อตัวแปรหัว
สัญลักษณ์
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั
ประเภทของตัวแปรที่ใช้ ในสมการโครงสร้ างเชิงเส้ น
1. การแบ่งประเภทตัวแปรตามที่มาของตัวแปรคือ 1) ตัวแปรสังเกต (Observed Variable)
หรื อตัวแปรบ่ งชี ้ (Indicator Variable) หรื อตัวแปรวัด (Measurement Variable) หรื อ Manifest Variable หรื อ
Reference Variable เป็ นตัวแปรที่ ผ้ ู วิ จัยสามารถวัดได้ โดยตรง และ 2) ตัวแปรแฝง (Latent/Unobserved
Variable/Constructed Variable/Factor Variable) เป็ นตัวแปรที่ผ้ วู ิจยั ไม่สามารถเก็บหรื อวัดได้ โดยตรง
2. การแบ่งประเภทด้ วยสถานะของตัวแปรคือ 1) ตัวแปรภายนอก (Exogenous Variables)
หมายถึ ง ตัวแปรที่ นักวิจัยไม่ สนใจที่ จะศึกษาสาเหตุของตัวแปรเหล่านี ห้ รื อตัวแปรอิสระ ดังนัน้ ตัวแปร
ภายนอกจึงไม่ปรากฏในโมเดล เนื่ องจากไม่มีตวั แปรต้ นเหตุที่มีอิทธิ พลต่อตัวแปรภายนอกในโมเดล และ
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2) ตัวแปรภายใน (Endogenous Variables) หมายถึง ตัวแปรที่นกั วิจยั สนใจศึกษาว่าได้ รับอิทธิพลจาก
ตัวแปรใดบ้ าง ซึ่ งตัว แปรภายในอาจเป็ นได้ ทั่ งตัวแปรคั่นกลาง (Mediating Variable) และตัวแปรตาม
(Dependent Variable) โดยสาเหตุของตัวแปรภายในจะแสดงไว้ ในโมเดลอย่างชัดเจน
วิธีการวิเคราะห์ โมเดลเชิงสาเหตุ
ขัน้ ตอนการด าเนิ นงานของโมเดลเชิ งสาเหตุ ดังนี ้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542 อ้ างถึงใน
พีรภาว์ บุญเพลิง, 2550)
1. ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทังหมดในโมเดล
้
เป็ นความสัมพันธ์ เชิง
เส้ นแบบบวกและเป็ นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship)
2. คุณลักษณะการแจกแจงแบบปกติ ความคลาดเคลื่อน e, d, z ต้ องมีค่าเฉลี่ย
เป็ นศู นย์ กรณี เป็ นตัวแปรทวี ภาค (Dichotomous Variable) ที่ มี ค่ าเฉลี่ ยใกล้ .50 ให้ ค่ าประมาณ
พารามิเตอร์ ที่มีความแกร่งสามารถนามาวิเคราะห์โมเดลนี ้ได้
3. ลั ก ษณะความเป็ นอิ สระต่ อกั น (Independence) ระหว่ างตั วแปรความ
คลาดเคลื่อนคือ ความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน ตัวแปรแต่ละกลุ่มความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อ
กัน แต่ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแต่ละกลุม่ อาจสัมพันธ์กนั ได้ มีข้อตกลงเบื ้องต้ น 4 ข้ อ คือ
3.1 ความคลาดเคลื่อน e และตัวแปรแฝง E เป็ นอิสระต่อกัน ความคลาดเคลื่อน d
และตัวแปรแฝง K เป็ นอิสระต่อกัน
3.2 ความคลาดเคลื่อน z และตัวแปรแฝง K เป็ นอิสระต่อกัน
3.3 ความคลาดเคลื่อน e, d และ z เป็ นอิสระต่อกัน
4. สาหรับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Data) มีการวัดข้ อมูลมากกว่า
2 ครัง้ โดยการวัดตัวแปรต้ องไม่ได้ รับอิทธิพลจากช่วงเวลาเหลื่อม (Time Lag)
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
โมเดลการวัดโดยทั่วไป เป็ นการวิ เคราะห์ องค์ ประกอบถื อว่ าเป็ นเครื่ องมื อในการวัด
องค์ประกอบที่เป็ นตัวแปรแฝง นอกจากนัน้ ใช้ เป็ นเครื่ องมือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของตัวแปรว่ามี
โครงสร้ างตามนิยามเชิงทฤษฎีหรื อไม่ มีความสอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริ งอย่างไร วัตถุประสงค์ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบมี 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ใช้ ในการสารวจและระบุองค์ประกอบที่สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลจากการวิเคราะห์จะได้ ตวั แปรน้ อยลงและได้ องค์ประกอบร่วม การวิเคราะห์ใน
ลักษณะนี เ้ รี ยกว่า การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ซึ่งมี
จุดอ่อนทาให้ ผลการวิเคราะห์ไม่ตรงตามสภาพความเป็ นจริ ง จากการกาหนดให้ ตวั แปรทุกตัวแปรในโมเดล
เป็ นผลมาจากองค์ประกอบร่ วมทุกตัว และส่วนที่เป็ นความคลาดเคลื่อนของตัวแปรที่ศึกษาไม่สมั พันธ์ กัน
ประเด็นที่ 2 ใช้ ในการตรวจสอบโมเดลสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับ การวิเคราะห์ลกั ษณะนี ้เรี ยกว่าการวิเคราะห์
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องค์ ประกอบเชิ งยื นยั น (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ซึ่ งจะช่ วยลดข้ อด้ อยของการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจได้ ซึง่ นักวิจยั ต้ องมีกรอบความคิดในการวิจยั ที่มีทฤษฎีรองรับส่วน EFA ไม่จาเป็ นต้ อง
มีกรอบความคิดเชิงทฤษฎี เมื่อแบ่งตามประเภทข้ อมูล แบ่งได้ เป็ น 2 ชนิดคือ แบบ R-Matrix ซึ่งเป็ นเมทริ กซ์
ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรได้ ผลการวิเคราะห์เป็ นองค์ประกอบ หรื อตัวแปรประกอบและแบบ Q-Matrix ซึง่
เป็ นเมทริ กซ์ความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยตัวอย่างได้ ผลการวิเคราะห์เป็ นกลุ่ม (Cluster) ของหน่วยตัวอย่าง
ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์ต้องเป็ นเมทริกซ์ที่สมั พันธ์กนั ดังนัน้ ผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ที่สาคัญคือได้ โมเดล
การวัด (Measurement Model) ขององค์ประกอบที่ตงใจวั
ั ้ ด และคะแนนองค์ประกอบที่ไม่มีความคลาดเคลื่อน
ในการวัด สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไป (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2552) ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั
ได้ นาโมเดลสมการโครงสร้ าง มาวิเคราะห์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อการมีรูปร่าง
สวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ หาความสัมพันธ์ และสาเหตุและวิเคราะห์ ตวั แปรสังเกต (Observed
Variable) และตัวแปรแฝง (Latent/Unobserved Variable) ที่มี ตัวแปรหลายตัวแปรและเพื่อทดสอบและพัฒนา
แบบจ าลองสมการโครงสร้ างปั จจั ยที่ มี อิ ทธิ พลต่ อพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ของผู้ หญิ งไทย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

4. การวิจัยแบบผสานวิธี
ความหมายการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป็ นวิธีการดาเนินการ
วิจยั ที่ใช้ วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณและวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพในขันตอนการวิ
้
จยั ซึ่งเหตุผลของการทาการ
วิจยั แบบผสานมี 3 ประการคือ 1) ผลของการวิจยั สามารถตอบคาถามวิจยั ได้ ละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
2) ธรรมชาติ ของข้ อมูลการวิ จัยเชิ งปริ มาณและการวิ จัยเชิ งคุณภาพต้ องพึ่ งพาวิ ธี การซึ่งกันและกัน
(Trochim, 2002) และ 3) ความต้ องการจาเป็ นในการตอบคาถามวิจัยที่ ต้องอาศัยปรัชญาการวิจัยแบบ
ผสานวิธี นอกจากนัน้ การวิจยั แบบผสานวิธีมีจุดเด่น 3 ประการคือ 1) ในงานวิจยั เรื่ องเดียวกันการวิจัย
แบบผสานวิ ธี สามารถตอบค าถามวิ จั ยได้ ทั ง้ เชิ งค้ นหาความรู้ (Exploratory) และเชิ งยื นยั นความรู้
(Confirmatory) 2) สามารถช่วยในการสรุปอ้ างอิงมีน ้าหนักมากขึ ้น และ 3) สามารถเสนอมุมมองที่แตกต่าง
กันทังของผู
้
้ วิจยั และผู้ให้ ข้อมูล (Teddlie & Tashakkori, 2009: 33-36)
ในปั จจุ บั น (Creswell & Plano Clark, 2007; Creswell, 2008; Creswell, 2009: 209,210;
Creswell, 2014; Teddlie & Tashakkori, 2009) ซึ่ งคลาสเวลและพลาโน คลาค (Creswell & Plano Clark,
2011; Creswell, 2013; Creswell, 2015) ได้ จาแนกการวิจยั แบบผสานวิธีออกเป็ น 6 รูปแบบคือ
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1. การวิจยั แบบพร้ อมกัน (Convergent Parallel Design) เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ
และเชิงคุณภาพที่ดาเนินไปพร้ อมๆ กัน แล้ วนาผลที่ได้ มาทาการเปรี ยบเทียบหรื อหาความสัมพันธ์ ระหว่าง
กันและทาการอภิปรายผลร่วมกันในลักษณะของการเปรี ยบเทียบผล โดยพิจารณาความเหมือน ความต่างของ
ผลที่เกิดขึ ้น แบบแผนนี ้จึงเป็ นการศึกษาแบบระยะเดียว (Single-Phase) เนื่องจากทังการวิ
้ จยั เชิงปริ มาณและ
เชิงคุณภาพได้ ดาเนินการในระยะเวลาเดียวกัน
2. การวิจัยแบบมีลาดับเชิงอธิ บาย (Explanatory Sequential Design) เป็ นแบบแผนเชิง
ผสานวิธีที่มีระยะต่อเนื่องกัน (Two Phase Mixed Methods Design) แบบแผนนีจ้ ึงเป็ นการศึกษา แบ่งเป็ น
2 ระยะ (Two-Phase) โดยเริ่ มต้ นระยะที่ 1 จากการวิจยั เชิงปริ มาณก่อนเสมอและทาการวิเคราะห์ผล เพื่อตอบ
ปั ญหาการวิจยั แล้ วนาผลที่ได้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกประเด็นปั ญหาและผู้ให้ ข้อมูลในการดาเนินงานวิจัย
ระยะที่ 2 ด้ วยวิธีการเชิงคุณภาพต่อไป โดยวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการวิจยั นี ้เชื่อว่าข้ อมูลเชิงคุณภาพช่วย
อธิบายข้ อมูลเชิงปริ มาณให้ กระจ่างยิ่งขึ ้น หรื อเพื่อทาความเข้ าใจความหมายของผลการวิจยั เชิงปริ มาณให้
ชัดเจนมากขึ ้น หรื อเพื่อความเข้ าใจที่ล่มุ ลึกมากขึ ้น (Creswell, 2007) แบบมีลาดับเชิงอธิบาย แบ่งออกเป็ น
รูปแบบย่อย แสดงตามภาพประกอบ 4, 5 และ 6 ดังนี ้

ภาพประกอบ 4 รูปแบบการวิจยั แบบเชิงอธิบาย (Explanatory Design) แบบติดตาม
(Creswell & Plano Clark, 2007)
ภาพประกอบ 4 รูปแบบการวิจยั แบบเชิงอธิบายแบบติดตาม แสดงให้ เห็นความสาคัญกับ
วิธีการวิจยั เชิงปริมาณเป็ นวิธีการหลัก ซึง่ เมื่อได้ ผลจากการวิจยั เชิงปริมาณแล้ ว นาผลที่ได้ มากาหนดปั ญหา
วิจยั และคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูล เพื่อดาเนินการศึกษาหาคาตอบด้ วยวิธีวิจยั เชิงคุณภาพต่อไป โดยวิธีการวิจยั เชิง
คุณภาพเป็ นวิธีการรองผลการวิจยั เชิงคุณภาพจะถูกนามาสรุปตีความเสริมผลการวิจยั เชิงปริมาณ
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ภาพประกอบ 5 รูปแบบการวิจยั แบบเชิงอธิบาย (Explanatory Design)
แบบคัดเลือกผู้เข้ าร่วมการวิจยั
(Creswell & Plano Clark, 2007)
ภาพประกอบ 5 รู ปแบบการวิจัยแบบเชิงอธิ บายแบบคัดเลือกผู้เข้ าร่ วมการวิจัย โดยให้
ความสาคัญกับวิธีการวิจยั เชิงปริมาณเป็ นวิธีการรอง เมื่อได้ ผลจากการวิจยั เชิงปริมาณแล้ ว นาผลที่ได้ มาใช้
คัดเลือกผู้ให้ ข้อมูล เพื่อดาเนินการวิจยั คุณภาพอย่างลุม่ ลึกเข้ มข้ น ด้ วยงานวิจยั คุณภาพ เป็ นหลัก เมื่อได้
ผลการวิจัยเชิ งคุณภาพแล้ วจะนาไปสรุ ปตีความร่ วมกับผลการวิจัยเชิงปริ มาณ โดยการน าเสนอมุ่งเน้ น
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพและใช้ ผลการวิจยั เชิงปริมาณประกอบเสริม

ภาพประกอบ 6 รูปแบบการวิจยั แบบเชิงอธิบาย (Explanatory Design)
แบบคัดเลือกผู้เข้ าร่วมการวิจยั
(Creswell, 2015)
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ภาพประกอบ 6 รู ปแบบการวิจยั แบบเชิงอธิบาย โดยเริ่ มการวิจยั เชิงปริ มาณ เก็บรวบรวม
ข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณก่อน จากนันตามด้
้
วยการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่ออธิ บายผลของการวิจยั
เชิงปริมาณที่ทาไว้ ตอนแรกให้ กระจ่างขึ ้น
การวิ จั ยครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ยใช้ แบบมี ล าดั บเชิ ง อธิ บ าย (Explanatory Sequential Design)
(Creswell, 2007; Creswell & Clark, 2011; Creswell, 2014; Creswell, 2015) โดยเริ่ มการเก็บข้ อมูลการวิจยั เชิง
ปริ มาณ ในระยะที่ 1 เพื่อการสร้ างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ที่มีคณ
ุ ภาพ
เที่ยงตรงและเชื่อมัน่ และเพื่อทดสอบและพัฒนาแบบจาลองสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุปัจจัย
จิตสังคมที่ มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการกิ นผิ ดปกติของผู้หญิ งไทย ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ภายใต้ ทฤษฎีอิทธิพลสามทางมาประยุกต์ใช้ นามาสร้ างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของ
ผู้หญิ งไทย ทาการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริ มาณด้ วยโปรแกรมลิสเรล จากนัน้ ผลจากการวิเคราะห์ ได้ ค้นพบ
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิทธิ พลภายในตัวบุคคล อิทธิพลระหว่างบุคคล และอิทธิพลสิ่งแวดล้ อมทาง
วัฒนธรรมที่ ส่งผลต่อการมี รูปร่ างสวยงามและพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ และค้ นพบผู้ให้ ข้อมูลหลักที่ มี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ แล้ วจึงเก็บการวิจยั เชิงคุณภาพในระยะที่ 2 ในรูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case
Study Approach) เพื่อค้ นหาคาอธิบายเกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อการมีรูปร่ างสวยงามและพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ และเพื่อทาความเข้ าใจกระบวนการที่นาไปสูก่ ารมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย ที่สง่ ผลต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ ภายใต้ บริ บทวัฒนธรรมการบริ โภค โดยนาผลที่ได้ ไปสรุ ปตีความร่ วมกั บ
ผลการวิจยั เชิงปริมาณให้ ลกึ ซึ ้ง ทาให้ เกิดข้ อสรุปผลการวิจยั แบบผสานวิธีที่สามารถตอบคาถามการ
วิจยั ได้ อย่างสมบูรณ์
1. การวิ จั ย แบบขั น้ ตอนเชิ ง ส ารวจ (Exploratory Sequential Design) เป็ น
รู ปแบบการผสานวิธีการวิจยั โดยทาการวิจยั เชิงคุณภาพก่อน เพื่อทาความเข้ าใจประเด็ นการวิจัยให้
ชัดเจน จากนันน
้ าผลการวิจยั เชิงคุณภาพมาพัฒนาเป็ นเครื่ องมือวิจยั เพื่อนาไปใช้ ในการวิจยั หรื อการ
ทดลองและวางแผนทาการวิจัยเชิงปริ มาณในลาดับต่อมา การศึกษานี อ้ าจให้ ความสาคัญกับเชิง
ปริ มาณเป็ นหลักหรื อเชิงคุณภาพเป็ นหลักก็ได้ รูปแบบการวิจยั แบบสารวจนิยมใช้ สาหรับการค้ นหา
ตัวแปรใหม่ๆ หรื อเพื่อสร้ างเครื่ องมือวัดตัวแปรจากการที่ไม่มีแนวคิดหรื อกรอบทฤษฎีที่ชัดเจนมา
รองรับ ดังนันจึ
้ งเริ่มต้ นที่วิธีการเชิงคุณภาพก่อน
2. การวิจยั แบบรองรับภายใน (Embedded Design) เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณมี
วัตถุประสงค์หลัก และวิจยั เชิงคุณภาพมีวตั ถุประสงค์รอง อาจดาเนินการระยะใดก่อนก็ได้ ของการวิจยั
หลัก โดยให้ น ้าหนักและความสาคัญไม่เท่ากัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์การวิจยั เป็ นสาคัญ แนวคิด
ของการศึ กษาแบบนี ค้ ื อข้ อมูลจากการศึ กษาชุดเดี ยวกั นไม่ เพี ยงพอในการตอบค าถามการวิ จัย
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ซึง่ คาถามการวิจยั แต่ละข้ อต้ องการข้ อมูลแตกต่างกัน รู ปแบบที่นิยมใช้ มากคือการนาการวิจยั คุณภาพ
รองรับการวิจยั เชิงปริมาณหลัก
3. การวิจัยแบบปฏิรูป (Transformative Design) เป็ นการที่ นักวิจัยต้ องการให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดจากผลการวิจยั ซึง่ อาจทาการวิจยั แบบไหนก่อนก็ได้ เพื่อให้ เกิดความ
ร่ วมมือสูงสุด โดยมักศึกษาในกลุ่มประชากรที่ยากต่อการเข้ าถึง ในการแปรผลนักวิจยั ทาการบูรณนา
การผลของการศึกษาเข้ าด้ วยกันเพื่อทาการสรุปกรอบแนวคิด
4. การวิจัยแบบหลายช่วง (Multiphase Design) เป็ นการวิจัยมากกว่า 2 ระยะ
ขึน้ ไป ที่ ดาเนินการแต่ละระยะตามลาดับและผลการวิจัยระยะก่อนมีความเชื่อมโยงสู่การวิจัยระยะ
ต่อมา แล้ วน ามาผสมผสานผลการวิ จัยจากทุกระยะเพื่ อต้ องการตอบปั ญหาวิจัยอย่างเป็ นระบบ
นาไปใช้ ในโครงการที่มีขนาดใหญ่ ซึง่ ต้ องทางานร่วมกันของนักวิจยั เป็ นกลุม่ ใหญ่
5.กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ วิธีการวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบมีลาดับ
เชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) (Creswell. 2007; Creswell & Clark, 2011; Creswell, 2015)
โดยเริ่มการเก็บข้ อมูลการวิจยั เชิงปริมาณ ในระยะที่ 1 เพื่อการสร้ างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติของผู้หญิ งไทย ที่มีคุณภาพเที่ยงตรงและเชื่อมั่น และเพื่อทดสอบและพัฒนาแบบจาลอง
สมการโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของ
ผู้หญิงไทย ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยทาการประมวลเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการกินและการกินผิดปกติและตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ ที่มีผลต่อการกินผิดปกติ และ
นาแนวคิดทฤษฎีอิทธิพลสามทาง (The Triadic Influence Theory) (Flay, Snyder, & Petraitis. 2009: 451510) มาประยุกต์ใช้ เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากหลายปั จจัย
มักเกิ ดร่ วมกันหรื อพร้ อมกันเป็ นพลวัต (Dynamic) มี การเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภายใต้ บริ บท
วัฒนธรรม แบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุ่มปั จจัย ได้ แก่ 1) อิทธิพลภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Influences) เป็ น
อิทธิพลที่เกี่ยวกับทางด้ านพันธุกรรมและคุณลักษณะส่วนบุคคล ส่งผลต่อความรู้ สึกนึกคิดที่มีต่อตนเอง
(Sense of Self/Control) ความรู้ สึกมีคณ
ุ ค่าต่อตนเอง (Self-Esteem) และสมรรถนะทางสังคมของบุคคล
(Social Competence) 2) อิ ทธิ พ ลระหว่ างบุ คคล (Interpersonal Influences) เป็ นอิ ทธิ พลที่ มี ผลต่ อ
พฤติกรรมมากที่สดุ เนื่องจากพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลเกิดจากการสังเกตและการเลียนแบบทัศนคติและ
พฤติกรรมของบุคคลอื่น โดยเฉพาะบุคคลที่มีความผูกพันใกล้ ชิดที่เป็ นสิ่งแวดล้ อมที่อยู่รอบๆ ตัวบุคคล
ได้ แก่ การอบรมเลี ้ยงดูของพ่อแม่หรื อผู้ปกครอง ค่านิยมของพ่อแม่ การเป็ นแบบอย่างของครูและเพื่อนสนิท
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เป็ นต้ น และ 3) อิทธิพลสิ่งแวดล้ อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment Influences) เกิดจากบริ บททาง
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ ค่านิยมทางวัฒนธรรม ความเชื่อศาสนา การเมือง สภาวะทางเศรษฐกิจ
เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้ล้ วนทาให้ บุคคลต้ องมีปฏิสมั พันธ์ กนั (Interaction with Social/Institutions) เกิดการรับรู้
ข้ อมูลและประสบการณ์ โดยผ่านการเรี ยนรู้ จากการมีปฏิสมั พันธ์ กัน (Information/Opportunities) ทาให้
บุคคลเกิดการเรี ยนรู้ สามารถคาดเดาผลดีผลเสียของพฤติกรรมที่เกิดขึ ้น (Knowledge/Expectancies) และ
มีการให้ คณ
ุ ค่าต่อผลลัพธ์นนั ้ นาไปสู่การตัดสินใจและความตังใจที
้ ่จะแสดงพฤติกรรมของบุคคลนัน้ และ
คาดว่ าจะสามารถอธิ บายกลุ่มตัวอย่ างของผู้หญิ งไทยที่ มี พฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ภายใต้ บริ บท
วัฒนธรรมการบริ โภค หลังจากนันน
้ ามาสร้ างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย
และทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้ วยโปรแกรมลิสเรล
ผลจากการวิเคราะห์ได้ ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิทธิพลภายในตัวบุคคล อิทธิพล
ระหว่างบุคคลและสังคมอิทธิพลสิ่งแวดล้ อมและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรม
การกิ นผิดปกติ และค้ นพบผู้ให้ ข้อมูลหลักที่ มีพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ และนามาศึกษาการวิจัยเชิง
คุณภาพในระยะที่ 2 ในรู ปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) เพื่ อค้ นหาค าอธิ บาย
เกี่ ยวกับตัวแปรที่ ส่งผลต่อการมี รูปร่ างสวยงามและพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ และเพื่อท าความเข้ าใจ
กระบวนการที่นาไปสู่การมีรูปร่ างสวยงามของผู้หญิ งไทย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ ภายใต้
บริ บทวัฒนธรรมการบริ โภค เพื่อการติดตามผลจากการวิจยั เชิงปริ มาณและทาความเข้ าใจผลการวิจยั เชิง
ปริ มาณให้ ลกึ ซึ ้ง โดยนาผลที่ได้ ไปสรุปตีความร่วมกับผลการวิจยั เชิงปริ มาณ ทาให้ เกิดข้ อสรุปผลการวิจยั
แบบผสานวิธีที่สามารถตอบคาถามการวิจยั ได้ อย่างสมบูรณ์ ทัง้ ในเชิงปรวิสยั (Objective) และอัตวิสยั
(Subjective) แสดงดังภาพประกอบ 7

ภาพประกอบ 7 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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จากการวิจัยระยะที่ 1 ผู้วิจัยได้ ออกแบบจาลองสมการโครงสร้ างปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แบบจาลองนี ้ได้ จากการการ
ประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (Review Literature) เพื่อนาไปสูก่ ารตังสมมติ
้
ฐาน
ดังภาพประกอบ 8

ภาพประกอบ 8แบบจาลองสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยจิตสังคมที่มีอทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
6.สมมติฐานการวิจัยระยะที่ 1
จากกรอบแนวคิ ดข้ างต้ น ผู้ วิ จั ยได้ ท าการพั ฒ นาโมเดลสมมติ ฐาน ซึ่ งเป็ นโมเดล
ความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นของปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิ งไทย
ดังนี ้
1. เจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมการกินผิดปกติ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ
และมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ
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2. การรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่ างสวยงามมีอิทธิ พลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติและมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ
3. การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกิ นผิดปกติมีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการกิ น
ผิดปกติ
4. การสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงามมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ และมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านการรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่ าง
สวยงามและการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ
5. ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ
และมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านการรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่ างสวยงามและการตัดสินใจ
แสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ
6. การเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงามมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
กินผิดปกติและมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงามและการ
ตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ
7. รายได้ ของครอบครั วมี อิ ทธิ พลทางตรงต่อพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ และมี อิ ทธิ พล
ทางอ้ อมผ่านเจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมการกินผิดปกติ
การวิจัยระยะที่ 2
1.แนวคิดเกี่ยวกับความงาม (Concept of Beauty)
1.1 แนวคิดทฤษฎีร่างกายเชิงระบบ (Body System)
ร่ างกายมนุษย์ เป็ นสสารทางชี ววิทยาที่ มีวิวัฒนาการมาเป็ นลาดับ ซึ่งถูกกาหนดและ
ควบคุมโดยเครื อข่ายของการสื่อสารที่ อยู่ภายในและภายนอก เนื่ องจากการด ารงชี วิตของคนต้ องอาศัย
ส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกาย จึงทาให้ ร่างกายถูกใช้ ไปในหลากหลายทิศทาง ด้ วยเหตุแห่งการเอาชีวิตรอด
และการที่คนเรามีอานาจเหนือร่ างกาย ทาให้ บุคคลนันรู
้ ้ สกึ ภาคภูมิใจ สามารถ บงการร่ างกายนันตามที
้
่ตน
ต้ องการ (ศิริลกั ษณ์ คชนิล, 2550: 1-5) การกล่าวถึงร่างกายกับกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม ซึง่ เลวิน
และโซโลมอน ได้ กล่าวว่าร่ างกายของมนุษย์เป็ นกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมีการสื่อสารกับมิติ
ทางธรรมชาติ มี การก าหนดความหมายและเปลี่ ยนแปลงสภาพธรรมชาติ ของร่ างกายตลอดเวลา ดังนัน้
ความหมายและภาพลักษณ์ของร่างกายจึงมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง โดย Anthony Synnott กล่าวถึงร่างกาย
ในเชิงชีววิทยาว่าร่ างกายมีส่วนเกี่ยวข้ องกับสิ่งอื่น ที่ได้ มาจากการสร้ างสรรค์ของสังคมที่มีความซับซ้ อน
หลากหลาย การที่คนเรามีความคิดเกี่ยวกับทุกส่วนของร่ างกายแล้ ว ร่ างกายของคนเราจะถูกกาหนดให้ อยู่
ภายใต้ กรอบหรื อกฎเกณฑ์ของสังคมในยุคนันๆ
้ โดยสามารถเข้ ามาซึมซับในชีวิตเราโดยไม่ร้ ู ตวั การกล่าวถึง
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ร่ างกายในแง่สงั คมบริ โภคนิยม ร่ างกายมีนัยสาคัญในการเพิ่มมูลค่าจากสัญลักษณ์ ของความงาม
น่าเกลียดมาสูค่ วามสวยงาม ด้ วยวิธีการที่ร่างกายกลายเป็ นรูปแบบหนึง่ ของทุนทางกายภาพ โดยใช้ ร่างกาย
เป็ นเจ้ าของอานาจมีสถานภาพหรื อรูปแบบสัญญาลักษณ์ที่มีความเป็ นเลิศ และเป็ นสิ่งจาเป็ นเพื่อใช้ ในการ
แข่งขัน หากาไร แสวงหากาไรและสร้ างความพอใจ หรื อสร้ างความมั่นใจให้ กับตนเอง ซึ่ง ปิ แอร์ บูร์ดิเยอร์
(Pierre Bourdieu,1984) เชื่ อว่ามนุษย์ มีตราประจาชนชัน้ ประทับอยู่บนร่ างกาย และขณะเดียวกันทุนทาง
กายภาพก็พฒ
ั นาขึ ้นโดยผ่านความสัมพันธ์ ของปั จจัย 3 ประการคือ 1) ตาแหน่งทางสังคม (Social Location)
2) ที่ อยู่ทางสังคม (Habitus) 3) รสนิ ยม (Test) จึงทาให้ มนุษย์ พัฒนาร่ างกายไปในทางที่ ได้ รับคุณค่าที่ ไม่
เท่ากัน เช่นเดียวกับการทาศัลยกรรมความงามของผู้หญิงที่พบว่าผู้หญิงบางกลุม่ ให้ คณ
ุ ค่ากับความงามด้ วย
การสร้ างร่างกายใหม่ โดยการทาศัลยกรรมเสริมความงามตามเรื อนร่างของตน เพื่อพัฒนาทุนทางกายภาพที่มี
ความสัมพันธ์ กับตาแหน่งทางสังคมที่อยู่ทางสังคมและรสนิยม ซึ่งร่ างกายจะถูกทาให้ เป็ นเครื่ องมือหรื อ
สินค้ าที่นาไปสู่จดุ หมายปลายทาง เช่น การมีรายได้ เพิ่มขึ ้น การมีอาชีพ การเปลี่ยนสถานะทางสังคม การได้
คู่ครองมีฐานะดี การสร้ างความมัน่ ใจให้ กับตนเอง เป็ นต้ น แต่ถ้ากล่าวถึงในแง่รสนิยมกับความงามนัน้ ใน
ปั จจุบันการได้ รับข่าวสารเกี่ ยวกับความงามได้ ถูกผลิตออกมาอย่างต่อเนื่ อง นาเสนอในรู ปของนิ ตยสาร
โทรทัศน์ ในแง่มมุ ต่างๆ เกี่ยวกับร่างกาย ส่งผลให้ ร่างกายคงอยูใ่ นท่ามกลางการตังข้้ อสงสัยว่าร่างกายที่
แท้ จริ งคืออะไร การควบคุมร่างกายให้ มีความงามได้ อย่างไรและการให้ วิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์เข้ า
มาช่วยสร้ างร่ างกายใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ เป็ นที่ ย อมรับทางสังคมหรื อไม่ ทาให้ ความงามเป็ นภัย
คุกคามร่ างกายโดยเฉพาะในเพศหญิ งที่ ต้องดูแลร่ างกายอย่างเข้ มงวด การมี สัดส่วนงดงาม การ
ทาศัลยกรรม การรักษาร่ างกายให้ อ่อนวัย และการสร้ างร่ างกายให้ แข็งแรงสมบูรณ์ เป็ นต้ น ถ้ าเราให้
ความงามเกี่ยวพันกับรสนิยมแล้ ว ย่อมทาให้ อาณาเขตของร่ างกายถูกทาลายได้ เช่นกันจากเทคโนโลยี ซึ่ง
ในอดีตนันการมองร่
้
างกายเปรี ยบเสมือนโครงสร้ าง (Project) ที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอยูต่ ลอดเวลา
เพื่อให้ ร่างกายบรรลุเป้าหมายที่พงึ ประสงค์และเป็ นการสื่อถึงความเป็ นตนเองที่แท้ จริง
1.2 แนวคิดเรื่องทางเพศ (Sexuality)
เพศและเพศวิถี มีแง่มมุ ของความแตกต่างที่มีรากฐาน มาจากความเชื่อมโยงของความเชื่อ
ความหมายและตาแหน่งหน้ าที่ของสังคม ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของความงามที่เกี่ยวข้ องกับการกาหนดมาตรฐาน
และลักษณะของร่างกายในอุดมคติของผู้หญิง ความสัมพันธ์ชายหญิง ความโรแมนติก ความเป็ นแม่ เป็ นต้ น
ทาให้ บทบาทของเพศหญิงเป็ นโลกในลักษณะปิ ดและมีข้อจากัด เนื่องจากต้ องทาหน้ าที่ทางานบ้ าน เลี ้ยงดู
บุตร รวมถึงนัยที่แสดงถึงการที่สตรี ต้องพึ่งพาผู้ชายเป็ นหลัก แต่ในบางสังคมเกิดความเท่าเทียมกันทังเพศ
้
ชายกับเพศหญิ ง ผู้หญิ งมีอิสระมากกว่า แต่ในสมัยปั จจุบั นบทบาททางเพศค่อนข้ างยืดหยุ่น เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูหญิ งได้ มีบทบาทนอกบ้ าน มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากขึน้ และผู้หญิ งเองได้
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ตระหนักคุณค่าของตนเองในฐานะที่เป็ นสมาชิกหนึง่ ในสังคม และพยายามเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเพื่อให้
เหนือกว่าหรื อมีอานาจมากกว่าชาย นัน่ ก็คือการใช้ ร่างกายของตน ที่หลายยุคสมัยเห็นว่ามีความแตกต่างกัน
ไม่เท่าเทียมกันในทางชีวภาพหรื อทางสรี ระมาเป็ นสิ่งต่อรองให้ มีอานาจต่อกรกับผู้ชายที่แข็งแรงกว่า จึงเป็ น
ที่ มาของการใช้ เรื อนร่ างหรื ออ านาจนัน้ เอง เช่ นเดี ยวกั บที่ มิ เชล ฟู โก (2547) กล่ าวถึ งรู ปแบบอ านาจ
ความสัมพันธ์ ของผู้ชายกับผู้หญิงในแบบนิเสธหรื อการจากัด และขาดแคลนที่ก่อให้ เกิดการสร้ างระบบขัวตรง
้
ข้ ามขึ ้น แนวคิดในด้ านสรี ระนี ้เองที่ทาให้ ผ้ หู ญิงเล็งเห็นการก่ออานาจแก่ตวั มาต่อรองอานาจกับผู้ชาย และ
นาไปสูก่ ารใช้ ร่างกายให้ เกิดเป็ นอานาจขึ ้น นอกจากนี ้เรื่ องเพศสรี ระยังถูกนามาใช้ กาหนดวาทกรรมสถานภาพ
ของผู้หญิงอีกด้ วย สื่อมวลชนยังคงเป็ นสถาบันที่เข้ ามาทาหน้ าที่เผยแพร่วาทกรรมดังกล่าวให้ กว้ างขวางมาก
ขึ ้น โดยผ่านช่องทางของสื่อบันเทิงและสื่อโฆษณาเป็ นหลัก ด้ วยการทาให้ เรื่ องของความสวยงามด้ านเพศสรี ระ
กลายเป็ นสาระที่เห็นปรากฏอยู่อย่างดาษดื่นในสังคมปั จจุบนั ประหนึ่งว่าความงามเป็ นคุณสมบัติ
ประการหนึ่งของสถานะของผู้หญิง ดังเช่น การปรากฏเป็ นข่าวเกี่ยวกับค่านิยมและการให้ ความสนใจ
ต่อการเสริ มความงาม รวมทังการเสริ
้
ม เพิ่มและลดเพศสรี ระของผู้หญิ งในสังคม (วิลาสินี พิพิธกุล. มปป.)
และเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปแล้ วว่าร่ างกายของผู้หญิงได้ รับความสนใจมากเป็ นพิเศษ (Pierre Bourdieu,1984
อ้ างถึงในปริ ตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, 2541: 34) กล่าวว่ากระบวนการทาให้ ร่างกายมี สภาพเป็ น
สินค้ า (Commodification) ในสังคมสมัยใหม่นนถื
ั ้ อว่าร่างกายมีฐานะเป็ นทุนทางกายภาพ สามารถแปรรูป
จากทุนกายภาพให้ กลายเป็ นทุนทางเศรษฐกิจ (เช่น เงิน สินค้ าและบริการ)
ผู้วิจัยนาแนวคิดเกี่ ยวกับความงามมาประยุกต์ในการวิจัยครัง้ นี ้ โดยนาแนวคิดทฤษฎี
ร่างกายเชิงระบบ (Body System) และแนวคิดเรื่ องทางเพศ (Sexuality) เพื่อทาความเข้ าใจต่อพัฒนาการความ
งามในเพศหญิ งในระดับจิตใจเป็ นสิ่งที่ถูกสร้ างขึ ้นหรื อประกอบขึ ้นและมีการพัฒนาทางร่ างกาย จากกลไก
ต่างๆ รอบตัวบุคคลนัน้ โดยเฉพาะกลไกของวัฒนธรรมและสังคม แต่มีความลื่นไหลพร้ อมที่จะปรับเปลี่ยนไป
ตามบริ บทของสังคมและวัฒนธรรมและกาลเวลาเสมอ ดังนัน้ องค์ประกอบทางวัฒนธรรมจะเป็ นตัวกาหนดที่
สาคัญในการมีรูปร่ างสวยงาม เพื่อค้ นหาความหมายของการมีรูปร่ างสวยงามของ ผู้หญิ งไทยในกลุ่มวัยรุ่ น
ตอนปลายและกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น และกระบวนการการนาไปสู่การมีรูปร่ างสวยงาม รวมถึงพฤติกรรมการ
บริ โภคของพวกเขาเป็ นอย่างไร เนื่องจากโครงสร้ างร่ างกายเป็ นเรื่ องของปั จเจกบุคคลที่ สามารถเลือก ที่จะ
ปฏิ บัติ ตามความพอใจของตนตามกระแสการบริ โภคนิ ยม การได้ รับข้ อมูลผ่านพรี เซ็นเตอร์ ที่ เป็ นดารา
นางแบบ นางงาม และบุคคลที่มีชื่อเสียงทางสังคม เป็ นต้ น ด้ วยวิธีการที่นามาสูก่ ารมีรูปร่างสวยงาม เช่น การ
เสริ มความงามโดยการทาศัลยกรรมด้ วยวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ การลดความอ้ วนและการลดสัดส่วนของ
ร่ างกายให้ ผอมเพรี ยวอย่างรวดเร็ ว เป็ นต้ น นอกจากนันมี
้ ความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น มีการพัฒนาการความเป็ น
ตัวตนทางเพศในแง่ของภาษาศาสตร์ และวัฒนธรรมทางสัญญาลักษณ์ หรื อการสร้ างอัตลักษณ์ให้ กบั ตนเอง

76
เพื่อสร้ างความปรารถนาพึงพอใจและดึงดูดเพศตรงข้ าม ทาให้ ดสู วยงามกลายเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าและประเมิน
คุณค่าความเป็ นผู้หญิงเป็ นอย่างไร ในขณะเดียวกันความสวยงามของร่างกายก็ถกู เชื่อมโยงกับความสาเร็จใน
หน้ าที่การงานและสถานะภาพทางสังคม การเลือกคูด่ ้ วยหรื อไม่ สิง่ เหล่านี ้เป็ นเงื่อนไขที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
กินผิดปกติของพวกเขาหรื อไม่อย่างไร
2. แนวคิดและทฤษฎีท่ ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคและพฤติกรรมการกินผิดปกติ
(Concepts and Theories about The Behavior of Consumer Behavior and Eating Disorders)
2.1 พฤติกรรมการบริโภค (Consumer Behavior)
ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมการบริ โภคอาหารไว้ ว่า เป็ นการ
ปฏิบตั ิที่เคยชินในการรับประทานอาหาร เช่น ชนิดของอาหารที่กิน กินหรื อไม่กิน กินอย่างไร จานวนมื ้อที่กิน
อุปกรณ์ที่ใช้ รวมถึงสุขนิสยั ก่อนและกินอาหาร (WHO อ้ างใน วสุนธรี เสรี สชุ าติ, 2543: 30) หรื อการแสดงออก
ที่เกี่ยวกับการกินอาหาร วิธีการกิน ที่สามารถสังเกตได้ โดยเป็ นลักษณะความชอบหรื อไม่ชอบที่ ปฏิบตั ิอยู่
เสมอ จนกลายเป็ นความเคยชินหรื อเป็ นนิสยั ในการบริ โภค ซึ่งผู้บริ โภคจะต้ องผ่านการพิจารณาใน
การเลื อกอาหาร การปรุ ง การกิ นของตนและครอบครัว (ธนากร ทองประยูร , 2546) เช่นเดียวกับ
วัชรี หิรัญพฤกษ์ (2548) ที่กล่าวว่า เป็ นการแสดงออกทางด้ านการกระทา ความรู้ สึกที่เกี่ยวกับการบริ โภค
อาหาร การวางแผนการกินอาหารที่บคุ คลปฏิบตั ิเป็ นประจาจนเกิดเป็ นความเคยชิน เช่น การเลือกชนิดอาหาร
จานวนมื ้อที่กิน ความถี่ในการกิน และการปฏิบตั ิในการกิน เช่น การเคี ้ยว การกลืน ปริมาณที่กิน เป็ นต้ น และ
มารยาทในการกินอาหารและวัฒนธรรม (วิภาวี ปั น้ นพศรี , 2550) โดยผู้บริ โภคจะมีพฤติกรรมในการค้ นหา
(Searching) การซื อ้ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมิ น (Evaluating) และการใช้ จ่ าย (Disposing) ใน
ผลิตภัณฑ์และบริ การ โดยคาดว่าจะสนองความต้ องการของเขา (Schiffman & Kanuk, 1987) รวมถึงบริ การที่
คาดว่าจะสนองความต้ องการของผู้บริ โภค ซึ่งครอบคลุมการศึกษากระบวนการตัดสินใจที่มีมาอยู่ก่อนแล้ ว
(Engel, Kollat, & Blackwell, 1968: 5) หรื อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริ โภคแต่ละคน ในการที่ จะเลือกซือ้
สินค้ าและบริ การอะไรอย่างไรถึงจะเหมาะสมและสร้ างความพอใจในการซื ้อให้ แก่ตนเองได้ มากที่สดุ โดยผ่าน
กระบวนการนี ้จะเกี่ยวข้ องกับการรับรู้ ข้ อมูลข่าวสารต่างๆ และการประเมินทางเลือกเกี่ยวกับสินค้ าและบริการ
ที่ เขาสนใจ รู ปแบบพฤติกรรมการบริ โภค ทาให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ โดยการถูกกระตุ้นจากผล
ภายนอกและจากความต้ องการภายในที่ซ่อนลึกอยู่ในจิตใจ แล้ วมีการตอบสนองของบุคคลโดยการตัดสินใจ
บริโภคหรื อไม่บริโภค (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2538)
ปั จจัยที่มีต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร ได้ แก่ 1) ปั จจัยทางด้ านวัฒนธรรม เป็ นสิ่งที่
มนุษย์ สร้ างขึน้ และเป็ นที่ ยอมรั บจากคนรุ่ นหนึ่ งไปสู่อี กรุ่ นหนึ่ ง วัฒนธรรมเป็ นตัวก าหนดและควบคุม
พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ค่านิยมในวัฒนธรรมจะกาหนดลักษณะของสังคมและกาหนดความแตกต่าง
ของสังคมหนึ่ งจากอี กสังคมหนึ่ง (ชลดล ล้ อมทอง, 2550) 2) ปั จจัยด้ านสังคม ประกอบด้ วยกลุ่มอ้ างอิ ง
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ครอบครัว บทบาทและสถานะจะเป็ นสิ่งที่กาหนดพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคกลุ่ม อ้ างอิงเป็ น
กลุ่มที่บุคคลเข้ าใจเกี่ยวข้ องด้ วย ซึ่งกลุ่มนี ้จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิดและค่านิยมของบุคคล และ
3) ปั จจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจของผู้ซื ้อได้ รับอิทธิ พลจากลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ อายุ วัฏจักรชีวิต
อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดารงชีวิตและแนวคิดส่วนบุคคล 4) ปั จจัยด้ านจิตวิทยาที่มี
อิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื อ้ ประกอบด้ วย แรงจูงใจการรั บรู้ การเรี ยนรู้ ความเชื่ อและทัศนคติ และ
พฤติกรรมการบริ โภคเกิดขึ ้นจากกระบวนการตัดสินใจร่ วมกับอิทธิพลของสภาพแวดล้ อม (Assael, 1995)
แสดงให้ เห็ นว่าก่อนตัดสินใจบริ โภคจะต้ องผ่านกระบวนการคิดอย่างรอบครอบของบุคคล ที่ ได้ ผ่านการ
ประเมินจากบุคคลนันแล้
้ วว่ามีผลดีผลเสียอย่างไรบ้ าง
ผู้วิจยั นาแนวคิดพฤติกรรมการบริ โภคมาประยุกต์ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษามุมมอง
ต่อการมี รูปร่ างสวยงามและบริ บททางวัฒนธรรมเกี่ ยวกับวิถีการบริ โภคอาหารของผู้หญิ งไทย ที่ น าไปสู่
พฤติกรรมการกินผิดปกติ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้หญิงวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น ใน
สังคมปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวตั น์ ทาให้ เกิดวัฒนธรรมการบริ โภคที่หลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของตนเอง ส่งผลให้ กระบวนการตัดสินใจการเลือกบริ โภคของแต่ละบุคคลมี
ความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร กระบวนการอะไรบ้ างที่นาไปสูก่ ารมีรูปร่ างสวยงามของผู้หญิงไทยเป็ น
อย่างไรและมีปัจจัยใดบ้ างที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมการบริโภคไปสูก่ ารกินผิดปกติได้ อย่างไร
2.2 พฤติกรรมการกินผิดปกติ (Eating Disorder Behavior)
ความหมายของพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ เป็ นโรคที่ ผ้ ูป่ วยมี การรั บรู้ ความรู้ สึกและ
ความคิดต่อรูปร่างและน ้าหนักตัวที่ผิดปกติอย่างรุนแรงและมีพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติอย่างมาก โดย
ที่ผ้ ูป่วยมักจะพยายามลดนา้ หนักอย่างเข้ มงวด อาจใช้ วิธีการอดอาหาร การทาให้ อาเจียน การออก
กาลังกาย เป็ นต้ น จนทาให้ เกิดภาวะแทรกซ้ อนต่อทังร่้ างกายและจิตใจที่รุนแรง (ศิริไชย หงส์สงวนศรี , 2555:
532) โรคดังกล่าวมีอตั ราการตายสูงที่สดุ ของโรคทางจิตเวช (Sadock et al., 2015: 509-532; Arcelus, Mitchell,
Wales, & Nielsen, 2011:724-731; Campbell & Peebles, 2014: 582-592) สาเหตุเกิดจากภาวะแทรกซ้ อนจน
ท าให้ เสี ยชี วิ ตได้ พบว่ าร้ อยละ 25 เสี ยชี วิ ตจากการฆ่ าตั วตาย (Arcelus, Mitchell, Wales, & Nielsen,
2011:724-731) และการที่ ผ้ ู ป่ วยได้ รั บการรั กษาโรคเร็ วมี การพยากรณ์ ดี กว่ าผู้ ป่ วยที่ มี อาการเรื อ้ รั ง
นอกจากนัน้ พฤติกรรมการกิ นผิดปกติมีลกั ษณะการกินที่แปรปรวนไป ไม่สามารถกินอาหารได้ ตามความ
ต้ องการของร่ างกาย อันเนื่องมาจากความผิดปกติทางจิตใจ (นภวัลย์ กัมพลาศิริ, มปป: 2) ทาให้ เกิดเป็ นโรค
การกินผิดปกติ (Eating Disorders) ดังนัน้ การที่บคุ คลมีพฤติกรรมการกินอาหารที่แปรเปลี่ยนไปจากพฤติกรรม
การกิ นอาหารที่ ปกติ ตามสมควรที่ ร่างกายจะได้ รับในแต่ละวัน อาจมี พฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ได้ แก่
การตัง้ ใจอดอาหาร การชั่งน า้ หนักตัวบ่อยกว่าปกติ หรื อกังวลเกี่ ยวกับการควบคุมอาหารจนท าให้ เสี ย
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ประสิทธิภาพในการเรี ยน การทางาน หรื อเสียสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น หรื อเล่นกีฬาอย่างหักโหม หรื อมี
พฤติกรรมการกิน (แบบยังไม่
้ ได้ ) เป็ นช่วงๆ ร่วมกับความรู้สกึ ผิดหลังการกินและมีการจัดการน ้าหนักด้ วยวิธี
อื่น เช่น การล้ วงคอ การกระตุ้นให้ อาเจียน การใช้ ยาระบาย การใช้ ยาถ่ายหรื อยาขับปั สสาวะแบบไม่
เหมาะสม เป็ นต้ น
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยใช้ เกณฑ์การวินิจฉัยทางคลินิกตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ
สมาคมจิ ตแพทย์ อเมริ กั น ฉบั บที่ 5 (Diagnostic and Statistical Manual Disorders Fifth Edition: DSM-5)
(American Psychological Association, 2013: 329-354) ออกเป็ น 3 แบบ ได้ แก่ 1) แบบ Anorexia Nervosa
ลักษณะทางคลินิกคือ ผู้ป่วยรู้สกึ วิตกกังวลและคิดหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่ องรูปร่างและน ้าหนักตัวเป็ นอย่างมาก
บางครัง้ คิดว่าตนเองอ้ วนจนเกินไปจึงพยายามลดน ้าหนักด้ วยวิธีการต่างๆ เช่น การอดอาหาร การ
ออกกาลังกายอย่างหนัก การล้ วงคอให้ อาเจียน การรับประทานยาลดน ้าหนัก การรับประทานยาระบาย
เป็ นต้ น ถึงแม้ ว่าจะทาการลดน ้าหนักตัวต่ากว่าปกติแล้ ว ก็ยงั คิดว่าตัวเองยังอ้ วนอยูแ่ ละพยายามที่จะลด
นา้ หนักต่อไปอีก และมีอาการขาดประจาเดือนร่ วมด้ วย มักพบในวัยรุ่ นตอนต้ น 2) แบบ Bulimia Nervosa
ลักษณะทางคลินิกคือ ผู้ป่วยจะรู้สกึ วิตกกังวลและคิดหมกมุน่ เกี่ยวกับเรื่ องรูปร่างและน ้าหนักตัวเป็ นอย่าง
มากเช่นกัน โดยพยายามที่จะลดน ้าหนักด้ วยวิธีการต่างๆ เช่นกัน และ 3) แบบ Binge Eating คือ กินอาหาร
ปริมาณมากเกินกว่าคนทัว่ ไป โดยจะกินในช่วงเวลาและสถานการณ์ที่คล้ ายกัน และมีความรู้สกึ ว่าไม่สามารถ
ควบคุมการกินได้ เกิดขึ ้นเป็ นระยะๆ บ่อยๆ หลังจากที่ผ้ ปู ่ วยรู้ สกึ ผิดหรื อกังวลเกี่ยวกับรู ปร่างและน ้าหนักตัว
มากเกินไป เขาก็จะพยายามควบคุมน ้าหนัก มักพบอาการนี ้ในช่วงวัยรุ่ นตอนปลายถึงวัยผู้ใหญ่ (Sadock
et al., 2015: 509-532; American Psychiatric Association, 2013: 329-354; American Psychiatric
Association, 2006: 1097-1222; Halmi Ka, 2007: 592-602; Le Grange, Eddy, & Herzog, 2010: 397415)
ปั จจัยที่ มี ต่ อพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ได้ แก่ 1) ปั จจัยที่ ก่ อให้ เกิ ดหรื อปั จจัยจูงใจ
(Predisposing Factor) ได้ แก่ ด้ านชี วภาพ ครอบครั ว ด้ านสั งคมและวั ฒ นธรรม 2) ปั จจั ยเร่ งให้ เกิ ด
(Precipitating Factor) ได้ แก่ ความกังวลเรื่ องรู ปร่างและน ้าหนักตัวเมื่อเข้ าสู่วยั รุ่ นความตึงเครี ยด และการถูก
ล้ อเลียนเรื่ องรูปร่าง รวมถึงปั จจัยความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้ อมทัว่ ๆ ไป เช่น การอาศัยอยู่ในสังคมเมือง
ที่มีความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การเป็ นคนอยู่ในคนชันสู
้ ง การประกอบอาชีพที่ให้
ความสาคัญกับรูปร่าง (เช่น นักเต้ นบัลเลย์ ดารานักแสดง นางแบบ นายแบบ เป็ นต้ น) และ 3) ปั จจัยถาวรหรื อ
คงอยู่ (Perpetuating Factor) เป็ นปั จจัยที่สาคัญคือ ภาวะทุพโภชนาการเอง การศึกษาในคนปกติพบว่าหากมี
การอดอาหารจนน ้าหนักลดลงมากจะมีความหมกมุ่นเรื่ องอาหาร รู ปร่ าง น ้าหนักตัวและมีพฤติกรรมการกิน
อาหารผิ ด ปกติ ไป (Sadock et al., 2015: 509-532; American Psychiatric Association, 2006: 1097-1222;
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Halmi Ka, 2007: 592-602; Le Grange et al., 2010: 397-415; Treasure et al., 2010: 583-593; Watson & Bulik,
2013: 2477-2500; Dancyger et al., 2013: 97-117)
ผู้วิ จัยได้ น าแนวคิ ดพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ในการศึ กษาครั ง้ นี ้ โดยท าการศึ กษา
พฤติกรรมการบริ โภคของผู้หญิงไทยทังวั
้ ยรุ่ นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น ส่งผลต่อการมีรูปร่ าง
สวยงามอย่างไรบ้ าง และพฤติ กรรมการบริ โภคนัน้ น าไปสู่พฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ตามมาได้ อย่างไร
นอกจากนัน้ ยังมีปัจจัยใดบ้ างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภาวะ
โภชนาการทัว่ โลกหรื อการระบาดของโรคอ้ วนในประเทศที่กาลังพัฒนา พบว่าปั ญหาดังกล่าวจะขยายมาก
ขึ ้นในอนาคตจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจทัว่ โลก หรื อการได้ รับวัฒนธรรมอาหารทางตะวันตกเปลี่ยนจากอาหาร
ทันสมัยทางตะวันตกมักจะบริ โภคอาหารที่มาจากธรรมชาติที่มีความหลากหลาย (Popkin, Adair, & Ng, 2012:
3-21) และพบว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของรูปร่างผอมเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นในเด็กผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในเมือง จาก
การได้ รับสื่อต่างๆ ผู้หญิงส่วนมากให้ ความสนใจในรูปร่างที่ผอมบาง บางครัง้ เป็ นสาเหตุที่นามาถึงความไม่พงึ
พอใจในรูปร่างที่มีน ้าหนักมากเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาไปสู่โรคการกินผิดปกติในผู้หญิงในอนาคตที่
ตามมา
3. แนวคิดเกี่ยวกับบริบทวัฒนธรรม (The Concept of Cultural Context)
ความหมายวัฒนธรรมการบริ โภค เป็ นการสร้ างความหมายให้ กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งของคนใน
สังคมนัน้ กาหนดขึน้ มา โดยมีความสัมพันธ์ กันระหว่างสังคมกับความหมายในเชิงสัญญะของสิ่งที่
บริโภค เพื่อตอบสนองความต้ องการในการบริโภค จากการที่สงั คมไทยในปั จจุบนั เป็ นสังคมแห่งการบริโภค
ที่ไร้ พรมแดน ดังนัน้ กลุม่ ผู้บริ โภคจะเป็ นกลุม่ ที่เลือกบริโภคความหมายที่ถกู สร้ างขึ ้น โดยการผ่านสื่อต่างๆ
เช่น โซเซียลมีเดีย โฆษณาในโทรทัศน์ เป็ นต้ น ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นวิธีการสร้ างเอกลักษณ์ให้ กบั สิง่ ที่บริ โภค
และการรับรู้ ความหมายของผู้บริ โภคเอง ในปั จจุบันแบบแผนและสไตล์ ในการดาเนินชีวิตของสังคม
บริ โภคนิยมสมัยใหม่ได้ กาหนดค่านิยมในเรื่ องภาพลักษณ์ แห่งความงามของผู้หญิง นัน่ คือ การรักษา
ทรวดทรงให้ แน่นตึงและสะโอดสะอง (Slim and Trim) บทบาทของการเป็ นวัตถุทางเพศ การทาตัวให้
งดงามเพื่อดึงดูดใจเพศตรงข้ าม ด้ วยการบริ โภคสินค้ าเสริ มความงามมากมาย (ยศ สันตสมบัติ, 2556:
335) นอกจากที่กล่าวข้ างต้ น ลักษณะของวัฒนธรรมมีลกั ษณะสาคัญ ดังนี ้ 1) วัฒนธรรมเป็ นพฤติกรรม
ที่เกิดจากการเรี ยนรู้ (Learned Behavior) เช่น กิริยาท่าทาง มารยาททางสังคมต่างๆ 2) วัฒนธรรมเป็ น
มรดกของสังคม (Social Heritage) เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ไม่ต้องสร้ างขึน้ ใหม่ แต่คิดค้ นคาศัพท์
ใหม่ๆ ให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป 3) วัฒนธรรมเป็ นวิถีชีวิต (Way of
Life) เป็ นสิ่งกาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ตงแต่
ั ้ เกิดจนตาย พฤติกรรมการแปรงฟั น อาบนา้ กินอาหาร
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การดื่ ม การพู ด การท างาน เป็ นต้ น 4) วัฒ นธรรมเป็ นลักษณะเหนื ออิ นทรี ย์ (The Super Organic)
ความหมายทางสังคมของหรื อการกระทาที่ไม่ขึ ้นกับธรรมชาติของสิ่งของหรื อการกระทานัน้ อธิเช่น
ผ้ าชิ ้นหนึ่งมีสีลวดลายและเนื ้อผ้ าอย่างเดียวกันในสังคมหนึ่งใช้ ผ้าโพกหัวแต่อีกสังคมหนึ่งใช้ เป็ นผ้ าอ้ อม
เป็ นต้ น 5) วัฒนธรรมเป็ นสิ่งไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลง อธิเช่น ปั จจุบนั บทบาทของผู้หญิ งไทยทางาน
นอกบ้ านเพื่อหารายได้ มาจุนเจือครอบครัว 6) วัฒนธรรมเป็ นสิ่งกาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การ
กล่าวสวัสดี ยกมื อไหว้ ในสังคมไทย ส่วนชาวตะวันตกใช้ การจับมื อทักทายกัน 7) วัฒนธรรมเป็ นสิ่งที่
ควบคุมสังคม มี การก าหนดความเชื่ อ ค่ านิ ยม บรรทัดฐาน (พระมหาสนอง ปั จโจปการี , 2553: 343-345)
สังคมไทยในปั จจุบนั ได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เริ่ มเป็ นสังคมแบบป้องกัน เนื่องจากมีสิ่งบอกเหตุจาก
การที่มีสถานบริการสุขภาพเพิ่มมากขึ ้น อาหารเสริมเพื่อสุขภาพเริ่มมีมากขึ ้น เป็ นต้ น
ผู้วิจยั นาแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริ โภคมาประยุกต์ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เนื่องจากสังคม
ปั จจุบนั เป็ นสังคมแห่งการบริโภคที่ไร้ พรมแดน ทาให้ เกิดวัฒนธรรมการบริโภคในรูปแบบต่างๆ เช่น การกิน
อาหารเพื่อสุขภาพ การกินอาหารประเภทคลีน การกินอาหารนานาชาติ (อาหารเกาหลี หรื ออาหารญี่ปนุ่
หรื ออาหารอิตาลี) รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพและการสร้ างองค์ความรู้และวาทกรรมเกี่ยวกับสุขภาพหรื อ
ความงาม เป็ นต้ น เป็ นแบบแผนเดียวกันของคนในสังคมนันๆ
้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริ โภคที่เป็ นผู้หญิงวัยรุ่ น
ตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น เป็ นกลุ่มที่เลือกบริ โภคความหมายที่ถกู สร้ างขึ ้นโดยผ่านสื่อต่างๆ การ
มุ่งเน้ นการดูแลตนเองในรู ปแบบวิธีการต่างๆ เพื่อให้ ได้ รูปร่ างตามที่ตนต้ องการหรื อเป็ นที่ยอมรับใน
สังคม เช่น ความต้ องการมีรูปร่ างผอมเพื่อให้ ตนเองดูดีในสังคม โดยการกินอาหารเสริ ม หรื อกินยาลด
น ้าหนัก หรื อกินชาสมุนไพร หรื อกินยาลดน ้าหนัก หรื อการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน
ร่ วมด้ วย เป็ นต้ น หรื อการบริ โภคในการดูแลสุขภาพและความงามในรู ปแบบของการบริ โภคนิยมเป็ น
อย่างไร มีเงื่อนไขใดบ้ างที่ทาให้ ต้องแสดงพฤติกรรมการบริ โภคแบบนันออกมา
้
โดยเฉพาะวัฒนธรรมการ
บริ โภคนิยม ซึ่งนาไปสู่การบริ โภคความเสี่ยงด้ านสุขภาพ รวมทังมี
้ ปัจจัยใดบ้ างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริ โภคที่นาไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติ และมีความแตกต่างจากบริ บทของวัฒนธรรมต่างประเทศ
หรื อไม่ ทาไมจึงไม่เกิดโรคการกินผิดปกติที่แพร่ หลายในประเทศไทยมากนัก และมีแนวโน้ มที่จะเกิดกลุ่ม
เสี่ยงมากขึน้ หรื อไม่ในอนาคต จากการศึกษาของเคทลีนและแพทรี เซีย (Kathleen & Patricia, 2015)
ศึกษาการเพิ่ มขึน้ ของโรคการกิ นผิ ดปกติ ในเอเชี ย วัตถุประสงค์ เพื่ ออธิ บายเรื่ องราวความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมและโรคการกินผิดปกติ พบว่ามีการเกิดโรคการกินผิดปกติในประเทศที่ไม่ใช่ตะวันตก
เพิ่มมากขึ ้น ผลจากการส่งผ่านจากโลกสังคมตะวันตกไปสู่สงั คมตะวันออก ไม่ว่าจะเป็ นความคิด และ
ค่านิยมทางวัฒนธรรม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสังคมอุตสาหกรรมไปสู่สงั คมเมือง ล้ วนเป็ น
ปั จจัยที่ทาให้ เกิดโรคการกินผิดปกติในเอเชียเพิ่มมากขึ ้น
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4. ทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา (Psychological and Sociological Theory)
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ (The Concept of Personality)
บุคลิ กภาพเป็ นคุณลักษณะรวมของบุคคล ประกอบด้ วยคุณลักษณะภายนอกและ
คุณลักษณะภายในจิตใจซึง่ เป็ นตัวกาหนดรู ปแบบพฤติกรรมจนกลายเป็ นลักษณะเฉพาะตัว การที่บคุ ลิกภาพ
ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน อันเนื่องมาจากปั จจัยทางด้ านพันธุ์กรรม (Heredity) เช่น รู ปร่ างหน้ าตา
เส้ นผม ความสูง ความเตีย้ สติปัญญา เป็ นต้ น และปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environment) เช่น ครอบครัว
สถานศึกษา ศาสนา สื่อสารมวลชน รวมถึงสังคมทุกระดับที่ มีความสัมพันธ์ กัน (Interaction) โดยเกิ ดจาก
ประสบการณ์ ที่ ได้ สั่งสมขึน้ มาเป็ นบุคลิ กภาพของแต่ ละบุ คคล ได้ แก่ การมี ประสบการณ์ ร่วมกัน เช่ น
วัฒนธรรม ความเชื่อ ทัศนคติ วิถีการดาเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี การเลือกประกอบอาชี พ เป็ นต้ น
และประสบการณ์เฉพาะบุคคล เกิดจากการถ่ายทอดทอดทางสังคมจากการได้ รับการอบรมเลี ้ยงดูจากพ่อแม่
ครู อาจารย์ เป็ นต้ น ในเรื่ องแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับของคนในสังคม ส่วนใหญ่ นอกจากนัน้
ปั จจัยทางเศรษฐกิจ บรรยากาศและความสัมพันธ์ กันในครอบครัว สุขภาพร่ างกายของแต่ละคนก็มีส่วนที่
กาหนดบุคลิกภาพของบุคคลให้ แตกต่างกัน ซึ่งบุคลิกภาพไม่มีความตายตัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
สภาพแวดล้ อมและการเรี ยนรู้ของบุคคล
จากทฤษฎีบุคลิกภาพของ อัลล์พอร์ ท (Allport, 1954: 40-43) เรี ยกว่า “Psychology of The
Individual” เขาเชื่ อว่าบุคคลถูกก าหนดจากเทรท (Traits) ซึ่งเป็ นลักษณะนิ สัยหรื อความเคยชิ นและไม่ มี
ลักษณะตายตัวในแต่ละบุคคล การที่บคุ คลจะแสดงเทรทใดๆ ที่โดดเด่นออกมานัน้ ย่อมขึ ้นอยูก่ บั สิง่ แวดล้ อม
ทางกายภาพ (Physical Environment) และพลัง กดดัน ทางสัง คม (Social Pressure) ในขณะนั น้
นอกจากนันเทรทยั
้
งตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานจิตประสาทของบุคคลนัน้ (Neurophychic) อีกด้ วย เช่น ลักษณะของ
บุคคลที่ตรงต่อเวลา ความเป็ นเจ้ าระเบียบ เก็บกด ชอบเจรจา ความก้ าวร้ าว การชอบแสดงตน ความ
มักใหญ่ใฝ่ สงู ชอบเข้ าสังคม เป็ นต้ น และอัลล์พอร์ ท ได้ แบ่งเทรทเฉพาะตัวบุคคลออกเป็ น 2 ลักษณะ
คือ 1) เทรทที่เป็ นลักษณะร่วมกันของบุคคลในแต่ละวัฒนธรรม (Common Traits) โดยเน้ นลักษณะที่
แท้ จริ งของบุคคลที่มีความเฉพาะตัวและโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ (Unique) เพื่อเป็ นตัวทานายลักษณะของ
พฤติกรรมและวิถีชีวิตจริ งของบุคคลนัน้ ซึ่งแต่ละคนมีความเป็ นตัวตนที่แตกต่างกันโดยสิ ้นเชิง เช่น ความ
ก้ าวร้ าวของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกัน ต่างกันในระดับและชนิดของความก้ าวร้ าวและมีความสัมพันธ์กบั เท
รทอื่นๆ เช่น ความเป็ นผู้นา ความเห็นอกเห็นใจ เป็ นต้ น 2) เทรทเฉพาะบุคคลหรื อเทรทศูนย์กลางของบุคคล
(Personal Traits) เป็ นลักษณะพฤติกรรมของบุคคลในการดาเนินชีวิต ความเชื่อ ทัศนคติ นิสยั แนวคิด เป็ นต้ น
มักเชื่อมโยงกับสถานการณ์สงิ่ แวดล้ อม (ศรี เรื อน แก้ วกังวาล, 2554: 210-211) ดังนัน้ บุคลิกภาพเป็ นลักษณะ
ของบุคคลที่ ติ ดตัวบุ คคลมา และมี การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่างๆ ตามบุคลิกภาพของตน การพัฒนา
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บุคลิ กภาพสามารถเกิ ดขึน้ ได้ ตัง้ แต่ แรกเกิ ด เป็ นสิ่ งที่ ไม่ ตายตัวมี การเปลี่ ยนแปลงตามการเรี ยนรู้ และ
สิง่ แวดล้ อมทังทางสั
้ งคมและวัตถุ บางลักษณะของบุคลิกภาพมีความเป็ นสากล บางลักษณะมีความเฉพาะตัว
ผู้วิจยั นาแนวคิดของ อัลล์พอร์ ทร่ วมกับนาทฤษฎีการรู้ คิดทางสังคม ในการพิจารณาและ
เทียบเคียงการศึกษาในครัง้ นี ้การที่ผ้ หู ญิงวัยรุ่ นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้ นที่ต้องการสร้ างบุคลิกภาพ
การมีรูปร่างสวยงามนันเป็
้ นอย่างไร พวกเธอเหล่านี ้ให้ ความหมายเกี่ยวกับการมีรูปร่างสวยงามไว้ วา่ อย่างไร มี
ความโดดเด่นหรื อไม่ โดยเฉพาะวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีการกินอาหาร มีวิธีการและเงื่อนไขใดบ้ างที่เกี่ยวข้ องกับ
พฤติ กรรมนัน้ ๆ และน าไปสู่พฤติ กรรมการกิ นผิดปกติ ได้ โดยแยกพิ จารณาบุคลิกภาพคุณลักษณะทาง
เฉพาะตัว (Individual Traits) จะเป็ นคุณลักษณะที่เป็ นแบบฉบับเฉพาะบุคคลเพียงคนเดียว ช่วยในการอธิบาย
บนพื ้นฐานจากประสบการณ์ ศักยภาพ การเรี ยนรู้ที่แตกต่างกัน ทาให้ ในคุณลักษณะเดียวกันตัวตนของแต่ละ
คนอาจมีความแตกต่างกัน การพิจารณาถึงลักษณะบุคลิกภาพที่แท้ จริ งของบุคคลผู้นนั ้ เพื่อทาความเข้ าใจ
ประสบการณ์ ชีวิตจริ งของผู้หญิงแต่ละวัยได้ อย่างลึกซึ ้ง ดังนัน้ การที่จะสรุ ปลักษณะของเทรทเฉพาะบุคคล
นันต้
้ องคานึงถึงความถี่ ความเข้ มและการแสดงพฤติกรรมนันๆ
้ ในสถานการณ์ที่หลากหลายเสียก่อนที่จะสรุป
บุคคลนันๆ
้ ได้
4.2 แนวคิดเกี่ยวกับค่ านิยม (The Concept of Values)
ความหมายของค่านิยม (Values) หมายถึง สิ่งที่บคุ คลพึงพอใจหรื อเห็นว่าสิ่งนันมี
้ คณ
ุ ค่า
เกิดการยอมรับและพัฒนากลายเป็ นความเชื่อหรื อความรู้สกึ ของตนเองตลอดไป แต่เมื่อบุคคลนันประสบกั
้
บ
การเลือกหรื อต้ องเผชิญกับเหตุการณ์ และต้ องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ จะน าค่านิยมมาช่วยในการ
ตัดสินใจทุกครัง้ เมื่อมีคา่ นิยมใหม่ ค่านิยมมีลกั ษณะที่เป็ นพื ้นฐานของการประพฤติปฏิบตั ิของบุคคลโดยตรง
ประกอบด้ วย ค่านิยมเฉพาะตัว (Individual Value) และค่านิยมของสังคม (Social Value) ที่เกิดจากการเรี ยนรู้
จากสังคมในระดับต่างๆ มี ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรม จากแนวคิ ดของ โรคีช (Rokeach, 1973) กล่าวถึง
ค่านิยมเป็ นความเชื่อค่อนข้ างถาวร รวมถึงการมีความเชื่อว่าวิถีในการประพฤติปฏิบตั ิ (Model of Conduct)
บางอย่างหรื อเป้าหมายบางอย่างนัน้ เป็ นสิ่งที่ตวั เองหรื อสังคมเห็นสมควรที่จะยึดถือหรื อปฏิบตั ิ เป็ นการ
สะท้ อนความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับแนวทางที่เขาจะบรรลุเป้าหมายสุดท้ าย หรื ออาจเรี ยกว่าค่านิยมที่เป็ น
เครื่ องมือและค่านิยมจุดหมายปลายทางของชีวิต (End-State of Existence) เป็ นค่านิยมที่แสดงความเชื่อของ
บุคคลเกี่ยวกับเป้าหมายสุดท้ าย (End) ที่เขาต้ องการ หรื อค่านิยมขันปลาย
้
ค่านิยมเป็ นรากฐานความเชื่อส่วน
บุคคล หรื อเป็ นปั จเจกบุคคลนันย่
้ อมไม่เหมือนกัน ขึ ้นอยู่กบั การตัดสินใจและความปรารถนาส่วนบุคคล แต่
หากว่าสิ่งที่ยึดถือนันถู
้ กมองว่าเป็ นสิ่งที่ดีหรื อมีความเป็ นที่ยอมรับและนิยมกันโดยทัว่ ไป ก็จะกลายมาเป็ น
ค่านิยมของสังคมได้ ทาให้ คนทัว่ ไปนามาปฏิบตั ิยดึ ถือ จนค่านิยมบางอย่างนันอาจได้
้
กลายกลืนไปเป็ นส่วน
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หนึ่งของวัฒนธรรมได้ เช่นกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ ผ่านมาอาจจะมี ค่านิ ยมใหม่ๆ เข้ ามา ส่วน
ค่านิยมเก่าที่มีมาแต่เดิมนันอาจเลื
้
อนหายไป
อย่างไรก็ตามค่านิยม เป็ นสิ่งที่สง่ ผลให้ เกิดได้ ทงการขั
ั ้ บเคลื่อนให้ สงั คมเจริญก้ าวหน้ าไป
และสามารถท าให้ สังคมถดถอยลงได้ เช่นกัน โรคี ช ได้ สรุ ปลักษณะธรรมชาติ ของค่านิ ยม 3 ประการคื อ
1) ค่านิยมมีลกั ษณะยืนยงถาวร (Completely Stable) มาจากระบวนการเรี ยนรู้ของมนุษย์ที่ถกู สอนมาแต่เด็ก
เกี่ยวกับค่านิยมต่างๆ เป็ นระยะเวลานาน ในรูปของความแน่นอนอย่างเต็มที่ (Absolute, All-or-None Manner)
เช่น ความซื่อสัตย์ ความมี น า้ ใจ เป็ นต้ น 2) ค่านิ ยมมี ลักษณะเปรี ยบเที ยบระดับความสาคัญ (Relative
Conception) เมื่อเด็กเติบโตขึน้ และมีประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ทางสังคม (Socialization) มากขึน้ พวกเขาจะ
เรี ยนรู้ ว่ าสถานการณ์ ที่ เขาประสบก็ จะมี ค่ านิ ยมอื่ นๆ อี กที่ ปรากฏอยู่ และกลุ่มอื่ นๆ ในสังคม โดยให้
ความสาคัญแก่คา่ นิยมบางอย่างมากกว่า เมื่อพบว่าค่านิยมที่มีอยูเ่ ดิมไม่สอดคล้ องกัน แต่จะไม่แตกต่างจาก
คนในกลุ่มมากนัก 3) ค่านิ ยมมี ลักษณะเป็ นความเชื่ อ ได้ แก่ ประเภทแรกเป็ นความเชื่ อแบบพรรณนา
สถานการณ์ (Descriptive/Existential Beliefs) เป็ นความเชื่อที่ถกู ทดสอบได้ จริงหรื อเท็จ ตัวอย่างเช่น
ฉันเชื่ อว่าข้ างนอกฝนกาลังตก ประเภทที่ สองคือความเชื่ อแบบประเมินสถานการณ์ (Evaluative
Beliefs) ซึ่งเป็ นความเชื่อที่ประเมินสถานการณ์ ต่างๆ ว่าดีหรื อไม่ดี ตัวอย่างเช่น ฉันเชื่อว่าการออก
ก าลั ง กายเป็ นประโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพ ประเภทที่ ส ามเป็ นความเชื่ อ แบบพรรณ นาก าหนด
(Descriptive/Perspective) เป็ นความเชื่อที่บ่งบอกถึงวิถีทางปฏิบตั ิ (Means of Action) หรื อจุดหมาย
ปลายทาง (End of Action) อันเป็ นที่ปรารถนาด้ วยและเป็ นความเชื่อที่มีทิศทาง และเป้าหมายของการ
กระทามากกว่าเชื่ออีก 2 ชนิดแรก (ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร และคณะ, 2555: 14-16) ดังนัน้ ค่านิยมเป็ นสิง่ ที่
บุคคลนันได้
้ ให้ ความสาคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และสิ่งนันมี
้ คณ
ุ ค่าพร้ อมที่ จะปฏิบตั ิตามความเชื่อและมี
ความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึ ้นอยู่กับวุฒิ ภาวะและประสบการณ์ ที่แต่ละบุคคลได้ รับ ซึ่งสามารถ
เลียนแบบและเปลี่ยนแปลงได้
ผู้วิ จัยน าแนวคิ ดค่านิ ยมของโรคี ช (Rokeach, 1968) มาประยุกต์ ใช้ ในงานวิ จัยครั ง้ นี ้
เนื่ องจากค่านิ ยมของสังคมไทยมี ความหลากหลายและยังมี การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตามกาลเวลาและ
สภาพแวดล้ อม ปั จจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการติดต่อสัมพันธ์ กบั นานาชาติ การศึกษา กระแสโลกาภิวตั น์ ล้ วน
แล้ วแต่เป็ นสาเหตุที่ทาให้ ค่านิยมเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นหรื อถูกหลอมรวมและเสื่อมไปได้ ไม่ว่าจะเป็ นการนิยม
บริ โภคของแพง การเลียนแบบอย่างตะวันตก รักความสะดวกสบาย ใช้ จ่ายเกินตัวเป็ นการนาไปสูก่ ารมีหนี ้สิน
มากขึ ้น เป็ นต้ น (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532; สุนทรี โคมินและสนิท สมัครการ, 2522) โดยเฉพาะค่านิยมความงามใน
กลุ่มวัยรุ่นและวัยทางาน เทรนด์การทาศัลยกรรมทังเรื
้ อนร่างสไตล์เกาหลีที่มีอิทธิพลมาจากการได้ รับกระแส
นิ ยมวัฒนธรรมการบริ โภค ที่ ผ่านสื่อละครและภาพยนตร์ ต่างๆ ประกอบกับสังคมไทยมี การแข่งขันเรื่ อง
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บุคลิกภาพสูงเพราะมีผลต่อการใช้ ชีวิต การสมัครงานและการเติบโตในหน้ าที่ เช่น คนที่มีบคุ ลิกดีมีโอกาสได้
ท างานดี กว่าคนที่ มี บุคลิ กธรรมดา ในปั จจุบันการเข้ าถึ งแหล่ งบริ การง่ ายกว่าในอดี ตและเป็ นเรื่ องไม่
จาเป็ นต้ องปกปิ ดอีกต่อไป ดังนัน้ ผู้วิจยั ต้ องการศึกษาว่ามีค่านิยมใดบ้ างที่มีอิทธิพลต่อผู้หญิงวัยรุ่ นตอน
ปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้ นในการมีรูปร่ างสวยงาม พฤติกรรมการบริ โภคเป็ นอย่างไร มีเงื่อนไขใดบ้ าง
ทาให้ พวกเขามีพฤติกรรมแบบนัน้ และนาไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติได้ อย่างไร หรื อหลีกเลี่ยงไม่
ทาพฤติกรรมนันๆ
้ ได้ หรื อไม่ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่ โรคี ได้ กล่าวไว้ 3 ประการ ได้ แก่ 1) ค่านิยมมี
ลักษณะเป็ นความระลึกรู้ (Cognitive) 2) ค่านิ ยมมี ลักษณะเป็ น ความรู้ สึกสัมพันธ์ (Affective) และ
3) ค่านิยมเป็ นองค์ประกอบของพฤติกรรม (Behavioral)
4.3 ทฤษฎีการรู้คดิ ทางสังคม (The Social Cognitive Theory)
จากทฤษฎี ของ อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) ที่ กล่าวว่า การรู้ คิ ดเกิ ดจากการที่
บุคคลเกิ ดการเลี ยนแบบตัวแบบ (Model) ต่างๆ ในสังคมที่ บุคคลนัน้ เติ บโตมา โดยอาศัยการสังเกตหรื อ
เลียนแบบ ไม่ใช่พฤติกรรมลอกแบบอย่างตรงไปตรงมา และใช้ กระบวนการเปลี่ยนภาพตัวแบบที่เกิดจากการ
รับรู้ให้ เป็ นรหัสภาพประมวลผลเก็บไว้ ในสมอง เมื่อต้ องการใช้ งานก็จะเรี ยกรหัสภาพออกมาได้ ตลอดเวลา การ
เลียนแบบเริ่ มจากตัวแบบที่มีความใกล้ ชิดก่อนคือ ครอบครัวและขยายไปสู่คนมีชื่อเสียงและบุคคลที่ตนชื่น
ชอบ รวมถึงตัวแบบมีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น สื่อต่างๆ โดยทฤษฎีการรู้ คิดทางสังคมนี ้มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
การเรี ยนรู้และพัฒนา ซึง่ แบนดูราเชื่อว่าการที่มนุษย์จะสามารถเรี ยนรู้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมได้ นัน้ ต้ องอาศัยการมองหรื อจดจามาจากบุคคลรอบข้ างหรื อที่ เรี ยกว่าการรู้ คิดโดยการสังเกต
(Observational Learning/Modelling) (Bandura, 1977) ทฤษฎีนี ้เห็นว่าแรงจูงใจนันเกิ
้ ดจากการรู้คิดทางสังคม
โดยเฉพาะการสร้ างเอกลักษณ์และการเลียนแบบ (Identification and Imitation) จากบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ เช่น
ดารานักแสดง นักร้ อง นักกีฬา เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นพฤติกรรมพื ้นฐานและส่วนใหญ่เกิดจากปั จจัยภายนอก การรู้
คิดทางสังคมนัน้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามลักษณะการเสริ มแรง การสังเกตตัวแบบพัฒนาการที่ สูงขึน้
ค่านิยมและรูปแบบความคิดต่างๆ ดังนัน้ การรู้คิดทางสังคม จึงเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่เกิดจากการเลียนแบบ
บุคคลที่เป็ นต้ นแบบและแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรม ทังนี
้ ้ขึ ้นกับความสามารถ ความรู้ สึก ทัศนคติ ค่านิยม
ความเลื่ อมใสศรั ทธา หรื ออุดมคติ ของผู้เลี ยนแบบ รวมถึ งอิ ทธิ พลของตัวแบบที่ มี ต่อผู้เลี ยนแบบ หรื อ
สถานการณ์ แวดล้ อมอื่นๆ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ของบุคคลที่เป็ นสาเหตุ ทาให้ แต่ละบุคคลมีความ
หลากหลายในการแสดงพฤติกรรม ถึงแม้ จะมีต้นแบบเป็ นคนเดียวกัน ประกอบด้ วย 4 ขันตอนคื
้
อ ขัน้ ใส่ใจ
(Attention) ขันจดจ
้ า (Retention) ขันเลี
้ ยนแบบหรื อแสดงพฤติกรรม (Reproduction) และขันจู
้ งใจ (Motivation)
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั นาทฤษฎีการรู้ คิดทางสังคมของแบนดูรามาอธิบายการทาความ
เข้ าใจความหมายการมีรูปร่างสวยงาม เงื่อนไขที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินผิดปกติ กระบวนการที่นาไปสูก่ ารมี
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รูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทยและพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น
จากการเรี ยนรู้ โดยการสังเกตและลอกเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลสังคม โดยผ่านการเรี ยนรู้
4 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) ขันใส่
้ ใจที่ผ้ หู ญิ งวัยรุ่ นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้ นสนใจต่อพฤติกรรมที่ต้นแบบ
แสดงออกมานัน้ อย่างไรบ้ าง เช่น ดารานักแสดงไม่ว่าจะเป็ นการแต่งกาย การกินอาหารนานาชาติ การใช้
ผลิตภัณฑ์เสริ มความงาม เป็ นต้ น โดยผ่านสื่อต่างๆ ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมการบริ โภคว่าการมีรูปร่าง
สวยนัน้ ต้ องเป็ นแบบไหนเพื่อที่จะทาตาม 2) ขัน้ การจดจา เป็ นขันที
้ ่ผ้ ูหญิ งวัยรุ่ นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่
ตอนต้ น เก็บข้ อมูลที่ตนเองสนใจไว้ ในความทรงจาในระยะยาว เพื่อสามารถนากลับคืนมาและใช้ ในครัง้ ต่อไป
โดยสามารถเก็บได้ ทงในรู
ั ้ ปของสัญลักษณ์ การสร้ างภาพในใจ หรื อด้ วยคาพูดที่สามารถเลียนแบบพฤติกรรม
ได้ ดี แม้ ว่าเวลาจะผ่านไปนานแล้ วก็ตาม 3) ขันเลี
้ ยนแบบ เป็ นขันที
้ ่บคุ คลนาสิ่งที่ได้ บนั ทึกไว้ ในความทรงจา
มาเป็ นสิ่งชี ้นาในการเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบ ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกเป็ นการลอกเลียนแบบที่เกิด
จากความรู้ ความเข้ าใจ ในขันนี
้ เ้ องที่ทาให้ พฤติกรมของบุคคลมีความแตกต่างกัน ถึงแม้ จะมีต้นแบบของ
พฤติกรรมเดียวกัน เช่น วิธีการทาอย่างไรให้ ได้ มาของการมีรูปร่ างสวยงาม อาจจะเป็ นการบริ โภคอาหารเสริ ม
เท่ านัน้ หรื อการจากัดอาหารควบคู่กับการออกก าลังกายอย่างหนัก การกิ นยาลดน า้ หนัก เป็ นต้ น และ
4) ขันจู
้ งใจ เป็ นขันที
้ ่บคุ คลได้ รับรางวัลหรื อคาชมเชย ที่ทาหน้ าที่เป็ นแรงเสริ มให้ บคุ คลทาการลอกเลียนแบบ
ซึง่ แบนดูราได้ แบ่งแรงเสริมออกเป็ น 3 ลักษณะคือ แรงเสริมโดยตรง แรงเสริ มที่ได้ รับอิทธิพลจากผู้อื่นและแรง
เสริ มจากตนเอง (Robbins, 2003: 124) จนทาให้ ตนเองมีรูปร่ างสวยงาม เป็ นที่ ยอมรับของคนในสังคมและ
นาไปสูก่ ารกินผิดปกติได้
4.4 ทฤษฎีปฏิสังสรรค์ สัญลักษณ์ (Symbolic Interactionism)
แนวคิดของจอร์ จ เฮอร์ เบิร์ท มี๊ด (George Herbert Mead) กล่าวถึงการมองที่อตั ตา (Self)
โดยอธิบายว่า อัตตาของคนเป็ นผลผลิตทางสังคม (Social Product) เกิดจากการหล่อหลอมขึ ้นมาภายในกรอบ
ของกระบวนการพลวัตและเชิงปฏิสมั พันธ์ มองการกระทาบุคคลอยู่บนจิตสานึกที่ร้ ู ตวั ของบุคคลนัน้ โดย
อธิ บายพฤติกรรมมนุษย์ในรู ปผู้กระทาทางสังคม (Action Social Actor) และผู้สะท้ อนการกระทาทางสังคม
(Reflective Social Actor) ต่อมาลูกศิษย์ของมี๊ดคือ เฮอร์ เบิร์ท บลูมเมอร์ (Herbert Blumer) ได้ นาแนวความคิด
ของมี๊ดมาต่อยอดและสร้ างแนวคิดปฏิสมั พันธ์ สญ
ั ลักษณ์ นิยมขึ ้นเป็ นครัง้ แรก ในปี ค.ศ.1937 เขาเห็นว่า
ปฏิสัมพันธ์ สญ
ั ลักษณ์ นิยมเป็ นกระบวนการเอกเทศ และเป็ นกระบวนการเฉพาะที่ เกิดขึน้ กับมนุษย์ เป็ น
รายบุคคล ดังนัน้ การที่บุคคลหนึ่งจะมีปฏิสมั พันธ์ กับคนอื่นต้ องทาความเข้ าใจหรื อตีความหมายของการ
กระทาหรื อคาพูดที่สื่อออกมา ในเรื่ องของภาษาท่าทางและการกาหนดความหมายของพฤติกรรมการกระทา
ของบุคคลอื่น เป็ นต้ น อันเนื่องมาจากการมีการสนทนากันเพื่อการต่อรองแลกเปลี่ยนในเรื่ องต่างๆ เป็ นการ
พยายาม ท าให้ พฤติ กรรมหรื อท าให้ ความสอดคล้ องกับบุคคลอื่ นในการมี ปฏิ สัมพันธ์ กันที่ อยู่ในสังคม
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เดียวกัน บลูมเมอร์ มองสังคมคล้ ายตาข่ายใยแมงมุมที่มีความเชื่อมโยงกันและมีความสลับซับซ้ อน เต็มไป
ด้ วยโยงใยแห่งการตีความหรื อการให้ ความหมายและการสะท้ อนไปมา เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายร่วมกันของคนทัง้
สังคม (กิติพฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุลย์, 2550: 77-78) ซึง่ ปฏิสมั พันธ์สญ
ั ลักษณ์นิยมตามแนวคิดของบลูมเมอร์ ใน
ปี ค.ศ.1969 ได้ อธิบายหลักสาคัญ 3 ประการคือ (กิติพฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุลย์, 2550: 78-79) ได้ แก่ 1) มนุษย์มี
พฤติกรรมการกระทาต่อสิ่งต่างๆ ขึ ้นอยู่กบั การตีความหมายของสิ่งนัน้ 2) การให้ ความหมายของวัตถุหรื อสิ่ง
ต่ างๆ ของมนุ ษย์ เป็ นการกระท าผ่ านสัญญาณลักษณ์ และเป็ นกระบวนที่ เกิ ดขึน้ อย่ างต่ อเนื่ อง และ
3) การอธิบายให้ ความหมายต่อสิ่งใดๆ นัน้ เป็ นผลผลิตอันเกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์กนั ทางสังคมของมนุษย์
ในสังคม วิธีการศึกษาของแนวคิดปฏิสมั พันธ์ สญ
ั ลักษณ์นิยมของ บลูมเมอร์ ให้ ความสาคัญกับความหมาย
ของสัญญาลักษณ์ และการตี ความหมายเป็ นตัวก าหนดว่ ามนุ ษย์ จะมี พฤติ กรรมการกระท าอย่ างไร
กระบวนการให้ ความหมายเหล่ า นี เ้ ป็ นสิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ น้ ภายใน ซึ่ ง มองในเชิ ง อั ต วิ สัย หรื อ อัต นั ย
ค่อนข้ างมาก เพราะบลูมเมอร์ ไม่ ได้ พัฒ นาแนวคิ ดนี ไ้ ปในด้ านของการสังเกตพฤติ กรรมในเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ปรนัย นอกจากแนวคิดของมี๊ดและบลูมเมอร์ แล้ ว ยังมีนักทฤษฎีปฏิสมั พันธ์ สญ
ั ญา
ลักษณ์ สานักเดียวกันคือ เออร์ วิง กอฟแมน (Erving Goffman) เขาเป็ นเพื่อนร่ วมชันกั
้ บบลูมเมอร์ ได้ เสนอ
แนวคิดทางสังคมวิทยาที่แตกต่างออกไป โดยให้ ความสาคัญทางโครงสร้ างทางสังคม กอฟแมนได้ ผนวกเรื่ อง
การปรับดัดแปลง (Manipulation) อัตตาและเรื่ องพลังอานาจเข้ าไปในแนวคิดในเรื่ องความเชื่อในแนวเสรี นิยม
ต่อเรื่ องปั จเจกบุคคล การมีเจตจานงเสรี การจงใจกระทาความดีของปั จเจกบุคคลเหล่านี ้ เขามองอัตตาเป็ น
วัตถุในตัวของมันเอง แนวคิดของผู้แสดงการกระทาทางสังคมภายใต้ บริบทแตกต่างกัน ทาให้ บคุ คลนันย่
้ อมมี
แนวทางการแสดงออกหลากหลายไปตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป
ผู้วิจัยได้ นาแนวคิดปฏิสัมพันธ์ สญ
ั ลักษณ์ นิยมในการศึกษาครัง้ นี ้ เพื่อต้ องการทราบ
ความเข้ าใจในความหมายปฏิสมั พันธ์ สญ
ั ลักษณ์ ที่ผ้ หู ญิงไทยทังวั
้ ยรุ่ นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้ นนัน้
คืออะไร ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของภาษา การติดต่อสื่อสาร การแสดงท่าทาง การมอง การกระทา การปรากฏตัว และ
ภาษากาย เป็ นการสื่อความหมายของการมีรูปร่างสวยงามในมุมมองต่างๆ ไปยังผู้อื่น เพื่อนาไปสูก่ ารมีรูปร่าง
สวยงามได้ อย่ างไร นอกจากนัน้ ผู้วิ จัยได้ ให้ ความส าคัญกับวัฒนธรรม (Appreciating The Culture) โดย
ต้ องการทราบว่าสัญญาลักษณ์ ที่ถูกสร้ างขึน้ มาจากวัฒนธรรมของพวกเขานัน้ มี คุณค่า มี ความสาคัญ
สาหรับพวกเขาอย่างไร ตลอดจนทาการสารวจเชิงลึกของอัตตา (Researching The Self) โดยลักษณะเป็ น
กระบวนการ ดูว่าการมีรูปร่ างสวยงามนันถู
้ กสร้ างหรื อถูกหล่อหลอมขึ ้นมาจากระบวนการขัดเกลาทางสังคม
(Socialization) อย่ างไร มี บุ คคลใดบ้ างมี อิ ทธิ พลต่ อการหล่ อหลอมอัตตาของบุ คคลหรื อกลุ่ มอ้ างอิ ง
(Reference Groups) มีอิทธิพลของบุคคลเพียงใด เช่น นางแบบ ดารา พรี๊ ตตี ้เป็ นต้ น ซึง่ อิทธิพลเหล่านี ้ ทาให้
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ผู้หญิ งเหล่านี ้ สามารถที่จะเลือกทางเลือกที่เขาต้ องการหรื อปฏิเสธทางเลือกที่เขาไม่ต้องการที่จะกาหนด
พฤติกรรมด้ วยของตนเองอย่างไร
4.5 ทฤษฎีอัตลักษณ์ ของบุคคล (Personal Identity Theory)
ความหมายของอัตลักษณ์ ของบุคคล หมายถึง ภาพลักษณ์ ของบุคคลที่ ได้ จากการมี
ปฏิสมั พันธ์ ในสังคม และเป็ นความเข้ าใจทัง้ ในระดับที่เรามีต่อตัวเองและลักษณะที่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กับ
บุคคลอื่นๆ ในสังคมตลอดชีวิตของเรา ซึง่ ชาร์ ลส์ ฮอร์ ตนั คูลี่ย์ (Charles Horton Cooley) ได้ มองภาพลักษณ์
ความเป็ นตัวตนของมนุษย์และสังคมไม่ได้ แยกออกจากกันได้ โดยสิ ้นเชิง แต่สงั คมเกิดขึ ้นจากปฏิสมั พันธ์
ระหว่างคน ความรู้สกึ เกี่ยวกับตัวตนของมนุษย์ พัฒนามาจากปฏิกิริยาของเราต่อความเห็นของผู้อื่นเกี่ยวกับ
ตัวเรา ประกอบด้ วยภาพลักษณ์ ของเราที่ มี ต่อตนเอง จินตนาการของผู้อื่นที่ ตัดสินภาพลักษณ์ นัน้ และ
ความรู้สกึ ของเราที่มีต่อจินตนาการนัน้ ก่อให้ เกิดความรู้สกึ ที่เรามีต่อตนเอง เช่น ความรู้สกึ ของเราตอนส่อง
กระจกแต่งตัว เราจะรู้ สึกว่าเราเป็ นอย่างไร คิดว่าคนอื่นคิดอย่างไร คิดว่าคนอื่นคิ ดกับเราอย่างไร โดยคูลี่ย์
เรี ยกทฤษฎี นี ว้ ่า “กระจกส่ องตน” (The Looking-Glass Self) (วารุ ณี ภูริสิ นสิ ทธิ์ , 2536: 2-5) เอกลักษณ์
บุคคลนันมี
้ การปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ตามบริ บทของเวลาและสถานที่ที่บุคคลได้ ปฏิสมั พันธ์ ด้วย
(Ivanič, 1998, 2006 cited in Burgess, 2010: 20)
สอดคล้ องกับแนวคิดของ อีริคสัน อธิบายว่าอัตลักษณ์ หมายถึง ความเป็ นตัวของตัวเองที่
คงตัวเหมือนเดิม และมีลกั ษณะร่วมบางอย่างที่สาคัญร่วมกับคนอื่น เขาเชื่อว่าการสร้ างเอกลักษณ์บคุ คลนัน้
เป็ นกระบวนการตลอดชีวิต (A Life Long Process) และเน้ นลักษณะสัมพันธ์ ภาพที่บุคคลมีกับบุคคลต่างๆ
และข้ อขัดแย้ งที่เกิดจากความสัมพันธ์ ปัจเจกบุคคล (Psychosocial Crises) ซึง่ เป็ นจุดกระตุ้นให้ บุคคลนันมี
้
พฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพในรู ปแบบต่างๆ นอกจากนี ก้ ารมี เอกลักษณ์ แห่ งตน (Ego Identity) เป็ น
โครงสร้ างของบุคลิกภาพของบุคคลที่เกิดจากการรู้จกั ตนเองและยอมรับว่าตนมีลกั ษณะคงที่และต่อเนื่องมา
ตังแต่
้ วัยทารกจนถึงวัยชรา โดยที่ บุคคลนัน้ เข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ ของตนเองตามที่ สังคมและวัฒนธรรม
กาหนดไว้ องค์ประกอบของโครงสร้ างของตน ได้ แก่ ด้ านอาชีพการงาน ด้ านศาสนา ด้ านบทบาททางเพศและ
ด้ านค่านิยมอื่นๆ เป็ นต้ น (งามตา วนินทานนท์, 2545: 361) ดังนัน้ กระบวนการที่คนเราจะก่อรูป “ตัวตน” หรื อ
ประกอบสร้ างอัตลักษณ์ขึ ้นมานัน้ อาจสังเกตได้ จากกิจกรรมการบริโภค (Consumption) ในชีวิตประจาวัน เช่น
การมีรสนิยมการแต่งกาย การกินอยู่ การพูดภาษา การสร้ างบุคลิกภาพที่แสดงออกมา การใช้ เวลาว่าง การดู
หนั งฟั งเพลง ไปจนถึ งรสนิ ยมที่ แสดงออกมารวมถึ งรู ปแบบการด าเนิ นชี วิ ต การบริ โภคสิ่ งต่ างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน สามารถบ่งบอกตัวตนและสร้ างอัตลักษณ์ได้ ว่าเราเป็ นใคร และเรามีความแตกต่างจากคนอื่น
อย่างไร (กาญจนา แก้ วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551)
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การศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั นาทฤษฎีเอกลักษณ์ของบุคคลของอิริคสัน เนื่องจากทฤษฎีของเขา
เน้ นการศึกษาบุคลิกภาพของมนุษย์ ในแง่กระบวนการเข้ าสังคมและวิกฤติทางสังคมจิตวิทยาที่เกิดจากการมี
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ โดยผู้วิจยั ได้ นาการพัฒนาการทางจิตสังคมเริ่ มจากขันที
้ ่ 6 ซึ่ง อีริคสัน เชื่อว่า
ความขัดแย้ งในวัยนีม้ ีผลต่อการดาเนินชีวิตเป็ นวัยแห่งความใกล้ ชิดสนิทสนมกับความรู้ สึกอ้ างว้ างเปล่า
เปลี่ยว (Intimacy Versus Isolation) เป็ นวัยหนุ่มสาวและเริ่ มเข้ าสู่วัยผู้ใหญ่ ตอนต้ น บุคคลรู้ จัก อัตลักษณ์
ของตนและพร้ อมผสมผสานอัตลักษณ์ ของตนกับผู้อื่น โดยเป็ นช่วงเน้ นอัตลักษณ์ ทางเพศแท้ จริ ง (Sexual
Identity) เริ่ มวางแผนชีวิตของตนเอง เช่น การคบเพื่อนชาย การสร้ างความสนิทเสน่ห์กบั แพทย์ตรงข้ ามที่ตน
ปรารถนาพัฒนาไปสู่ชีวิตคู่ การสร้ างครอบครัว การแต่งงาน กรณี มีการปรับตัวทางสังคมล้ มเหลวหรื อมี
อุปสรรคจะพฤติกรรม เช่น แยกตัวออกจากสังคม ขาดทักษะทางสังคม เป็ นต้ น และขันที
้ ่ 7 เป็ นวัยแห่งความ
สนใจส่งเสริ มผู้อื่นกับการหมกมุ่นแต่เรื่ องของตนเอง (Generativity versus Self-Absorption) เป็ นวัยผู้ใหญ่
ตอนต้ นขึ ้นไป ที่แต่ละบุคคลสามารถทาให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างตนเองกับโลกภายนอก รู้จกั แบ่งปั นผู้อื่น
สร้ างความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กบั บุคคลอื่น กรณีถ้าไม่สามารถปรับตัวได้ จะยึดตัวเองเป็ นศูนย์กลาง สนใจแต่
เรื่ องตัวเอง และใฝ่ หาความสุขของตนมากกว่ามองเห็นประโยชน์ ต่อผู้อื่น ดังนัน้ ผู้วิจัยนามาเทียบเคียงใน
การศึกษาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผู้หญิงไทย 2 วัยคือ วัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้ นถึงวัฒนธรรม
การบริ โภคในสังคมปั จจุบนั เป็ นอย่างไร การรับรู้ การมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงในยุคนี ้มีลกั ษณะคล้ ายกัน
หรื อแตกต่างกันอย่างไร อะไรที่เป็ นเงื่อนไขที่ทาให้ พวกเขาต้ องมีพฤติกรรมการบริโภคเช่นนันแล้
้ วนาไปสูก่ าร
มีรูปร่ างสวยงามและการกิ นผิดปกติได้ อย่างไร ในช่วงระหว่างนัน้ มีภาวะสับสน ขัดแย้ งและภาวะวิกฤต
ใดบ้ างเข้ ามาในชีวิตหรื อไม่ มีวิธีการแก้ ไขกับสิ่งนันอย่
้ างไรและมีผลกระทบกับการดาเนินชีวิตหรื อไม่ เช่น
การคบเพื่อน อาชีพ เป็ นต้ น
5. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี
ความหมายและลักษณะของการศึกษาเฉพาะกรณี ได้ มี ผ้ ูเชี่ ยวชาญหลายท่ านได้ ให้
ความหมายของการศึกษาเฉพาะกรณีไว้ ว่า เป็ นการศึกษาเสี ้ยวหนึ่งของชีวิตหรื อเป็ นการศึกษาปรากฏการณ์
อันใดอันหนึง่ อย่างเจาะลึก (Lincoln & Guba, 1985: 289-331) หรื อเป็ นวิธีการวิจยั ที่ออกแบบมาเพื่อการศึกษา
“กรณี ที่ มี ขอบเขตชั ดเจน” หรื อเกิ ดขึ น้ ในบริ บ ทหรื อระบบที่ มี ขอบเขตเฉพาะเจาะจง (Specific
Context/Bounded System) ซึง่ หมายความว่า เน้ นที่กรณีรายหรื อปรากฏการณ์ที่นามาศึกษาเป็ นสิ่งที่มีความ
สมบูรณ์ในตัวเอง ทังในส่
้ วนที่เป็ นเนื ้อหา เวลาและสถานที่หรื อบริ บท เช่นเดียวกับยิน (Yin, 1993) เป็ นวิธีการ
มุ่งเน้ นไปที่วิธีการและกลยุทธ์ ดาเนินการสืบค้ น (Investigate) หรื อตรวจสอบ (Examination) ปรากฏการณ์ ที่
เกิดขึ ้นในยุคสมัยนัน้ และนักวิจยั มีความสนใจศึกษาความรู้ความจริ งที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์นนๆ
ั ้ โดยไม่ได้
แยกศึกษาปรากฏการณ์ (Yin, 2003: 3) หรื อเป็ นการศึกษาระบบใดระบบหนึ่งที่เน้ นความสนใจประกอบเข้ า

89
ด้ วยกันของส่วนต่างๆ (Working Parts) ได้ อย่างผสมผสานกลมกลื นและเกิ ดขึน้ ภายในระบบที่ มี ขอบเขต
เฉพาะเจาะจง (Bounded and Integrated System) อาจกล่าวได้ ว่ามุ่งวิจยั ศึกษาไปที่กรณีหรื อสิ่งที่ศึกษา ซึ่ง
เป็ นระบบใดๆ ที่มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง ณ เวลาและสถานที่หนึ่งๆ (Time and Space) และนาไปใช้ เป็ นหน่วย
สาหรับวิเคราะห์ (Unit of Analysis) และไม่ได้ เน้ นในเรื่ องของวิธีการวิจัยที่ น าไปใช้ (Stake, 1995: 2; Stake,
1998: 258 อ้ างใน ฐาศุกร์ จันประเสริ ฐ, 2552: 52) เพราะเป็ นสิ่งที่แยกไม่ออกจากบริ บทของตัวมันเอง เราจึง
เลือกกรณี นนั ้ นามาศึกษา (Creswell, 1998; Yin, 2009a: 18) บางครัง้ ไม่สามารถให้ คานิยามได้ เนื่องจากไม่
สามารถที่จะบอกได้ ว่าอะไรเป็ นกรณีศึกษาและอะไรไม่ใช่กรณีศึกษา และกรณีศึกษายังมีความหลากหลาย
ทางจุดมุ่งหมายและระดับของการวิเคราะห์ (ชาย โพธิสิตา, 2554: 137-150) นอกจากนัน้ การศึกษารายกรณี
เป็ นการศึกษาภาพของความสาเร็ จหรื อความล้ มเหลวหรื อลักษณะเฉพาะของกรณี นนๆ
ั ้ เช่น บุคคล องค์กร
ชุมชน โดยทาอย่างไรที่จะได้ ผลลัพธ์ดงั ที่ได้ ปรากฏ ทาไมจึงสามารถประพฤติปฏิบตั ิจนบรรลุวตั ถุประสงค์ใน
บริ บทนัน้ ๆ ใช้ แนวคิ ดหรื อทฤษฎี ในการศึกษา ได้ แก่ 1) การสื บค้ นแบบการค้ นพบด้ วยตนเอง (Heuristic
Inquiry) และ 2) จิ ตนิ เวศวิ ทยา (Ecological Psychology) ข้ อค้ นพบที่ ได้ คื อข้ อความรู้ หรื อชุ ดความรู้ ของ
ปรากฏการณ์ที่ศกึ ษา (ศิริพร จิรวัฒน์กลุ , 2553: 59) ลักษณะของการศึกษาแบบกรณีศกึ ษานัน้ เป็ นการศึกษา
เชิงลึกทาการสันนิษฐานตรวจสอบบริ บทและเงื่อนไขอื่นๆ ที่มีความซับซ้ อน มีความหลากหลายของหัวข้ อ
ครอบคลุมในเรื่ องสิ่งที่ ท าการศึกษา โดยมี การก าหนดขอบเขตในสิ่งที่ ท าการศึกษาวิจัย นอกเหนื อจาก
การศึกษาตัวแปรที่แยกออกไป ซึง่ เป็ นผลพลอยได้ และเป็ นคุณลักษณะขันสุ
้ ดท้ ายในการเห็นคุณค่าการวิจยั
กรณีศกึ ษา ความสัมพันธ์ของข้ อมูลกรณีศกึ ษาได้ จากหลักฐานหลายๆ แหล่งไม่ใช่มาจากหลักฐานแหล่งเดียว
(Yin, 2012)
วิ ธี การด าเนิ นการศึ กษาตามแนวคิ ดของ Stake (1995. อ้ างอิ งใน Creswell, 1998) มี
ขันตอนดั
้
งนี ้คือ 1) การเลือกกรณีสาหรับศึกษา โดยเน้ นกรณีตวั อย่างที่สามารถสะท้ อนความหลากหลายใน
กลุ่มประชากรเป้าหมาย มีขอบเขตชัดเจนและสมบูรณ์ ในตัวเอง ทัง้ ในแง่เนือ้ หา เวลาและสถานที่ อาจเป็ น
บุคคล เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ กลุ่มชนที่มีลกั ษณะเฉพาะโครงการหรื อกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ ผล
การศึ กษาที่ ได้ มี น า้ หนั กในการอธิ บาย โดยปกติ การเลื อกกรณี ศึ กษาจะใช้ วิ ธี การเลื อกแบบเจาะจง
2) การรวบรวมข้ อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับกรณีศกึ ษา ซึง่ นักวิจยั อาจทาการรวบรวมข้ อมูลจากการสังเกต การ
สัมภาษณ์ การค้ นคว้ าเอกสาร หรื อจากโสตทัศนูปกรณ์อื่นๆ ข้ อมูลที่ได้ ทังข้้ อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
ควรเป็ นข้ อมูลที่ให้ บริ บทอย่างเพียงพอ โดยผู้วิจยั ต้ องใช้ ทุกวิธีการที่เหมาะสมและรวบรวมข้ อมูลทุกชนิด
เพื่อให้ ได้ ภาพที่สมบูรณ์ ที่สดุ ของกรณีที่ศึกษา 3) พรรณนารายละเอียดของสิ่งที่ศึกษา ควรเป็ นการนาเสนอ
เรื่ องราวมีจดุ มุง่ หมายอย่างชัดเจน และ 4) วิเคราะห์และตีความข้ อมูล ผู้วิจยั ต้ องคานึงถึงจุดมุง่ หมายของการ
วิจยั คาถามและวัตถุประสงค์ของการศึกษาและบริบทของกรณีศกึ ษา
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วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี สามารถแยกประเภทของการศึกษาเฉพาะกรณี เชิงคุณภาพมี
รายละเอียดดังนี ้
1. จาแนกกรณี ศึกษาโดยใช้ ความสนใจหรื อจุดมุ่งหมายของการให้ กรณี ศึกษา
ค้ นคว้ าเป็ นเกณฑ์ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทคือ (Stake, 2000: 1; ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, 2552: 53-54)
1.1 กรณีที่นกั วิจยั เลือกศึกษาเฉพาะ (Intrinsic cases) เป็ นกรณีที่นกั วิจยั สนใจ มี
ความอยากทา อยากรู้ อยากทาความเข้ าใจ อยากทาการเปิ ดเผยในรายละเอียดของกรณีศกึ ษานัน้ หรื อกรณี
ที่เลือกมาศึกษาเพื่อสนองความอยากรู้ในสิง่ นันเป็
้ นหลัก
1.2 กรณี ที่ นั กวิ จั ยเลื อกศึ กษาเฉพาะใช้ เป็ นตั วอย่ างหรื อเป็ นตั วแทน
(Instrumental cases) เป็ นตัวอย่างหรื อตัวแทนของกรณีอื่นๆ และต้ องการใช้ กรณีนนเพื
ั ้ ่อแสดงเป็ นตัวอย่าง
หรื อเพื่อแสดงบางอย่าง เช่น แนวคิด ข้ อสรุป หรื อข้ อเสนอแนะเพื่อโต้ แย้ ง หรื อข้ อมูลสนับสนุน หรื อข้ อโต้ แย้ ง
ของเรื่ องที่นกั วิจยั นาเสนอ
1.3 กรณี ที่ นักวิจัยเลื อกศึกษาหลายๆ กรณี (Collective cases/Multiple cases)
เป็ นการศึกษาเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลสนับสนุนเรื่ องเดียวกัน ภายใต้ เงื่อนไขการเปรี ยบเทียบกัน (Compare) กัน
หลายๆ ราย
2. จาแนกตามจุดมุง่ หมายของการศึกษาวิจยั โดยรวม
2.1 การศึกษาเฉพาะกรณี เชิงพรรณนา (Descriptive Case Study) เป็ นการศึกษา
โดยมี หลั ก เพื่ อพรรณนารายละเอี ยดอย่ างครอบคลุ มลุ่ มลึ กและแจ่ มชั ดเกี่ ยวกั บกรณี เฉพาะหรื อ
ปรากฏการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นตามสภาพจริงภายในบริบทแวดล้ อมที่เป็ นอยูใ่ นขณะนัน้
2.2 การศึกษาเฉพาะกรณี เชิงตีความ (Interpretative Case Study) เป็ นการศึกษา
โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อนาข้ อมูลไปใช้ ในการพัฒนาข้ อสรุ ปแนวคิดทฤษฎี รวมไปถึงการให้ รายละเอียด
เพื่อสนับสนุนหรื อโต้ แย้ งฐานคติแนวคิดความเชื่อทางทฤษฎี
2.3 การศึ กษาเฉพาะกรณี ศึ กษาเชิ งประเมิ น (Evaluation Case Study) เป็ น
การศึกษาโดยมี จุดมุ่งหมายหลักเพื่ อพรรณนา อธิ บายและตัดสินคุณค่ากรณี เฉพาะที่ ต้องการประเมิ น
ระเบียบวิธีการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพ
สาหรับวิธีการที่ใช้ ศึกษาคือ วิธีการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ที่เป็ นมาตรฐาน โดยนาเทคนิค
มาตรฐานต่างๆ ในการรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ก็นามาใช้ กบั การศึกษาแบบการศึกษาเฉพาะกรณีได้
ทังสิ
้ ้น (ชาย โพธิสติ า, 2547) การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพ เป็ นการวิจยั ที่เน้ นการวิจยั เฉพาะเจาะจง โดยมี
จุดเน้ นอยู่ที่สิ่งที่ถกู ศึกษา (Case) มีขอบเขตชัดเจน มีความสมบูรณ์ ในตัวเอง ไม่ได้ เน้ นวิธีการ (Method) ใน
การศึกษาดังกล่าวมีระเบียบวิธีดาเนินการที่แตกต่างกัน สามารถจาแนกเป็ นหมวดหมู่ ดังนี ้
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1. การออกแบบการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพ การดาเนินงานเบื ้องต้ นก่อน
ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยจุดมุ่งหมายเพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิงานอย่างคร่ าวๆ ในการใช้ เป็ นแนวทาง
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล มีกิจกรรมดังนี ้
1.1 การกาหนดประเด็นคาถามการวิจยั ได้ แก่
1.1.1 การกาหนดประเด็นคาถามหลักของการวิจยั (Major Research
Question) เป็ นการตังค
้ าถามเกี่ยวกับกระบวนการหรื อการดาเนินไปของสรรพสิ่ง หรื อเกี่ยวกับการ
รับรู้ หรื อเข้ าใจสรรพสิ่ง และสิ่งที่ เกิดขึ ้นมีความหมายต่อผู้ที่เกี่ ยวข้ อง โดยคาถามแต่ละข้ อต้ องเป็ น
ลักษณะที่ น่ าสงสัยชวนให้ ติ ดตามและน่ าสนใจส าหรั บบุคคลหลายกลุ่ม การที่ มี ค าถามไม่ มาก
จนเกินไปจะทาให้ ได้ คาตอบของคาถามการวิจยั แต่ละข้ อมีความลุ่มลึกและเชื่อมโยงระหว่างข้ อมูล
หลักฐานต่างๆ และเพื่อง่ายต่อการบูรณนาการกับผลการศึกษาวิจยั
1.1.2 การกาหนดประเด็นคาถามย่อยของการวิจยั (Sub Question) เป็ น
การนาข้ อคาถามหลักของการวิจัยมาเขียนแยกให้ อยู่ในรู ปประเด็นคาถามการวิจัยย่อยๆ ที่มีเนื อ้ หา
เฉพาะและเป็ นรู ปธรรมชัดเจน มี การใช้ ดุลยพิ นิ จและเหตุผลทางวิชาการตัดสิ นใจเลื อกประเด็ นที่ มี
ความสาคัญทางทฤษฎีหรื อการปฏิบตั ิ ซึ่งสามารถทาการศึกษาวิจัยได้ และมีความเกี่ ยวข้ องกับกรณี
เฉพาะที่ต้องทาการศึกษาวิจยั และมีความน่าสนใจตามทัศนะของนักวิจยั ในฐานะบุคคลภายนอกที่ไม่
เคยมี ประสบการณ์ เกี่ ยวกับกรณี ศึกษามาก่อน (Etic Sub Questions) และทัศนคติของบุคคลภายใน
ขอบเขตของกรณีเฉพาะหรื อมีความเกี่ยวข้ องกับกรณีศึกษาโดยตรง (Emic Sub Question) หลังจากนัน้
ทาการปรับปรุงแก้ ไขประเด็นคาถามย่อยของการวิจยั อาจทาการแก้ ไขหรื อเปลี่ยนใหม่ระหว่างเก็บข้ อมูล
หลักในสนามการวิจยั ได้ ทังนี
้ ้ควรคานึงถึงความเหมาะสมในการปฏิบตั ิจริง รวมทังความสอดคล้
้
องความ
กลมกลืนให้ เข้ ากับบริบทของการวิจยั
1.2 กาหนดขอบเขต และการเลือกตัวอย่าง
1.2.1 การกาหนดขอบเขต อาจพิจารณาเงื่อนไข สถานที่ และเวลา
(Setting and Time)
1.2.2 การเลื อ กตัวอย่า ง โดยสิ่ ง ที่ เลื อ กมาส าหรั บ เป็ น กรณี ศึก ษา
(Case) ควรต้ องมีคุณสมบัติที่ส ามารถกาหนดขอบเขตให้ ชัดเจนได้ (ชาย โพธิ สิตา, 2547) คือมี
ความสมบูรณ์ ในตัว เอง มี เวลาและสถานที่ แ น่ น อน นัก วิจัย สามารถก าหนดได้ โดยค านึ ง ถึ ง
วัตถุประสงค์และประเด็นคาถามการวิจัยเป็ นหลัก ซึ่ง สเต็ก (ชาย โพธิ สิตา, 2547; อ้ างอิงจาก
Stake, 2000) จาแนกการเลือกกรณี ตวั อย่า ง แบ่งเป็ น 3 ประเภทคือ 1) การเลือกกรณี ตวั อย่าง
เพื่อประโยชน์ของการอยากรู้ในสิง่ นันเป็
้ นหลัก (Intrinsic Cases) เป็ นการเลือกตามความสนใจของ
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นักวิจัย อยากรู้ อยากทาความเข้ าใจ อยากเปิ ดเผยรายละเอียดของกรณี นัน้ ๆ 2) กรณี ใช้ เพื่อแสดง
สิ่งอื่น (Instrumental Cases) นักวิจัยใช้ เป็ นตัวอย่างหรื อตัวแทนของกรณี อื่นๆ และเพื่อแสดงอะไร
บางอย่าง อาจเป็ นเพื่อแสดงตัวอย่างในเรื่ องที่กาหลังนาเสนออยู่หรื อสนับสนุนหรื อ ข้ อโต้ แย้ ง และ
3) นักวิจัยเลือกการศึกษาหลายๆ กรณี เพื่อใช้ สนับสนุนเรื่ องเดียวกัน (Collective Case Study)
เป็ นการสืบค้ นหาความรู้ ความจริ งเพื่อแสดงสิ่งอื่น (Instrumental Cases) หลายรายเพื่อให้ แน่ใจ
ว่าสิ่งที่ต้องแสดงนันมี
้ ความชัดเจนและมัน่ ใจในข้ อสรุปที่ได้ ในกรณีศกึ ษาที่ใช้ การวิจยั เชิงคุณภาพ
การเลือกกรณีตวั อย่างจะเลือกแบบเจาะจง เพื่อให้ ได้ กรณีตวั อย่างที่เหมาะสมสามารถให้ ข้อมูลได้
มาก (Information Rich Cases) และครอบคลุมกับความต้ องการและจุดมุง่ หมายของการศึกษา
1.3 จริ ยธรรม นักวิจยั ต้ องคานึงถึงเสมอว่าจะต้ องไม่ทาให้ ผ้ ูร่วมในการวิจยั ได้ รับ
อันตราย นักวิจยั ต้ องมีความซื่อสัตย์และมีความไว้ วางใจ และสามารถเก็บข้ อมูลเป็ นความลับและความรู้สกึ
เป็ นส่วนตัว
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล ควรนาเทคนิคหลายแบบมาใช้ เนื่องจากจุดเด่นของ
กรณี ศึกษาอยู่ที่ การให้ ภาพที่ ชัดเจนและสมบูรณ์ ของสิ่งที่ ผ้ ูวิ จัยศึกษา อาจรวบรวมข้ อมูลจากการ
สังเกตการณ์ แบบมี ส่ วนร่ วม การสัมภาษณ์ เจาะลึ ก ค้ นคว้ าและทบทวนจากเอกสารหรื อจาก
โสตทัศนูปกรณ์ อื่นๆ และร่ องรอยหลักฐานต่างๆ ซึ่งข้ อมูลอาจเป็ นทังเชิ
้ งปริ มาณและเชิงคุณภาพ ดังนัน้
ควรต้ องเป็ นข้ อมูลที่ ให้ บริ บทอย่างเพี ยงพอ ประหยัดเวลา ค่าใช้ จ่ ายและข้ อมูลที่ ถูกต้ องเชื่ อถื อได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้ องกับประเด็นคาถามของการวิจยั
3. การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถทาไปพร้ อมกับการเก็บข้ อมูลได้ ทนั ทีที่มีการเก็บ
ข้ อมูลจากแหล่งอื่นๆ นามาวิเคราะห์เพื่อเป็ นตัวบอกทิศทางในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในระยะต่อไป และ
นาผลที่ได้ ไปปรับปรุ งแก้ ไขหรื อกาหนดประเด็นคาถามย่อยของการวิจยั ขึ ้นใหม่ ซึง่ ไมลส์และฮูเบอร์ แมน
(Miles & Huberman, 1994) ได้ แบ่งองค์ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
3.1 การจัดระเบียบข้ อมูล (Data Organizing) เป็ นกระบวนการจัดการด้ วยกรรมวิธี
ต่างๆ นาเสนอข้ อ มูล มาจัด ให้ เ ป็ น ระเบีย บ ทัง้ ในกายภาพและในทางเนื อ้ หาพร้ อมที่ จ ะแสดง
และนาเสนออย่างเป็ นระบบ
3.2 การแสดงข้ อมูล (Data Display) เป็ นกระบวนการนาเสนอข้ อมูล ส่วนใหญ่อยู่
ในรู ปของการพรรณนา ซึ่งผลจากการเชื่อมโยงข้ อมูลที่มีการจัดระเบียบแล้ วตามกรอบแนวคิดที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ เพื่อบอกสิง่ ที่กาลังศึกษาและตามความหมายของข้ อมูลที่ถกู จัดระเบียบไว้ แล้ ว
3.3 การหาข้ อสรุ ป การตี ความ และการตรวจสอบความถูกต้ องแม่ นตรงของ
ผลการวิจยั (Conclusion, Interpretation and Verification) เป็ นข้ อค้ นพบที่ได้ จากการแสดงข้ อมูล รวมถึงการ
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ตรวจสอบข้ อสรุ ปหรื อความหมายที่ได้ นัน้ มีความถูกต้ องแม่นตรง น่าเชื่อถื อเพียงใด ซึ่งข้ อสรุ ปและสิ่งที่
ตีความนันอาจอยู
้
ใ่ นรูปของคาอธิบาย กรอบแนวคิดหรื อทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่ องที่ได้ ทาการวิเคราะห์นนั ้
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาเฉพาะกรณี จาแนกออกเป็ น 2 วิธีคือ (องอาจ นัยพัฒน์ ,
2548; อ้ างอิงจาก Stake, 1995: 2)
1. ค้ นหาข้ อสรุ ปผลรวม (Categorical Aggregation) เป็ นวิ ธี ในการสื บค้ นหา
ความหมายโดยรวมของข้ อมูลย่อยหลายๆ หน่วย ทาการมุ่งเน้ นหาความหมายโดยรวม ที่ได้ จากกรณี
ตัวอย่างหรื อเหตุการณ์เฉพาะที่สนใจ จานวนหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น เป็ นข้ อมูลจากสถานที่ศกึ ษาวิจยั
ที่เก็บรวบรวมมาได้ ในสภาวการณ์ที่แตกต่างกัน (Collection of Instances)
2. การตีความโดยตรง (Direct Interpretation) เป็ นวิธีการสืบค้ นความหมายของ
ข้ อมูลที่ มี ลักษณะเด่ น เฉพาะที่ สนใจ เพี ยงเหตุการณ์ เดี ยวเท่ านัน้ (Single Instances) ดังนัน้ การ
วิ เคราะห์ ข้ อมูลในการศึกษาเฉพาะกรณี ต้ องค านึ งถึ งจุดมุ่งหมาย ค าถาม วัตถุประสงค์ การวิ จัย
ตลอดจนบริบทของกรณีศกึ ษาด้ วยเสมอ
3. การตรวจสอบความถูกต้ องหรื อเชื่อถื อได้ (Trustworthy/Authentic) สามารถ
ดาเนินการในระหว่างการทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลและควรทาอย่างต่อเนื่อง เช่น
การใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลหลายวิธี หรื อการใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากนักวิจยั หลายคนควบคูก่ บั การ
ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทาการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล การใช้ วิธีเชื่ อมโยงแบบสมเส้ าด้ วยการอาศัย
แหล่งข้ อมูลจากหลักฐานหลายแหล่ง และการตรวจสอบร่ องรอยเพื่อเชื่อมโยงและสอดคล้ องระหว่าง
ข้ อมูลหลักฐานเหล่านันว่
้ ามีความสมเหตุสมผลหรื อไม่อย่างไร ในการวิพากษ์ ที่เกี่ยวกับที่มาและเนื ้อหา
สาระของข้ อมูลจากหลักฐานแหล่งต่างๆ ว่ามีความเชื่อถื อได้ ความจริ งแท้ ความคงเส้ นคงวา ความ
ครอบคลุมครบถ้ วนและสอดคล้ องกับประเด็ นค าถามของการวิ จัยหรื อไม่ นักวิ จัยสามารถน ามา
ตรวจสอบความเชื่อถือได้ ในระดับเบื ้องต้ นระหว่างที่ทาการเก็บข้ อมูลได้
4. รู ปแบบการวิจัยแบบกรณี ศึกษา ผู้วิจัยอาจเลือกรู ปแบบมาศึกษาในกรณี
เดียวหรื อหลายกรณี (Yin, 1993) อาจทาได้ 3 รู ปแบบคือ 1) การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive) เป็ นการ
เลือกปรากฏการณ์ ที่ต้องการศึกษา โดยมุ่งแสดงรายละเอียดพร้ อมทังบริ
้ บทของกรณีศึกษา ไม่เน้ นการ
วิเคราะห์ 2) การศึกษาแบบมุ่งการค้ นหา (Exploratory) เป็ นการศึกษาที่ลกั ษณะนาร่องเพื่อหาคานิยาม
สาหรับมโนทัศน์ ที่ยังไม่ชัดเจน เพื่อสร้ างสมมติฐานสาหรับการวิจัยแบบสารวจที่ศึกษาตามมา เพื่อ
ประเด็นปั ญหาที่แท้ จริ งของประสบการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อศึกษาประเด็นให้ ลึกซึ ้งและออกแบบ
การวิจัยที่มุ่งเน้ นทาความเข้ าใจ หรื อหาแนวทางแก้ ปัญหานัน้ ๆ ซึ่งนักวิจัยนิยมใช้ ในการศึกษา และ
3) การศึกษาแบบมุ่งหาคาอธิ บาย (Explanatory) เป็ นการศึกษาที่ มี ประโยชน์ มาก ใช้ สาหรับค้ นหา
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คาอธิบายในงานวิจยั เชิงปริ มาณที่ไม่สามารถค้ นหาคาตอบได้ อาจเลือกกรณีศกึ ษาที่เลือกไม่เคยมีมา
ก่อนหรื อมีมาบ้ าง แต่ยงั ไม่สามารถตอบคาถามงานวิจยั ได้
5. ปั ญหาและข้ อจากัด ในการเลือกตัวอย่างนันขึ
้ ้นอยู่กบั ขอบเขตที่แท้ จริ ง ทังใน
้
ด้ านเนื ้อหา เวลาสถานที่ของสิ่งนัน้ การกาหนดขอบเขตที่ชดั เจนนันท
้ าค่อนข้ างยาก บางครัง้ นักวิจยั อาจ
กาหนดขอบเขตความต้ องการเอง (Arbitrary) ได้ แก่ 1) ถ้ าศึกษาในกรณีเดียวมีความชัดเจนก็ไม่มีปัญหา
แต่ถ้ามีหลายกรณี ก็อาจมีปัญหาว่าจานวนกรณี ตวั อย่างเท่าไหร่ ถึงจะพอ ดังนัน้ จานวนกรณี ศึกษา
นักวิจยั จะต้ องพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา ความเป็ นไปได้ ในเรื่ องเวลา ทรัพยากรและปั จจัย
อานวยความสะดวกอื่ นๆ ซึ่งคลาสเวล (Creswell, 1998) ได้ เสนอแนะให้ นักวิจัยไม่ควรเลือกจานวน
กรณีศกึ ษาไม่ควรเกิน 4 ราย เพื่อเป็ นกรณีสนับสนุนแนวคิดในการศึกษาหนึ่งๆ 2) ข้ อจากัดในการนาผล
ไปใช้ ในวงกว้ าง ซึง่ การวิจยั แบบกรณีศกึ ษาทาได้ ไม่มากเนื่องจากใช้ ตวั อย่างจานวนน้ อย เป็ นการศึกษา
เพื่ออธิบาย การออกแบบตัวอย่าง และการดาเนินการศึกษาอาจจะต้ องคานึงถึงความเป็ นไปได้ และ
สามารถนาไปใช้ ในที่อื่นมากน้ อยเพียงใด
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นามาประยุกต์ใช้ การวิจยั เชิงคุณภาพแบบวิธีการศึกษาเฉพาะ
กรณี (Case Study Approach) เมื่อได้ ผลจากการวิจยั เชิงปริมาณแล้ ว นาผลที่ได้ มาพิจารณาจาแนกเพื่อเลือก
กลุ่มเป้าหมายที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงในการคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลและผู้ให้ ข้อมูลหลัก เพื่อค้ นหาคาอธิบาย
ความสัมพันธ์ ของตัวแปรอิ ทธิ พลภายในตัวบุคคล อิทธิ พลระหว่างบุคคล และอิ ทธิ พลสิ่งแวดล้ อมทาง
วัฒนธรรม ที่สง่ ผลต่อการมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ และเพื่อทาความเข้ าใจกระบวนการที่
นาไปสูก่ ารมีรูปร่างสวยงามของ ผู้หญิงไทย ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ ภายใต้ บริบทวัฒนธรรมการ
บริโภค
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั รวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการ
กินผิดปกติ มีรายละเอียดดังตาราง 2
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ตาราง 2 การวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการกินผิดปกติ ปี พ.ศ.2549-2560
ชื่อเรื่อง
การเปรี ยบเทียบ
ความหลาก
หลายของกลุม่
วัฒนธรรมและ
การเปลี่ยนแปลง
ภาวะโภชนาการ
ผู้หญิงระดับทีอ่ ยู่
มหาวิทยาลัย ใน 4
ประเทศ

การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลง
ภาวะโภชนาการ
ทัว่ โลกและการ
ระบาดของโรคอ้ วน
ในประเทศ
ที่กาลังพัฒนา

ผู้วิจยั
(ปี ที่เผยแพร่)
Hala, et al.,
(2011: 102108)

Popkin,
Adair, &
Ng (2012:
3-21)

ระเบียบวิธีวิจยั
-แบบสารวจ
A crossSection

-วิจยั
เชิงปริ มาณ

กลุม่ ตัวอย่าง/ผู้ให้
วัตถุประสงค์
ข้ อมูล
การวิจยั
-นักศึกษาที่กาลัง -เพื่อทดสอบการ
ศึกษาระดับ
เปลีย่ นแปลง
วิทยาลัยคือ
ภาวะโภชนาการ
ประเทศจีน
ใน 4 ประเทศกับ
จานวน 207 คน ความสัมพันธ์กบั
ประเทศญี่ปนุ่
ความไม่พงึ พอใจ
จานวน 865 คน ในรูปร่างร่างของ
ประเทศจอร์ แดน ตนและรูปแบบ
จานวน 322 คน การกิน
และสหรัฐอเมริ กา
จานวน 432 คน

-

ผลการวิจยั

-นักศึกษาในประเทศจีนเริ่ มมีการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการ
ตามด้ วยประเทศญี่ปนุ่ จอร์ แดนและ
สหรัฐอเมริ กา
-ประเทศจอร์ แดนและประเทศจีนคือ
ความไม่พงึ พอใจในรูปร่างตนเองอยู่
ในระดับต่า
-นักศึกษาในประเทศจอร์ แดนมีการ
ควบคุมอาหารที่อยู่ในระดับสูง
คล้ ายกันกับนักศึกษาประเทศญี่ปนุ่
และประเทศอเมริ กา
-นักศึกษาในประเทศญี่ปนแสดงให้
ุ่
เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ค่อนข้ าง
ซ ้าซ้ อนระหว่างวัฒนธรรม และ
ควบคุมอาหาร ความไม่พงึ พอใจใน
รูปร่างตนเอง และรูปแบบการกิน
สาหรับนักศึกษาในประเทศอเมริ กา
สะท้ อนให้ เห็นถึงระดับความคาดหวัง
ในเรื่ องของความพึงพอใจในรูปร่าง
ตนเอง การควบคุมอาหาร อารมณ์
การกินและทัศนคติต่อโรคการกิน
ผิดปกติและการเกิดพฤติกรรม
ค่อนข้ างสูง
-เพื่อศึกษาการ
-การเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของรูปร่าง
เปลี่ยนแปลงภาวะ ที่ผอมเป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นในเด็กผู้หญิง
โภชนาการทัว่ โลก ที่อาศัยอยู่ในเมืองจากการได้ รับสื่อ
และการระบาด
ต่างๆ ส่วนมากให้ ความสนใจใน
ของโรคอ้ วนใน
รูปร่างที่ผอมบาง เป็ นสาเหตุที่นา
ประเทศที่กาลัง
มาถึงความไม่พงึ พอใจในรูปร่างที่มี
พัฒนา
น ้าหนักมาก ซึง่ กระตุ้นให้ เกิดการ
พัฒนาไปสูโ่ รคการกินผิดปกติในเด็ก
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ศึกษาความ
แตกต่างการ
ประเมินตนเอง
เกี่ยวกับการกิน
พฤติกรรมในหมู่
นักศึกษาหญิงที่
อาศัยอยู่ใน
ประเทศญี่ปนุ่
เกาหลี และ
ออสเตรี ย

ผู้วิจยั
(ปี ที่เผยแพร่)

ระเบียบวิธีวิจยั

กลุม่ ตัวอย่าง/ผู้ให้
ข้ อมูล

Mihoko,
-วิจยั เชิงปริ มาณ -จานวนผู้เข้ าร่วม
Tominaga. et
ทังหมด
้
766 คน
al., (2012:
ของนักศึกษา
1673
มหาวิทยาลัย
-1681)
(ได้ แก่ ญี่ปนุ่
=403 คน
เกาหลี=178 คน
ออสเตรี ย=
185 คน จาก
มหาวิทยาลัย
หนึง่ ในแต่ละ
ประเทศ)

วัตถุประสงค์
การวิจยั

-เพื่อตรวจสอบ
ความแตกต่างการ
ข้ ามวัฒนธรรมใน
การประเมิน
พฤติกรรมการกิน
ของนักเรี ยนหญิง
มหาวิทยาลัยต่าง
รับผิดชอบต่อ
พฤติกรรมการกิน
ของตนเองและ
เป็ นผู้ที่จะกาหนด
ลักษณะการ
รับประทานอาหาร
ของครอบครัวใน
อนาคต เป็ นการ
เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างในแต่ละ
วัฒนธรรม โดย
ศึกษาในประเทศ
ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้
และออสเตรี ย

ผลการวิจยั
ผู้หญิง ในอนาคตที่มีรูปแบบการกิน
อาหารที่เปลี่ยนแปลงไป ตามสภาวะ
ทางเศรษฐกิจการเจริ ญของสังคมเมือง
ผู้หญิงที่ต้องใช้ แรงงานหรื อทางานหนัก
และกระแสโลกาภิวตั น์ การได้ รับ
วัฒนธรรมอาหารทางตะวันตก เปลี่ยน
จากอาหารทันสมัยทางตะวันตกมักจะ
บริ โภคอาหารที่มาจากธรรมชาติที่มี
ความหลากหลาย
-พฤติกรรมและทัศนคติการกินมี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ระหว่างวัฒนธรรมทัง้ 3 ประเทศ
ซึง่ นักเรี ยนญี่ปนุ่ ได้ รับการฝึ ก
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
สุขภาพดีกว่านักเรี ยนประเทศเกาหลี
และนักเรี ยนประเทศออสเตรี ย
บนพื ้นฐานของความหลากหลายของ
การบริ โภคอาหารและการบริ โภค
ปกติของอาหารทัง้ 3 มื ้อ
-นักเรี ยนที่ออสเตรี ยมีแนวโน้ มที่มี
เจตคติในเรื่ องการเตรี ยมอาหารและ
รับประทานค่อนข้ างอิสระมากกว่า
นักเรี ยนญี่ปนหรื
ุ่ อนักเรี ยนเกาหลี
บทสรุปได้ วา่ ผลกระทบของ
วัฒนธรรมที่แตกต่างด้ านกระบวน
การทางจิตใจเช่นเดียวกับความรู้
ความเข้ าใจตนเอง อารมณ์ แรงจูงใจ
ค่านิยม ควรจะมีการแนะนาการ
ประเมินตนเองในเรื่ องของพฤติกรรม
การกินอาหาร

97
ตาราง 2 (ต่อ)
ชื่อเรื่อง
ความสัมพันธ์
ระหว่างพ่อแม่และ
จากพ่อและอาการ
การกินผิดปกติ:
บทบาท
การควบคุม
อารมณ์แบบ
ประนีประนอม

การประเมินภาวะ
ของโรค Anorexia
Nervosa: ปั ญหาที่
เป็ นประเด็นระดับ
สากลและบริ บท
ความท้ าทาย

ผู้วิจยั
(ปี ที่เผยแพร่)
Aliasghar
Hosseinzade et al.,
(2013:
106-110)

Lois J.
Surgenor &
Sarah
Maguire,
(2013)

ระเบียบวิธีวิจยั

กลุม่ ตัวอย่าง/ผู้ให้
ข้ อมูล
-วิจยั เชิงปริ มาณ -ประชากรศึกษา
ระดับ Under
Graduate ที่
Mazandaran ใน
ประเทศไอแลนด์
ที่มีอายุ 19-22 ปี
-กลุม่ ตัวอย่าง
เลือกแบบแบ่ง
กลุม่ จานวน
237 คน เพศชาย
109 คน และเพศ
หญิง 128 คน
-การสังเคราะห์
-นาผลงานที่มี
งานวิจยั ทัง้ 2
คุณค่ามาช่วย
ประเภทคือ งาน ประเมินการเกิด
วิจยั เชิงประจักษ์ โรค Anorexia
และความ
Nervosa,วิธีการ
สอดคล้ องกับ
เข้ าถึงการ
แนวทางด้ าน
ประเมินประเด็น
คลินิก
ปั จจุบนั ,อุปสรรค
ของกระบวนการ
ประเมิน,ขอบเขต,
ความสาคัญใน
การประเมิน,
เครื่ องมือ,เทคนิค,
ขันตอนการ
้
ประเมิน,การ
สังเคราะห์ข้อมูล,
วิธีการรายงาน
ผลลัพธ์และการ
วางแผนการดูแล

วัตถุประสงค์
การวิจยั
-เพื่อประเมิน
ความสัมพันธ์
ระหว่างพ่อแม่และ
อารมณ์ที่ผิดปกติ
และอาการการกิน
ผิดปกติ

-เพื่อหาความ
เชี่ยวชาญในการ
สัมภาษณ์,การ
บรรยายลักษณะ
การรวบรวม
ตัวแปรที่เหมาะสม
ที่มีความสัมพันธ์
กับการประเมิน
ในผู้ป่วยที่เป็ น
ผู้ใหญ่

ผลการวิจยั ที่
-การอบรมเลี ้ยงดูของพ่อแม่แบบการ
ปกป้องลูกจนเกินไปมีความสัมพันธ์
ต่อลักษณะทางอารมณ์แปรปรวน
ของลูกให้ มีอาการกินผิดปกติที่สง่ ผล
ทางด้ านจิตใจด้ วย

-พบว่า โรค Anorexia Nervosa มี
ความซับซ้ อนและความท้ าทายใน
การการวินิจฉัยของกลุม่ โรค
นอกจากการประเมินพฤติกรรมและ
การพิจารณาทักษะของผู้เชี่ยวชาญ
ในการวินิจฉัยโรคแล้ ว ต้ องทาการ
ประเมินโดยรวม บทบาทหน้ าที่
สาคัญอันดับแรกคือการดูแลที่
เกี่ยวกับทางด้ านร่างกายและปั ญหา
ส่วนบุคคล สาหรับเครื่ องมือเกี่ยวกับ
ความรู้และวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
พยาธิวิทยาของโรค Anorexia
Nervosa การประเมินความรุนแรง
ของการเจ็บป่ วย ยา ภาวะโภชนาการ
สิ่งเหล่านี ้ล้ วนเป็ นปั จจัยสาคัญใน
การประเมินทังสิ
้ ้น

98
ตาราง 2 (ต่อ)
ชื่อเรื่อง

ผู้วิจยั
ระเบียบวิธีวิจยั กลุม่ ตัวอย่าง/ผู้ให้
วัตถุประสงค์
ผลการวิจยั ที่
(ปี ที่เผยแพร่)
ข้ อมูล
การวิจยั
ศึกษาพฤติกรรมการ Nadira,
-การทบทวน
-เพื่อเข้ าใจใน
-อิทธิพลสภาพแวดล้ อมทางสังคม
กินและมุมมองของ Mallick et al., เอกสารการวิจยั
มุมมองของการ
เช่น ครอบครัว เพื่อนและเครื อข่ายที่
วัยรุ่นต่อรูปร่าง
(2014)
เกี่ยวกับ
มีน ้าหนักเกินและ ให้ ความช่วยเหลือและปั จจัยอื่นๆ
พฤติกรรมการ
รูปแบบการกินของ เช่น อาหารโรงเรียน ร้ านขายอาหาร
กินและการ
วัยรุ่นหญิงใน
ยิ่งไปกว่านัน้
เลือกอาหารของ
ประเทศที่กาลัง
-ปั จจัยสาคัญอื่นๆ เช่น ระบบสังคม
วัยรุ่นและปั จจัย
พัฒนาและ
ขนาดใหญ่ อันทีป่ ระกอบด้ วย
องค์ประกอบที่
ประเทศที่พฒ
ั นา
สื่อสารมวลชน การตลาด และสื่อ
น่าจะเป็ นไปได้
แล้ ว พฤติกรรม
โฆษณา ชุมชนและค่านิยมทาง
-เอกสารการวิจยั
การกินของวัยรุ่น
วัฒนธรรม โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง
เป็ นลักษณะของ
-วัยรุ่นที่มีมมุ มองเกี่ยวกับรูปร่าง
บุคคลและอิทธิพล น ้าหนักตัวและความผอมบางที่จะ
ของสภาพ
นาไปสูร่ ะดับการพัฒนาการ
แวดล้ อม
พฤติกรรมการกินระดับปานกลาง
และไปสูก่ ารกินที่ผิดปกติอย่างรุนแรง
การเพิ่มขึ ้นของการ Kathleen M. -การจัดกลุม่
-การจัดทีม
-เพื่ออธิบายเรื่ อง
-พบว่ามีการแพร่ หลายของการข้ าม
กินผิดปกติใน
Pike &
Discussion
อธิบายกระบวน ราวที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ทาให้ เกิดความหลาก
เอเชีย: โดยใช้ การ Patricia E.
อุบตั ิการณ์โดย การบริ บททาง
ความสัมพันธ์
หลายทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
Review
Dunne,
รวมของการเกิด วัฒนธรรมแบบ
ระหว่างวัฒนธรรม ทาให้ มีการเพิ่มของการกินผิดปกติ
(2015: 1)
โรคการกินผิด
โลกตะวันตก
และการกินผิด
ในแถบเอเชีย ซึง่ ปั จจัยของเกิดโรค
ปกติในสังคม
ผลจากการข้ าม ปกติ
การกินผิดปกติทงในเพศชายและ
ั้
ตะวันออก
วัฒนธรรม
เพศหญิง การที่คนกินผิดปกตินนั ้
บรรทัดฐานทาง
ควรต้ องพิจารณาจากข้ อบ่งชี ้
ความเป็ นมาทาง
ลักษณะต่างๆ ได้ แก่ BMI การมอง
ประวัติศาสตร์
คุณค่าตัวเองต่า (Self-Esteem)
ในจุดยึดที่แสดง
มองแง่ลบ (Negative Affect)
ถึงความเข้ าใจ
บุคลิกภาพแบบสมบูรณ์
ของการเกิดโรค
(Perfectionism) การใช้ ยา (Drug
ในภูมิภาค
Use) การลดน ้าหนักจากการได้ รับ
เอเชีย
ความกดดันจากครอบครัวและกลุม่
เพื่อน (Perceived Pressure to
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ความเสี่ยงของโรค
การกินผิด
ปกติและขนาดการ
เกิด Psycho
-pathological

ผู้วิจยั
(ปี ที่เผยแพร่)

ระเบียบวิธีวิจยั

กลุม่ ตัวอย่าง/ผู้ให้
ข้ อมูล

Vilma
-การวิจยั เชิง
-กลุม่ ตัวอย่าง
Garrido,
ปริ มาณ
อายุ 12-20 ปี
Riquenes
-ใช้ แบบประเมิน โดยแบ่งออกเป็ น
Josefina,
EAT (40-Item
ตามช่วงอายุ
& Sala Roca, Eating
12-14 ปี จานวน
(2015:
Attitudes Test) 150 คน, ช่วง
87-99)
(Garner &
อายุ 15-17 ปี
Garfinkel.1979) จานวน 230 คน
ช่วงอายุ 18-20
ปี จานวน
49 คน เป็ นผู้ชาย
จานวน 207 คน
และเป็ นผู้หญิง
จานวน 196 คน
ศึกษาความชุก
Michaela,
-การสารวจ
-เด็กก่อนวัยรุ่น
ของโรค อุบตั ิการณ์ Nagl el at.,
-การกาหนด
และวัยรุ่น อายุ
และวิถีทางธรรมชาติ (2016)
ระดับ T0 และ
24 ปี จานวน
ของการเกิดโรค
มีการเฝ้าติด
3,021 คน
Anorexia
ตามทัง้ 3 ระดับ
Nervosa และ
(T1,T2,T3)การ
Bulimia Nervosa
เก็บข้ อมูลแบบ
ของเด็กก่อนวัย
EDSP Study
รุ่นและเด็กวัยรุ่น
เป็ นตัวกาหนด
การเก็บข้ อมูล

วัตถุประสงค์
การวิจยั

ผลการวิจยั ที่

Lose weight from Parents and
Peers) นอกจากนัน้ การทาความ
เข้ าใจวัฒนธรรมนัน้ เป็ นลักษณะ
เฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม รวมทัง้
อิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกและ
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมไปสูส่ งั คม
อุตสาหกรรมและสังคมเมือง
-เพื่ออธิบายความ -พบว่านักเรี ยน จานวน 404 คน
สัมพันธ์ระหว่างความ อาศัยอยู่ในบาร์ เซโลนา สเปน และ
เสี่ยงของการเกิดโรค อายุระหว่าง 12 และ 20 ปี ได้ รับ
การกินผิด
การทดสอบทัศนคติและการกินผิด
ปกติและการเกิด
ปกติ โดยใช้ แบบวัดเจตคติ EAT-40
พยาธิสภาพทาง
และรายละเอียดต่างๆ ของครอบครัว
จิตในวัยรุ่น
เป็ นร้ อยละ 25.2 ที่ตรวจพบความ
เสี่ยงของกินผิดปกตินี ้ เป็ นมากใน
ผู้หญิงอายุ 12 และ 15 ปี และกลุม่
วัยรุ่นที่เสีย่ งต่อการกินผิดปกติมี
ระดับสูงในเรื่ องพยาธิสภาพด้ าน
จิตใจ (Psychopatho-Logical)
ส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
การมีมนุษย์สมั พันธ์กบั บุคคลอื่น
-เพื่อประเมินความ -จากการติดตามผู้ป่วยแรกประเมิน
ชุกของโรค
การแสดงออกร้ อยละ 14-36 ขณะที่
อุบตั ิการณ์ อายุและ การเกิดการกินผิดปกติจะค่อยๆ เกิด
ความแน่นอนการ
ในเรื่ องของอาการ โดยเฉพาะในก่อน
วินิจฉัยการเกิด
วัยรุ่นและเด็กวัยรุ่น โดยมีความ
ระดับเริ่ มต้ นและ
สัมพันธ์เกี่ยวกับปั จจัยที่มอี ิทธิพล
ระดับต่าสุดของ
มากมาย เพื่อนามาพิจารณาอาการ
การเกิดโรค
เปลี่ยนแปลง ซึง่ เป็ นลักษณะพิเศษ
AN และBN
ค่อนข้ างมีระดับต่าของโรคกินผิด
ปกติ
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ตาราง 2 (ต่อ)
ชื่อเรื่อง
การเติบโตของ
วัยรุ่นไทย ท่าม
กลางความเปลี่ยน
แปลงของสังคม:
กรณีศกึ ษาเปรี ยบ
เทียบความแตก
ต่างทางเพศในการ
มองภาพลักษณ์
รูปร่างในอุดมคติ
ความไม่พงึ พอใจ
ในรูปร่างและวิธีการ
ให้ ได้ มาซึง่
ภาพลักษณ์
รูปร่างอันเป็ นผลเสีย
ต่อสุขภาพของวัยรุ่น
ไทย
อายุ 16-19 ปี
ในเขตกรุงเทพฯ

ผู้วิจยั
ระเบียบวิธีวิจยั กลุม่ ตัวอย่าง/ผู้ให้
(ปี ที่เผยแพร่)
ข้ อมูล
จุลนี เทียนไทย -การผสานวิธี
-วัยรุ่นไทย อายุ
,(2549: 1)
การวิจยั เชิง
16-19 ปี ในเขต
คุณภาพ: ใช้
กรุงเทพฯ
ระเบียบวิธีการ
วิจยั ทาง
มานุษยวิทยา
อันหลากหลาย
เช่น การ
สังเกตการณ์
อย่างมีสว่ นร่วม
การสนทนากลุม่
และการ
สัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกและ
การวิจยั เชิง
ปริ มาณ: การใช้
แบบสอบถาม
เพื่อการสารวจ

วัตถุประสงค์
การวิจยั
-เพื่อแสดงให้ เห็น
ถึงความแตกต่าง
ของภาพลักษณ์
เรื อนร่างใน
อุดมคติของวัยรุ่น
หญิงและชาย ใน
เขตกรุงเทพฯ
-เพื่อค้ นหาแหล่ง
อิทธิพลต่างๆ ที่
ทาให้ วยั รุ่นมี
การรับรู้เรื่ อง
ภาพลักษณ์
เรื อนร่างใน
รูปแบบดังกล่าว
-เพื่อแสดงให้ ถึง
ความแตกต่าง
ของวัยรุ่นหญิง
และวัยรุ่นชายที่
เกี่ยวข้ องกับ
ความไม่พงึ พอใจ
ในรูปร่างของตน

ผลการวิจยั ที่
-พบว่า 1) ภาพลักษณ์เรื อนร่างใน
อุดมคติของวัยรุ่นหญิงและชาย ใน
เขตกรุงเทพฯ คือ รูปร่างที่สงู (ตาม
มาตรฐานของชนชาติตะวันตก) และ
รูปร่างที่มีความกระฉับ โดยวัยรุ่นหญิง
จะชื่นชมรูปร่างที่ผอมบางเป็ นพิเศษ
ในขณะที่วยั รุ่นชายจะนิยมรูปร่างที่
เน้ นสัดส่วนทีแ่ สดงให้ เห็นถึงกล้ ามเนื ้อ
หน้ าอก ไหล่และแขนอย่างชัดเจน
2) แหล่งที่มาของสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
เรื่ องภาพลักษณ์รูปร่างในอุดมคติได้
ถูกจาแนกไว้ ตามลาดับ (จากมากที่
สุดไปหาน้ อยทีส่ ดุ ) ได้ แก่ นิตยสาร
รายการโทรทัศน์ กลุม่ เพื่อน ครอบครัว
กระแสแฟชัน่ ทัศนะของเพศตรงข้ าม การ
ตระหนักรู้ด้วยตนเอง และความรู้เรื่ อง
สุขภาพ 3) วัยรุ่นหญิง และชาย
มองส่วนของรูปร่างที่ไม่พงึ ปรารถนา
แตกต่างกัน กล่าวคือวัยรุ่นหญิงจะให้
ความสาคัญในเรื่ องนี ้มากกว่าวัยรุ่น
ชาย โดยวัยรุ่นหญิงจะมีวิธีการมองใน
รายละเอียดในแต่ละอวัยวะที่ตนไม่
พึงพอใจในขณะที่วยั รุ่นชายจะมอง
ส่วนต่างๆ เหล่านี ้ในภาพรวม 4) วิธี
การต่างๆ ที่วยั รุ่นในกรุงเทพฯ นิยมใช้
เพื่อให้ ได้ รูปร่างที่ตนต้ องการ ได้ แก่
การเล่นกีฬา ออกกาลังกาย การจากัด
อาหาร การลดความอ้ วนโดยใช้ ยาไป
จนถึงการล้ วงคอให้ อาเจียนสรุปวัยรุ่น
ในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงยัง
ขาดความรู้ข้อมูล
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ตาราง 2 (ต่อ)
ชื่อเรื่อง

ผู้วิจยั
ระเบียบวิธีวิจยั
(ปี ที่เผยแพร่)
ประวัติความเป็ น จุลนี เทียนไทย, -การค้ นคว้ า
มาวิวฒ
ั นาการ
(2550: 93-99) ข้ อมูลทาง
สาเหตุของการเกิด
เอกสารรวบ
โรคการกินที่ผิด
รวมเรื่ องราว
ปกติ ในมุมมองทีเ่ น้ น
ประวัติความ
ปั จจัยทาง
เป็ นมาของโรค
สังคมและวัฒนธรรม
การกินผิดปกติ
ปั จจัยที่ค้นพบ
ว่าเป็ นสาเหตุ
ของการเกิดโรค
นี ้ จากหนังสือ
และเอกสารงาน
วิจยั ทังในและ
้
ต่างประเทศที่ได้ มี
การตีพิมพ์ในรอบ
สี่สิบปี ทผี่ ่านมา
ตังแต่
้ ช่วงปี พ.ศ.
2508-2550 (ค.ศ.
1965-2007)

กลุม่ ตัวอย่าง/ผู้ให้
วัตถุประสงค์
ข้ อมูล
การวิจยั
-ค้ นคว้ าข้ อมูล
-เพื่อให้ เห็นแนว
การวิจยั จาก
ทางการค้ นพบโรค
ตาราหนังสือ
การกินที่ผิดปกติ
บทความวารสาร และพัฒนาการของ
และบทความใน โรคการกินทีผิด
นิตยสาร ทังใน
้
ปกติ ในแต่ละยุค
และต่างประเทศ สมัยและในแต่ละ
ในแต่ละทวีป ซึง่ สังคม ว่าเป็ นเช่นไร
จัดเป็ นประเภท - การชี ้ให้ เห็นว่า
ของงานวิจยั ที่ใช้ ปั จจัยทางสังคม
เทคนิคการค้ นคว้ า และวัฒนธรรมนัน้
ข้ อมูลทางเอกสาร มีสว่ นผลักดัน ที่
(Documentary ทาให้ เกิดและแพร่
Research)
กระจายโรคนี ้ไปสู่
กลุม่ เสี่ยงที่เป็ น
วัยรุ่นทัว่ โลก ที่มี
อัตราแนวโน้ มของ
การเพิ่มขึ ้นที่ทวีคณ
ู

ผลการวิจยั
-ยุคแรก : ยุคโรคที่หายากและยังมี
แต่ความคลุมเครื อ ช่วงต้ นปี ค.ศ.1960
พบว่ามักเกิดในแหล่งเมือง
หลวงเพราะมีคลินิกและโรงพยาบาล
และมีจิตแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญและทา
การวินิจฉัยโรคและรักษาโรคศึกษา
ลักษณะ Case Study ของโรค
-ยุคที่ 2 : ยุคการเพิ่มขึ ้นทวีคณ
ู ของ
โรคการกินที่ผิดปกติ ในปี ค.ศ.19701980 พบว่า 1) โรคนี ้เกิดในสตรี อายุ
15-25 ปี 2) แหล่งที่เกิดอเมริ กา
ประเทศทางยุโรป เอเชีย มีการเพิม่ ขึ ้น
ของโรค Anorexia
-ยุคที่ 3 : ยุคของการได้ รับความสนใจ
และการศึกษาอย่างเป็ นทางการ
ในช่วงปี ค.ศ.1990 พบว่า 1) ติดตาม
ผู้ป่วยโรคนี ้ โดยเปิ ดสถานบาบัดใน
ด้ านการรักษาและการเข้ ารับการ
บาบัด ปี 1965-1991พบว่าในช่วง
ค.ศ.1980 เป็ นช่วงของแฟชัน่ นิยม
รูปร่างหน้ าตาหุน่ นางแบบที่มีรูปร่าง
ผอมเพรี ยว 2) เกิดในสตรี อายุ 10-19
ปี 3) วงการแพทย์ตงสมมติ
ั้
ฐานของ
สาเหตุการเกิดโรคนี ้จาก 2 ทางคือ
ปั จจัยด้ านชีวภาพ: มารดาของวัยรุ่นมี
ความผิดปกติทางจิตและป่ วยโรคนี ้
เป็ นเวลานาน ปั จจัยด้ านสังคมและ
วัฒนธรรมที่สร้ างความกดดันให้ วยั รุ่น
อยากผอม 4) เริ่ มใช้ คาจากัดความ
ของอาการโรคผิดประเภทว่า
"Bulimia" อย่างเป็ นทางการ
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ตาราง 2 (ต่อ)
ชื่อเรื่อง

ผู้วิจยั
ระเบียบวิธีวิจยั
(ปี ที่เผยแพร่)

รูปแบบการดาเนิน สุวพิชญ์
-การวิจยั เชิง
ชีวิตและพฤติกรรม ตังนิ
้ มิตชัยกูล, ปริ มาณ
การบริ โภคอาหาร (2552)
-แบบสอบถาม
พร้ อมบริ โภคของ
คนวัยทางานใน
กรุงเทพฯ

กลุม่ ตัวอย่าง/ผู้ให้
ข้ อมูล

วัตถุประสงค์
การวิจยั

ผลการวิจยั

-ยุคที่ 4 : ยุคที่โรคการกินที่ผิดปกติ
ได้ กลายเป็ นโรคระบาดของสังคมโลก
ในช่วงกลาง ค.ศ.1990-ปั จจุบนั พบว่า
1) อัตราการเพิ่มขึ ้นของโรคนี ้พบทุกแห่ง
ทัว่ โลก เป็ นยุคของการแลกเปลี่ยนข้ อมูล
เทคโนโลยีในการสื่อสารของสือ่ (Mass
Media) 2) ค่านิยมความกลัวอ้ วน (Fat
Phobia) ส่วนใหญ่มีรูปร่างที่ผอมบาง
(Slender Body) 3) ถูกมองเป็ นโรค
ระบาด แห่งยุคสมัยใหม่ ตัวแปรที่
สนับสนุนให้ เกิดโรคนี ้คือ ปรัชญา
เศรษฐกิจแบบบริโภคนิยมที่มกั สร้ าง
ความอยาก (Desire) การให้ ได้ มา ซึง่
การตอบสนองต่อความต้ องการของ
บุคคล (Personal Satisfaction) ทีถ่ กู ทา
ให้ เข้ าใจผิดว่าตนมีไม่เพียงพอและสิ่ง
เหล่านี ้ตนอยากได้ สามารถซื ้อหา
ลงทุนกันได้ ในยุคนี ้ จึงลงทุน เพื่อให้
ได้ รูปร่างดูดีสวยงาม แบบไร้ ที่ติอยู่
ตลอดเวลา
กลุม่ ตัวอย่างคือ -เพื่อศึกษารูปแบบ -พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ
ผู้บริ โภค ในวัย
การดาเนินชีวิตและ 26-31 ปี สถานภาพโสด ระดับการ
ทางาน ที่มีอายุ
พฤติกรรมการ
ศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพ
ตังแต่
้ 20 ปี -55 ปี บริ โภคอาหาร
พนักงานบริ ษัทเอกชน รายได้ เฉลี่ย
โดยเป็ นผู้ทางาน/ พร้ อมบริ โภคของ
10,001-25,000 บาท/เดือน จานวน
ใช้ ชีวิตอยู่ใน
คนวัยทางานใน
สมาชิกทีอ่ าศัยอยู่ร่วมกัน ณ ปั จจุบนั
กรุงเทพฯ จานวน กรุงเทพฯ
2-3 คน บริโภคอาหาร พร้ อมบริ โภค
385 คน โดยใช้
ประเภทแช่แข็ง มักบริ โภคคนเดียวที่
แบบสอบถามใน
บ้ าน บริ โภคมื ้อเย็น และบริโภคเมื่อ
การเก็บข้ อมูล
ไม่สามารถหาอาหารปรุงสดมาแทน
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ตาราง 2 (ต่อ)
ชื่อเรื่อง

ผู้วิจยั
(ปี ที่เผยแพร่)

ระเบียบวิธีวิจยั

กลุม่ ตัวอย่าง/ผู้ให้
ข้ อมูล

วัตถุประสงค์
การวิจยั

ผลการวิจยั
ได้ ส่วนพฤติกรรมการเลือกประเภท
ของอาหารพร้ อมบริ โภคมีความ
สัมพันธ์กบั ช่วงอายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ จานวนสมาชิกใน ครอบครัว
และความสนใจด้ านอาหาร
พฤติกรรมการเลือกสถานที่ในการ
บริโภคอาหารพร้ อม บริ โภคมีความ
สัมพันธ์กบั สถานภาพสมรสและ
กิจกรรมด้ านการทางาน พฤติกรรม
การเลือกบุคคลที่ร่วมบริ โภคอาหาร
พร้ อม บริ โภค มีความสัมพันธ์กบั
ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
จานวนสมาชิกครอบครัวและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพร้ อมบริ โภค
พฤติกรรมการบริ โภคด้ านมื ้ออาหาร
มีความสัมพันธ์กบั จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว กิจกรรมด้ านการทางาน
และความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหาร
พร้ อมบริ โภคพฤติกรรมการบริ โภค
ด้ านโอกาสในการบริ โภคมีความ
สัมพันธ์กบั ช่วงอายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
และกิจกรรม ด้ านการทางาน
พฤติกรรมการเลือกสถานที่ในการ
บริโภคอาหารพร้ อมบริ โภคมีความ
สัมพันธ์กบั สถานภาพสมรสและ
กิจกรรมด้ านการทางานพฤติกรรม
การเลือกบุคคลที่ร่วมบริ โภคอาหาร
พร้ อมบริ โภคมีความสัมพันธ์กบั ช่วง
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จานวน
สมาชิกครอบครัวและความคิดเห็น
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ตาราง 2 (ต่อ)
ชื่อเรื่อง

ผู้วิจยั
(ปี ที่เผยแพร่)

ระเบียบวิธีวิจยั

กลุม่ ตัวอย่าง/ผู้ให้
ข้ อมูล

วัตถุประสงค์
การวิจยั

-

พฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารของ
วัยรุ่นในจังหวัด
สงขลา: การ
สังเคราะห์องค์
ความรู้และปั จจัย
ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการ
บริ โภคอาหาร

จิราภรณ์
เรื องยิ่ง และ
คณะ,
(2559: 246247)

-การวิจยั แบบ
ผสมผสาน
-แบบสารวจ
-แบ่งเป็ น 2ระยะ
ระยะที่ 1ทาการ
สังเคราะห์งาน
วิจยั ด้ วยวิธีการ
วิเคราะห์เนื ้อหา
(Content
Analysis) จาก
ผลงานที่เกี่ยว
ข้ องกับ
พฤติกรรมการ
บริ โภคอาหาร
ของวัยรุ่น
ในช่วงปี พ.ศ.
2543-2553
จากสถาบัน
อุดมศึกษาของ
รัฐในประเทศ
ไทย ได้ แก่

ประชากรคือ
นักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่
4-6 ที่กาลังศึกษา
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554
สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การ
ศึกษา 16 ใน
จังหวัดสงขลา
จานวน 42
โรงเรี ยน จานวน
นักเรี ยนทังสิ
้ ้น
30,676 คน แล้ ว
ทาการสุม่ แบบ
หลายขันตอน
้
(Multi-Stage
Random
Sampling)

-การสังเคราะห์
องค์ความรู้เกี่ยว
กับพฤติกรรม
การบริ โภคอาหาร
ของวัยรุ่น
-เปรี ยบเทียบ
พฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารของ
วัยรุ่นในจังหวัด
สงขลา จาแนก
ตามปั จจัยทาง
ชีวสังคม ศึกษา
ปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรม
การบริ โภคอาหาร
ของวัยรุ่นใน
จังหวัดสงขลา

ผลการวิจยั
เกี่ยวกับอาหารพร้ อมบริ โภค
พฤติกรรมการบริ โภคด้ านมื ้ออาหาร
มีความสัมพันธ์กบั จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว กิจกรรมด้ านการทางาน
และความคิดเห็นเกี่ยวอาหารบริโภค
พฤติกรรมการบริ โภคด้ านโอกาสใน
การบริ โภคมีความสัมพันธ์กบั ช่วง
อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนและกิจกรรมด้ าน
การทางาน
-พบว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
การบริ โภคอาหารของวัยรุ่นมี 3 กลุม่
คือปั จจัยทางชีวสังคม ปั จจัยภายใน
ตัวบุคคล และปั จจัยภายนอกตัว
บุคคล พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
อยู่ในระดับปานกลาง โดยวัยรุ่นที่
ระดับการศึกษาของผู้ปกครองและ
รายได้ ของครอบครัวต่างกันมี
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารไม่
แตกต่างกัน ปั จจัยภายในตัวบุคคล
ได้ แก่ เจตคติต่อการบริ โภคอาหาร
และค่านิยมในการบริ โภคอาหาร
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การบริ โภคอาหารของวัยรุ่นใน
จังหวัดสงขลาอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และความรู้เกี่ยวกับ
การบริ โภคอาหารมีความสัมพันธ์
ทางลบกับพฤติกรรมการบริ โภค
อาหารของวัยรุ่นอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ปั จจัยภายนอก
ตัวบุคคล ได้ แก่ อิทธิพลของสือ่
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ตาราง 2 (ต่อ)
ชื่อเรื่อง

ผู้วิจยั
(ปี ที่เผยแพร่)

ระเบียบวิธีวิจยั

กลุม่ ตัวอย่าง/ผู้ให้
ข้ อมูล

วิทยานิพนธ์/
ปริ ญญานิพนธ์
ระดับบัณฑิต
ระยะที่ 2 การ
วิจยั เชิงปริ มาณ

การศึกษาความ
ไม่พงึ พอใจในรูปร่าง
ของตนเองและความ
ผิดปกติในพฤติกรรม
การ
กินอาหารของนิสิต
หญิงระดับ
ปริ ญญาตรี
ในมหาวิทยาลัย
นเรศวร
ศึกษาพฤติกรรมการ
ลดน ้าหนักที่
ไม่ถกู ต้ องของวัยรุ่น
และเยาวชนไทย

พัฒนาวดี
พัฒนถาบุตร
และคณะ,
(2554)

-การวิจยั เชิง
ปริ มาณ
-แบบสอบถาม

-นิสิตหญิงระดับ
ปริ ญญาตรี ใน
มหาวิทยาลัย
นเรศวร จานวน
497 คน

วัตถุประสงค์
การวิจยั

ผลการวิจยั
โฆษณามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
ของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลาอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค่านิยมในการบริ โภคอาหารอิทธิพล
ของสือ่ โฆษณาและความรู้เกี่ยวกับ
การบริ โภคอาหาร ร่วมกันทานาย
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารของ
วัยรุ่นในจังหวัดสงขลา ร้ อยละ 11.30
-พฤติกรรมการกินของนิสิตหญิงพบว่า
ร้ อยละ 5.02 ของนิสิตหญิง ที่ศกึ ษามี
ทัศนคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติ
สูง

-เพื่อศึกษาความ
ไม่พงึ พอใจใน
รูปร่างของตนเอง
และความผิดปกติ
ในพฤติกรรมการ
กินอาหารของนิสิต
หญิงระดับ
ปริ ญญาตรี ใน
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
ศิวรักษ์
-ศึกษาจาก
-เอกสารและงาน -เพื่อนาเสนอ
-วัยรุ่นและเยาวชนไทยให้ ความสาคัญ
กิจชนะไพบูลย์, เอกสารและงาน วิจยั ที่ผ่านมาใน สถานการณ์
กับภาพลักษณ์ภายนอกและไม่พงึ พอ
(2554: 179
วิจยั ที่ผ่านมาใน รอบ 5 ปี (พ.ศ.
พฤติกรรมการลด
ใจในรูปร่างของตนเอง ส่งผลให้ เกิด
-189)
รอบ 5 ปี (พ.ศ. 2549-2554) ทีม่ ี น ้าหนักของวัยรุ่น
พฤติกรรมการลดน ้าหนักที่ไม่ถกู ต้ อง
2549-2554)
คาสาคัญหลักคือ และเยาวชนไทย
คือ การใช้ ยาลดน ้าหนักการอดอาหาร
พฤติกรรมการลด ปั จจัยต่างๆ ที่
การใช้ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารและการ
น ้าหนัก ความ
เกี่ยวข้ องกับการ
ดื่มกาแฟลดน ้าหนัก ซึง่ เกิดจากปั จจัย
อ้ วน วัยรุ่น
เกิดพฤติกรรมการ ภายใน ได้ แก่ ทัศนคติตอ่ ความอ้ วน
เยาวชน จานวน ลดน ้าหนักและ
ค่านิยม การรับรู้ประโยชน์และ
21 เรื่อง
วิธีการลดน ้าหนัก
อุปสรรคของการลดน ้าหนัก ส่วน
ที่เหมาะสมสาหรับ ปั จจัยภายนอก ได้ แก่ กลุม่ เพื่อน สื่อ
วัยรุ่นและเยาวชน และโฆษณา ในประเทศไทย การจัด
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ตาราง 2 (ต่อ)
ชื่อเรื่อง

พฤติกรรมการลด
ความอ้ วนของ
นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จังหวัด
นนทบุรี

ผู้วิจยั
(ปี ที่เผยแพร่)

ระเบียบวิธีวิจยั

สมศักดิ์
-การวิจยั เชิง
ถิ่นขจี และ
ปริ มาณ
พูลศักดิ์
-แบบสอบถาม
พุม่ วิเศษ,(2555:
ก)

กลุม่ ตัวอย่าง/ผู้ให้
ข้ อมูล

วัตถุประสงค์
การวิจยั
ไทย
-เพื่ออธิบาย
ลักษณะทาง
ประชากรของ
นักศึกษา
-เพื่ออธิบาย
พฤติกรรมการ
ลดความอ้ วนของ
นักศึกษา
-เพื่อหาความ
สัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยนา ปั จจัย
เอื ้อและปั จจัย
เสริ มและ
พฤติกรรมการลด
ความอ้ วนของ
นักศึกษา
-เพื่อหาปั จจัยที่มี
อานาจการทานาย
พฤติกรรมการลด
ความอ้ วนของ
นักศึกษา

ผลการวิจยั
การแก้ ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ลดน ้าหนักของวัยรุ่นยังไม่ชดั เจน
-พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มี
โรคประจาตัว ร้ อยละ 89.0 มีเพียง
ร้ อยละ 11.0 ที่มโี รคประจาตัว ได้ แก่
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรค
หัวใจ และโรคภูมิแพ้ ร้ อยละ 47.5 มี
ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้ วนอยู่ในระดับ
พอใช้ ร้ อยละ 43.3 มีทศั นคติตอ่ การ
ลดความอ้ วนและร้ อยละ 38.2 มี
พฤติกรรมการลดความอ้ วน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนข้ อมูลส่วน
บุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ความเพียง
พอของรายได้ และการมีสมาชิกใน
ครอบครัวที่เป็ นคนอ้ วนมีความ
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการลดความ
อ้ วน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นักศึกษาที่มีเพศ และชัน้
ปี ที่ศกึ ษาที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรม
การลดความอ้ วนที่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
-ปั จจัยนา ไม่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการลดความอ้ วน ปั จจัย
เอื ้อมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการลดความอ้ วนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ปั จจัยเสริ มมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการลดความอ้ วน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การ
วิเคราะห์การถดถอยของพฤติกรรม
การลดความอ้ วนพบว่าตัวแปรการ
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ชื่อเรื่อง

ผู้วิจยั
(ปี ที่เผยแพร่)

การศึกษา
เครื อมาศ
พฤติกรรมการ
มีเกษม
บริ โภคอาหารจาน ,(2554)
ด่วนของ บุคคลวัย
ทางานในเขต
กรุงเทพฯ

ระเบียบวิธีวิจยั

-การวิจยั เชิง
ปริ มาณ
-แบบสอบถาม

กลุม่ ตัวอย่าง/ผู้ให้
ข้ อมูล

-ประชากรคือ
วัยทางาน และ
มีอายุตงแต่
ั ้ 20
ปี ขึ ้นไป ในเขต
กรุงเทพฯ
-กลุม่ ตัวอย่าง
จานวน 40 คน
ซึง่ เลือกกลุม่
ตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง

วัตถุประสงค์
การวิจยั

-เพื่อศึกษาทัศนคติ
ที่มีตอ่ อาหารจาน
ด่วนของบุคคลวัย
ทางานที่อยู่ใน
เขตกรุงเทพ
-เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการ
บริ โภคอาหาร
จานด่วนของ
บุคคลวัยทางาน
ที่อยู่ในเขต
กรุงเทพฯ
-เพื่อศึกษาปั จจัย
ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการ
บริ โภคอาหาร
จานด่วนของ
บุคคลวัยทางาน
ที่อยู่ในเขต
กรุงเทพฯ

ผลการวิจยั
-ได้ รับการตรวจรักษาที่เหมาะสมและ
การได้ รับข้ อมูลด้ านการออกกาลังกาย
ที่เหมาะสมมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการลดความอ้ วน และใช้
พยากรณ์พฤติกรรมการลดความอ้ วน
ได้ โดยมีประสิทธิภาพการพยากรณ์
ร้ อยละ 10.0
-พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิงมีอายุตา่ กว่า 30 ปี มี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุด
อยู่ในระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัท
เอกชน และมีรายได้ ต่อเดือน 10,00020,000 บาท ด้ านทัศนคติที่มีต่อ
อาหารจานด่วนของบุคคลวัยทางาน
ในเขตกรุงเทพฯ และมีความรู้เกี่ยว
กับอาหารจานด่วนในระดับมาก ส่วน
ทัศนคติด้านความรู้สกึ ที่มีต่ออาหาร
จานด่วนของบุคคลวัยทางานในเขต
กรุงเทพฯ ส่วนความรู้สกึ เกี่ยวกับ
อาหารจานด่วนในระดับมาก ด้ าน
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วน
ของบุคคลวัยทางานในเขตกรุงเทพฯ
ส่วนใหญ่เลือกบริ โภคอาหารจานด่วน
ประเภทไก่ทอดบ่อยที่สดุ รองลงมา
เลือกบริโภคอาหารจานด่วน ประเภท
พิซซ่า โดยมีความถี่ในการบริ โภค
อาหารจานด่วนน้ อยกว่า 5 ครัง้ ต่อ
เดือนและส่วนใหญ่เลือกซื ้ออาหาร
จานด่วนตามห้ างสรรพสินค้ า ซึง่ มี
ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย ในการบริ โภคอาหาร
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ตาราง 2 (ต่อ)
ชื่อเรื่อง

การศึกษาความ
แม่นตรงของแบบ
ประเมิน Eating
Attitudes Test26 (EAT-26)
ฉบับภาษาไทย
ในหญิงไทย

ผู้วิจยั
(ปี ที่เผยแพร่)

ฐิ ตวี แก้ ว
พรสวรรค์
และคณะ,
(2556: 283296)

ระเบียบวิธีวิจยั

-วิธีการศึกษา
โดยแปลแบบ
ประเมิน
EAT-26 เป็ น
ภาษาไทย

กลุม่ ตัวอย่าง/ผู้ให้
ข้ อมูล

วัตถุประสงค์
การวิจยั

ผลการวิจยั

จานด่วนต่อครัง้ ประมาณ 432 บาท
โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ รับความ
พึงพอใจจากการบริ โภคอาหารจาน
ด่วนในระดับมาก
-ผู้เข้ าร่วมการ
-เพื่อหาความ
-ค่าความแม่นตรงตามเกณฑ์สมั พันธ์
ศึกษาทังหมด
้
แม่นตรง (Validity) (Criterion Validity) ในการวินิจฉัย
70 ราย โดยนา
ของแบบประเมิน
คนที่เป็ น Eating Disorder จะได้ ค่า
ผู้ป่วยทีเ่ ป็ นโรค
Eating Attitudes คะแนน EAT เฉลี่ย 30.4 (SD 15.7)
ความผิดปกติ
Test-26 ฉบับ
แตกต่างกับกลุม่ คนที่ไม่เป็ น Eating
ใน การกิน 35
ภาษาไทยในการ
Disorder ซึง่ มีคา่ คะแนนเฉลีย่ 6.5
ราย (Bulimia
คัดกรองโรคความ (SD 5.9) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
Nervosa 16 คน ผิดปกติของการ
โดยค่า p < 0.001 ค่า Cut off Point
Anorexia
กินในหญิงไทย
ของ EAT-26 ฉบับภาษาไทยได้ 12
Nervosa 18 คน
ซึง่ มีค่า Sensitivity ร้ อยละ 71.43,
และ Eating
Specificity ร้ อยละ 94.29,Positive
Disorder NOS 1
Predictive Value ร้ อยละ 92.59,
ราย)
Negative Predictive Value ร้ อยละ
76.76, Positive Likelihood Ratio
(PLR) เท่ากับ 11.83, Negative
Likelihood Ratio (NLR) เท่ากับ 0.31
ซึง่ ช่วยในการวินิจฉัย โรคการกินผิด
ปกติในหญิงไทยอายุ 13 ปี ขึ ้นไป เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการวินิจฉัยทางคลินิก
ตามเกณฑ์การวินิจฉัยของสมาคม
จิตแพทย์อเมริ กนั ฉบับที่ 4 มีความ
แม่นตรง (Validity) อยู่ในเกณฑ์ดี
เป็ นเครื่องมือทีอ่ าจนาไปใช้ ช่วย
วินิจฉัยผู้ป่วยที่มคี วามผิดปกติใน
การกินได้
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ตาราง 2 (ต่อ)
ชื่อเรื่อง
อัตมโนทัศน์เชิง
โครงสร้ างเกี่ยว
กับรูปร่างและ
น ้าหนัก ความ
พึงพอใจในภาพ
ลักษณ์เกี่ยวกับ
รูปร่างและความ
ผิดปกติเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร
ในผู้หญิงไทยวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้ น
จังหวัด
สุราษฎร์ ธานี

พฤติกรรมบริ โภค
นิยมในวัยรุ่นไทย
และปั จจัยทีเ่ ป็ น
สาเหตุ

ผู้วิจยั
(ปี ที่เผยแพร่)
ดาราวรรณ
รองเมือง
,(2556: 170)

ระเบียบวิธีวิจยั
-การวิจยั เชิง
พรรณนา
-แบบสอบถาม

ภูเบศร์
-การวิจยั เชิง
สมุทรจักรและ สารวจ
มนสิการ
กาญจนะจิตรา,
(2557: 46-54)

กลุม่ ตัวอย่าง/ผู้ให้
วัตถุประสงค์
ข้ อมูล
การวิจยั
-ผู้หญิงไทยที่
-เพื่อศึกษาความ
เป็ นวัยผู้ใหญ่
สัมพันธ์ระหว่าง
ตอนต้ น อายุ
อัตมโนทัศน์เชิง
18-24 ปี
โครงสร้ างเกี่ยว
จานวน 381 คน กับรูปร่าง และ
น ้าหนัก ความ
พึงพอใจ ใน
ภาพลักษณ์
เกี่ยวกับรูปร่าง
และความผิดปกติ
เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการ
รับประทาน
อาหารในผู้หญิง
ไทยวัยผู้ใหญ่
ตอนต้ น
-นักเรี ยนชัน้
-ศึกษาระดับของ
มัธยมศึกษา
พฤติกรรมบริ โภค
ตอนปลายและ
นิยม และศึกษา
นักเรี ยนชัน้
ปั จจัยที่สง่ ผล
ประกาศนียบัตร กระทบต่อ
วิชาชีพ (ปวช.)
พฤติกรรมบริ โภค
ในกรุงเทพฯ
นิยมในวัยรุ่นไทย
เชียงใหม่ สงขลา
ขอนแก่นและ
ชลบุรี จานวน
1,200 คน

ผลการวิจยั
-บุคคลที่มีอตั มโนทัศน์เกี่ยวกับรูปร่าง
และน ้าหนักมีแนวโน้ มที่จะมีความ
ผิดปกติเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร ความไม่พงึ พอใจ
ในภาพลักษณ์เกี่ยวกับรูปร่างมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความผิดปกติ
เกี่ยวกับพฤติกรรม การรับประทาน
อาหาร

-ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการบริ โภคนิยม เช่น
เพศ ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ระดับผล
การเรี ยน ประเภทสถานศึกษา การ
ศึกษาและรายได้ ของผู้ปกครอง ความ
ถี่ในการไปห้ างสรรพสินค้ าและสื่อ
สังคมและพบว่าเพศ ภูมิศาสตร์ ระดับผล
การเรี ยน สายการศึกษา การอาศัยอยูก่ บั
ผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
รายได้ รวมของครอบครัว ความถี่ในการไป
ห้ างสรรพสินค้ าและการยอมรับว่าสื่อ
สังคมมีอิทธิพลต่อการซื ้อมีผลต่อการ
บริ โภคนิยมทัง้ 4 แบบ ได้ แก่ การบริ โภค
ฟุ่ มเฟื อยเกินวัย เพื่อโอ้ อวด การซื ้อโดย
ขาดการไตร่ตรอง ความเป็ นวัตถุนิยม

110
ตาราง 2 (ต่อ)
ชื่อเรื่อง
วาทกรรมความ
งามและความ
เป็ นตัวตนของ
พนักงานหญิง
สายการบิน
แอร์ ไชน่า

ผู้วิจยั
(ปี ที่เผยแพร่)
อมรรัตน์
ชินสรรเพชญ
และพิทกั ษ์
ศิริวงศ์,
(2553)

ระเบียบวิธีวิจยั
-การวิจยั เชิง
คุณภาพ

กลุม่ ตัวอย่าง/ผู้ให้
วัตถุประสงค์
ข้ อมูล
การวิจยั
-พนักงานหญิง
-เพื่อที่จะศึกษาถึง
ภาคพื ้นดินของ
วาทกรรมความ
สายการบิน
งามและความ
แอร์ ไชน่า
เป็ นตัวตนของ
จานวน 13 คน
พนักงานหญิง
สายการบินแอร์
ไชน่า ผ่าน
วัฒนธรรมการ
บริ โภค
-ศึกษาถึง
วัฒนธรรมการ
บริ โภคผ่าน
วาทกรรมความ
งามในสังคม
บริ โภคนิยมของ
พนักงานหญิง
สายการบิน
แอร์ ไชน่า

ผลการวิจยั
-พบว่าภาคปฏิบตั ิการเพื่อความงาม
พนักงานหญิงเหล่านี ้ ได้ ใช้ ความรู้ที่
ตนเองมีและข้ อมูลที่ได้ ศกึ ษาเพิ่มมา
เลือกวิธีปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับตนเอง
โดยใช้ ข้อมูลความรู้ทางด้ าน
โภชนาการควบคุมดูแลเรื่ องการ
บริ โภคอาหาร การออกกาลังกาย
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารและการเลือก
ใช้ วิธีการศัลยกรรมบนใบหน้ า เพือ่
ความงดงามตามสมัยนิยมเพื่อความ
พึงพอใจมัน่ ใจในตนเองและเพื่อการ
สร้ างความเป็ นตัวตนเรื่ องความงาม
ที่สอดคล้ องกับค่านิยมของสังคม
บริ โภคนิยม โดยในการสร้ างความ
งามที่เหมาะสมกับตนเองนัน้ เพื่อใช้
ร่างกายของตนเป็ นทุนในการ
ประกอบอาชีพการได้ รับการยอมรับ
และมีสถานภาพที่ดีในสังคม

จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับพฤติกรรมการกิ นและพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ
ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2560 (ค.ศ. 2006-2016) พบว่าส่วนมากเป็ นงานวิจยั ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินผิดปกติ
(Eating Disorders) จานวน 21 เรื่ อง ส่วนใหญ่มีการใช้ ระเบียบวิธีการวิจยั (Methodology) เป็ นแบบการวิจยั เชิง
ปริ มาณ จานวน 8 เรื่ อง แบบการวิจยั เชิงสารวจ จานวน 3 เรื่ อง แบบการวิจยั เอกสาร (Document Research)
จานวน 4 เรื่ อง แบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จานวน 1 เรื่ อง การวิจัยเชิงพรรณนา จานวน 1 เรื่ อง การจัดกลุ่ม
Discussion เรื่ องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและการกินผิดปกติ จานวน 1 เรื่ อง และการวิจยั
แบบผสานวิ ธี จ านวน 3 เรื่ อง ส่ วนวัตถุประสงค์ แบ่ งออกเป็ น 8 ส่ วน คื อ 1) เพื่ อการส ารวจ ได้ แก่ การ
เปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการทัว่ โลก พฤติกรรมการบริโภคประเมินความชุกของโรค อุบตั ิการณ์ ช่วงอายุ ความ
แน่นอนการวินิจฉัยการเกิดระดับเริ่มต้ นและระดับต่าสุดของการเกิดแบบ Anorexia Nervosa และแบบ Bulimia
Nervosa ความไม่พงึ พอใจในรูปร่างของตนเองและความผิดปกติในพฤติกรรมการกินอาหารของนิสติ หญิง และ
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นาเสนอสถานการณ์พฤติกรรมการลดน ้าหนักของวัยรุ่นและเยาวชนไทย 2) เพื่อการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่มี
ต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร ได้ แก่ ลักษณะของบุคคลและอิทธิ พลของสภาพแวดล้ อมของแต่ละบุคคล
ความสัมพันธ์ ระหว่างครอบครั ว ความเสี่ ยงของการเกิ ดโรค รวมถึ งปั จจัยต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการเกิ ด
พฤติกรรมการลดนา้ หนักและวิธีการลดนา้ หนักที่เหมาะสมสาหรับวัยรุ่ นและเยาวชนไทย 3) เพื่อศึกษาทา
ความเข้ าใจ ได้ แก่ มุมมองของการมีน ้าหนักเกินและรู ปแบบการกินของวัยรุ่ นหญิงในประเทศที่กาลังพัฒนา
และประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว ความแตกต่างของภาพลักษณ์ เรื อนร่ างในอุดมคติของวัยรุ่ นหญิงและชาย 4) เพื่อ
ศึกษารู ปแบบการดาเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของคนวัยทางานในเขตเมืองหลวง และการกิน
อาหารจานด่วนของบุคคลวัยทางาน 5) เพื่อการพัฒนาเครื่ องมือการประเมินโรคการกินผิดปกติ ได้ แก่ การแปล
เอกสาร EAT-26 เพื่อใช้ ประเมินโรคดังกล่าว 6) เพื่อหาความเชี่ยวชาญใช้ เทคนิค ทักษะในการสัมภาษณ์ การ
บรรยายลักษณะ การรวบรวมตัวแปรที่เหมาะสมที่มีความสัมพันธ์กบั การประเมินในผู้ป่วยที่เป็ นผู้ใหญ่ 7) เพื่อ
อธิบายเรื่ องราวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและการกินผิดปกติ และ 8) เพื่อให้ เห็นแนวทางการ
พัฒนาการของโรคการกินผิดปกติที่เกิดในแต่ละยุคสมัย
จากการวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินผิดปกติที่กล่าวไว้ ข้างต้ นนัน้ สามารถแบ่งออกเป็ น
6 กลุ่มคือ งานวิจัยกลุ่มที่ 1 เป็ นงานวิจัยเชิงสารวจดูเรื่ องพฤติกรรมการกินผิดปกติในแต่ละช่วงวัย ผลมี
งานวิจยั ประมาณ 3 เรื่ อง งานวิจยั ที่พบว่าผลสอดคล้ องกันว่าวัยรุ่ นส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ
และอยู่ในช่วงอายุ 13-40 ปี ซึง่ มีแนวโน้ มที่จะพัฒนาไปสู่โรคการกินผิดปกติ งานวิจยั กลุ่มที่ 2 ส่วนใหญ่เป็ น
งานวิจยั เชิงปริ มาณที่ศกึ ษาปั จจัยเชิงสาเหตุ ปั จจัยบางประการหรื อเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการกินผิดปกติ ผล
การศึกษาพบว่าเงื่อนไขหรื อปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการกินผิดปกติ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ
1) ปั จจัยทางชีวสังคมส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว รายได้ ของ
ผู้ปกครอง ที่ อยู่อาศัย 2) ปั จจัยภายในตัวบุคคล เช่น ความเชื่ อ ทัศนคติหรื อเจตคติต่อการบริ โภคอาหาร
ค่านิยมในการบริ โภคอาหาร ค่านิยมทางวัฒนธรรม การขาดความมัน่ ใจ การรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร อัตมโนทัศน์
เกี่ยวกับรู ปร่ าง และ 3) ปั จจัยสิ่งแวดล้ อม เช่น ข้ อมูลข่าวสารหรื อสื่อโฆษณา แหล่งซื ้อ ครอบครัว เพื่อน ซึ่ง
งานวิ จัยทัง้ 8 เรื่ องนี ้ ได้ ศึ กษาปั จจัยเชิ งสาเหตุพบผลที่ คล้ ายคลึ งกันใน 3 กลุ่มนี ค้ ื อ การที่ ผ้ ูหญิ งให้
ความส าคัญกับรู ปร่ างของตนเองมากขึน้ ความไม่พึงพอใจในรู ปร่ างของตนเอง น าไปสู่การปรับเปลี่ ยน
วัฒนธรรมการกินที่หลากหลาย เช่น การควบคุมอาหาร การออกกาลังกาย การกินยาลดน ้าหนัก การกินอาหาร
จากธรรมชาติ เป็ นต้ น โดยมีโอกาสพัฒนาไปสูพ่ ฤติกรรมการกินผิดปกติได้ แต่มีงานวิจยั บางเรื่ องที่พบผลการ
แตกต่างออกไป เช่น งานของ มิสเชล และคณะ (Michaela Nagl et al., 2016) พบว่า จากการติดตามผู้ป่วยแรก
ประเมินการแสดงออก ร้ อยละ 14-36 ขณะที่การเกิดการกินที่ผิดปกติจะค่อยๆ เกิดในเรื่ องของอาการโดยเฉพาะ
ในก่อนวัยรุ่นและวัยรุ่น โดยมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลมากมาย งานวิจยั กลุม่ ที่ 3 เป็ นงานวิจยั
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ที่ม่งุ เน้ นในการพัฒนาเครื่ องมือเพื่อใช้ ประเมินการเกิดโรคการกินผิดปกติ เช่น งานของ ฐิ ตวี แก้ วพรสวรรค์
และคณะ (2556: 283-296) วิธีการศึกษาโดยแปลแบบประเมิน EAT-26 เป็ นภาษาไทย ผลการศึกษาช่วยในการ
วินิจฉัยโรคการกินผิดปกติในหญิงไทยอายุ 13 ปี ขึ ้นไป เมื่อเปรี ยบเทียบกับการวินิจฉัยทางคลินิกตามเกณฑ์
การวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทย์อเมริ กันฉบับที่ 4 มีความแม่นตรง (Validity) อยู่ในเกณฑ์ดี เป็ นเครื่ องมือที่
อาจนาไปใช้ ช่วยวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการกินได้ และเป็ นงานวิจยั ที่หาความเชี่ยวชาญใช้ เทคนิค
ทักษะในการสัมภาษณ์ การบรรยายลักษณะ การรวบรวมตัวแปรที่เหมาะสมที่มีความสัมพันธ์กบั การประเมิน
ในผู้ป่วยที่เป็ นผู้ใหญ่ จานวน 2 เรื่ อง งานวิจยั กลุ่มที่ 4 ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมและ
การกิ นผิดปกติ และแนวทางการพัฒนาการของโรคการกิ นผิดปกติที่เกิดในแต่ละยุคสมัย จานวน 3 เรื่ อง
งานวิจยั กลุ่มที่ 5 เป็ นการจัดกลุ่ม Discussion อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมและการกิน
ผิดปกติและการศึกษางานวิจยั เอกสาร จานวน 2 เรื่ อง และงานวิจยั กลุ่มที่ 6 เป็ นงานวิจยั ผสานวิธีม่งุ เน้ นการ
หาผู้เชี่ ยวชาญในการประเมิ นภาวะการเกิ ดโรคการกิ นผิดปกติ การเติ บโตของวัยรุ่ นไทยท่ ามกลางความ
เปลี่ ยนแปลงของสังคม: กรณี ศึกษาเปรี ยบเที ยบความแตกต่างทางเพศในการมองภาพลักษณ์ และการ
สังเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่น จานวน 3 เรื่ อง
กล่าวโดยสรุ ป จากงานวิจยั ทัง้ 21 เรื่ องนี ้ ได้ พิจารณาพบว่า มี Gap of Knowledge ได้ แก่
1) ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับพฤติกรรมการกินของกลุ่มวัยรุ่ นจนถึงวัยผู้ใหญ่ ตอนต้ น ควรจะรับประทาน
อาหารอย่างไรในการที่จะทาให้ ตนเองมีรูปร่างสวยงาม โดยไม่สง่ ผลต่อสุขภาพที่อาจนาไปสูพ่ ฤติกรรมการกิน
ที่ ผิ ดปกติ 2) การเปลี่ ยนแปลงตามกระแสโลกาภิ วัฒน์ ส่งผลกระทบต่อทัง้ เศรษฐกิ จ สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีปัจจัยใดบ้ างที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการกินและทาให้ มีแนวโน้ มสู่การกินผิดปกติ ซึ่งใน
วัยรุ่นตอนปลายมีวฒ
ั นธรรมการกินเหมือนหรื อแตกต่างจากวัยผู้ใหญ่ตอนต้ นหรื อไม่ 3) ความรู้ความเข้ าใจต่อ
พฤติกรรมการลดน ้าหนักของวัยรุ่นของพ่อแม่ผ้ ปู กครองครูอาจารย์ ผู้ใกล้ ชิดจึงต้ องมีข้อมูลและแหล่งข้ อมูล
ว่าการลดนา้ หนักที่ถูกต้ องคือการควบคุมอาหารและการออกกาลังกาย และควรมีการส่งเสริ มผ่านทางสื่อ
ต่างๆ รวมถึงมีค่านิยมที่ ถูกต้ องนัน้ อย่างไรบ้ าง ส่วน Gap of Methodology ในงานวิจัยเหล่านี ท้ ี่ พบได้ แก่
1) ควรทาการวิเคราะห์ทางด้ านโภชนาการเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของนักเรี ยน โดยครอบคลุมถึง
ช่วงอายุ พื ้นที่การศึกษา ขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้ มากขึ ้น 2) ควรเพิ่มจานวนของกลุ่มตัวอย่างและกระจาย
กลุ่มตัวอย่างให้ มากขึ ้น เพื่อให้ ได้ ผลการศึกษาที่มีความเที่ยงตรงและสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ได้ มากขึ ้น
และควรพัฒนาเครื่ องมือในการวิเคราะห์ให้ หลากหลายขึ ้น เพื่อผลการวิจยั ที่ถกู ต้ องและแม่นยายิ่งขึ ้น 3) ควร
มีการศึกษาในประชากรกลุม่ อื่น เช่น กลุม่ วัยทางาน กลุม่ ผู้สงู อายุ รวมทังการศึ
้ กษาพฤติกรรมสุขภาพอื่นๆ ที่
สัมพันธ์ กับพฤติกรรมลดความอ้ วนในกลุ่มประชากรดังกล่าว 4) ควรจะได้ มีการศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาหรื อ
ปั จจัยที่สาคัญๆ 5) ควรมีการศึกษารู ปแบบการปรับพฤติกรรมการกินในทุกวัย และ 6) ควรจัดกิจกรรมการ
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เรี ยน การสอน จากสื่อต่างๆ และสิง่ แวดล้ อมภายในสถาบันที่สง่ เสริมพฤติกรรมสุขภาพด้ านความรู้ เจตคติและ
การปฏิบตั ิเกี่ยวกับพฤติกรรม เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ตระหนักเห็นคุณค่าความสาคัญไปสูก่ ารปฏิบตั ิที่ดี และใช้ เป็ น
ข้ อมูลที่จะต่อยอดในงานวิจยั ต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้ วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบมีลาดับ
เชิงอธิ บาย (Explanatory Sequential Design) (Creswell & Plano Clark, 2007, 2011; Creswell, 2013;
Creswell, 2015) ที่ มี ระยะต่อเนื่ องกัน (Two Phase Mixed Methods Design) แบ่งเป็ น 2 ระยะ เริ่ มการเก็ บ
ข้ อมูลการวิจยั เชิงปริ มาณ ในระยะที่ 1 เพื่อการสร้ างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของ
ผู้หญิงไทย ที่มีคณ
ุ ภาพเที่ยงตรงและเชื่อมัน่ และเพื่อทดสอบและพัฒนาแบบจาลองสมการโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุปัจจัยจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ภายใต้ ทฤษฎีอิทธิพลสามทางนามาประยุกต์ใช้ จากนันน
้ ามาสร้ างและ
พัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณด้ วยโปรแกรมลิ
สเรล ผลจากการวิเคราะห์ ได้ ค้นพบความสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปรอิทธิ พลภายในตัวบุคคล อิทธิ พล
ระหว่างบุคคล และอิทธิพลสิ่งแวดล้ อมทางวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการมีรูปร่ างสวยงามและพฤติกรรมการ
กินผิดปกติ และค้ นพบผู้ให้ ข้อมูลหลักที่มีพฤติกรรมการกินผิดปกติ แล้ วจึงทาการวิจยั เชิงคุณภาพในระยะที่
2 เพื่อค้ นหาคาอธิบายเกี่ยวกับตัวแปรที่สง่ ผลต่อการมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ และเพื่อ
ทาความเข้ าใจกระบวนการการมีรูปร่ างสวยงามของผู้หญิ งไทย ที่ นาไปสู่พฤติกรรมการกิ นผิดปกติ
ภายใต้ บริ บทวัฒนธรรมการบริ โภค เพื่ อการติดตามผลจากการวิจัยเชิ งปริ มาณและทาความเข้ าใจ
ผลการวิจยั เชิงปริ มาณให้ ลึกซึ ้ง โดยนาผลที่ได้ ไปสรุ ปตีความร่ วมกับผลการวิจยั เชิงปริ มาณ ทาให้ เกิด
ข้ อสรุ ปผลการวิจัยแบบผสานวิธีที่ สามารถตอบค าถามการวิจัยได้ อย่างสมบูรณ์ ทัง้ ในเชิ งปรวิสัย
(Objective) และอัตวิสยั (Subjective) มีรายละเอียดดังนี ้
ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ
แบบแผนการวิจัย
การศึกษาในระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาบนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ทาการ
ประมวลเอกสารและงานวิ จัยเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการกิ น พฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ และตัวแปรทาง
พฤติกรรมศาสตร์ ที่มีผลต่อการกินผิดปกติ ภายใต้ ทฤษฎีอิทธิพลสามทาง เป็ นพื ้นฐานของการวางกรอบ
แนวคิด การก าหนดและนิ ยามตัวแปร ก าหนดสมมติฐานการวิจัย การสร้ างเครื่ องมื อวัดตัวแปร เพื่ อ
รวบรวมข้ อมูลและทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริ มาณชนิ ดความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ
(Causal Relationship Research) ด้ วยโปรแกรมลิสเรล (Linear Structural Relationship: LISREL)
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ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงมุ่งทาการศึกษาเพื่อการสร้ างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ของผู้หญิงไทยที่มีคณ
ุ ภาพเที่ยงตรงและเชื่อมัน่ และเพื่อทดสอบและพัฒนาแบบจาลองสมการ
โครงสร้ า งความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุปั จจัยจิ ตสังคมที่ มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการกิ นผิ ดปกติ ของ
ผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สนามวิจัย
สนามที่ใช้ สาหรับศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ศึกษาตามการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 วัย
ได้ แก่ 1) วัยรุ่นตอนปลาย พื ้นที่ทาการศึกษาคือ มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน และ 2) วัยผู้ใหญ่ตอนต้ น
พื น้ ที่ ท าการศึกษา ได้ แก่ ศูนย์ การค้ า ศูนย์ ความงาม โรงพยาบาล สถานศึกษาต่ างๆ (เช่ น โรงเรี ยน
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็ นต้ น) สถานที่ ทางาน ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา
ประชากรที่ศกึ ษาครัง้ นี ้คือ ผู้หญิงไทยที่มีอายุตงแต่
ั ้ 18-40 ปี แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่
กลุ่มวัยรุ่ นตอนปลาย (Late Adolescence) คื อ นักศึ กษาผู้หญิ ง ช่ วงอายุ 18-24 ปี ที่ ก าลังศึ กษาระดับ
มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ทัง้ หมดจานวน 45 แห่ง ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และวัยผู้ใหญ่ ตอนต้ น (Early Adulthood) ช่วงอายุ 25-40 ปี เป็ นวัย
ทางาน ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.กลุม่ ตัวอย่าง
2.1 ขัน้ การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยไม่ทราบจานวนทัง้ กลุ่มวัยรุ่ นตอนปลายที่ เป็ น
นักศึกษาผู้หญิง ที่กาลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทังภาครั
้
ฐและเอกชน และวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น เป็ นวัยทางาน
ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เนื่องจากในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง (Causal Structural Models with Latent Variable)
ดังนัน้ จึงต้ องกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้ เหมาะสมกับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ สถิติวิธีการ
ประมาณค่าแบบไลค์ลฮิ ดู สูงสุด (Maximum likelihood) เป็ นวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ ที่ใช้ แพร่หลายมาก
ที่สุด เนื่องจากเป็ นวิธีที่มีความคงเส้ นคงวา มีประสิทธิภาพและเป็ นอิสระจากมาตรวัด (Bollen, 1989: 108)
ทังนี
้ ้ชูแมคเกอร์ และโลแม็กซ์ (Schumacker & Lomax, 2010: 20) ได้ กล่าวไว้ วา่ นักสถิติสว่ นใหญ่เห็นว่ากลุม่
ตัวอย่างที่ใช้ ควรมีขนาดที่มากพอ เพื่อที่จะทาให้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ มีความมัน่ ใจในการทดสอบ จาก
กฎความเพียงพอในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ กาหนดว่าขนาดกลุม่ ตัวอย่างต่อจานวนตัวแปรสังเกตในรูปแบบที่
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูลควรมีสดั ส่วน 10-20 : 1 (จานวนกลุม่ ตัวอย่าง : ตัวแปรสังเกต) เนื่องจากการ
ประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (Review Literature) งานวิจยั ครัง้ นี ้มีตวั แปรสังเกต 17 ตัวแปร
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ดังนัน้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ เหมาะสม ควรมีจานวน 170-340 คน/กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจยั ได้ แจกแบบสอบถาม
จ านวน 1,360 ฉบับ ซึ่ งคิ ดเป็ น 3-4 เท่ าของขนาดกลุ่ม ตัวอย่ าง เพื่ อ ชดเชยกรณี ที่ อัต ราการตอบ
แบบสอบถามไม่ครบ จากการเก็ บรวบรวมข้ อมูล ได้ รับแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 1,000 ฉบับ
คิดเป็ นอัตราการตอบกลับร้ อยละ 73.53 ดังนัน้ จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่นามาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้
นี ้ มีจานวน 1,000 คน ซึ่งถือว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้มีความเหมาะสมและเพียง
พอที่จะนามาใช้ ในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล ผู้วิจยั ทาการเก็บข้ อมูลในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง
มากขึ ้น เพื่อช่วยในการค้ นหาผู้ร่วมวิจยั ในระยะที่ 2 โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้ วย วัยรุ่นตอนปลาย
จานวน 500 คน และวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น จานวน 500 คน มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 1,000 คน
2.1 ขันตอนที
้
่ 2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจยั แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม ทา
การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
2.1.1 กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นวัยรุ่ นตอนปลาย ทาวิธีการสุ่มแบบสองขันตอน
้
(Two
Stage Sampling) ดังนี ้
2.2.1.1 วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) แบ่งตามมหาวิทยาลัยทัง้
ภาครัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 45 แห่ง ได้ แก่ มหาวิทยาลัยภาครัฐ จานวน
24 แห่ง และมหาวิทยาลัยภาคเอกชน จานวน 21 แห่ง
2.2.1.2 วิ ธี การสุ่ ม แบบแบ่ งชั น้ (Stratified Random Sampling) ได้ แก่ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็ นวัยรุ่ นตอนปลาย หลังจากมีการแบ่งตามวิธีส่มุ แบบแบ่งกลุ่มแล้ ว ผู้วิจยั ทาการสุ่มออกเป็ น
มหาวิทยาลัยภาครัฐ จานวน 2 แห่ง และมหาวิทยาลัยภาคเอกชน จานวน 2 แห่ง รวมเป็ น 4 แห่ง ด้ วยวิธีการ
สุม่ โดยแบ่งตามที่อยู่ในกลุ่มคณะสังคมศาสตร์ และกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กลุม่ ตัวอย่าง จานวน
500 คน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560-31 มีนาคม พ.ศ.2561 (ระยะเวลา 4 เดือน)
2.1.2 กลุ่มตัวอย่ างที่ เป็ นวัยผู้ใหญ่ ตอนต้ น ท าวิ ธี การสุ่มแบบง่ าย (Simple
Random Sampling) ช่วงอายุ 25-40 ปี เป็ นวัยทางาน ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
ได้ แก่ ศูนย์การค้ า ศูนย์ความงาม โรงพยาบาล สถานศึกษาต่างๆ (เช่น โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
เป็ นต้ น) สถานที่ทางาน ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ที่ตอบรับเข้ าร่ วมการวิจัยในครัง้ นี ้ กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 500 คน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560-31 มีนาคม พ.ศ.2561 (ระยะเวลา 4 เดือน)
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัยระยะที่ 1
การวิจยั ระยะที่ 1 ตัวแปรมี 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็ นตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรปั จจัยจิตสังคมเชิง
สาเหตุ และอีกกลุม่ เป็ นตัวแปรตาม ดังนี ้
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1. ตัวแปรปั จจัยจิตสังคมเชิงสาเหตุ มีจานวน 3 กลุม่ ได้ แก่
1.1 อิทธิพลภายในบุคคล จานวน 3 ตัวแปร ได้ แก่
1.1.1 เจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมการกินผิดปกติ
1.1.2 การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม
1.1.3 การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ
1.2 อิทธิพลระหว่างบุคคลและสังคม จานวน 2 ตัวแปร ได้ แก่
1.2.1 การสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงาม
1.2.2 ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม
1.3 อิทธิพลสิง่ แวดล้ อมทางวัฒนธรรม จานวน 2 ตัวแปร ได้ แก่
1.3.1 การเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม
1.3.2 รายได้ ของครอบครัว
2. ตัวแปรตาม จานวน 1 ตัวแปร คือ พฤติกรรมการกินผิดปกติ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยผู้วิจยั ทาหนังสือขออนุญาต มีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
1. หนังสื อเรี ยนคณบดี มหาวิทยาลัยทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน หนั งสื อขออนุมัติ จาก
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ สาหรับเก็บข้ อมูลที่เป็ นวัยรุ่นตอนปลาย ในการยืนยันการเก็บข้ อมูลของนิสิต
ระดับปริญญาเอก
2. ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ เพื่อขอเก็บข้ อมูลกับผู้ร่วมวิจยั ที่อยูใ่ นมหาวิทยาลัย
ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน โดยแจ้ งวัตถุประสงค์ในการศึกษาและขันตอนการท
้
าวิจยั เพื่อให้ ผ้ รู ่ วมวิจยั และ
ต้ นสังกัดเข้ าใจและเต็มใจที่จะมีส่วนร่ วมในการวิจยั รวมทังท
้ าหนังสือการยินยอมเพื่อให้ ผ้ รู ่ วมวิจยั ยินยอม
เข้ าร่วมในการวิจยั ข้ อมูลอย่างเป็ นทางการ ที่ออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
3. หนังสือยินยอมการเข้ าร่วมวิจยั ข้ อมูลอย่างเป็ นทางการ ที่ผ่านคณะกรรมการจริ ยธรรม
การวิ จัยในคน ที่ ออกโดยคณะกรรมการจริ ยธรรมสาหรั บพิ จารณาโครงการวิจัยที่ ท าในมนุษย์ สถาบัน
ยุทธศาสตร์ ตึกศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 20 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ เพื่อใช้ ในการ
ยืนยันการเก็บข้ อมูลของนิสิตระดับปริ ญญาเอก ในกรณีทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทังที
้ ่เป็ นวัยรุ่ นตอน
ปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4. ผู้วิจยั ขอใบรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ของข้ อเสนอการวิจยั เป็ นเอกสารข้ อมูลคาอธิบาย
สาหรับผู้เข้ าร่วมการวิจยั และใบยินยอม หมายเลขข้ อเสนอการวิจยั MEDSWUEC-140/60E
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5. ผู้วิจัยจะเข้ าไปสร้ างความคุ้นเคยกับผู้ร่วมวิจัย เพื่อท าการศึกษาเชิงลึกด้ านบริ บท
วัฒนธรรมการกินให้ มากขึน้ โดยแจ้ งวัตถุประสงค์ในการศึกษาและขัน้ ตอนการทาวิจัย เพื่อให้ ผ้ ูร่วมวิจัย
เต็มใจที่จะมีสว่ นร่วมในการวิจยั
การสร้ างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดวิธีการสร้ างและตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมือวัด
แต่ละฉบับ ดังต่อไปนี ้
1.การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิ งไทยใน
วัยรุ่ นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น โดยผู้วิจยั ประมาณการณ์แบบวัดจากการประมวลเอกสารทฤษฎีและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (Review Literature) ประกอบด้ วย 8 ตอน ดังนี ้
1.1 แบบสอบถามข้ อมูลพื ้นฐานทัว่ ไป
1.2 แบบวัดพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ
1.3 แบบวัดเจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมการกินผิดปกติ
1.4 แบบวัดการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม
1.5 แบบวัดการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ
1.6 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงาม
1.7 แบบวัดตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม
1.8 แบบวัดการเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม
โดยขันตอนแรกผู
้
้ วิจยั ทาการสร้ างและพัฒนาข้ อคาถามแบบวัดตัวแปรปั จจัยจิตสังคม
และพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 โดยครอบคลุมเครื่ องมือที่ใช้ การวิจยั ทัง้
8 ตอน มีจานวนข้ อคาถามทัง้ หมด 166 ข้ อ นาไปให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ ทาการตรวจสอบ แล้ ว
นาไปให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญรวมทัง้ สิน้ จานวน 5 คน (ดังภาคผนวก ข) ท าการตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิงเนื อ้ หา
(Content Validity) โดยพิ จารณาคั ดข้ อค าถามที่ ค่ าดั ชนี ความสอดคล้ องเชิ งเนื อ้ หา (Index of Item
Objective Congruence: IOC) มากกว่าหรื อเท่ากับ .50 ขึ ้นไป ซึ่งพบว่ามีข้อคาถามที่คดั เลือก จานวน
150 ข้ อ หลังจากนัน้ นาแบบวัดที่ผ่านการคัดเลือกไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน
ได้ แก่ 1) และกลุ่มวัยรุ่ นตอนปลาย จานวน 50 คน เป็ นนักศึกษาหรื อนิสิตผู้หญิ ง ช่วงอายุ 18-24 ปี ที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทังภาครั
้
ฐและเอกชน และ 2) กลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น จานวน 50 คน เป็ นผู้หญิงช่วง
อายุ 25-40 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่าง
หลังจากนัน้ นาเสนอผลอานาจจาแนกรายข้ อและความเชื่อมัน่ ของแบบวัดตัวแปรปั จจัย
จิตสังคมและพฤติกรรมการกิ นผิ ดปกติ ของผู้หญิ งไทย ฉบับทดลองใช้ จานวน 150 ข้ อ ในกลุ่มตัวอย่าง
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100 คน ผู้วิจยั นาแบบวัดมาทาการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพรายข้ อ โดยหาค่าอานาจจาแนกรายข้ อ และคัดเลือกข้ อที่
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (อรพินทร์ ชูชม, 2545:
464) ที่พิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดที่ได้
นาไปใช้ จริ งทัง้ ฉบับ และทาการตรวจสอบความเชื่อมัน่ โดยการวิเคราะห์ ด้วยวิธีสมั ประสิทธิ์ แอลฟา
ของครอนบัค (Aiken, 2003: 87-89; citing Cronbach, 1951) ซึ่งข้ อค าถามฉบับทดลองใช้ มี ค่ า t-ration
ต่าสุดเท่ากับ 2.70 และค่า r ต่าสุดเท่ากับ .20 พบว่ามีข้อคาถามที่ผา่ นเกณฑ์การวิเคราะห์ครัง้ นี ้ที่เป็ นฉบับ
ใช้ จริ ง จานวน 109 ข้ อ (ภาคผนวก ง ตาราง 17) โดยเครื่ องมือที่กล่าวมาข้ างต้ น มีรายละเอียดการสร้ าง
เกณฑ์การให้ คะแนนและการให้ คณ
ุ ภาพของเครื่ องมือในแต่ละเครื่ องมือ ดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลพืน้ ฐานทั่วไป
เป็ นแบบสอบถามคุณลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้ วย อายุ น ้าหนักตาม
เกณฑ์ ส่วนสูง ระดับการศึกษาสูงสุดในปั จจุบัน สถานภาพสมรส อาชี พปั จจุบัน รายได้ ครอบครั ว
ประมาณเดือนละ ปั จจุบนั ท่านพักอาศัย และท่านมีค่าใช้ จ่ายในการรับบริ การที่สถานเสริ มความงาม
หรื อคลินิกเวชกรรมเกี่ยวกับการควบคุมน ้าหนักหรื อไม่ (เช่น ค่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ค่ายาลดน ้าหนัก
เป็ นต้ น) ในช่วง 3 เดือน จานวน 8 ข้ อ
ตัวอย่างข้ อคาถาม
1. อายุ

ปี

2. น ้าหนักตามเกณฑ์สว่ นสูง
ส่วนสูง
เซนติเมตร น ้าหนักปั จจุบนั
3. ระดับการศึกษาสูงสุดในปั จจุบนั

กิโลกรัม

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
กาลังเรียนระดับปริญญาตรี (โปรดระบุวา่ ท่านเรี ยนที่สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยของ)
มหาวิทยาลัยของรัฐ ในกากับของรัฐ/ มหาวิทยาลัยของเอกชน/ในกากับของเอกชน
กาลังศึกษาชันปี
้ ที่ สาขาวิชา
คณะ
ปริญญาตรี
สูงกว่าระดับปริญญาตรี
4. สถานภาพสมรส
โสด

สมรส

หย่าร้ าง
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5. อาชีพปั จจุบนั
นิสติ /นักศึกษา

รับราชการ

พนักงานบริษัท

ธุรกิจส่วนตัว

อื่นระบุ

6. รายได้ ครอบครัว ประมาณเดือนละ
ต่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน

25,001-40,000 บาทต่อเดือน

10,001-25,000 บาทต่อเดือน

มากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน

7. ปั จจุบนั ท่านพักอาศัย
อยูค่ นเดียว

อยูก่ บั เพื่อน

อยูก่ บั ญาติพี่น้อง

อยูก่ บั พ่อแม่

อยูก่ บั สามี

8. ค่าใช้ จา่ ยในการรับบริการที่สถานเสริมความงามหรื อคลินิกเวชกรรมเกี่ยวกับการควบคุม
น ้าหนัก หรื อไม่ (เช่น ค่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, ค่ายาลดน ้าหนัก ฯลฯ) ในช่วง 3 เดือน
มี

ไม่มี

ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ลักษณะแบบวัด เป็ นการวัดการที่ผ้ หู ญิ งไทยมีลกั ษณะการกินที่เปลี่ยนไปจาก
ปกติ ไม่สามารถกินอาหารได้ ตามความต้ องการของร่ างกาย อันเนื่องมาจากความผิดปกติทางจิตใจ
ได้ แก่ การพยายามจากัดปริ มาณแคลอรี ของอาหารและลดน ้าหนักอย่างเข้ มงวด หรื อการปฏิเสธการกิน
อาหารมื ้อหลัก โดยมีความรู้ สึกกังวลคิดหมกมุ่นเกี่ยวกับรู ปร่ างและนา้ หนักตัวอย่างมาก หรื อการกิน
อาหารจานวนปริ มาณมากกว่าคนปกติในวัยเดียวกัน หลังจากนันใช้
้ วิธีการป้องกันไม่ให้ มีน ้าหนักเกิน
หรื อมี น า้ หนักอยู่ในเกณฑ์ ปกติ และการกิ นอย่ างรวดเร็ วและจานวนปริ มาณมากกว่าคนปกติในวัย
เดียวกัน โดยควบคุมตัวเองไม่ได้ และไม่ได้ คานึงถึงการควบคุมนา้ หนักหรื อการมีรูปร่ างสวยงาม โดย
แบบวัดที่ผ้ ูวิจัยได้ สร้ างพัฒนาแบบวัดขึ ้นเองจากนิยามเชิงปฏิบตั ิการที่เกิดจากการประมวลเอกสาร
ทฤษฎี และงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้ อง และได้ พัฒนาแบบวัดมาจาก การ์ เนอร์ และการ์ ฟิ นเกล (Garner &
Garfinkel, 1979: 273-279) และการ์ เนอร์ และคณะ (Garner, Olmsted, Bohr, & Garfinke, 1982: 871878) Eating Attitude Test-40 (EAT-40) และ Eating Attitude Test-26 (EAT-26) เพื่ อปรับให้ เหมาะสม
กับกลุ่มตัวอย่างที่ มี ความเสี่ยงต่อการกิ นที่ ผิดปกติ แบบวัดเป็ นแบบมาตรประเมิ น 6 หน่ วย ตัง้ แต่
“ปฏิบตั ิมากที่สดุ ” และลดลงตามลาดับจนถึง “ไม่ได้ ปฏิบตั ิเลย” เป็ นข้ อคาถามที่มีทงทางบวกและทาง
ั้
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ลบ กรณีข้อความทางบวก ให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนนในทิศทางตรงข้ าม ถ้ า
ผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงถึงการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติมากกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนต่ากว่า
จานวน 27 ข้ อ
การหาคุณภาพของแบบวัด
การหาคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบวัด ผู้วิจัยร่ างข้ อคาถาม จานวน 34 ข้ อ
เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา โดยค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับ
วัตถุประสงค์หรื อเนื ้อหา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC
จากข้ อคาถามทังหมด
้
34 ข้ อ พบว่าข้ อคาถามที่มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 จานวน 12 ข้ อ มีค่า IOC
เท่ากับ .80 จานวน 8 ข้ อ มีค่า IOC เท่ากับ .60 จานวน 7 ข้ อ และมีค่า IOC น้ อยกว่า .60 ขึ ้นไป
รวมจานวน 7 ข้ อ และทาการปรับปรุงข้ อความและตัดทิ ้งข้ อคาถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
ได้ ข้อคาถามจานวน 30 ข้ อ ก่อนจะนาไปทดสอบเพื่อหาความเชื่อมัน่ ต่อไป
2. การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดฉบับทดลองใช้ ผู้วิจยั นาแบบวัด
ไปทดลองใช้ กบั ประชากรที่ใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน ได้ แก่ 1) กลุ่มวัยรุ่ นตอนปลาย
จานวน 50 คน เป็ นนักศึกษาหรื อนิสิตผู้หญิง ช่วงอายุ 18-24 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทัง้
ภาครัฐและเอกชน และ 2) กลุ่มวัยผู้ใหญ่ ตอนต้ น จานวน 50 คน เป็ นผู้หญิ งช่วงอายุ 25-40 ปี ที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่าแบบวัดฉบับทดลองใช้ มีค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่าง .250-.738 ค่าความเชื่อมัน่ (α-Coefficient) ทังฉบั
้ บ .917 ค่าที (t-ratio) อยู่ระหว่าง 2.72-9.25
มีข้อคาถามจานวน 27 ข้ อที่นาไปใช้ จริง (ภาคผนวก ง ตาราง 17, 19)
3. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดฉบับจริ ง ผู้วิจัยนาแบบวัดไปใช้
จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 1,000 คน พบว่าแบบวัดฉบับจริ งมีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง .647.839 มี ค่าความเชื่ อมั่นด้ านการกิ นแบบ Anorexia Nervosa เท่ ากับ .939 ด้ านการกิ นแบบ Bulimia
Nervosa เท่ากับ .869 และด้ านการกินแบบ Binge Eating เท่ากับ .931 และทาการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบวัดยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ พิจารณา
ตัดข้ อคาถามที่มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบน้ อย รวมทังข้
้ อความที่มีความซ ้าซ้ อนออก โดยทาการตัดข้ อ
คาถามจนแบบจาลองมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีความกลมกลืน
ได้ แก่ 2=639.62, df=145, 2/df=4.41, p<.01, RMSEA=.060, SRMR=.038, GFI=.93, CFI=.98
พบว่าด้ านการกินแบบ Anorexia Nervosa มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .68-.83 มีค่าความ
เชื่ อ มั่น ของตัวแปรแฝง CR=.929, AVE=.566 ด้ านการกิ น แบบ Bulimia Nervosa มี ค่ าน า้ หนัก
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องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .82-.87 มีค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR=.882, AVE=.654 ด้ านการ
กินแบบ Binge Eating มีค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .67-.92 มีค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง
CR=.923, AVE=.679 แสดงว่ าข้ อความมี ค วามสั ม พั น ธ์ เฉพาะกั บ องค์ ป ระกอบนั น้ จึ งสรุ ป ได้ ว่ า
แบบจาลองพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าข้ อคาถามหรื อ
ตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ ตัวแปรสังเกตที่ จะวัด เมื่อตรวจสอบค่า
น ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง .67-.92
มีค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงของทัง้ ฉบับ CR=.961, AVE=.567 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
จ าแนก ผลการวิ เคราะห์ พ บว่ าแบบจ าลองพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ มี 3 องค์ ประกอบ ดังนั น้
แบบจาลองพฤติกรรมการกินผิดปกติ 3 องค์ประกอบ และมีจานวนข้ อคาถามแบบวัดพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ ที่ปรับใหม่ จานวน 19 ข้ อ (ภาคผนวก ง ตาราง 18, 21-22)
ตัวอย่างข้ อคาถาม แบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ

ปฏิบตั ิ
มากที่สดุ
(6)

ปฏิบตั ิ
มาก
(5)

ปฏิบตั ิ
ค่อน
ข้ างมาก
(4)

ปฏิบตั ิ
ค่อน
ข้ างน้ อย
(3)

ปฏิบตั ิ
น้ อย
(2)

ไม่ได้
ปฏิบตั ิเลย
(1)

0. ฉันกินผักหรื อผลไม้ แทนอาหาร
หลักทุกมื ้อ เพื่อลดน ้าหนัก
00.เมื่อฉันต้ องการกินอาหารใน
แต่ละมื ้อฉันมักจะทาการแบ่ง
อาหารออกเป็ นชิ ้นเล็กๆ แล้ วกิน
เพียง 1-2 ชิ ้น

สรุ ปได้ ว่า เมื่อพิจารณาจากค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใช้ วดั
ตัวแปรแฝง โดยใช้ เกณฑ์การพิจารณาระดับของ Tabachnick and Fidell (2007: 649) พบว่าพฤติกรรมการ
กิน ผิด ปกติ ตัว แปรแฝง 3 ตัว ได้ แก่ การกิน แบบ Anorexia Nervosa (BEH1) การกิน ผิด ปกติ
แบบ Bulimia Nervosa (BEH2) และการกิน ผิด ปกติแบบ Binge Eating (BEH3) มี ค่ าน า้ หนั ก
องค์ประกอบเท่ากับ .66, .98 และ .43 ตามลาดับ แสดงว่าตัวแปรสังเกตที่ใช้ วดั ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติในระดับดีเยี่ยม และทังสามตั
้
วแปรสังเกตมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบใกล้ เคียงกัน ซึง่ สามารถสะท้ อน
ถึงตัวแปรแฝงพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติได้ ใกล้ เคียงกัน/มากที่สดุ /มาก
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ตอนที่ 3 แบบวัดเจตคติท่ มี ีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ลักษณะแบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ เป็ น การที่ ผ้ ูหญิ งไทยมี
ความรู้เชิงประเมินค่าถึงประโยชน์การกินผิดปกติ มีความรู้สกึ นึกคิด และมีความพร้ อมกระทาพฤติกรรม
การกินผิดปกติ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้ าน (McGuire, 1985: 233–346; Sears et al, 1991:
136-139; งามตา วนินทานนท์, 2535: 215; อรพินทร์ ชูชม, 2545: 69-70) ดังนี ้ 1) การมองเห็นประโยชน์
และโทษของการมีพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ 2) ความพอใจ-ไม่พอใจในการกิ นอาหาร และ 3) ความ
พร้ อมกระทาหรื อหลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ผู้วิจยั พัฒนาเครื่ องมือขึ ้นเอง แบบวัดเป็ น
แบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตังแต่
้ “เห็นด้ วยอย่างยิ่งมากที่สดุ ” และลดลงตามลาดับจนถึง “ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง” เป็ นข้ อคาถามที่มีทงทางบวกและทางลบ
ั้
กรณีข้อความทางบวก ให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วน
ข้ อความทางลบให้ คะแนนในทิศทางตรงข้ าม ถ้ าผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีเจตคติตอ่ พฤติกรรม
การกินผิดปกติมากกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนต่ากว่า จานวน 28 ข้ อ
การหาคุณภาพของแบบวัด
การหาคุณภาพของแบบวัดเจตคติที่ มีต่อพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ มี ขนั ้ ตอน
ดังนี ้
1. การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบวัด ผู้วิจยั ร่ างข้ อคาถาม จานวน
47 ข้ อ เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา โดยค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถาม
กับวัตถุประสงค์หรื อเนื ้อหา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC จาก
ข้ อคาถามทังหมด
้
47 ข้ อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ .60 จานวน 12 ข้ อ ข้ อคาถามที่มีค่า IOC เท่ากับ 1.00
จานวน 35 ข้ อ ผู้วิจยั คัดเลือกเฉพาะข้ อคาถามที่มีคา่ IOC มากกว่า .60 ขึ ้นไป รวมจานวน 47 ข้ อ และทา
การปรับปรุ งข้ อความให้ ข้อคาถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนจะนาไปทดสอบเพื่อหาความ
เชื่อมัน่ ต่อไป
2. การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดฉบับทดลองใช้ ผู้วิจยั นาแบบวัดไป
ทดลองใช้ กับประชากรที่ ใกล้ เคี ยงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน ได้ แก่ 1) กลุ่มวัยรุ่ นตอนปลาย
จานวน 50 คน เป็ นนักศึกษาหรื อนิสิตผู้หญิ ง ช่วงอายุ 18-24 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทัง้
ภาครัฐและเอกชน และ 2) กลุม่ วัยผู้ใหญ่ตอนต้ น จานวน 50 คน เป็ นผู้หญิงช่วงอายุ 25-40 ปี ที่อาศัยอยู่
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า แบบวัดฉบับทดลองใช้ มีคา่ อานาจจาแนกอยู่ระหว่าง .208.705 ค่าความเชื่ อมั่น (α-Coefficient) ทัง้ ฉบับ .892 ค่าที (t-ratio) อยู่ระหว่าง 2.70-12.85 มี ข้อค าถาม
จานวน 28 ข้ อที่นาไปใช้ จริง (ภาคผนวก ง ตาราง 17)
3. การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดฉบับจริ ง ผู้วิจยั นาแบบวัดไปใช้ จริ ง
กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 1,000 คน พบว่าแบบวัดฉบับจริ งมีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง .411-.658
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มีค่าความเชื่อมัน่ ด้ านความรู้ เชิงประเมินค่า เท่ากับ .745 ด้ านความรู้ สึก เท่ากับ .804 ด้ านความ
พร้ อมกระทา เท่ากับ .803 และทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบวัดยังไม่
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ พิจารณาตัดข้ อคาถามที่มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ
น้ อย รวมทังข้้ อความที่มีความซ ้าซ้ อนออก โดยทาการตัดข้ อคาถามจนแบบจาลองมีความสอดคล้ อง
กลมกลืน กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนี ความกลมกลืน ได้ แก่ 2=274.10, df=38 (p<.01),
RMSEA=.079, GFI=.96 พบว่าด้ านความรู้ เชิงประเมินค่า มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .60.70 มีคา่ ความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR=.745, AVE=.424 ด้ านความรู้สกึ มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .74-.80 มีค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR=.804, AVE=.578 ด้ านความพร้ อมกระทา มีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .64-.79 มีคา่ ความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR=.803, AVE=.507 แสดงว่า
ข้ อความมีความสัมพันธ์เฉพาะกับองค์ประกอบนัน้ จึงสรุปได้ วา่ แบบจาลองเจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะ
กับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตที่จะวัด เมื่อตรวจสอบค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้พบว่า
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง .60-.80 มีคา่ ความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง
CR=.914, AVE=.496 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลอง
เจตคติ ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการกิ น ผิ ด ปกติ มี 3 องค์ ป ระกอบ ดัง นัน้ แบบจ าลองเจตคติ ที่ มี ต่ อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ 3 องค์ประกอบ และมีจานวนข้ อคาถามแบบวัดเจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรม
การกินผิดปกติที่ปรับใหม่จานวน 11 ข้ อ (ภาคผนวก ง ตาราง 23-25)
ตัวอย่างข้ อคาถาม แบบวัดเจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมการกินผิดปกติ
เจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรม
การกินผิดปกติ
0. ฉันมัน่ ใจว่าการอดอาหารมื ้อหลัก
ทาให้ ฉนั มีน ้าหนักตัวลดลง
00.ฉันคิดว่าอาหารประเภทวิตามิน
หรื อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนัน้ มี
ประโยชน์และมีสารอาหารครบถ้ วน
ไม่จาเป็ นต้ องกินอาหารมื ้อหลัก
ช่วยทาให้ ฉนั มีรูปร่างผอมเพรี ยว

เห็นด้ วย
อย่างยิ่งมาก
ที่สดุ (6)

เห็นด้ วย
(5)

ค่อนข้ าง
เห็นด้ วย
(4)

ค่อนข้ างไม่
เห็นด้ วย
(3)

ไม่เห็นด้ วย
(2)

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(1)
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สรุปได้ ว่า เมื่อพิจารณาจากค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใช้ วดั ตัว
แปรแฝง โดยใช้ เกณฑ์ การพิ จารณาระดับของ Tabachnick and Fidell (2007: 649) พบว่าเจตคติ ที่ มี ต่ อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ พบว่าตัวแปรสังเกต 3 ตัว ได้ แก่ ด้ านความรู้ เชิงประเมินค่า (ATT1) ด้ านความรู้สึก
(ATT2) และด้ านความพร้ อมกระทา (ATT3) มีคา่ องค์ประกอบเท่ากับ .80, .94 และ .46 ตามลาดับ กล่าวได้ ว่า
ตัวแปรสังเกตที่ใช้ วดั ตัวแปรแฝงเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติมีค่าองค์ประกอบในระดับดี และ 2
ตัวแปรสังเกตมี ค่าองค์ ประกอบใกล้ เคียงกันคือ ด้ านความรู้ เชิงประเมินค่า (ATT1) ด้ านความรู้ สึก
(ATT2) แสดงว่าตัวแปรสังเกต 2 ตัวนี ม้ ี ความสาคัญหรื อสามารถสะท้ อน ตัวแปรแฝงเจตคติที่ มี ต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติมาก ส่วนตัวแปรสังเกต 1 ตัว คือ ด้ านความพร้ อมกระทา (ATT3) มีความสาคัญ
หรื อสามารถสะท้ อนถึงตัวแปรแฝงเจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมการกินผิดปกติน้อย
ตอนที่ 4 แบบวั ดการรั บรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมี รูปร่ าง
สวยงาม
ลักษณะแบบวัดการรับรู้เกี่ยวกับความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่าง
สวยงาม เป็ นการที่ ผ้ ูหญิ งไทยมีปริ มาณความมั่นใจในความสามารถที่ จะกระทาการใดๆ ได้ แก่ การ
ควบคุมนา้ หนัก การรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย เป็ นต้ น ที่คาดว่าจะทาให้ ตนเองมีรูปร่ าง
สวยงาม ผู้วิ จัยสร้ างขึ น้ ตามแนวคิ ดของแบนดูรา (Bandura, 1997: 2,000) แบบวัดเป็ นแบบมาตร
ประเมิน 6 หน่วย ตังแต่
้ “มัน่ ใจมากที่สดุ ว่าสามารถทาได้ ” และลดลงตามลาดับจนถึง “ไม่สามารถทา
ได้ ” เป็ นข้ อค าถามที่ มี ทัง้ ทางบวกและทางลบ กรณี ข้ อความทางบวก ให้ คะแนนจาก 6 ถึ ง 1 ส่วน
ข้ อความทางลบให้ คะแนนในทิศทางตรงข้ าม ถ้ าผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่มี การรับรู้
ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงามมากกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนต่ากว่า จานวน 11 ข้ อ
การหาคุณภาพของแบบวัด
การหาคุณภาพของแบบวัดการรับรู้เกี่ยวกับความสามารถตนเองในการจัดการการ
มีรูปร่างสวยงาม มีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบวัด ผู้วิจยั ร่ างข้ อคาถาม จานวน
14 ข้ อ เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา โดยค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อ
ค าถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เนื อ้ หา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผลการ
วิเคราะห์ ค่า IOC จากข้ อคาถามทัง้ หมด 13 ข้ อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ .60 จานวน 10 ข้ อ ข้ อ
คาถามที่มีคา่ IOC เท่ากับ 1.00 จานวน 3 ข้ อ ผู้วิจยั คัดเลือกเฉพาะข้ อคาถามที่มีคา่ IOC มากกว่า
.60 ขึน้ ไป รวมจ านวน 13 ข้ อ และท าการปรั บ ปรุ ง ข้ อ ความให้ ข้ อ ค าถามตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนจะนาไปทดสอบเพื่อหาความเชื่อมัน่ ต่อไป
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2. การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดฉบับทดลองใช้ ผู้วิจยั นาแบบ
วัดไปทดลองใช้ กับประชากรที่ ใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน ได้ แก่ 1) กลุ่มวัยรุ่ นตอน
ปลาย จานวน 50 คน เป็ นนักศึกษาหรื อนิสิตผู้หญิง ช่วงอายุ 18-24 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน และ 2) กลุ่มวัยผู้ใหญ่ ตอนต้ น จานวน 50 คน เป็ นผู้หญิ งช่วงอายุ 25-40 ปี ที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า แบบวัดฉบับทดลองใช้ มีค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่าง .350-.820 ค่าความเชื่อมัน่ (α-Coefficient) ทังฉบั
้ บ .901 ค่าที (t-ratio) อยู่ระหว่าง 3.18-14.02
มีข้อคาถามจานวน 11 ข้ อที่นาไปใช้ จริง (ภาคผนวก ง ตาราง 17)
3. การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดฉบับจริ ง ผู้วิจยั นาแบบวัดไปใช้
จริ งกับ กลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 1,000 คน พบว่าแบบวัดฉบับจริ งมี ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง
.382-.801 มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .909 และทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของ
แบบวัดยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ พิ จารณาตัดข้ อคาถามที่ มีค่า
น า้ หนัก องค์ ป ระกอบน้ อ ย รวมทั ง้ ข้ อความที่ มี ค วามซา้ ซ้ อ นออก โดยท าการตัด ข้ อค าถามจน
แบบจาลองมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยไม่มีค่าดัชนี ความกลมกลืน
เนื่ องจากมี องค์ ป ระกอบเดีย ว พบว่ามี ค่าน า้ หนักองค์ ป ระกอบอยู่ระหว่าง .61-.87 มี ค่าความ
เชื่ อ มั่ น ของตั ว แปรแฝง CR=.854, AVE=.543 แสดงว่ า ข้ อความมี ค วามสัม พั น ธ์ เฉพาะกั บ
องค์ประกอบนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่าแบบจาลองการรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่ าง
สวยงามมี ค วามกลมกลื น กั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ แสดงว่ า ข้ อค าถามหรื อ ตั ว แปรสั ง เกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตที่จะวัด เมื่อตรวจสอบค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
ของตัวบ่งชี ้พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง .61-.87 เมื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงจาแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองการรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมี
รูปร่างสวยงามมี 1 องค์ประกอบ ดังนันแบบจ
้
าลองการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่าง
สวยงามมี 1 องค์ประกอบ และมีจานวนข้ อคาถามแบบวัดการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมี
รูปร่างสวยงามที่ปรับใหม่จานวน 5 ข้ อ (ภาคผนวก ง ตาราง 26-27)
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ตัวอย่างข้ อคาถาม แบบวัดการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม
การรับรู้เกี่ยวกับการจัดการ
การมีรูปร่างสวยงาม

มัน่ ใจมาก
ที่สดุ ว่า
สามารถทาได้
(6)

มัน่ ใจมากว่า
สามารถ
ทาได้
(5)

มัน่ ใจ
เล็กน้ อยว่า
สามารถทาได้
(4)

มัน่ ใจ
ปานกลาง
ว่าทาได้
(3)

ไม่มนั่ ใจว่า
สามารถ
ทาได้
(2)

0. ฉันมัน่ ใจว่าฉันสามารถงด
อาหารมื ้อหลักได้ เพื่อไม่ให้
ตัวเองมีน ้าหนักเพิ่มขึ ้น
00.ฉันสามารถหลีกเลี่ยงการกิน
อาหารที่มีไขมันสูงได้ เพื่อให้ มี
เพื่อให้ มีรูปร่างสวยงามได้

สรุปได้ ว่า เมื่อพิจารณาจากค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใช้ วดั ตัว
แปรแฝง โดยใช้ เกณฑ์ การพิ จารณาระดั บ ของ Tabachnick and Fidell (2007: 649) พบว่ าการรั บ รู้
ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม พบว่าตัวแปรสังเกต 1 ตัว ได้ แก่ ปริ มาณความมัน่ ใจ
ในความสามารถในการจัดการตนเอง เมื่อต้ องการมีรูปร่ างสวยงาม (SELF1) มีค่าองค์ประกอบเท่ากับ .49
กล่าวได้ ว่าตัวแปรสังเกตที่ใช้ วดั ตัวแปรแฝงการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม มี
ค่าองค์ประกอบในระดับต่า แสดงว่าตัวแปรสังเกตตัวนี ้มีความสาคัญหรื อสามารถสะท้ อนถึงตัวแปรแฝง
การรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงามน้ อย
ตอนที่ 5 แบบวัดการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ลักษณะแบบวัดการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ เป็ นการที่ผ้ หู ญิงไทย
ใช้ การพิจารณาครุ่ นคิดไตร่ ตรอง ใช้ เหตุผลของตนผ่านกระบวนการเลือกหรื องดกระทาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง จากทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุ ในการกิน เพื่อให้ ตนเองมีรูปร่างสวยงามอย่างที่คาดหวังไว้ โดยผ่าน
กระบวนการการวิเคราะห์ สาเหตุของการตัดสินใจที่ จะแสดงพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ การก าหนด
ทางเลือก/พัฒนาทางเลือกและทาการเลือกวิธีการที่ดีที่สดุ วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวม
ค่าที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นจากนิยามปฏิบตั ิการที่เกิดจากการประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
และเทียงเคียงกับ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2550) ที่กล่าวถึงขันตอนในการตั
้
ดสินใจ เพื่อให้ ช่วยใน
การตัดสินใจที่ถกู ต้ องหรื อมีประสิทธิภาพมากที่สดุ แบบวัดเป็ นแบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตังแต่
้ “เห็น
ด้ วยอย่างยิ่ง” และลดลงตามลาดับจนถึง “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” เป็ นข้ อคาถามที่มีทงทางบวกและทาง
ั้
ลบ กรณีข้อความทางบวก ให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนนในทิศทางตรงข้ าม โดย

ไม่
สามารถ
ทาได้
(1)
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ผู้ที่ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกิ นผิดปกติสงู กว่าผู้ที่ได้
คะแนนต่ากว่า จานวน 10 ข้ อ
การหาคุณภาพของแบบวัด
การหาคุณภาพของแบบวัดการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบวัด ผู้วิจยั ร่ างข้ อคาถาม จานวน
14 ข้ อ เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา โดยค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อ
ค าถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เนื อ้ หา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผลการ
วิเคราะห์ ค่า IOC จากข้ อคาถามทัง้ หมด 14 ข้ อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ .60 จานวน 12 ข้ อ ข้ อ
คาถามที่มีคา่ IOC เท่ากับ 1.00 จานวน 2 ข้ อ ผู้วิจยั คัดเลือกเฉพาะข้ อคาถามที่มีคา่ IOC มากกว่า
.60 ขึน้ ไป รวมจ านวน 14 ข้ อ และท าการปรั บ ปรุ ง ข้ อ ความให้ ข้ อ ค าถามตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนจะนาไปทดสอบเพื่อหาความเชื่อมัน่ ต่อไป
2. การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดฉบับทดลองใช้ ผู้วิจยั นาแบบ
วัดไปทดลองใช้ กบั ประชากรที่ใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน ได้ แก่ 1) กลุ่มวัยรุ่นตอน
ปลาย จ านวน 50 คน เป็ นนัก ศึ ก ษาหรื อ นิ สิ ต ผู้ห ญิ ง ช่ ว งอายุ 18-24 ปี ที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ใ น
มหาวิทยาลัยทังภาครั
้
ฐและเอกชน และ 2) กลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น จานวน 50 คน เป็ นผู้หญิงช่วง
อายุ 25-40 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า แบบวัดฉบับทดลองใช้ มีคา่
อานาจจาแนกอยู่ระหว่าง .295-.782 ค่าความเชื่อมัน่ (α-Coefficient) ทังฉบั
้ บ .888 ค่าที (t-ratio)
อยูร่ ะหว่าง 4.66-11.91 มีข้อคาถามจานวน 10 ข้ อที่นาไปใช้ จริง (ภาคผนวก ง ตาราง 17)
3. การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดฉบับจริ ง ผู้วิจยั นาแบบวัดไปใช้ จริ ง
กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 1,000 คน พบว่า แบบวัดฉบับจริ งมีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง .228-.806 ค่า
ความเชื่อมัน่ ด้ านการวิเคราะห์ สาเหตุของการตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ เท่ากับ .668
ด้ านก าหนด/พัฒนาทางเลื อก และท าการเลื อกวิธี ที่ ดี ที่ สุด เท่ ากับ .797 และท าการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบวัดยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ พิจารณาตัดข้ อ
คาถามที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบน้ อย รวมทังข้้ อความที่มีความซ ้าซ้ อนออก โดยทาการตัดข้ อคาถามจน
แบบจาลองมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีความกลมกลืน ได้ แก่ 2=25.35,
df=5 (p<.01), RMSEA=.064, GFI=.99 พบว่าด้ านการวิเคราะห์สาเหตุของการตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรม
การกินผิดปกติ มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .60-.68 มีค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR=.668,
AVE=.402 ด้ านการวิเคราะห์ สาเหตุของการตัดสินใจที่ จะแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีค่านา้ หนัก
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องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .53-.93 มีค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR=.797, AVE=.579 แสดงว่าข้ อความ
มีความสัมพันธ์เฉพาะกับองค์ประกอบนัน้ จึงสรุปได้ ว่าแบบจาลองการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์
เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตที่จะวัด เมื่อตรวจสอบค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้
พบว่า ค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง .53-.93 มีค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง
ทังฉบั
้ บ CR=.848, AVE=.490 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลอง
การตัดสินใจแสดงพฤติ กรรมการกิ นผิดปกติ มี 2 องค์ ประกอบ ดังนัน้ แบบจาลองการตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมการกินผิดปกติ มี 2 องค์ประกอบ และมีจานวนข้ อคาถามแบบวัดการตัดสินใจแสดงพฤติกรรม
การกินผิดปกติที่ปรับใหม่จานวน 6 ข้ อ (ภาคผนวก ง ตาราง 28-30)
ตัวอย่างข้ อคาถาม แบบวัดการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ
การตัดสินใจแสดงพฤติกรรม
การกินผิดปกติ

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(6)

เห็นด้ วย
(5)

ค่อนข้ าง
เห็นด้ วย
(4)

ค่อนข้ างไม่
เห็นด้ วย
(3)

ไม่เห็น
ด้ วย
(2)

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(1)

0. ฉันได้ ไตร่ตรองแล้ วว่าการที่จะทาให้ ฉนั มีรูปร่าง
ผอมบางได้ นนั ้ ควรต้ องไม่กินอาหารมื ้อหลัก
00.ฉันพิจารณาแล้ วว่า การใช้ วิธีการนาอาหาร
ออกจากร่างกาย เช่น การล้ วงคอทาให้ อาเจียน
การกินยาระบาย ฯลฯ หลังจากกินอาหารเสร็จ
ช่วยทาให้ ฉนั สามารถรักษารูปร่างให้ เท่าเดิมได้

สรุ ปได้ ว่ า เมื่ อพิ จารณาจากค่ าน า้ หนักองค์ ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ ใช้
วัดตัวแปรแฝง โดยใช้ เกณฑ์การพิจารณาระดับของ Tabachnick and Fidell (2007: 649) พบว่าการตัดสินใจ
แสดงพฤติกรรมการกิ นพบว่าตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้ แก่ การวิเคราะห์ สาเหตุของการตัดสินใจที่ จะแสดง
พฤติกรรมการกิ นผิดปกติ (DM1) และกาหนด/พัฒนาทางเลือกและทาการเลือกวิธีที่ดีที่สุด (DM2) มี ค่า
องค์ประกอบเท่ากับ .68 และ .71 ตามลาดับ กล่าวได้ ว่าตัวแปรสังเกตที่ใช้ วดั ตัวแปรแฝงการตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมการกินมีค่าองค์ประกอบในระดับดี/ดีเยี่ยม และตัวแปรสังเกต 2 ตัว มีค่าองค์ประกอบใกล้ เคียง
กัน แสดงว่าตัวแปรสังเกต 2 ตัวนี ม้ ี ความสาคัญหรื อสามารถสะท้ อนถึ ง ตัวแปรแฝงการตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมการกินมาก
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ตอนที่ 6 แบบวัดการสนับสนุ นทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ าง
สวยงาม
ลักษณะแบบวัดการยอมรับทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงาม
เป็ นการที่ผ้ หู ญิงไทยรับรู้วา่ ได้ รับความช่วยเหลือจากเพื่อนด้ านอารมณ์ ด้ านข้ อมูลข่าวสารและด้ านวัตถุ
สิ่งของ ในเรื่ องการทาให้ ตนเองมีรูปร่างสวยงาม ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบวัดขึ ้นเองจากนิยามเชิงปฏิบตั ิการที่
เกิ ดจากการประมวลเอกสารทฤษฎี และงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้ อง และตามแนวคิ ดนักวิ ชาการแบ่ งการ
สนับสนุนทางสังคมออกเป็ น 3 ประเภทคือ 1) การสนับสนุนทางด้ านสิ่งของในเรื่ องการทาให้ ตนเองมี
รู ปร่ างสวยงาม 2) การสนับสนุนทางด้ านข้ อมูลสารสนเทศ และ 3) การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ และ
สังคมจากเพื่ อน (Schaefer, Coyne & Lazarus, 1981: 381-406; Brandet & Weinert, 1981: 277-280;
ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2548: 65-81; Bhanthumnavin, 2000 อ้ างอิงจากดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2548: 67)
แบบวัดเป็ นแบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริงที่สดุ ” และลดลงตามลาดับจนถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” เป็ น
ข้ อคาถามที่มีทงทางบวกและทางลบ
ั้
กรณีข้อความทางบวก ให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้ อความทางลบ
ให้ คะแนนในทิศทางตรงข้ าม ถ้ าผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่ได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
จากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงามมากกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนต่ากว่า จานวน 14 ข้ อ
การหาคุณภาพของแบบวัด
การหาคุณภาพของแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมี
รูปร่างสวยงามมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบวัด ผู้วิจยั ร่ างข้ อคาถาม จานวน
19 ข้ อ เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา โดยค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อ
คาถามกับวัตถุประสงค์หรื อเนือ้ หา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผลการวิเคราะห์ ค่า
IOC จากข้ อคาถามทังหมด
้
28 ข้ อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ .60 จานวน 3 ข้ อ ข้ อคาถามที่มีค่า IOC
เท่ากับ 1.00 จานวน 16 ข้ อ ผู้วิจยั คัดเลือกเฉพาะข้ อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า .60 ขึ ้นไป รวม
จานวน 19 ข้ อ และทาการปรับปรุ งข้ อความให้ ข้อคาถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนจะ
นาไปทดสอบเพื่อหาความเชื่อมัน่ ต่อไป
2. การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดฉบับทดลองใช้ ผู้วิจยั นาแบบวัดไป
ทดลองใช้ กับประชากรที่ ใกล้ เคี ยงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน ได้ แก่ 1) กลุ่มวัยรุ่ นตอนปลาย
จานวน 50 คน เป็ นนักศึกษาหรื อนิสิตผู้หญิ ง ช่วงอายุ 18-24 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทัง้
ภาครัฐและเอกชน และ 2) กลุม่ วัยผู้ใหญ่ตอนต้ น จานวน 50 คน เป็ นผู้หญิงช่วงอายุ 25-40 ปี ที่อาศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบบวัดฉบับทดลองใช้ มีคา่ อานาจจาแนกอยู่ระหว่าง .291-.688 ค่า
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ความเชื่อมัน่ (α- Coefficient) ทังฉบั
้ บ .887 ค่าที (t-ratio) อยู่ระหว่าง 3.46-9.21 มีข้อคาถามจานวน 14
ข้ อที่นาไปใช้ จริง (ภาคผนวก ง ตาราง 17)
3. การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดฉบับจริ ง ผู้วิจยั นาแบบวัดไปใช้
จริ งกับ กลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 1,000 คน พบว่าแบบวัดฉบับจริ งมี ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง
.470-.850 มีค่าความเชื่อมัน่ ด้ านการสนับสนุนด้ านอารมณ์ เท่ากับ .912 ด้ านการสนับสนุนด้ าน
ข้ อมูลข่าวสาร เท่ ากับ .992 การสนับสนุน ด้ านวัตถุสิ่งของ เท่ ากับ .890 และทาการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบวัดยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้
พิจารณาตัดข้ อคาถามที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบน้ อย รวมทังข้
้ อความที่มีความซ ้าซ้ อนออก โดย
ทาการตัดข้ อคาถามจนแบบจาลองมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนี
ความกลมกลืน ได้ แก่ 2=195.09, df=32 (p<.01), RMSEA=.071, GFI=.96 พบว่าด้ านการสนับสนุน
ด้ านอารมณ์ มี ค่าน า้ หนัก องค์ ป ระกอบอยู่ระหว่าง .69-.91 มี ค่าความเชื่ อ มั่น ของตัวแปรแฝง
CR=.912, AVE=.678 ด้ านการสนับสนุนด้ านข้ อมูล ข่าวสาร มีค่าน ้าหนัก องค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.88-.91 มีค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง CR=.922, AVE=.798 การสนับสนุนด้ านวัตถุสิ่งของ มีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .86-.93 มีค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR=.890, AVE=.802
แสดงว่าข้ อความมีความสัมพันธ์เฉพาะกับองค์ประกอบนัน้ จึงสรุปได้ ว่าแบบจาลองการสนับสนุน
ทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงามมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าข้ อ
คาถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตที่จะวั ด เมื่อ
ตรวจสอบค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ อ
อยู่ ร ะหว่ า ง .69-.93 มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของตั ว แปรแฝงทั ง้ ฉบั บ CR=.965, AVE=.738 เมื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก ผลการวิเคราะห์ พบว่าแบบจาลองการสนับสนุนทางสังคม
จากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงามมี 3 องค์ประกอบ ดังนันแบบจ
้
าลองการสนับสนุนทาง
สังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงามมี 3 องค์ประกอบ และมีจานวนข้ อคาถามแบบวัด
การสนับ สนุน ทางสังคมจากกลุ่ม เพื่ อ นในเรื่ อ งการมี รูป ร่ างสวยงามที่ ป รั บ ใหม่ จานวน 10 ข้ อ
(ภาคผนวก ง ตาราง 31-33)
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ตัวอย่างข้ อคาถาม แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงาม
การสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนใน
เรื่ องการมีรูปร่างสวยงาม

จริ งที่สดุ

จริ ง

(6)

(5)

ค่อน
ข้ างจริ ง
(4)

ค่อนข้ าง
ไม่จริ ง
(3)

ไม่จริ ง
(2)

ไม่จริ ง
ที่สดุ
(1)

0. เพื่อนๆ มักให้ กาลังใจฉันในการลด
น ้าหนัก เพื่อให้ ฉนั มีรูปร่างสวยงาม
00.เพื่อนๆ ชื่นชมฉัน เมื่อเห็นฉันมีรูปร่าง
สวยงาม

สรุปได้ ว่า เมื่อพิจารณาจากค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใช้ วดั ตัว
แปรแฝง โดยใช้ เกณฑ์ การพิจารณาระดับของ Tabachnick and Fidell (2007: 649) พบว่าการสนับสนุนทาง
สังคมจากกลุ่มเพื่ อนในเรื่ องการมี รูปร่ างสวยงาม พบว่าตัวแปรสังเกต 3 ตัว ได้ แก่ การสนับสนุนด้ าน
อารมณ์ (SUP1) การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร (SUP2) และการสนับสนุนด้ านวัตถุสิ่งของ (SUP3) มีค่า
องค์ประกอบเท่ากับ .57, .92 และ .84 ตามลาดับ กล่าวได้ ว่าตัวแปรสังเกตที่ใช้ วดั ตัวแปรแฝงการสนับสนุน
ทางสังคมจากกลุ่มเพื่ อนในเรื่ องการมี รูปร่ างสวยงาม มี ค่าองค์ ประกอบในระดับดี/ดีมาก และ 3 ตัวแปร
สังเกตมีค่าองค์ประกอบใกล้ เคียงกัน แสดงว่าตัวแปรสังเกต 3 ตัวนี ้มีความสาคัญ หรื อสามารถสะท้ อนถึง
ตัวแปรแฝงการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงามการสนับสนุนทางสังคมจาก
กลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงามมาก
ตอนที่ 7 แบบวัดตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ างสวยงาม
ลักษณะตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม เป็ นระดับการรับรู้ของผู้หญิงไทย
ที่ได้ รับแบบอย่างในการปฏิบตั ิจากสื่อประเภทต่างๆ เกี่ยวกับการมีรูปร่ างสวยงาม และยอมรับอิทธิพล
ของสื่อในการชักจูงให้ ผ้ หู ญิงไทยมีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการมีรูปร่ างสวยงามได้ วัดโดยแบบวัดประเภท
มาตราประเมินรวมค่าที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นจากนิยามเชิงปฏิบตั ิการที่เกิดจากการประมวลเอกสารทฤษฎีและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และโดยการประยุกต์แนวคิดของ แบนดูรา (Bandura, 1989: 1-60) แบบวัดเป็ นแบบ
มาตรประเมิน 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” และลดลงตามลาดับจนถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” เป็ นข้ อคาถามที่มีทงั ้
ทางบวกและทางลบ กรณีข้อความทางบวก ให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนนในทิศ
ทางตรงข้ าม ถ้ าผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่เห็นตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ างสวยงาม
มากกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนต่ากว่า จานวน 11 ข้ อ
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การหาคุณภาพของแบบวัด
การหาคุณภาพของแบบวัดตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ างสวยงาม มีขนั ้ ตอน
ดังนี ้
1. การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบวัด ผู้วิจยั ร่ างข้ อคาถาม จานวน
12 ข้ อ เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา โดยค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อ
ค าถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เนื อ้ หา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผลการ
วิเคราะห์ ค่า IOC จากข้ อค าถามทัง้ หมด 12 ข้ อ พบว่ามี ค่า IOC เท่ ากับ .60 จานวน 1 ข้ อ ข้ อ
ค าถามที่ มี ค่ า IOC เท่ า กับ 1.00 จ านวน 10 ข้ อ ผู้วิ จัย คัด เลื อ กเฉพาะข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า IOC
มากกว่า .60 ขึ ้นไป รวมจานวน 11 ข้ อ และทาการปรับปรุ งข้ อความให้ ข้อคาถามตามคาแนะนา
ของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนจะนาไปทดสอบเพื่อหาความเชื่อมัน่ ต่อไป
2. การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดฉบับทดลองใช้ ผู้วิจยั นาแบบวัดไป
ทดลองใช้ กับประชากรที่ ใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน ได้ แก่ 1) กลุ่มวัยรุ่ นตอนปลาย
จานวน 50 คน เป็ นนักศึกษาหรื อนิสิตผู้หญิ ง ช่วงอายุ 18-24 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทัง้
ภาครัฐและเอกชน และ 2) กลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น จานวน 50 คน เป็ นผู้หญิงช่วงอายุ 25-40 ปี ที่อาศัย
อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่าแบบวัดฉบับทดลองใช้ มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง
.461-.707 ค่ าความเชื่ อมั่น (α-Coefficient) ทัง้ ฉบับ .879 ค่ าที (t-ratio) อยู่ระหว่ าง 4.28-10.49 มี ข้ อ
คาถามจานวน 11 ข้ อที่นาไปใช้ จริง (ภาคผนวก ง ตาราง 17)
3. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดฉบับจริ ง ผู้วิจัยนาแบบวัดไปใช้
จริงกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 1,000 คน พบว่าแบบวัดฉบับจริ งมีคา่ อานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง .559-.754
มีค่าความเชื่อมัน่ ด้ านตัวแบบจากสื่อ เท่ากับ .816 ด้ านตัวแบบจากบุคคลอื่น เท่ากับ .826 และทา
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบวัดยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงได้ พิจารณาตัดข้ อคาถามที่มี ค่าน ้าหนักองค์ประกอบน้ อย รวมทังข้
้ อความที่มีความซ ้าซ้ อน
ออก โดยทาการตัดข้ อคาถามจนแบบจาลองมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่า
ดัชนีความกลมกลืน ได้ แก่ 2=17.25, df=4 (p<.01), RMSEA=.058, GFI=.96 พบว่าด้ านตัวแบบจากสื่อ มี
ค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .80-.86 ความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง CR=.816, AVE=.689 ด้ าน
ตัวแบบจากบุ คคลอื่ น มี ค่ าน า้ หนักองค์ ป ระกอบอยู่ ระหว่ าง .65-.87 ความเชื่ อมั่นของตัวแปรแฝง
CR=.826, AVE=.617 แสดงว่าข้ อความมีความสัมพันธ์เฉพาะกับองค์ประกอบนัน้ จึงสรุปได้ วา่ แบบจาลอง
ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าข้ อคาถามหรื อตัว
แปรสังเกตมีความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตที่จะวัด เมื่อตรวจสอบค่าน ้าหนัก
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องค์ประกอบของตัวบ่งชี ้พบว่า ค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง .65-.87 ความ
เชื่ อมั่นของตัวแปรแฝงทัง้ ฉบับ CR=.878, AVE=.593 เมื่ อตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งจ าแนก ผลการ
วิเคราะห์พบว่าแบบจาลองตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ างสวยงามมี 2 องค์ประกอบ ดังนัน้ แบบจาลอง
ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ างสวยงามมี 2 องค์ประกอบ และมีจานวนข้ อคาถามแบบวัดตัวแบบ
จากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามที่ปรับใหม่จานวน 5 ข้ อ (ภาคผนวก ง ตาราง 34-36)
ตัวอย่างข้ อคาถาม แบบวัดตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม
ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม

จริ ง
ที่สดุ
(6)

จริ ง
(5)

ค่อน
ข้ างจริ ง
(4)

ค่อนข้ าง
ไม่จริ ง
(3)

ไม่จริ ง
(2)

0. เมื่อฉันดูนิตยสารหรื อหนังสือแฟชัน่
ทาให้ ฉนั อยากมีรูปร่างเหมือนดารา
นางแบบ หรื อนักแสดงบ้ าง
00. ฉันเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนัก
ทาให้ ฉนั รู้สกึ อยากลองใช้ บ้าง เพื่อทา
ให้ รูปร่างผอมบาง
สรุ ปได้ ว่า เมื่ อพิจารณาจากค่านา้ หนักองค์ ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ ใช้ วัด
ตัวแปรแฝง โดยใช้ เกณฑ์การพิจารณาระดับของ Tabachnick and Fidell (2007: 649) พบว่าตัวแบบจากสื่อ
ของการมีรูปร่างสวยงาม พบว่าตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้ แก่ ตัวแบบจากสื่อ (MODEL1) และตัวแบบจากบุคคล
อื่ น (MODEL2) มี ค่ าองค์ ประกอบเท่ ากั บ .79 และ .63 ตามล าดับ กล่ าวได้ ว่ าตัวแปรสังเกตที่ ใช้ วัด
ตัวแปรแฝง ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามมีค่าองค์ประกอบในระดับดีมาก/ดีเยี่ยม และ 2 ตัวแปร
สังเกตมีค่าองค์ประกอบใกล้ เคียงกัน แสดงว่าตัวแปรสังเกต 2 ตัวนีม้ ีความสาคัญหรื อสามารถสะท้ อนถึง
ตัวแปรแฝงตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างมาก
ตอนที่ 8 แบบวัดการเข้ าถึงแหล่ งบริการที่เอือ้ ต่ อการมีรูปร่ างสวยงาม
ลักษณะการเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม เป็ นความสามารถ
ของผู้หญิงไทยในการเปิ ดรับและได้ รับข้ อมูลความรู้ จากแหล่งบริ การ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่ส่งเสริ มความ
งาม เพื่อเสริ มสร้ างความงามในการมีรูปร่ างสวยงาม โดยผู้วิจัยได้ สร้ างแบบวัดขึ ้นเองจากนิยามเชิง
ปฏิ บัติ การที่ เกิ ดจากการประมวลเอกสารทฤษฎี และงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้ อง โดยเที ยบเคี ยงแนวคิ ด

ไม่จริ ง
ที่สดุ
(1)
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พฤติกรรมการใช้ บริ การสุขภาพของแอนเดอร์ เซ็น (Andersen’s Behavior Model) (Adersen & Aday,
1967) โดยกล่าวถึง การที่บุคคลจะตัดสินใจบริ การทางสุขภาพหรื อไม่นนั ้ ขึ ้นกับปั จจัยด้ านประชาชน
ด้ านสิ่งแวดล้ อมและด้ านพฤติกรรมสุขภาพ ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ การเข้ าถึงแหล่งบริ การ
ที่ เอือ้ ต่อการมี รูปร่ างสวยงาม มี 2 องค์ ประกอบ ได้ แก่ ความสามารถของบุคคลในการเข้ าถึงแหล่ง
บริ การและวิธีการเข้ าถึงแหล่งบริ การ แบบวัดเป็ นแบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตังแต่
้ “มากที่สุด” และ
ลดลงตามลาดับจนถึง “น้ อยที่สดุ ” ถ้ าผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่ เข้ าถึงแหล่งบริ การที่
เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงามมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า จานวน 8 ข้ อ
การหาคุณภาพของแบบวัด
การหาคุณภาพของแบบวัดการเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม
มีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบวัด ผู้วิจยั ร่ างข้ อคาถาม จานวน
10 ข้ อ เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา โดยค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อ
คาถามกับวัตถุประสงค์หรื อเนื ้อหา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า
IOC จากข้ อคาถามทัง้ หมด 10 ข้ อ พบว่ามี ค่า IOC เท่ ากับ .60 จานวน 2 ข้ อ ข้ อคาถามที่ มีค่า IOC
เท่ ากับ 1.00 จานวน 6 ข้ อ ผู้วิ จัยคัด เลื อ กเฉพาะข้ อค าถามที่ มี ค่า IOC มากกว่า .60 ขึน้ ไป รวม
จานวน 8 ข้ อ และทาการปรับปรุ งข้ อความให้ ข้อคาถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนจะ
นาไปทดสอบเพื่อหาความเชื่อมัน่ ต่อไป
2. การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดฉบับทดลองใช้ ผู้วิจยั นาแบบวัด
ไปทดลองใช้ กับประชากรที่ ใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน ได้ แก่ 1) กลุ่มวัยรุ่ นตอน
ปลาย จ านวน 50 คน เป็ นนัก ศึ ก ษาหรื อ นิ สิ ต ผู้ห ญิ ง ช่ ว งอายุ 18-24 ปี ที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ใ น
มหาวิทยาลัยทังภาครั
้
ฐและเอกชน และ 2) กลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น จานวน 50 คน เป็ นผู้หญิงช่วง
อายุ 25-40 ปี เข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคมและอาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า
แบบวัดฉบับทดลองใช้ มีค่าอานาจจาแนกอยู่ ระหว่าง .387-.764 ค่าความเชื่อมัน่ (α-Coefficient)
ทั ง้ ฉบั บ .870 ค่ า ที (t-ratio) อยู่ ระหว่ า ง 4.32-13.95 มี ข้ อค าถามจ านวน 8 ข้ อที่ น าไปใช้ จริ ง
(ภาคผนวก ง ตาราง 17)
3. การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดฉบับจริ ง ผู้วิจยั นาแบบวัดไปใช้ จริ ง
กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 1,000 คน พบว่าแบบวัดฉบับจริ งมีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง .551-.827 มีค่า
ความเชื่อมัน่ ด้ านความสามารถของบุคคลในการเข้ าถึงแหล่ง เท่ากับ .813 ด้ านวิธีการเข้ าถึงแหล่งบริ การ
เท่ากับ .903 และทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบวัดยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง

136
ประจักษ์ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ พิจารณาตัดข้ อคาถามที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบน้ อย รวมทังข้
้ อความที่มี
ความซา้ ซ้ อนออก โดยท าการตัดข้ อค าถามจนแบบจาลองมี ความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิ ง
ประจักษ์ โดยค่าดัชนีความกลมกลืน ได้ แก่ 2=51.80, df=8 (p<.01), RMSEA=.074, GFI=.98 พบว่า
ด้ านความสามารถของบุคคลในการเข้ าถึงแหล่ง มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .74-.79 มีค่า
ความเชื่ อมั่นของตัวแปรแฝง CR=.813, AVE=.593 ด้ านวิธีการเข้ าถึ งแหล่งบริ การ มี ค่าน า้ หนัก
องค์ ประกอบอยู่ระหว่าง .84-.89 มี ค่าความเชื่ อมั่นของตัวแปรแฝง CR=.903, AVE=.757 แสดงว่า
ข้ อความมีความสัมพันธ์ เฉพาะกับองค์ประกอบนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่าแบบจาลองการเข้ าถึงแหล่งบริ การที่
เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม แสดงว่าข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝง
ในด้ านที่ ตัวแปรสังเกตที่ จะวัด เมื่ อตรวจสอบค่าน า้ หนักองค์ ประกอบของตัวบ่งชี พ้ บว่าค่านา้ หนัก
องค์ ประกอบของข้ อค าถามรายข้ ออยู่ระหว่าง .74-.89 มี ค่ าความเชื่ อมั่นของตัวแปรแฝง ทัง้ ฉบับ
CR=.925, AVE=.675 เมื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิงจาแนก ผลการวิเคราะห์ พบว่าแบบจาลองการ
เข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม มี 2 องค์ประกอบ ดังนันแบบจ
้
าลองการเข้ าถึงแหล่ง
บริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม มี 2 องค์ประกอบ และมีจานวนข้ อคาถามแบบวัดการเข้ าถึง
แหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงามที่ปรับใหม่จานวน 6 ข้ อ (ภาคผนวก ง ตาราง 37-39)
ตัวอย่างข้ อคาถาม แบบวัดการเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม
การเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อ
การมีรูปร่างสวยงาม

มาก
ที่สดุ
(6)

มาก
(5)

ค่อนข้ าง ค่อนข้ าง
มาก
น้ อย
(4)
(3)

น้ อย
(2)

0. ฉันมักจะใช้ ประโยชน์จากสื่อต่างๆ เช่น วารสาร,
นิตยสาร, โบรชัวร์ ฯลฯ ทุกครัง้ ในเรื่ องการกิน
อาหาร เพื่อนามาเป็ นข้ อมูลในการดูแลตัวเอง
รูปร่างตนเอง
00.ฉันสามารถเข้ ารับบริการที่คลินิกเสริมความงาม
ได้ ง่าย เพื่อต้ องการลดน ้าหนัก เนื่องจากอยูใ่ กล้
ที่ทางานหรื อใกล้ ที่เรี ยนและสะดวกในการ
เดินทาง

สรุปได้ ว่า เมื่อพิจารณาจากค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใช้ วดั ตัว
แปรแฝง โดยใช้ เกณฑ์ การพิ จารณาระดับของ Tabachnick and Fidell (2007: 649) พบว่าการเข้ าถึงแหล่ง

น้ อย
ที่สดุ
(1)
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บริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม พบว่าตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้ แก่ ความสามารถของบุคคลในการเข้ าถึง
แหล่งบริการ (RES1) และวิธีการเข้ าถึงแหล่งบริการ (RES2) มีคา่ องค์ประกอบเท่ากับ .88 และ .90 ตามลาดับ
กล่าวได้ ว่าตัวแปรสังเกตที่ ใช้ วัดตัวแปรแฝงการเข้ าถึ งแหล่งบริ การที่ เอื อ้ ต่อการมี รูปร่ างสวยงามมี ค่า
องค์ ประกอบในระดับดีมาก/ดีเยี่ยม และ 2 ตัวแปรสังเกตมีค่าองค์ ประกอบใกล้ เคียงกัน แสดงว่าตัวแปร
สังเกต 2 ตัวนี ้มีความสาคัญหรื อสามารถสะท้ อนถึงการเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงามมาก
สาหรับรายได้ ของครอบครัว (Income) เมื่อพิจารณาจากค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรสังเกตที่ใช้ วดั ตัวแปรแฝง โดยใช้ เกณฑ์ การพิจารณาระดับของ Tabachnick and Fidell (2007:
649) พบว่ามีคา่ องค์ประกอบเท่ากับ 1 กล่าวได้ ว่าตัวแปรสังเกตที่ใช้ วดั ตัวแปรแฝงรายได้ ของครอบครัว มีคา่
องค์ ประกอบในระดับดี เยี่ ยม แสดงว่าตัวแปรสังเกตตัวนี ม้ ี ความส าคัญต่ อตัวแปรแฝงเจตคติ ที่ มี ต่ อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ ส่วนตัวแปรสังเกต 1 ตัว คือ ด้ านความพร้ อมกระทา (ATT3) มีความสาคัญน้ อยต่อ
ตัวแปรแฝงเจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมการกินผิดปกติ
สรุ ปได้ ว่า ตัวแปรสังเกตทุกตัวมี ค่ าน า้ หนักองค์ ประกอบเป็ นค่ าบวก และมี
นัยสาคัญทางสถิติ แสดงให้ เห็นว่าผลการวิเคราะห์มีความสอดคล้ องกับโครงสร้ างของแต่ละตัวแปรแฝง หรื อ
การวัดตัวแปรแฝงในแบบจาลองนี ้มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct Validity)
วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริ มาณ โดยผู้วิจยั ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั ความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ (Causal Relationship Research) เพื่ออธิบายพฤติกรรมการกินผิดปกติและปั จจัยเชิงสาเหตุในแต่
ละปั จจัยที่ มี อิทธิ พลทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมต่อมุมมองการมี รูปร่ างสวยงามและบริ บททางวัฒนธรรม
เกี่ยวกับวิถีการบริ โภคอาหารของผู้หญิ งไทย ที่นาไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยดาเนินการเก็บข้ อมูล
ดังนี ้
1. ผู้ วิ จัย ท าหนัง สื อ จากบัณ ฑิ ต เป็ นหนั ง สื อ แนะน าตัว ขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากสถาบันพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ และ
จดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแสดงฐานะของผู้วิจยั ต่อผู้บริ หารสถาบันการศึกษา ผู้บริ หาร
หน่วยงานต่างๆ และแจกเอกสารขออนุญาตผู้ป กครองของนักศึกษา ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างเก็บข้ อมูล
ในการวิจยั เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อการวิจยั
2. ผู้วิจยั นาจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย และแบบสอบถามที่ใช้ ในการ
วิจยั ไปให้ ทงผู
ั ้ ้ บริ หารสถาบันการศึกษา ผู้บริ หารหน่วยงานต่างๆ ตามกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย
ตามเกณฑ์ ที่ได้ ก าหนดไว้ (Inclusion Criteria) โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้ กับกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ น
ผู้หญิงไทย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัยรุ่ นตอนปลายจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และกลุม่ วัยผู้ใหญ่ตอนต้ น โดย
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ทาการเลือกแบบเจาะจง เป็ นบุคคลวัยทางาน ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ได้ แก่
ศูนย์การค้ า ศูนย์ความงาม โรงพยาบาล สถานศึกษาต่างๆ (เช่น โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็ นต้ น)
สถานที่ทางาน ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน ผู้วิจยั ทาการชี ้แจ้ งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลให้ กบั
กลุ่มตัวอย่ างทราบและอธิ บายวิ ธี การท าแบบสอบถามให้ ละเอี ยดและเข้ าใจก่ อนที่ จะลงมื อตอบ
แบบสอบถาม และทาการเก็บข้ อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่แบบสอบถามไม่ครบหรื อไม่สมบูรณ์ เพื่อกาหนดวัน
เวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.
2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 (เป็ นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน)
4. เก็ บรวบรวมแบบสอบถามและคัดเลื อกเฉพาะแบบสอบถามที่ มี ความ
สมบูรณ์ นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้ องก่อนกาหนดรหัสข้ อมูล ลงรหัสและตรวจสอบ
ข้ อมูลตรงตามข้ อตกลงของการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล เพื่อเตรี ยมการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
5. ขอบเขตด้ านระยะเวลาของการวิจยั ในระยะที่ 1 ระยะเวลาประมาณ
1 ปี
การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อได้ รับแบบสอบถามหรื อแบบวัดกลับคื นมาแล้ ว ผู้วิ จัยท าการตรวจสอบ
คุณภาพของการตอบแบบสอบถาม โดยเลือกเฉพาะที่ สมบูรณ์ แล้ วจึงนามาลงรหัสข้ อมูลลงในโปรแกรม
สาเร็จรูปและนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ดงั นี ้
1. ข้ อมูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 1 คือ ข้ อมูลพืน้ ฐานทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง นามาคานวณหาลักษณะการแจกแจงตัวแปรโดยใช้ ค่าสถิติพื น้ ฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิ ต ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้ อยละ สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ และค่าสถิติอื่นๆ เพื่อ
ตรวจสอบข้ อมูลเบื ้องต้ นด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป
2. วิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ของผู้หญิ งไทยต่อการมี รูป ร่ างสวยงาม ผู้วิจัยท าการพัฒ นาและตรวจสอบความกลมกลืน ของ
แบบจาลองสมการโครงสร้ างกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยโปรแกรมลิสเรล ดังนี ้
2.1 กาหนดข้ อมูลจาเพาะของแบบจาลอง (Specification of The Model)
เพื่อศึกษาว่าตัวแปรใดส่งผลทางตรงและทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ รูปแบบการวิเคราะห์
แบบจาลองโครงสร้ างเชิงเส้ นประกอบด้ วยตัวแปรสังเกตทัง้ หมด (Observed Variables) โดยมี
ข้ อตกลงเบื ้องต้ นของแบบจาลองว่าความสัมพันธ์ ของแบบจาลองทัง้ หมดเป็ นเส้ นตรง (Linear)
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เชิ ง บวก (Additive) และเป็ นความสัม พั น ธ์ ท างเดี ย ว (Recursive) ระหว่ า งตัว แปรภายนอก
(Exogenous Variable) และตัวแปรภายใน (Endogenous Variable)
2.2 ท าการระบุ ค วามเป็ นไปได้ ด้ วยค่ า เดี ย วของแบบจ าลอง
(Identification of The Model) โดยใช้ เงื่อนไขกฎ T (T-rule) คือ จานวนพารามิเตอร์ ที่ไม่ทราบค่าจะต้ อง
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับจานวนสมาชิกในเมทริ กซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ซึง่
กฎ T กล่าวว่าแบบจาลองจะระบุค่าได้ พอดี เมื่อ T น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ (1/2) (p) (p+1)/2 และใช้ กฎ
ความสัมพันธ์ ทางเดียว (Recursive rule) คือ df ต้ องมากกว่า 0 จึงจะแสดงว่าจานวนที่ ร้ ู ค่ามากกว่า
จานวนไม่ร้ ูคา่
3.ประมาณค่าพารามิเตอร์ ของแบบจาลอง (Parameter Estimation
from The Model) โดยวิธีประมาณค่าไลค์ลีฮูดสูงสุด (Maximum Likelihood) ตรวจสอบความกลมกลืน
ของแบบจาลอง (Goodness for Fit Measures) เพื่อศึกษาภาพรวมของแบบจาลองว่ากลมกลืนกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ เพียงใด โดยใช้ ดชั นีชี ้วัดความกลมกลืนต่อไปนี ้พิจารณาร่วมกัน (Diamantopoulos & Judy,
2000; Joreskog & Sorbom, 1993; Kelloway, 1998) โดยวัดความสอดคล้ องของโมเดลมี 3 ชุ ดใหญ่
มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 ดัชนี วัด ความสอดคล้ องเชิ งสมบูรณ์ (Absolute Fit Index)
ประกอบด้ วย
3.1.1 ค่า ไค-สแควร์ (Chi-Square: 2) คื อ ค่ าที่ ใช้ ท ดสอบ
สมมติฐาน เป็ นการตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างโมเดลตามสมมติฐานกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
โดยใช้ ค่า 2 (Chi-Square Goodness of Fit Index) กรณีถ้าค่า 2 ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติหรื อมี
ค่าความน่าจะเป็ น (p) มากกว่า .05 แสดงว่ามีความกลมกลืนระหว่างโมเดลตามสมมติฐานกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ แต่ถ้าค่า 2 มีนยั สาคัญทางสถิติ หรื อมีค่าความน่าจะเป็ นแสดงว่าโมเดลตาม
สมมติฐานไม่มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ แต่การทดสอบนัยสาคัญ ด้ วย 2 นัน้ เป็ น
เกณฑ์ที่เข้ มงวดเกินไป เนื่องจากค่า 2 จะไม่มีนยั สาคัญก็ต่อเมื่อโมเดลนันมี
้ ความกลมกลืนโดย
สมบูรณ์แบบ (เมื่อนามาลบกันแล้ วความแตกต่างก็คือ 0 ในความเป็ นจริงแล้ วยากที่จะหาโมเดลที่
มีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ ได้ นอกจากนี ้ ค่า 2 ยังได้ รับผลกระทบจากความซับซ้ อนของ
โมเดลกล่ า วคื อ ถ้ าโมเดลมี เส้ น อิ ท ธิ พ ลหรื อ ค่ า พารามิ เตอร์ จ านวนมากจะมี แ นวโน้ มที่ จ ะมี
นัยสาคัญหรื อผลกระทบจากขนาดของกลุม่ ตัวอย่างคือ ถ้ าโมเดลที่ทดสอบได้ มาจากกลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีขนาดใหญ่ ค่า 2 ยิ่งมีแนวโน้ มที่จะมีนยั สาคัญ หรื อจะเป็ นผลกระทบจากการที่ค่า 2 มีความ
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ไวต่อการละเมิดข้ อตกลงเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการแจกแจงแบบ Multivariate Normality ทัง้ นีจ้ ึงควร
พิจารณาค่า χ2/df ซึง่ เป็ นดัชนีความกลมกลืนในกลุม่ Parsimony Fit Index (Bollen, 1989: 108)
3.1.2 ดัชนี รากที่ สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่ เหลื อ
(Root Mean Square Residual: RMSR) เป็ นดัชนีที่ใช้ เปรี ยบเทียบความกลมกลืนระหว่างโมเดลสอง
โมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เฉพาะกรณีที่เป็ นการเปรี ยบเทียบโดยใช้ ข้อมูลชุดเดียวกัน ดัชนี RMR
จะบอกขนาดของเศษที่เหลือ โดยเฉลี่ยจากการเปรี ยบเทียบความกลมกลืนของโมเดลสองโมเดล
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และจะใช้ ได้ ดีเมื่อตัวแปรภายนอกและตัวแปรสังเกตได้ เป็ นตัวแปรมาตรฐาน
(Standardized RMR) ค่า RMR ควรมีค่าน้ อยกว่า .05 จึงแสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์
3.1.3 ค่ามาตรฐานรากที่ สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
(Standardized Root Mean Squared Residual: SRMR) เป็ นดัชนี บอกความคลาดเคลื่ อนจากการ
เปรี ยบเทียบความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดัชนีมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1
ถ้ ามีคา่ น้ อยกว่า .05 ก็แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
3.1.4 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองของ
การประมาณค่า (Root Mean Squared Error of Approximation: RMSEA) เป็ นดัชนีที่มีความคล้ ายคลึง
กับ RMR และ SRMR ตรงที่คานวณจากค่าความคลาดเคลื่อน แต่แตกต่างกันตรงที่ RMSEA เป็ นการ
คานวณเพื่ อประมาณค่าความคลาดเคลื่อนของประชากร ไม่ใช่ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง
ดังนันจึ
้ งมีนยั ถึงการอ้ างอิงกลับไปยังประชากรด้ วย นอกจากนี ้ยังปรับค่า df ด้ วย ดังนัน้ RMSEA จึง
เป็ นค่าที่ ไม่ได้ รับผลกระทบในกรณี ที่ โมเดลมี ค่าพารามิ เตอร์ จานวนมาก บราวน์ และคิวเดค (Brown &
Cudeck, 1993: 136-162) ได้ แนะนาเกณฑ์การตัดสินความกลมกลืนของโมเดล โดยใช้ ดชั นี RMSEA ว่า
ถ้ ามีค่าน้ อยกว่า .05 ก็แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนสูงมาก ถ้ ามีค่าอยู่ระหว่าง .05-.08 แสดงว่า
โมเดลมีความกลมกลืนดี ถ้ ามีคา่ อยูร่ ะหว่าง .08-.10 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืน แต่ไม่คอ่ ยดีมาก
นัก แต่ถ้ามีค่ามากกว่า .10 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนต่า และไดแมนโทโพรอสและซิกควอร์
(Diamantopoulos & Siguaw, 2000) เสนอว่า RMSEA ที่มีคา่ ระหว่าง .05-.08 หมายถึง โมเดลมีความ
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
3.1.5 ดัชนี วัด ระดับ ความกลมกลื น GFI (Goodness of Fit
Index) ซึง่ โจเรสค็อก (Joreskog & Sorbom, 1998: 121-122) เป็ นผู้พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นดัชนีที่บ่งบอก
ถึงร้ อยละของ Observed Covariance Matrix (S) ที่สามารถอธิบายได้ ด้วย Implied Covariance
Matrix (Σ(θ) การตีความจึงคล้ ายกับการตีความค่า R2 ในการวิเคราะห์ถดถอย ดังนันจึ
้ งเกิดความ
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สับสนและผิดพลาดในการตีความดัชนี GFI ว่าเป็ นร้ อยละความแปรปรวนของตัวแปรที่ โมเดล
สามารถอธิบายได้ ค่า GFI มีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ค่ายิ่งเข้ าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืน
และค่าที่ผ้ วู ิจยั ส่วนใหญ่ใช้ ตดั สินความกลมกลืนของโมเดลก็คือ ต้ องมีคา่ มากกว่า .90
3.2 ชุดดัชนีวดั ความสอดคล้ อง Incremental fit index ประกอบด้ วย
3.2.1 ค่า NFI (Normal Fit Index) เป็ นดัชนี วัดความสอดคล้ อง
เชิงสัมพันธ์ ที่ บอกว่าโมเดลที่ ได้ น ามาตรวจสอบนัน้ ดีกว่าโมเดลที่ ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์ กันเลย
(Baseline Model) หรื อโมเดลอิสระ (Independent Model) ซึ่งค่า NFI อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยที่ ถ้ าค่า
NFI ตังแต่
้ .90 ถือว่าแบบจาลองมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ทังนี
้ ้ ค่า NFI มีคา่ เข้ าใกล้ 1 จะ
บอกถึงความสอดคล้ องของข้ อมูลกับโมเดลมากขึ ้นเท่านัน้ (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham,
2006)
3.2.2 ค่า CFI (Comparative Fit Index) เป็ นดัชนีที่ปรับปรุงมา
จาก NFI ซึ่งค่า CFI อยู่ ระหว่าง 0 ถึง 1 ความซับซ้ อนของโมเดลไม่มีผลต่อดัชนีนี ้ เมื่อดัชนีนีม้ ีค่า
ตังแต่
้ .90 ขึ ้นไป แสดงว่าแบบจาลองมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
3.3 ดัชนีความกลมกลืนชุด Parsimony Fit Index ประกอบด้ วย
3.3.1 ค่าความสอดคล้ องที่ปรับแล้ ว (Adjust Goodness of
Fit Index: AGFI) เป็ นค่าที่คานวณจาก GFI แต่จะพิจารณาถึงตัวแปรที่วดั ได้ และขนาดของกลุ่ม
ตัว อย่ า ง โดยเป็ น ดัช นี ที่ ท าการปรั บ ค่า GFI ด้ วย df เนื่ องจากโมเดลหากยิ่ งเพิ่ มเส้ นอิ ทธิ พลหรื อ
ค่าพารามิเตอร์ ก็มีแนวโน้ มที่จะมีความกลมกลืนกับข้ อมูลอยู่แล้ ว เพราะเป็ นการทาให้ โมเดลนันเข้
้ า
ใกล้ โมเดลแบบ Just-Identified ดังนันดั
้ ชนี AGFI จึงเป็ นดัชนีที่พิจารณาถึงจานวนเส้ นอิทธิพลที่
อยู่ในโมเดลด้ วย โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ยิ่งมีค่ามากก็แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ เกณฑ์ ที่ใช้ ตดั สินความกลมกลืนของโมเดลคือ ต้ องมีค่ามากกว่า .90 แต่เนื่องจากค่า
AGFI จะเป็ นค่าที่ต่ากว่าค่า GFI ดังนันจึ
้ งมีบางคนแนะนาให้ ใช้ เกณฑ์ .80 หรื อ .85 แทน ถ้ าโมเดลใด
ค่า GFI และค่า AGFI แตกต่างกันมาก แสดงว่าโมเดลนัน้ มีเส้ นอิทธิ พลหรื อค่าพารามิเตอร์ ที่มี
ความสาคัญต่อโมเดลน้ อยอยูจ่ านวนมาก ทังนี
้ ้ ค่า AGFI มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0-1 เมื่อดัชนีนี ้มีคา่ ตังแต่
้
.90 ขึ ้นไป แสดงว่าแบบจาลองมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
3.3.2 ค่า PNFI (Parsimony normal fit index) เป็ นค่าที่แสดง
ถึงปริ มาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ วมที่ อธิ บายได้ ด้วยโมเดลที่ ปรับแก้ ด้วยความ
ซับซ้ อนของโมเดล ซึง่ ค่า PNFI ควรมีคา่ ตังแต่
้ .50 ขึ ้นไป
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3.3.3 ดั ช นี อั ต ราส่ ว นไค-สแควร์ สั ม พั ท ธ์ (Relative ChiSquare Ratio) เป็ นอัตราส่วนระหว่างค่า 2 กับระดับความเป็ นอิสระ (df) ซึง่ ควรมีค่าอยู่ระหว่าง
2-5 ซึ่งมูเลอร์ (เสรี ชัดแช้ ม, 2547: 29; อ้ างอิงจาก Mueller, 1996) เสนอว่าควรมีค่าน้ อยกว่า 2 จึงจะ
แสดงว่าแบบจาลองมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบแผนการวิจัย
การศึ กษาในระยะที่ 2 เป็ นการวิ จั ยในรู ปแบบการศึ กษาเฉพาะกรณี (Case Study
Approach) ดังนัน้ โดยดาเนินการภายหลังที่ได้ รับผลจากการวิจยั เชิงปริ มาณในระยะที่ 1 แล้ ว ผลที่ได้ คือ
ค้ นพบความสัมพั นธ์ ระหว่ างตัวแปรอิ ทธิ พลภายในตัวบุ คคล อิ ทธิ พลระหว่ างบุ คคลและอิ ทธิ พล
สิ่งแวดล้ อมทางวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการมีรูปร่ างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ และค้ นพบผู้ให้
ข้ อมูลหลักที่มีพฤติกรรมการกินผิดปกติ แล้ วดาเนินการวิจยั คุณภาพในระยะที่ 2 นามาทาการสัมภาษณ์
เชิงลึกเพื่อช่วยในการอธิบายผลให้ กระจ่างยิ่งขึ ้นหรื อเพื่อความเข้ าใจผลการวิจยั ในระยะที่ 1 ผู้วิจยั จึงมุ่ง
ทาการศึกษาเพื่อค้ นหาคาอธิบายเกี่ยวกับตัวแปร ที่ส่งผลต่อการมีรูปร่ างสวยงามและพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ และเพื่ อทาความเข้ าใจกระบวนการที่ น าไปสู่การมี รูปร่ างสวยงามของผู้หญิ งไทย ที่ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ ภายใต้ บริบทวัฒนธรรมการบริโภค
สนามวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษา โดยใช้ รูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) ซึง่ เป็ น
วิธีวิทยาที่เหมาะสมกับการศึกษาในครัง้ นี ้ ดังนันสนามที
้
่ใช้ สาหรับศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ จึงขึ ้นอยู่กับกลุ่ม
ผู้ร่วมวิ จัยเป็ นผู้หญิ งไทยที่ มี ช่วงอายุ 18-40 ปี ระหว่างวัยรุ่ นตอนปลายจนถึ งวัยผู้ ใหญ่ ตอนต้ น ที่ มี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยวัยรุ่ นตอนปลาย แหล่งพื ้นที่ในการเก็บข้ อมูลคือ มหาวิทยาลัยภาครัฐและ
เอกชน และวัยผู้ใหญ่ ตอนต้ นพื น้ ที่ ในการเก็ บข้ อมูล ได้ แก่ ศูนย์ การค้ า ศูนย์ ความงาม โรงพยาบาล
สถานศึกษาต่างๆ (เช่น โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็ นต้ น) สถานที่ทางาน ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาเพื่อค้ นหาคาอธิบายเกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อการมี
รูปร่ างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ และเพื่อทาความเข้ าใจกระบวนการการมีรูปร่างสวยงามของ
ผู้หญิงไทย ที่นาไปสูพ่ ฤติกรรมการกินผิดปกติ ภายใต้ บริบทวัฒนธรรมการบริ โภค โดยดาเนินการภายหลัง
ได้ รับผลจากการวิจยั เชิงปริ มาณในระยะที่ 1 ที่ได้ ค้นพบผู้ให้ ข้อมูลหลักที่มีพฤติกรรมการกินผิดปกติ แล้ ว
ดาเนินการวิจัยคุณภาพในระยะที่ 2 นามาทาการสัมภาษณ์ เชิงลึก ใช้ วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) และกาหนดเกณฑ์การคัดเข้ า (Inclusion Criteria) ของผู้ร่วมวิจยั ดังนี ้
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1. เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ระยะที่ 1 โดยวัยรุ่ นตอนปลาย เป็ นผู้ที่กาลังศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน และวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น เป็ นวัยทางาน ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ได้ แก่ ศูนย์ การค้ า ศูนย์ ความงาม โรงพยาบาล สถานศึกษาต่างๆ (เช่น โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย
วิทยาลัย เป็ นต้ น) ทัง้ ภาครั ฐและภาคเอกชน ประมาณจ านวน 20-30 คน หรื อจนกว่าจะได้ ข้ อมูลอิ่ มตัว
(Creswell, 1998)
2. เคยเข้ ารับบริ การคลินิกเสริ มความงาม หรื อเคยบริ โภคผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับเสริ มความ
งามทางโซเซียลเน็ตเวอร์ คหรื อซื ้อตามร้ านขายยาทัว่ ไป >1 ครัง้
3. ผ่านการท าแบบวัดพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ โดยมี คะแนนอยู่ใน
เปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ด้ วยวิธีคานวณ ทาโดยการวิเคราะห์คะแนนกลุม่ สูง-กลุม่ ต่า โดยใช้ เทคนิค 27 เปอร์ เซ็นต์
เลือกข้ อที่กลุ่มสูงและกลุ่มต่าที่มีคะแนนแตกต่างกัน ด้ วยการทดสอบ Independent t-test) (Susan MatlockHetzel, 1997) การหาค่า Percentile โดยการน าข้ อมูลคะแนนรวมของทัง้ กลุ่มวัยรุ่ นตอนปลายและกลุ่มวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้ น มาหาคะแนน Percentile ที่ 75 ซึ่งกลุ่มวัยรุ่ นตอนปลาย Percentile ที่ 75 คือกลุ่มที่ได้ คะแนน
232 คะแนน (= Percentile (DA2 : D A501,0.75) และกลุ่มวัยผู้ใหญ่ ตอนต้ น Percentile ที่ 75 คื อกลุ่มที่ ได้
คะแนน 217 คะแนน หรื อคานวณจากตาแหน่ง (500+1)/(75/100)=376 ซึ่ง Percentile ที่ 75 คือค่าคะแนนที่
เรี ยกจากน้ อยไปหามาก เป็ นตาแหน่งที่ 376 (DA คือ Cell ใน Excel, DA2 คือ Cell DA2 มีคา่ =1) จากนันผู
้ ้ วิจยั
ทาการคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants) และน ามาท าการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth Interview)
ต่อไป โดยผู้ร่วมวิจยั ต้ องมีประสบการณ์ ได้ แก่ 1) เคยทาให้ ตนเองมีรูปร่ างสวยงาม โดยใช้ วิธีการต่างๆ หรื อ
2) เป็ นโรคกลัวอ้ วนแบบกินอาหารจานวนมาก แล้ วเกิดความรู้ สึกผิดและทาการขับอาหารออกจากร่ างกาย
หรื อ 3) เคยมี ภาวะแทรกซ้ อนทางร่ างกายเกิ ดขึน้ เป็ นผลมาจากน า้ หนักตัวที่ น้ อยเกิ นไปหรื อภาวะขาด
สารอาหาร (Malnutrition) 3) มี หรื อเคยมี Body Mass Index (BMI) น า้ หนักตัวน้ อยกว่า 85 เปอร์ เซ็ นต์ ของ
น ้าหนักที่ควรจะเป็ นหรื อมีน ้าหนักต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน <18.5 หรื อเคยอ้ วนมาก่อนแต่ปัจจุบนั BMI <18.5
(ศิ ริ ไชย หงษ์ สวงนศรี , 2555: 534) โดยพฤติ กรรมที่ กล่ าวข้ างต้ นเคยมี อาการร่ วม 1-2 อย่ าง และเคยมี
ประสบการณ์ ประมาณ 3-6 เดือน เป็ นต้ นไป
4. กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลลงยินยอมเข้ าร่ วมการวิจยั ทุกคน (กรณีกลุ่มตัวอย่างอายุไม่ครบ 20 ปี
บริ บรู ณ์ กลุ่มตัวอย่างและผู้ปกครองลงยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั ทุกคน) ตลอดระยะเวลาที่ทาวิจยั ผู้วิจยั เก็บ
ข้ อมูลช่วงประมาณ ตังแต่
้ วนั ที่ 14 กันยายน-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (ระยะเวลา 2 เดือน)
วิธีการเข้ าถึงกลุ่มผู้เข้ าร่ วมวิจัย
การเข้ าถึ งกลุ่มผู้ร่วมวิจัยที่ เป็ นผู้หญิ งไทย โดยผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตภายนอก มี
ขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
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1. หนังสื อเรี ยนคณบดี มหาวิทยาลัยทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน หนังสื อขออนุมั ติ จาก
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ สาหรับเก็บข้ อมูลที่เป็ นวัยรุ่นตอนปลาย ในการยืนยันการเก็บข้ อมูลของนิสิต
ระดับปริญญาเอก
2. ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ เพื่อขอเก็บข้ อมูลกับผู้ร่วมวิจัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัย
ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน โดยแจ้ งวัตถุประสงค์ในการศึกษาและขันตอนการท
้
าวิจยั เพื่อให้ ผ้ รู ่ วมวิจยั และ
ต้ นสังกัดเข้ าใจและเต็มใจที่จะมีส่วนร่ วมในการวิจยั รวมทังท
้ าหนังสือการยินยอมเพื่อให้ ผ้ รู ่ วมวิจยั ยินยอม
เข้ าร่วมในการวิจยั ข้ อมูลอย่างเป็ นทางการ ที่ออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ หนังสือ
ยินยอมการเข้ าร่วมวิจยั ข้ อมูลอย่างเป็ นทางการ ที่ผา่ นคณะกรรมการจริยธรรมการ
3. วิจยั ในคน ออกโดยคณะกรรมการจริ ยธรรมสาหรับพิจารณาโครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์
สถาบันยุทธศาสตร์ ตึกศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 20 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื่อใช้ ในการ
ยืนยันการเก็บข้ อมูลของนิสิตระดับปริ ญญาเอก ในกรณีทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทังที
้ ่เป็ นวัยรุ่ นตอน
ปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยผู้วิจยั จะเข้ าไปสร้ างความคุ้นเคยกับ
ผู้ร่วมวิจยั เพื่อทาการศึกษาเชิงลึกด้ านบริ บทวัฒนธรรมการกินให้ มากขึ ้น โดยแจ้ งวัตถุประสงค์ในการศึกษา
และขันตอนการท
้
าวิจยั เพื่อให้ ผ้ รู ่วมวิจยั เต็มใจที่จะมีสว่ นร่วมในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เพื่อให้ การเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นไปอย่างมีทิศทาง ผู้วิจยั ได้ สร้ างแนวคาถาม
สาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกและกรอบคร่าวๆ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นประเด็นกว้ างๆ ที่
โดยกาหนดขึ ้นตามกรอบของปั ญหาการวิจยั เพื่อใช้ เป็ นแนวทางสาหรับการปฏิบตั ิงานในภาคสนาม และ
เมื่อผู้วิจยั ได้ เข้ าไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจริงจะมีการปรับเปลี่ยนและสร้ างประเด็นคาถามใหม่ๆ อยู่
เสมอตามความเหมาะสมทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์ ข้ อมูลที่ได้ และลักษณะของผู้ร่วมวิจยั เป็ นสาคัญ
วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นการเก็บข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลขนาดเล็ก
ดังนัน้ เทคนิ คที่ ใช้ ในการวิ จัยจึ งไม่ แยกขัน้ ตอนของการเก็ บข้ อมูลและการวิ เคราะห์ ออกจากกัน ใน
การศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลไปพร้ อมๆ กับการวิเคราะห์ กล่าวคือการเข้ าสารวจใน
พื ้นที่ที่ศึกษาเพื่อหาแหล่งข้ อมูลหลักฐาน เป็ นการแสดงตัวและสร้ างสัมพันธ์ ที่ดีกับผู้ร่วมวิจยั เมื่อเข้ าสู่
สนามการวิจยั ในช่วงแรกผู้วิจยั ยังไม่เร่ งรัดเก็บข้ อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั แต่ม่งุ เน้ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ และความไว้ วางใจให้ กับกลุ่มผู้ร่วมวิจยั โดยผู้วิจยั จะทาการสัมภาษณ์ พูดคุยอย่างไม่เป็ น
ทางการและเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้ วจึงใช้ แบบกึ่งโครงสร้ าง ระยะต่อมาผู้วิจยั จึงเริ่ มใช้ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลที่หลากหลายขึ ้นตามลาดับ ซึง่ รายละเอียดของวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลมีดงั ต่อไปนี ้
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1. การสังเกต (Observation)
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
3. ทาแบบสอบถามปลายเปิ ด โดยใช้ เครื่ องมือแบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้ าง ร่วมกับการ
บันทึกเสียงร่วมของผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั ผู้วิจยั สร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้ร่วมวิจยั โดยการแนะนาตนเอง บอก
จุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ด้วยภาษาง่ายๆ และชี ้แจงการสัมภาษณ์นี ้ถือเป็ นความลับเพื่อให้ ผ้ สู มั ภาษณ์
ผ่อนคลายและสบายใจในการตอบ
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาข้ อมูลมาวิเคราะห์นนได้
ั ้ จากการสังเกต (Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (InDepth Interview) ซึง่ อยูใ่ นรูปการจดบันทึกและการบันทึกเทปมาจัดข้ อมูล โดยผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์ มาทาการเขียนให้ ได้ ใจความและมีรายละเอียดครบถ้ วน จากนัน้ นามาพิมพ์ บรรยายเป็ น
เรื่ องราวเหตุการณ์ให้ มีความหมาย ทาการอ่านซ ้าข้ อมูลที่ได้ และเขียนบันทึกประกอบ เพื่อตังข้้ อสังเกต
หรื อช่วยจา หลังจากนันน
้ ามาร่ างสรุ ปข้ อมูล เพื่อทบทวนข้ อค้ นพบและพิจารณาความหมายของข้ อมูล
ให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. ทาการวิเคราะห์ ข้อมูลรายวัน เป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูลเบื ้องต้ นหลังจากที่ทาการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลเสร็ จสิ ้นในแต่ละวัน โดยนาข้ อมูลมาตรวจสอบความถูกต้ อง บันทึกอย่างละเอียดและขยาย
ความให้ ชดั เจน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลขณะที่ทาการสัมภาษณ์ ตามประเด็นคาตอบจากผู้ให้ สมั ภาษณ์
และถามต่อไป ตามแนวคาถามการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ างให้ ครอบคลุมประเด็นคาถามหลักที่ผ้ ูวิจัย
ต้ องการ
3. การวิเคราะห์โดยทาการตรวจสอบตามแบบบันทึกการสัมภาษณ์ เพื่อแยกองค์ประกอบ
ของข้ อมูล เพื่ อดูว่าข้ อมูลใดขัดแย้ งกันหรื อตกหล่นไปจะได้ ตรวจสอบและหาข้ อมูลเพิ่ มเติ มจนกว่าจะ
ครอบคลุมตามประเด็นการสัมภาษณ์
4. การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ภายในหมวดหมู่ของข้ อมูล โดยนาข้ อมูลที่ ได้ มาจัดเป็ น
หมวดหมูต่ ามแนวทางการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในหมวดหมู่
5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหมวดหมู่ โดยทาการแยกแยะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ มา
ให้ เห็นความเหมือน ความแตกต่างของข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ หลังจากนันน
้ าข้ อมูลที่ได้ ในแต่ละหมวดหมู่มา
ทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กนั
6. การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น โดยทาการดาเนินการในช่วง
การเก็บข้ อมูล เพื่อตรวจสอบข้ อมูลและทาความเข้ าใจให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
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7. วิเคราะห์ ข้อมูลรวม เพื่อหาข้ อสรุ ปของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีรูปร่ างสวยงามของ
ผู้หญิ งไทยที่ มี ต่อพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ ซึ่งเป็ นการเชื่ อมโยงข้ อมูลต่างๆ ในลักษณะองค์ รวม ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลรวมจะเป็ นการตรวจสอบความถูกต้ องและความน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก นามาเปรี ยบเทียบกันตามหลักการตรวจสอบสามเส้ า (Triangulation)
การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล (Trustworthiness)
ผู้วิ จัยตรวจสอบความเชื่ อถื อได้ ของข้ อมูลโดยมี รายละเอี ยดต่อไปนี ้ (Lincohn & Guba,
1985: 289-331; Creswell, 2003; ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, 2556: 141-144)
1. ความเชื่อถือได้ ของข้ อมูล (Credibility) ประกอบด้ วย
1.1 การให้ ผ้ รู ่ วมวิจยั ร่ วมตรวจสอบ (Member Checking) เป็ นการให้ ผ้ รู ่ วมวิจยั
ตรวจสอบซ ้าว่าถูกต้ องตามที่ผ้ รู ่วมวิจยั ต้ องการสื่อความหมายหรื อไม่ แล้ วจึงลงข้ อสรุป
1.2 การเข้ าไปสร้ างความคุ้นเคยกับผู้ร่วมวิ จัย เป็ นระยะเวลานาน (Prolong
Engagement)
1.3 การตรวจสอบแบบสามเส้ า (Triangulation) เป็ นการตรวจสอบความเที่ยงตรง
(Validitation) และยืนยัน (Confirmation) ข้ อมูลโดยใช้ วิธีการต่างๆ ดังนี ้
1.3.1 การตรวจสอบข้ ามแหล่ งข้ อมู ล (Data Triangulation) เป็ นการตรวจสอบ
ยืนยันข้ อมูลโดยใช้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งที่แตกต่างกัน
1.3.2 การตรวจสอบข้ ามวิ ธี การเก็ บรวบรวมข้ อมู ล (Methodological
Triangulation) เป็ นการตรวจสอบยืนยันข้ อมูลโดยใช้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากวิธีการที่แตกต่างกัน เช่น สังเกต
สัมภาษณ์ เอกสารที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
1.3.3 การตรวจสอบข้ ามนักวิ จัย (Researcher Triangulation) โดยใช้ นักวิ จัยที่
ต่างกันมาวิเคราะห์หรื อตีความหมายข้ อมูลเดียวกัน แล้ วนาผลที่ได้ มายืนยันซึง่ กันและกัน
1.3.4 การตรวจสอบข้ ามทฤษฎี (Theoretical Triangulation) โดยใช้ ทฤษฎีที่ตา่ งกัน
มาวิเคราะห์หรื อตีความหมายข้ อมูลเดียวกัน แล้ วนาผลที่ได้ มายืนยันซึง่ กันและกัน
1.4 การทาวิจัยอย่างมีขนตอนเป็
ั้
นกระบวนการคือ ก่อนที่จะทาการวิเคราะห์
และแปลความ ผู้วิจยั ได้ พิจารณาบทสัมภาษณ์และข้ อมูลที่ได้ มีการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลที่
ได้ จากการถามทวนกลับไปกลับมาจากผู้ร่วมวิจยั รวบรวมการบันทึกแต่ละครัง้ ที่เก็บข้ อมูล ให้ ผ้ รู ่วมวิจยั
ตรวจสอบความหมายที่ผ่านการวิเคราะห์ แล้ ว ว่ามีความถูกต้ องกับข้ อมูลเบื ้องต้ นหรื อไม่ และมีการ
ตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
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1.5 การให้ เพื่ อนช่ วยตรวจสอบ (Peer Debriefing) เป็ นการเพิ่ มความถูกต้ อง
แม่นยาของผลการวิจยั ที่ได้ โดยการให้ นกั วิจยั ที่อยู่ในสาขาเดียวกัน หรื อใกล้ เคียงกันมาช่วยตรวจสอบ
และถามค าถามเกี่ ยวกับกระบวนการเก็ บข้ อมูล และการตี ความหมายของผู้วิ จัยในงานที่ ศึ กษา
ในงานวิจยั นี ้ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็ นผู้ตรวจสอบ
2. ความไว้ วางใจได้ (Dependability) ผู้วิจยั ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั และอธิบายให้ เห็นถึงการทา
วิจยั อย่างมีขนตอนน
ั้
าเสนอข้ อมูลที่ละเอียดครบถ้ วน และครอบคลุมทาให้ ผ้ อู า่ นสามารถติดตามกระบวนการ
ในการทาวิจยั และวิเคราะห์ข้อมูลได้ โดยเฉพาะการให้ รหัสความหมาย (Meaning Code) การสร้ างประเด็นซึง่
ได้ รับการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3. การยืนยันผลการวิจยั (Confirm Ability)
3.1 ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลและบันทึกไว้ อย่างเป็ นระบบ สามารถตรวจสอบได้ ทงั ้
การบันทึกข้ อมูลการสัมภาษณ์และการสังเกต ข้ อมูลการสัมภาษณ์ได้ รับการตรวจสอบความถูกต้ องและ
ครบถ้ วนจากผู้ให้ ข้อมูล
3.2 การอ้ างคาพูด (Quotation) ของผู้ให้ ข้อมูลในการนาเสนอข้ อมูล โดยการใช้
ถ้ อยคาของผู้ให้ ข้อมูลมากที่สดุ เมื่อมีความจาเป็ นต้ องตัดคาพูดบางคาของผู้ให้ ข้อมูลไป ผู้วิจยั มีความ
ประสงค์เพื่อให้ มีการสื่อความหมายที่กระชับชัดเจนขึ ้น โดยยังคงความหมายเดิมไว้
3.3 การสรุปข้ อมูลในขันตอนต่
้
างๆ ได้ แก่ การแสดงความหมายของสาระสาคัญ
ข้ อมูล (Meaning Code) การจัดหมวดหมู่ (Category) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของข้ อมูล การค้ นหา
แก่นโครงสร้ าง (Theme) และการแปลความหมาย ทังนี
้ ้โดยผ่านการทบทวนจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3.4 ความสามารถในการนาไปศึกษาหรื ออธิบายกรณีอื่นที่มีลกั ษณะหรื อเงื่อนไข
ที่คล้ ายคลึงกัน (Transferability) กล่าวคือการวิจยั นี ้ไม่ได้ มีจดุ มุ่งหมายในการอ้ างอิงไปยังประชากร แต่
อาจนาผลการวิจัยไปปรับใช้ กับกลุ่มที่มีบริ บทใกล้ เคียงกับผู้ร่วมวิจยั ได้ ขึ ้นอยู่กับความต้ องการของ
ผู้นาผลการวิจยั ไปใช้
การพิทกั ษ์ สิทธิ์ผ้ ูให้ ข้อมูลในระยะที่ 1-2
ขันตอนการเก็
้
บรวบรวมข้ อมูลวิจยั ผู้วิจยั ได้ รับหนังสืออนุมตั ิจากคณะกรรมการพิจารณา
จริ ยธรรมในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เป็ นใบรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ของข้ อเสนอการวิจยั
เอกสารข้ อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้ าร่วมการวิจยั และใบยินยอม หมายเลขข้ อเสนอการวิจยั MEDSWUEC140/60E โดยในช่วงดาเนิ นการวิจัย ผู้วิจัยได้ ท าตามหลักการและแนวทางการพิทักษ์ สิทธิ์ โดยท าการ
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แนะนาตัวผู้วิจยั กับกลุ่มตัวอย่าง สร้ างสัมพันธภาพกับผู้ให้ ข้อมูลเพื่อให้ เกิดความไว้ วางใจ และสอบถาม
ความสมัครใจในการเข้ าร่วมวิจยั กับผู้ให้ ข้อมูลทุกราย ทังนี
้ ้ผู้วิจยั พิจารณาความพร้ อมของ ผู้ร่วมวิจยั เป็ น
สาคัญ ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล การขออนุญาต
บันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ จานวนครัง้ ในการสัมภาษณ์ ระยะเวลา สถานที่ที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ การขอ
ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล การมีสิทธิ์ตอบหรื อไม่ตอบคาถาม การไม่เปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวโยง
ถึงผู้ให้ ข้อมูล การรักษาความลับของข้ อมูลโดยการเก็บไว้ ในที่ปลอดภัยและไม่นาไปเผยแพร่แก่สาธารณชน
ข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้นาเสนอในภาพรวม ใช้ นามสมมติ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลได้
ซักถามข้ อสงสัยต่างๆ ให้ เวลาคิดตัดสินใจด้ วยความสมัครใจ การดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้เข้ าร่วมวิจยั ทุกคน
ได้ รับค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ ในเอกสารจริยธรรมในมนุษย์ โดยผู้เข้ าร่วมการวิจยั ไม่เสียค่าใช้ จ่ายใดๆ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั ผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบ
มีลาดับเชิงอธิ บาย (Explanatory Sequential Design) แบ่งเป็ น 2 ระยะ ได้ แก่ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ระยะที่ 1 การวิจยั เชิงปริ มาณ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2 การวิจยั เชิงคุณภาพ ตามลาดับ โดย
รายละเอียดดังนี ้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1 การวิจยั เชิงปริมาณ โดยนาเสนอข้ อค้ นพบตามวัตถุประสงค์
ข้ อที่ 1-2 คื อ เพื่ อการสร้ างและพัฒนาแบบวัดพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ของผู้ หญิ งไทยที่ มี คุณภาพ
เที่ ยงตรงและเชื่อมั่น และเพื่อทดสอบและพัฒนาแบบจาลองสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ
ปั จจัยจิ ตสังคมที่ มี อิ ทธิ พลต่อพฤติ กรรมการกิ นผิดปกติ ของผู้หญิ งไทย ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลระยะที่ 2 การวิ จั ยเชิ งคุ ณ ภาพ โดยน าเสนอข้ อค้ นพบตาม
วัตถุประสงค์ ข้ อที่ 3-4 คื อ เพื่ อค้ นหาค าอธิ บายเกี่ ยวกับตัวแปรที่ มี ผลต่ อการมี รู ปร่ างสวยงามและ
พฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ และเพื่ อค้ นหากระบวนการการมี รูปร่ างสวยงามของผู้หญิ งไทย ที่ น าไปสู่
พฤติกรรมการกินผิดปกติ ภายใต้ บริ บทวัฒนธรรมการบริโภค
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลระยะที่ 1 การวิจยั เชิงปริมาณ
สัญลักษณ์ และอักษรย่ อ และตัวแปรที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลและการแปรผล
ผู้วิจยั เสนอสัญลักษณ์ และอักษรย่อ และตัวแปรที่ใช้ ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจตรงกัน ดังนี ้
สัญลักษณ์
n
M
SD
Sk
Ku
r

ความหมาย
จานวนวัยรุ่นตอนปลายและจานวนวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าความเบ้ (Skewness)
ค่าความโด่ง (Kurtosis)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient)
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สัญลักษณ์
SE
R2

ความหมาย
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)
ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ (Squared Multiple Correlations)
ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square)
2
df
ค่าองศาความเป็ นอิสระ
p
ค่าความน่าจะเป็ นในการทดสอบสมมติฐาน/ค่านัยสาคัญทางสถิติ
CR
ค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (Construct Reliability)
AVE
ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่สกัดได้ (Average Variance Extracted)
TE
อิทธิพลรวม (Total Effect)
DE
อิทธิพลทางตรง (Direct Effect)
IE
อิทธิพลทางอ้ อม (Indirect Effect)
GFI
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index)
SRMR
ค่ามาตรฐานรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (Standardize Root Mean
Square Residual)
RMSEA
ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณค่า (Root
Mean Square Error of Approximation)
CFI
ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดีเปรี ยบเทียบ (Comparative Fit Index)
NFI
ดัชนีวดั ความสอดคล้ องเชิงสัมพันธ์ (Normal fit index)
AGFI
ค่าความสอดคล้ องที่ปรับแก้ แล้ ว (Adjust Goodness of Fit Index)
PNFI
ดัชนีวดั ความกลมกลืนเชิงประหยัด (Parsimony Normed Fit Index)
NNFI
ดัชนี Non-Nomed Fit Index/ดัชนีวดั ความกลมกลืน (Non-Normal Fit Index)
TLI
ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบกับโมเดลที่ไม่มีความสัมพันธ์ (Tuck-Lewis
Index)
CAIC
ดัชนีวดั ความกลมกลืนเชิงประหยัดของโมเดลตังต้
้ นกับโมเดลอิ่มตัว (Consistent
Akaike Information Criterion)
Relative 2/df ไค-สแควร์ สมั พัทธ์
การวิ เคราะห์ แบบจ าลองสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุปั จจัยจิ ตสังคมที่ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ผู้วิจยั ได้ กาหนดอักษรย่อเพื่อใช้ แทนตัวแปร ดังนี ้
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ตัวแปรแฝง
อักษรย่อ
ตัวแปรสังเกต
พฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ BEH การกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa
การกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa
การกินผิดปกติแบบ Binge Eating
เจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมการกิน
ATT ด้ านความรู้เชิงประเมินค่า
ด้ านความรู้สกึ
ด้ านความพร้ อมกระทา
การรับรู้ความสามารถตนเองใน
SELF ปริมาณความมัน่ ใจในความสามารถในการ
การจัดการการมีรูปร่างสวยงาม
จัดการตนเองเมื่อต้ องการมีรูปร่างสวยงาม
การตัดสินใจแสดงพฤติกรรม
DM
การวิเคราะห์สาเหตุของการตัดสินใจที่จะ
การกิน
แสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ
กาหนด/พัฒนาทางเลือก และทาการเลือก
วิธีที่ดที ี่สดุ
การสนับสนุนทางสังคมจาก
SUP การสนับสนุนด้ านอารมณ์
กลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่าง
การสนับสนุนด้ านข้ อมูล ข่าวสาร
สวยงาม
การสนับสนุนด้ านวัตถุสงิ่ ของ
ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่าง MODEL ตัวแบบจากสื่อ
สวยงาม
ตัวแบบจากบุคคลอื่น
การเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อ
RES ความสามารถของบุคคลในการเข้ าถึงแหล่ง
การมีรูปร่างสวยงาม
วิธีการเข้ าถึงแหล่งบริการ
รายได้ ของครอบครัว
Income รายได้ ของครอบครัว

อักษรย่อ
BEH1
BEH2
BEH3
ATT1
ATT2
ATT3
SELF1
DM1
DM2
SUP1
SUP2
SUP3
MODEL1
MODEL2
RES1
RES2
Income

ผู้วิจัยนาเสนอลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิติพืน้ ฐานคะแนน
พฤติกรรมการกิ นผิดปกติของผู้หญิ งไทย และการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างสองตัวแปร (Bivariate
Relationship) มีรายละเอียดดังนี ้
1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ างและตัวแปร
1.1 ลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง แสดงดังตาราง 3
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ตาราง 3 จานวนและร้ อยละของข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างผู้หญิงไทย จานวน 1,000 คน

ข้ อมูลทัว่ ไป
ระดับการศึกษาสูงสุดในปัจจุบนั
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
กาลังเรี ยนระดับปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าระดับปริญญาตรี
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้ าง
อาชีพปั จจุบนั
นิสติ /นักศึกษา
รับราชการ
พนักงานบริษัท
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ : แม่บ้าน รับจ้ าง

วัยรุ่นตอนปลาย วัยผู้ใหญ่ตอนต้ น
(n=500)
(n=500)
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

รวม
(n=1,000)
จานวน ร้ อยละ

0
0
0
500
0
0

0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0

2
14
74
48
287
75

0.4
2.8
14.8
9.6
57.4
15

2
14
74
548
287
75

0.2
1.4
7.4
54.8
28.7
7.5

500
0
0

100.0
0.0
0.0

362
124
14

72.4
24.8
2.8

862
124
14

86.2
12.4
1.4

500
0
0
0
0

100.0
0.0
0.0
0.0
0.0

10
116
183
81
110

2.0
23.2
36.6
16.2
22.0

510
116
183
81
110

51.0
11.6
18.3
8.1
11.0
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ตาราง 3 (ต่อ)

ข้ อมูลทัว่ ไป
รายได้ ครอบครัว
ต่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน
10,001-25,000 บาทต่อเดือน
25,001-40,000 บาทต่อเดือน
> 40,000 บาทต่อเดือน
ปั จจุบนั ท่านพักอาศัย
อยูค่ นเดียว
อยูก่ บั เพื่อน
อยูก่ บั สามี
อยูก่ บั ญาติพี่น้อง
อยูก่ บั พ่อแม่
ค่าใช้ จ่ายในการรับบริการที่สถานเสริม
ความงามหรื อคลินิกเวชกรรมเกี่ยวกับ
การควบคุมน ้าหนักหรื อไม่ ในช่วง 3
เดือนที่ผา่ นมา
มี
ไม่มี

วัยรุ่นตอนปลาย วัยผู้ใหญ่ตอนต้ น
(n=500)
(n=500)
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

รวม
(n=1,000)
จานวน ร้ อยละ

150
135
117
98

30.0
27.0
23.4
19.6

13
228
178
81

2.6
45.6
35.6
16.2

163
363
295
179

16.3
36.3
29.5
17.9

107
206
0
107
80

21.4
41.2
0.0
21.4
16.0

121
51
115
152
61

24.2
10.2
23.0
30.4
12.2

228
257
115
259
141

22.8
25.7
11.5
25.9
14.1

125
375

25.0
75.0

157
343

31.4
68.6

282
718

28.2
71.8

จากตาราง 3 ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็ นผู้หญิ งไทยที่มีช่วงอายุ 18-40 ปี
โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ 1) กลุ่มวัยรุ่ นตอนปลาย ช่วงอายุ 18-24 ปี ที่กาลังศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน และ 2) กลุม่ วัยผู้ใหญ่ตอนต้ น เป็ นวัยทางาน ช่วงอายุ 25-40 ปี ที่
อาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล จานวนทังหมด
้
1,000 คน ซึง่ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างเพื่อใช้ ใน
การวิเคราะห์ผลข้ อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อ 1 เพื่อการสร้ างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติของผู้หญิงไทย ที่มีคณ
ุ ภาพเที่ยงตรงและเชื่อมัน่ มีรายละเอียดดังนี ้
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กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย เป็ นนักศึกษาผู้หญิง จานวน 500 คน ที่มีช่วงอายุ 18-24 ปี
(20.49±1.23 ปี ) มี น า้ หนักตามเกณฑ์ ส่วนสูง BMI เฉลี่ ย 21.10 (SD=4.00) ก าลังเรี ยนระดับปริ ญญาตรี
ทังหมดมี
้
สถานภาพโสด มีรายได้ ครอบครัว ต่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ น ร้ อยละ 30 รองลงมาคือ
10,001-25,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ 27 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับเพื่อน คิดเป็ นร้ อยละ 41.2 รองลงมา
คือ อาศัยอยู่คนเดียวและอยู่คนเดียว คิดเป็ นร้ อยละ 21.4 และค่าใช้ จ่ายในการรับบริ การที่สถานเสริ มความ
งามหรื อคลินิกเวชกรรมเกี่ยวกับการควบคุมน ้าหนักหรื อไม่ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ไม่มีคา่ ใช้ จ่าย
คิดเป็ นร้ อยละ 75 รองลงมาคือ มีคา่ ใช้ จ่าย คิดเป็ นร้ อยละ 25
กลุ่ มตั วอย่ างที่ เป็ นวั ยผู้ ใหญ่ ตอนต้ น เป็ นวั ยท างาน ที่ อาศั ยอยู่ ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 500 คน ที่มีช่วงอายุ 25-40 ปี (30.38±4.85) มีนา้ หนักตามเกณฑ์
ส่วนสูง BMI เฉลี่ย 22.78 (SD=3.65) มี ระดับการศึกษาสูงสุดในปั จจุบันมากที่ สุดคือระดับปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้ อยละ 57.4 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้ อยละ 14.8 สถานภาพ
โสดมากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 72.4 รองลงมาคื อสถานภาพสมรส คิ ดเป็ นร้ อยละ 24.8 ส่วนใหญ่ มี อาชี พ
พนักงานบริ ษัท คิดเป็ นร้ อยละ 36.6 รองลงมาคือ รับราชการ คิดเป็ นร้ อยละ 23.2 มีรายได้ ครอบครัว มาก
ที่ สุดคื อ 10,001-25,000 บาทต่ อเดื อน คิ ดเป็ นร้ อยละ 45.6 รองลงมาคื อ 25,001-40,000 บาทต่ อเดื อน
คิดเป็ นร้ อยละ 35.6 ส่วนใหญ่อาศัยอยูก่ บั ญาติพี่น้อง คิดเป็ นร้ อยละ 30.4 รองลงมาคือ อยูค่ นเดียว คิดเป็ น
ร้ อยละ 24.2 และค่าใช้ จ่ายในการรับบริ การที่สถานเสริ มความงามหรื อคลินิกเวชกรรมเกี่ยวกับการควบคุม
น า้ หนักหรื อไม่ ในช่ วง 3 เดื อนที่ ผ่ านมา ส่ วนใหญ่ ไม่ มี ค่ าใช้ จ่ าย คิ ดเป็ นร้ อยละ 68.6 รองลงมาคื อ มี
ค่าใช้ จ่าย คิดเป็ นร้ อยละ 31.4
1.2 ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิ ติ พื น้ ฐานคะแนนพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ของผู้หญิ งไทย
การวิเคราะห์คา่ สถิติพื ้นฐานของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของตัวแปร
ก่อน โดยการตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรสังเกตและตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร
สังเกต เพื่อตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นในการวิเคราะห์ แบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1.2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แต่ละ
องค์ประกอบของแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติ (ภาคผนวก ง ตาราง 40)
1.2.2 การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรวิเคราะห์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
ได้ แก่ ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ค่านัยส าคัญของสถิ ติ (p) ของสถิ ติ ทดสอบ
ไค-สแควร์ (2) พิจารณาจากผลการทดสอบการมีนยั สาคัญทางสถิติของความเบ้ และความโด่ง ซึง่ หาก
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p>.05) แสดงว่าตัวแปรมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ แสดงดังตาราง 4
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ตาราง 4 ค่าความเบ้ ความโด่ง และค่าสถิติทดสอบการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติของตัวแปรสังเกต
Skewness and
Kurtosis
p
2
2.00
.368
111.77 .000
12.03
.002
6.61
.037
4.18
.124
16.39
.000
.73
.693

ตัวแปร

Skewness

Kurtosis

พฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa (BEH1)
พฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa (BEH2)
พฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ Binge Eating (BEH3)
ด้ านความรู้เชิงประเมินค่า (ATT1)
ด้ านความรู้สกึ (ATT2)
ด้ านความพร้ อมกระทา (ATT3)
ปริมาณความมัน่ ใจในความสามารถในการจัดการตนเอง
เมื่อต้ องการมีรูปร่างสวยงาม (SELF1)
การวิเคราะห์สาเหตุของการตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรม
การกินผิดปกติ (DM1)
กาหนด/พัฒนาทางเลือก และทาการเลือกวิธีที่ดที ี่สดุ (DM2)
การสนับสนุนด้ านอารมณ์ (SUP1)
การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร (SUP2)
การสนับสนุนด้ านวัตถุสงิ่ ของ (SUP3)
ตัวแบบจากสื่อ (MODEL1)
ตัวแบบจากบุคคลอื่น(MODEL2)
ความสามารถของบุคคลในการเข้ าถึงแหล่งบริการ (RES1)
วิธีการเข้ าถึงแหล่งบริการ (RES2)
รายได้ ของครอบครัว (Income)

.052
.980
.156
.087
.082
.177
.018

-.191
-.172
-.419
-.329
-.270
-.429
-.140

.132

-.345

9.56

.008

.136
-.018
.082
.208
.128
.001
.139

-.449
-.141
-.523
-.641
-.448
-.300
-.430

16.29
.74
20.80
43.58
16.54
4.61
15.18

.000
.690
.000
.000
.000
.100
.001

.254
-.002

-.597
-.821

41.21
94.82

.000
.000

จากตาราง 4 ผลการทดสอบการแจกแจงแบบโค้ งปกติของตัวแปรสังเกต พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างมีคณ
ุ ลักษณะของแต่ละตัวแปร ดังนี ้
พฤติกรรมการกินผิดปกติ มีค่าความเบ้ อยู่ระหว่าง .052 ถึง .980 แสดงว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมการกินผิดปกติเบ้ ขวา ส่วนค่าความโด่งมีค่าอยู่ระหว่าง -.419 ถึง -.172
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แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีการกระจายแบนกว่าโค้ งปกติ ข้ อมูลมีการกระจายมาก เมื่อพิจารณาค่าสถิติ
พบว่าพฤติกรรมการกินผิดปกติแบบAnorexia Nervosa ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่าพฤติกรรมการ
กิ นผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa มี การกระจายตัวเป็ นโค้ งปกติ ส่วนพฤติกรรมการกิ นผิดปกติแบบ
Bulimia Nervosa และพฤติกรรมการกิ นผิดปกติแบบ Binge Eating มี นัยสาคัญทางสถิ ติแสดงว่าคะแนน
พฤติกรรมการกินผิดปกติทงสองแบบมี
ั้
การกระจายไม่เป็ นโค้ งปกติ
เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีค่าความเบ้ อยู่ระหว่าง .082 ถึง .177
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมี เจตคติ ที่ มี ต่อพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ เบ้ ขวา ในขณะที่ ความโด่งมี ค่าอยู่
ระหว่าง -.429 ถึง -.270 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีการกระจายแบนกว่าโค้ งปกติ เมื่ อพิจารณาค่าสถิ ติ
พบว่าด้ านความรู้ เชิ งประเมิ นค่าและด้ านความรู้ สึกไม่ มี นัยส าคัญ แสดงว่าคะแนนเจตคติ ที่ มี ต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติด้านความรู้เชิงประเมินค่าและด้ านความรู้สกึ มีการกระจายเป็ นโค้ งปกติ ส่วน
ด้ านความพร้ อมกระทามีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าคะแนนเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ด้ านความพร้ อมกระทามีกระจายไม่เป็ นโค้ งปกติ
การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม มีคา่ ความเบ้ อยู่
เท่ากับ .018 แสดงว่า กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนของการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่าง
สวยงามเบ้ ขวา ส่วนความโด่งมีค่าเท่ากับ -.140 แสดงว่ามีคะแนนการรับรู้ ความสามารถตนเองในการ
จัดการการมีรูปร่ างสวยงามมีการกระจายตัวมาก เมื่อพิ จารณาค่าสถิติพบว่าไม่มีนัยสาคัญแสดงว่า
คะแนนการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงามมีการกระจายเป็ นโค้ งปกติ
การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีค่าความเบ้ อยู่ระหว่าง .132 ถึง
.136 แสดงว่ากลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติเบ้ ขวา ส่วนความโด่งมี
ค่าอยู่ระหว่าง -.449 ถึง -.345 แสดงว่ามี คะแนนการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกิ นผิดปกติมีการ
กระจายตัวมาก เมื่อพิจารณาค่าสถิติพบว่ามีนยั สาคัญแสดงว่าคะแนนการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการ
กินผิดปกติ มีการกระจายไม่เป็ นโค้ งปกติ
การสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงาม มีคา่ ความเบ้
อยู่ระหว่าง -.018 ถึง .208 แสดงว่ากลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนการสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ อง
การมี รู ปร่ างสวยงามเบ้ ขวา ส่ วนความโด่ งมี ค่ าอยู่ระหว่ าง -.641 ถึ ง -.141 แสดงว่ ามี คะแนนการ
สนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่ อนในเรื่ องการมี รูปร่ างสวยงามมี การกระจายตัวมาก เมื่ อพิ จารณา
ค่าสถิติพบว่ามีนัยสาคัญแสดงว่าคะแนนการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ าง
สวยงามด้ านการสนับสนุนด้ านอารมณ์ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติแสดงว่า การการสนับสนุนทางสังคมจาก
กลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงามด้ านการสนับสนุนด้ านอารมณ์มีการกระจายเป็ นโค้ งปกติ ในขณะ
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ที่การการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงามด้ านการสนับสนุนด้ านข้ อมูล
ข่าวสารและด้ านการสนับสนุนด้ านวัตถุสงิ่ ของมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่าการการสนับสนุนทางสังคม
จากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงามด้ านการสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร และด้ านการสนับสนุน
ด้ านวัตถุสงิ่ ของมีการกระจายตัวไม่เป็ นโค้ งปกติ
ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม มีค่าความเบ้ อยู่ระหว่าง .001 ถึง .128
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมี คะแนนตัวแบบจากสื่อของการมี รูปร่ างสวยงามเบ้ ขวา ส่วนความโด่งมี ค่าอยู่
ระหว่าง -.448 ถึง -.300 แสดงว่ามีคะแนนตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามมีการกระจายตัวมาก
เมื่อพิจารณาค่าสถิติพบว่าตัวแบบจากสื่อมีนยั สาคัญแสดงว่าคะแนนตัวแบบจากสื่อมีการกระจายตัว
ไม่เป็ นโค้ งปกติ ส่วนตัวแบบจากบุคคลอื่นไม่มีนยั สาคัญทางสถิติแสดงว่าตัวแบบจากบุคคลอื่นมีการ
กระจายเป็ นโค้ งปกติ
การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม มีค่าความเบ้ อยู่ระหว่าง
.139 ถึง .254 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงามเบ้
ขวา ส่วนความโด่งมีค่าอยู่ระหว่าง -.597 ถึง -.430 แสดงว่ามีคะแนนการเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อ
การมีรูปร่างสวยงามมีการกระจายมาก เมื่อพิจารณาค่าสถิติพบว่าการเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมี
รูปร่ างสวยงามมีนยั สาคัญทางสถิติแสดงว่าการเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงามมีการ
กระจายไม่เป็ นโค้ งปกติ
รายได้ ของครอบครัว มีค่าความเบ้ เท่ากับ -.002 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้
ของครอบครัวเบ้ ขวา ส่วนความโด่งมีค่าเท่ากับ -.821 แสดงว่ารายได้ ของครอบครัวมีการกระจายมาก
เมื่อพิจารณาค่าสถิติพบว่ารายได้ ของครอบครัวมีการกระจายไม่เป็ นโค้ งปกติ
จากการตรวจสอบการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติข้างต้ น พบว่าการแจกแจงของข้ อมูล
ไม่เป็ นโค้ งปกติในหลายตัวแปร ผู้วิจยั จึงทาการแปลงข้ อมูลนาเข้ าให้ เป็ นโค้ งปกติมากขึ ้น โดยการใช้
Z-Score ผลการวิเคราะห์ แสดงดังตาราง 5
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ตาราง 5 ค่าความเบ้ ความโด่งและค่าสถิติทดสอบการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติของตัวแปรสังเกต
(หลังการปรับข้ อมูล)
Variable
พฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ
Anorexia Nervosa (BEH1)
พฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ
Bulimia Nervosa (BEH2)
พฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ
Binge Eating (BEH3)
ด้ านความรู้เชิงประเมินค่า (ATT1)
ด้ านความรู้สกึ (ATT2)
ด้ านความพร้ อมกระทา (ATT3)
ปริมาณความมัน่ ใจในความสามารถใน
การจัดการตนเอง เมื่อต้ องการมีรูปร่าง
สวยงาม (SELF1)
การวิเคราะห์สาเหตุของการตัดสินใจที่จะ
แสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ(DM1)
กาหนด/พัฒนาทางเลือก และทาการ
เลือกวิธีที่ดีที่สดุ (DM2)
การสนับสนุนด้ านอารมณ์ (SUP1)
การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร (SUP2)
การสนับสนุนด้ านวัตถุสิ่งของ (SUP3)
ตัวแบบจากสื่อ (MODEL1)
ตัวแบบจากบุคคลอื่น(MODEL2)
ความสามารถของบุคคลในการเข้ าถึง
แหล่งบริการ (RES1)
วิธีการเข้ าถึงแหล่งบริการ (RES2)
รายได้ ของครอบครัว (Income)

Skewness

Kurtosis

Skewness and Kurtosis

Z-Score

P-Value

Z-Score

P-Value

Chi-Square

P-Value

-.364

.716

-.714

.475

.642

.725

-.568

.57

-1.158

.247

1.663

.435

-1.08

.28

-1.887

.059

4.727

.094

-.283
-.327
.032
-.087

.777
.743
.974
.931

-.515
-.889
-.148
-.445

.606
.374
.882
.656

.346
.897
.023
.206

.841
.639
.989
.902

.099

.921

-.487

.626

.247

.884

-.295

.768

-.863

.388

.831

.660

.159
-.717
-1.39
-.49
-.873
-.726

.874
.473
.164
.624
.404
.468

-.285
-1.202
-1.406
-.394
-.584
-.887

.776
.229
.160
.693
.542
.375

.107
1.961
3.911
.395
2.268
1.313

.948
.375
.142
.821
.225
.519

-.433
-.023

.665
.981

-.292
-5.312

.770
.000

.273
28.221

.873
.000
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จากตาราง 5 จากการประเมินโครงสร้ างแบบจาลองโดยใช้ สถิติวิธีการประมาณ
ค่าแบบไลค์ลิฮูดสูงสุด (Maximum Likelihood) มีข้อตกลงเบื ้องต้ นว่าข้ อมูลต้ องมีการแจกแจงเป็ นโค้ ง
ปกติหลายตัวแปร ซึ่งเป็ นการยากที่จะทาเช่นนัน้ ดังนันจึ
้ งมีการเสนอให้ พิจารณาว่าตัวแปรที่ศึกษามี
การกระจายเป็ นโค้ งปกติ แบบ ตัวแปรเดี ยวหรื อไม่ โดยให้ พิ จารณาค่ า p-value ของความเบ้ และ
ความโด่ง ถ้ า p-value >.05 แสดงว่าข้ อมูลมี การกระจายเป็ นโค้ งปกติ (Kline, 2011) ซึ่งผู้วิจัยพบว่า
ตัวแปรสังเกตเกือบทุกตัวมีการกระจายเป็ นโค้ งปกติยกเว้ น ตัวแปรรายได้ ของครอบครัว เพราะข้ อมูล
เป็ นตัวแปรจัดประเภท (Category Data) แสดงให้ เห็นว่าตัวแปรที่ทาการศึกษาส่วนใหญ่มีการแจกแจง
เป็ นโค้ งปกติ จึงทาให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงเบื ้องต้ นของการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้ างได้
1.2.3 การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างสองตัวแปร (Bivariate Relationship) โดย
ค านวณค่ าสัม ประสิ ทธิ์ สหสัม พั นธ์ ของเพี ยร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation) โดยได้
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แสดงดังตาราง 6

.576**

.418**
.421**

.466**
.551**
.484**

.438**
.401**
.475**
.401**

.575**
.461**
.444**
.427**
.383**

.605**
.585**
.511**
.428**
.508**
.457**

.509**
.462**
.469**
.468**
.360**
.462**
.413**

.616**
.544**
.499**
.442**
.474**
.450**
.514**
.455**

.483**
.395**
.521**
.516**
.493**
.504**
.467**
.483**
.458**

.523**
.480**
.442**
.515**
.459**
.496**
.508**
.426**
.521**
.472**

.540**
.521**
.420**
.437**
.444**
.395**
.405**
.500**
.317**
.469**
.435**

.552**
.575**
.525**
.486**
.404**
.467**
.485**
.477**
.470**
.476**
.500**
.401**

.510**

.586**

.383**

.440**

.469**

.465**

.406**

.415**

.471**

.319**

.459**

.392**

.400**

.452**

.367**

.416**

.461**

.401**

.386**

.406**

.388**

.253**

.392**

.375**

.396**

.476**

.508**

.471**

.375**

.428**

.441**

.380**

.415**

.413**

.445**

.437**

-0.038

-0.014

0.056

0.027

0.008

-0.033

0.009

0.001

-0.036

-0.004

ATT3

SELF1

DM1

DM2

SUP1

SUP2

SUP3

MODEL1 -0.015

0.055

ATT2

MODEL2

RES1

RES2

หมายเหตุ . มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ **01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

.443**

.385**

.491**

0.003

ATT1

RES1

1

MODEL1 MODEL2

.470**

SUP3

.430**

SUP2

-0.043

SUP1

BEH3

DM2

1

DM1

.491**

SELF1

-0.034

ATT3

BEH2

ATT2

1

ATT1

0.051

BEH3

BEH1

BEH2

1

BEH1

income

Variables income

ตาราง 6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสังเกต (n=1,000)

1

RES2
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จากตาราง 6 ผลการวิ เคราะห์ ค่า สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เพี ยร์ สันระหว่าง
ตัวแปร จ านวน 120 คู่ พบว่ ามี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พั น ธ์ อยู่ ระหว่ าง -.043 ถึ ง .616 พิ จารณา
ความสัมพันธ์ ของตัวแปรสังเกตภายในตัวแปรแฝง พบว่ าพฤติ กรรมการกิ นอาหารผิ ดปกติ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั เป็ นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง .430 ถึง .491 โดยพฤติกรรมการกินผิดปกติ
แบบ Anorexia Nervosa กับการกิ นผิ ดปกติ แบบ Bulimia Nervosa มี ความสัมพันธ์ กันสูงที่ สุดมี ค่า
เท่ากับ .491 เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั เป็ นค่าเชิง
บวก อยูร่ ะหว่าง .540 ถึง .575 โดยเจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมการกินผิดปกติ ด้ านความรู้เชิงประเมินค่ากับ
ด้ านความพร้ อมกระทามีความสัมพันธ์กนั สูงที่สดุ มีคา่ เท่ากับ .575 การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั เป็ นค่าเชิงบวก เท่ากับ .616 การสนับสนุนทางสังคมจาก
กลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงาม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั เป็ นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง
.575 ถึง .605 โดยการสนับสนุนด้ านอารมณ์ กบั การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์ กนั สูง
ที่สดุ มีคา่ เท่ากับ .605 ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม โดยตัวแบบจากสื่อกับตัวแบบจากบุคคล
อื่น มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั เป็ นค่าเชิงบวก เท่ากับ .466 และการเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อ
ต่อการมีรูปร่างสวยงาม มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์ สนั เป็ นค่าเชิงบวก เท่ากับ .576
ในขณะที่ความสัมพันธ์ ของตัวแปรสังเกตภายนอกตัวแปรแฝง พบว่ารายได้ ของ
ครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่นทุกตัว (พฤติกรรมการกินผิดปกติ เจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมการ
กินผิดปกติ การรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่ างสวยงาม การตัดสินใจแสดงพฤติกรรม
การกินผิดปกติ การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงาม ตัวแบบจากสื่อของ
การมี รูปร่ างสวยงามด้ านตัวแบบจากสื่อ และการเข้ าถึงแหล่งบริ การที่ เอือ้ ต่อการมีรูปร่ างสวยงาม)
พฤติกรรมการกินผิดปกติมีความสัมพันธ์ กบั ตัวแปรอื่น (เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ การรับรู้
ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่ างสวยงาม การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ การ
สนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงาม ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม
ด้ านตัวแบบจากสื่อ และการเข้ าถึงแหล่งบริ การที่ เอือ้ ต่อการมีรูปร่ างสวยงาม) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั เป็ นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง .253 ถึง .586 ซึ่งพฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ Binge
Eating มี ความสัมพั นธ์ กั บเจตคติ ที่ มี ต่ อพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ด้ านความพร้ อมกระท าสู งสุ ด
(ค่า r=.586) ส่วนเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมการกินมีความสัมพันธ์ กบั ตัวแปรอื่น (การรับรู้ ความสามารถ
ตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ การสนับสนุนทาง
สังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงาม ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามด้ านตัวแบบจาก
สื่อ และการเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั

162
เป็ นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง . 317 ถึง .525 ซึง่ เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติด้านความรู้เชิงประเมิน
ค่ามีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณความมัน่ ใจในความสามารถในการจัดการตนเองเมื่อต้ องการมีรูปร่างสวยงาม
สู งสุ ด (ค่ า r=.525) ในขณะที่ การรั บ รู้ ความสามารถตนเองในการจั ดการการมี รู ปร่ างสวยงามมี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่น (การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ การสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่
เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงาม ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ างสวยงามด้ านตัวแบบจากสื่อ และการ
เข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั เป็ นค่าเชิง
บวก อยู่ระหว่าง .395 ถึง .521 ซึง่ ปริ มาณความมัน่ ใจในความสามารถในการจัดการตนเองเมื่อต้ องการมี
รูปร่ างสวยงามมีความสัมพันธ์ กบั การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงามด้ าน
อารมณ์สงู สุด (ค่า r=.521) ส่วนการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติมีความสัมพันธ์ กบั ตัวแปรอื่น
(การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่ อนในเรื่ องการมี รูปร่ างสวยงาม ตัวแบบจากสื่ อของการมี รูปร่ าง
สวยงามด้ านตัวแบบจากสื่ อ และการเข้ าถึ งแหล่ งบริ การที่ เอื อ้ ต่ อการมี รู ปร่ างสวยงาม) โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์ สนั เป็ นเชิงบวก อยูร่ ะหว่าง .360 ถึง .544 ซึง่ การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการ
กินผิดปกติด้านการวิเคราะห์สาเหตุของการตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติมีความสัมพันธ์
กับการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงามด้ านอารมณ์ สูงสุด (ค่า r=.544)
ในขณะที่การสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงามสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่น (ตัวแบบ
จากสื่อของการมี รูปร่ างสวยงามด้ านตัวแบบจากสื่อ และการเข้ าถึ งแหล่งบริ การที่ เอือ้ ต่อการมี รูปร่ าง
สวยงาม) โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั เป็ นเชิงบวก อยู่ระหว่าง .383 ถึง .511 ซึ่งการสนับสนุน
ทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงามด้ านอารมณ์ มีความสัมพันธ์ กับตัวแบบจากสื่อของ
การมีรูปร่ างสวยงามด้ านตัวแบบจากสื่อสูงสุด (ค่า r=.511) นอกจากนัน้ ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ าง
สวยงามมี ความสัมพันธ์ กับตัวแปรอื่ น (การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่ เอื อ้ ต่อการมี รูปร่ างสวยงาม) โดยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั เป็ นเชิงบวก อยู่ระหว่าง .418 ถึง .551 ซึ่งตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ าง
สวยงามด้ านตัวแบบจากสื่อมีความสัมพันธ์ กับการเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงามด้ าน
ความสามารถของบุคคลในการเข้ าถึงแหล่งบริ การสูงสุด (ค่า r=.551) และการเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อ
การมีรูปร่างสวยงามมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่น (รายได้ ของครอบครัว พฤติกรรมการกินผิดปกติ เจตคติ
ที่ มีต่อพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ การรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมี รูปร่ างสวยงาม การ
ตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ การสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงาม
ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ างสวยงามด้ านตัวแบบจากสื่อ) โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั อยู่
ระหว่าง -.004 ถึง .511 ซึง่ การเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงามด้ านความสามารถของบุคคล

163
ในการเข้ าถึงแหล่งบริ การมีความสัมพันธ์ กบั ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ างสวยงามด้ านตัวแบบจากสื่อ
สูงสุด (ค่า r=.511)
2. การสร้ างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ที่มีคุณภาพ
เที่ยงตรงและเชื่อมั่น
แบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิ งไทย โดยมีขนั ้ ตอนการสร้ างและตรวจสอบ
คุณภาพของแบบวัด ดังนี ้
2.1 การสร้ างและตรวจสอบแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิ งไทย ที่มีคุณภาพ
เที่ยงตรงและเชื่อมัน่
2.1.1 ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดตามวัตถุประสงค์ ซึ่งแบบวัดดังกล่าวได้ จากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการกินผิดปกติ กาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการและตัวแปรพฤติกรรม
การกิ นผิดปกติ และสร้ างข้ อคาถามให้ มีความสอดคล้ องกับบริ บทงานวิจัยและครอบคลุมกับนิ ยามเชิ ง
ปฏิบตั ิการของตัวแปร ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบคือ 1) การกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa จานวน 17
ข้ อ 2) การกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa จานวน 9 ข้ อ และ 3) การกินผิดปกติแบบ Binge Eating จานวน 8
ข้ อ เป็ นแบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตังแต่
้ “ปฏิบตั ิมากที่สดุ ” และลดลงตามลาดับจนถึง “ไม่ได้ ปฏิบตั ิเลย”
เป็ นข้ อคาถามที่มีทงทางบวกและทางลบ
ั้
กรณีข้อความทางบวก ให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้ อความทางลบให้
คะแนนในทิศทางตรงข้ าม ถ้ าผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงถึงการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติมากกว่าผู้ตอบ
ที่ได้ คะแนนต่ากว่า รวมข้ อคาถามทังสิ
้ ้น 34 ข้ อ
2.1.2 นาแบบวัดมาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5
คน ได้ แก่ ด้ านทางการแพทย์ จานวน 1 คน ด้ านโภชนาการ จานวน 1 คน และด้ านพฤติกรรมศาสตร์ และการ
สร้ างเครื่ องมือวัด จานวน 3 คน เพื่อวิพากษ์ ข้อคาถามและพิจารณาความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามของ
แบบสอบถามกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการและทาการคัดข้ อคาถาม โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้ อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้ อคาถามทังหมด
้ 34 ข้ อ พบว่าข้ อ
คาถามที่ มี ค่า IOC เท่ ากับ 1.00 จานวน 12 ข้ อ มี ค่า IOC เท่ ากับ .80 จานวน 8 ข้ อ มี ค่า IOC เท่ ากับ .60
จานวน 7 ข้ อ และมีค่า IOC น้ อยกว่า .60 ขึ ้นไป รวมจานวน 7 ข้ อ และทาการปรับปรุ งข้ อความและตัดทิ ้งข้ อ
คาถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ได้ ข้อคาถาม จานวน 30 ข้ อ ก่อนจะนาไปทดสอบเพื่อหาความเชื่อมัน่
ต่อไป
2.1.3 การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดฉบับทดลองใช้ ผู้วิจยั นาแบบวัดไปทดลองใช้ กบั
ประชากรที่ ใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน ได้ แก่ 1) กลุ่มวัยรุ่ นตอนปลาย จานวน 50 คน เป็ น
นักศึกษาหรื อนิสิตผู้หญิ ง ช่วงอายุ 18-24 ปี ที่ กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทัง้ ภาครัฐและเอกชน และ
2) กลุ่มวัยผู้ใหญ่ ตอนต้ น จ านวน 50 คน เป็ นผู้หญิ งช่ วงอายุ 25-40 ปี เป็ นวัยท างาน ที่ อาศัยอยู่ในเขต

164
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่าแบบวัดฉบับทดลองใช้ มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง .250-.738 ค่า
ความเชื่อมัน่ (α-Coefficient) ทัง้ ฉบับ .917 ค่าที (t-ratio) อยู่ระหว่าง 2.72-9.25 มีข้อคาถามจานวน 27 ข้ อที่
นาไปใช้ จริง (ภาคผนวก ง ตาราง 19)
2.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ฉบับใช้ จริ ง
จานวน 27 ข้ อ ในกลุม่ ตัวอย่าง 1,000 คน
2.2.1 ผู้วิจยั นาแบบวัดไปใช้ จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง จานวนทังหมด
้ 1,000 คน ได้ แก่ 1) กลุ่ม
วัยรุ่ นตอนปลาย จานวน 500 คน และกลุ่มวัยผู้ใหญ่ ตอนต้ น จานวน 500 คน พบว่าแบบวัดฉบับจริ งมีค่า
อานาจจาแนกอยู่ระหว่าง .647-.839 มีค่าความเชื่อมัน่ ด้ านการกินแบบ Anorexia Nervosa เท่ากับ .939 ด้ าน
การกิ นแบบ Bulimia Nervosa เท่ ากับ .869 และด้ านการกิ นแบบ Binge Eating เท่ ากับ .931 (ภาคผนวก ง
ตาราง 20) และทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบวัด พบว่ายังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ พิจารณาตัดข้ อคาถามที่มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบน้ อย รวมทังข้้ อความที่มีความ
ซ ้าซ้ อนออก โดยทาการตัดข้ อคาถามจนแบบจาลองการตรวจสอบโครงสร้ างความเที่ยงตรงเชิงสาเหตุด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันอันดับที่ 1 มี 3 องค์ประกอบ มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
โดยค่ าดัชนี ความกลมกลื น ได้ แก่ 2=639.62, p<.01, df=145, 2/df=4.41, RMSEA=.060, SRMR=.038,
GFI=.93, CFI=.98 แสดงดังตาราง 7
ตาราง 7 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจาลองพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1
รายละเอียด
3 องค์ประกอบ
2 องค์ประกอบ ด้ าน 1+2 , 3
1 องค์ประกอบ

2
639.62
2011.69
7276.79

df
145
147
148

2/df
4.41
13.68
49.16

RMSEA
.038
.113
.220

GFI
.93
.83
.57

หมายเหตุ หมายถึง ** p<.01
จากตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะห์ ความเที่ ยงตรงเชิ งโครงสร้ างของแบบวัด
พฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้ห ญิงไทยด้ วยองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 พบว่าแบบจาลองที่
กาหนดให้ ตัวแปรแฝงมี 3 องค์ ประกอบ ผลการวิเคราะห์ ดัชนี ความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดล
องค์ ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าค่า 2 มีค่าเท่ากับ 639.62, df=145,
2/df=4.41, RMSEA=.060, SRMR=.038, GFI=.93, CFI=.98 เมื่ อพิ จารณาค่าดัชนี เหล่านี ก้ ับเกณฑ์
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ความกลมกลืนของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าแม้ คา่ 2 มีนยั สาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณา
ค่าดัชนี GFI, RMSEA, SRMR และ CFI ดัชนีทกุ ค่าผ่านเกณฑ์ที่บง่ บอกได้ ว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีนยั สาคัญทางสถิติทางสถิติ (p<.01) ดังนัน้ ผู้วิจยั สรุ ปได้ ว่าข้ อคาถาม ทัง้ 19 ข้ อ
สามารถวัดตัวแปรแฝง 3 องค์ประกอบของพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิ งที่แยกจากกันได้ หรื อ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือตัวแปรแฝงทัง้ 3 องค์ประกอบมีความแตกต่างกันมากเพียงพอที่จะแยกเป็ นตัวแปร
แฝงคนละตัว สรุ ปได้ ว่ าโมเดลองค์ ประกอบเชิ งยื นยันอันดับที่ 1 ของพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ
ประกอบด้ วย 19 ข้ อ แบ่ งได้ เป็ น 3 องค์ ประกอบ คื อ การกิ นแบบ Anorexia Nervosa การกิ นแบบ
Bulimia Nervosa และการกินแบบ Binge Eating
2.2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิ งไทย
ที่มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 (A Confirmatory
Factor Analysis: The First Order) แสดงผลดังตาราง 8
ตาราง 8 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Factor Loading: ) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE)
ค่าการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ (t-values) ค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (CR) และความ
เที่ยงตรงเชิงลู่ (AVE) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1
องค์ประกอบ
การกินแบบ
Anorexia
Nervosa

ข้ อ
1
2

3
4

องค์ประกอบอันดับที่ 1
Part2_1 ฉันกินผักหรื อผลไม้ แทนอาหารหลักทุกมื ้อ
เพื่อลดน ้าหนัก
Part2_2 เมื่อฉันต้ องการกินอาหารในแต่ละมื ้อ ฉันมัก
จะทาการแบ่งอาหารออกเป็ นชิ ้นเล็กๆ แล้ วกินเพียง
1-2 ชิ ้น
Part2_3 ฉันกินอาหารในแต่ละมื ้อจานวนน้ อยมาก
เพราะกลัวอ้ วน
Part2_4 เมื่อฉันเริ่มหิว ฉันจะกินน ้าเปล่าอย่างน้ อย
1-2 ขวด ก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการกินอาหารมื ้อหลัก



SE

t-values

CR

AVE

.68

.04

24.37**

.929

.566

.75

.03

27.09**

.80

.03

29.71**

.76

.03

27.62**
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ตาราง 8 (ต่อ)
องค์ประกอบ

ข้ อ
5

องค์ประกอบอันดับที่ 1
Part2_5 ฉันกินอาหารตามปริมาณพลังงานที่คานวณ
ไว้ อย่างเข็มงวดทุกมื ้อ
Part2_6 ฉันไม่กินอาหารประเภทแป้ง เช่น ข้ าว,
ก๋วยเตี๋ยว, ขนมปั ง ฯลฯ เพราะต้ องการควบคุมไม่ให้ มี
น ้าหนักมากกว่าปั จจุบนั
Part2_8 ฉันหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน ้าตาลเป็ นส่วน
ประกอบทุกชนิด เช่น ไอศครี ม, น ้าแข็งบิงซู,ขนมหวาน
,น ้าอัดลม ฯลฯ เพราะจะทาให้ ฉนั มีน ้าหนักเพิ่มได้


.83

SE
.03

31.00**

.79

.03

29.34**

.71

.04

26.15**

9

Part2_9 ฉันต้ องควบคุมปริมาณการกินอาหารทุกมื ้อ
เพราะกลัวว่าจะมีน ้าหนักตัวเพิ่มขึ ้นมากไปกว่าขณะนี ้

.76

.04

29.12**

10

Part2_10 ฉันกินผักหรื อผลไม้ เล็กน้ อยแทนอาหารมื ้อ
หลัก เพื่อต้ องการทาให้ ตวั เองมีน ้าหนักตัวลดลง

.75

.03

28.19**

13

Part2_13 ฉันงดอาหารและทาให้ หน้ าท้ องแบน เพื่อ
ต้ องการมีรูปร่างที่สวยงาม

.68

.04

23.96**

16

Part2_16 ฉันกินอาหารปริมาณมากกว่าคนทัว่ ไป
ในช่วงของการกินที่เท่าๆ กัน (เช่น ในช่วง 2 ชัว่ โมง)
หลังจากนันฉั
้ นพยายามล้ วงคอทันที
Part2_17 เวลาที่ฉนั กินอาหารจานวนมากๆ แล้ ว
หลังจากกินเสร็จแล้ ว ฉันหาวิธีการต่างๆ (เช่นล้ วงคอ
ทาให้ อาเจียน, ใช้ ยาระบาย ฯลฯ) เพื่อให้ มีน ้าหนักตัว
เท่าเดิมหรื อไม่ให้ เพิ่มขึ ้น
Part2_19 เมื่อฉันกินอาหารปริมาณมากพอ ฉันจะ
หยุดกินอาหารทันที แล้ วทาให้ อาเจียนนาอาหาร
ออกมา

.82

.03

30.62**

.87

.03

32.99**

.85

.03

32.35**

6

8

การกินแบบ
Bulimia
Nervosa

17

19

t-values

CR

AVE

.882

.654
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ตาราง 8 (ต่อ)
องค์ประกอบ
การกินแบบ
Binge Eating

ข้ อ
21
22
24

25

26
27

องค์ประกอบอันดับที่ 1
Part2_21 ฉันกินอาหารได้ ทกุ มื ้อและกินอาหารได้
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะรู้สกึ หิวหรื อไม่
Part2_22 ฉันมักจะอยากกินอาหารตลอดเวลา แม้
ขณะที่ฉนั ตื่นขึ ้นมาตอนกลางคืน ฉันคิดถึงแต่เรื่ องกิน
Part2_24 ช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ฉันกิน
อาหารได้ มากกว่าคนอื่นๆ และในปริมาณมากที่สดุ ใน
ระยะเวลาที่เท่ากัน
Part2_25 ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ฉันกิน
อาหารมากกว่าคนอื่นตลอด เพราะไม่สามารถที่จะ
ควบคุมการกินของตัวเองได้
Part2_26 ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ฉันกิน
อาหารจานวนมากและต่อเนื่องถึงแม้ วา่ จะไม่หิวก็ตาม
Part2_27 แม้ ฉนั กินอาหารค่อนข้ างรวดเร็วและ
ปริมาณมาก แต่ไม่เคยหาวิธีนาอาหารออกจาก
ร่างกายเพื่อให้ หายแน่น

หมายเหตุ . มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ **01


.73

SE
.04

27.49**

.77

.04

29.42**

.90

.03

36.20**

.92

.03

37.05**

.89

.03

35.80**

.67

.04

23.82**

t-values

CR
.923

AVE
.671
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จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยืนยันอันดับที่ 1 ของพฤติกรรมการกิ น
ผิดปกติ จากค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error:
SE) การทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ (t-value) ของน ้าหนักองค์ประกอบ และค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝงของ
ตัวชี ว้ ัดของแต่ละองค์ ประกอบ ทัง้ 19 ตัว ผลการวิเคราะห์ พบว่าค่าน า้ หนักองค์ ประกอบในรู ปคะแนน
มาตรฐานของตัวชีว้ ดั ทัง้ 19 ตัว มีค่านา้ หนักองค์ประกอบตังแต่
้ .67-.92 โดยตัวชี ้วัดทัง้ 10 ตัว (Part2_1 ถึง
Part2_13) ขององค์ประกอบที่ 1 คือ การกินแบบ Anorexia Nervosa มีค่านา้ หนักองค์ประกอบในรู ปคะแนน
มาตรฐาน ตัง้ แต่ .68-.83 ตัวชี ว้ ัดทัง้ 3 ตัว (Part2_16 ถึ ง Part2_19) ขององค์ ประกอบที่ 2 คื อ การกิ นแบบ
Bulimia Nervosa มี ค่ าน า้ หนักองค์ ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐาน ตัง้ แต่ .82-.87 และตัวชี ว้ ัดทัง้ 6 ตัว
(Part2_21 ถึง Part2_27) ขององค์ประกอบที่ 3 คือ การกินแบบ Binge Eating มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรู ป
คะแนนมาตรฐาน ตังแต่
้ .67-.92 ส่วนผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถาม
ทัง้ 19 ข้ อ มีคา่ t ตังแต่
้ 23.82-37.05 โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัด
ได้ (AVE) พบว่าองค์ประกอบที่ 1 การกินแบบ Anorexia Nervosa มีค่า .566 องค์ประกอบที่ 2 คือ การกินแบบ
Bulimia Nervosa มีคา่ เท่ากับ .654 และองค์ประกอบที่ 3 คือ การกินแบบ Binge Eating มีคา่ เท่ากับ .671 ซึง่ มี
ค่ามากกว่า .50 แสดงว่าองค์ประกอบของพฤติกรรมการกินผิดปกติมีความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้ า (Convergent
Validity) ดี ในขณะที่ความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (Construct Reliability) พบว่าองค์ประกอบที่ 1 การกินแบบ
Anorexia Nervosa มี ค่ า .929 องค์ ประกอบที่ 2 คื อ การกิ นแบบ Bulimia Nervosa มี ค่ าเท่ ากั บ .882 และ
องค์ประกอบที่ 3 คือ การกินแบบ Binge Eating มีค่าเท่ากับ .923 ซึ่งจะเห็นได้ ว่า ทัง้ 3 องค์ประกอบมีความ
เชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝงสูง (Construct Reliability>.70) ทัง้ หมดนีจ้ ึงแสดงให้ เห็นว่าทัง้ 3 องค์ประกอบมีความ
เที่ยงตรงเชิงลู่เข้ าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ในขณะที่ความสัมพันธ์ ของตัวแปรแฝง พบว่าองค์ประกอบที่ 1 มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับองค์ประกอบที่ 2 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .64 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .01 องค์ ประกอบที่ 2 มี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับองค์ ประกอบที่ 3 มี ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
เท่ ากับ .42 อย่ างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 และองค์ ประกอบที่ 1 มี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
องค์ประกอบที่ 3 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .28 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงผลดัง
ภาพประกอบ 9
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ภาพประกอบ 9 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันอันดับที่ 1 ของพฤติกรรมการกินผิดปกติ
2.2.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ที่มี
ความเที่ ยงตรงเชิ งโครงสร้ าง ผู้วิจัยได้ ท าการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 (A Confirmatory
Factor Analysis: The Second Order) แสดงผลดังตาราง 9
ตาราง 9 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน (Factor Loading: ) ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SE) ค่าการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ (t) และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ของการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ
องค์ประกอบพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ
การกินแบบ Anorexia Nervosa
การกินแบบ Bulimia Nervosa


.66
.98

SE
.05
.06

t-value
13.79**
17.75**

R2
.44
.95

การกินแบบ Binge Eating

.43

.04

11.02**

.18

ค่า 2 =673.78, df=145, p=.000, 2/df=4.64, GFI=.93, RMSEA=.068, SRMR=.038, CFI=.98,
AVE=.514, CR=.742
หมายเหตุ . มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ **01
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จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ ดชั นีความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิง
ยื นยั นอันดับที่ 2 กั บข้ อมู ลเชิ งประจักษ์ พบว่ าค่ า 2=673.78, df=145, p=.000, 2/df=4.64, GFI=.93,
RMSEA=.068, SRMR=.038, CFI=.98, AVE=.514, CR=.742 เมื่ อพิ จารณาค่าดัชนี เหล่านี ก้ ับเกณฑ์ ความ
กลมกลืนของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าแม้ ค่า 2 มีนยั สาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาค่าดัชนี
GFI, RMSEA, SRMR และ CFI ดัชนี ทุกค่าผ่านเกณฑ์ ที่บ่งบอกได้ ว่าโมเดลมี ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ สรุปได้ วา่ โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ของพฤติกรรมการกินผิดปกติมีความกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ของพฤติกรรมการกินผิดปกติ จาก
ค่ าน า้ หนั กองค์ ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐาน (Factor Loading: ) ค่ าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน
(Standard Error: SE) การทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ (t-values) ของค่านา้ หนักองค์ประกอบและค่า R2 ของ
ตัวชี ้วัดของแต่ละองค์ประกอบ ทัง้ 3 องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐานขององค์ประกอบที่ 1 คือ การกินแบบ Anorexia Nervosa มีค่านา้ หนักองค์ประกอบในรู ปคะแนน
มาตรฐาน เท่ากับ .66 องค์ ประกอบที่ 2 คือ การกินแบบ Bulimia Nervosa มีค่านา้ หนักองค์ ประกอบในรู ป
คะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .98 และองค์ประกอบที่ 3 คือ การกินแบบ Binge Eating มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบใน
รู ปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .43 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: SE) ของ 3 องค์ประกอบ มี
ค่าตังแต่
้ .04-.06 มีค่า t ตังแต่
้ 11.02-17.75 โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนค่า R2 ซึ่งเป็ นค่าที่บ่ง
บอกถึ งความเชื่ อมั่นขององค์ ประกอบ พบว่าในองค์ ประกอบที่ 1 การกิ นแบบ Anorexia Nervosa มี ค่า R2
เท่ากับ .44 องค์ประกอบที่ 2 การกินแบบ Bulimia Nervosa มีค่า R2 เท่ากับ .95 และองค์ประกอบที่ 3 การกิน
แบบ Binge Eating มีคา่ R2 เท่ากับ .18 ซึง่ มีคา่ ความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (Construct Reliability) เท่ากับ .742
และค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ (AVE) เท่ากับ .514 การแสดงผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่ 2 ของพฤติกรรมการกินผิดปกติ ดังภาพประกอบ 10
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ภาพประกอบ 10 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ของพฤติกรรมการกินผิดปกติ
3.ผลการวิเคราะห์ แบบจาลองสมการโครงสร้ างความสั มพั นธ์ เชิงสาเหตุปัจจัยจิต
สังคมที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล
3.1 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ กบั
ข้ อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิเคราะห์พบว่าดัชนีวดั ความสอดคล้ องของกลุ่มดัชนีความกลมกลืนแบบสมบูรณ์
(Absolute Fit Indexes) มี ค่ า 2=426.91, df=103, p=.000 , GFI=.93, RMSEA [90% Cl],=.085 [.071, .094]
SRMR=.070 กลุ่มดัชนี ความกลมกลื นเชิ งเปรี ยบเที ยบ (Incremental Fit Indexes) มี ค่ า CFI=.93 และค่ า
TLI=.97 และดัชนี ความกลมกลื นเชิ งประหยัด (Primary Fit Indexes) มี ค่ า CAIC=804.10 และค่ า Relative
2=4.14 ซึง่ เป็ นค่าบ่งบอกว่าแบบจาลองยังไม่มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนันผู
้ ้ วิจยั พิจารณา
ปรับแบบจาลอง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ตามแนวคิดและทฤษฎี ดังนี ้
ผู้วิจยั ปรับแบบจาลองโดยยินยอมให้ ความคลาดเคลื่อนในการวัดเจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรม
การกิ นด้ านความรู้ เชิงประมาณค่า (ATT1) กับด้ านความรู้ สึก (ATT2) สัมพันธ์ กัน ซึ่งผลการวิเคราะห์ การ
ตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ โดยดัชนีความกลมกลืนแบบสมบูรณ์ (Absolute Fit Indexes) มีคา่ 2=356.70, df=102, p=.000,
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GFI=.95, RMSEA [90% Cl]=.075 [.045, .085], SRMR=.018 และดั ช นี ความกลมกลื นเปรี ยบเที ยบ
(Incremental Fit Indexes) มีค่า CFI=.96 และค่า TLI=.98 และดัชนี ความกลมกลืนเชิงประหยัด (Primary Fit
Indexes) มีคา่ CAIC=731.69 และค่า Relative 2=3.49 แสดงดังตาราง 10 เมื่อทาการเปรี ยบเทียบแบบจาลอง
ก่อนปรับและหลังปรับแก้ ไขแล้ ว พบว่าแบบจาลองทัง้ สองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(2=70.21 (หาจาก 2 ก่อนปรับ 426.91-2 หลังปรับ 356.70=70.21), df=1 (หาจากผลต่าง df โมเดล
ก่อนปรับ-โมเดลหลังปรับ คือ 103-102=1), p=.000) เมื่อพิจารณาค่าดัชนีเหล่านี ้พบว่าของกลุม่ ดัชนีเกือบทุก
ค่าของโมเดลหลังการปรับมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ยกเว้ น Relative 2 ที่มีค่าไม่ถึงเกณฑ์
(3.49) แต่ก็ยงั อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ แสดงว่าแบบจาลองโครงสร้ างมีความกลมกลืน
ตาราง 10 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองก่อนและหลังปรับแก้ แบบจาลอง
ดัชนีทดสอบ
ความกลมกลืน
Absolute Fit Indexes
2 (df)
p value
RMSEA [90% CI]
SRMR
GFI
Incremental Fit Indexes
CFI
NNFI/TLI
Parsimony Fit Indexes
CAIC
Relative 2 (2/df)

เกณฑ์พิจารณา
ยอมรับ
ดี-ดีมาก

แบบจาลองก่อนปรับ

แบบจาลองหลังปรับ

ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
P>.05
น้ อยกว่า .08
น้ อยกว่า .06
[Upper Confidence Interval<.08]
น้ อยกว่า .05
น้ อยกว่า .80
มากกว่า .90
มากกว่า .95

2(103)=426.91
P<.01
.085 [.071, .094]

2(102)=356.70
P<.01
.075 [.045, .085]

.070
.93

.018
.95

.93
.97

.96
.98

804.10

731.69

4.14

3.49

มากกว่า .90
มากกว่า .90

มากกว่า .95
มากกว่า .95

น้ อยกว่า 1154.22
(ค่า CAIC ของ Saturated Model)
ไม่เกิน 5
ไม่เกิน 2-3
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หมายเหตุ :

** หมายถึง p<.01
เส้ นประ ------หมายถึง p>.05

ภาพประกอบ 10 เส้ นทางอิทธิพลและค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจาลองโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลังปรับแก้ จานวน 1,000 คน

ของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อ ตัวแปรผลและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เชิงสาเหตุพหุยกกาลังสองของตัวแปร (Squared Multiple Correlation :
R2) ของแบบจาลองที่ปรับแก้

ตาราง 11 ผลคะแนนมาตรฐานของอิทธิพลทางตรง (Direct Effect :DE) อิทธิ พลทางอ้ อม (Indirect Effect :IE) อิทธิพลรวม (Total Effect :TE)
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3.2 อิทธิพลของตัวแปรชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรผล
ผลการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยจิตสังคมที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ของผู้หญิ งไทย ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จากตาราง 12 และ
ภาพประกอบ 11 มีรายละเอียดดังนี ้
3.2.1 อิทธิพลของตัวแปรชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรผล
พฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ของผู้ หญิ งไทย ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพบว่า
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย เรี ยงลาดับจากค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
จากมากไปน้ อยคือ ตัวแปรการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติมีอิทธิ พลรวม .74 มีอิทธิ พล
ทางตรง .74 และไม่มีอิทธิพลทางอ้ อม ตัวแปรตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม โดยมีอิทธิพลรวม
.41 แบ่งออกเป็ นอิทธิพลทางตรง .24 และอิทธิพลทางอ้ อม .17 ตัวแปรการเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อ
การมีรูปร่ างสวยงาม โดยมีอิทธิพลรวม .40 แบ่งออกเป็ นอิทธิพลทางตรง .18 และอิทธิพลทางอ้ อม .22
ตัวแปรเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีอิทธิพลรวม .34 แบ่งออกเป็ นอิทธิพลทางตรง .19
และอิทธิพลทางอ้ อม .16 ตัวแปรการรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่ างสวยงาม โดยมี
อิทธิพลรวม .23 แบ่งออกเป็ นอิทธิพลทางตรง .15 และอิทธิพลทางอ้ อม .08 ตัวแปรการสนับสนุนทาง
สังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงาม โดยมีอิทธิพลรวม .23 แบ่งออกเป็ นอิทธิพลทางตรง .15
และอิทธิพลทางอ้ อม .08 และตัวแปรรายได้ ของครอบครัว โดยมีอิทธิพลรวม .01 มีอิทธิพลทางตรง .01
และไม่มีอิทธิพลทางอ้ อม ทังนี
้ ต้ วั แปรเชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
พฤติกรรมการกินผิดปกติได้ ร้อยละ 79
การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติเรี ยงลาดับจากค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
จากมากไปน้ อยคือ ตัวแปรการเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม โดยมีอิทธิพลทางอ้ อม
.46 ตัวแปรเจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมการกินผิดปกติ มีอิทธิพลทางตรง .34 ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม
จากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงาม มีอิทธิพลทางอ้ อม .26 ผ่านตัวแปรตัวแบบจากสื่อของ
การมีรูปร่ างสวยงาม มีอิทธิ พลทางอ้ อม .20 ผ่านตัวแปรการการรับรู้ ความสามารถตนเองในการ
จัดการการมีรูปร่ างสวยงาม มีอิทธิพลทางตรง .18 ทังนี
้ ้ตัวแปรเชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ ได้ ร้อยละ 58
การรั บรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่ างสวยงาม ผลการ
วิเคราะห์ ข้อมูล พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมี
รู ปร่ างสวยงาม เรี ยงลาดับจากค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปน้ อย ได้ แก่ ตัวแปรการเข้ าถึงแหล่ง

176
บริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม โดยมีอิทธิพลทางตรง .43 ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่ม
เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงาม มีอิทธิ พลทางตรง .24 และตัวแปรตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ าง
สวยงาม มีอิทธิพลทางตรง .18 ทัง้ นีต้ วั แปรเชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงามได้ ร้อยละ 55
เจตคติท่ ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพบว่าไม่มี
ตัวแปรที่ มี อิ ทธิ พลทางตรงต่อเจตคติที่ มี ต่อพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05
3.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ อิทธิ พลทางตรง อิทธิ พลทางอ้ อมและอิทธิ พลโดยรวมของ
แบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุปัจจัยจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ของผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจยั นาเสนอ 2 ประเด็นคือ 1) ผลสอดคล้ องตาม
สมมติฐานการวิจยั และ 2) ผลไม่สอดคล้ องสมมติฐานการวิจยั มีรายละเอียดดังนี ้
3.2.2.1 ผลสอดคล้ องตามสมมติฐานการวิจยั ได้ แก่
สมมติฐานข้ อที่ 1 คือ “เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ และมี อิ ทธิ พลทางอ้ อมผ่ านการตัดสินใจแสดงพฤติ กรรมการกิ น
ผิดปกติ” ผลการวิจยั พบว่า เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ .19 และมีอิทธิ พลทางอ้ อมผ่านการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกิ น
ผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .16 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน
การวิจยั
สมมติ ฐานข้ อที่ 2 คื อ “การรั บรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมี
รูปร่ างสวยงามมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติและมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านการตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมการกินผิดปกติ” ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .15 และมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่าน
การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .08 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานข้ อที่ 3 คือ “การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติมีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ” ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .74 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั
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สมมติฐานข้ อที่ 4 คือ “การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่าง
สวยงามมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ และมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านการรับรู้ ความสามารถ
ตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม และการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ” ผลการวิจยั พบว่า
การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงาม มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ .15 และมีอิทธิ พลทางอ้ อมผ่านการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกิ น
ผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .08 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
การวิจยั
สมมติฐานข้ อที่ 5 คือ “ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามมีอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ และมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านการรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมี
รูปร่างสวยงาม และการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ” ผลการวิจยั พบว่าตัวแบบจากสื่อของการมี
รูปร่ างสวยงามมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .24 และมีอิทธิพล
ทางอ้ อมผ่านการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .17 มีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานข้ อที่ 6 คือ “การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่ เอือ้ ต่ อการมี รูปร่ างสวยงามมี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติและมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านการรับรู้ความสามารถตนเองในการ
จัดการการมีรูปร่ างสวยงามและการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ” ผลการวิจยั พบว่า การเข้ าถึง
แหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงามมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ .18 และมีอิทธิ พลทางอ้ อมผ่านการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิ พล
เท่ากับ .22 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั
3.2.2.2 ผลไม่สอดคล้ องสมมติฐานการวิจยั ได้ แก่
สมมติฐานข้ อที่ 4 คือ “การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่าง
สวยงามมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ และมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านการรับรู้ ความสามารถ
ตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม และการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ” ผลการวิจยั พบว่า
การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่ อนในเรื่ องการมี รูปร่ างสวยงาม ไม่ มี อิ ทธิ พลทางอ้ อมผ่านการรั บรู้
ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม ดังนันจึ
้ งไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้ อนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 5 คือ “ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ างสวยงามมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ และมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่าง
สวยงามและการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ” ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบจากสื่อของการมี
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รู ปร่ างสวยงาม ไม่มีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านการรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่ างสวยงาม
ดังนันจึ
้ งไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้ อนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 6 คือ “การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่ เอือ้ ต่อการมี รูปร่ างสวยงามมี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติและมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านการรับรู้ความสามารถตนเองในการ
จัดการการมีรูปร่ างสวยงามและการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ” ผลการวิจยั พบว่า การเข้ าถึง
แหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม ไม่มีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านการรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการ
การมีรูปร่างสวยงาม ดังนันจึ
้ งไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้ อนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 7 คือ “รายได้ ของครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติและมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ ” ผลการวิจยั พบว่า รายได้ ของ
ครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .01 อย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และไม่มีอิทธิ พลทางอ้ อมผ่านเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ ดังนัน้ จึงไม่
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้ อนี ้
สรุ ปได้ ว่า พฤติกรรมการกินผิดปกติเป็ นตัวแปรผล เกิดจากตัวแปรสาเหตุหลายปั จจัย โดย
สามารถอธิ บายภายใต้ ทฤษฎีอิทธิ พลสามทาง อันเป็ นผลมาจากอิทธิ พลหลัก 3 ประการคือ 1) อิทธิ พล
ภายในตัวบุคคล ได้ แก่ เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติและการรับรู้ ความสามารถตนเองในการ
จัดการการมีรูปร่างสวยงาม มีอิทธิพลทังทางตรงต่
้
อตัวแปรผลและอิทธิพลทางอ้ อมผ่านการตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมการกินผิดปกติ ส่วนการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรผล
2) อิทธิพลระหว่างบุคคลหรื อทางสังคม ได้ แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ าง
สวยงามและตัวแบบจากสื่อของการมี รูปร่ างสวยงาม มี อิ ทธิ พลทัง้ ทางตรงต่อตัวแปรผลและอิ ทธิ พล
ทางอ้ อมผ่านการตัดสินใจแสดงพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ 3) อิทธิ พลสิ่งแวดล้ อมทางวัฒนธรรมหรื อ
ทัศนคติ ได้ แก่ การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงามมีอิทธิพลทังทางตรงต่
้
อตัวแปรผลและ
อิทธิพลทางอ้ อมผ่านการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ และรายได้ ของครอบครัวไม่มีอิทธิพล
ทางตรงต่ อพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ดังนัน้ ผู้วิ จัยได้ สรุ ปผลการทดสอบสมมติ ฐานการวิ จัย แสดง
ดังตาราง 12

ตาราง 12 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ระยะที่ 2
การวิจยั ระยะที่ 2 ผู้วิจยั นาระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพในวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 34 ได้ แก่ เพื่ อค้ นหาค าอธิ บายเกี่ ยวกับตัวแปรที่ มี ผลต่อการมี รูปร่ างสวยงามและพฤติ กรรมการกิ น
ผิดปกติ และเพื่อทาความเข้ าใจกระบวนการที่ นาไปสู่การมีรูปร่ างสวยงามของผู้หญิ ง ภายใต้ บริ บท
วัฒนธรรมการบริ โภค จากการวิจยั ระยะที่ 1 ผู้วิจยั พบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิทธิพลภายในตัว
บุคคล อิทธิพลระหว่างบุคคล และอิทธิพลสิ่งแวดล้ อมทางวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการมีรูปร่ างสวยงาม
และพฤติกรรมการกินผิดปกติ และค้ นพบผู้ให้ ข้อมูลหลักที่มีพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยการวิจยั ใน
ระยะที่ 2 ผู้วิจยั ต้ องการศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมจากปั จจัยจิตสังคมในแบบจาลอง เพื่อยืนยันผลที่ได้ และ
ทาความเข้ าใจผลการวิจยั เชิงปริ มาณให้ ลกึ ซึ ้ง ด้ วยทาการตรวจสอบแบบสามเส้ า (Triangulation) ด้ วย
เหตุผลดังกล่าว ผู้วิจยั ไม่สามารถใช้ วิธีการวิจยั เพียงอย่างเดียวในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนันการวิ
้
จยั
ครั ง้ นี ใ้ ช้ การวิ จั ยผสานวิ ธี โดยเชื่ อมโยงมาสู่ ระยะที่ 2 ด้ วยการศึ กษาเฉพาะกรณี (Case Study
Apporach) ผู้วิจยั แบ่งเนื ้อหาการนาเสนอผลการวิเคราะห์เป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ 1) ข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ให้
ข้ อมูลหลัก และ 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ให้ ข้อมูลหลัก
การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก มีจานวนทังหมด
้ 19 คน ใช้ วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) และผ่านเกณฑ์การคัดเข้ า (Inclusion Criteria) ที่ได้ กาหนด โดยผู้ร่วมวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ 1) กลุ่มวัยรุ่ นตอนปลาย ที่มีอายุ 18-24 ปี ที่กาลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน จานวน
9 คน และ 2) กลุม่ วัยผู้ใหญ่ตอนต้ น ที่มีอายุ 25-40 ปี เป็ นวัยทางาน ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ได้ แก่ ศูนย์การค้ า ศูนย์ความงาม โรงพยาบาล สถานศึกษาต่างๆ (เช่น โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย
วิทยาลัย เป็ นต้ น) สถานที่ทางาน ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน
10 คน ซึง่ ทัง้ 2 กลุ่มนามาทาการสัมภาษณ์ เชิงลึก โดยผู้วิจยั ทาการชี ้แจงรายละเอียดของข้ อมูลวิจยั การ
เก็บรักษาความลับของผู้ให้ ข้อมูลหลัก รวมถึงการลงนามยินยอมเข้ าร่ วมเป็ นกลุ่มตัวอย่างการวิจยั ตาม
เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจยั แสดงดังตาราง 13 และ 14
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ตาราง 13 ข้ อมูลเบื ้องต้ นของผู้ให้ ข้อมูลหลักในกลุม่ วัยรุ่นตอนปลาย จานวน 9 คน
นามสมมติ

อายุ (ปี )

ชันปี
้

1. ขนุน
2. ก้ อย
3. ส้ มโอ
4. ปุยฝ้าย
5. โรส
6. ข้ าวฟ่ าง
7. แนน
8. มาย
9. จ๋า

20
23
19
20
24
19
24
20
20

3
2
1
3
3
1
1
1
1

น ้าหนัก
(Kg.)
57
61
59
47
46
55
70
53
68

ส่วนสูง
(Cm.)
162
162
166
161
163
155
152
156
158

BMI

อาศัยอยูใ่ นจังหวัด

21.76
23.28
21.38
18.15
17.29
22.92
30.30
21.81
27.20

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
นนทบุรี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

Percentile
>75
375
376
401
408
416
419
435
440
444

จากตาราง 13 ผู้ให้ ข้อมูลหลักในกลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย จานวน 9 คน ช่วงอายุ 19-24 ปี เป็ น
นักศึกษาผู้หญิ งที่ กาลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทัง้ ภาครัฐและเอกชน ชัน้ ปี ที่ 1-3 นา้ หนักช่วง 46-68
กิ โลกรั ม ส่ ว นสู งช่ ว ง 152-166 เซนติ เมตร (BMI 17.29±30.30 เฉลี่ ย 22.68) อาศั ย อยู่ ในจั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร จานวน 8 คน และจังหวัดนนทบุรี จานวน 1 คน คะแนนเปอร์ เซ็นต์ไทล์ 75 ขึ ้นไป (โดยใช้
คะแนน >232) อยู่ในช่ วงคะแนน 375-444 และจากข้ อมูลตารางนี ผ้ ้ ูให้ ข้อมูลหลักมี พฤติ กรรมการกิ น
ผิ ดปกติ แบ่ งออกเป็ น 3 กลุ่ม คื อ 1) การกิ นผิ ดปกติ แบบ Anorexia Nervosa จ านวน 1 คน 2) การกิ น
ผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa สลับกับการกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa จานวน 1 คน และ 3) การ
กินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa สลับกับการกินผิดปกติแบบ Binge Eating จานวน 7 คน
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ตาราง 14 ข้ อมูลเบื ้องต้ นของผู้ให้ ข้อมูลหลักในกลุม่ ผู้ใหญ่ตอนต้ น จานวน 10 คน
นามสมมติ
1. ม่วย

อายุ
(ปี )
36

น ้าหนัก ส่วนสูง
(Kg.) (Cm.)
72
160

BMI

สถานภาพ

จานวนบุตร

อาชีพ

28.13

สมรส

1

Percentile
>75
349

2. แอ้
3. กิ๊ก

32
36

70
70

165
165

25.74
25.74

สมรส
สมรส

2
1

4. นุช
5. เสา

36
40

79
70

155
160

32.92
27.34

สมรส
สมรส

1
1

6. เนย
หวาน
7. ใหม่
8. เนตร
ดาว
9. ปุย้

25

55

166

19.93

โสด

-

เจ้ าหน้ าที่
บริหารงานทัว่ ไป
พนักงานธุรการ
เจ้ าหน้ าที่ประกัน
ชีวิต
ผู้ช่วยพยาบาล
เจ้ าหน้ าที่
บริหารงานทัว่ ไป
ผู้ช่วยอาจารย์

28
35

72
73

165
162

26.47
27.86

โสด
หย่าร้ าง

1

เลขานุการ
เลขานุการ

376
377

33

44

161

16.99

สมรส

1

413

10.เอ

31

107

162

40.84

สมรส

1

แม่บ้านและขาย
ของ Online
พนักงานธุรการ

ตาราง 14 ผู้ให้ ข้อมูลหลักในกลุม่ วัยผู้ใหญ่ตอนต้ น จานวน 10 คน เป็ นวัยทางาน ที่อาศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ปั จจุบนั ช่วงอายุ 28-40 ปี น ้าหนักช่วง 55-107 กิโลกรัม ส่วนสูงช่วง
155-166 เซนติเมตร (BMI 16.99±40.84=เฉลี่ย 27.20) สถานภาพสมรส จานวน 7 คน โสด จานวน 2
คน หย่าร้ าง จานวน 1 คน มีบุตร จานวน 8 คน ไม่มีบุตร จานวน 2 คน อาชีพ ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน
ทั่วไป จานวน 2 คน พนักงานธุรการ จานวน 2 คน เจ้ าหน้ าที่ ประกันชีวิต จานวน 1 คน ผู้ช่วยพยาบาล
จานวน 1 คน ผู้ช่วยอาจารย์ จานวน 1 คน เลขานุการ จานวน 2 คน และแม่บ้านและขายของ Online จานวน
1 คน คะแนนเปอร์ เซ็นต์ไทล์ 75 ขึ ้นไป (โดยใช้ คะแนน >217) อยู่ในช่วงคะแนน 349-474 และจากข้ อมูล
ตารางนีผ้ ้ ูให้ ข้อมูลหลักมีพ ฤติกรรมการกิน ผิดปกติ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) การกินผิดปกติแบบ
Anorexia Nervosa จานวน 1 คน และ 2) การกิ นผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa สลับกับการกิ นผิดปกติ
แบบ Binge Eating จานวน 9 คน

350
352
361
370
372

474
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2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ หลังจากที่ผ้ วู ิจยั ทาการวิเคราะห์เชิงปริ มาณแล้ ว ผู้วิจยั
ได้ ท าการวิ เคราะห์ เชิ งคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 การท าความเข้ าใจลักษณะ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ ส่วนที่ 2 ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ซึ่งในตัวแปรที่
เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการกินผิดปกติ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้ องกับตัวแปรที่พบ
ในเชิงปริมาณและผลการวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากผลการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ และส่วนที่ 3 กระบวนการ
ที่นาไปสูก่ ารมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย ภายใต้ บริบทวัฒนธรรมการบริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ส่ วนที่ 1 การทาความเข้ าใจลักษณะพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ลักษณะพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ หมายถึง การที่ ผ้ ูให้ ข้อมูลหลักมี ลักษณะการรับรู้
ความรู้ สึกและความคิดต่อรู ปร่ างและนา้ หนักตัวที่ผิดปกติ อันเนื่องมาจากความผิดปกติทางจิตใจ และมี
พฤติกรรมการกินอาหารที่แปรปรวนไปอย่างมาก โดยมักจะพยายามลดนา้ หนักหรื อควบคุมนา้ หนักตามที่
ตนเองต้ องการอย่างเข้ มงวด หรื อกินอาหารปริ มาณจานวนมาก แล้ วใช้ วิธีการจากัดหรื อนาอาหารออกจาก
ร่างกาย เช่น อดอาหาร การทาให้ อาเจียน การใช้ ยาลดน ้าหนัก การออกกาลังกาย เป็ นต้ น จนทาให้ ไม่สามารถ
กินอาหารได้ ตามความต้ องการของร่างกาย ส่งผลกระทบต่อทังร่้ างกายและจิตใจ โดยผู้วิจยั นาแนวคิดเกี่ยวกับ
โรคการกิ นผิดปกติ (Eating Disorders) จาแนกตาม DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013: 329354) ในการศึกษาครัง้ นี ้กล่าวถึงผู้ให้ ข้อมูลหลักมีพฤติกรรมการกินผิดปกติในแบบต่างๆ โดยผู้วิจยั นาข้ อมูล
แบ่งเป็ น 3 หัวข้ อหลัก (Categories) คือ 1) การกิ นผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa 2) การกิ นผิดปกติแบบ
Bulimia Nervosa และ 3) การกินผิดปกติแบบ Binge Eating ที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ แก่
1. การกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa เป็ นการที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักมีความรู้สกึ
กังวลคิดหมกมุ่นเกี่ ยวกับรู ปร่ างและนา้ หนักตัวอย่างมาก และพยายามจากัดปริ มาณพลังงานของ
อาหารและลดน ้าหนักอย่างเข้ มงวด ซึง่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบผู้ให้ ข้อมูลหลักมีพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ เป็ นวัยรุ่ นตอนปลาย จานวน 2 คน (ปุยฝ้ายและโรส) และผู้ใหญ่ ตอนต้ น จานวน 1 คน (ปุ้ย)
โดยมีลกั ษณะพฤติกรรม ได้ แก่ กังวลเกี่ยวกับรู ปร่ างตัวเองมาก กินผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนัก ควบคุมหรื อ
จากัดอาหารบางชนิด หรื อเป็ นคนเจ้ าระเบียบ ตัวอย่างเช่น
“หนูทำให้ตวั เองดูดีในระดับหนึ่ง ใส่เสื อ้ ผ้ำไซต์ S มำตลอด มี เอว 24-25 ค่ะ สูง
158 cm. น้ ำหนัก 45 ค่ะ ถ้ำมำกสุด 47 หนูรู้สึกว่ำตัวมันเถอะถะแล้ว ตรงไหปลำร้ำต้องมี กระดูก
โผล่ หนู ก็เลยรู้ สึกว่ ำไม่ อยำกให้มนั หำย ถ้ำตรงนี ้กระดูกมันไม่ โผล่ หนูกลับมำอ้วนก็ คือตัน หนู
รู้สึกตัวมันเถอะถะแล้ว ตอนนี ก้ ำลังหำผลิ ตภัณฑ์ ลดน้ำหนักกิ นใหม่ๆ กิ นอยู่ เบื ่อยี ห่ ้อนี แ้ ล้วก็อยำก
กิ นตัวใหม่ แต่ละยี ห่ อ้ ลดไปประมำณ 2-3 กิ โล เพรำะหนูกินยำลดน้ำหนักเกื อบ 2 ปี แล้วค่ะ หนูจะไม่
กิ นข้ำวเย็นด้วย แบบว่ำมันไม่ค่อยหิ ว กิ นแต่น้ำ” (ปุยฝ้ำย-วัยรุ่นตอนปลำย)
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“หนูสูงประมำณ 163 น้ ำหนัก 46 ค่ะ เคยน้อยสุด 45 มำกสุด 50 หนูจะรักษำ
น้ ำหนัก 44-45 กำลังดี ค่ะ ลดอี กสักโล สองโล กิ นข้ำวที ่เป็ นอำหำรหลัก ถ้ำระหว่ำงมื ้อนี ้กินแบบ
ย่อยๆ ก็เป็ นขนมปัง ผลไม้ กิ นไม่เป็ นเวลำถ้ำตื น่ เทีย่ ง ก็ยงั ไม่หิวทันที หิ วอีกทีก็แบบช่วงเย็นอะไรแบบ
นีค้ ่ะ เวลำกิ นอำหำรแล้วรู้สึกแน่น ส่วนใหญ่ก็จะกิ นเป็ นประเภทชำชงสมุนไพรฟิ ตเน่ (FITNE) ตอนนัน้
กิ นปุ๊ บแล้วถ่ำยเลยค่ะ หนูกินยำลดน้ ำหนักด้วย หลังจำกนัน้ หนูกินอี กเป็ นลดแบบต่ำงๆ เช่น แบบลด
ต้นแขน แบ่งออกเป็ นสี ๆ ส่วนๆ แล้วกิ นยำลดของแม่ 3 เดื อนได้ค่ะ แบบว่ำรำคำมันสูง ก็ไม่อยำกไป
กวนเขำ ตัวหลังนี ้ เป็ น Capsule ไม่ ได้เป็ นแผง ใส่ ในถุงซิ ป ล็ อค คล้ ำยไปซื ้ อร้ ำนขำยยำทั่วไป
ถูกมำก น้ ำหนักขึ้ นๆลงๆ หนูเป็ นคนชอบตัง้ กฎเกณฑ์ ทำตำมระเบี ยบต้องทำแบบนี ้ก็ระดับหนึ่ง ”
(โรส-วัยรุ่นตอนปลำย)
“น้ำหนักปัจจุบนั ประมำณ 44-45 กิ โลกรัม ไม่เคยเกิ นนี ้ หนูใส่เสือ้ Size S มำ
ตลอด หนูรักสวยมำก ถ้ำน้ำหนักมันมำกก็จะรู้สึก หนูมีลูกแล้วหุ่นเหมื อนเดิ ม หนูมีวิธีกำรจัดกำร
ตัวเองได้ให้มีรูปร่ ำงสวยงำม ชอบเป๊ ะทุกอย่ำง ตัวหนูเองคือ ฉันต้องออกไปไหนฉันต้องสวย หนูจะ
กิ นหนักไปทำงผักส้มตำไก่ย่ำง หนูจะไม่กินอะไรที ่มีมนั ๆ กิ นข้ำวเกื อบๆ ทัพพี กิ นแต่เนื ้อสัตว์ หนู
ไม่กินน้ำอัดลม แต่จะไม่กินเยอะมำก ก็หนักไปทำงพวกโปรตี น เป็ นคนไม่กินบุฟเฟ่ จำนเนื อ้ ใหญ่
หนูกินหมดนะ หนูเคยกิ น ผลิ ตภัณ ฑ์ แบบพวกเซลล์ ลูไลท์ มันช่วยในกำร Burn กิ น ตอน 27-28
ตอนนัน้ รู้ สึกว่ำมี เซลล์ ลูไลท์ ด้ำนหลังขำ แล้วมันก็ หำยไปจริ งๆ ด้วย ชื ่อว่ำ “ไบรออสไลท์ ” ของ
ยูนิซิตีค้ ่ะ ปัจจุบนั กิ นตัวนีช้ ื อ่ “GDM Blossom Jelly เริ่ มกิ นประมำณกลำงเดือนมี นำคมนีค้ ่ะ ตัวนี ้
จะช่วยบล็อก และ Burn แค่ลดควำมอยำก” (ปุย้ -วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
2.การกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa เป็ นการที่ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักมีความรู้ สึก
กังวลคิดหมกมุ่นเกี่ยวกับรู ปร่ างและน ้าหนักตัวอย่างมาก แต่กินอาหารปริ มาณมากกว่าคนปกติทวั่ ไป
ในช่วงเวลาและสถานการณ์ คล้ ายกัน หลังจากนัน้ รู้ สึกผิดจะมีพฤติกรรมพยายามกาจัดอาหารที่กิน
อย่างมากออกจากร่างกาย เช่น การอดอาหารบางมื ้อ การกินยาลดน ้าหนัก การกินยาระบาย การล้ วงคอ
อาเจียน หรื อออกกาลังกายติดต่อกันอย่างยาวนาน เป็ นต้ น ซึง่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบผู้ให้ ข้อมูล
หลักมีพฤติกรรมการกินผิดปกตินี ้ ตัวอย่างเช่น
“หนูกินเก่งค่ะ กิ นได้เรื ่อยๆ ตอนอยู่กบั เพื อ่ นยิ่ งกิ นบ่อย ไปกิ นหมูกระทะ กิ น
เต็มที ก่ ิ นให้ค้มุ ค่ะ ถ้ำวันไหนเรี ยนหนักๆ ก็จะกิ นแบบมือ้ เย็นด้วย มือ้ ดึกด้วย ก็เลยกิ น Detox ช่วย
แบบว่ำอยู่ว่ำงไม่ได้ตอ้ งกิ น กิ นกับเพือ่ น” (ปุยฝ้ำย-วัยรุ่นตอนปลำย)
“ถ้ำวันไหนไม่ กินทัง้ วันเลย ก็ จะมำกิ นบุฟเฟ่ ตอน 4 โมงเย็ น กิ นจนอิ่ มค่ ะ แล้วก็
กลับไปกิ น Detox และก็ถ่ำยโอเครโล่ง สบำยใจ หน้ำท้องไม่มี” (ใหม่-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
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3. การกินผิดปกติแบบ Binge Eating เป็ นการที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักมีลกั ษณะการกิน
อาหารจานวนมากๆ จนไม่สามารถควบคุมการกินได้ แต่ไม่พยายามกาจัดอาหารที่กินออกจากร่ างกาย
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกพบผู้ให้ ข้อมูลหลักมีความเสี่ยงหรื อมีแนวโน้ มที่นาไปสู่พฤติกรรมการกิน
ผิดปกตินี ้ ตัวอย่างเช่น
“เดิ มหนูเป็ นคนกิ นเก่ง ซื ้อของกิ นเก่ง อดกิ นมำกไม่ได้ เสียดำยของที ่ซื้อมำค่ะ กิ น
ทุกอย่ำงไม่อดข้ำว หนูมำกิ นเยอะตอนทำงำนและตอนท้อง มันก็เลยอ้วน หนูกินไม่เป็ นเวลำ เลย
ไม่รู้จะลดอย่ำงไง ยิ่ งเหนือ่ ยยิ่ งกิ น ดึกๆ หิ วตลอด พวกขนมหวำนหนูก็กิน หนูชอบ พวกหมูกระทะ
KFC กิ นอำทิ ตย์ ละครั้ง ต้องพำลูกไปกิ นค่ะ หนูกินผิ ดปกติ นะ เพรำะหนูกินมำกจนเกิ นไป ทำให้มี
น้ำหนักมำก ตอนนีห้ นัก 75 โลแล้วค่ะ” (นุช-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
“กิ นเก่งมำกค่ะ กิ นจุกกิ นจิ ก กิ นทัง้ วันตัง้ แต่เด็ก ตอนเด็กชอบกิ นช็อกโก (หัวเรำะ)
เล็ตมำก พ่อแม่ไม่เคยให้อด เขำจะให้กิน จะซื ้อไอศครี มไปให้กิน ให้กินทุกอย่ำงจะไม่ปล่อยให้อด
พอเรำจะไม่กินก็ บงั คับให้เรำได้กิน ตอนเด็กๆ อ้วนค่ะ อยู่อนุบำล 1 เกื อบ 10 กิ โล ตอนเด็กตัว
กลมมำกขึ้นมำตลอด จนถึง ม.6 หนักเกื อบ 80 กิ โล” (ใหม่-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
นอกจากนัน้ พบว่าผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ ไม่ได้ มีพฤติกรรมการกินแบบใดแบบหนึ่ง
เท่านัน้ แต่กลับพบว่ามีทัง้ พฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa สลับกับการกินผิดปกติแบบ
Bulimia Nervosa และการกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa สลับกับการกินผิดปกติแบบ Binge Eating ในคนๆ
เดียวกัน และระยะเวลาที่คอ่ นข้ างใกล้ เคียงกัน จึงไม่สามารถแยกพฤติกรรมออกจากกันได้ อย่างชัดเจน โดยมี
ลักษณะพฤติกรรมการกินอาหารจานวนปริมาณมาก หลังจากนันพยายามใช้
้
วิธีการต่างๆ เพื่อไม่ให้ มีน ้าหนัก
เกินหรื อมีน ้าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ ในขณะเดียวกันเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็กลับไปมีพฤติกรรมการกินอาหาร
จานวนมากอีก โดยกลับไปหาวิธีการเดิมหรื อวิธีการใหม่ เพื่อให้ ตนเองมีรูปร่างสวยงาม โดยมีพฤติกรรมแบบนี ้
สลับไปมา ตัวอย่างเช่น
“หนักเกื อบ 80 กิ โล ช่วงนัน้ อกหักค่ะ ไปอำศัยกิ นยำลดน้ำหนักของโรงพยำบำล
ยันฮี ประมำณ 10 เดื อน น้ำหนักก็ลดลงเหลื อ 64-66 กิ โล พอหยุดกิ นเด้งมำ 72 จนเรำมำเจอตัว
หนึ่งทีว่ ่ำหนูเคยกิ น Detox แล้วช่วย Burn ไขมัน คือตัว “ไฮดูโปร” เป็ นน้ำผลไม้อย่ำงเนีย๋ ะ เป็ นตัว
ช่วยดักไขมัน แล้วเรำก็ควบคุมจนถึงปัจจุบนั ” (ใหม่-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
“อ้วนสุดประมำณ 95 กิ โลกรัม ตอนนัน้ หลังคลอดด้วยค่ะ แล้วมันโยโย่ จำกนัน้ กิ นยำลด
น้ ำหนักด้วยค่ ะ กิ น ยำตัง้ แต่ อำยุ 20 ต้น ๆ ก็ กิน แล้ว ประมำณ 22-23 ปี ก็ ประมำณ 10 กว่ำปี
ตอนนี ้ 35 ปี แล้วค่ ะ ยำพวกนี ้ม ันท ำอะไรเรำไม่ ได้เลย ไม่ ได้กินต่อ ยี ่ห้อนู วีต้ำนี ้สุดท้ำย แล้วก็ มำ
แอมเวย์ค่ะ” (กิ๊ ก-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
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สรุ ปได้ ว่า จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกพบผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เป็ นวัยรุ่ นตอนปลาย จานวน 1
คน และวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น จานวน 1 คน มีพฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa โดยมีลกั ษณะ
พฤติกรรมการกิน ได้ แก่ กังวลเกี่ยวกับรู ปร่ างตัวเองมาก กินผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนัก ควบคุมหรื อจากัดอาหาร
บางชนิด หรื อควบคุมอาหารร่วมกับการออกกาลังกายเป็ นระยะเวลานาน หรื อเป็ นคนเจ้ าระเบียบ เป็ นต้ น และ
ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการกินผิดปกติทงั ้ 3 แบบคือ 1) พฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ Anorexia
Nervosa 2) พฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa สลับกับการกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa
และ 3) พฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa สลับกับการกินผิดปกติแบบ Binge Eating ซึ่งมี
พฤติกรรมที่เป็ นพลวัตรสลับกันไปมา (Dynamic) แสดงให้ เห็นว่าผู้ให้ ข้อมูลหลักมองค่านิยมความผอม
และความงาม เป็ นสิ่งที่มีความสาคัญและมีคณ
ุ ค่า พร้ อมที่จะปฏิบตั ิตามความเชื่อและความแตกต่าง
กันในแต่ละบุคคล โดยขึ ้นอยู่กบั วุฒิภาวะและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้ รับ ซึง่ สามารถเลียนแบบ
และเปลี่ยนแปลงได้ ตามกระแสนิยมวัฒนธรรมการบริ โภค ประกอบกับสังคมไทยมีการแข่งขันเรื่ อง
บุคลิกภาพสูงเพราะมีผลต่อการใช้ ชีวิต การสมัครงานและการเติบโตในหน้ าที่ และปั จจุบนั การเข้ าถึง
แหล่งบริ การง่ายกว่าในอดี ต ท าให้ มี ความเสี่ ยงหรื อมี แนวโน้ มที่ น าไปสู่พฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ที่ มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกินอาหารของแต่ละบุคคล รูปร่างและน ้าหนักตัวอย่างมาก โดย
มีลกั ษณะพฤติกรรมการกินผิดปกติแบบเดียว หรื อทังสองแบบในคนเดี
้
ยวกัน โดยพยายามหาวิธีการต่างๆ
เพื่อให้ มีน ้าหนักตัวหรื อรูปร่างตามที่ตนปรารถนาหรื อพึงพอใจ
ส่ วนที่ 2 ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการกินผิดปกติ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณที่เราพบว่าตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ ได้ แก่ เจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมการกินผิดปกติ การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่าง
สวยงาม การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงาม ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ าง
สวยงาม การเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม และการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ยกเว้ นรายได้ ของครอบครัว โดยผ่านการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ ซึง่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ส่วนนี จ้ ะเสนอให้ เห็นคาอธิ บายของตัวแปรที่ มีผลต่ อพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ โดยผู้วิจัยน าเสนอเป็ น 2
ประเด็น (Sub-Themes) คือ 1) ผลการวิเคราะห์ ที่ สอดคล้ องกับตัวแปรที่ พบในเชิงปริ มาณ และ 2) ผลการ
วิเคราะห์ที่นอกเหนือจากผลการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ ท่ สี อดคล้ องกับตัวแปรที่พบในเชิงปริมาณ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั นาทฤษฎีอิทธิพลสามทาง มาใช้ ในการอธิบายตัวแปรที่
เกี่ ยวข้ องกับพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ โดยเชื่ อว่าพฤติ กรรมของบุคคลเป็ นผลมาจากอิทธิ พลหลัก
3 ประการ ได้ แก่ 1) อิทธิพลภายในตัวบุคคล 2) อิทธิพลระหว่างบุคคล และ 3) อิทธิพลสิ่งแวดล้ อมทาง
วัฒนธรรม ในปั จจุบนั แต่ละบุคคลหรื อกลุม่ คนมีพฤติกรรมที่มีความสลับซับซ้ อนมากขึ ้น มีหลายปั จจัย

188
ที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมดังกล่าว (Flay, Snyder & Petraitis, 2009) ผู้วิจยั นาข้ อมูลแบ่งเป็ น 3 หัวข้ อหลัก
(Categories) มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 อิ ทธิ พลภายในตัวบุ คคล เป็ นอิ ทธิ พลที่ เกี่ ยวกับทางด้ านพันธุ กรรมและ
คุณลักษณะส่วนบุคคล ส่งผลต่อความรู้สกึ นึกคิดที่มีต่อตนเอง ความรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าต่อตนเองและสมรรถนะ
ทางสังคมของบุคคล แบ่งออกเป็ น 3 หัวข้ อย่อย (Sub-Categories) ได้ แก่
1.1.1 เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ เป็ นความรู้ สึกนึกคิดหรื อ
ความเชื่อของผู้ให้ ข้อมูลหลักต่อพฤติกรรมการกิน ซึง่ เป็ นสิ่งที่ทาให้ พวกเขาเกิดความรู้สกึ ชอบหรื อ
พอใจ มองเห็นคุณค่าประโยชน์ และโทษของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ และมีความพร้ อมกระทาหรื อ
หลีกเลี่ยงกระทาพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยผู้ให้ ข้อมูลหลักมีเจตคติต่อการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ
นัน้ ขึ ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3 ประการคือ 1) การเลือกรับรู้ ในส่วนที่ตนเองสนใจเท่านัน้ แล้ วนามา
เป็ นเอกลักษณ์ อย่างหนึ่งของตน 2) การหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ตนเองไม่ต้องการ และ 3) การสนับสนุนของ
กลุ่ม การที่บุคคลประสบความสาเร็ จในกลุ่มใดมักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปกลุ่มใหม่ ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบผู้ให้ ข้อมูลหลักมีเจตคติตอ่ พฤติกรรมการกินผิดปกติ ตัวอย่างเช่น
“หนูอยำกลดเองค่ะ อยำกสวย และได้ผลเร็ ว หนูชอบ” (จ๋ำ-วัยรุ่นตอน
ปลำย)
“ตัวเรำเองนี แ
้ หละอยำกผอมเอง เพรำะว่ำชุดมันใส่ไม่ได้แล้วค่ะ หนูตดั
ใหม่ทกุ ปี เลย แล้วทุกปี ก็เพิ่มขนำดตลอดเลยคืออะไร กิ นกำแฟแบบลดน้ำหนัก 3 เดือนนี ่ ลงไปประมำณ
5 กิ โลกรัมค่ะ เพรำะได้ผลเร็ ว ทำให้เสือ้ ผ้ำใส่สบำย เบำเนือ้ เบำตัว” (เสำ-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
ผู้ให้ ข้อมูลหลักมีความคิด ความเชื่อต่อการมีพฤติกรรมการกินผิดปกตินนั ้
ว่าเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าหรื อมีประโยชน์ต่อตนเอง เพราะทาให้ มีรูปร่ างตามที่ตนปรารถนา และทาให้
ได้ ผลดีและรวดเร็ ว จึงเลือกใช้ วิธีการต่างๆ ในการปฏิบตั ิเพื่อให้ เหมาะสมกับตนมากที่สุ ด ไม่ว่าจะ
เป็ น วิธีก ารควบคุม การกิ น อาหาร หรื อการใช้ ผลิตภัณ ฑ์ อาหารเสริ ม หรื อการใช้ ผลิต ภัณ ฑ์ ล ด
นา้ หนัก หรื อการออกกาลังกายเป็ นระยะเวลายาวนาน หรื อการทาให้ อาเจียน หรื ออาจใช้ หลายๆ วิธี
ร่ วมกัน จนนาไปสู่การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติตามมา ถึงแม้ บางครัง้ รู้ ว่าอาจเกิดผลเสียต่อร่ างกาย
บ้ าง แต่ยงั คงต้ องการกลับไปใช้ ผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนักแบบเดิมหรื อหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกครัง้
1.1.2 การรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่ างสวยงาม
เป็ นการที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักมีการตัดสินใจของตนเองในการจัดการและดาเนินการให้ เกิดพฤติกรรมตามที่
ได้ กาหนดไว้ โดยผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นนันมี
้ ทงทางกายภาพ
ั้
ทางสังคมหรื อเป็ นการตอบสนองที่มีต่อ
ตนเอง ผลลัพ ธ์ ที่ ได้ มี ทัง้ ทางบวกและทางลบ หรื อมี ป ริ มาณความมั่น ใจในความสามารถที่ จะ
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กระทาการใดๆ ที่คาดว่าจะทาให้ ตนเองมีรูปร่างสวยงาม ซึง่ ในแต่ละบุคคลมีการรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการจัดการตนเองให้ มีรูปร่างสวยงามและมีวิธีการที่แตกต่างกัน ซึง่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
พบผู้ให้ ข้อมูลหลักมีการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม ตัวอย่างเช่น
“กำรเต้นของหนูม ัน ต้องใช้ Energy คื อเรำDancer สำยแข่ งขัน กิ น
ข้ำวตำมปกติ ค่ะ หนูจะอดไม่ได้ เพรำะหนูออกกำลังกำยเยอะ หนูก็แบบรู้ได้ไงว่ำเรำจะเติ มแป้ง
ตอนไหน พอเรำลองสังเกตร่ ำงกำย พฤติ กรรมของเรำไปเรื ่อยๆ ต้องเดิ นไปกิ นมันแล้วนะ เรำจะกิ น
ไข่ตม้ แล้วนะ พอกลับมำออกกำลังกำยเหมื อนเรำมี Energy เหมื อนมี พลังงำนให้ใช้ตำมทีร่ ่ ำงกำย
ควรได้ในแต่ละวัน ตอนนีล้ ดประมำณ 1 โลค่ะ แต่มนั ก็ไม่ลดเร็ วนะค่ะ แต่จะไปกิ นคลี นแทน ในกำร
คุมอำหำรนัน้ ๆ แค่ตอ้ งรู้ว่ำกิ นไก่วนั ละกี ่กรัมเรำกะเอำจำนวนแคลอรี เช่น ไก่เซเว่นถุงหนึ่งได้โปรตีน
10 กรัม เรำน้ ำ หนัก 50 เรำก็ ต้ อ งกิ น ไป 5 ชิ้ น หรื อ ไข่ ฟ องหนึ่ ง 9 กรั ม มัน เป็ นโปรตี น เรำก็
เปลี ่ยนเป็ นเต้ำหูไ้ ด้ โปรตีนเท่ำไหร่ ผดั กับน้ำใส่ถวั่ งอกและจะ กิ นเลย เวลำตื น่ มำทำกับข้ำวหนูห่อ
ข้ำวไปกิ นเองทุกวันเลย เรำจะคำนวณไม่ได้ว่ำได้รับเท่ำไหร่ กินเกิ นไหม เพรำะอย่ำงเช่นควำมเค็ม
ทำให้เรำบวมน้ำ คื อถ้ำเรำทำเองเรำจะรู้เลยว่ำเรำกิ นเท่ำนี ้ มันจะต้องพอดี กบั ที เ่ รำออกกำลังกำย
หนูตอ้ งชัง่ ทุกอำทิ ตย์ ” (ก้อย-วัยรุ่นตอนปลำย)
“ออกก ำลังกำยวิ่ ง, เล่ น Weight, เข้ ำ Course ของใน Internet แอ้ จ้ ำง
Trainer มี สมุดเล่มหนึ่ ง จดไว้ว่ำวันจันทร์ -ศุกร์ กิ นอะไรบ้ำง กำหนด Calories ในแต่ละมื ้อ แล้ว
เย็นออกกำลังกำย” (แอ้-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
“นอกจำกหนูกินยำดักไขมันแล้ว หนูอยำกลดพุงก็เลยกิ น Detox มัน
เป็ นยำถ่ำย กิ นตอนกลำงคื นก่อนนอน เช้ ำมำเรำก็จะปวดก็จะถ่ำย ทำให้เรำรู้สึกว่ำเรำโล่งทัง้ วัน
พุงก็ จะไม่มีเลย ทำมำตลอดประมำณ 6 เดื อน ตอนนี ้ก็ยงั กิ นอยู่ แต่ก่อนกิ นทุกวัน เพื ่อให้ปรับ
สมดุลร่ ำงกำยตัว เอง แล้วหลังจำกนั้น มำกิ น อำทิ ต ย์ ล ะ 2-3 ครั้ง ถ้ำช่ วงไหน กิ น หนักก็ จะกิ น
Detox เพิ่ม” (ใหม่-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
ผู้ให้ ข้ อมูลหลักส่วนมาก มี การรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการ
ตนเองให้ มีรูปร่ างสวยงาม โดยตัดสินใจในการเลือกใช้ วิธีการต่างๆ เพื่อให้ เหมาะสมกับตนเองมาก
ที่สดุ ไม่ว่าจะเป็ นการควบคุมอาหาร หรื อการใช้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม หรื อการใช้ ผลิตภัณฑ์ลด
น ้าหนัก หรื อการออกกาลังกายเป็ นระยะเวลายาวนาน หรื อการล้ วงคอเพื่อสารอกอาหารออกมาจะ
ได้ ไม่อ้วนหรื อทาให้ มี หน้ าท้ องแบบราบ หรื ออาจใช้ ห ลายๆ วิธีร่วมกัน ส่วนใหญ่ พยายามที่ จะ
กระทาที่บรรลุผลสาเร็ จคือมีน ้าหนักหรื อรูปร่างตามที่ตนปรารถนา แม้ ว่าจะมีความยากลาบากต่อ
การปฏิบตั ิก็ตาม ในขณะเดียวกันผู้ให้ ข้อมูลหลักที่บางคนมีการรับรู้ ความสามารถตนเองต่าเกิดความ
ท้ อแท้ โดยกลุ่มผู้หญิ งมักเปรี ย บเที ย บกับ ผู้ อื่ น ที่ อ ยู่ ใ นสถานการณ์ เดียวกันเพื่อประเมินคุณค่าใน
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ตนเอง ดังนัน้ การได้ เห็นตัวแบบจะทาให้ เพิ่มการรับรู้ ความสามารถตนเอง แม้ ว่าจะไม่มีประสิทธิ ภาพ
เท่ากับการกระทาที่บรรลุผลสาเร็จก็ตาม ที่ผ่านการพิจารณาครุ่นคิดไตร่ตรอง โดยใช้ เหตุผลของตนผ่าน
กระบวนการเลือกหรื องดกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง จากทางเลือกที่ เหมาะสมที่ สุดในการกิน เพื่อให้
ตนเองมีรูปร่างสวยงามอย่างที่คาดหวังไว้ โดยแต่ละบุคคลใช้ เกณฑ์พิจารณาการตัดสินใจในการเลือก
วิธีที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น
“หนู อยำกออกก ำลังกำย ไม่ กิ นยำลดเพรำะหนู รู้สึ กว่ ำทุกอย่ ำงมันมี
Effect แม้จะบอกว่ำมำจำกธรรมชำติ หนูเห็นอย่ำงดำรำ “เบเบ้” ค่ะ โอ้ย ออกกำลังกำยเก่งกว่ำผู้ชำย
หนูไม่ได้อยำกเป็ นแบบเขำ แต่หนูว่ำเขำมี ควำมอดทนในกำรออกกำลังกำยเยอะมำก เพรำะเบเบ้ทุก
วันนี เ้ ขำทำงำน เกี ่ยวกับกิ จกรรมสุขภำพ เขำทำทุกวันนี เ้ พรำะเขำใช้หน้ำท้องในกำรหำเงิ นด้ำนสุขภำพ
รู้สึกชอบเขำตรงที ่เขำออกกำลังกำยได้แบบอึดมำกค่ะ หนูเลยจ้ำง Trainer และบอกเขำว่ำไม่คมุ อำหำร
อยำกกิ นปกติ เขำบอกผลมันจะช้ำหน่อย หนูก็บอกไม่เป็ นไร หนูไม่อยำกผอม แต่อยำกออกกำลังกำย
แค่ไม่อว้ นขึ้นก็พอแล้ว” (เนยหวำน-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
1.1.3 การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ เป็ นการที่ ผ้ ูให้ ข้อมูล
หลักใช้ การพิจารณาครุ่ นคิดไตร่ ตรอง โดยใช้ เหตุผลของตนผ่านกระบวนการเลือกหรื องดกระทา
อย่างใดอย่างหนึ่ง จากทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุ ในการกิน เพื่อให้ ตนเองมีรูปร่ างสวยงามอย่างที่
คาดหวังไว้ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์สาเหตุของการตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ
การกาหนดทางเลือก/พัฒนาทางเลือกและทาการเลือกวิธีการที่ดีที่สดุ ซึง่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
พบผู้ให้ ข้อมูลหลักมีการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ ตัวอย่างเช่น
“วิ ธีกำรเลื อกทีจ่ ะไม่กินยำลดน้ำหนักตัวเดิ ม หนูคิดว่ำตัวอืน่ อำจจะดีกว่ำ
หำไปเรื ่อยว่ำอันไหนดี ค่ะ หนูดูว่ำคนขำยที เ่ รำรู้จกั เขำกิ น แล้วผลเป็ นอย่ำงไร ถ้ำลดหนูก็ตดั สิ นใจสัง่ ซื ้อ
รำคำไม่เกิ น 1,000 บำท ส่วนใหญ่ดูใน FB หนูกำลังเลือกดูอยู่ค่ะ” (จ๋ำ-วัยรุ่นตอนปลำย)
“เวลำทีเ่ รำจะลดน้ำหนัก ถึงแม้ว่ำบำงตัวผลิ ตภัณฑ์ ลดน้ำหนักทีก่ ิ น
แล้วไม่ได้ทำให้เรำมีอำกำรข้ำงเคียงมำก แต่หนูก็อยำกเปลีย่ นไปเรื ่อยๆ อย่ำงอืน่ มันอำจจะดีกว่ำก็ได้
ค่ะ คือคิ ดไปเองไง เหมือนอย่ำงอืน่ มันมีอะไรน่ำสนใจกว่ำ อันนีม้ นั ไม่ลง อยำกกิ นอะไรทีล่ ดไวๆ”
(แอ้-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
“หนูไม่กลับไปกิ นยำลดน้ ำหนักแบบเดิ ม เพรำะด้วยอำยุเรำมำกขึ้ น มัน
จะโยโย่ มันยำกที จ่ ะเอำคื น แต่ก็พยำยำมหำตัวอื น่ นะได้ผลิ ตภัณฑ์ อำหำรเสริ มมำตัวหนึ่งคื อแอมเวย์
กิ นมำถึงปัจจุบนั เดื อนแรกๆ จะไม่ลด แต่มนั จะลดลงเรื ่อยๆ ชัง่ ทุกวัน ทุกเวลำ เช้ำก็ชงั่ เย็นก็ชงั่ แต่
หลังๆ ไม่ค่อยชัง่ แล้วน้ำหนักไม่ลงตำมที เ่ รำต้องกำร ก็เลยควบคุมอำหำรร่ วมด้วย มันก็เลยลดได้ค่ะ”
(กิ๊ ก-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
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“ในกำรเลื อกซื ้อเลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์ ลดน้ำหนักคือ 1) ดูเรื ่องรำคำไม่แพงมำก
2) ดู คุ ณ สมบัติ สรรพคุ ณ อย่ ำงนี ้ ว่ ำมันตรงกับเรำไหม และก็ ชอบดู รี วิ วด้ วย 3) ดู Package ว่ ำมี
Promotion ไหม รำคำประมำณไม่เกิ น 1,000 บำท ถ้ำได้ตำมนี ้หนูก็เลื อกซื ้อกิ นค่ะ ตอนนี ้กำลังคิ ดอยู่
ทีว่ ่ำ เรำจะกิ นอะไรดีกินแบบไหน อันไหนดี เพรำะยังให้นมลูกอยู่ค่ะ” (ม่วย-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
ผู้ให้ ข้อมูลหลักตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยใช้ เกณฑ์
พิจารณา เพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยผ่านการพิจารณาครุ่ นคิดไตร่ตรอง ผ่านกระบวนการเลือก
วิธีการที่ ดีที่สุดหรื องดกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง พยายามหาเหตุผลของความต้ องการของตนจาก
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุ เพื่อให้ ตนเองมีรูปร่ างสวยงามอย่างที่คาดหวังไว้ หรื อส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพตนเองน้ อย โดยผ่านกระบวนการการวิเคราะห์สาเหตุของการตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรม
การกินผิดปกติ การกาหนดทางเลือก/พัฒนาทางเลือกและทาการเลือกวิธีการที่ดีที่สดุ หรื อส่งผล
กระทบต่อสุขภาพตนเองน้ อยที่สุด ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่อายุ การศึกษา ประสบการณ์ การรับรู้ ของแต่ละ
บุคคล ไม่ว่าจะเป็ นการค้ นหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มให้ มากที่สดุ จากโซเชียล
เน็ตเวิร์กและสื่อต่างๆ หรื อการควบคุมอาหารอย่างจริ งจัง หรื อการเห็นตัวแบบจากสื่อ หรื อการ
ได้ รับคาแนะนาจากเพื่อนหรื อคนรู้จกั ในเรื่ องการเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ราคาที่สามารถจ่ายได้
ดังนัน้ อิทธิพลภายในตัวบุคคล เป็ นสาเหตุที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมการ
กิ น ผิ ด ปกติ นัน้ เนื่ อ งจากเป็ นอิ ท ธิ พ ลที่ ท าให้ ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล หลัก เกิ ด ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ความเชื่ อ
ความรู้ สึกชอบหรื อพอใจ มองเห็นคุณค่าประโยชน์ และโทษของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ
และมีความพร้ อมกระทาหรื อหลีกเลี่ยงกระทาพฤติกรรมการกินผิดปกติ จึงมีความพยายามหา
วิธีการต่างๆ ส่งผลต่อการตัดสินใจในการกาหนดพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลนัน้ เพื่อให้ ได้ รูปร่าง
ตามที่ตนปรารถนา ซึ่งสามารถสนับสนุนข้ อมูลการวิจยั ระยะที่ 1 เชิงปริ มาณ ที่พบว่าตัวแปรจิต
สังคมที่มีอิทธิพลภายในตัวบุคคลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ ได้ แก่ เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมการ
กินผิดปกติ การรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่ างสวยงาม และการตัดสินใจ
แสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1-3
1.2 อิทธิพลระหว่างบุคคล เป็ นอิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมมากที่สดุ เนื่องจาก
พฤติกรรมสุขภาพของผู้ให้ ข้อมูลหลักเกิดจากการสังเกตและการเลียนแบบทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล
อื่น โดยเฉพาะบุคคลที่มีความผูกพันใกล้ ชิดที่เป็ นสิ่งแวดล้ อมที่อยู่รอบๆ ตัวบุคคล ได้ แก่ การอบรมเลี ้ยงดู
ของพ่อแม่หรื อผู้ปกครอง ค่านิยมของพ่อแม่ การเป็ นแบบอย่างของครู และเพื่อนสนิ ท เป็ นต้ น ส่งผลให้ ผ้ ใู ห้
ข้ อมูลหลักมีความรู้สกึ ผูกพันใกล้ ชิด และเกิดการเรี ยนรู้พฤติกรรมหรื อทัศนคติจากสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นบุคคล
ตัวแบบนัน้ ทาให้ เกิดการรับรู้ตามบรรทัดฐานและแรงจูงใจที่จะทาตาม ซึง่ ส่งผลต่อความเชื่อตามบรรทัดฐาน
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ทางสังคม โดยจะนาไปสูก่ ารตัดสินใจและความตังใจที
้ ่จะแสดงพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ผู้วิจยั แบ่งออกเป็ น 2
หัวข้ อย่อย (Sub-Categories) ได้ แก่
1.2.1 การสนั บ สนุ น ทางสังคมจากกลุ่ม เพื่ อ นในเรื่ อ งการมี รู ป ร่ าง
สวยงาม เป็ นการที่ ผ้ ูให้ ข้อมูลหลักได้ รับความสัมพันธ์ ภาพที่ ดีกับผู้อื่น มีปฏิสัมพันธ์ กันระหว่าง
บุคคล ทาให้ เกิดความผูกพันซึ่งกันและกัน และการรู้ สึกว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม รวมถึง
ผ่านภาวะวิกฤตของการเจ็บป่ วยและปั ญ หาอื่นๆ ด้ วย โดยได้ รับความช่วยเหลือจากเพื่อนการ
สนับสนุนทางด้ านอารมณ์ (Emotion Support) เช่น การให้ ความเห็นอกเห็นใจ ความรัก การรับฟั ง
การดูแลเอาใจใส่ ห่วงใย รับฟั ง เป็ นต้ น การสนับสนุนด้ านวัสดุอปุ กรณ์ (Material Support) เช่น
สิ่งของ แรงงาน เวลา การบริ ก ารต่างๆ เป็ น ต้ น การสนับสนุน ด้ านข้ อมูลข่าวสาร (Information
Support) เช่น การให้ ค าแนะน า ข้ อ มูล ข่ าวสาร การชี แ้ นวทางในการแก้ ปั ญ หา ซึ่งส่งผลให้ มี
พฤติกรรมในเรื่ องการทาให้ ตนเองมีรูปร่ างสวยงามตามที่ตนเองหรื อกลุ่มเพื่อนต้ องการ และการ
สนับสนุนทางด้ านอารมณ์และสังคมจากเพื่อน เช่น การให้ ความเห็นอกเห็นใจ ความรัก การรับฟั ง การ
ดูแลเอาใจใส่ ห่วงใย รับฟั ง เป็ นต้ น ซึ่งจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกพบผู้ให้ ข้อมูลหลักมีการสนับสนุน
ทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงาม ได้ แก่
“ตอนกิ น ยำลดน้ ำหนัก ม.4 เพื อ่ นในห้อ งเลยค่ะ เพื อ่ นเอำมำจำก
ไหนไม่รู้ เพื อ่ นให้กิ น หนูก็กิ น กับ เพื อ่ น ให้ห นูกิ น ฟรี ไง มัน เป็ น แคปซูล ค่ะ ไม่หิ ว อะไรทัง้ วัน
(หัวเรำะ) แต่หนูก็กินข้ำวนะคะ แต่มนั กิ นได้ไม่เยอะ มันจะไปดักเรำไว้ ช่วงนัน้ ก็กินยำกับเพือ่ นได้
ประมำณ2 อำทิ ตย์ น้ ำหนักก็ ลดลงนะคะ ตอนนั้นหนู ประมำณ 49 นี ่แหละ หลังกิ นมันก็ ลดอยู่
ประมำณ 2-3 กิ โลค่ะ เพื ่อนเขำซื ้อมำมันเหลื อ เขำแบ่งให้หนูเพรำะเขำไม่กินแล้ว” (ข้ำวฟ่ ำง-วัยรุ่น
ตอนปลำย)
“ส่วนใหญ่เพือ่ นแนะนำกิ นอย่ำงโน้นดีอย่ำงนีด้ ี คลิ นิกนีใ้ ช่ไหม พอเรำ
รู้จกั คนมำกขึ้น อ๋อคลิ นิก ยันฮี หรอ คลิ นิกปัทมำหรอ ไปทุกคลิ นิกเลย ไปๆ เอ่อ ไปซักพักหนึ่ง พอ
เรำหยุดยำก็ กลับไปกิ นเหมื อนเดิ มแล้วมันก็ โยโย่ เหมื อนมันกิ นหนักมำก แต่ เรำอยำกสวยอย่ำง
เดียวเรำก็เลยกิ น” (กิ๊ ก-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
“มีช่วงหนึ่งหนูปรึ กษำเพือ่ นเรื ่องอยำกลดน้ำหนัก อยำกกิ นยำลดน้ำหนัก
เขำเตื อนหนูเกี ่ยวกับกำรกิ นยำลดน้ำหนัก เพรำะเขำกิ นอยู่ เขำบอกว่ำ เรำต้องทำควำมเข้ำใจก่อนว่ำ
มันมีอำกำรแบบนีน้ ะ มันไม่ได้แปลว่ำยำลดน้ำหนักจะดีทกุ ผลิ ตภัณฑ์ เพรำะว่ำเรำไม่รู้ว่ำทีซ่ ื ้อมำเนีย๋ ะ
มันมี อย.ไหม ตอนแรกก็ยงั ไม่ได้ตดั สิ นใจซื ้อ แต่พอเพือ่ นกิ นแล้วมันเห็นผล และให้กำลังใจหนูตลอด
เลย ให้หนูอดทน ควบคุมอำหำรให้ได้ ไม่ตอ้ งหักโหม เดีย๋ วโทรม (ขนุน-วัยรุ่นตอนปลำย)
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สรุปได้ ว่า ผู้ให้ ข้อมูลหลักได้ รับการสนับสนุนจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการ
มีรูปร่ างสวยงาม ทังด้
้ านอารมณ์ ด้ านข้ อมูลข่าวสารและด้ านวัตถุสิ่งของ ซึ่งส่งผลให้ มีพฤติกรรม
การกินผิดปกติ โดยเพื่อนและผู้ร่วมงานเป็ นแหล่งสนับสนุนที่สาคัญและมีความใกล้ ชิดกันส่งผลต่อใน
การสนับสนุน เกื ้อกูลหรื อส่งเสริมให้ พวกเขามีรูปร่างสวยงาม เนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่ทาให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักได้ รับ
การสนับสนุน ที่ทาหน้ าที่อย่างไม่เป็ นทางการ มี ประสบการณ์ มีความชานาญ ในการตอบสนองความ
ต้ องการทัว่ ไปและเฉพาะของบุคคล เป็ นเหตุให้ บคุ คลนันสามารถประสบความส
้
าเร็ จและปรับตัวต่อ
สถานการณ์เลวร้ ายที่เกิดขึ ้นในชีวิต
1.2.2 ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ างสวยงาม เป็ นระดับการรับรู้ ของตัว
ผู้ให้ ข้อมูลหลักได้ รับแบบอย่างในการปฏิบตั ิจากสื่อประเภทต่างๆ เกี่ยวกับการมีรูปร่ างสวยงาม
และยอมรับอิทธิพลของสื่อในการชักจูงให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักมีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการมีรูปร่างสวยงาม
ได้ ทัง้ ตัวแบบจากคนและตัวแบบจากสื่อ โดยตัวผู้ให้ ข้อมูลหลักได้ รับตัวแบบจากคนของการมี
รูปร่างสวยงาม มักเป็ นบุคคลรอบข้ าง ได้ แก่ คนในครอบครัวหรื อจากเพื่อนหรื อจากคนรู้จกั รวมถึง
คนที่ มี ชื่ อ เสี ย งในสังคม เช่ น ดารา นัก ร้ อง นัก แสดง เป็ น ต้ น และตัวแบบจากสื่ อ ซึ่ง จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบผู้ให้ ข้อมูลหลักมีตวั แบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม ตัวอย่างเช่น
“Idol ของหนูเป็ นดำรำเกำหลี ชื ่อ “ลิ ซ่ำ” เขำเป็ นคนไทยไปดังที ่เกำหลี
เขำหุ่นดี มำก เรำอยำกผอม ก็เลยอยำกเหมื อนเขำ หนูเลยซื ้อยำลดน้ำหนักมำกกิ นและช่วงนัน้ กิ น
ข้ำวแค่ 2 มือ้ ” (มำย-วัยรุ่นตอนปลำย)
“ตอนนัน้ ถ้ำโฆษณำกันบ่อยๆ ก็เห็นจะพวกนิ ตยสำร แรกช่องโฆษณำ
เล็ ก ๆ เกี ่ ย วกับ กำรลดน้ ำ หนัก มี ภ ำพดำรำเป็ น Presenter และแม่ เจอในหนัง สื อ เห็ น เขำขำย
ผลิ ตภัณฑ์ พวกลดน้ำหนักก็โอเครกันค่ะ ลองซื ้อมำกิ นดู เป็ น Capsule เป็ นเม็ดยำ กล่องหนึ่งมี 2
แผง ก็น้ำหนักลด 2 กิ โลค่ะ” (โรส-วัยรุ่นตอนปลำย)
“Idol เกี ่ยวกับกำรมี รูปร่ ำงสวยงำม ไม่ มีเลยค่ะ คิ ดถึ งแต่ตวั เรำเอง
ส่วนใหญ่ จะมองตัวเรำเอง ไม่ได้ Fix ว่ำคนโน่นคนนี ้ อย่ำงดำรำเขำสวยนะ แต่ไม่มองเป็ น Idol
ขนำดนัน้ เรำมองตัวเรำเรำส่องกระจกทุกวันนี ้ เรำภูมิใจในตัวเอง” (ใหม่-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
สรุ ปได้ ว่า ผู้ให้ ข้อมูลหลักมองเห็นตัวแบบจากบุคคลที่มีรูปร่ างสวยงาม เช่น
คนในครอบครัวหรื อเพื่อนหรื อคนรู้ จกั ดารา นักแสดง พิธีกร เป็ นต้ น ที่มีรูปร่ างผอมบางหรื อหุ่นดี
และตัวแบบจากสื่อประเภทต่างๆ เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละคร สื่อ สิ่งพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น สื่อ
เหล่านี ้มีส่วนทาให้ เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมการกิน โดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ จากการสังเกตการ
กระทาที่เป็ นตัวแบบหรื อการสังเกตจากการกระทาของคนอื่น ทาให้ ตวั ผู้ให้ ข้อมูลหลักต้ องการให้ ตนเอง
มีรูปร่ างตามตัวแบบ แต่ในขณะเดียวกันบางคนไม่ได้ มีตัวแบบ แต่เกิดจากความต้ องการของตนเอง
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ตัวแบบเหล่านี ้ทาให้ ช่วยในการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยการนาวิธีการต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นการควบคุมอาหาร การกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม การล้ วงคอ การกินยาระบาย การออกกาลังกาย
เป็ นระยะเวลานานๆ รวมถึงการใช้ หลายๆ วิธีร่วมกัน เพื่อให้ ได้ มาซึง่ การมีรูปร่างตามที่ตนต้ องการ
ดังนัน้ อิทธิพลระหว่างบุคคล เป็ นเงื่อนไขที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมการกิน
ผิดปกตินนเนื
ั ้ ่องจากพฤติกรรมสุขภาพ เกิดการเรี ยนรู้พฤติกรรมหรื อทัศนคติจากสิ่งแวดล้ อมที่เป็ น
บุคคลตัวแบบโดยเฉพาะบุคคลที่มีความผูกพันใกล้ ชิดที่เป็ นสิ่งแวดล้ อมอยู่รอบๆ ตัวบุคคล ทาให้
เกิดการรับรู้ ตามบรรทัดฐานและแรงจูงใจที่จะทาตาม ส่งผลต่อความเชื่อตามบรรทัดฐานทางสังคม
นาไปสูก่ ารตัดสินใจแสดงพฤติกรรมนัน้ จึงมีความพยายามหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ ได้ รูปร่างตามที่ตน
ปรารถนา ซึ่งสามารถสนับสนุนข้ อมูลการวิจัยระยะที่ 1 เชิงปริ มาณ ที่พบว่าตัวแปรจิตสังคมที่ มี
อิทธิพลระหว่างบุคคลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ ได้ แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนใน
เรื่ องการมีรูปร่ างสวยงาม และตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ างสวยงาม สอดคล้ องกับสมมติฐานการ
วิจยั ข้ อที่ 4-5
1.3 อิ ทธิ พลสิ่ งแวดล้ อมทางวัฒนธรรม เกิ ดจากบริ บททางวัฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้ อมที่อยู่รอบๆ บุคคลนันในด้
้ านค่านิยม ได้ แก่ วัฒนธรรมหรื อศาสนา (Culture/Religion) ความเชื่อ
ค่านิยมในสังคม การเมือง สภาวะทางเศรษฐกิจ เป็ นต้ น ไม่วา่ จะเป็ นค่านิยมจากการนับถือศาสนา ความเป็ น
อิสระ การเบี่ยงเบน การศึกษา การเปลี่ยนแปลงนโยบาย สุขภาพ การยอมรับทางสังคม ความเชื่อเกี่ยวกับ
สุขภาพที่ ต้ องการและด้ านความรู้ ได้ แก่ โอกาสในการรั บรู้ ข้ อมูลข่ าวสาร (Informational Opportunity)
สิ่งเหล่านี ้ล้ วนมีผลต่อค่านิยมหรื อการประเมินค่าทาให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักมีปฏิสมั พันธ์ กนั เกิดการรับรู้ข้อมูล
และประสบการณ์ โดยผ่านการเรี ยนรู้ จากการมีปฏิสมั พันธ์ กัน เกิดการเรี ยนรู้ สามารถคาดเดาผลดีผลเสีย
ของพฤติ กรรมที่ เกิ ดขึน้ และมี การให้ คุณค่าต่อผลลัพธ์ นัน้ เช่น คุ้ม ไม่ค้ ุม พอใจ ไม่พอใจ ซึ่งส่งผลต่อ
ทัศนคติของผู้ให้ ข้อมูลหลักที่มีตอ่ พฤติกรรมนัน้ และนาไปสูก่ ารตัดสินใจหรื อตังใจที
้ ่จะปฏิบตั ิพฤติกรรมนัน้
ต่อไป ผู้วิจยั แบ่งออกเป็ น 2 หัวข้ อย่อย (Sub-Categories) ได้ แก่
1.3.1 การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม เป็ นความสามารถ
ของผู้ให้ ข้อมูลหลักในการเปิ ดรับและได้ รับข้ อมูลความรู้จากแหล่งบริ การ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่ส่งเสริ ม
ความงาม เพื่อเสริ มสร้ างความงามในการมีรูปร่ างสวยงาม โดยกล่าวถึงความสามารถของผู้ให้ ข้อมูล
หลักในการเข้ าถึงแหล่งบริ การและวิธีการเข้ าถึงแหล่งบริ การ ได้ แก่ จากสื่อ (เช่น วารสาร นิตยสาร
โบรชัวร์ โซเชียลเน็ตเวิร์ก เป็ นต้ น) คลินิกเสริ มความงาม ร้ านขาย ร้ านค้ าเกี่ยวกับความงามตาม
ห้ างสรรพสินค้ าต่างๆ เป็ นต้ น ซึง่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบผู้ให้ ข้อมูลหลักมีการเข้ าถึงแหล่งบริการที่
เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม ตัวอย่างเช่น
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“หนูศึกษำด้วยเองค่ะ เป็ นอี เวนมี ชื่อว่ำ “Fat You Fat” เป็ นกำรแข่งขัน
ลดน้ำหนักลดไขมันด้วย ตำมโรงแรมจัดเป็ นห้อง Balloon ให้คนมำฟังควำมรู้กำรลดน้ำหนัก จะมี
Trainer เขำแนะนำหนูให้คำนวณแคลลอรี ่ในอำหำร หนูก็กลับมำทำน้ำหนักลดนะค่ะ” (ก้อย-วัยรุ่น
ตอนปลำย)
“หนูจะใช้ Instagram และ Fecebook ค่ะ เพรำะมันสะดวก ดูตำม
Review ค่ะ สอบถำมและถำมหำ อย.เขำด้วย Key คำว่ำ “ลดน้ ำหนัก” แล้วหนู ก็เลยสัง่ ซื ้อมำกิ น
2 กล่อง” (ปุยฝ้ำย-วัยรุ่นตอนปลำย)
“ซื ้อผลิ ตภัณฑ์ ลดน้ำหนักมำจำกร้ำนแถวสยำม ครั้งต่อไปไม่มีของขำย
เรำสัง่ ซื ้อทำง Internet และทีห่ ำ้ งโลตัส รัตนำธิ เบศ แถวแครำย เลยกิ นเป็ นประจำมำหลำยปี แล้ว แต่เรำ
ไม่รู้ว่ำดี หรื อเปล่ำ แต่ของ Brand นี ้แหละใช้ตวั เดิ มไม่เปลี ่ยนตัวใหม่ เพรำะกลัวอันตรำย เพรำะ
เรำแบบว่ำเคยกิ นตัวอืน่ แล้วเหมือนกัน” (ใหม่-วัยรุ่นตอนปลำย)
สรุ ปได้ ว่า ผู้ให้ ข้อมูลหลักมีความสามารถของบุคคลในการเข้ าถึงแหล่ง
บริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม เพื่อตอบสนองความต้ องการของตนเอง โดยการเปิ ดรับข้ อมูล
ความรู้ จากแหล่งบริ การ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่ส่งเสริ มการมีรูปร่ างสวยงามและความงาม เพื่อเสริ มสร้ าง
ความงามในการมี รูปร่ างสวยงาม วิธีการค้ น หาข้ อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์ อิน เตอร์ เน็ ต ร้ านค้ า
เกี่ยวกับความงามในห้ างสรรพสินค้ าต่างๆ
1.3.2 รายได้ ของครอบครัว เป็ นรายได้ โดยรวมต่อเดือน ที่ครอบครัว
ของผู้ให้ ข้อมูลหลักได้ รับมาจากการทางานหรื อจากทรัพย์สินหรื อจากการได้ รับการช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น หรื อเป็ นรายได้ จากอาชีพของผู้ให้ ขอมูลหลักเอง ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
แต่ละคนมี วัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิ ยม และมี เป้าหมายที่ แตกต่างกัน รวมถึงฐานะเศรษฐกิ จใน
ครอบครัวที่ มี ผลต่อการใช้ จ่ายในการดารงชี พอยู่ และการมารับบริ การในเรื่ องเกี่ ยวกับการทาให้
ตนเองมีรูปร่างสวยงาม โดยแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
1.3.2.1 รายได้ จากการได้ รับการจุนเจือจากบุคคลในครอบครัว
เป็ น รายได้ ที่บุคคลในครอบครั วให้ ไว้ ส าหรับ ใช้ จ่ายในการท าให้ มี รูป ร่ างสวยงาม เช่น การซือ้
ผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนัก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม การจ้ าง Trainer ในการออกกาลังกาย การใช้ บริการ
ทางการแพทย์ การเข้ ารับบริ การในสถานเสริ มความงาม เป็ นต้ น ซึ่งจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกพบ
ผู้ ให้ ข้ อมู ล หลั ก มี ร ายได้ ของครอบครั ว กั บ การใช้ จ่ า ยในการท าให้ ตนเองมี รู ป ร่ า งสวยงาม
ตัวอย่างเช่น
“ครั้งแรกเลย เป็ นแม่เอำมำให้กินค่ะ ตอนนัน้ อยู่ปี 1 กิ นมื ้อ
เช้ำ กลำงวัน เย็น นีแ้ หละหนูก็จำไม่ได้ หนูผอม ตอนนัน้ เรำไม่รู้ไง แต่รู้ว่ำเป็ นยำลดน้ำหนัก แต่ไม่

196
รู้ว่ำ Effect มันเป็ นอย่ำงไง ด้วยควำมเป็ นเด็กค่ะ ก็กินตำมแม่สกั 2 อำทิ ตย์ แล้วก็แอบทิ้ ง เพรำะ
กิ นแล้วมันทรมำน ใจเต้นค่ะ มันเหมื อนหำยใจไม่ออก แล้วเขำก็ให้หนูกินของ “เลกัสซี ่”แล้วตำม
ด้วยกิ นของ “แอมเวย์” มีวิตำมิ นเยอะขนำดนี ”้ (ก้อย-วัยรุ่นตอนปลำย)
1.3.2.2 รายได้ จากการหาเลี ้ยงชีพด้ วยตนเอง เป็ นรายได้ จากผู้ให้
ข้ อมูลหลักหามาได้ ด้วยตนเอง จากการประกอบอาชีพหรื อหารายได้ เสริม แล้ วนามาใช้ จ่ายในการ
ทาให้ มีรูปร่ างสวยงาม เช่น การซื ้อผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนัก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม การจ้ าง Trainer
ในการออกกาลังกาย การใช้ บริ การทางการแพทย์ การเข้ ารับบริ การในสถานเสริ มความงาม เป็ น
ต้ น ซึง่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบผู้ให้ ข้อมูลหลักมีรายได้ ของครอบครัวกับการใช้ จ่ายในการทาให้
ตนเองมีรูปร่างสวยงาม ตัวอย่างเช่น
“รำคำไม่ได้เป็ นประเด็นเลย ถึงไม่มีก็ตอ้ งหำมำสำหรับควำม
สวย คื อ 1) คือต้องเป็ นสมุนไพร 2) คื อคนที แ่ นะนำค่ะคื อใคร ใครก็คือคนทีเ่ รำรู้จกั อยู่แล้วคนที ่
คุน้ เคยอยู่แล้ว” (เนตรดำว-ผูใ้ หญ่ตอนต้น)
“เรำท ำงำนเรำหำเงิ น ใช้จ่ำยเอง แบบไม่ มีกำรขอแม่ อย่ ำง
ตอนเด็กๆ เรำจะอยำกได้อะไร เรำก็มำปรึ กษำ แต่ตอนนี ้เรำตัดสิ นใจมำกขึ้ น พี ท่ ี ่อยู่ในที มมี แฟน
เป็ นพริ๊ ตตี ๊ แล้วเขำมำแนะนำว่ำแฟนเขำเนี ๋ยะกิ นยำลดน้ ำหนักนะ แล้วลดดี มำกเลย แต่มนั ถ่ำย
เป็ นน้ำมันทีน่ ีม่ นั ขับไขมัน ดูก็สงั่ ซื ้อทำง Intragram กิ นแล้วถ่ำยประมำณวัน 4-5 รอบเลย แต่ไม่ได้
ท้องเสีย แต่มนั เป็ นน้ำมัน” (ก้อย-วัยรุ่นตอนปลำย)
สรุปได้ วา่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักมีคา่ ใช้ จ่ายในการทาให้ ตนเองมีรูปร่างสวยงาม ไม่
ว่าจะเป็ นการซื ้อผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนัก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม การจ้ างครู ฝึกสาหรับการออกกาลัง
กาย การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์หรื อการเข้ ารับบริการในสถานเสริมความงามก็ตาม ซึง่ มีผลกระทบ
ต่อฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวบ้ างแต่ไม่มากนัก โดยพบว่าผู้ให้ ข้อมูลหลักบางคนมีรายได้ มาก
พอมีความยินดีหรื อพร้ อมที่จะจ่ายในการทาให้ ตนเองมีรูปร่ างสวยงามในราคาสูง หรื อบางคนได้ รับ
เงินสนับสนุนจากครอบครัว หรื อบางคนมีอาชีพ แต่มีรายได้ ไม่มากนักก็พร้ อมที่จะจ่ายในราคาต่าลง
มา หรื อบางคนทางานหารายได้ เสริ มเพื่อใช้ ในการใช้ จ่ายในชีวิตประจาวันในขณะกาลังศึกษาอยู่ก็จะมี
ค่าใช้ จ่ายอีกระดับหนึ่ง เช่น การมีอาชีพนักเต้ น (Dancer) การขายเสื ้อผ้ า การทางาน Part time เป็ น
ต้ น ซึ่งแต่ละคนมีพื ้นฐานทางการเงินที่แตกต่างกัน จึงมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกผลิตภัณฑ์และ
การใช้ บริ การทางด้ านสุขภาพ นอกจากนันบางคนไม่
้
ได้ สนใจในเรื่ องค่าใช้ จ่าย ขอเพียงแต่มีความ
ต้ องการให้ ตนมีรูปร่างสวยงามเท่านัน้ แม้ วา่ ค่าใช้ จ่ายจะมีราคาสูงก็ตาม
ดัง นัน้ อิ ท ธิ พ ลสิ่ ท างแวดล้ อ มทางวัฒ นธรรม เกิ ด จากบริ บ ททาง
วัฒ นธรรมและสิ่งแวดล้ อมที่ อยู่รอบๆ บุคคลนัน้ มีผลต่อการประเมินค่าทาให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลหลักมี
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ปฏิ สัม พัน ธ์ กัน เกิ ด การรั บ รู้ ข้ อ มูล และประสบการณ์ ผ่ านการเรี ย นรู้ จากการมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ กัน
เกิดการเรี ยนรู้ สามารถคาดเดาผลดีผลเสียของพฤติกรรมที่เกิดขึ ้น ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ให้ ข้อมูล
หลักที่มีตอ่ พฤติกรรม นาไปสูก่ ารตัดสินใจที่จะปฏิบตั ิพฤติกรรมนันต่
้ อไป สามารถสนับสนุนข้ อมูล
การวิจยั ระยะที่ 1 เชิงปริมาณ พบว่าตัวแปรจิตสังคมที่มีอิทธิพลระหว่างบุคคลต่อพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ ได้ แก่ การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม สอดคล้ องกับสมมติฐานการ
วิจยั ข้ อที่ 6 ถึงแม้ ว่าผลจากการวิจยั ในระยะที่ 1 พบว่ารายได้ ของครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์ กบั
พฤติกรรมการกินผิดปกติ ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 7 แต่เมื่อทาการวิจยั ในระยะ
ที่ 2 จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ ข้อมูลหลักกลับพบว่ารายได้ ของครอบครัวมีความสัมพันธ์
หรื อมีความเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการกินผิดปกติ
2. ผลการวิเคราะห์ ท่ นี อกเหนือจากผลการวิเคราะห์ ในเชิงปริมาณ
จากข้ อค้ นพบการวิจัยเชิ งปริ มาณ ในระยะที่ 1 พบว่าตัวแปรที่ เกี่ ยวข้ องกับ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ ได้ แก่ อิทธิพลภายในบุคคล จานวน 3 ตัวแปร (เจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมการกิน
ผิ ดปกติ การรั บรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมี รูปร่ างสวยงาม และการตัดสิ นใจแสดง
พฤติกรรมการกินผิดปกติ) อิทธิพลระหว่างบุคคลและสังคม จานวน 2 ตัวแปร (การสนับสนุนทางสังคม
จากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงาม และตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ างสวยงาม) และอิทธิพล
สิ่งแวดล้ อมและวัฒนธรรม จานวน 2 ตัวแปร (การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม และ
รายได้ ของครอบครัว) ซึ่งจากการวิจยั ในระยะที่ 2 ผู้วิจยั พบตัวแปรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ ข้อมูลหลัก แสดงดังตาราง 15
ตาราง 15 ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการกินผิดปกติ นอกเหนือจากผลการวิเคราะห์ในเชิง
ปริมาณ
ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการกินผิดปกติ
1. การเจ็บป่ วยที่มีในอดีตก่อนทาการควบคุมน ้าหนัก
2. หน้ าสวยแล้ วหุน่ ต้ องดี
3. แรงเสริมจากการเลี ้ยงดูของครอบครัวเพื่อการควบคุมน ้าหนัก
4. ความเข้ าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการกินยาคุมกาเนิดทาให้ อ้วน
5. ผู้บริโภคความผอมมาสูก่ ารเป็ นผู้แทนจาหน่าย

จานวนผู้ให้ ข้อมูล (คน)
4
3
2
2
1
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จากตาราง 15 พบเงื่อนไขที่ เกี่ ยวกับพฤติกรรมการกินผิดปกติเพิ่มเติม ซึ่งมีบางตัวแปร
ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ แต่มีบางตัวแปรที่อาจเป็ นตัวแปรที่สามารถนาไปศึกษาต่อได้ ได้ แก่ การ
เจ็บป่ วยที่มีในอดีตก่อนที่จะมีการควบคุมน ้าหนัก รองลงมาคือ หน้ าสวยแล้ วหุ่นต้ องดีควบคู่กบั การควบคุม
น ้าหนัก แรงเสริมจากการเลี ้ยงดูของครอบครัวเพื่อการควบคุมน ้าหนัก ความเข้ าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการ
กินยาคุมกาเนิดทาให้ อ้วน นอกจากนี ข้ ้ อค้ นพบอื่นคือ ผู้บริ โภคความผอมมาสู่การเป็ นผู้แทนจาหน่ าย
เพียงบางคนเท่านัน้ ผู้วิจยั นาข้ อมูลแบ่งเป็ น 5 หัวข้ อหลัก (Categories) รายละเอียดดังนี ้
1. การเจ็บป่ วยที่ มีในอดีตก่อนที่ จะมีการควบคุมน า้ หนัก เป็ นการที่ ผ้ ูให้ ข้อมูลหลักมี
ประวัติเป็ นโรคประจาตัวที่ต้องมีการรักษาเป็ นระยะหรื อต่อเนื่อง ได้ แก่ โรคภูมิแพ้ และโรคท้ องผูก ซึง่ จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบผู้ให้ ข้อมูลหลักมีการเจ็บป่ วยที่มีในอดีตก่อนที่จะมีการควบคุมน ้าหนัก ตัวอย่างเช่น
“แอ้ เป็ นภูมิแพ้ หนูก็กินยำรักษำอยู่ แพ้อำกำศ ไอ จะแน่นจมูก ถ้ำแน่นก็จะล้ำงจมูก
ถ้ำเป็ นหนัก จะปวดตำ จมูกบวม” (แอ้-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
“หนูจะเป็ นคนที ่ค่อนข้ำงมี ปัญหำเรื ่องกำรขับถ่ำย พวกระบบขับถ่ำย ใช่ ตัง้ แต่เด็กๆ
บำงทีก็ประมำณ 2 วัน ช่วง 2 วันก็จะหำตัวช่วยก็จะเป็ นน้ำมะขำมน้ำส้ม” (โรส-วัยรุ่นตอนปลำย)
สรุปได้ ว่า การเจ็บป่ วยที่มีในอดีตก่อนที่จะมีการควบคุมน ้าหนัก โดยเป็ นตัวแปรที่
อยู่ในกลุม่ อิทธิพลภายในตัวบุคคล เนื่องจากโรคภูมิแพ้ เป็ นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุ์กรรมได้ แต่ไม่ได้
เกี่ยวข้ องกับการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติโดยตรง อาจเกิดขึ ้นเมื่อได้ การกินผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนักที่มีสาร
บางชนิดผสมอยู่ซงึ่ ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ แล้ วกระตุ้นให้ เกิดอาการกาเริ บได้ ส่วนโรคท้ องผูก
มัก เป็ น ลัก ษณะนิส ยั ของบุค คล แต่ก็ม กั พบโรคดัง กล่า วที ่เป็ น ผลข้ า งเคีย งจากการใช้ ย าลด
น ้าหนักได้
2. หน้ าสวยแล้ วหุ่นต้ องดี เป็ นการที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักมีการเสริมแต่งหรื อมีการทาศัลยกรรม
ในส่วนต่างๆ ของร่ างกายให้ เป็ นไปตามที่ตนปรารถนา ซึง่ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกพบผู้ให้ ข้อมูลหลักมีการ
เสริมความงามบนเรื อนร่าง ตัวอย่างเช่น
“หนูทำจมูกค่ะ และก็ฉีดฟิ ลเล่อร์ คำง ก็ตอ้ งฉีดอยู่เรื ่อยๆ ค่ะ ไม่งนั้ มันก็จะสัน้ เจ็บก็
ต้องทน อยำกสวย อยำกมี ห่นุ ดี อยำกใส่ชดุ สวยๆ เห็นเพือ่ นๆ แต่งตัวก็อยำกแต่งแบบเขำ แม่เลี ้ยง
หุ่นดี สดุ ๆ ทัง้ ทำงกำรและไม่เป็ นทำงกำร ค่ะ มี แม่อร ที ถ่ ่ำยปกนิ ตยสำรหญิ งไทย น้ำอรสวยมำก แม่
นุชก็สวย แม่ฟำ้ ก็สวย แต่เขำทำศัลยกรรมทัง้ หน้ำแต่ก็สวย หนูทำจมูกค่ะ และก็ฉีดฟิ ลเล่อร์ คำง หนู
ก็เลยทำด้วย หนูกินยำลดน้ ำหนักไปที ่คลิ นิกกิ นกับเพื อ่ นก็มี ยำแบบยำระบำย พวกฟิ สเน่ เรำรู้ว่ำ
มันไม่ใช่ยำลดควำมอ้วน แต่เรำได้ถ่ำยหน้ำท้องเรำก็ยบุ ใช้ครี มทำตรงส่วนทีเ่ รำจะลด เอำ Rap พัน
ให้แน่น รอบตัวเรำ (ใสๆ ที ่ปิดกับข้ำว) ออกกำลังกำย เล่น Weight จ้ำง Trainer ทำทุกอย่ำงอยำก
สวยค่ะ” (แอ้-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)

199
“หนูทำจมูก ทำตัง้ แต่อำยุ 20 ทำแบบแท่งซิ ลิโคล เพือ่ นส่วนใหญ่ก็สวยมำกค่ะ เพือ่ น
แต่ละคนก็สวยมำก คือเรำอยู่ในสังคมคนสวย ตอนเรี ยนก็ทำพิธีกร จบมำก็ทำพิธีกร ช่อง Mono ค่ะ
ทำมำประมำณ 10 ปี ปัจจุบนั เป็ นแม่บำ้ นเต็มตัว หนูรกั สวยมำก มีสรี ระดี ใส่ชดุ ไหนก็สวยและก็
มัน่ ใจ บุคลิ กดี หุ่นดี ถ้ำน้ำหนักมันมำกก็จะรู้สึก ไม่เคยเกิ น 44-45 หนูจึงต้องควบคุมน้ำหนักจะกิ น
วันหนึ่งหลำยอย่ำง จะกิ นน้ำหวำนก็กินแต่นำนๆ ครัง้ อำจจะหนักไปทำงผักส้มตำไก่ย่ำง หนูจะไม่
กิ นอะไรทีม่ ีมนั ๆ ข้ำวก็กิน แต่จะไม่กินเยอะมำก ก็หนักไปทำงพวกโปรตีนมำกกว่ำค่ะ” (ปุย้ -วัย
ผูใ้ หญ่ตอนต้น)
“ทำคิ้ วถำวรแล้วตอนนี ้ คื อทำขอบตำถำวรกับคิ้ ว มันจะอยู่ได้ประมำณ 2 ปี ไม่ใช่
กำรสักเหมื อนผิ วหนังอันนี ้สกั สะกิ ดหนังเฉยๆ หนูอยำกสวยอย่ำงเดี ยว ด้วยอำชี พหนูเป็ นพวก
ทำงำนเกี ่ยวกับสื ่อสำรมวลชนต้องติ ดต่อ เรำต้องดูดีทกุ อย่ำง ควรจะมี รูปร่ ำงดี ค่ะ ต้อง Perfect
ควำมสวยกับ ผู้ห ญิ งเป็ นของคู่ กัน ค่ ะ หนู ถึ งหำหลำยๆ วิ ธี เพื ่อลดน้ ำหนัก ตลอด ส่วนมำกเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ ทีเ่ น้นต้องเป็ นสมุนไพรค่ะ ไม่หยุดอีก สดๆ ร้อนๆ ทำทุกวัน ทำมำอำทิ ตย์ หนึ่ง โซดำกับ
นมเปรี ้ยว ก็คือนมเปรี ้ยวดัชมิ ลล์ 1 กล่องกับโซดำประมำณแค่นี้ ประมำณ 30 ซี .ซี . ช่วยให้ระบำย
ผุงยุบด้วยค่ะ” (เนตรดำว-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
สรุ ปได้ ว่า การเสริ มความงามบนเรื อนร่ าง โดยเป็ นตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มอิทธิพลภายใน
ตัวบุคคลอย่างหนึง่ เนื่องจากผู้ให้ ข้อมูลหลักมีความรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าต่อตนเองในการให้ ตนเองดูดีหรื อมีรูปร่างที่
สวยงามและเป็ นที่ยอมรับของสังคม ไม่ว่าจะเป็ นการทาศัลยกรรมเสริ มจมูก การสักคิว และการฉี ดคาง
ก็ตาม แต่ในขณะเดียวกัน โดยเป็ นตัวแปรที่อยูใ่ นกลุม่ อิทธิพลระหว่างบุคคลด้ วย จากการเห็นตัวแบบจากคน
ในครอบครัว จากกลุ่มเพื่อน ที่เป็ นบุคคลที่มีความผูกพันใกล้ ชิดที่เป็ นสิ่งแวดล้ อมที่อยู่รอบๆ ตัวบุคคล
จึงส่งผลต่อการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติตามมาได้
3. แรงเสริ มจากการเลี ้ยงดูของครอบครัวเพื่อการควบคุมน ้าหนัก เป็ นการที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก
ได้ รับการสนับสนุนจากบุคคลที่มีความผูกพันใกล้ ชิดที่เป็ นสิ่งแวดล้ อมที่อยู่รอบๆ ตัวผู้ให้ ข้อมูลหลัก ในเรื่ อง
ของการอบรมเลี ้ยงดูของพ่อแม่หรื อผู้ปกครอง ค่านิยมของพ่อแม่หรื อการเป็ นแบบอย่าง รวมถึงการสนับสนุน
ในด้ านวัตถุสิ่งของ เช่น ช่วยเหลือ ด้ านการเงินในการซื ้อผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนัก การใช้ บริการในโรงพยาบาล
เป็ นต้ น ที่เอื ้อหรื อสนับสนุนในการมีรูปร่ างสวยงาม และนาไปสู่การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกพบผู้ให้ ข้อมูลหลักได้ รับแรงเสริ มจากการเลีย้ งดูของครอบครัวเพื่อการควบคุมน า้ หนัก
ตัวอย่างเช่น
“แม่ให้กินยำค่ะ ตอนนัน้ อยู่ปี 1 กิ นมือ้ เช้ำ กลำงวัน เย็น หนูก็จำไม่ได้ หนูผอม ตอนนัน้ เรำ
ไม่รู้ไง แต่รู้ว่ำเป็ นยำลดน้ำหนัก น้ำหนักลดเหมือนกัน 5 โล แต่เรำทรมำน น่ำกลัว ช่วงนัน้ เริ่ มมีข่ำวมำ แต่ว่ำ
มันออกมำคนกิ นแล้วช็อกไง เริ่ มน่ำกลัว เรำเป็ นคนชอบกิ นยำ หำทำงลัด ทีบ่ ำ้ นจะรู้ว่ำเรำต้องใช้ร่ำงกำยไปทำ
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อะไร อย่ำงตอนนีเ้ ขำบอกว่ำกลับมำลดอีก เหอะ ไม่มีงำนแล้วนะ ถ้ำเปรี ยบเทียบกับถ้ำหนูได้งำนมำตัวหนึ่ง
มันเหมือนมำถ่ำยวันเดียว แล้วเขำเห็นว่ำได้เงิ น” (ก้อย-วัยรุ่นตอนปลำย)
“คุณแม่ จะเป็ นแนวรักสวยรักงำมเหมื อนกัน เขำก็บอกว่ำลองกิ นตัวนี ไ้ หมลูกอะไรแบบนี ้ มี
แบบมีคนแนะนำมำเคยมีคนกิ นโน่น นีน้ นั้ เรำก็เลยจัดกำรเลย แม่ก็กินเหมือนกัน” (โรส-วัยรุ่นตอนปลำย)
สรุ ปได้ ว่า แรงเสริ มจากการเลี ้ยงดูของครอบครัวเพื่อการควบคุมน ้าหนัก โดยเป็ นตัวแปร
ที่อยู่ในกลุม่ อิทธิพลระหว่างบุคคล ซึง่ เป็ นบุคคลที่มีความผูกพันใกล้ ชิดที่เป็ นสิ่งแวดล้ อมที่อยู่รอบๆ ตัวผู้ให้
ข้ อมูลหลัก ส่งผลให้ เกิ ดพฤติ กรรมสุขภาพของบุคคลเกิ ดจากการสังเกตและการเลี ยนแบบทัศนคติและ
พฤติกรรมของบุคคลอื่น ในเรื่ องของการอบรมเลี ้ยงดูของพ่อแม่หรื อผู้ปกครอง ค่านิยม นอกจากนัน้ จากการ
สัมภาษณ์ ผู้ให้ ข้อมูลหลักได้ รับการสนับสนุนด้ านวัตถุสงิ่ ของจากครอบครัว เช่น ช่วยเหลือด้ านการเงินในการ
ซื ้อผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนัก การพาไปโรงพยาบาลเพื่อซื ้อยาลดน ้าหนัก เป็ นต้ น อธิเช่นในกรณีผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักที่
เป็ นนักศึกษาและเป็ นนักเต้ น ครอบครัวเห็นความสาคัญในเรื อนร่ างที่ มีผลต่ออาชีพและพยายามสรรหา
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ ลกู มีรูปร่างสวยงามและทาให้ มีงานและมีรายได้ เพิ่มขึ ้น ซึง่ อิทธิพลดังกล่าวมี ผลต่อ
พฤติกรรมมาก
4. ความเข้ าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการกินยาคุมกาเนิดทาให้ อ้วน เป็ นการที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
หลักมีการรับรู้เกี่ยวกับการกินยาคุมกาเนิด อาจทาให้ เกิดผลข้ างเคียงโดยทาให้ มีน ้าหนักเพิ่มขึ ้น ซึง่ จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบผู้ให้ ข้อมูลหลักกล่าวถึงการคุมกาเนิดไว้ ตัวอย่างเช่น
“หนู ไม่ แ น่ ใจว่ ำ กิ น ยำลดน้ ำ หนัก หรื อ ยำเบำหวำน ตัว เองก็ คุม ก ำเนิ น มำตลอด
คุมกำเนิ ด ตัง้ แต่ยำกิ นแบบเม็ดได้ 2-3 ปี หลังจำกมี ลูก น้ำหนักมันก็ไม่เห็นลงเลย แล้วก็ไปฝังเข็ม
3 ปี แล้วก็ตำมด้วยฉี ดยำคุมจนอำยุได้ 38 ปี แล้วเลิ กฉี ด เพรำะไม่รู้จะฉี ดทำไม เคยได้ยินเขำพูด
อยู่ว่ำมันระบบกำรทำงำนมันกิ นผิ ดปกติ มันจะทำให้กินๆ ตอนนัน้ อยำกจะลด เริ่ มจำกมื ้อเย็นกิ น
โปรตีนแต่ไม่กินแป้ง ทำไปหลำยเดือนทำอย่ำงไรก็ไม่ลด กลับมำกิ นมำกเหมื อนเดิ ม มี วนั นัน้ เห็นคน
ที ่ทำงำนเขำกิ นยำดักไขมันแล้วผอม หนูก็เลยลองซื ้อมำกิ น กิ นประมำณ 2 อำทิ ตย์ ลดไป 2 โล”
(เสำ-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
สรุ ปได้ ว่า ความเข้ าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการกินยาคุมกาเนิดทาให้ อ้วน โดยเป็ น
ตัว แปรที่ อ ยู่ในกลุ่ม อิ ท ธิ พ ลภายในตัวบุค คล เนื่ อ งจากเป็ น คุณ ลัก ษณะส่ว นบุค คล ส่งผลต่อ
ความรู้ สึก นึ ก คิ ด เกี่ ย วกับ ยาคุม ก าเนิ ด โดยคิ ด ว่าการกิ น ยาคุม ท าให้ ต นเองมี น า้ หนัก ที่ เพิ่ ม ขึน้
เนื่องจากมีการกินเป็ นระยะเวลาหลายปี จึงคิดว่าน่าจะเป็ นสาเหตุที่ทาให้ อ้วน แต่ยงั ไม่มีหลักฐาน
ทางการแพทย์ยืนยันว่ายาคุมกาเนิดมีผลข้ างเคียงทาให้ มีน ้าหนักเพิ่มขึ ้น
5. ผู้บริ โภคความผอมมาสู่การเป็ นผู้แทนจาหน่ าย เป็ นการที่ ผ้ ูให้ ข้อมูลหลักมี การใช้
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในการลดน ้าหนักแล้ ว เมื่อได้ ใช้ ไประยะหนึ่งได้ ผลสามารถควบคุมน ้าหนักตามที่ตน
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ปรารถนาแล้ ว จึงพลันตัวเองจากผู้ซื ้อหรื อผู้บริโภคมาเป็ นผู้ขาย เพื่อหารายได้ เสริมจุนเจือครอบครัว ซึง่ จาก
การสัมภาษณ์ เชิงลึกพบผู้ให้ ข้อมูลหลักเพียง 1 คน เท่านัน้ ที่กล่าวถึงผู้บริ โภคความผอมมาสู่การเป็ น
ผู้แทนจาหน่าย ตัวอย่างเช่น
“ตัวนี ้ชื่อ GDM Blossom Jelly ไม่แพง หนูเห็นเพื อ่ นทำ เห็นว่ำมันน่ำกิ นอร่ อย แล้ว
ถ้ำมันได้ผลจริ ง มันก็ คงขำยสนุก เรำดู รูปแบบผลิ ตภัณฑ์ มันกิ นง่ำย เป็ นแบบวุ้นเล็ กๆ มี Jelly
หน่อยๆ แล้วลดชำติ มนั ก็โอเครจริ งๆ หนูจะกิ นไปเรื ่อยๆ ก็ไปดูว่ำใครเป็ นคนทำเลยสมัครตัวแทนไป
เลย เจ้ำของชื ่อ “คุณจิ บ” แล้วก็ “คุณใหม่ดำวิ กำ-” เขำเป็ นแบบ Presenter เขำทำสิ นค้ำดี จริ ง สถำนที ่ตงั้
ชัดเจน เช็ค อย.ค่ะ คือหนูจะดูทกุ อย่ำงทีห่ นูสงสัย หนูตอ้ ง Clear ตัวหนูก่อนๆ ทีจ่ ะกล้ำขำย เวลำเรำ
ต้องกำรผลิ ตภัณฑ์ สินค้ำต่ำงๆ เรำรับจำกตัวแทนอี กทีคะพี ่ เขำก็จะ Work In เข้ำมำหำเรำ เพรำะว่ำ
เรำจะ Post ไป เรื ่ อยๆ ใช่ ไหมค่ ะ คนบำงคนเขำสนใจเขำก็ จะ Work In เข้ ำมำ ทุกอย่ ำงมันคื อ
Connection เช่น ลูกค้ำอยำกขำย Online เป็ นแม่บำ้ น อยำกหำรำยได้ แล้วไม่สำมำรถทำงำนประจำ
ได้ ต้องดูแลงำนบ้ำน ดูแลลูกอย่ำงนี”้ (ปุย้ -วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
สรุ ปได้ ว่าผู้บริ โภคความผอมมาสู่การเป็ นผู้แทนจาหน่าย โดยเป็ นตัวแปรที่ อยู่ในกลุ่ม
อิทธิพลภายในตัวบุคคล เนื่องจากเป็ นคุณลักษณะของบุคคล ทาให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักมองเห็นคุณค่าของตนเอง
สามารถนาความงามบนเรื อนร่างไปเป็ นประโยชน์ โดยผ่านสินค้ าแปลงออกมาเป็ นรายได้ เสริมให้ กบั ครอบครัว
ส่ วนที่ 3 กระบวนการที่นาไปสู่การมีรูปร่ างสวยงามของผู้หญิงไทย ภายใต้ บริบท
วัฒนธรรมการบริโภค
กระบวนการที่ นาไปสู่การมี รูปร่ างสวยงามของผู้หญิ งไทย ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ จาก
กรณีศึกษาที่เป็ นวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น (ดังตาราง 13-14) ด้ วยการนาแนวคิดเกี่ยวกับความ
งาม แนวคิ ดเกี่ ยวข้ องกับพฤติ กรรมการกิ นและพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ แนวคิ ดเกี่ ยวกับบริ บท
วัฒนธรรม ทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา (เช่น แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยม
ทฤษฎีการรู้คิดทางสังคม ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ และทฤษฎีอตั ลักษณ์ของบุคคล) เพื่อทาให้ สามารถ
เข้ าใจรายละเอียดอย่างลุม่ ลึกของกระบวนการที่นาไปสู่การมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย จนนาไปสูก่ าร
กินผิดปกติ โดยเริ่ มจากช่วงก่อนเข้ าสู่กระบวนการ ช่วงเข้ าสู่กระบวนการ และช่วงหลังจากกระบวนการ ที่
นาไปสู่การมีรูปร่ างสวยงามของผู้หญิงไทย ภายใต้ บริ บทวัฒนธรรมการบริ โภค ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
กินผิดปกติ ผู้วิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็นย่อย (Sub-Theme) มีรายละเอียดดังนี ้
1. ช่ วงก่ อนเข้ าสู่กระบวนการที่นาไปสู่การมีรูปร่ างสวยงาม
ช่วงก่อนเข้ าสู่กระบวนการที่นาไปสู่การมีรูปร่ างสวยงาม เป็ นช่วงระยะเวลาที่
ผู้ให้ ข้อมูลหลักมีความต้ องการให้ ตนเองมีรูปร่ างสวยงามหรื อมีรูปร่ างตามที่ตนปรารถนา ด้ วยสาเหตุ
หรื อปั จจัยที่แตกต่างกัน บนพื ้นฐานและประสบการณ์ ของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นความเชื่อบรรทัด
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ฐานของวัฒนธรรม หรื อการปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม หรื อสภาพปั ญหาพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวตั น์ รวมถึงความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและข้ อมูลข่าวสารที่ไร้ พรมแดน
ในกรณีศึกษาที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักทังวั
้ ยรุ่ นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น ทาให้ ทุกคนล้ วนมีโอกาส
เสี่ยงหรื อแนวโน้ มต่อการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ และอาจทาให้ เกิดภาวะแทรกซ้ อนทางด้ านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์และสังคมอย่างรุนแรงตามมา ผู้วิจยั แบ่งออกเป็ น 5 หัวข้ อหลัก (Categories)
1.1 แรงบันดาลใจที่ทาให้ อยากมีรูปร่ างสวยงาม เป็ นสิ่งที่กระตุ้นให้ ผ้ ูให้ ข้อมูล
หลักเกิ ดอารมณ์ ความคิ ด ความรู้ สึก รวมทัง้ พร้ อมที่ จะแสดงพฤติ กรรมหรื อการกระท าใดๆ ตามที่ ตน
ปรารถนา เพื่อให้ ได้ มาของการมีรูปร่ างที่สวยงามและนาไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติ ด้ วยค่านิยมของ
สังคมไทยมี ความหลากหลายและยังมี การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตามกาลเวลาและสภาพแวดล้ อม
โดยเฉพาะค่านิยมความงามในกลุม่ วัยรุ่นและวัยทางาน อันเนื่องมาจากการได้ รับกระแสนิยมวัฒนธรรม
การบริ โภค ที่ผ่านสื่อละครและภาพยนตร์ ต่างๆ ประกอบกับสังคมไทยมีการแข่งขันเรื่ องบุคลิกภาพสูง
เพราะมี ผลต่อการใช้ ชีวิ ต และในปั จจุบันการเข้ าถึ งแหล่งบริ การง่ายกว่าในอดี ตและเป็ นเรื่ องที่ ไม่
จาเป็ นต้ องปกปิ ดอีกต่อไป ซึ่งจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกพบผู้ให้ ข้อมูลหลักมีแรงบันดาลใจในการมี
รูปร่างสวยงาม ได้ แก่ สิง่ กระตุ้นจากภายในตัวบุคคล แรงขับจากภายนอกและอื่นๆ ตัวอย่างเช่น
“ช่วงนัน้ อกหักค่ะ แฟนไปมี คนอื ่น คนอื ่ นนัน้ สวยมำก เรำก็ มีแรงบันดำลใจใน
ตัวเอง เรำก็เลยไปโรงพยำบำลยันฮี อำศัยยำลดน้ำหนักของโรงพยำบำลยันฮี มำกิ น น้ำหนักก็ลดลง
จำก 80 โล ลงมำ 64-66 กิ โล กิ นมำ 10 เดื อน พอหยุดกิ นมันจะโยโย่ขึ้นมำ เคยกิ น Detox แล้วช่วย
Burn ไขมัน คื อตัว “ไฮดูโปร” เป็ นน้ ำผลไม้อย่ำงเนี ๋ยะ เป็ นตัวช่วยดักไขมัน แล้วเรำก็ควบคุมจนถึ ง
ปัจจุบนั ” (ใหม่-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
“ที ่บ้ำนแม่เปิ ดร้ ำนเสริ มสวยและขำยเสื ้อผ้ำแฟชัน่ หนูช่วยขำย คิ ดดูว่ำถ้ำเรำ
ผอมลูกค้ำจะดูแม่ค้ำเป็ นอันดับแรก ลูกค้ำเห็นมำเจอที ่ร้ำนลูกค้ำจะบอกว่ำแบบที ่แม่ค้ำใส่ มี แต่คน
ทัก ใส่แล้วมันดูดี มันต้องทำให้เป็ นตัวอย่ำงแก่ลูกค้ำด้วย ถ้ำเรำใส่แล้วหุ่นดี ใส่เสื อ้ ผ้ำอะไรก็สวย
และขำยของง่ำย อันนี ้ก็คือจุดหนึ่งที ่หนูอยำกผอม ใส่อะไรก็สวย หน้ำสวยอย่ำงเดี ยวไม่ได้นะ เรำ
ต้องสวยด้วย เริ่ มอยำกสวยตอน ม.6 ช่วงนัน้ ก็เลยเริ่ มลดน้ ำหนัก หนูอดข้ำว ออกกำลังกำย หนู
เป็ นคนที ่แบบอ้วนง่ำย ออกอย่ำงไงก็ไม่ลง อย่ำงหนูเป็ นคนใจร้อน อยำกลดเร็ วๆ ก็เลย เลื อกกิ น
ยำลดน้ำหนักด้วย” (ส้มโอ-วัยรุ่นตอนปลำย)
“กิ นยำลดน้ำหนัก ตัง้ แต่อำยุประมำณ 22-23 ปี ก็ประมำณ 10 กว่ำปี แล้วค่ะ
ตอนนี ้ 34 แล้ว ตอนแรกกิ นตำมเพือ่ น เห็นเขำผอมจริ ง เรำไม่รู้หรอกไม่ได้ศึกษำอะไรเพิ่ ม ทำตำม
เขำเลย อยำกใส่เสือ้ ผ้ำแบบเขำ ตอนนัน้ ไม่ได้อว้ นเท่ำไรประมำณ 63 กิ นยำลดน้ำหนักเลยค่ะของ
หมอนิ ติพนธ์ กิ นก็ผอมพอหยุดมันก็ Yo-Yo กลับมำ พอหยุดซัก 2-3 เดือน ก็เจอคนนัน้ บอกว่ำดี ก็
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เอำอี ก ไปกิ นก็ ผอมอี กกลับมำวนอยู่อย่ำงนี ้หลำยปี ส่วนใหญ่ เพื ่อนแนะนำ อ๋อคลิ นิก ยันฮี หรอ
คลิ นิกปัทมำหรอ ไปทุกคลิ นิกเลย เคยซื ้อของผ่ำนเน็ต เขำมำส่งถึ งบ้ำน ส่งทำงไปรษณี ย์ เคยมี
มำแล้วคะ ตอนนี ้หนูควบคุมอำหำร แล้วก็ไม่กลับไปกิ นยำแบบเดิ ม แต่กินของแอมเวย์ อยู่นะค่ะ
เป็ นโปรตี น เพรำะด้วยอำยุเรำมำกขึ้น แต่จริ งๆ ที ท่ ำให้เรำต้องกิ นคื ออยำกมี รูปร่ ำงสวยงำมอย่ำง
เดียว” (กิ๊ ก-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
สรุ ปได้ ว่า ผู้ให้ ข้อมูลหลักมีแรงบันดาลใจที่ ท าให้ อยากมี รูปร่ างสวยงาม ด้ วย
เหตุผลที่แตกต่างกัน ผู้วิจยั แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ 1) สิง่ กระตุ้นจากภายในตัวบุคคล เช่น ความต้ องการ
ของตนเองเพื่อทาให้ ตวั เองสวยและดูดี การออกกาลังกายใช้ ระยะเวลานานจึงเปลี่ยนไปกินยาลดน ้าหนัก
แทน เพราะได้ ผลเร็ ว การใส่เสื ้อผ้ าตัวเดิมไม่ได้ จึงต้ องเพิ่มขนาดทุก ปี 2) แรงขับจากภายนอก (เช่น
เพื่ อ นหรื อ คนรู้ จัก การที่ บุ ค คลนัน้ อยู่ในภาวะอกหักหรื อหย่ าร้ าง คนในครอบครั วทักว่ าอ้ วนอยู่
ตลอดเวลาและบอกให้ ไปลดน ้าหนัก สามีชอบคนสวยและมีกลุ่มเพื่อนที่สวย สามีชื่นชมผู้หญิงคนอื่นต่อ
หน้ าต่อตา และ 3) อื่นๆ (เช่น การชื่นชอบผู้ชาย (รุ่ นพี่) เกิดความประทับใจทาให้ อยากผอม อาชีพที่ต้องมี
รู ปร่ างหน้ าตาที่ต้องดูดีอยู่เสมอที่เป็ นนักเต้ นหรื อขายเสื ้อผ้ าแฟชั่น ถูกเพื่อนล้ อว่าอ้ วนและหน้ าอกใหญ่
ตังแต่
้ เด็กกลายเป็ นปมติดตัวมา ดูละคร “เมีย ” ทาให้ ได้ แง่คิดว่าผู้หญิ งต้ องสวยตลอดเวลา) เป็ นต้ น
สิ่งเหล่านี ล้ ้ วนเป็ นตัวกระตุ้นให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลหลักมี ความต้ องการการมี รูปร่ างสวยงาม น าไปสู่การมี
พฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ”
1.2 การรับรู้ค่านิยมวัฒนธรรมการบริ โภคอาหารเพื่อความผอม เป็ นสิ่งที่ผ้ ใู ห้
ข้ อมูลหลักนัน้ ได้ ให้ ความส าคัญกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ลักษณะที่ เป็ นพื น้ ฐานหรื อแบบแผนการด ารงชี วิ ต
ประจาวันของการประพฤติปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ โภคอาหารของบุคคลหรื อสังคมนันๆ
้ กาหนดหรื อสร้ างขึ ้น
โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางวัฒนธรรม และกระบวนการสร้ างความหมายต่อสังคมในเชิงความสัมพันธ์
ระหว่างสังคมกับความหมายที่ เป็ นสัญลักษณ์ ที่ ใช้ แทนสิ่งที่ บริ โภคนัน้ ๆ และมี การขยายตัวออกไปสู่
ผู้บริโภคโดยผ่านสื่อต่างๆ ปรากฏอยูใ่ นวัฒนธรรมการบริโภค ที่นาไปสูก่ ารมีรูปร่างสวยงามตามที่ตนต้ องการ
หรื อเป็ นที่ยอมรับในสังคม ซึ่งจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกพบผู้ให้ ข้อมูลหลักมีการรับรู้ ค่านิยมวัฒนธรรมการ
บริโภคอาหารเพื่อความผอม ตัวอย่างเช่น
“ด้วยอำชี พของหนูทำงำนเกี ่ยวกับสือ่ สำรมวลชนต้องติ ดต่อคนมำก ต้องสวย ตอน
อำยุ 29 ปี หลังคลอดลูกน้ ำหนักก็ขึ้นมำเรื ่อยๆ มันจะ 80 แล้วค่ะ ต้องพึ่งยำลดน้ ำหนัก 3 ปี มันเป็ น
สมุนไพรได้จำกพีข่ ้ำงบ้ำน แต่ก่อนเขำอ้วนเรำเห็นเขำผอมผิ ดสังเกตเรำถำมเขำ เขำกิ นยำสมุนไพร ไม่มี
อย.หนูลดไป 10 กว่ำโล แล้วกำรออกกำลังกำยร่ วมด้วย เคยกิ นยี ห่ อ้ นิ วเคลียร์ สัง่ ซื ้อผ่ำนทำง Internet
หนูมีควำมเชื ่อว่ำกำรที เ่ รำลดควำมอ้วนนะ ถึงเรำจะออกกำลังกำย อดอำหำรสักเท่ำไหร่ จะไม่ลด แล้ว
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ก็มำลองกิ นโซดำกับนมดัชมิ ลล์ กะว่ำสักเดือนหนึ่งค่ะ ถ้ำไม่ได้ผลก็ตอ้ งแสวงหำตัวใหม่ (กิ๊ ก-วัยผูใ้ หญ่
ตอนต้น)
“ช่วงนัน้ มี Trian อำหำรคลี นเข้ำมำ ก็ เลยกิ นอำหำรคลี นอยู่ พ กั หนึ่ ง กิ น 3 มื ้อ
เป็ นอำหำรทีใ่ ช้น้ำมันมะกอก ไก่ ข้ำวกล้อง ผักต้ม ปลำทูก็เป็ นกำรนึ่งกำรต้ม เรำไม่ใช้ของทอดถ้ำทอด
ก็คือน้ ำมันมะกอกที ่นำบกับกระทะค่ะ กิ นอย่ำงนัน้ ก็น้ ำหนักลด 2-3 โล บำงครั้งเรำเจอเพื อ่ นชวนกิ น
หมูกระทะ บำงทีเรำมีสงั สรรค์อย่ำงนีค้ ่ะ มันเหมือนพอเรำได้กินวันหนึ่ง เอ่อ ไม่เป็ นไร พรุ่งนีอ้ ีกแล้วอด
ช่วงนัน้ ไป กลับมำน้ำหนักเหมื อนเดิ ม มี เพือ่ นบำงคนกิ นอยู่ค่ะ ก็ลองสิ ค่ะหลำยยีห่ อ้ Lyne ก็กินนะค่ะ
อยำกหุ่นดี” (กิ๊ ก-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
สรุ ปได้ ว่า ผู้ให้ ข้อมูลหลักมีการรับรู้ ค่านิยมวัฒนธรรมการบริ โภคอาหารเพื่อ
ความผอมในรู ปแบบต่ างๆ เช่ น การกิ นอาหารเพื่ อสุขภาพ การกิ นอาหารประเภทคลี น การกิ นอาหาร
นานาชาติ การกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มลดน ้าหนัก การกินยาลดน ้าหนัก การกินชาสมุนไพรลดน ้าหนัก การ
ออกกาลังกายอย่างหักโหมร่วมกับการลดน ้าหนักด้ วยวิธีการอื่นๆ เช่น การออกกาลังกายควบคูก่ บั การจากัด
อาหาร การกินยาลดนา้ หนักร่ วมกับการออกกาลังกายเป็ นระยะเวลานานๆ เป็ นต้ น รวมถึงการดูแลรักษา
สุขภาพและการสร้ างองค์ ความรู้ และวาทกรรมเกี่ ยวกับสุขภาพหรื อความงามบนเรื อนร่ าง เป็ นแบบแผน
เดียวกันของคนในสังคมนันๆ
้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริ โภคที่เป็ นผู้หญิ งวัยรุ่ นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น
เป็ นกลุ่มที่ เลือกบริ โภคความหมายที่ ถูกสร้ างขึน้ โดยผ่านสื่อต่างๆ การมุ่งเน้ นการดูแลตนเองในรู ปแบบ
วิธีการต่างๆ เพื่อให้ ได้ รูปร่ างตามที่ตนต้ องการมีรูปร่ างผอมเพื่อให้ ตนเองดูดีในสังคมหรื อเป็ นที่ยอมรับใน
สังคม ซึ่งเป็ นการสะท้ อนความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับแนวทางที่เขาจะบรรลุเป้าหมายสุดท้ าย และสิ่งนันมี
้
คุณค่าพร้ อมที่ จะปฏิบัติตามความเชื่ อและมี ความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึน้ อยู่กับวุฒิ ภาวะและ
ประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้ รับ สามารถเลียนแบบและเปลี่ยนแปลงได้
1.3 การมองเห็นคุณค่าของความอยากผอม เป็ นการที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักเกิดความรู้
เชิงประเมินค่าเกิดความรู้สกึ โน้ มเอียงไปในทางที่ชอบหรื อพอใจอย่างมาก อันเนื่องจากการเห็นประโยชน์หรื อ
พอใจต่อความผอม และมีความพร้ อมกระทาพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้ ตนเองมีรูปร่ างตามที่ตนปรารถนา ซึ่ง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบผู้ให้ ข้อมูลหลักมองเห็นคุณค่าของความอยากผอม โดยการมีพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ ตัวอย่างเช่น
“หนู ต้องลดน้ ำหนัก ถ้ำหนู ไม่ ได้ลดหนู ก็จะไม่ ได้งำน วงกำร Dancer เขำก็
อยำกได้คนรู ปร่ ำงดี เวลำออกกล้อง Dancer ก็ ต้องมี รูปร่ ำงที ่ดีและก็เรื ่ องสุขภำพด้วยค่ะ หนูว่ำ
รู ปร่ ำงสำคัญกว่ำหน้ำ เพรำะหนูรู้สึกว่ำคนที ่มีบุคลิ กดี หนูจะเน้นที ่รูปร่ ำงมำกกว่ำ เรำต้องดูแล
ตัวเองนะพอมันได้งำนเหมือนแบบว่ำเรำถ่ำยโฆษณำด้วย ถ้ำเรำอ้วนไปเขำก็จะไม่คดั ช่วงตอนปี 1
แม่ก็พยำยำมหำยำลดน้ ำหนักและอำหำรเสริ มมำให้กินเป็ นระยะๆ ช่วงหลังนี ้เรี ยนหนักมำกหนู
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ปล่อยตัวก็เลยกลับมำอ้วนอีก ได้งำนน้อยลงด้วย ตอนทีเ่ ดิ นผ่ำนกล้องแม่ก็พดู ว่ำมันดูอว้ นมำกเลย
บำงคนเขำพูดถึงเรำแล้วเขำพูดขำๆ หนูก็เลยต้องลดหุ่น ทำกับข้ำวกิ นเอง จำกัดจำนวนแคลอรี ่ ลด
แป้งด้วย” (ก้อย-วัยรุ่นตอนปลำย)
“หนูว่ำอันดับแรกเลยควรมี รูปร่ ำงดี หุ่นดี บุคลิ กดี ใครมองใครก็ต้องดูหน้ำตำและ
รู ปร่ ำงก่อน ก็จะช่วยใส่เสือ้ ผ้ำสวย หำเสือ้ ผ้ำใส่ได้ง่ำย เช่น ถ้ำทำงำนแบบนีก้ ็จะได้มีโอกำสได้งำนมำกกว่ำ
อะไรอย่ำงนีค้ ่ะ” (ข้ำวฟ่ ำง-วัยรุ่นตอนปลำย)
สรุปได้ ว่า ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีการมองเห็นคุณค่าของความอยากผอม ใน
ลักษณะของความงามบนเรื อนร่ างของผู้หญิ ง โดยมองในแง่ประโยชน์ จากความผอมที่ มีส่วนท าให้
ตนเองดูดีและได้ รับการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและสังคม รวมถึงการส่งผลต่ออาชีพหรื อการทางาน
ในปั จจุบนั
1.4 การเสาะแสวงหาแหล่งข้ อมูลเพื่อการควบคุมน ้าหนัก เป็ นการที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
หลักค้ นหาสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้ องการของตนในเรื่ องการควบคุมนา้ หนัก ด้ วยวิธีการต่างๆ
เช่น สื่อออนไลน์ บุคคลในครอบครัวหรื อกลุม่ เพื่อน เป็ นต้ น เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ซึง่ จากการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกพบผู้ให้ ข้อมูลหลักมีการเสาะแสวงหาแหล่งข้ อมูลเพื่อการควบคุมน ้าหนัก โดยการมี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ ตัวอย่างเช่น
“หนูดูจำก Instagram แล้วสะดุดตำยี ่ห้อหนึ่งชื ่อ “มิ นิมอล” ที ่เป็ นกล่องสี เขี ยว
กับสีม่วงหนูก็เลยดูว่ำรำคำมันเท่ำไหร่ แบบเม็ด แล้วแผงหนึ่งมี กี่เม็ด ดูว่ำกิ นอย่ำงไร เวลำไหนบ้ำง
หนูก็เลยไล่แบบหำดู ดูรีวิว รำยละเอี ยด มี จำนวนมำก หนูก็ทกั หำแม่ค้ำหลำยๆ คน พยำยำมถำม
ว่ำถ้ำอยำกกิ นลดเร็ ว เขำก็แนะนำให้ว่ำปกติ จะให้กิน 1 เม็ด ก่อนอำหำรประมำณ 15 นำที อย่ำงนี ้
และเขำบอกว่ำถ้ำสูตรเร่ งด่วนก็ 2 เม็ด หนูก็เลยลองสัง่ ซื ้อมำกิ น” (ปุยฝ้ำย-วัยรุ่นตอนปลำย)
“มี คนรู้จกั แนะนำ แล้วเรำก็ดูส่วนประสมของเขำใน Internet ดูแล้วไม่น่ำมี อนั ตรำย
กับตัวเรำ ดูว่ำมี ผ่ำน อย.,มอก.ให้ดี คนที ข่ ำยตัวเขำก็กินสำมี เขำก็กินเรำ ก็เลยเอำลองมำกิ นดูก็ได้มนั ไม่ได้
แพง รำคำ 10 เม็ด 200 รำคำมันได้ไง (ลูกสำรอง)” (เสำ-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
สรุปได้ วา่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีการเสาะแสวงหาแหล่งข้ อมูลเพื่อการควบคุม
น ้าหนัก ได้ จากแหล่งข้ อมูลต่างๆ เช่น บุคคลในครอบครัว กลุ่มเพื่อน สื่อโซเซียลเน็ตเวิร์ค เป็ นต้ น ทาให้
มีแนวทางในการปฏิบตั ิที่หลากหลายวิธีด้วยกันเพื่อให้ ได้ รูปร่างตามที่ตนปรารถนา ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความ
เชื่อ ความคิดของแต่ละบุคคลซึง่ มีพื ้นฐานที่แตกต่างกัน
1.5 การตัดสินใจแน่ วแน่ว่าอยากผอมโดยการควบคุมน า้ หนัก เป็ นการที่ ผ้ ูให้
ข้ อมูลหลักหาทางเลือกที่จะปฏิบตั ิเห็นว่าเป็ นทางเลือกที่ดีที่สดุ หรื อเป็ นกระบวนการในการทากิจกรรม
เพื่อให้ เกิ ดการตัดสินใจ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ ต้องการในที่ นีค้ ือการมีรูปร่ างผอมบางหรื อ
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สวยงามตามที่ตนปรารถนาไว้ โดยได้ ผ่านกระบวนการพิจารณาไตร่ตรองไว้ ซึง่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
พบผู้ให้ ข้อมูลหลักมีการติดสินใจแน่วแน่ว่าอยากผอมโดยการควบคุมน ้าหนัก โดยการมีพฤติกรรมการ
กินผิดปกติ ตัวอย่างเช่น
“มันต้องขึ้นกับเรำเลือกซื ้อ เรำต้องรู้แล้ว เหมือนกับผลิ ตภัณฑ์ ลดน้ำหนักอันนีม้ นั
ต้อง Make Sense (สมเหตุสมผล)มันใช้กนั เยอะ เคยเข้ำไปอ่ำนแล้วรู้สึกบำงอย่ำงไม่ใช่แพงแล้วดี เสมอ
ไป แต่ตวั นี ้ที่ออกมำคื อมันรำคำถูกไปต่อให้ดำรำมำรี วิวมันต้องดูส่วนประกอบ ใน อย.นี ้ไม่ต้องดูก็ได้
เพรำะ อย.รู้สึกมันได้ง่ำยมำกต่อให้คณ
ุ มี ส่วนประกอบที ่มนั ถูกก็ได้แล้ว มันต้องผ่ำนกำรวิ เครำะห์ จำก
ตัวเองค่อนข้ำงเยอะค่ะ คื อขำยได้เป็ นปกติ คือทำมำขำยได้เลย หนูว่ำแต่เรำซื ้อเรำต้องคิ ดให้ดีว่ำเรำกิ น
น้ำหนักลดจริ งแต่มีผลเสียต่อร่ ำงกำยมำกหรื อเปล่ำ ถ้ำไม่มีเรำก็กิน” (เนยหวำน-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
“หนูก็กินตัวนีอ้ ยู่เพรำะเรำได้อ่ำน ได้เช็คแล้ว ตัว “ไฮคูโป” กับ “ไฮโดรโปรคัส”
มันผิ ด อย.ไหม เรำเช็คผ่ำนเรำก็กินต่อ แต่ถ้ำตัวนี ้มนั ผิ ดจริ งๆ เรำก็จะเลิ กกิ น แต่ว่ำตอนที ่เรำกิ น
Feedback มัน ยัง ดี ก ว่ ำ ตัว เรำอยู่ กิ น จนกว่ ำ มัน จะไม่ ดี จ ริ ง เรำก็ จ ะเลิ ก ไป กิ น “ไฮคู โป ” ก็ ไม่ มี
ผลข้ำงเคียงกับฮอร์ โมนหรื อประจำเดือนของเรำเลย” (ใหม่-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
“ในกำรเลื อกซื ้อเลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์ ลดน้ ำหนัก คื อ 1) ดูเรื ่ องรำคำไม่ แพงมำก
2) ดูจำกคุณสมบัติสรรพคุณอย่ำงนี ้ว่ำมันตรงกับเรำไหม และก็ ชอบดูรีวิวด้วย 3) ดู Package ว่ำมี
Promotion ไหม รำคำประมำณไม่เกิ น 1,000 บำท” (ม่วย-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
สรุ ปได้ ว่า ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีการการตัดสินใจแน่วแน่ว่าอยากผอมโดย
การควบคุมนา้ หนักแล้ ว โดยมีการกาหนดแนวทางและประเมินทางเลือกว่าจะตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อ
บริการนันหรื
้ อมี การกาหนดทางเลือก/พัฒนาทางเลือกและทาการเลือกวิธีการที่ดีที่สดุ อาจกระทาสิ่งใด
สิ่งหนึ่งหรื อหลายสิ่งก็ ได้ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าผู้ให้ ข้อมูลหลักได้ มีแรงบันดาลใจที่ ทาให้ อยากมีรูปร่ าง
สวยงาม ผ่านการรับรู้ ค่านิยวัฒนธรรมการบริ โภคอาหารเพื่อความผอม ผ่านการมองเห็นคุณค่าของ
ความอยากผอม ผ่านการเสาะแสวงหาแหล่งข้ อมูลเพื่อการควบคุมน ้าหนัก แล้ วจึงติดสินใจแน่วแน่ว่า
อยากผอมโดยการควบคุมน ้าหนัก เพื่อให้ ตนเองมีรูปร่างตามที่ตนปรารถนาตามที่ตงใจไว้
ั ้ แล้ ว
ดัง นั น้ ช่ วงก่ อนเข้ าสู่ กระบวนการที่ น าไปสู่ การมี รู ปร่ างสวยงาม เป็ นช่ วง
ระยะเวลาที่ ผ้ ูให้ ข้ อมูลหลักมี ความต้ องการให้ ตนเองมี รูปร่ างสวยงามหรื อมี รูปร่ างร่ างตามที่ ตน
ปรารถนา ในกรณีศกึ ษาที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักทังวั
้ ยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น ทาให้ ทกุ คนล้ วน
มีโอกาสเสี่ยงหรื อแนวโน้ มต่อการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ซึง่ ผู้วิจยั แบ่งออกเป็ น 5 หัวข้ อหลัก ได้ แก่
1) แรงบันดาลใจที่ทาให้ อยากมีรูปร่ างสวยงาม 2) การรับรู้ ค่านิยมวัฒนธรรมการบริ โภคอาหารเพื่อ
ความผอม 3) การมองเห็นคุณค่าของความอยากผอม 4) การเสาะแสวงหาแหล่งข้ อมูลเพื่อการควบคุม
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นา้ หนัก และ 5) การตัดสินใจแน่วแน่ว่าอยากผอมโดยการควบคุมนา้ หนัก หลังจากนัน้ จะเข้ าสู่ช่วง
กระบวนการการมีรูปร่างสวยงามนันต่
้ อไป
2. ช่ วงเข้ าสู่กระบวนการการมีรูปร่ างสวยงาม
ช่วงเข้ าสู่กระบวนการการมีรูปร่ างสวยงาม เป็ นช่วงระยะเวลาที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก
ได้ หาวิธีการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของตนเองให้ มีรูปร่ างสวยงามตามที่ตนปรารถนา ส่งผล
ให้ กระบวนการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน จนนาไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่
กับความรู้ ความสามารถ ความรู้ สึก ทัศนคติ ค่านิยม ความเลื่อมใสศรัทธา หรื ออุดมคติของบุคคลนัน้
รวมถึงอิทธิ พลของตัวแบบที่ มี ต่อผู้เลียนแบบ หรื อสถานการณ์ แวดล้ อมอื่นๆ โดยผ่านกระบวนการ
วิ เคราะห์ ของบุ คคลที่ เป็ นสาเหตุ ท าให้ ผ้ ูให้ ข้ อมูลหลักแต่ ละคนมี ความหลากหลายในการแสดง
พฤติกรรม ผู้วิจยั แบ่งออกเป็ น 2 หัวข้ อหลัก (Categories) ได้ แก่
2.1 การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม เป็ นความสามารถของ
ผู้ให้ ข้อมูลหลักในการเปิ ดรับและได้ รับข้ อมูลความรู้ จากแหล่งบริ การ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่ส่งเสริ มความ
งามและวิธีการเข้ าถึงแหล่งบริการเพื่อเสริมสร้ างความงามในการมีรูปร่างสวยงาม จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกพบว่าผู้ให้ ข้อมูลหลักสามารถข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงามได้ ง่ายและสะดวกจาก
การใช้ โซเซียลมีเดีย จากกลุ่มเพื่อนหรื อคนรู้ จัก และด้ วยแรงกระตุ้นภายในตัวผู้ให้ ข้อมูลหลักเองที่มี
ความต้ องการมีรูปร่ างสวยงาม ส่งผลให้ มีพฤติกรรมการกิ นผิดปกติได้ เร็ วยิ่ งขึน้ ทัง้ นี ข้ ึน้ กับความรู้
ความสามารถ ความรู้ สึก ทัศนคติ ค่านิยม ความเลื่อมใสศรัทธา หรื ออุดมคติของบุคคลนัน้ รวมถึง
อิทธิพลของตัวแบบที่มีตอ่ ผู้เลียนแบบ หรื อสถานการณ์แวดล้ อมอื่นๆ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ของ
บุคคลที่เป็ นสาเหตุ ทาให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักแต่ละคนมี ความหลากหลายในการแสดงพฤติกรรม ตัวอยาง
เช่น
“หนูสมัคร Traning ทำง Facebook คื อ อยำกออกกำลังกำยก็ให้มนั ถูกท่ำไปเลย
จ้ำง Trainer ออกกำลังกำยมันก็ ช่วยเยอะ หนูรู้สึก Firm ขึ้ น หนูยงั เข้ำไปดูใน IG ก็ มีผลิ ตภัณฑ์ ลด
น้ำหนัก มันค่อนข้ำงหำซื ้อง่ำยค่ะ สัง่ มำทำนแต่ไม่ต่อเนือ่ ง หนูจะทำนเฉพำะวันนีไ้ ปกิ นบุฟเฟ่ กิ นเยอะไป
หรื อไปปำร์ ตึ้ก็จะกิ น หนูใช้ยำลดน้ ำหนักร่ วมกับกำรออกกำลังกำย ตอนนี ้หนูกินเจลลี ่อยู่ตวั หนึ่ ง ที ่
ดำรำชื ่อใหม่ (ดำวิ กำ) เขำโฆษณำ เป็ นเยลลี ่ แต่ ไม่ ได้ ทุกวัน 7 วันจะกิ นสัก 4 วัน” (เนยหวำนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
“แอ้กินมำเรื ่อยๆ เลยนะ ก็พยำยำมสรรหำมำกิ นอยู่เรื ่อยๆ จำกร้ำนขำยยำ จำก Internet
ก็คน้ หำ รพ ยันฮี .แต่ยงั มีอีกหลำยตัวก่อนทีจ่ ะกิ นทีย่ นั ฮีนะค่ะ ยำแบบยำระบำย พวกฟิ สเน่ เรำรู้ว่ำ
มันไม่ใช่ยำลดควำมอ้วน แต่เรำได้ถ่ำยหน้ำท้องเรำก็ยบุ ฟิ สเน่ หลังจำกกิ นยำลดน้ำหนักตัวแรก” (แอ้วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)

208
สรุ ปได้ ว่ า ผู้ให้ ข้ อมูลหลัก สามารถเข้ าถึ งแหล่ งบริ การที่ เอื อ้ ต่ อการมี รู ปร่ าง
สวยงามได้ ง่ายและสะดวกจากโซเซียลมีเดีย เช่น Facebook Intragram เป็ นต้ น จากกลุ่มเพื่อนหรื อคน
รู้จกั และด้ วยแรงกระตุ้นภายในตัวผู้วิจยั เองที่มีความต้ องการการมีรูปร่างสวยงาม ส่งผลให้ มีพฤติกรรม
การกินผิดปกติได้ เร็วยิ่งขึ ้น
2.2 การจัดการตนเองให้ มีรูปร่างสวยงาม เป็ นการที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักมีวิธีการจัดการ
ให้ ตวั เองมีรูปร่างสวยงาม โดยผ่านวิธีการต่างๆ ในการเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม
ได้ แก่ 1) การค้ นหาข้ อมูลผ่านสื่อและสัง่ ผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนักเอง การดูนิตยสารที่มีโฆษณา 2) การได้
คาแนะนาจากคนรู้ จัก/เพื่อน/ครอบครัว 3) การเข้ าถึงแหล่งบริ การ โดยเลือกใช้ วิธีการปฏิบตั ิที่ทาให้
รู ปร่ างสวยงามมี หลายวิธี ส่วนใหญ่ กินผลิตภัณฑ์ ลดน า้ หนัก เนื่ องจากท าให้ น า้ หนักลดลงได้ อย่าง
รวดเร็ วและใช้ วิธีการอื่นๆ ร่วมด้ วย ซึง่ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกพบผู้ให้ ข้อมูลหลักมีการจัดการให้ ตนเอง
ให้ มีรูปร่างสวยงาม ตัวอย่างเช่น
“หนูควบคุมให้มีรูปร่ ำงสวยงำม โดยกำรควบคุมอำหำร กำรออกกำลังกำย” (จ๋ำ-วัยรุ่น
ตอนปลำย)
“ตอน ปสช., ปวส ค่ะ น้ำหนักประมำณ.49-50 และสูงประมำณ 160 ตอนนัน้ มี
ดำรำจำกต่ำงประเทศ เขำเป็ นแบบเสพติ ดเพือ่ ให้ตวั เองผอม ดูจำก Net ว่ำเขำทำกันอย่ำงไง เพือ่ จะ
ดูแลรู ปร่ ำงตัวเอง พอกิ นข้ำวเสร็ จเรำก็เข้ำห้องน้ ำก็ออกไปล้วงคอออก ทำอยู่ประมำณอำทิ ตย์ หนึ่ง
ตอนทำมันโอเครตรงจิ ตใจที ่มนั แบบว่ำมันไม่มีอะไรเข้ำไปในท้องค่ะ มันก็ เลยจะไม่อ้วน หน้ำท้อง
ไม่มี” (ม่วย-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
สรุ ปได้ ว่า ผู้ให้ ข้อมูลหลักมีวิธีการจัดการให้ ตวั เองมีรูปร่ างสวยงาม โดยผ่าน
วิธีการต่างๆ ในการเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม ได้ แก่ 1) การค้ นหาข้ อมูลผ่านสื่อ
และสัง่ ผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนักด้ วยตนเอง การดูนิตยสารที่มีการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนัก
2) การได้ รับคาแนะนาจากคนรู้ จกั /เพื่อน/ครอบครัว 3) การเข้ าถึงแหล่งบริ การ เช่น คลินิกลดน ้าหนัก
ร้ านเสริ มความงาม ร้ าน Beauty Boot โรงพยาบาล เป็ นต้ น ซึ่งทาให้ การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อ
การมีรูปร่ างสวยงามค่อนข้ างง่ายและสะดวกรวดเร็ วเป็ นอย่างมาก โดยเลือกใช้ วิธีการปฏิบตั ิที่ทาให้
รูปร่างสวยงามมีความหลากหลายวิธี ส่วนใหญ่กินผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนัก เนื่องจากทาให้ น ้าหนักลดลงได้
อย่างรวดเร็ วและใช้ วิธีการอื่นๆ ร่ วมด้ วย เช่น การควบคุมน ้าหนัก การออกกาลังกาย นอกจากนันพบว่
้
า
ผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่เริ่ มลดน ้าหนักจากการกินผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนักก่อนเมื่อลดตามที่ต้องการแล้ ว ไม่กี่
เดือนกลับมามีน ้าหนักเท่าเดิมหรื อมากกว่าเดิม แล้ วก็กลับไปกินซ ้าอีก ถ้ าเห็นว่าชนิดใดกินแล้ วไม่มี
ผลข้ างเคียงก็จะกินต่อไป แต่สว่ นใหญ่มกั จะเปลี่ยนชนิดผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนัก โดยให้ เหตุผลว่าอาจจะ
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มีตวั อื่นที่ให้ ผลดีกว่า หลังจากนันก็
้ ใช้ วิธีอื่นร่วมด้ วย ไม่ว่าจะเป็ นการออกกาลังกาย การควบคุมอาหาร
การกินอาหารคลีน การคานวณแคลอรี เป็ นต้ น แต่ก็มีแนวโน้ มที่จะกลับไปกินผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนักอีก
เพราะได้ ผลเร็วกว่า ซึง่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่อยูใ่ นระหว่างค้ นหาข้ อมูลผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนักเพิ่มเติมไป
เรื่ อยๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื ้อและบริโภคอีกครัง้
ดังนัน้ ช่วงเข้ าสูก่ ระบวนการการมีรูปร่างสวยงาม เป็ นช่วงระยะเวลาที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
หลักได้ แสวงหาวิ ธีการต่างๆ เพื่ อตอบสนองความต้ องการของตนเองให้ มี รูปร่ างสวยงาม ส่งผลให้
กระบวนการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน จนนาไปสู่พฤติกรรมการกิ นผิดปกติ ซึ่งผู้วิจัยแบ่ง
ออกเป็ น 2 หัวข้ อหลัก ได้ แก่ 1) การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม และ 2) การจัดการ
ให้ ตนเองให้ มีรูปร่ างสวยงาม เป็ นช่วงที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักมีวิธีการจัดการให้ ตวั เองมีรูปร่ างสวยงาม โดย
ผ่านวิธีการต่างๆ ในการเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอือ้ ต่อการมีรูปร่ างสวยงาม ซึ่งจะกล่าวในช่วงหลังจาก
กระบวนการการมีรูปร่างสวยงามต่อไป
3. ช่ วงหลังจากกระบวนการการมีรูปร่ างสวยงาม
ช่วงหลังจากกระบวนการการมีรูปร่างสวยงาม เป็ นช่วงระยะของการที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
หลักได้ มาซึ่งการมีรูปร่ างสวยงามตามที่ตนปรารถนาและเกิดความพึงพอใจ และได้ รับการยอมรับจาก
กลุ่มเพื่ อนหรื อคนในสังคม หลังจากนัน้ ก็ หยุดการมีพฤติกรรมต่างๆ นัน้ เช่น หยุดกิ นผลิตภัณฑ์ ลด
น ้าหนักหรื ออาหารเสริม การออกกาลังกาย การควบคุมอาหาร เป็ นต้ น เมื่อระยะเวลาผ่านไป กลับพบว่า
มีน ้าหนักตัวเพิ่มขึ ้นหรื อมีน ้าหนักเท่าเดิมเหมือนเมื่อก่อนที่จะทาการลดน ้าหนักหรื อมีน ้าหนักตัวมาก
กว่าเดิม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั อายุ ประสบการณ์ที่ได้ รับจากการใช้ ผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนักหรื ออาหารเสริ มนันๆ
้
ผลของการได้ รั บทัง้ ในแง่ ที่ เป็ นประโยชน์ และโทษ เป็ นต้ น ผู้วิ จัยน าข้ อมูลแบ่ งเป็ น 2 หัวข้ อหลัก
(Categories) ได้ แก่
3.1 การมองเห็นคุณค่าการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ เป็ นสิ่งที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก
ได้ เห็นประโยชน์ ของการกินผิดปกติที่สามารถทาให้ มีรูปร่ างสวยงาม ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรื อมี
น้ อย ซึ่งผู้ให้ ข้ อมูลหลักมองเห็ นคุณประโยชน์ ของการมี พฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ได้ แก่ กรณี กิ น
ผลิตภัณฑ์ ลดนา้ หนัก ทาให้ มี รูปร่ างตามที่ ตนต้ องการ บางชนิ ดไม่มีผลข้ างเคียง สร้ างความมั่นใจ
สามารถหารายได้ เสริ ม รวมถึงการออกกาลังกาย ยังทาให้ มีร่างกายแข็งแรง มีความสะดวกรวดเร็ ว ซึ่ง
ล้ วนแต่เป็ นความรู้ สึกทางบวกที่มีต่อการกินผิดปกติ ส่งผลให้ มีแนวโน้ มการทาพฤติกรรมดังกล่าวซ ้าๆ
ถึงแม้ ว่าจะตระหนักรู้ ว่าส่งผลให้ เกิดอันตรายต่อร่ างกายและจิตใจก็ตาม ซึ่งจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก
พบผู้ให้ ข้อมูลหลักได้ มองเห็นคุณค่าการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ตัวอย่างเช่น
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“ตอนนีห้ นูใช้ยำลดน้ำหนักเพรำะให้ผลเร็ ว กิ นข้ำวน้อยลง และออกกำลังกำยคือ
เต้นฮูล่ำฮูก ประมำณ 30 นำที” (จ๋ำ-วัยรุ่นตอนปลำย)
“กิ นกำแฟแบบลดน้ ำหนัก 3 เดื อนนี ้ ลงไปประมำณ 5 กิ โลค่ ะ ท ำให้ เสื ้อผ้ำใส่ สบำย
เบำเนือ้ เบำตัว” (เสำ-วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น)
สรุปได้ ว่า ผู้ให้ ข้อมูลหลักมองเห็นคุณประโยชน์ของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ได้ แก่ กรณี กินผลิตภัณฑ์ ลดนา้ หนัก ทาให้ มีรูปร่ างตามที่ตนต้ องการ บางชนิดไม่มีผลข้ างเคียง
สร้ างความมั่นใจ สามารถหารายได้ รวมถึงการออกกาลังกาย ยังทาให้ มีร่างกายแข็งแรง มีความ
สะดวกรวดเร็ ว ซึ่งล้ วนแต่เป็ นความรู้ สึกทางบวกที่มีต่อการกินผิดปกติ ส่งผลให้ มีแนวโน้ มการทา
พฤติกรรมดังกล่าวซ ้าๆ ถึงแม้ วา่ จะตระหนักรู้วา่ ส่งผลให้ เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจก็ตาม
3.2 การมองเห็นโทษของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ เป็ นสิ่งที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก
ได้ เห็นโทษหรื อผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ได้ จากการทาให้ มีรูปร่างสวยงาม โดยการมีพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ รวมถึงการได้ มีรูปร่ างกลับคืนสู่สภาพเดิมหรื อมีน ้าหนักที่มากขึ ้นกว่าเดิม เมื่อระยะเวลาผ่าน
ไปช่วงหนึ่งกลับมีพฤติกรรมการกินผิดปกติอีกครัง้ แต่ใช้ วิธีการอาจเหมือนหรื อแตกต่างไปจากเดิม
เพื่ อให้ ตนเองกลับไปมี รูปร่ างที่ สวยงามอี กครั ง้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึกพบผู้ให้ ข้อมูลหลักได้
มองเห็นโทษของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ตัวอย่างเช่น
“ยี ห่ อ้ บำชิ เป็ นยำลดควำมอ้วน เป็ น Soft Jel เม็ดสีเขี ยวๆ ช่วงเวลำที ล่ ดนีค้ ื อ
หนูจะวูบตลอด คนรอบข้ำงทักหนูว่ำหนูโทรมแล้ว หนูผอมเกิ นไปแล้ว” (ส้มโอ-วัยรุ่นตอนปลำย)
“มัน Yo-Yo จำกกิ นยำลดน้ำหนัก กิ นยำตัง้ แต่อำยุประมำณ 22-23 ปี ตอนนี ้ 35 ปี
ประมำณ 10 กว่ำปี เหมือนร่ ำงกำยเรำกิ นอะไรมำเยอะแล้ว ยำพวกนีม้ นั ทำอะไรเรำไม่ได้” (กิ๊ ก-วัย
ผูใ้ หญ่ตอนต้น)
สรุปได้ ว่า ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนมากรู้ผลกระทบที่เกิดผลเสียต่อสุขภาพ จากการมี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยการใช้ วิธีการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการลดน ้าหนัก มีผลทางด้ านร่ างกาย
ได้ แก่ 1) ผลกระทบทางด้ านร่ างกาย เช่น หัวใจเต้ นเร็ ว เหนื่ อยง่าย มองเห็ นภาพซ้ อน กิ นได้ น้ อยลง
กระหายน ้าบ่อย คอแห้ งปากแห้ ง นอนไม่หลับ เหงื่อออกมาก อาการวูบ อาการเบรอๆ นา้ หนักไม่ค่อย
ลดลง กลับมาอ้ วนอีกครัง้ ราคาแพง เป็ นต้ น 2) ผลกระทบทางด้ านจิตใจ เช่น รู้ สกึ ทรมานจากการกินยา
มีอาการหงุดหงิด เป็ นต้ น ซึ่งผู้ให้ ข้อมูลหลักมี ความรู้ เชิงประเมินค่าถึงประโยชน์ และโทษของการมี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ มีความรู้สกึ นึกคิด และมีความพร้ อมกระทาพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ดังนัน้ ช่วงหลังจากกระบวนการการมีรูปร่างสวยงาม เป็ นช่วงระยะของการที่ผ้ ใู ห้
ข้ อมูลหลักได้ มาซึง่ การมีรูปร่างสวยงามตามที่ตนปรารถนาและเกิดความพึงพอใจ และได้ รับการยอมรับ
จากกลุ่มเพื่อนหรื อคนในสังคม หลังจากนันก็
้ หยุดการมีพฤติกรรมต่างๆ นัน้ ซึง่ ผู้วิจยั นาข้ อมูลแบ่งเป็ น
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2 หัวข้ อหลัก ได้ แก่ 1) การมองเห็นคุณค่าการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ และ 2) การมองเห็นโทษของการ
มีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ส่งผลให้ มีแนวโน้ มการทาพฤติกรรมดังกล่าวซ ้าๆ ถึงแม้ ว่าจะตระหนักรู้ ว่า
ส่งผลให้ เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจก็ตาม ดังนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ทาการลงรหัสและจัดหมวดหมู่ข้อมูลใน
การวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้ แสดงดังตาราง 16
ตาราง 16 ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการกินผิดปกติและกระบวนการการมีรูปร่างสวยงาม
ประเด็นทีศกึ ษา
การทาความเข้ าใจ
ลักษณะพฤติกรรม
การกินผิดปกติ

ขันตอนการน
้
าไปสูก่ าร
ลักษณะการกินผิดปกติ/สาเหตุ
กินผิดปกติ
ของพฤติกรรม
ลักษณะพฤติกรรม
- กินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa
การกินผิดปกติ
- กินผิดปกติแบบ Bulimia
Nervosa
- กินผิดปกติแบบ Binge Eating

ตัวอย่างคุณลักษณะของพฤติกรรม
การกินผิดปกติ
- จากัดอาหาร กลัวอ้ วน เจ้ าระเบียบ
- กินอาหารจานวนมาก รู้สกึ ผิด
แล้ วนาอาหารออกจากร่างกาย
หรื อคุมน ้าหนัก
- กินจานวนมาก ไม่สนใจเอาอาหาร
ออกจากร่างกาย
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ตาราง 16 (ต่อ)
ประเด็นทีศกึ ษา
ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ

ขันตอนการน
้
าไปสูก่ าร
ลักษณะการกินผิดปกติ/สาเหตุ
กินผิดปกติ
ของพฤติกรรม
1. ผลการวิเคราะห์ที่
- อิทธิพลภายในตัวบุคคล
สอดคล้ องกับตัวแปรที่
พบในเชิงปริมาณ

- อิทธิพลระหว่างบุคคล

- อิทธิพลสิ่งแวดล้ อมทางวัฒนธรรม

2. ผลการวิเคราะห์ที่
- การเจ็บป่ วยที่มีในอดีตก่อนทาการ
นอกเหนือจากผลการ
ควบคุมน ้าหนัก
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณ - หน้ าสวยแล้ วหุ่นต้ องดี
- แรงเสริ มจากการเลี ้ยงดูของ
ครอบครัวเพื่อการควบคุมน ้าหนัก
- ความเข้ าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
การกินยาคุมกาเนิดทาให้ อ้วน
- ผู้บริโภคความผอมมาสูก่ ารเป็ น
ผู้แทนจาหน่าย

ตัวอย่างคุณลักษณะของพฤติกรรม
การกินผิดปกติ
- เจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ
- การรับรู้ความสามารถตนเองใน
การจัดการการมีรูปร่างสวยงาม
- การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการ
กินผิดปกติ
- การสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่
เพื่อนในเรื่องการมีรูปร่างสวยงาม
- ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่าง
สวยงาม
- การเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อ
การมีรูปร่างสวยงาม
- รายได้ ของครอบครัว
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ตาราง 16 (ต่อ)
ประเด็นทีศกึ ษา

ขันตอนการน
้
าไปสูก่ าร
กินผิดปกติ

กระบวนการที่นาไปสู่
1.ช่วงก่อนเข้ าสู่
การมีรูปร่ างสวยงามของ กระบวนการการมี
ผู้หญิงไทย ภายใต้ บริบท รูปร่างสวยงาม
วัฒนธรรมการบริโภค

ลักษณะการกินผิดปกติ/สาเหตุ
ของพฤติกรรม
- แรงบันดาลใจทีท่ าให้ อยากมี
รูปร่างสวยงาม

- ความต้ องการของตนเอง
- ครอบครัว/เพื่อน/คนรู้จกั แนะนา
- อาชีพ: นักเต้ น ขายเสื ้อผ้ าแฟชัน่
- เห็นตัวแบบจากสื่อ

- การรับรู้ค่านิยมวัฒนธรรมการ
บริ โภคอาหารเพื่อความผอม

- ค่านิยมทางวัฒนธรรมการผอม
- การกินอาหารคลีน/สุขภาพ
- การสร้ างวาทกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ/
ความงามบนเรือนร่าง
- อาชีพ: นักเต้ น ขายเสื ้อผ้ าแฟชัน่
- ทาให้ หนุ่ ดีเป็ นที่ยอมรับจากกลุม่
เพือ่ นและสังคม
- ค้ นแหล่งข้ อมูลการควบคุมน ้าหนัก

- การมองเห็นคุณค่าของความ
อยากผอม
- การเสาะแสวงหาแหล่งข้ อมูล
เพื่อการควบคุมน ้าหนัก
- การติดสินใจแน่วแน่ว่าอยาก
ผอมโดยการควบคุมน ้าหนัก

2. ช่วงเข้ าสู่กระบวนการ
การมีรูปร่างสวยงาม

- การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อ
การมีรูปร่างสวยงาม

- การจัดการตนเองให้ มีรูปร่าง
สวยงาม
3. ช่วงหลังจาก
กระบวนการการมี
รูปร่างสวยงาม

ตัวอย่างคุณลักษณะของพฤติกรรม
การกินผิดปกติ

- การมองเห็นคุณค่าการมีพฤติกรรม
การกินผิดปกติ
- การมองเห็นโทษของการมี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ

- ทาการกาหนดทางเลือก
- ทาการวิเคราะห์และประเมินวิธีการ
ต่างๆ
- ทาการเลือกวิธีการที่ดีที่สดุ
- การเปิ ดรับข้ อมูลความรู้จากแหล่ง
บริการ: โซเชียลมีเดีย ร้ านค้ า
Beauty/สถานบริ การสุขภาพ
- วิธีการค้ นหาข้ อมูลผ่านทาง
โซเชียลมีเดีย
- ค้ นหาวิธีจดั การตนเองให้ มีรูปร่าง
สวย
- การค้ นหาข้ อมูลผ่านสื่อต่างๆ
- ข้ อดีของการการกินผิดปกติ
- ข้ อเสียของการการกินผิดปกติ
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อ 1) การสร้ างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ของผู้หญิ งไทย ที่มีคุณภาพเที่ยงตรงและเชื่อมั่น 2) ทดสอบและพัฒนาแบบจาลองสมการโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุปัจจัยจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 3) ค้ นหาคาอธิบายเกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อการมีรูปร่ างสวยงามและ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ และ 4) ทาความเข้ าใจกระบวนการการมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย ที่นาไปสู่
พฤติ กรรมการกิ นผิดปกติ ภายใต้ บริ บทวัฒ นธรรมการบริ โภค โดยใช้ วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed
Methods Research) แบบมีลาดับเชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) ที่มีระยะต่อเนื่ องกัน
แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ และตามด้ วยระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยผู้วิจยั นาเสนอการสรุปผลการวิจยั ระยะที่ 1 และ 2 การอภิปรายผล และข้ อเสนอแนะของการวิจยั
มีรายละเอียดดังนี ้
สรุ ป
ผลการวิจัยระยะที่ 1 เชิงปริมาณ
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาเสนอ แบ่งออกเป็ น 3 หัวข้ อหลัก ได้ แก่ ลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง สรุปผลของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และสรุปผลของวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 มีรายละเอียดดังนี ้
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครัง้ นี ้กลุม่ ตัวอย่างเป็ นผู้หญิงไทยที่มีช่วงอายุ 18-40 ปี จานวนทังหมด
้ 1,000 คน
โดยแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ 1) กลุม่ วัยรุ่นตอนปลาย เป็ นนักศึกษาผู้หญิง จานวน 500 คน ที่มี
ช่วงอายุ 18-24 ปี (20.49±1.23 ปี ) มีน ้าหนักตามเกณฑ์สว่ นสูง BMI เฉลี่ย 21.10 (SD=4.00) กาลัง
เรี ยนระดับปริ ญญาตรี ทัง้ หมดมี สถานภาพโสด มี รายได้ ครอบครั ว ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดื อน
คิดเป็ นร้ อยละ 30 รองลงมาคือ 10,001-25,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ 27 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กบั
เพื่อน คิดเป็ นร้ อยละ 41.2 รองลงมาคือ อาศัยอยู่คนเดียวและอยู่คนเดียว คิดเป็ นร้ อยละ 21.4 และค่าใช้ จ่าย
ในการรับบริการที่สถานเสริ มความงามหรื อคลินิกเวชกรรมเกี่ยวกับการควบคุมน ้าหนักหรื อไม่ ในช่วง 3
เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ไม่มีคา่ ใช้ จ่าย คิดเป็ นร้ อยละ 75 รองลงมาคือ มีคา่ ใช้ จ่าย คิดเป็ นร้ อยละ 25 และ
2) กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นวัยผู้ใหญ่ ตอนต้ น เป็ นวัยทางาน ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จ านวน 500 คน ที่ มี ช่ วงอายุ 25-40 ปี (30.38±4.85) มี น า้ หนักตามเกณฑ์ ส่ วนสูง BMI เฉลี่ ย 22.78
(SD=3.65) มีระดับการศึกษาสูงสุดในปั จจุบนั มากที่สดุ คือระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 57.4 รองลงมา
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คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่ า คิดเป็ นร้ อยละ 14.8 สถานภาพโสดมากที่ สุด คิดเป็ น
ร้ อยละ 72.4 รองลงมาคือสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้ อยละ 24.8 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษัท คิดเป็ น
ร้ อยละ 36.6 รองลงมาคือ รับราชการ คิดเป็ นร้ อยละ 23.2 มีรายได้ ครอบครัว มากที่สดุ คือ 10,001-25,000 บาท
ต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ 45.6 รองลงมาคือ 25,001-40,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ 35.6 ส่วนใหญ่อาศัย
อยู่กบั ญาติพี่น้อง คิดเป็ นร้ อยละ 30.4 รองลงมาคือ อยู่คนเดียว คิดเป็ น ร้ อยละ 24.2 และค่าใช้ จ่าย
ในการรับ บริ ก ารที่ส ถานเสริ ม ความงามหรื อ คลินิก เวชกรรมเกี่ยวกับการควบคุมน ้าหนักหรื อไม่
ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้ จ่าย คิดเป็ นร้ อยละ 68.6 รองลงมาคือ มีค่าใช้ จ่าย คิดเป็ น
ร้ อยละ 31.4
สรุ ปผลของวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 คือ เพื่อการสร้ างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรม
การกินผิดปกติของผู้หญิงไทยที่มีคุณภาพเที่ยงตรงและเชื่อมั่น
ผู้วิจัยสร้ างแบบวัดพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ ของผู้หญิ งไทย ให้ มีความสอดคล้ องกับ
บริ บทงานวิจยั และครอบคลุมกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปร จานวน 34 ข้ อ มี 3 องค์ประกอบคือ 1) การ
กิ นผิ ดปกติ แบบ Anorexia Nervosa 2) การกิ นผิ ดปกติ แบบ Bulimia Nervosa และ 3) การกิ นผิ ดปกติ แบบ
Binge Eating เป็ นแบบวัดมาตรประเมิน 6 หน่วย ตังแต่
้ “ปฏิบตั ิมากที่สดุ ” และลดลงตามลาดับจนถึง “ไม่ได้
ปฏิบัติเลย” เป็ นข้ อคาถามที่ มีทัง้ ทางบวกและทางลบ กรณี ข้อความทางบวก ให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วน
ข้ อความทางลบให้ คะแนนในทิศทางตรงข้ าม ถ้ าผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงถึงการมีพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติมากกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนต่ากว่า นาไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
โดยพิจารณาจากค่า IOC ตังแต่
้ .50 ขึ ้นไป พบว่าข้ อคาถามผ่านเกณฑ์ จานวน 30 ข้ อ นาไปทดสอบเพื่อหา
ความเชื่อมัน่ ของแบบวัดฉบับทดลองใช้ กบั ประชากรที่ใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 100 คน ได้ แก่ กลุ่ม
วัยรุ่นตอนปลาย จานวน 50 คน และกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น จานวน 50 คน พบว่าแบบวัดฉบับทดลองใช้ มีค่า
อานาจจาแนกอยู่ระหว่าง .250-.738 ค่าความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับ .917 ค่าที อยู่ระหว่าง 2.72-9.25 มีข้อคาถาม
จานวน 27 ข้ อ นาไปใช้ จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง จานวนทัง้ หมด 1,000 คน ได้ แก่ กลุ่มวัยรุ่ นตอนปลาย จานวน
500 คน และกลุ่มวัยผู้ใหญ่ ตอนต้ น จานวน 500 คน พบว่าแบบวัดฉบับจริ งมีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง
.647-.839 มีค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ .923 มีค่าความเชื่อมัน่ ด้ านการกินแบบ Anorexia Nervosa เท่ากับ .939
แบบ Bulimia Nervosa เท่ ากั บ .869 และแบบ Binge Eating เท่ ากั บ .931 จากนั น้ ผู้ วิ จัยตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ได้ ผลดังนี ้
ผู้วิจยั นามาวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของ
ผู้หญิงไทยด้ วยองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 พบว่ามี
ตัวชี ้วัดทัง้ 19 ตัว ค่าน ้าหนักองค์ประกอบตังแต่
้ .67-.92 ข้ อ มีค่า t ตังแต่
้ 23.82-37.05 โดยมีนัยสาคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .01 ค่าดัชนีความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (ค่า 2=639.62, p<.01,
df=145, 2/df=4.41, RMSEA=.060, SRMR=.038, GFI=.93, CFI=.98) (ตาราง 7 หน้ า 150) มี 3 องค์ประกอบ
คื อ 1) การกิ นแบบ Anorexia Nervosa (ค่ า CR=.929, AVE=.566) 2) การกิ นแบบ Bulimia Nervosa (ค่ า CR
=.882, AVE=.654) และ 3) การกิ นแบบ Binge Eating (ค่า CR=.923, AVE=.671) (ตาราง 8 หน้ า 151) ดังนัน้
แสดงว่าทัง้ 3 องค์ประกอบของพฤติกรรมการกินผิดปกติมีความเที่ยงตรงเชิงลูเ่ ข้ าอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
จากผลการวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
ที่ 2 กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าค่า 2=673.78, df=145, p<.01, 2/df=4.64, GFI=.93, RMSEA=.068,
SRMR=.038, CFI=.98, AVE=.514, CR=.742 ทัง้ 3 องค์ประกอบคือ 1) การกินแบบ Anorexia Nervosa
(ค่า =.66, R2=.44) 2) การกินแบบ Bulimia Nervosa (ค่า =.98, R2=.95) และ 3) การกินแบบ Binge Eating
(ค่า =.43, R2=.18) มีค่า t ตังแต่
้ 11.02-17.75 โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าความเชื่อมัน่ ของตัว
แปรแฝง (CR)=.742 และค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ (AVE)=.514 (ตาราง 9 หน้ า 154) ดังนัน้ แสดงว่าข้ อ
คาถามที่ใช้ วดั พฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงมีระดับดี และทังสามตั
้
วแปรแฝงมีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ
ใกล้ เคียงกัน ซึง่ สามารถสะท้ อนถึงตัวแปรแฝงพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติของผู้หญิงได้ ใกล้ เคียงกัน
สรุ ปผลของวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 คือ เพื่อทดสอบและพัฒนาแบบจาลองสมการ
โครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุปัจจัยจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการกินผิดปกติของ
ผู้หญิงไทย ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ กับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าดัชนีวดั ความสอดคล้ องของกลุ่มดัชนีความกลมกลืนแบบสมบูรณ์ (Absolute Fit
Indexes) มี ค่ า 2=356.70, df=102, p=.000, GFI=.95, RMSEA [90% Cl]=.075 [.045,.085], SRMR=.018
และดัชนี ความกลมกลื นเปรี ยบเที ยบ (Incremental Fit Indexes) มี ค่ า CFI=.96 และค่ า TLI=.98, Relative
2=3.49 แสดงว่าแบบจาลองโครงสร้ างมีความกลมกลืน (ตาราง 10 หน้ า 156)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพบว่าตัวแปรที่ มี อิ ทธิ พลต่อพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ของ
ผู้หญิงไทย เรี ยงลาดับจากค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปน้ อยคือ การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติมีอิทธิพลรวม .74 มีอิทธิพลทางตรง .74 ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ างสวยงาม โดยมีอิทธิพล
รวม .41 แบ่งเป็ นอิทธิ พลทางตรง .24 และอิทธิ พลทางอ้ อม .17 การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่ เอื ้อต่อการมี
รู ปร่ างสวยงาม มี อิ ทธิ พลรวม .40 แบ่งเป็ นอิทธิ พลทางตรง .18 และอิทธิ พลทางอ้ อม .22 เจตคติ ที่ มี ต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ มีอิทธิพลรวม .34 แบ่งเป็ นอิทธิพลทางตรง .19 และอิทธิพลทางอ้ อม .16 การรับรู้
ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่ างสวยงาม มีอิทธิพลรวม .23 แบ่งเป็ นอิทธิพลทางตรง .15 และ
อิทธิพลทางอ้ อม .08 การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงาม มีอิทธิพลรวม .23
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แบ่งเป็ นอิทธิพลทางตรง .15 และอิทธิพลทางอ้ อม .08 และรายได้ ของครอบครัว มีอิทธิพลรวม .01 มีอิทธิพล
ทางตรง .01 ทัง้ นี ต้ ัวแปรเชิ งสาเหตุดังกล่าวสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรพฤติกรรมการกิ น
ผิดปกติได้ ร้ อยละ 79 นอกจากนัน้ พบตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดย
เรี ยงล าดับจากค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลจากมากไปน้ อยคื อ การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่ เอื อ้ ต่อการมี รูปร่ าง
สวยงาม โดยมี อิทธิ พลทางอ้ อม .46 เจตคติที่ มีต่อพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ มี อิทธิ พลทางตรง .34 การ
สนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงาม มีอิทธิพลทางอ้ อม .26 ผ่านตัวแบบจากสื่อของ
การมี รูปร่ างสวยงาม มี อิทธิ พลทางอ้ อม .20 ผ่านการรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมี รูปร่ าง
สวยงาม มีอิทธิพลทางตรง .18 ทังนี
้ ้ตัวแปรเชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการ
ตัดสิ นใจแสดงพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ได้ ร้ อยละ 58 และพบตัวแปรที่ มี อิ ทธิ พลทางตรงต่ อการรั บรู้
ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม เรี ยงลาดับจากค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปน้ อย
คือ การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม มีอิทธิพลทางตรง .43 การสนับสนุนทางสังคมจาก
กลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงาม มีอิทธิ พลทางตรง .24 และตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่ างสวยงาม
มีอิทธิ พลทางตรง .18 ทัง้ นี ต้ ัวแปรเชิงสาเหตุดังกล่าวสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรการรับรู้
ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงามได้ ร้อยละ 55 ซึง่ ไม่มีตวั แปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อเจต
คติที่มีตอ่ พฤติกรรมการกินผิดปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยระยะที่ 2 เชิงคุณภาพ
ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ตัวแปรที่เกี่ยวข้ อง
กับการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ 1) ผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้ องกับตัวแปรที่
พบในเชิงปริ มาณ และ 2) ผลการวิเคราะห์ ที่นอกเหนื อจากผลการวิเคราะห์ ในเชิงปริ มาณ และส่วนที่ 2
กระบวนการที่ น าไปสู่การมี รูปร่ างสวยงามของผู้หญิ งไทย ภายใต้ บริ บทวัฒนธรรมการบริ โภค โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ
จากการสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก มีจานวนทังหมด
้ 19 คน พบว่ามีลกั ษณะพฤติกรรม
การกินผิดปกติ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) การกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa พบในวัยรุ่ น
ตอนปลาย และวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น 2) การกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa สลับกับการกินผิดปกติแบบ
Bulimia Nervosa พบในวัยรุ่นตอนปลาย และ 3) การกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa สลับกับการกินผิดปกติ
แบบ Binge Eating พบในวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้ ผู้วิจยั นาเสนอ
ให้ เห็นคาอธิบายของตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ แบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น (Sub-Themes) มี
รายละเอียดดังนี ้
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1.ผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้ องกับตัวแปรที่พบในเชิงปริมาณ
ผู้วิ จัยน าทฤษฎี อิ ทธิ พลสามทางมา ใช้ ในการอธิ บายตัวแปรที่ เกี่ ยวข้ องกับ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลมาจากอิทธิพล 3 หัวข้ อหลัก (Categories)
มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 อิทธิพลภายในตัวบุคคล แบ่งออกเป็ น 3 หัวข้ อย่อย (Sub-Categories)
ได้ แก่ เจตคติที่มี ต่อพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ การรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมี รูปร่ าง
สวยงาม และการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ
1.2 อิ ทธิ พ ลระหว่ างบุ คคล ผู้ วิ จั ยแบ่ งออกเป็ น 2 หั วข้ อย่ อย (SubCategories) ได้ แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงามและตัวแบบ
จากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม
1.3 อิทธิพลสิ่งแวดล้ อมทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยแบ่งออกเป็ น 2 หัวข้ อ
ย่อย (Sub-Categories) ได้ แก่ การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงามและรายได้ ของ
ครอบครัว
2.ผลการวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากผลการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ
ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการกินผิดปกติ ที่พบนอกเหนือจากที่ได้ จากข้ อ
ค้ นพบการวิจยั เชิงปริมาณแล้ ว ผู้วิจยั ได้ ค้นพบตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการกินผิดปกติ ที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกของผู้ให้ ข้อมูลหลัก ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ แก่ การเจ็บป่ วยที่ มีในอดีตก่อนท าการ
ควบคุมน ้าหนัก หน้ าสวยแล้ วหุ่นต้ องดี แรงเสริ มจากการเลี ้ยงดูของครอบครัวเพื่อการควบคุมน ้าหนัก ความ
เข้ าใจคลาดเคลื่ อนเกี่ ยวกับการกิ นยาคุมก าเนิ ดท าให้ อ้ วนและผู้บริ โภคความผอมมาสู่การเป็ นผู้แทน
จาหน่าย
ส่ วนที่ 2 กระบวนการที่นาไปสู่การมีรูปร่ างสวยงามของผู้หญิงไทย ภายใต้ บริบท
วัฒนธรรมการบริโภค
ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์การวิจยั เชิงปริ มาณร่วมกับการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อทาให้ สามารถ
เข้ าใจรายละเอียดอย่างลุม่ ลึกของกระบวนการที่นาไปสู่การมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย จนนาไปสูก่ าร
กินผิดปกติ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็นย่อย (Sub-Theme) ได้ แก่
1. ช่วงก่อนเข้ าสู่กระบวนการที่นาไปสู่การมีรูปร่ างสวยงามของผู้หญิงไทย แบ่ง
ออกเป็ น 5 หัวข้ อหลัก (Categories) ได้ แก่ 1) แรงบันดาลใจที่ทาให้ อยากมีรูปร่ างสวยงาม 2) การรับรู้
ค่านิยมวัฒนธรรมการบริ โภคอาหารเพื่อความผอม 3) การมองเห็นคุณค่าของความอยากผอม 4) การ
เสาะแสวงหาแหล่งข้ อมูลเพื่ อการควบคุมนา้ หนัก และ 5) การตัดสินใจแน่วแน่ว่าอยากผอมโดยการ
ควบคุมน ้าหนัก
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2. ช่ วงเข้ าสู่ กระบวนการการมี รู ปร่ างสวยงาม แบ่ งออกเป็ น 2 หั วข้ อหลั ก
(Categories) ได้ แก่ 1) การเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม และ 2) การจัดการตนเองให้ มี
รูปร่างสวยงาม
3. ช่ วงหลังจากกระบวนการการมี รู ป ร่ างสวยงาม แบ่ งเป็ น 2 หั วข้ อหลั ก
(Categories) ได้ แก่ 1) การมองเห็นคุณค่าการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ และ 2) การมองเห็นโทษของ
การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ
อภิปรายผลการวิจัย
การสร้ างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ที่มีคุณภาพ
เที่ยงตรงและเชื่อมั่น
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทยที่พฒ
ั นาขึ ้น จาก
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่าแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทยที่สร้ างขึ ้น มีคา่ อานาจจาแนกราย
ข้ อดีและแบบวัดมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง โดยพิจารณาจากการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม แสดงว่าข้ อคาถามต่างๆ ที่ประกอบขึ ้นมาวัดแบบวัดพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติของผู้หญิงไทยสามารถวัดในสิ่งเดียวกัน และแบบวัดฉบับนี ้ได้ รับการตรวจสอบความเชื่อมัน่ 0.94
ทาให้ เห็นได้ ว่าข้ อคาถามต่างๆ สามารถวัดในสิ่งเดียวกัน สอดคล้ องกับการศึกษาของสติกส์ และคณะ
(Stice et al, 2000) ได้ พัฒนาแบบวัด Self -Report Scale for Eating Disorder Diagnosis Scale ประเมิน
Anorexia Bulimia และ Binge Eating disorder พบว่าแบบวัดมี ค่า Test-Retest Reliability เท่ ากับ 0.87
และ Internal Consistency เท่ากับ 0.89 มีคา่ ความเชื่อมัน่ (Cronbach’s alpha) เท่ากับ 0.91
ผลการวิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยื นยันอันดับที่ 1 ของพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ของ
ผู้หญิงไทย พบว่าแบบจาลองการวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ สามารถจาแนกออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ด้ านการกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa
2) ด้ านการกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa และ 3) ด้ านการกินผิดปกติแบบ Binge Eating โดยมีดชั นี
ความกลมกลื นของแบบจ าลอง ประกอบด้ วย ค่ า 2= 639.62, df=145, 2/df=4.41, RMSEA=.060,
SRMR=.038, GFI=.93, CFI=.98 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีเหล่านี ้กับเกณฑ์ความกลมกลืนของโมเดลกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ พบว่าแม้ ค่า 2 มีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาค่าดัชนี GFI, RMSEA, SRMR และ
CFI ดัชนีทุกค่าผ่านเกณฑ์ ที่บ่งบอกได้ ว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ทังนี
้ ้ค่าสถิติ 2
มีจุดอ่อนที่อาจมีนัยสาคัญทางสถิติได้ เนื่องจากจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนมาก แม้ ว่าโมเดลจะมี
ความกลมกลืนแล้ วก็ตาม (Brown & Cudeck, 1992) แสดงว่าแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิง
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ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบตังแต่
้ .67-.92 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ ค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยูใ่ นระดับดี
ผลการวิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยื นยันอันดับที่ 2 ของพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ของ
ผู้หญิงไทย พบว่าแบบจาลองการวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจั ก ษ์ โดยมี ค่ า 2=673.78, df=145, 2/df=4.64, p=.000, GFI=.93, RMSEA=.068, SRMR=.038,
CFI=.98 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีเหล่านี ก้ ับเกณฑ์ ความกลมกลืนของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า
แม้ ค่า 2 มีนยั สาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาค่าดัชนี GFI, RMSEA, SRMR และ CFI ดัชนีทุกค่าผ่าน
เกณฑ์ที่บ่งบอกได้ ว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ซึง่ มีค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้
(AVE) เท่ ากับ .514 และค่าความเชื่ อมั่นของตัวแปรแฝง (CR) เท่ ากับ .742 โดยพบการกิ นแบบ Bulimia
Nervosa มี ค่ าน า้ หนั ก องค์ ป ระกอบมากที่ สุ ดคื อ .98 ซึ่ งสอดคล้ องกั บ บอร์ ซี โคสคี ร์ และคณะ
(Borzekowski et al, 2010: 1526–1534) ที่พบว่าการกินแบบ Bulimia Nervosa มีมากที่สุดร้ อยละ 35 ของ
ผู้หญิ งที่ กินผิดปกติ และการศึกษาของริ คานิและคณะ (Rikani; et al. 2013) พบว่าการกินผิดปกติแบบ
Bulimia Nervosa พบมากที่ สุดในผู้หญิ งวัยกลางคน ส่วนค่าความเชื่ อมั่นในการวัดองค์ ประกอบมี ค่า
มากกว่า .70 (Fornell & Larcker, 1981; Bagozzi & Yi, 1988) แสดงว่าองค์ประกอบทุกตัวที่วดั ด้ วยตัวบ่งชี ้
มี ความเชื่ อมั่นในระดับสูง เมื่ อพิ จารณาความเที่ ยงตรงจากค่ าเฉลี่ ยความแปรปรวนของตัวบ่ งชี ท้ ี่
องค์ประกอบสามารถอธิบายได้ ซึง่ มีคา่ >.50 แสดงว่าองค์ประกอบทัง้ 3 องค์ประกอบ มีความเที่ยงตรงใน
การวัดองค์ประกอบของพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงในภาพรวมได้ (Convergent Validity) (Fornell
& Larcker,1981) ดังนัน้ แบบวัดพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ของผู้หญิ งที่ พัฒนาขึน้ สามารถน าไปใช้ วัด
พฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทยกลุม่ อื่นต่อไปได้
สรุ ปได้ ว่ า แบบวัดพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ของผู้ หญิ งไทย ภายใต้ บริ บทสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นมีคณ
ุ ภาพเที่ยงตรงและเชื่อมัน่ สามารถใช้ วดั พฤติกรรมการกินผิดปกติของ
ผู้หญิงไทยได้
การทดสอบและพัฒนาแบบจาลองสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุปัจจัยจิต
สังคมที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ผู้วิจยั นาเสนอการอภิปรายผลแบ่งออกเป็ น 2 หัวข้ อ ได้ แก่ 1) การตรวจสอบความกลมกลืน
ของแบบจาลองตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ กบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์ และ 2) ตัวแปรเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อพฤติกรรม
การกินผิดปกติ มีรายละเอียดดังนี ้
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1. การตรวจสอบความกลมกลื นของแบบจ าลองตามสมมติ ฐานที่ ตัง้ ไว้ กับข้ อมูลเชิ ง
ประจักษ์ พบว่าแบบจาลองสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
โดยดัชนีความกลมกลืนแบบสมบูรณ์ (Absolute Fit Indexes) มีค่า 2=356.70, df=102, p=.000, GFI=.95,
RMSEA [90% Cl]=.075 [.045,.085], SRMR=.018 และดัชนีความกลมกลืนเปรี ยบเที ยบ (Incremental
Fit Indexes) มีค่า CFI=.96 และค่า TLI=.98 และดัชนีความกลมกลืนเชิงประหยัด (Primary Fit Indexes)
มีค่า CAIC=731.69 และค่า Relative 2=3.49 (ตาราง 10 หน้ า 156) แสดงว่าแบบจาลองโครงสร้ างมี
ความกลมกลืน แสดงว่าแบบจาลองโครงสร้ างมีความกลมกลืน โดยดัชนีความกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์
มีเพียงค่าสถิติไคสแควร์ เพียงตัวเดียวที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ทังนี
้ ้ค่าสถิติไคสแควร์ มีจดุ อ่อนที่อาจมีนยั สาคัญทาง
สถิติได้ เนื่องจากจานวนตัวอย่างมีจานวนมาก แม้ ว่าแบบจาลองโครงสร้ างจะมีความกลมกลืนแล้ วก็ตาม
(Brown; & Cudeck. 1993) ดังนัน้ แบบจาลองสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุปัจจัยจิตสังคมที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์
2. ตัวแปรเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ผู้วิ จัยกล่าวถึ งปั จจัยจิ ตสังคมที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ภายใต้
แนวคิดทฤษฎีอิทธิพลสามทาง โดยเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลมาจาก 3 อิทธิพล มีรายละเอียด
ดังนี ้
1. อิทธิพลภายในตัวบุคคล ได้ แก่
1.1 ตัวแปรเจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมการกินผิดปกติ จากผลการวิจยั พบว่า เจตคติ
ที่มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ
.19 และมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .16
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนัน้ ผู้วิจัยยังพบผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับ
ผลการวิจยั เชิงปริ มาณที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ที่ได้ จากการสัมภาษณ์ พบว่าผู้ให้ ข้อมูลหลักมีความคิด ความเชื่อ
ต่อการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยการมองเห็นคุณค่าหรื อประโยชน์ของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ทาให้ มีรูปร่างสวยงามตามที่ตนปรารถนา หรื อเป็ นที่ยอมรับในสังคมของคนทางานที่มีบคุ ลิกภาพดี หรื อเป็ น
ที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน ทาให้ สามารถอยู่ในอาชีพได้ เมื่อมีเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติดงั กล่าว
แล้ ว ทาให้ มีแนวโน้ มหรื อพร้ อมที่จะทาตามเป้าหมายของเจตคติ โดยพยายามนาวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
ตนและสามารถท าได้ เช่น การใช้ ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริ ม ผลิตภัณฑ์ ลดน า้ หนัก การออกก าลังกายเป็ น
ระยะเวลายาวนาน เป็ นต้ น เนื่องจากได้ ผลดีและรวดเร็ ว จนนาไปสู่การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ถึงแม้
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บางครัง้ รู้ว่าอาจเกิดผลเสียต่อร่างกายบ้ าง แต่ยงั คงต้ องการกลับไปใช้ ผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนักเหมือนเดิมหรื อ
หาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกครัง้ ผลครัง้ นี ้สนับสนุนแนวคิดของแมคไกวร์ (McGuire, 1985) กล่าวถึง การที่บคุ คล
มีเจตคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นวัตถุสิ่งของ ความคิดหรื อบุคคล ประกอบด้ วย 3 ประการคือ 1) ด้ าน
องค์ความรู้ หรื อประสบการณ์ เดิมของบุคคลนันที
้ ่มีต่อเป้าหมายของเจตคติ รวมถึงความเชื่อที่เกี่ยวกับสิ่ง
นัน้ 2) ด้ านความรู้สกึ และอารมณ์ของบุคคลนันมี
้ ตอ่ เป้าหมายของเจตคติ ซึง่ เป็ นการประมาณค่าความรู้สกึ
เชิงบวกหรื อลบกับสิ่งต่างๆ และ 3) ด้ านพฤติกรรม เป็ นความพร้ อมของบุคคลในการตอบสนองต่อเป้าหมาย
ของเจตคติ ซึง่ เป็ นแนวโน้ มของการแสดงออกทางการกระทาของบุคคลนันๆ
้ เช่นเดียวกับแนวคิดของ งามตา
วนินทานนท์ (2535: 215) กล่าวว่า เจตคติเป็ นจิตลักษณะที่เกิดจากการรู้ คิดเชิงประเมินค่าเกี่ยวกับสิ่งนัน้
ทาให้ เกิดประโยชน์หรื อโทษของบุคคล ทาให้ ร้ ู สึกโน้ มเอียงไปในทางชอบหรื อพอใจมากถึงน้ อยต่อสิ่งนันๆ
้
รวมทังความพร้
้
อมที่จะแสดงพฤติกรรมเฉพาะอย่าง อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการเห็นประโยชน์หรื อพอใจต่อ
สิ่งนัน้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศรัณย์ พิมพ์ทอง (2557: 1-3) พบว่าเจตคติต่อพฤติกรรมการบริ โภค
อย่างพอเพียงเป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงของนักศึกษา
ในประเทศไทยและมาเลเซียที่มีวฒ
ั นธรรมต่างกันได้ เช่นเดียวกับ โซวโอลิ โตล และ ยูเฮน ซัน (Zhuoli Tao &
Yuhan Sun, 2015: 249-258) พบว่านักเรี ยนผู้หญิงที่เป็ นนักเต้ น 3 คน มีคะแนน Eating Attitude TEST-26 >20
คะแนน แสดงถึงการมีเจตคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติที่เสี่ยงต่อการเป็ นโรคการกินผิดปกติและความไม่
พึงพอใจในรูปร่างของตนเอง
1.2 การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม จากผลการวิจยั
ครั ง้ นี พ้ บว่าการรั บรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมี รูปร่ างสวยงาม มี อิ ทธิ พลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .15 และมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านการตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .08 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ นอกจากนัน้ ผู้วิจัยยังพบผลจากการวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยเชิงปริ มาณที่ กล่าวไว้ ข้างต้ น ที่ได้ จากการสัมภาษณ์ พบว่าผู้ให้
ข้ อมูลหลักมีการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการตนเองให้ มีรูปร่างสวยงาม โดยเชื่อว่าตนเองสามารถ
ทาให้ ตนเองมีรูปร่างสวยงามได้ ด้ วยวิธีการต่างๆ ได้ แก่ 1) การควบคุมอาหาร เช่น การกินอาหารน้ อยลง
การไม่กินอาหารครบทุกมือ้ การงดอาหามื ้อเย็น เป็ นต้ น 2) การออกกาลังกายควบคู่กับการกินยาลด
น ้าหนัก 3) วิธีอื่นๆ เช่น การกินยาลดน ้าหนัก การกินยาระบาย การล้ วงคอเพื่อสารอกอาหารออกมา
จะได้ ไม่อ้วนหรื อทาให้ มีหน้ าท้ องแบนราบ การออกกาลังกายเป็ นระยะเวลานานๆ ควบคู่กบั การกินยา
ลดน ้าหนัก เป็ นต้ น ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีความพยายามลดน ้าหนักให้ บรรลุผลสาเร็จ ในขณะที่บาง
คนมีปัญหาในการลดน ้าหนัก ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ตามที่ตนตังใจแม้
้
วา่ จะใช้ วิธีใดก็ตาม ทาให้ บคุ คลนัน้
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มี การรั บรู้ ความสามารถตนเองต่ าเกิ ดความท้ อแท้ ได้ โดยกลุ่มผู้หญิ งมักเปรี ยบเที ยบกับผู้อื่ นที่ อยู่ ใน
สถานการณ์ เดียวกันเพื่อประเมินคุณค่าในตนเองอยู่เสมอ แต่ในขณะเดียวกันการได้ เห็นตัวแบบจากสื่อ เช่น
รายการโทรทัศน์ รู ปภาพ โซเซียลเน็ตเวร์ ค เป็ นต้ น และจากการสังเกตตัวแบบจากบุคคล เช่น ดารา นักร้ อง
นักแสดง เป็ นต้ น ทาให้ เพิ่มการกระตุ้นการรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่ างสวยงาม และ
นาไปสู่การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติอีกครัง้ หรื ออาจมีพฤติกรรมดังกล่าวซ ้าๆ แม้ ว่าจะไม่มีประสิ ทธิภาพ
เท่ากับการกระทาที่เคยบรรลุผลสาเร็ จมาแล้ วก็ตาม โดยผ่านการพิจารณาครุ่ นคิดไตร่ตรอง ผ่านกระบวนการ
เลือกที่เหมาะสมที่สดุ ในการกิน เพื่อให้ ตนเองมีรูปร่างสวยงามตามที่ตนคาดหวังไว้ โดยแต่ละบุคคลใช้ เกณฑ์
พิจารณาการตัดสินใจในการเลือกวิธีที่แตกต่างกันไป ซึง่ ผลครัง้ นี ้สนับสนุนแนวคิดของ แบนดูรา (Bandura,
1977) กล่ าวถึ ง การรั บรู้ ความสามารถตนเอง เป็ นความเชื่ อของบุ คคลที่ มี ต่ อความสามารถในการ
จัดลาดับสิ่งที่จะกระทา เพื่อให้ บรรลุต่อสถานการณ์ที่ได้ คาดหวังไว้ มีผลกระทบต่อความคิด ความรู้สกึ
และแรงจูงใจที่บุคคลมีต่อตนเอง ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมที่ทาสิ่งต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายของบุคคล
(Bandura, 1999) และการที่บคุ คลใดมีการรับรู้ความสามารถของตนต่อการกระทาพฤติกรรมใดๆ นันสู
้ ง
แสดงว่าบุคคลนันมี
้ แนวโน้ มที่จะกระทาพฤติกรรมนันสู
้ งเช่นกัน ในทางตรงข้ ามถ้ าบุคคลใดมีการรับรู้
ความสามารถของตนต่อการกระท าพฤติกรรมใดๆ นัน้ ต่า แสดงว่าบุคคลนัน้ มี แนวโน้ มที่ จะกระท า
พฤติ กรรมนัน้ ต่ าเช่นกันหรื อไม่ อาจท าพฤติ กรรมนัน้ เลย (Bandura, 2000: 42-45) ซึ่งสอดคล้ องกับ
การศึกษาของ ป็ อบ (Pop, 2016: 31-44) พบว่าระดับการรับรู้ ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์
ทางลบกับความไม่ พึ งพอใจในรู ปร่ างของตนเอง (r=-.36, p<.0005) และพบร้ อยละ 31 มี ความไม่
พึงพอใจในรู ปร่ างของตน และสอดคล้ องกับการศึกษาของ ดีบอราฟ และคณะ (Deborah et al., 2014:
663-668) พบว่าวัยรุ่ นส่วนใหญ่มีความเชื่อในความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการกินที่เสี่ยงต่อ
การมี น า้ หนักเกิ น และการกิ นแบบ Binge Eating โดยการรั บรู้ ความสามารถของตนเองในการกิ น
มีความสัมพันธ์กบั การควบคุมการกินอาหารเพื่อการลดน ้าหนัก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<.01) และพบ
วิถีการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์ตอ่ การนาอาหารเข้ าสูร่ ่างกายที่เป็ นการกินอาหารประเภทให้ พลังงานที่เป็ น
พวกขนมขบเคี ้ยว
1.3 การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ จากผลการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่าการ
ตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ มีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาด
อิทธิ พลเท่ ากับ .74 มี นัยส าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 นอกจากนัน้ ผู้วิจัยยังพบผลจากการวิจัยเชิ ง
คุณภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจยั เชิงปริ มาณที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ที่ได้ จากการสัมภาษณ์ พบว่าผู้ให้
ข้ อมูลหลักมีการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกตินนั ้ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ทาให้
เกิดจากความไม่พึงพอใจในรู ปร่ างของตนเอง และตัวแบบก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ พวกเขาพยายามหา
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วิธีการต่างๆ เพื่อทาให้ ตนเองมีรูปร่างผอมบางหรื อหุ่นดี โดยใช้ เกณฑ์พิจารณาที่แตกต่างกันบนพื ้นฐาน
ความคิด ความรู้ สึก ความเชื่ อและประสบการณ์ ของตนเอง ได้ แก่ คาแนะน าจากเพื่ อนหรื อคนรู้ จัก
ส่วนประกอบหรื อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ รู ปภาพจากสื่อ การเลือกผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ราคา เป็ นต้ น
เพื่ อช่วยในการตัดสินใจ โดยผ่ านกระบวนการพิ จารณาครุ่ นคิ ด ไตร่ ตรอง วิเคราะห์ สาเหตุของการ
ตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ การกาหนดทางเลือก/พัฒนาทางเลือกและทาการเลือก
วิธีการที่ดีที่สดุ หรื อส่งผลกระทบต่อสุขภาพตนเองน้ อยที่สดุ ซึง่ ผลครัง้ นี ้สอดคล้ องกับทฤษฎีการเรี ยนรู้
ทางปั ญ ญาสังคมของ แบนดูรา (Bandura, 1986) ที่ กล่าวถึ ง กระบวนการตัดสิ นใจที่ มี ผลต่ อการ
เปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม ถ้ าข้ อมูลดังกล่ าวนัน้ เป็ นที่ พึ ง พอใจหรื อไม่ พึ งพอใจ โดยอาศัยพื น้ ฐาน
ประสบการณ์ ของบุคคลโดยตรง ที่ มี ปฏิ กิ ริยาตอบสนองทางสังคมต่อพฤติ กรรมนัน้ ๆ โดยเขาให้
ความสาคัญอย่างมากต่อการถ่ายทอดมาตรฐานจากกระบวนการของตัวแบบ ดังนัน้ กระบวนการ
ตัดสิ นใจจะส่งผลต่ อบุคคลก็ ต่อเมื่ อพฤติ กรรมนัน้ มี คุณ ค่ าการประเมิ นตนเองก็ จะส่งผลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทันที แต่อย่างไรก็ตามการที่บคุ คลจะสนองต่อกระบวนการตัดสินใจ
นัน้ ย่อมขึน้ กับปั จจัยในการกระทานัน้ บุคคลนัน้ จะรู้ สึกภูมิใจถ้ าการประเมิ นความสาเร็ จของการ
กระทามาจากความสามารถและการกระทาของเขาเอง และเทียบเคียงกับแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 33) กล่าวว่าในการเลือกที่ จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก
ทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ผู้บริ โภคมักต้ องตัดสินใจในทางเลือกต่างของการบริ การและสินค้ าอยู่เสมอ
โดยมักจะเลือกตามข้ อมูลและข้ อจากัดของสถานการณ์การตัดสินใจ จึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญและ
อยู่ภายในจิตใจของผู้บริ โภค ซึง่ ในชีวิตประจาวันของเราส่วนใหญ่การตัดสินใจ มักอาศัยประสบการณ์
หรื อใช้ สามัญสานึกและความเคยชิน ซึง่ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ เบเกอร์ และคณะ (Baker, Little,
& Brownell, 2003) พบว่าความตังใจที
้ ่จะกินอาหารมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินอาหารของ
วัยรุ่ นทัง้ ชายและหญิ ง มี ขนาดอิ ทธิ พลเท่ ากับ .82 (p<.05) สอดคล้ องกับ เวอร์ แพนเคนและเฟส
(Verplanken & Faes, 1999) พบว่าการตัดสินใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกิน มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ
.21 (p<.05) สอดคล้ องกับ รักษ์ เกียรติ จิรันธร และคณะ (2550: 219) พบว่านักศึกษาผู้หญิ ง ร้ อยละ
63.26 มีเหตุผลในการกินผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อชดเชยสารอาหารที่ได้ รับไม่เพียงพอ
ในแต่ละวัน โดยการโฆษณาทางโทรทัศน์ โดยสื่อที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อและเพื่อนเป็ นบุคคลที่
ให้ คาแนะนาในการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุขภาพ และสอดคล้ องกับ จิราภา โฆษิตวา
นิช (2554) พบว่าปั จจัยในด้ านภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษา ในการ
เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
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2. อิทธิพลระหว่างบุคคล ได้ แก่
2.1 การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงาม จากผล
การศึกษาพบว่าการสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงาม มีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .15 และมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านการตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .08 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ไม่มีอิทธิพล
ทางอ้ อมผ่านการรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม นอกจากนั ้น ผู้วิจยั ยังพบ
ผลจากการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจยั เชิงปริ มาณที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ที่ได้ จาก
การสัม ภาษณ์ พบว่าผู้ให้ ข้อมูลหลักได้ รับการสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงาม
ทังด้
้ านอารมณ์ ด้ านข้ อมูลข่าวสารและด้ านวัตถุสิ่งของ ส่งผลให้ มีพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยเพื่อน
และผู้ร่วมงานเป็ นแหล่งสนับสนุนที่สาคัญและมีความใกล้ ชิดกันส่งผลต่อในการสนับสนุน เกื ้อกูลหรื อ
ส่ งเสริ มให้ พวกเขามี รู ปร่ างสวยงาม เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงของความสัมพั นธ์ กั บผู้ อื่ นย่ อม
เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงของชีวิต เช่น ในวัยเด็กแหล่งให้ การสนับสนุนส่วนมากได้ จากบิดามารดา พอเข้ า
สู่ช่วงวัยทางานการสนับสนุนจากบิดามารดาจะลดลง และได้ จากแหล่งอื่น เช่น เพื่อน เพื่อนร่ วมงาน
ครอบครั ว เป็ นต้ น ซึ่งผลครั ง้ นี ส้ นับสนุนแนวคิ ดของ คอบป์ (Cobb, 1976: 300-314) กล่าวถึ งการที่
บุคคลได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่ เข้ าใจ การได้ ความรัก การมองเห็นคุณค่า การยกย่อง มีปฏิสัมพันธ์ กัน
ระหว่างบุคคล ทาให้ เกิดความผูกพันซึ่งกันและกัน และแนวคิดของการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่ม
เพื่ อน อันเนื่ องจากเป็ นกลุ่มที่ ท าให้ บุคคลนัน้ ได้ รับการสนับสนุนที่ ท าหน้ าที่ อย่ างไม่ เป็ นทางการ
มีประสบการณ์ มีความชานาญ ในการตอบสนองความต้ องการทัว่ ไปและเฉพาะของบุคคล เป็ นเหตุให้
บุคคลนันสามารถประสบความส
้
าเร็ จและปรับตัวต่อสถานการณ์เลวร้ ายที่เกิดขึ ้นในชีวิตได้ (Pender,
1996) และเป็ นระบบของการให้ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรู้ สึกผูกพัน แบ่งปั นความสุข
ความทุกข์ ความเข้ าใจกันแบบลึกซึ ้ง และทาให้ เกิดความไว้ เนื ้อเชื ้อใจกันหรื อสร้ างแรงใจซึง่ กันและกัน
ท าให้ เกิ ดการสร้ างวัฒ นธรรมในกลุ่มเพื่ อนอี กด้ วย (Mead, Hilton, & Curtis, 2001: 135) ยังเป็ น
รากฐานในการสร้ างเอกลักษณ์ แห่งตน หรื อประสบการณ์ ที่ได้ มีปฏิสมั พันธ์ ภายในกลุ่ม ทาให้ เกิ ด
เป้าหมายในชีวิต ความรู้ สึกมีคณ
ุ ค่าในบุคคลและเกิดความดาดหวังที่จะมีชีวิตที่ดีในอนาคตอีกด้ วย
ซึง่ สอดคล้ องกับการวิจยั ของ ดีบรา ลอเรส กันเดอสัน (Debra Lorasch-Gunderson, 2012: 1-24) พบว่าอิทธิพล
ความสัมพันธ์ ของเพื่ อนมี ต่อการพัฒนาการไปสู่การกิ นผิดปกติในวัยรุ่ นทัง้ ผู้ชายและผู้หญิ ง ข้ อมูล
หลักฐานบางประการได้ บ่งชีว้ ่ากลุ่มเพื่อนของผู้หญิ งเป็ นกลุ่มที่ มีวฒ
ั นธรรมของการจัดการความคิด
เกี่ยวกับความผอมและพฤติกรรมการลดนา้ หนัก (Eisenberg et al., 2005: 1165-1173) ที่พัฒนาการไปสู่
โรคการกินผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็ นการถูกล้ อเลียน ตัวแบบและการสนทนาที่ เกี่ ยวกับนา้ หนัก รู ปร่ างและ
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ประเด็นการกิน ก็มกั จะมีความเชื่อที่คล้ ายกันกับกลุ่มเพื่อน และสอดคล้ องกับ นาดิรา เมริ ค และคณะ
(Nadira Mallick et al, 2014) พบว่าเด็กวัยรุ่ นหญิ งทั่วโลกได้ รับอิทธิ พลจากเพื่อน ทาให้ มีแนวโน้ มต่อ
การพัฒนาก่อให้ เกิดโรคการกินที่ผิดปกติจากระดับกลางไปสู่ระดับรุ นแรง และสอดคล้ องกับ ศิวรักษ์
กิจชนะไพบูลย์ (2012: 179-189) พบว่าวัยรุ่ นไทยในปั จจุบนั ให้ ความสาคัญกับภาพลักษณ์ ภายนอก
และไม่พึงพอใจในรู ปร่ างของตนเอง ส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมการลดนา้ หนักที่ ไม่ถูกต้ อง เกิ ดจากปั จจัย
ภายนอกคือกลุม่ เพื่อน
2.2 ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม จากผลการศึกษาพบว่าตัวแบบจาก
สื่อของการมีรูปร่ างสวยงาม มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ
.24 และมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ
.17 มี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 แต่ไม่มี อิทธิ พลทางอ้ อมผ่านการรับรู้ ความสามารถตนเองในการ
จัดการการมีรูปร่ างสวยงาม นอกจากนั ้น ผู้วิจัยยังพบผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับ
ผลการวิจยั เชิงปริ มาณที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ที่ได้ จากการสัมภาษณ์ พบว่าผู้ให้ ข้อมูลหลักมองเห็นตัวแบบ
จากบุคคลที่มีรูปร่างสวยงาม เช่น คนในครอบครัวหรื อเพื่อนหรื อคนรู้จกั ดารา นักแสดง พิธีกร เป็ นต้ น ที่มี
รู ปร่ างผอมบางหรื อหุ่นดี และตัวแบบจากสื่อประเภทต่างๆ เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละคร สื่ อ สิ่งพิมพ์
อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น สื่อเหล่านี ้มีส่วนทาให้ เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมการกิน โดยผ่านกระบวนการ
เรี ยนรู้ จากการสังเกตการกระทาที่เป็ นตัวแบบหรื อการสังเกตจากการกระทาของคนอื่น ทาให้ ตวั ผู้ให้
ข้ อมูลหลักต้ องการให้ ตนเองมีรูปร่ างตามตัวแบบ แต่ในขณะเดียวกันบางคนไม่ได้ มีตวั แบบ แต่เกิดจาก
ความต้ องการภายในของตนเอง ตัวแบบเหล่านี ท้ าให้ ช่วยในการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ
โดยการนาวิธีการต่างๆ เช่น กินยาลดนา้ หนักการล้ วงคอ การกินยาระบาย การออกกาลังกายอย่าง
ต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลานาน เป็ นต้ น เพื่ อให้ ได้ มาซึ่งการมี รูปร่ างที่ ตนต้ องการ ซึ่งผลครัง้ นี ส้ นับสนุน
แนวคิดของ แบนดูรา (Bandura, 1969) ที่กล่าวว่าตัวแบบนันจะมี
้ ผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 3 ด้ าน
คือ 1) ช่วยให้ บคุ คลเรี ยนรู้พฤติกรรม ซึง่ ผลของตัวแบบนี ้สามารถไปสร้ างพฤติกรรมใหม่ๆ ให้ กบั บุคคล
ที่ได้ จากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลหรื อพฤติกรรมตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆ โดยผ่านกระบวนการ
เรี ยนรู้และจดจา นามารวบรวมให้ เกิดพฤติกรรมที่ตนเองต้ องการใช้ ในการดาเนินชีวิต 2) มีผลทาให้ เกิด
การระงับหรื อการยุติการระงับ ขึน้ อยู่กับตัวแบบว่าจะแสดงพฤติกรรมด้ านดีหรื อไม่ดี ย่อมส่งผลต่อ
ผู้สงั เกตว่ามีแนวโน้ มปฏิบตั ิเช่นกัน ถ้ าตัวแบบจากบุคคลที่มีชื่อเสียงทางสังคมหรื อเป็ นที่ยอมรับทาง
สังคมมาก ก็ย่อมส่งผลให้ บคุ คลนันมี
้ พฤติกรรมมากขึ ้นด้ วย โดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู้หรื อการสังเกต
การกระทาที่เป็ นตัวแบบ ช่วยทาให้ เกิดความคิดว่าควรจะแสดงพฤติกรรมนันๆ
้ 3) ช่วยให้ พฤติกรรมที่
เคยได้ รับการเรี ยนรู้มาแล้ วได้ มีโอกาสแสดงออกมา ดังนัน้ ผลของตัวแบบดังกล่าวจึงทาหน้ าที่เป็ น
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สัญ ญาณกระตุ้น ให้ บุคคลแสดงพฤติก รรมออกมา ให้ เป็ นที่ยอมรับของสังคม ทาให้ บุคคลนันเกิ
้ ด
การเรี ยนรู้พฤติกรรมที่ น่าพึงปรารถนาเหล่านัน้ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2556: 254-255) ซึง่ สอดคล้ องกับ
ผลการวิจยั ของ บอร์ ซีคาวสกี ้, สเคนค์, วิลสันและพีเบิล (Borzekowski, Schenk, Wilson and Peebles, 2010:
1526-1534) พบว่าเด็กผู้หญิงในสหรัฐอเมริ กาที่ออกกาลังกายและจากัดอาหารมากจากการตอบสนองต่อ
นิตยสารแฟชัน่ เช่นเดียวกับ คริ สเตนและวิลเลี่ยม (Kristen and William, 2012: 41) พบว่ารู ปแบบของ
สื่อมีความสัมพันธ์ กบั ความคิดเกี่ยวกับความผอม ข้ อมูลที่ได้ จากสื่อส่งผลกระทบทางอ้ อมต่อความไม่
พอใจของร่ างกาย และสอดคล้ องกับ ริ ชราด (Richard, 2014) พบว่าสื่ อออนไลน์ มี ผลต่อวัยผู้ใหญ่
ตอนต้ นค่อนข้ างมากเกี่ยวกับรูปแบบปฏิสมั พันธ์กนั และลักษณะเนื ้อหาของสื่อสารมวลชน มีอิทธิพลต่อ
มุมมองภาพลักษณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และสอดคล้ องกับ ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์ (2555: 179189) พบว่าสื่อและโฆษณาส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมการลดน ้าหนักที่ไม่ถกู ต้ อง โดยวัยรุ่ นและเยาวชนไทยใน
ปั จจุบนั ให้ ความสาคัญกับภาพลักษณ์ภายนอกและไม่พงึ พอใจในรูปร่างของตนเอง
3. อิทธิพลสิง่ แวดล้ อมทางวัฒนธรรม
3.1 การเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม จากผลการศึกษาการ
วิจัยเชิ งปริ มาณพบว่าการเข้ าถึ งแหล่งบริ การที่ เอื อ้ ต่อการมี รูปร่ างสวยงาม มี อิ ทธิ พลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .18 และมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านการตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .22 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ไม่มีอิทธิพล
ทางอ้ อมผ่านการรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม นอกจากนัน้ ผู้วิจยั ยังพบ
ผลจากการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจยั เชิงปริ มาณที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ที่ได้ จาก
การสัมภาษณ์ พบว่าผู้ให้ ข้อมูลหลักมีความสามารถของบุคคลในการเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมี
รูปร่ างสวยงาม เพื่อตอบสนองความต้ องการของตนเอง โดยการเปิ ดรับข้ อมูลความรู้จากแหล่งบริ การ
รวมถึงสื่อต่างๆ ที่ส่งเสริ มการมีรูปร่ างสวยงามและความงาม เพื่อเสริ มสร้ างความงามในการมีรูปร่าง
สวยงาม วิธีการค้ นหาข้ อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์ อินเตอร์ เน็ต สอบถามจากเพื่อนหรื อคนรู้ จกั เป็ นต้ น
ผลการศึกษาครัง้ นี ส้ อดคล้ องกับแนวคิดพฤติกรรมผู้บริ โภคที่ กล่าวถึงการวิเคราะห์ พฤติกรรมการ
บริ โภคว่าเป็ นการค้ นหาข้ อมูลของผู้บริ โภค เพื่อตอบสนองความต้ องการและความพึงพอใจ เพื่อเป็ น
แนวทางในการวางแผนหรื อพัฒนากลยุทธ์ ต่อไป (ฐิ ตินันท์ วารี วนิ ช, 2551: 92) และเที ยบเคียงจาก
แนวคิดพฤติกรรมการใช้ บริ การสุขภาพของแอนเดอร์ เซ็น (Andersen’s Behavior Model) (Adersen &
Aday, 1967) โดยกล่าวถึงการที่ บุคคลจะตัดสินใจบริ การทางสุขภาพหรื อไม่นัน้ ขึน้ กับปั จจัย 3 ด้ านคือ
1) ประชาชน ได้ แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ความรู้ ความเชื่อที่บคุ คลนันมี
้ ตอ่ การตัดสินใจใช้ บริการ
2) ปั จจั ย ทางสิ่ ง แวดล้ อม เช่ น เศรษฐกิ จ สั ง คม แหล่ ง บริ การต่ า งๆ สื่ อ ต่ า งๆ เป็ นต้ น และ
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3) ด้ านพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การออกกาลังกาย การรักษาเบื ้องต้ น เป็ นต้ น รวมทัง้ ความพอใจของ
ผู้ใช้ บริการในแง่ความสะดวกสบาย การมีบริการที่ต้องการ ค่าใช้ จ่าย ลักษณะของผู้ให้ บริ การและคุณภาพ
ของบริ การ ซึ่งก่อให้ เกิดการเข้ าถึงและการใช้ บริ การสุขภาพ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ อัญชิสา แก้ ว
อนันต์ (2552) พบว่าผู้บริ โภคมีพฤติกรรมในการใช้ บริ การสถาบันเสริ มความงามที่เมดิแคร์ คลินิก เขต
กรุ งเทพมหานคร โดยให้ ความสาคัญกับปั จจัยด้ านกระบวนการ บุคลากร สถานที่หรื อการจัดจาหน่าย
บริ การ ผลิตภัณฑ์ และบริ การ ราคาและการส่งเสริ มการจาหน่ ายบริ การ เช่นเดียวกับ มนชัย ตรี สุข
(2550) พบว่าความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การต่อปั จจัยการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจใช้ บริ การจาแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล ซึง่ ด้ านกระบวนการให้ บริ การและด้ านผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการใช้ บริ การคือ ด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด ด้ านราคาและด้ านบุคลากร
3.2 รายได้ ของครอบครัว จากผลการศึกษาพบว่ารายได้ ของครอบครัวมีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ .01 อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และไม่มีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ ดังนันจึ
้ งไม่สนับสนุน
สมมติฐานการวิจยั ข้ อนี ้ จากผลการวิจยั เชิงปริมาณที่กล่าวไว้ ข้างต้ น แต่เมื่อผู้วิจยั ทาการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้
ข้ อมูลหลัก จานวน 19 คน พบผลที่ น่าสนใจเกี่ ยวกับรายได้ ของครอบครัว ซึ่งพบว่าในบางครอบครัว
รายได้ เป็ นสิ่งหนึ่งที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ องกับการมี พฤติกรรมการกิ นผิดปกติ นอกจากนี ้ ข้ อค้ นพบในเชิ ง
คุณภาพได้ ข้อค้ นพบหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับรายได้ ซึ่งพบว่าคนที่มีรายได้ มากหรื อมี รายได้ ของตนเอง
สามารถซื ้อผลิตภัณฑ์ที่นามาซึ่งการมีรูปร่ างสวยงาม ทาให้ เกิดการกินผิดปกติได้ มากกว่า เช่น รายได้
จากการได้ รับการจุนเจือจากบุคคลในครอบครัว หรื อรายได้ จากการหาเลี ้ยงชีพด้ วยตนเอง โดยเฉพาะคนที่
สามารถท างานหาเงิ นหรื อมี รายได้ เลี ย้ งชี พด้ วยตนเองได้ ก็ จะน าเงิ นไปซื อ้ ผลิ ตภัณฑ์ ลดน า้ หนัก
ตัวอย่างเช่น
“คุณแม่ จะเป็ นแนวรักสวยรักงำมเหมื อนกัน เขำทำธุรกิ จส่วนตัวเปิ ด
พับ แม่ก็แนะนำก็ลองกิ นยำตัวนี ้ แม่ก็กินยำลดน้ำหนักเหมื อนกัน เขำก็บอกว่ำลองกิ นตัวนีไ้ หมลูก
อะไรอย่ำงนี ้ เรำก็เลยจัดกำรกิ นเลย อยำกรักษำหุ่น พอกิ นก็ลดนะคะ 1 โล ใน 1 อำทิ ตย์ กิ นของ
แม่ 3 เดื อนได้ค่ะ แบบว่ำรำคำมันสูง ก็ ไม่อยำกไปกวนเขำ แล้วหนูก็หำซื ้อเองบ้ำงแม่จ่ำยให้ให้
บ้ำงรำคำไม่สูงเท่ำของแม่ กิ นแล้วหนูลด 2-3 โล แม่เห็นเรำผอมให้สงั่ ซื ้อให้นอ้ งสำวทีเ่ ป็ นญำติ กนั
ด้วย” (โรส-วัยรุ่นตอนปลำย)
“ตอนนั้ น หนู เรี ยนรำมฯ ก็ คื อถึ งเวลำสอบก็ บิ นมำกรุ งเทพมำสอบ
เหมื อนกับว่ำอยู่ปี 1 ทำงำน Dancer ไปด้วยเรี ยนไปด้วย เรำก็เลยจะแบบว่ำเรำทำงำนเรำหำเงิ นใช้จ่ำย
เอง แบบไม่มีกำรขอแม่ อย่ำงตอนเด็กๆ เรำจะอยำกได้อะไรเรำก็มำปรึ กษำ แต่ตอนนีเ้ รำตัดสิ นใจมำกขึ้น
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มี พี่ที่อยู่ในที มมี แฟนเป็ นพริ๊ ตตี ๊ แล้วเขำมำแนะนำว่ำแฟนเขำเนี ๋ยะกิ นยำเม็ดตัวนิ แล้วลดดี มำกเลย มี
ดำรำเป็ น Presenter แต่มนั ถ่ำยเป็ นน้ำมันทีน่ ีม่ นั ขับไขมันมำกเลยค่ะ” (ก้อย-วัยรุ่นตอนปลำย)
นอกจากผลการวิเคราะห์ และอภิ ปรายผลในส่วนที่ ตอบวัตถุประสงค์ การวิจัยแล้ ว ใน
การศึกษา ครัง้ นี ้มีการศึกษาถึงกระบวนการการมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย โดยจะกล่าวในหัวข้ อต่อไป
กระบวนการการมีรูปร่ างสวยงามของผู้หญิงไทย ที่นาไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติ
ภายใต้ บริบทวัฒนธรรมการบริโภค
ผู้วิ จัยท าการวิ เคราะห์ จากกรณี ศึ กษา โดยการน าแนวคิ ดเกี่ ยวกับความงาม แนวคิ ด
เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการกินผิดปกติ แนวคิดเกี่ยวกับบริ บทวัฒนธรรม ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาและสังคมวิทยา เพื่อทาให้ สามารถเข้ าใจรายละเอียดอย่างลุ่มลึกของกระบวนการที่นาไปสู่การมี
รู ปร่ างสวยงามของผู้หญิงไทย จนนาไปสู่การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ผู้วิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น
ย่อย (Sub-Theme) มีรายละเอียดดังนี ้
1. ช่วงก่อนเข้ าสูก่ ระบวนการที่นาไปสูก่ ารมีรูปร่างสวยงาม เป็ นช่วงระยะเวลาที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
หลักมี ความต้ องการให้ ตนเองมี รูปร่ างสวยงามหรื อมี รูปร่ างตามที่ ตนปรารถนา โดยมี ขัน้ ตอนการเข้ าสู่
กระบวนการดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 เริ่มจากการเกิดแรงบันดาลใจที่ทาให้ อยากมีรูปร่างสวยงามของผู้ให้
ข้ อมูล ซึ่งพบว่ามี แรงบันดาลใจที่ ท าให้ อยากมี รูปร่ างสวยงาม ด้ วยสาเหตุหรื อปั จจัยที่ แตกต่างกัน
บนพื ้นฐานและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ผู้วิจยั แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ 1) สิ่งกระตุ้นจากภายใน
ตัวบุคคล เช่น ความต้ องการของตนเองเพื่อทาให้ ตวั เองสวยและดูดี การออกกาลังกายใช้ ระยะเวลานาน
จึงเปลี่ยนไปกิ นยาลดน า้ หนักแทนเพราะได้ ผลเร็ ว การใส่เสือ้ ผ้ าตัวเดิมไม่ได้ จึงต้ องเพิ่ มขนาดทุกปี
2) แรงขับจากภายนอก เช่น เพื่ อนหรื อคนรู้ จัก การที่ บุคคลนัน้ อยู่ในภาวะอกหักหรื อหย่าร้ าง คนใน
ครอบครัวทักว่าอ้ วนอยู่ตลอดเวลาและบอกให้ ไปลดนา้ หนัก สามีชอบคนสวยและมีกลุ่มเพื่อนที่สวย
สามีชื่นชมผู้หญิงคนอื่นต่อหน้ าต่อตา และ 3) อื่นๆ เช่น การชื่นชอบผู้ชาย (รุ่นพี่) เกิดความประทับใจทา
ให้ อยากผอม อาชีพที่ต้องมีรูปร่างหน้ าตาที่ต้องดูดีอยู่เสมอที่เป็ นนักเต้ นหรื อขายเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ถูกเพื่อน
ล้ อว่าอ้ วนและหน้ าอกใหญ่ ตัง้ แต่เด็ กกลายเป็ นปมติ ดตัวมา ดูละคร “เมี ย
” ท าให้ ได้ แง่คิดว่า
ผู้หญิงต้ องสวยตลอดเวลา เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้ล้ วนเป็ นตัวกระตุ้นให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักมีความต้ องการการมี
รู ปร่ างสวยงาม นาไปสู่การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ นอกจากนี ้ จากความแพร่ หลายของวัฒนธรรม
ค่านิยมความผอมจากตะวันตก ทาให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักมีความไม่พอใจในรูปร่างของตนเอง โดยเฉพาะในกลุม่
วัยรุ่นและวัยทางาน เป็ นผู้เลือกบริ โภคความรู้การสร้ างความงามหรื อความสวยในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ตน ทังด้
้ านการดูแลสุขภาพร่างกาย การเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนักหรื อเสริมอาหาร การใช้ ยาระบาย
เพื่อให้ ได้ รูปร่ างสวยงามตามสมัยนิยมและเพื่อความเป็ นอัต ลักษณ์ เพื่อให้ เหมาะสมกับตนเองใน
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ฐานะที่ร่างกายเป็ นทุนนิยมจะได้ มีสถานภาพทางสังคมที่ดีด้วย สอดคล้ องกับค่านิยมของสังคมปั จจุบนั
กระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ ล้ วนเกี่ยวพันกันกับการบริ โภคความรู้ ที่ได้ รับอิทธิพลจากสื่อต่างๆ ทาให้
เกิดความไม่พอใจในรูปร่างนันเป็
้ นปั จจัยสาคัญที่นาไปสู่การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติได้ ซึง่ ผู้วิจยั นา
ทฤษฎี อัตลักษณ์ ของบุคคล (Personal Identity Theory) ของ ชาร์ ลส์ ฮอร์ ตัน คูลี่ ย์ (Charles Horton
Cooley) กล่าวถึงการมองภาพลักษณ์ความเป็ นตัวตนของที่เกิดขึ ้นจากปฏิสมั พันธ์ ระหว่างคน ความรู้สึก
เกี่ ยวกั บตั วตนของมนุ ษย์ พั ฒ นามาจากปฏิ กิ ริ ยาของเราต่ อ ความเห็ น ของผู้ อื่ น เกี่ ย วกั บ ตั ว เรา
ประกอบด้ วยภาพลักษณ์ ของเราที่ มี ต่อตนเอง จิ นตนาการของผู้อื่นที่ ตัดสินภาพลักษณ์ นัน้ และ
ความรู้สกึ ของเราที่มีตอ่ จินตนาการนัน้ ก่อให้ เกิดความรู้สกึ ที่เรามีตอ่ ตนเอง เช่น ความรู้สกึ ของเราตอน
ส่องกระจกแต่งตัว เราจะรู้สกึ ว่าเราเป็ นอย่างไร คิดว่าคนอื่นคิดอย่างไร คิดว่าคนอื่นคิดกับเราอย่างไร
โดยคูลี่ย์เรี ยกทฤษฎีนี ้ว่า “กระจกส่องตน” (The Looking-Glass Self) (วารุ ณี ภูริสินสิทธิ์, 2536: 2-5)
เอกลักษณ์ บุคคลนัน้ มี การปรับเปลี่ ยนอยู่ตลอดเวลา ตามบริ บทของเวลาและสถานที่ ที่ บุคคลได้
ปฏิสมั พันธ์ ด้วย (Ivanič, 1998, 2006 cited in Burgess, 2010: 20) ทาให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักมีพฤติกรรม
ที่นาไปสูข่ นตอนต่
ั้
อไป
ขันตอนที
้
่ 2 การรับรู้ ค่านิยมวัฒนธรรมการบริ โภคอาหารเพื่อความผอม ซึ่ง
พบว่าผู้ให้ ข้อมูลหลักมี การรับรู้ ค่านิ ยมวัฒ นธรรมการบริ โภคอาหารเพื่ อความผอมในรู ปแบบที่
แตกต่างกัน เช่น การกินอาหารเพื่อสุขภาพ การกินอาหารประเภทคลีน การกินอาหารนานาชาติ การกิน
ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริ มลดนา้ หนัก การกินยาลดนา้ หนัก การกินชาสมุนไพรลดน ้าหนัก การออกกาลัง
กายอย่างหักโหมร่ วมกับการลดนา้ หนักด้ วยวิธีการอื่นๆ เช่น การออกกาลังกายควบคู่กับการจากัด
อาหาร การกินยาลดนา้ หนักร่ วมกับการออกกาลังกายเป็ นระยะเวลานานๆ เป็ นต้ น รวมถึงการดูแล
รักษาสุขภาพและการสร้ างองค์ความรู้ และวาทกรรมเกี่ยวกับสุขภาพหรื อความงามบนเรื อนร่ าง เป็ น
แบบแผนเดียวกันของคนในสังคมนัน้ ๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริ โภคที่เป็ นผู้หญิ งวัยรุ่ นตอนปลายและวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้ น เป็ นกลุ่มที่เลือกบริ โภคความหมายที่ถูกสร้ างขึ ้นโดยผ่านสื่อต่างๆ การมุ่งเน้ นการดูแล
ตนเองในรู ปแบบวิธีการต่างๆ เพื่อให้ ได้ รูปร่างตามที่ตนต้ องการมีรูปร่ างผอมเพื่อให้ ตนเองดูดีในสังคม
หรื อเป็ นที่ ยอมรับในสังคม ซึ่งเป็ นการสะท้ อนความเชื่ อของบุคคลเกี่ ยวกับ แนวทางที่ เขาจะบรรลุ
เป้าหมายสุดท้ าย และสิ่งนันมี
้ คณ
ุ ค่าพร้ อมที่จะปฏิบตั ิตามความเชื่อและมีความแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคล ขึ ้นอยูก่ บั วุฒิภาวะและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้ รับ สามารถเลียนแบบและเปลี่ยนแปลงได้
ซึ่งผู้วิจัยนาทฤษฎีปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม เป็ นสิ่งสาคัญต่อการพัฒนาสู่การเกิดโรคการกิ น
ผิ ดปกติ (Stice, 1994: 633-661) กล่ าวถึ ง ความคิ ด ที่ ว่ าวัฒ นธรรมมี ผลต่ อการพั ฒ นาและการ
แสดงออกของความผิดปกติของการกิน โดยมุ่งเน้ นเฉพาะปั จจัยทางวัฒนธรรมและสังคมที่มีอยู่ใน
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วัฒนธรรมตะวันตก ที่สง่ ผลต่อการพัฒนาและการแสดงออกของการกินผิดปกติไว้ อย่างชัดเจน และการ
ตรวจสอบความแตกต่างทางวัฒนธรรมและเชื ้อชาติและความคล้ ายคลึงกันจากกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ใน
สหรัฐอเมริ กาและในประเทศเอเชีย โดยเฉพาะความแตกต่างทางวัฒนธรรมในด้ านการอดอาหาร การ
จากัดอาหาร ความไม่พอใจต่อร่ างกายตนเอง การก าจัดอาหารออกจากร่ างกายและการกิ นอาหาร
จานวนมาก ซึง่ พฤติกรรมหลักเหล่านี ้พบเห็นได้ ทวั่ ไปในกลุม่ บุคคล ช่วยในเรื่ องของการวินิจฉัยโรคการ
กินและพฤติกรรมดังกล่าวได้ (Stice, 2002: 825-848) โดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก เป็ นกลุ่มที่เลือก
บริ โภคความหมายที่ถูกสร้ างขึ ้นโดยผ่านสื่อต่างๆ การมุ่งเน้ นการดูแลตนเองในรู ปแบบวิธีการต่างๆ
เพื่อให้ ได้ รูปร่างตามที่ตนต้ องการหรื อเป็ นที่ยอมรับในสังคม หรื อการบริ โภคในการดูแลสุขภาพ ทาให้
ต้ องแสดงพฤติ กรรมการบริ โภคนิ ยม ซึ่งน าไปสู่การบริ โภคความเสี่ ยงด้ านสุขภาพ สอดคล้ องกับ
การศึกษาของเคทลีนและแพทรี เซีย (Kathleen & Patricia, 2015) พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
และโรคการกินผิดปกติ อันเป็ นผลมาจากการส่งผ่านจากโลกสังคมตะวันตกไปสู่สงั คมตะวันออก ไม่ว่า
จะเป็ นความคิดและค่านิยมทางวัฒนธรรม ที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสังคมอุตสาหกรรมไปสูส่ งั คมเมือง
ล้ วนเป็ นปั จจัยที่ทาให้ เกิดโรคการกินผิดปกติในเอเชียเพิ่มมากขึ ้น หรื อจากการได้ รับวัฒนธรรมอาหาร
ทางตะวันตกเปลี่ยนจากอาหารทันสมัยทางตะวันตก มักจะบริ โภคอาหารที่มาจากธรรมชาติที่มีความ
หลากหลาย (Popkin et al., 2012: 3-21) ซึง่ จะเห็นได้ ว่าผู้ให้ ข้อมูลหลักมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่ อง
ของรูปร่างผอม จากการได้ รับสื่อต่างๆ หรื อจากบุคคลรอบข้ าง บางครัง้ ก็เป็ นสาเหตุที่นามาถึงความไม่
พึงพอใจในรู ปร่างที่มีน ้าหนักมาก เป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาไปสู่โรคการกินผิดปกติในผู้หญิงใน
อนาคตต่อไป
ขันตอนที
้
่ 3 การมองเห็นคุณค่าของความอยากผอม พบว่าผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วน
ใหญ่มีการมองเห็นคุณค่าของความอยากผอม ในลักษณะของความงามบนเรื อนร่างของผู้หญิง โดยมอง
ในแง่ประโยชน์ จากความผอมที่มีส่วนทาให้ ตนเองดูดีและได้ รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและสังคม
รวมถึงการส่งผลต่ออาชีพหรื อการทางานในปั จจุบนั หรื ออาจกล่าวได้ ว่าเป็ นขันตอนที
้
่อยู่ระหว่างการ
ประเมินค่าของการมีพฤติกรรมดังกล่าว และเมื่อมองเห็นคุณค่าของความอยากผอมเป็ นสิ่งที่ควรกระทา
หรื อเป็ นประโยชน์ กับตนเองแล้ ว ก็จะพยายามหาวิธีการหรื อกิจกรรมต่างๆ ว่าควรจะทาอย่างไรถึงจะ
ได้ มาซึ่งการมีรูปร่ างตามที่ตนปรารถนาได้ สืบเนื่ องจากปั จจุบันมีความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยี
ข้ อมูลข่าวสารโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทาให้ เกิดวัฒนธรรมการบริ โภคนิยมที่หลากหลาย ส่งผลต่อวิถี
การกินอาหารเพื่อการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเกิดค่านิยมในผู้หญิงคือ “ต้ องการผอม”
ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น สื่อโฆษณา ศิลปิ น ดารา นางแบบ นางงาม นักร้ อง เป็ นต้ น โดยเป็ นผู้ที่มี
รู ปร่ างผอมบาง รวมทัง้ การโฆษณาผลิ ตภัณ ฑ์ อาหารเสริ มที่ ช่ วยให้ มี รู ปร่ างผอมบาง ดังนัน้ ใน
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ขณะเดียวกันความสวยงามของร่างกายก็ถกู เชื่อมโยงกับความสาเร็ จในหน้ าที่การงาน สถานะภาพทาง
สังคมและการเลื อกคู่ด้ วย ซึ่ งปั จจัยที่ มี ผลต่ อพฤติ กรรมการกิ นที่ เปลี่ ยนแปลงไป ได้ แก่ 1) ด้ าน
วัฒนธรรม เป็ นตัวกาหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ค่านิยมในวัฒนธรรมจะกาหนด
ลักษณะของสังคมและกาหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่งจากอีกสังคมหนึ่ง (ชลดล ล้ อมทอง, 2550)
2) ด้ านสังคม ได้ แก่ กลุ่มอ้ างอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะ จะเป็ นสิ่งที่กาหนดพฤติกรรมการซื ้อ
สินค้ าของผู้บริ โภคกลุ่มอ้ างอิงเป็ นกลุ่มที่บคุ คลเข้ าใจเกี่ยวข้ องด้ วย ซึง่ มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิด
และค่านิยมของบุคคล 3) ส่วนบุคคล การตัดสินใจของผู้ซื ้อได้ รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
อายุ วัฏจักรชีวิต อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษารู ปแบบการดารงชีวิตและแนวคิดส่วนบุคคล
และ 4) ด้ านจิ ตวิทยาที่ มี อิ ทธิ พลต่อการตัดสินใจซื อ้ ได้ แก่ แรงจูงใจการรับรู้ การเรี ยนรู้ ความเชื่ อ
ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริ โภคเกิดขึ ้นจากกระบวนการตัดสินใจร่วมกับอิทธิพลของสภาพแวดล้ อม
(Assael, 1995) แสดงให้ เห็นว่าก่อนตัดสินใจบริ โภคจะต้ องผ่านกระบวนการคิดอย่างรอบครอบของ
บุคคล ที่ได้ ผ่านการประเมินจากบุคคลนัน้ แล้ วว่ามีผลดีผลเสียอย่างไรบ้ าง จึงนาไปสู่ขนั ้ ตอนในการ
ค้ นหาข้ อมูลต่างๆ ซึง่ จะกล่าวในขันตอนต่
้
อไป
ขัน้ ตอนที่ 4 การเสาะแสวงหาแหล่งข้ อมูลเพื่อการควบคุมนา้ หนัก พบว่าผู้ให้
ข้ อมูลหลักส่วนใหญ่ มีการเสาะแสวงหาแหล่งข้ อมูลเพื่อการควบคุมนา้ หนัก ได้ จากแหล่งข้ อมูลต่างๆ
เช่ น บุคคลในครอบครั ว กลุ่มเพื่ อน สื่ อโซเชี ยลเน็ ตเวิอร์ ก เป็ นต้ น ท าให้ มี แนวทางในการปฏิ บัติ ที่
หลากหลายวิธีด้วยกันเพื่อให้ ได้ รูปร่ างตามที่ตนปรารถนาและเหมาะสมกับตนมากที่สดุ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั
ความเชื่ อ ความคิ ดของแต่ละบุคคลซึ่งมี พื น้ ฐานที่ แตกต่างกัน ซึ่ง สอดคล้ องกับแนวคิ ดพฤติ กรรม
ผู้บริ โภค ที่ กล่าวถึงการวิเคราะห์ พฤติกรรมการบริ โภค (Analyzing Consumer Behavior) ว่าเป็ นการ
ค้ นหาข้ อมูลของผู้บริ โภค เพื่ อตอบสนองความต้ องการและความพึงพอใจ เพื่ อเป็ นแนวทางในการ
วางแผนต่อไป (ฐิ ตินนั ท์ วารี วนิช, 2551: 92) โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นทัง้ ผู้หญิ งวัยรุ่ นตอนปลาย
และวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น มีความสามารถในการเปิ ดรับและได้ รับข้ อมูลความรู้จากแหล่งบริ การ รวมถึงสื่อ
ต่างๆ ที่สง่ เสริ มความงาม เพื่อที่จะช่วยให้ ตนเองมีรูปร่างสวยงาม หลังจากนัน้ จึงทาการตัดสินใจที่จะมี
พฤติกรรมดังกล่าว ซึง่ จะกล่าวในหัวข้ อถัดไป
ขันตอนที
้
่ 5 การตัดสินใจแน่วแน่วา่ อยากผอมโดยการควบคุมน ้าหนัก พบว่าผู้ให้
ข้ อมูลหลักส่วนใหญ่ มี การการตัดสินใจแน่ วแน่ ว่าอยากผอมโดยการควบคุมน า้ หนัก มี การก าหนด
แนวทางและประเมินทางเลือกว่าจะตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อบริ การนัน้ หรื อมีการกาหนดทางเลือก/พัฒนา
ทางเลือกและทาการเลือกวิธีการที่ดีที่สดุ ซึ่งอาจกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรื อหลายสิ่งในเวลาเดียวกันก็ได้
แสดงให้ เห็นว่าผู้ให้ ข้อมูลหลักได้ มีแรงบันดาลใจที่ทาให้ อยากมีรูปร่ างสวยงาม ผ่านการรับรู้ ค่านิยม
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วัฒนธรรมการบริ โภคอาหารเพื่อความอยากผอม ผ่านการมองเห็นคุณค่าของความอยากผอม ผ่านการ
เสาะแสวงหาแหล่งข้ อมูลเพื่อการควบคุมน ้าหนัก หลังจากนันแล้
้ วจึงตัดสินใจอยากผอมโดยการควบคุม
น า้ หนัก เพื่ อให้ ตนเองมี รูปร่ างตามที่ ตนปรารถนาตามที่ ตัง้ ใจไว้ แล้ ว ดังนัน้ การตัดสินใจแน่วแน่ ว่า
อยากผอมโดยการควบคุมนา้ หนักของผู้ให้ ข้อมูลหลัก เป็ นกระบวนการหาโอกาสที่ จะตัดสินใจหรื อ
หาทางเลือกที่ พอเป็ นไปได้ (Simon, 1960) ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดพฤติกรรมการใช้ บริ การสุขภาพของ
แอนเดอร์ เซ็ น (Andersen’s Behavior Model) (Adersen & Aday, 1967) กล่ า วถึ ง การที่ บุ ค คลจะ
ตัดสิ นใจบริ การทางสุขภาพหรื อไม่ นั น้ ขึ น้ กับปั จจัย 3 ด้ านคื อ 1) ด้ านประชาชน 2) ปั จจัยทาง
สิ่งแวดล้ อม และ 3) ด้ านพฤติกรรมสุขภาพหลังจากนันจะเข้
้
าสู่ช่วงกระบวนการการมีรูปร่ างสวยงาม
นันต่
้ อไป
2. ช่วงเข้ าสู่กระบวนการการมีรูปร่ างสวยงาม เป็ นช่วงระยะเวลาที่ผ้ ูให้ ข้อมูลหลักได้ หา
วิธีการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของตนเองให้ มีรูปร่างสวยงามหรื อมีรูปร่างตามที่ตนปรารถนา ส่งผล
ให้ กระบวนการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน จนนาไปสูพ่ ฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
ขันตอนการการเข้
้
าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม พบว่าผู้ให้ ข้อมูล
หลักสามารถเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงามได้ ง่ายและสะดวกจากโซเซียลมีเดีย เช่น
Facebook Intragram เป็ นต้ น จากกลุ่มเพื่อนหรื อคนรู้ จักและด้ วยแรงกระตุ้นภายในตัวผู้วิจัยเองที่ มี
ความต้ องการการมีรูปร่ างสวยงาม ส่งผลให้ มีพฤติกรรมการกินผิดปกติได้ เร็ วยิ่งขึ ้น เป็ นความสามารถ
ของผู้ให้ ข้อมูลหลักในการเปิ ดรับและได้ รับข้ อมูลความรู้ จากแหล่งบริ การ รวมถึ งสื่อต่างๆ ที่ส่งเสริ ม
ความงามและวิ ธี การเข้ าถึ งแหล่งบริ การเพื่ อเสริ มสร้ างความงามในการมี รูปร่ างสวยงาม จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าผู้ให้ ข้อมูลหลักสามารถเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงามได้ ง่ายและ
สะดวกจากการใช้ โซเซียลมีเดีย จากกลุม่ เพื่อนหรื อคนรู้ จกั และด้ วยแรงกระตุ้นภายในตัวผู้ให้ ข้อมูลหลักที่มี
ความต้ องการมีรูปร่ างสวยงาม ส่งผลให้ มีพฤติกรรมการกิ นผิดปกติได้ เร็ วยิ่งขึน้ ทัง้ นี ข้ ึน้ กับความรู้
ความสามารถ ความรู้ สึก ทัศนคติ ค่านิยม ความเลื่อมใสศรัทธา หรื ออุดมคติของบุคคลนัน้ รวมถึง
อิทธิพลของตัวแบบที่มีตอ่ ผู้เลียนแบบ หรื อสถานการณ์แวดล้ อมอื่นๆ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ของ
บุคคลที่เป็ นสาเหตุ ทาให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักแต่ละคนมีความหลากหลายในการแสดงพฤติกรรม
หลังจากนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลหลักมีวิธีการจัดการให้ ตวั เองมีรูปร่างสวยงาม โดยผ่าน
วิธีการต่างๆ ในการเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม ได้ แก่ 1) การค้ นหาข้ อมูลผ่านสื่อ
และสัง่ ผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนักด้ วยตนเอง การดูนิตยสารที่มีการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนัก
2) การได้ รับคาแนะนาจากคนรู้ จกั /เพื่อน/ครอบครัว 3) การเข้ าถึงแหล่งบริ การ เช่น คลินิกลดนา้ หนัก
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ร้ านเสริ มความงาม ร้ าน Beauty Boot โรงพยาบาล เป็ นต้ น ซึง่ ทาให้ การเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อการ
มีรูปร่างสวยงามค่อนข้ างง่ายและสะดวกรวดเร็ วเป็ นอย่างมาก โดยเลือกใช้ วิธีการปฏิบตั ิที่ทาให้ รูปร่าง
สวยงามมีความหลากหลายวิธี ส่วนใหญ่กินผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนัก เนื่องจากทาให้ น ้าหนักลดลงได้ อย่าง
รวดเร็ วและใช้ วิธีการอื่นๆ ร่ วมด้ วย เช่น การควบคุมน ้าหนัก การออกกาลังกาย นอกจากนัน้ พบว่าผู้ให้
ข้ อมูลหลักส่วนใหญ่ เริ่ มลดนา้ หนักจากการกินผลิตภัณฑ์ ลดนา้ หนักก่อนเมื่อลดตามที่ ต้องการแล้ ว
ไม่กี่เดือนกลับมามีน ้าหนักเท่าเดิมหรื อมากกว่าเดิม แล้ วก็กลับไปกินซ ้าอีก ถ้ าเห็นว่าชนิดใดกินแล้ วไม่
มี ผลข้ างเคียงก็ จะกิ นต่อไป แต่ส่วนใหญ่ มักจะเปลี่ยนชนิ ดผลิตภัณฑ์ ลดน า้ หนัก โดยให้ เหตุผลว่า
อาจจะมีตวั อื่นที่ให้ ผลดีกว่าและยังใช้ วิธีอื่นร่วมด้ วย ไม่ว่าจะเป็ นการออกกาลังกาย การควบคุมอาหาร
การกินอาหารคลีน การคานวณแคลอรี เป็ นต้ น แต่ก็มีแนวโน้ มที่จะกลับไปกินผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนักอีก
เพราะได้ ผลเร็ วกว่า ซึ่งผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ อยู่ในระหว่างค้ นหาข้ อมูลผลิตภัณฑ์ ลดน า้ หนัก
เพิ่มเติมไปเรื่ อยๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื ้อและบริ โภคอีกครัง้ ซึ่งจะกล่าวภายหลังจากกระบวนการ
การมีรูปร่างสวยงามต่อไป เป็ นการที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักมีวิธีการจัดการให้ ตวั เองมีรูปร่างสวยงาม โดยผ่าน
วิธีการต่างๆ ในการเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม ได้ แก่ 1) การค้ นหาข้ อมูลผ่านสื่อ
และสัง่ ผลิตภัณฑ์ ลดน า้ หนักเอง การดูนิตยสารที่มีโฆษณา 2) การได้ คาแนะนาจากคนรู้ จัก/เพื่อน/
ครอบครัว 3) การเข้ าถึงแหล่งบริ การ โดยเลือกใช้ วิธีการปฏิบตั ิที่ทาให้ รูปร่ างสวยงามมีหลายวิธี ส่วน
ใหญ่เกินผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนัก เนื่องจากทาให้ น ้าหนักลดลงได้ อย่างรวดเร็วและใช้ วิธีการอื่นๆ ร่วมด้ วย
โดยการเข้ าถึงแหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม เป็ นความสามารถของ
ผู้หญิ งไทยในการเปิ ดรับและได้ รับข้ อมูลความรู้ จากแหล่งบริ การ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่ส่งเสริ มความงาม
เพื่อเสริ มสร้ างความงามในการมีรูปร่ างสวยงาม ซึ่งผู้วิจยั เทียบเคียงจากแนวคิดแบบพฤติกรรมการใช้
บริ การสุขภาพของแอนเดอร์ เซ็น (Andersen’s Behavior Model) (Adersen & Aday, 1981; Adersen,
1995) โดยกล่าวถึง การที่บคุ คลจะตัดสินใจเลือกใช้ บริการทางสุขภาพหรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นกับปั จจัย 3 ด้ านคือ
1) ด้ านประชาชน ได้ แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ความรู้ ความเชื่อที่บคุ คลนันมี
้ ตอ่ การตัดสินใจ
ใช้ บริ การ 2) ปั จจัยทางสิ่งแวดล้ อม เช่น เศรษฐกิ จ สังคม แหล่งบริ การต่างๆ สื่อต่างๆ เป็ นต้ น และ
3) ด้ านพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การออกกาลังกาย การรักษาเบือ้ งต้ น เป็ นต้ น รวมทัง้ ความพอใจของ
ผู้ใช้ บริ การในแง่ความสะดวกสบาย การมี บริ การที่ ต้องการ ค่าใช้ จ่าย ลักษณะของผู้ให้ บริ การและ
คุณภาพของบริการ ซึง่ ก่อให้ เกิดการเข้ าถึงบริการและการใช้ บริการสุขภาพ
2. ช่วงหลังจากกระบวนการการมีรูปร่ างสวยงาม เป็ นช่วงระยะของการที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก
ได้ มาซึง่ การมีรูปร่างสวยงามตามที่ตนปรารถนา เกิดความพึงพอใจและได้ รับการยอมรับจากกลุม่ เพื่อนหรื อคน
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ในสังคม ทาให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักมองเห็นค่าของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ทังในด้
้ านประโยชน์และ
ด้ านโทษของการมีพฤติกรรมดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี ้
การมองเห็ นคุณ ค่ าการมี พฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ พบว่าผู้ให้ ข้ อมูลหลัก
มองเห็นคุณประโยชน์ของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ได้ แก่ กรณีกินผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนัก ทาให้ มี
รู ปร่ างตามที่ตนต้ องการ บางชนิดไม่มีผลข้ างเคียง สร้ างความมัน่ ใจ สามารถหารายได้ ให้ กับตนเองได้
รวมถึงการออกกาลังกาย ยังทาให้ มีร่างกายแข็งแรง มีความสะดวกรวดเร็ ว ซึ่งล้ วนแต่เป็ นความรู้ สึก
ทางบวกที่มีต่อการกินผิดปกติ ส่งผลให้ มีแนวโน้ มการทาพฤติกรรมดังกล่าวซ ้าๆ ถึงแม้ ว่าจะตระหนักรู้
ว่าส่งผลให้ เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจก็ตาม
การมองเห็ นโทษของการมี พฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ พบว่าผู้ให้ ข้ อมูลหลัก
ส่วนมากรู้ ผลกระทบที่เกิดผลเสียต่อสุขภาพ จากการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยการใช้ วิธีการใช้
ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ ยวกับการลดน า้ หนัก มี ผลทางด้ านร่ างกาย ได้ แก่ 1) ผลกระทบทางด้ านร่ างกาย เช่น
หัวใจเต้ นเร็ ว เหนื่อยง่าย มองเห็นภาพซ้ อน กินได้ น้อยลง กระหายน ้าบ่อย คอแห้ งปากแห้ ง นอนไม่หลับ
เหงื่อออกมาก อาการวูบ อาการเบรอๆ นา้ หนักไม่ค่อยลดลง กลับมาอ้ วนอีกครัง้ ราคาแพง เป็ นต้ น
2) ผลกระทบทางด้ านจิตใจ เช่น รู้สกึ ทรมานจากการกินยา มีอาการหงุดหงิด เป็ นต้ น ซึง่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
มีความรู้เชิงประเมินค่าถึงประโยชน์และโทษของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีความรู้สกึ นึกคิดและ
มีความพร้ อมกระทาพฤติกรรมการกินผิดปกติ
สรุปได้ ว่า ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนมากรู้ผลกระทบที่เกิดผลเสียต่อสุขภาพ จากการมี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยการใช้ วิธีการใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับการลดน ้าหนัก มีผลทางด้ านร่างกาย
ได้ แก่ 1) ผลกระทบทางด้ านร่ างกาย เช่น หัวใจเต้ นเร็ ว เหนื่ อยง่าย มองเห็นภาพซ้ อน กิ นได้ น้อยลง
กระหายน ้าบ่อย คอแห้ งปากแห้ ง นอนไม่หลับ เหงื่อออกมาก อาการวูบ อาการเบรอๆ นา้ หนักไม่ค่อย
ลดลง กลับมาอ้ วนอีกครัง้ ราคาแพง เป็ นต้ น 2) ผลกระทบทางด้ านจิตใจ เช่น รู้ สกึ ทรมานจากการกินยา
มีอาการหงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย เป็ นต้ น ซึ่งผู้ให้ ข้อมูลหลักมีความรู้ เชิงประเมินค่าถึงประโยชน์และโทษ
ของการมี พฤติกรรมการกิ นผิดปกติ มี ความรู้ สึกนึกคิด และมี ความพร้ อมกระท าพฤติกรรมการกิ น
ผิดปกติ สอดคล้ องกับ งามตา วนินทานนท์ (2535: 215) กล่าวว่า เจตคติเป็ นจิตลักษณะที่เกิดจากการรู้
คิดเชิงประเมินค่าเกี่ยวกับสิ่งนัน้ ทาให้ เกิดประโยชน์ หรื อโทษของบุคคล ทาให้ ร้ ู สึกโน้ มเอียงไปในทาง
ชอบหรื อพอใจมากถึงน้ อยต่อสิ่งนัน้ ๆ รวมทัง้ ความพร้ อมที่จะแสดงพฤติกรรมเฉพาะอย่าง อันเป็ นผลสืบ
เนื่องมาจากการเห็นประโยชน์หรื อพอใจต่อสิง่ นัน้
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ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ เสนอแนะ 3 ส่วน ได้ แก่ เพื่อการปฏิบตั ิ ข้ อเสนอแนะทางนโยบาย
และข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ต่อไป มีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1. จากแบบวัดตัวแปรปั จจัยจิตสังคมและพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ที่ผ้ วู ิจยั
สร้ างและพัฒนาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพเที่ยงตรงและเชื่อมัน่ ดังนัน้ ผู้ที่ทางานเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ บุคคล สถานศึกษา
ทางด้ านสาธารณสุขหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง สามารถนาแบบวัดฉบับนี ้ไปใช้ เพื่อช่วยในการประเมินภาวะ
เสี่ยงของการเกิดโรคการกินผิดปกติและป้องกันไม่ให้ เกิดโรคดังกล่าว
2. จากสาเหตุปั จจัยจิ ต สังคมที่ มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการกิ นผิดปกติ ของผู้หญิ งไทย
พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีอยู่ 3 กลุ่มตัวแปร โดยผู้วิจยั นาเสนอแนวทางการ
ปฏิบตั ิตามสาเหตุปัจจัย ได้ แก่
จากข้ อค้ นพบกลุ่มตัวแปรที่จดั อยู่ในอิทธิพลภายในบุคคล ได้ แก่ เจตคติที่มีต่อพฤติกรรม
การกินผิดปกติ การรับรู้ ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่ างสวยงาม และการตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยผู้วิจยั เสนอแนวทางการปฏิบตั ิดงั นี ้ 1) ระดับตัวบุคคล ควรสร้ างทัศนคติหรื อ
ค่านิยมเกี่ยวกับการกินอาหารให้ ถูกหลักทางโภชนาการให้ กับตนเอง การยอมรับการมีรูปร่ างของตนเอง
ตามความเป็ นจริ งหรื อควรเลี่ยงชั่งน า้ หนักหรื อส่องกระจกบ่อยๆ เพราะเป็ นตัวกระตุ้นให้ บุคคลนัน้ มี
ความคิดในการลดน า้ หนัก ควรใช้ วิจารณญาณในการวิเคราะห์ พิ จารณา เลื อกและตัดสินใจว่าจะมี
พฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ หรื อไม่ โดยค้ นหาข้ อมูลเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ ลดน า้ หนักจากแหล่งข้ อมูลที่
น่าเชื่อถือได้ หรื อควรหาวิธีการควบคุมน ้าหนักที่ถกู วิธีและไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพ 2) ระดับครอบครัว ควร
มีการปลูกฝั งค่านิยมการบริ โภคอาหารที่ถกู ต้ องตามหลักโภชนาการให้ กบั บุตรหลาน ให้ กาลังใจและสร้ าง
ความมั่นใจเกี่ ยวกับรู ปร่ างของบุตรหลาน เพื่ อให้ เกิ ดการยอมรั บในรู ปร่ างของตนเอง โดยใช้ ค าพูดที่
อ่อนโยนและไม่กล่าวตาหนิเกี่ยวกับรูปร่างของบุตรหลาน ซึง่ จะทาให้ เขาเกิดปมด้ อยและขาดความมัน่ ใจใน
ตนเอง และ 3) ระดับสถานศึกษา ควรให้ ความรู้ ความเข้ าใจ เจตคติ ปลูกฝั งค่านิยมและการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการกินตามหลักโภชนาการ เพื่อให้ นกั เรี ยนหรื อนักศึกษาได้ ตระหนักเห็นคุณค่าความสาคัญไปสู่
การปฏิบตั ิที่ดีและถูกต้ องหรื อควรหาวิธีการลดนา้ หนักด้ วยการควบคุมอาหารอย่างถูกวิธี เช่น ควบคุม
ตนเองในการกินอาหาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินที่ถกู หลักโภชนาการควบคู่กบั การออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอ
จากข้ อค้ นพบกลุ่มตัวแปรที่จดั อยู่ในอิทธิ พลระหว่างบุคคล ได้ แก่ การสนับสนุนทางสังคม
จากกลุ่มเพื่ อนในเรื่ องการมี รูปร่ างสวยงาม ตัวแบบจากสื่ อของการมี รูปร่ างสวยงาม โดยผู้วิจัยเสนอ
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แนวทางการปฏิบตั ิดงั นี ้ 1) ระดับตัวบุคคล ควรใช้ วิจารณญาณในการรับข้ อมูลข่าวสารจากเพื่อนหรื อคน
รู้ จกั โดยเสพสื่ออย่างมีสติ ควรหาความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลดน ้าหนัก หรื อการควบคุมน ้าหนักที่ถูกวิธี
เช่น ควบคุมตนเองในการกินอาหาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินที่ถูกหลักโภชนาการควบคู่กับการ
ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ จากแหล่งข้ อมูลที่ น่ าเชื่ อถื อได้ เพื่ อป้องกันผลกระทบที่ เกิ ดกับสุขภาพ
2) ระดับครอบครัว ควรสอดส่องดูแลในเรื่ องการเลียนแบบของบุตรหลาน เนื่องจากว่าตัวแบบมีอิทธิพลต่อ
พวกเขา เพราะฉะนันพ่
้ อแม่ผ้ ปู กครองควรให้ คาแนะนาที่เหมาะสม ในกรณีลกู เรามีพฤติกรรมการควบคุม
นา้ หนักตามตัวแบบ 3) ระดับสถานศึกษา ควรให้ ความรู้ ความเข้ าใจ เจตคติ ปลูกฝั งค่านิยม และการ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินตามหลักโภชนาการ เพื่อให้ นกั เรี ยนหรื อนักศึกษาได้ ตระหนักเห็นคุณค่า
ความสาคัญไปสู่การปฏิบตั ิที่ดีและถูกต้ อง รวมถึงทัศนคติ ค่านิยมความผอม และพฤติกรรมที่ไม่ถกู ต้ อง
เกี่ยวกับความอ้ วน การเพิ่มคุณภาพของการสื่อสารที่เกี่ยวกับสุขภาพและบูรณาการด้ านสุขภาพเข้ ากับการ
เรี ยน การสอนในชันเรี
้ ยน เน้ นการปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพให้ มีความต่อเนื่อง
จากข้ อค้ นพบกลุม่ ตัวแปรที่จดั อยูใ่ นอิทธิพลสิ่งแวดล้ อมทางวัฒนธรรม ได้ แก่ การเข้ าถึง
แหล่งบริ การที่เอื ้อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม และรายได้ ของครอบครัว ซึ่งพบว่าในบางครอบครัวรายได้
เป็ นสิ่งหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ซึ่งคนที่มีรายได้ จากการหาเลี ้ยงชีพด้ วย
ตนเองได้ ก็ จะนาเงินมาซือ้ ผลิตภัณฑ์ ลดน า้ หนัก เพื่ อให้ ตนเองมี รูปร่ างสวยงาม ท าให้ เกิ ดการกิ น
ผิ ดปกติ ได้ มากกว่าคนที่ มี รายได้ จากการได้ รับการจุนเจื อจากบุคคลในครอบครั ว โดยผู้วิ จัยเสนอ
แนวทางการปฏิบตั ิคือ 1) ระดับตัวบุคคล ควรสร้ างค่านิยมในการเลือกบริโภคนิยมให้ ถกู หลักโภชนาการ
และเหมาะสมกับวัย ควรศึกษาหรื อตรวจสอบแหล่งบริ การว่ามีมาตรฐานและถูกกฎหมายหรื อไม่ก่อนใช้
บริ การ เพื่ อความปลอดภัยของตนเอง 2) ระดับครอบครั ว ควรสนับสนุนบุตรหลานในครอบครั วให้ มี
พฤติกรรมการกินที่ถกู หลักโภชนาการมากกว่าการซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารลดน ้าหนักมาให้ บตุ รหลานกิน
เพื่อให้ ได้ รูปร่ างที่ต้องการใช้ ในประกอบอาชีพหารายได้ เพราะจะเกิดผลกระทบทางด้ านสุขภาพได้
ควรให้ คาแนะนาเกี่ ยวกับแหล่งบริ การที่ได้ มาตรฐานและถูกกฎหมาย และ 3) ระดับหน่วยงานทางด้ าน
สุขภาพ ควรให้ ความรู้ เกี่ยวกับการกินอาหารให้ ถูกหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคลทุกช่วงวัย และข้ อ
ปฏิบตั ิในการจัดการกับนา้ หนักที่เหมาะสม หรื อจัดทาคู่มือเผยแพร่ ความรู้ และประชาสัมพันธ์ ให้ ทราบ
ทัว่ กันผ่านสื่อต่างๆ สามารถนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ เช่น ความรู้ เรื่ องอาหารให้ ถกู
หลักโภชนาการ ความรู้เรื่ องโรคการกินผิดปกติ การลดน ้าหนักที่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
3. จากข้ อค้ นพบจากกระบวนการการมี รูปร่ างสวยงาม แบ่งออกเป็ น 3 ช่วงคือ ช่วงก่อน
กระบวนการการมีรูปร่างสวยงาม ช่วงเข้ าสูก่ ระบวนการการมีรูปร่างสวยงาม และช่วงหลังกระบวนการการมี
รู ปร่ างสวยงาม ซึ่งพบว่าช่วงที่สาคัญที่สดุ คือช่วงที่ก่อนเข้ าสู่กระบวนการมีรูปร่ างสวยงาม เราจะเห็นว่า
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ช่วงนี ้จะเกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมและค่านิยมต่างๆ โดยผู้วิจยั เสนอแนวทางการปฏิบตั ิคือ 1) ระดับตัวบุคคล
โดยการสร้ างค่านิยมเกี่ ยวกับการกินอาหารให้ ถูกหลักทางโภชนาการ หรื อการสร้ างค่านิยมการมีรูปร่ าง
แข็งแรงสมส่วนให้ กบั ตนเอง ควรมีการยอมรับการมีรูปร่ างของตนเองตามความเป็ นจริ งเสียก่อน แล้ วจึงใช้
วิจารณญาณในการพิจารณาไตร่ ตรองว่าจะใช้ วิธีใดมาใช้ ในการควบคุมนา้ หนัก เพื่อความปลอดภัยต่อ
สุขภาพมากที่สุด โดยศึกษาข้ อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทางโภชนาการหรื อสถานพยาบาลที่ได้ มาตรฐานและ
ถูกกฎหมาย 2) ระดับครอบครัว ควรสอดส่องพฤติกรรมของบุตรหลานว่ามีพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนไปจาก
เดิมไหม เช่น อดอาหารมื อ้ หลัก กิ นผลิตภัณฑ์ อาหารลดน า้ หนัก เป็ นต้ น 3) ระดับสถานศึกษา ควรให้
ความรู้ ความเข้ าใจ เจตคติ ปลูกฝั งค่านิยม และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินตามหลักโภชนาการ
เพื่ อให้ นักเรี ยนหรื อนักศึกษาได้ ตระหนักเห็ นคุณค่าความสาคัญไปสู่การปฏิ บัติ ที่ ดีและถูกต้ อง เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้ คนก้ าวเข้ าสูก่ ารมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ข้ อเสนอแนะทางนโยบาย
จากผลการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่าแบบวัด ตัวแปรปั จจัยจิตสังคมและพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติของผู้หญิงไทย ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นมีคณ
ุ ภาพเที่ ยงตรงและเชื่อมัน่ ดังนัน้ บทบาทในเชิงนโยบาย
สามารถดาเนินการได้ ในลักษณะของการพัฒนาหรื อวางกรอบของนโยบาย โดยให้ หน่วยงานระดับนโยบาย
นาข้ อเสนอแนะการน าแบบวัดดังกล่าว น าไปเป็ นฐานข้ อมูลที่ สาคัญให้ กับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกับ
หน่วยงานสาธารณสุข สามารถนาไปเป็ นข้ อมูลสาหรับการวางนโยบายเพื่อการป้องกันพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ หรื อเป็ นการนาไปเป็ นแนวทางไปสูก่ ลุม่ ผู้ปฏิบตั ิ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการเฝ้าระวังพฤติกรรมการ
กินผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ ้นในกลุม่ เด็กและเยาวชนหรื อผู้ใหญ่ในบริบทของพื ้นที่ตา่ งๆ มีรายละเอียดดังนี ้
1. กระทรวงสาธารณสุข สามารถนาแบบวัด ตัวแปรปั จจัยจิต สังคมและพฤติกรรม
การกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ไปใช้ ในการประเมินและคัดกรองประชาชนว่ามีพฤติกรรมการกินผิดปกติ
หรื อไม่ และได้ ข้อค้ นพบปั จจัยที่เป็ นสาเหตุทาให้ เกิดการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติในวัยรุ่ นตอนปลายและ
วัยผู้ใหญ่ตอนต้ น โดยนาเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องที่มีบทบาทสาคัญในการควบคุมป้องกันไม่ให้ เกิดโรค
การกินผิดปกติในประชาชนไทย
2. กระทรวงศึกษาธิการ สามารถนาแบบวัดตัวแปรปั จจัยจิตสังคมและพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติของผู้หญิงไทย ไปใช้ เป็ นฐานข้ อมูลในการวางแนวทางสาหรับการออกแบบหลักสูตรของการจัดการ
เรี ยนรู้ เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนหรื อนักเรี ยนให้ มีค่านิยม พฤติกรรม ในการใช้ วิจารณาญการมีค่านิยมหรื อมี
พฤติกรรมการบริโภคในรายวิชาสุขศึกษาหรื อสุขภาพอนามัยต่างๆ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่ อไป
1. เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาเฉพาะช่วงอายุ 18-40 ปี ที่เป็ นวัยรุ่นตอน
ปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น ที่เป็ นเพศหญิงเท่านัน้ ซึง่ การวิจยั ในครัง้ ต่อไป เพื่อให้ เกิดความหลากหลายใน
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เรื่ องของ Multigeneration ภายใต้ สงั คมบริ โภคนิยม ควรทาการวิจยั ในกลุ่มทุกช่วงอายุ เพื่อให้ ครอบคลุม
ช่วงอายุ ในกลุ่มเพศชาย และในเพศภาวะที่ หลากหลายมากขึน้ เพราะว่าทุกคนมีโอกาสเสี่ยงที่ จะเกิ ด
พฤติกรรมการกินผิดปกติ รวมถึงการศึกษาในภาพรวมโดยการนาตัวแปรชีวสังคมอื่นๆ เช่น อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ เป็ นต้ น นามาศึกษาควบคูไ่ ปด้ วย นอกจากนี ้ ควรทาการศึกษาพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ที่ นอกเหนื อจากพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติ ทัง้ 3 แบบ (แบบ Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa และ
Binge Eating) เช่ น แบบ Purging Disorder หรื อแบบ Eating Disorder Not Otherwise Specified เป็ นต้ น
มาท าการศึกษาเพิ่ มเติ ม และจากผลการวิ จัยเชิ งคุณภาพ พบว่ามี ตัวแปรเพิ่ มเติ มที่ มี เกี่ ยวข้ องกับ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ ได้ แก่ การเจ็บป่ วยที่มีในอดีตก่อนที่จะมีการควบคุมน ้าหนัก การเสริ มความ
งามบนเรื อนร่ าง แรงเสริ มจากการเลี ้ยงดูของครอบครัวเพื่อการควบคุมน ้าหนัก ความเข้ าใจคลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับการกินยาคุมกาเนิดทาให้ อ้วน และผู้บริโภคความผอมมาสูก่ ารเป็ นผู้แทนจาหน่าย ควรนาตัวแปร
ดังกล่าวมาศึกษาต่อยอด เพื่อมาร่วมอธิบายพฤติกรรมการกินผิดปกติให้ ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น
2. ผลการวิ จัยเชิ งคุณภาพ ที่ ได้ จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึก ท าให้ ทราบถึ งกระบวนการ
ที่นาไปสู่การมีรูปร่ างสวยงามของผู้หญิ งไทย โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้ าสู่กระบวนการที่นาไปสู่การมีรูปร่ าง
สวยงาม ซึ่งเป็ นช่วงที่น่าสนใจมากเพราะเป็ นช่วงระยะเวลาที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักมีความต้ องการให้ ตนเองมี
รู ปร่ างตามที่ตนปรารถนา ด้ วยปั จจัยที่แตกต่างกัน บนพืน้ ฐานและประสบการณ์ ของ แต่ละบุคคล เช่น
ความเชื่อบรรทัดฐานของวัฒนธรรม การปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม สภาพปั ญหาพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวตั น์ รวมถึงความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและข้ อมูลข่าวสารที่ไร้ พรมแดน
ซึ่งพบว่าผู้ให้ ข้อมูลหลักทัง้ วัยรุ่ นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ ตอนต้ นมีพฤติกรรมรักสวยรักงาม จึงทาให้ มี
โอกาสเสี่ยงหรื อมีแนวโน้ มต่อการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติได้ มากกว่าผู้ชาย การวิจยั ครัง้ ต่อไป เราอาจจะ
ทาวิธีวิทยาการวิจยั เชิงคุณภาพอย่างเดียว โดยเลือกศึกษาในแบบปรากฎการณ์วิทยา (Phenomenology
Study) เพื่อที่จะไปศึกษาประสบการณ์ของคนที่มีความรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าต่อตนเอง (Self-Esteem) ที่อยู่ในช่วง
วิกฤตหรื อเคยเข้ าสู่กระบวนการที่นาไปสู่การมีรูปร่ างสวยงามของผู้หญิ งไทยนัน้ แล้ วผ่านกระบวนการที่
นาไปสูก่ ารมีรูปร่างสวยงามมาได้ แล้ ว หรื ออาจศึกษาในประเด็นเรื่ องมุมมองต่อความงามเข้ ามาเป็ นตัวแปร
ที่สาคัญของการศึกษา
3. การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั แบบผสานวิธี ผลการศึกษานี ้นาไปเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นสาหรับ
นาไปศึกษาต่อยอดงานวิจยั ต่อไป ได้ แก่ การพัฒนารู ปแบบของโปรแกรมเพื่อเสริ มพฤติกรรมการบริ โภค
อาหารของผู้หญิงในแต่ละวัย หรื อการศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการกินผิดปกติระหว่างวัยรุ่นตอนปลาย
กับวัยผู้ใหญ่ ตอนต้ น หรื อนาไปประยุกต์ใช้ กับกลุ่มที่ เป็ นเพศชาย หรื อการจัดทาคู่มือการบริ โภคด้ าน
โภชนาการ โดยเน้ นอาหารส าหรั บผู้ หญิ งวัยต่ างๆ ให้ ถู กต้ องเหมาะสมตามหลักโภชนาการต่ อไป
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นอกจากนัน้ นาไปศึกษาในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ นักวิชาการด้ านพฤติกรรมศาสตร์ ด้ าน
โภชนาการ หรื อจากตัวผู้บริ โภคเอง ซึ่งเป็ นผู้ที่มีส่วนได้ เสียที่ได้ จากผู้ให้ ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยทาการ
ออกแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการหรื อการวิจยั แบบมีส่วนร่วม โดยให้ ทุกคนที่เกี่ยวข้ องเข้ ามาร่วมระบุปัญา
หา วางแผน สู่การลงมื อปฏิบัติ การสังเกตการณ์ การสะท้ อนผลและปรับแผนในกลุ่มที่ เสี่ยงต่อการมี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ เพื่อเป็ นแนวทางในการป้องกันไม่ให้ มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกินผิดปกติได้ เพื่อ
ขยายขอบเขตขององค์ความรู้ให้ กว้ างขวางมากขึ ้น
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ผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุงเทพมหำนคร. การค้ นคว้ าอิสระวิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
เอกสารรับรองโครงการวิจัย
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์
สถาบันยุทธศาสตร์ ตึกศาสตราจารย์ ดร สาโรช บัวศรี ชัน้ .20
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ
หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญและตัวอย่ างหนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บข้ อมูล
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ
งานวิจัยระยะที่ 1 เชิงปริมาณ : แบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย จานวน 5 คน

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพ
เครื่ องมืองานวิจยั

1. รศ.ดร.ปรี ยา ลีฬหกุล
2. ผศ.ดร.วิชดุ า กิจธรธรรม
3. ผศ.ดร.นริ สรา พึง่ โพธิ์สภ
4. อ.ดร.อมราพร สุรการ
5. พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์

สถานที่ปฏิบตั ิงาน
สานักงานหลักสูตรโภชนศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ อาคารสถาบันพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)

งานวิจัยระยะที่ 2 เชิงคุณภาพ :
แนวทางการสัมภาษณ์พฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย จานวน 3 คน

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพ
เครื่ องมืองานวิจยั

1. พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์
2. ผศ.ดร.นริ สรา พึง่ โพธิ์สภ
3. อ.ดร.อมราพร สุรการ

สถานที่ปฏิบตั ิงาน
สถาบันราชานุกลู (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ อาคารสถาบันพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในระยะที่ 1 : การวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใช้ ในระยะที่ 2: การวิจัยเชิงคุณภาพ
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ภาคผนวก ง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดที่ใช้ ในการวิจัย
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ตาราง 17 ค่าที ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้
(Corrected ItemTotal Correlation: rct) และค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ าของแบบวัดพฤติกรรมการ
กินผิดปกติของผู้หญิงไทย ฉบับทดลองใช้ (150 ข้ อ) ในกลุม่ ตัวอย่าง 2 วัย จานวน 100 คน
t-ratio

rct

ข้ อ

การ
แปรผล

3

คัดเลือก

4.47

4.76

.501

.531

4

คัดเลือก

5.00

5.03

.477

.501

5

คัดเลือก

5.91

6.27

.548

.543

6

คัดเลือก

4.40

4.65

.492

.530

7

คัดเลือก

6.06

6.06

.634

.615

8

คัดเลือก

7.01

6.85

.558

.565

9

คัดเลือก

4.05

4.64

.382

.411

10

คัดเลือก

4.88

4.37

.420

.459

11

คัดเลือก

9.77

9.15

.768

.738

12

คัดเลือก

5.56

5.48

.531

.559

13

คัดเลือก

6.61

6.50

.541

.567

14

คัดเลือก

6.56

6.24

.635

.629

15

ตัดทิ ้ง

1.20

-

-.050

-

การกินผิดปกติแบบ

16

คัดเลือก

10.00

9.25

.624

.613

Bulimia Nervosa

17

คัดเลือก

5.97

6.71

.694

.691

18

คัดเลือก

6.42

6.89

.727

.715

19

คัดเลือก

5.48

6.70

.473

.488

20

คัดเลือก

6.21

5.71

.719

.703

21

คัดเลือก

5.91

6.33

.551

.541

องค์ประกอบ

ก่อน
ก่อน
หลังตัดทิ ้ง
หลังตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
แบบวัดพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ (ค่าอานาจจาแนก=.250-.738, ค่าความเชื่อมัน่ =.917)
การกินผิดปกติแบบ
1
คัดเลือก
7.67
8.30
.652
.645
Anorexia Nervosa
2
คัดเลือก
7.34
7.34
.650
.651

Reliability

.939

.869
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ตาราง 17 (ต่อ)
t-ratio

ข้ อ

การ
แปรผล

การกินผิดปกติแบบ

22

ตัดทิ ้ง

ก่อน
ตัดทิ ้ง
.37

Binge Eating

23

คัดเลือก

24

องค์ประกอบ

rct

-

ก่อน
ตัดทิ ้ง
-.011

3.96

3.90

.285

.294

คัดเลือก

5.35

6.15

.387

.410

25

คัดเลือก

4.38

3.93

.359

.367

26

คัดเลือก

4.90

4.92

.422

.431

27

คัดเลือก

5.64

5.55

.424

.435

28

คัดเลือก

5.86

6.61

.469

.468

29

คัดเลือก

3.74

2.72

.202

.250

30

ตัดทิ ้ง

.47

-

-.044

-

หลังตัดทิ ้ง

หลังตัดทิ ้ง

Reliability

-

.931

แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ (ค่าอานาจจาแนก=.208-.705, ค่าความเชื่อมัน่ =.892)
ด้ านความรู้เชิง
ประเมินค่า

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ตัดทิ ้ง
คัดเลือก
คัดเลือก
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง

-1.07
6.60
5.12
.63
-2.82
4.97
2.42
6.82
6.30
4.89
4.98
4.57
4.82
1.46
2.83

5.23
9.05
5.09
3.43
8.45
7.12
3.45
6.37
4.99
6.35
-

-.111
.537
.516
-.023
-.226
.328
.211
.518
.556
.365
.468
.401
.480
.020
.290

.459
.639
.363
.258
.617
.656
.254
.511
.466
.537
-

.762
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t-ratio
องค์ประกอบ

ข้ อ

การแปรผล

46

คัดเลือก

ก่อน
ตัดทิ ้ง
6.84

47

คัดเลือก

48

rct

9.01

ก่อน
ตัดทิ ้ง
.509

5.77

5.61

.451

.557

คัดเลือก

2.28

2.75

.177

.283

49

คัดเลือก

3.98

4.99

.347

.475

50

คัดเลือก

4.08

2.70

.279

.208

51

ตัดทิ ้ง

.88

-

.057

-

52

ตัดทิ ้ง

.54

-

-.052

-

53

คัดเลือก

5.87

7.05

.517

.564

54

คัดเลือก

4.52

2.90

.404

.234

55

ตัดทิ ้ง

2.80

-

.263

-

56

ตัดทิ ้ง

2.25

-

.139

-

57

คัดเลือก

4.39

5.13

.374

.419

58

ตัดทิ ้ง

1.99

-

.060

-

59

คัดเลือก

5.89

4.79

.369

.413

60

ตัดทิ ้ง

3.03

-

.268

-

61

ตัดทิ ้ง

.68

-

.029

-

ด้ านความพร้ อม

62

ตัดทิ ้ง

-0.58

-

-.179

-

กระทา

63

คัดเลือก

7.14

12.85

.566

.705

64

คัดเลือก

5.23

8.45

.465

.611

65

ตัดทิ ้ง

1.01

-

.058

-

66

คัดเลือก

3.37

4.72

.326

.439

67

ตัดทิ ้ง

-0.66

-

-.119

-

68

ตัดทิ ้ง

-2.34

-

-.282

-

69

คัดเลือก

4.79

3.92

.399

.309

70

คัดเลือก

4.68

6.04

.395

.485

ด้ านความรู้สกึ

หลังตัดทิ ้ง

หลังตัดทิ ้ง

Reliability

.618

.682

.731
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t-ratio
องค์ประกอบ

ข้ อ

การแปรผล

71

rct

คัดเลือก

ก่อน
ตัดทิ ้ง
7.70

หลัง
ตัดทิ ้ง
10.87

ก่อน
ตัดทิ ้ง
.538

72

ตัดทิ ้ง

.58

-

.015

-

73

คัดเลือก

5.62

5.15

.342

.347

74

คัดเลือก

4.34

4.78

.331

.397

75
76
77

คัดเลือก
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง

3.38
-0.11
.12

4.77
-

.278
-.107
-.017

.335
-

หลังตัดทิ ้ง

Reliability

.641

แบบวัดการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม (ค่าอานาจจาแนก=.350-.820,
ค่าความเชื่อมัน่ =.901)
ปริมาณความมัน่ ใจ
78
คัดเลือก
3.80
3.18
.310
.350
ในความสามารถใน

79

คัดเลือก

11.26

10.33

.752

.754

การจัดการตนเอง

80

คัดเลือก

4.74

4.52

.302

.359

เมื่อต้ องการมีรูปร่าง

81

คัดเลือก

10.32

11.61

.718

.732

สวยงาม

82

คัดเลือก

10.31

11.04

.695

.734

83

คัดเลือก

10.49

11.72

.700

.729

84

คัดเลือก

11.26

12.04

.780

.774

85

คัดเลือก

13.60

14.02

.823

.820

86

คัดเลือก

11.70

12.35

.758

.746

87

คัดเลือก

8.12

7.93

.585

.613

88

คัดเลือก

6.27

6.96

.555

.576

89

ตัดทิ ้ง

-2.19

-

-.293

-

90

ตัดทิ ้ง

.30

-

-.092

-

แบบวัดการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ (ค่าอานาจจาแนก=.295-.782, ค่าความเชื่อมัน่ =.888)
การวิเคราะห์สาเหตุ
ของการตัดสินใจที่

91

คัดเลือก

10.02

11.58

.706

.772

.901
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การ
แปรผล

t-ratio
rct
องค์ประกอบ
ข้ อ
Reliability
ก่อน
หลังตัดทิ ้ง
ก่อน
หลังตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
จะแสดงพฤติกรรม
92
คัดเลือก
8.94
11.26
.703
.753
การกินผิดปกติ
93
คัดเลือก
6.40
6.60
.470
.458
94
คัดเลือก
4.99
7.21
.308
.491
.759
95
คัดเลือก
4.70
4.66
.354
.295
96
ตัดทิ ้ง
2.13
.040
97
ตัดทิ ้ง
-2.20
-.341
กาหนด/พัฒนา
98
คัดเลือก
8.47
10.58
.634
.711
99
คัดเลือก
5.87
7.50
.510
.573
ทางเลือก และทา
100
คัดเลือก
12.83
11.91
.758
.782
การเลือกวิธีที่ดีที่สดุ
101
คัดเลือก
10.74
11.35
.625
.749
.893
102
คัดเลือก
10.52
10.96
.597
.726
103
ตัดทิ ้ง
1.36
.012
104
ตัดทิ ้ง
-4.54
-.562
แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงาม (ค่าอานาจจาแนก=.291-.688, ค่าความ
เชื่อมัน่ =.887)
การสนับสนุนด้ าน
105
คัดเลือก
4.26
6.72
.391
.533
อารมณ์
106
คัดเลือก
2.66
3.46
.350
.291
107
คัดเลือก
4.36
4.57
.507
.545
108
คัดเลือก
4.75
5.97
.558
.617
.838
109
คัดเลือก
6.05
8.19
.625
.688
110
ตัดทิ ้ง
.15
-.258
การสนับสนุนด้ าน
111
คัดเลือก
5.55
8.05
.405
.513
ข้ อมูลข่าวสาร
112
คัดเลือก
5.05
7.96
.455
.544
113
คัดเลือก
4.90
7.16
.567
.657
114
คัดเลือก
5.36
6.81
.566
.654
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t-ratio
องค์ประกอบ

ข้ อ

การแปรผล

rct

ก่อน
ก่อน
หลังตัดทิ ้ง
หลังตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
115
คัดเลือก
6.44
9.21
.522
.650
116
ตัดทิ ้ง
-3.87
-.542
117
ตัดทิ ้ง
2.17
.088
118
ตัดทิ ้ง
.81
-.091
119
ตัดทิ ้ง
1.15
-.048
การสนับสนุนด้ าน
120
คัดเลือก
4.16
7.06
.468
.623
วัตถุสิ่งของ
121
คัดเลือก
4.26
4.07
.452
.503
122
คัดเลือก
6.11
5.21
.388
.501
123
คัดเลือก
8.05
7.45
.514
.584
แบบวัดตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม (ค่าอานาจจาแนก=.461-.707, ค่าความเชื่อมัน่ =.879)
ตัวแบบจากสื่อ
124
คัดเลือก
7.59
5.54
.562
.520
125
คัดเลือก
7.92
7.60
.586
.599
126
คัดเลือก
5.88
6.70
.592
.616
127
คัดเลือก
6.07
8.54
.571
.681
128
คัดเลือก
5.52
7.71
.421
.551
129
ตัดทิ ้ง
1.91
.167
130
ตัดทิ ้ง
1.15
.013
ตัวแบบจากบุคคล
131
คัดเลือก
7.12
5.98
.470
.461
132
คัดเลือก
5.32
7.38
.388
.563
133
คัดเลือก
9.04
10.49
.623
.707
134
คัดเลือก
4.61
4.28
.457
.526
135
คัดเลือก
5.31
4.94
.484
.572
136
คัดเลือก
5.91
7.79
.550
.681
137
ตัดทิ ้ง
1.68
.041
138
ตัดทิ ้ง
-0.27
-.202
-

Reliability

.831

.736

.800

.814
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องค์ประกอบ

ข้ อ

การแปร
ผล

t-ratio

rct

ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
139
ตัดทิ ้ง
-5.18
-.588
แบบวัดการเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม (ค่าอานาจจาแนก=.387-.764,
ค่าความเชื่อมัน่ =.870)
ความสามารถของ
140 คัดเลือก 4.33
4.32
.423
.387
บุคคลในการเข้ าถึง
141 คัดเลือก 8.33
13.95
.647
.764
แหล่งบริการ
142 คัดเลือก 10.98 10.24
.649
.631
143 คัดเลือก 8.81
12.48
.590
.689
144
ตัดทิ ้ง
2.09
.017
.016
วิธีการเข้ าถึงแหล่ง
145 คัดเลือก 8.44
7.97
.594
.590
บริการ
146 คัดเลือก 5.91
8.76
.476
.625
147 คัดเลือก 6.71
10.99
.527
.642
148 คัดเลือก 8.06
10.75
.538
.661
149
ตัดทิ ้ง
-4.17
-.595
150
ตัดทิ ้ง
-2.37
-.434
จานวนข้ อคาถามทังฉบั
้ บ
ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ

109 ข้ อ
.967
*แทนข้ อความ ทางลบ/ตัดทิ ้ง

150 ข้ อ
.917

Reliability

.793

.713
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ตาราง 18ค่าที ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้
(Corrected Item Total Correlation: rct) และค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ าของแบบวัด
พฤติกรรมการกินผิดปกติ ของผู้หญิงไทยฉบับใช้ จริง (109 ข้ อ) ในกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ จานวน
ทังสิ
้ ้นประมาณ 1,000 คน
องค์ประกอบ
ข้ อ
แบบวัดพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ (α = .946)
การกินผิดปกติแบบ
1
Anorexia Nervosa
2

t-ratio

rct

23.37
21.38

.534
.560

3

25.26

.591

4

22.43

.582

5

25.00

.624

6

21.97

.581

7

17.53

.644

8

22.03

.537

9

26.50

.582

10

25.81

.625

11

17.07

.637

12

19.48

.641

13
14

22.34
16.94

.623
.615

การกินผิดปกติแบบ

15

25.82

.657

Bulimia Nervosa

16

18.91

.623

17

16.55

.631

18

27.86

.605

19

16.74

.617

20

22.01

.639

การกินผิดปกติแบบ

21

21.21

.345

Binge Eating

22

24.43

.440

23

17.00

.304

24

24.81

.460

α

.939

.869

.931
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ตาราง 18 (ต่อ)
องค์ประกอบ

ข้ อ
25
26
27
แบบวัดเจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมการกิน (α = 0.883)
ด้ านความรู้
28
เชิงประเมินค่า
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ด้ านความรู้สกึ
38
39
40
41
42
43
44
45
46
ด้ านความพร้ อมกระทา
47
48
49
50

t-ratio
26.43
26.51
17.95

rct
.511
.473
.302

20.38
19.63
11.93
7.39
17.78
14.80
12.48
20.02
19.89
23.26
21.03
22.84
20.15
21.86
9.53
18.39
11.33
25.29
20.10
21.16
20.58
20.26
9.00

.538
.625
.069
-.049
.506
.552
.083
.431
.363
.397
.598
.606
.621
.650
-.023
.423
-.068
.535
.379
.693
.591
.628
.044

α

.762

.682
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ตาราง 18 (ต่อ)
องค์ประกอบ

ข้ อ
t-ratio
51
18.96
52
14.50
53
11.41
54
15.92
55
18.91
แบบวัดการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม (α = 0.909)
ปริมาณความมัน่ ใจใน
56
16.99
ความสามารถในการ
57
23.33
จัดการตนเองเมื่อต้ องการ
58
15.82
มีรูปร่างสวยงาม
59
25.77
60
29.60
61
27.77
62
29.44
63
40.79
64
32.58
65
26.29
แบบวัดการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกิน (α = 0.862)
การวิเคราะห์สาเหตุของ
66
29.76
การตัดสินใจที่จะแสดง
67
23.60
พฤติกรรมการกินผิดปกติ
68
20.40
69
22.72
70
15.40
71
13.18
กาหนด/พัฒนาทางเลือก
72
24.46
และทาการเลือกวิธีที่ดี
73
29.33
ที่สดุ
74
38.52
75
32.00

rct
.429
.539
.094
.254
.446
.555
.384
.575
.413
.336
.323
.471
.511
.380
.431
.353
.579
.600
.522
.459
.247
.373
.632
.721
.701

α
.731

.901

.759
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ตาราง 18 (ต่อ)
องค์ประกอบ

ข้ อ
t-ratio
76
33.17
แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงาม
การสนับสนุนด้ าน
77
35.88
อารมณ์
78
23.40
79
26.69
80
31.59
81
32.38
การสนับสนุนด้ านข้ อมูล
82
44.89
ข่าวสาร
83
43.48
84
32.67
85
26.08
86
49.01
การสนับสนุน
87
26.44
ด้ านวัตถุสิ่งของ
88
18.91
89
39.09
90
41.50
แบบวัดตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม
ตัวแบบจากสื่อ
91
33.75
92
33.64
93
41.58
94
25.75
95
21.41
ตัวแบบจากบุคคลอื่น
96
33.46
97
30.11
98
47.67
99
27.31
100
24.68

rct
.727
.390
.324
.326
.356
.319
.371
.410
.354
.315
.423
.256
.244
.414
.421
.512
.623
.554
.634
.619
.519
.685
.545
.560
.457

α

.939

.921
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ตาราง 18 (ต่อ)
องค์ประกอบ

ข้ อ
t-ratio
101
27.05
แบบวัดการเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม
ความสามารถของบุคคล
102
20.00
ในการเข้ าถึงแหล่งบริการ
103
30.71
104
42.05
105
37.79
วิธีการเข้ าถึงแหล่งบริการ
106
41.58
107
39.82
108
35.08
109
44.95

rct
.472
.555
.653
.611
.592
.575
.646
.665
.665

α

.919
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ตาราง 19ค่าที ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้ (Corrected Item
Total Correlation :rct) และค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ าของแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย
ฉบับทดลองใช้ (30 ข้ อ) ในกลุม่ ตัวอย่าง 2 วัย จานวน 100 คน
t-ratio
องค์ประกอบ ข้ อ
ข้ อความ
ก่อน
หลัง
ตัดทิ ้ง ตัดทิ ้ง
แบบวัดพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ (ค่าอานาจจาแนก=.250-.738, ค่าความเชื่อมัน่ =.917)
การกินผิดปกติ 1 ฉันกินผักหรือผลไม้ แทนอาหารหลักทุกมื ้อ
คัดเลือก 7.67 8.30
แบบ Anorexia
เพื่อลดน ้าหนัก
Nervosa
2 เมื่อฉันต้ องการกินอาหารในแต่ละมื ้อ ฉัน
คัดเลือก 7.34 7.34
มักจะทาการแบ่งอาหารออกเป็ นชิ ้นเล็กๆ
แล้ วกินเพียง 1-2 ชิ ้น
3 ฉันกินอาหารในแต่ละมื ้อจานวนน้ อยมาก
คัดเลือก 4.47 4.76
เพราะกลัวอ้ วน
4 เมื่อฉันเริ่ มหิว ฉันจะกินน ้าเปล่าอย่างน้ อย
คัดเลือก 5.00 5.03
1-2 ขวด ก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการกินอาหาร
มื ้อหลัก
5 ฉันกินอาหารตามปริ มาณพลังงานที่คานวณ คัดเลือก 5.91 6.27
ไว้ อย่างเข็มงวดทุกมื ้อ
6 ฉันไม่กินอาหารประเภทแป้ง เช่น ข้ าว
คัดเลือก 4.40 4.65
ก๋วยเตี๋ยว ขนมปั ง ฯลฯ เพราะต้ องการ
ควบคุมไม่ให้ มีน ้าหนักมากกว่าปั จจุบนั
7 ฉันกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มลดน ้าหนักหรื อ คัดเลือก 6.06 6.06
ควบคุมน ้าหนักแทนอาหารมื ้อหลัก
8 ฉันหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน ้าตาลเป็ นส่วน
คัดเลือก 7.01 6.85
ประกอบทุกชนิด เช่น ไอศครี ม, น ้าแข็ง,
บิงซู, ขนมหวาน, น ้าอัดลม ฯลฯ เพราะจะทา
ให้ ฉนั มีน ้าหนักเพิ่มได้
9 ฉันต้ องควบคุมปริ มาณการกินอาหารทุกมื ้อ คัดเลือก 4.05 4.64
เพราะกลัวว่าจะมีน ้าหนักตัวเพิ่มขึ ้นมากไป
กว่าขณะนี ้
10 ฉันกินผักหรือผลไม้ เล็กน้ อยแทนอาหารมื ้อ
คัดเลือก 4.88 4.37
หลัก เพือ่ ต้ องการทาให้ ตวั เองมีน ้าหนักตัว
ลดลง
การ
แปรผล

rct
ก่อน
ตัดทิ ้ง

หลัง
ตัดทิ ้ง

.652

.645

.650

.651

.501

.531

.477

.501

.548

.543

.492

.530

.634

.615

.558

.565

.382

.411

.420

.459

Reliability

.939
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ตาราง 19 (ต่อ)
องค์ประกอบ

ข้ อ

ข้ อความ

11 ฉันไม่กินอาหารมื ้อหลักเป็ นเวลามากกว่า
3 เดือน แต่มกั จะกินอาหารประเภทวิตามิน
หรื อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเล็กน้ อย
12 ฉันควบคุมอาหารประมาณ 3 เดือน โดยการ
ไม่กินอาหารมื ้อหลัก ทาให้ ฉนั มีน ้าหนัก
ลดลงอย่างมาก
13 ฉันงดอาหารและทาให้ หน้ าท้ องแบน เพื่อ
ต้ องการมีรูปร่างที่สวยงาม
14 ฉันทดลองใช้ ยาทุกประเภท เพื่อควบคุม
ไม่ให้ มีน ้าหนักเพิ่มขึ ้น
15 *ฉันไม่เคยกินอาหารประเภทวิตามิน/
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มลดน ้าหนักแทน
อาหารมื ้อหลัก
การกินผิดปกติ 16 ฉันมักกินอาหารมื ้อหลักที่มีพลังงานสูง ใน
แบบ Bulimia
ปริ มาณมากกว่าเพื่อนๆ ที่อยู่ในวัยเดียวกัน
Nervosa
หลังจากนันฉั
้ นจะนาอาหารออกจาก
ร่างกาย
17 ฉันกินอาหารปริ มาณมากกว่าคนทัว่ ไป
ในช่วงของการกินที่เท่าๆ กัน (เช่น ในช่วง 2
ชัว่ โมง)หลังจากนันฉั
้ นพยายามล้ วงคอทันที
18 เวลาที่ฉนั กินอาหารจานวนมากๆ แล้ ว
หลังจากกินเสร็จแล้ ว ฉันหาวิธีการต่างๆ
(เช่น ล้ วงคอทาให้ อาเจียน, ใช้ ยาระบาย
ฯลฯ) เพือ่ ให้ มีน ้าหนักตัวเท่าเดิมหรื อไม่ให้
เพิ่มขึ ้น
19 ฉันเลือกกินอาหารที่ฉนั ชอบ แม้ วา่ จะมี
พลังงานสูง เพราะฉันมีวิธีนาอาหารออก
จากร่างกาย เพื่อไม่ไห้ น ้าหนักขึ ้น
20 เมื่อฉันกินอาหารปริ มาณมากพอ ฉันจะหยุด
กินอาหารทันที แล้ วทาให้ อาเจียนนาอาหาร
ออกมา

คัดเลือก

t-ratio
ก่อน
หลัง
ตัดทิ ้ง ตัดทิ ้ง
9.77 9.15

ก่อน
ตัดทิ ้ง
.768

หลัง
ตัดทิ ้ง
.738

คัดเลือก

5.56

5.48

.531

.559

คัดเลือก

6.61

6.50

.541

.567

คัดเลือก

6.56

6.24

.635

.629

ตัดทิ ้ง

1.20

-

-.050

-

คัดเลือก

10.00

9.25

.624

.613

คัดเลือก

5.97

6.71

.694

.691

คัดเลือก

6.42

6.89

.727

.715

คัดเลือก

5.48

6.70

.473

.488

คัดเลือก

6.21

5.71

.719

.703

การ
แปรผล

rct
Reliability

.869
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ตาราง 19 (ต่อ)
องค์ประกอบ

การกินผิด
ปกติแบบ
Binge Eating

ข้ อ

ข้ อความ

21 หลังจากกินอาหารจานวนมากแล้ ว ฉัน
ควบคุมน ้าหนักตัวไม่ให้ เพิ่มขึ ้น โดยใช้
วิธีการต่างๆ เช่น การกินยาระบาย, กินยา
ลดน ้าหนัก, ยาขับปั สสาวะ, ออกกาลังกาย
มากกว่า 1 ชัว่ โมง ฯลฯ
22 *ฉันจะกิ นอาหารในปริ มาณมาก แต่ไม่เคย
ล้ วงคอเพื่อนาอาหารออกมา
23 ฉั น กิ น อาหารได้ ทุก มื อ้ และกิ น อาหารได้
ตลอดเวลา ไม่วา่ จะรู้สกึ หิวหรื อไม่
24 ฉันมักจะอยากกินอาหารตลอดเวลา แม้
ขณะที่ฉนั ตื่นขึ ้นมาตอนกลางคืน ฉันคิดถึง
แต่เรื่ องกิน
25 ฉันกินอาหารจานวนมาก โดยไม่สนใจว่า
น ้าหนักจะเพิ่มมากขึ ้นหรื ออ้ วน
26 ช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ฉันกิน
อาหารได้ มากกว่าคนอื่นๆ และในปริ มาณ
มากที่สดุ ในระยะเวลาที่เท่ากัน
27 ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ฉันกิน
อาหารมากกว่าคนอื่นตลอด เพราะไม่
สามารถที่จะควบคุมการกินของตัวเองได้
28 ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ฉันกิน
อาหารจานวนมากและต่อเนื่อง ถึงแม้ วา่ จะ
ไม่หิวก็ตาม
29 แม้ ฉนั กินอาหารค่อนข้ างรวดเร็วและ
ปริ มาณมาก แต่ไม่เคยทาหาวิธีนาอาหาร
ออกจากร่างกายเพื่อให้ หายแน่น
30 *ฉันกินอาหารเมือ่ รู้สกึ หิวเท่านัน้ เพราะจะ
ทาให้ ฉนั อ้ วนเกินไป

การ
แปรผล

t-ratio

rct

คัดเลือก

ก่อน
ตัดทิ ้ง
5.91

หลัง
ตัดทิ ้ง
6.33

ก่อน
ตัดทิ ้ง
.551

หลัง
ตัดทิ ้ง
.541

ตัดทิ ้ง

.37

-

-.011

-

คัดเลือก

3.96

3.90

.285

.294

คัดเลือก

5.35

6.15

.387

.410

คัดเลือก

4.38

3.93

.359

.367

คัดเลือก

4.90

4.92

.422

.431

คัดเลือก

5.64

5.55

.424

.435

คัดเลือก

5.86

6.61

.469

.468

คัดเลือก

3.74

2.72

.202

.250

ตัดทิ ้ง

.47

-

-.044

-

Reliability

.931
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ตาราง 20 ค่าความเชื่อมัน่ (α-Coefficient) ทังฉบั
้ บ ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับ
คะแนนรวมที่ ปรับแก้ (Correlated Item -Total Correlation) ของแบบวัดพฤติกรรมการกินอาหาร
ผิดปกติของแบบวัดพฤติกรรม การกินอาหารผิดปกติ
ค่า Correlated Item-Total Correlation
ข้ อ
การกินแบบ Anorexia Nervosa
1.ฉันกินผักหรื อผลไม้ แทนอาหารหลักทุกมื ้อ เพื่อลด
น ้าหนัก
2.เมื่อฉันต้ องการกินอาหารในแต่ละมื ้อ ฉันมักจะทา

การแบ่งอาหารออกเป็ นชิ ้นเล็กๆ แล้ วกินเพียง 1-2 ชิ ้น
3.ฉันกินอาหารในแต่ละมื ้อจานวนน้ อยมาก เพราะ
กลัวอ้ วน
4.เมื่อฉันเริ่ มหิว ฉันจะกินน ้าเปล่าอย่างน้ อย 1-2 ขวด
ก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการกินอาหารมื ้อหลัก
5.ฉันกินอาหารตามปริ มาณพลังงานที่คานวณไว้ อย่าง
เข็มงวดทุกมื ้อ
6.ฉันไม่กินอาหารประเภทแป้ง เช่น ข้ าว,ก๋วยเตี๋ยว,
ขนมปั งฯลฯ เพราะต้ องการควบคุมไม่ให้ มีน ้าหนัก
มากกว่าปั จจุบนั
7.ฉันกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มลดน ้าหนักหรื อควบคุม
น ้าหนักแทนอาหารมื ้อหลัก
8.ฉันหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน ้าตาล เป็ นส่วนประกอบทุก
ชนิด เช่น ไอศครี ม,น ้าแข็งบิงซู, ขนมหวาน, น ้าอัดลม
ฯลฯ เพราะจะทาให้ ฉนั มีน ้าหนักเพิ่มได้
9.ฉันต้ องควบคุมปริ มาณการกินอาหารทุกมื ้อ เพราะ
กลัวว่าจะมีน ้าหนักตัวเพิ่มขึ ้นมากไปกว่าขณะนี ้
10.ฉันกินผักหรื อผลไม้ เล็กน้ อยแทนอาหารมื ้อหลัก เพื่อ
ต้ องการทาให้ ตวั เองมีน ้าหนักตัวลดลง

ฉบับ
ทดลองใช้
(n=100)

ฉบับใช้ จริง (n=1000)
ก่อนการวิเคราะห์
องค์ประกอบ

หลังการวิเคราะห์
องค์ประกอบ

.647

.679

.627

.724

.727

.745

.746

.766

.702

.721

.730

.723

.783

.793

.721

.760

.763

.644

.696

.698

.702

.708

.651

.718

.757

.759

.736

.743

.601
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ตาราง 20 (ต่อ)

ข้ อ
11.ฉันไม่กินอาหารมื ้อหลักเป็ นเวลามากกว่า 3 เดือน

แต่มกั จะกินอาหารประเภทวิตามิน/ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มเล็กน้ อย
12.ฉันควบคุมอาหารประมาณ 3 เดือน โดยการไม่กิน
อาหารมื ้อหลัก ทาให้ ฉนั มีน ้าหนักลดลงอย่างมาก
13.ฉันงดอาหารและทาให้ หน้ าท้ องแบน เพื่อต้ องการมี
รูปร่างที่สวยงาม
14.ฉันทดลองใช้ ยาทุกประเภท เพื่อควบคุมไม่ให้ มี
น ้าหนักเพิ่มขึ ้น
การกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa
15.ฉันมักกินอาหารมื ้อหลักที่มีพลังงานสูง ในปริ มาณ
มากกว่าเพื่อนๆ ที่อยูใ่ นวัยเดียวกัน หลังจากนันฉั
้ น
จะนาอาหารออกจากร่างกาย
16.ฉันกินอาหารปริ มาณมากกว่าคนทัว่ ไป ในช่วงของ
การกินที่เท่าๆ กัน (เช่น ในช่วง 2 ชัว่ โมง) หลังจากนัน้
ฉันพยายามล้ วงคอทันที
17.เวลาที่ฉน
ั กินอาหารจานวนมากๆ แล้ ว หลังจากกิน
เสร็จแล้ ว ฉันหาวิธีการต่างๆ (เช่น ล้ วงคอทาให้
อาเจียน, ใช้ ยาระบาย ฯลฯ) เพื่อให้ มีน ้าหนักตัวเท่า
เดิมหรื อไม่ให้ เพิ่มขึ ้น
18.ฉันเลือกกินอาหารที่ฉน
ั ชอบ แม้ วา่ จะมีพลังงานสูง
เพราะฉันมีวิธีการนาอาหารออกจากร่างกาย เพื่อไม่
ไห้ น ้าหนักขึ ้น
19.เมื่อฉันกินอาหารปริ มาณมากพอ ฉันจะหยุดกิน
อาหารทันที แล้ วทาให้ อาเจียนนาอาหารออกมา

ค่า Correlated Item-Total Correlation
ฉบับ
ฉบับใช้ จริง (n=1000)
ทดลองใช้
ก่อนการวิเคราะห์ หลังการวิเคราะห์
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
(n=100)
.699

.728

.781

.761

.674

.724

.692

.669

.755

.717

.817

.788

.782

.834

.788

.817

.617

.659

.730

.765

.664

.802
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ตาราง 20 (ต่อ)
ข้ อ

20.หลังจากกินอาหารจานวนมากแล้ ว ฉันควบคุม

ค่า Correlated Item-Total Correlation
ฉบับ
ฉบับใช้ จริง (n=1000)
ทดลองใช้
ก่อนการวิเคราะห์ หลังการวิเคราะห์
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
(n=100)
.503

.683

.730

.764

.745

.793

.784

.767

.724

.807

24.ช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผา่ นมา ฉันกินอาหารได้
มากกว่าคนอื่นๆ และในปริมาณมากที่สดุ ในระยะ
เวลาที่เท่ากัน
25.ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผา่ นมา ฉันกินอาหาร
มากกว่าคนอื่นตลอด เพราะไม่สามารถที่จะควบคุม
การกินของตัวเองได้

.838

.839

.829

.842

.819

.826

26.ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ฉันกินอาหาร

.857

.831

.840

.578

.660

.647

.947

.946

.923

น ้าหนักตัวไม่ให้ เพิ่มขึ ้น โดยใช้ วิธีการต่างๆ เช่น การ
กินยาระบาย, กินยาลดน ้าหนัก, ยาขับปั สสาวะ,
ออกกาลังกายมากกว่า 1 ชัว่ โมง ฯลฯ
การกินผิดปกติแบบ Binge Eating
21.ฉันกินอาหารได้ ทกุ มื ้อ และกินอาหารได้ ตลอดเวลา
ไม่วา่ จะรู้สกึ หิวหรื อไม่
22.ฉันมักจะอยากกินอาหารตลอดเวลา แม้ ขณะที่ฉน
ั
ตื่นขึ ้นมาตอนกลางคืน ฉันคิดถึงแต่เรื่ องกิน
23.ฉันกินอาหารจานวนมาก โดยไม่สนใจว่าน ้าหนักจะ
เพิ่มมากขึ ้นหรื ออ้ วน

จานวนมากและต่อเนื่อง ถึงแม้ วา่ จะไม่หิวก็ตาม

27.แม้ ฉนั กินอาหารค่อนข้ างรวดเร็วและปริมาณมาก
แต่ไม่เคยหาวิธีการนาอาหารออกจากร่างกาย
เพื่อให้ หายแน่น
ค่า α-Coefficient ทังฉบั
้ บ
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ตาราง 21ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (Construct
Reliability: CR) และค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของตัวบ่งชี ้ตัวแปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average
Variance Extracted: AVE) ของแบบวัดพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ
แบบวัดพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ
ด้ านการกินแบบ Anorexia Nervosa
1
2
3
4
5
6
8
9
10
13
ด้ านการกินแบบ Bulimia Nervosa
16
17
19
ด้ านการกินแบบ Binge Eating
21
22
24
25
26
27
ทังฉบั
้ บ

Factor Loading

CR
.929

AVE
.566

.882

.654

.923

.679

.961

.567

.68
.75
.80
.76
.83
.79
.71
.76
.75
.68
.82
.87
.85
.73
.77
.90
.92
.89
.67
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ตาราง 22 เปรี ยบเทียบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ
2
3 องค์ประกอบ
639.62
2 องค์ประกอบ ด้ าน 1 + 2 , 3 2011.69
1 องค์ประกอบ
7276.79
รายละเอียด

df
145
147
148

2
1372.07**
6637.17**

df
2
3

RMSEA
.038
.113
.220

หมายเหตุ หมายถึง ** p<.01

จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แบบจาลองพฤติกรรมการกินอาหาร
ผิดปกติ มี 3 องค์ประกอบ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลอง
ได้ แก่ 2= 639.62, df=145, 2/df=4.41, RMSEA=.060, SRMR=.038, GFI=.93, CFI=.98
.
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ภาพประกอบ 11 แบบจาลองการวัดพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ

**

GFI
.93
.83
.57
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ตาราง 23ค่าความเชื่อมัน่ (α-Coefficient) ทังฉบั
้ บและค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนน
รวมที่ ปรับแก้ (Correlated Item-Total Correlation) ของแบบวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ

ข้ อ
ด้ านความรู้เชิงประเมินค่า
1
2
5
6
8
9
10
ด้ านความรู้สกึ
11
12
13
14
16
18
19
ด้ านความพร้ อมกระทา
20
21
22
24
25
27

ค่า Correlated Item-Total Correlation
ฉบับใช้ จริง (n=1,000)
ฉบับทดลองใช้
ก่อนการวิเคราะห์
หลังการวิเคราะห์
(n=100)
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
.508
.628
.532
.549
.444
.472
.538

.522
.533
.508
.535
.610
.522
.589

.628
.569
.629
.559
.582
.581
.557

.590
.658
.630
.632
.563
.635
.520

.615
.553
.680
.544
.640
.305

.554
.547
.573
.562
.522
.411

.623
.644
.706
.554

.637
.723
.663
.471
.476
.464
.578
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ตาราง 23(ต่อ)
ข้ อ

28
ค่า α-Coefficient ทังฉบั
้ บ

ค่า Correlated Item-Total Correlation
ฉบับใช้ จริง (n=1000)
ฉบับทดลองใช้
ก่อนการวิเคราะห์
หลังการวิเคราะห์
(n=100)
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
.430
.558
.867
.883
.867

หมายเหตุ หลังจากทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแล้ วซึง่ บางข้ อคาถามถูกตัดทิ ้งทาให้ ไม่ปรากฏ*
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนที่ปรับแก้
ค่า **

α-Coefficient ทังฉบั
้ บของแบบวัดจานวน 11 ข้ อ บางข้ อคาถามถูกตัดทิ ้งจากการ)

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ตาราง 24 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (Construct
Reliability: CR) และค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของตัวบ่งชี ้ตัวแปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average
variance extracted: AVE) ของแบบวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมการกินผิดปกติ
แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ
ด้ านความรู้เชิงประเมินค่า
1
2
5
6
ด้ านความรู้สกึ
16
18
19
ด้ านความพร้ อมกระทา
20
21

Factor Loading

CR
.745

AVE
.424

.804

.578

.803

.507

.62
.68
.60
.70
.74
.80
.74
.72
.64
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ตาราง 24 (ต่อ)
แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ
22
25
ทังฉบั
้ บ

Factor Loading
.79
.69

CR

AVE

.914

.496

ตาราง 25 เปรี ยบเทียบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองเจตคติตอ่ พฤติกรรมการกินอาหาร
ผิดปกติ
รายละเอียด
3 องค์ประกอบ
2 องค์ประกอบ ด้ าน 1 + 3 , 2
1 องค์ประกอบ

2
274.10
288.29
939.81

df
38
40
41

2

df

14.13**
665.71**

2
3

RMSEA
.079
.079
.148

GFI
.96
.95
.85

หมายเหตุ หมายถึง ** p<.01
จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แบบจาลองเจตคติตอ่ พฤติกรรมการ
กินอาหารผิดปกติ มี 3องค์ประกอบ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนี ความกลมกลืนของ
แบบจาลอง ได้ แก่ 2=274.10, df=38, RMSEA=.079, GFI=.96

ภาพประกอบ 12 แบบจาลองการวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ
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ตาราง 26 ค่าความเชื่อมัน่ (α-Coefficient) ทังฉบั
้ บและค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับ
คะแนนรวมที่ปรับแก้ (Correlated Item-Total Correlation) ของแบบวัดการรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการจัดการมีรูปร่างสวยงาม

ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ค่า α-Coefficient ทังฉบั
้ บ

ค่า Correlated Item-Total Correlation
ฉบับใช้ จริง (n=1,000)
ฉบับทดลองใช้
ก่อนการวิเคราะห์
หลังการวิเคราะห์
(n=100)
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
.461
.472
.664
.651
.561
.268
.382
.677
.672
.648
.723
.748
.720
.755
.739
.674
.839
.801
.745
.753
.771
.628
.624
.617
.616
.693
.687
.902
.909
.851

หมายเหตุ หลังจากทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแล้ วซึง่ บางข้ อคาถามถูกตัดทิ ้งทาให้ ไม่ปรากฏ*
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนที่ปรับแก้
**ค่า α-Coefficient ทังฉบั
้ บของแบบวัดจานวน 5 ข้ อ บางข้ อคาถามถูกตัดทิ ้งจากการ)
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
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ตาราง 27 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (Construct
Reliability: CR) และค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของตัวบ่งชี ้ตัวแปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average
Variance Extracted: AVE) ของแบบวัดการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการมีรูปร่าง
สวยงาม
แบบวัดการรับรู้ความสามารถตนเองใน
การจัดการมีรูปร่างสวยงาม

Factor Loading

CR

AVE

2

.61

.854

.543

7

.72

9

.87

10

.68

11

.78

ภาพประกอบ 13 แบบจาลองการวัดการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการมีรูปร่างสวยงาม
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ตาราง 28 ค่าความเชื่อมัน่ (α-Coefficient) ทังฉบั
้ บและค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนน
รวมที่ปรับแก้ (Correlated Item-Total Correlation) ของแบบวัดการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการ
กินผิดปกติ

ข้ อ
การวิเคราะห์สาเหตุของการตัดสินใจที่จะ
แสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ
1
2
3
4
5
กาหนด/พัฒนาทางเลือก และทาการเลือก
วิธีที่ดีที่สดุ
6
7
8
9
10
ค่า α – Coefficient ทังฉบั
้ บ

ค่า Correlated Item-Total Correlation
ฉบับใช้ จริง (n=1000)
ฉบับทดลองใช้
ก่อนการวิเคราะห์
หลังการวิเคราะห์
(n=100)
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ

.661
.621
.443
.500
.406

.570
.542
.470
.368
.228

.469
.665

.766
.617
.709
.655
.728
.879

.464
.658
.806
.691
.766
.862

.649
.728
.751

.661

.860

หมายเหตุ หลังจากทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแล้ วซึง่ บางข้ อคาถามถูกตัดทิ ้งทาให้ ไม่ปรากฏ*
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนที่ปรับแก้
……………… ค่า **α-Coefficient ทังฉบั
้ บของแบบวัดจานวน 6 ข้ อ บางข้ อคาถามถูกตัดทิ ้งจากการวิเคราะห์)

องค์ประกอบเชิงยืนยัน
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ตาราง 29 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (Construct
Reliability: CR) และค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวบ่งชี ้ตัวแปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average
Variance Extracted: AVE) ของแบบวัดการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ
แบบวัดการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ
การวิเคราะห์สาเหตุของการตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมการ
กินผิดปกติ
1
2
4
กาหนด/พัฒนาทางเลือก และทาการเลือกวิธีที่ดีที่สดุ
6
7
8

Factor Loading

CR
.668

AVE
.402

.797

.579

.848

.490

.62
.68
.60
.53
.77
.93

ทังฉบั
้ บ

ตาราง 30 เปรี ยบเทียบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ
รายละเอียด
2 องค์ประกอบ
1 องค์ประกอบ

2
25.35
91.76

df
5
6

2

df

66.41**

1

RMSEA
.064
.120

GFI
.99
.97

หมายเหตุ หมายถึง ** p<.01

จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยื นยัน แบบจาลองการตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมการกินผิดปกติ มี 2 องค์ประกอบ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจาลอง ได้ แก่ 2=25.35, df=5, RMSEA=.064, GFI=.99
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ภาพประกอบ 14 แบบจาลองการวัดการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ
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ตาราง 31 ค่าความเชื่อมัน่ (α-Coefficient) ทังฉบั
้ บและค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับ
คะแนนรวมที่ ปรับแก้ (Correlated Item-Total Correlation) ของแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
จากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงาม

ข้ อ

ค่า Correlated Item-Total Correlation
ฉบับใช้ จริง (n=1,000)
ฉบับทดลองใช้
ก่อนการวิเคราะห์
หลังการวิเคราะห์
(n=100)
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ

การสนับสนุนด้ านอารมณ์
1
2
3
4
5

.630
.540
.592
.651
.662

.772
.684
.799
.850
.809

.704
.617
.662
.704
.692

.584
.520
.620
.584
.565

.814
.808
.694
.618
.804

.773
.776

.564
.465
.526
.487
.890

.610
.470
.701
.676
.939

การสนับสนุนด้ านข้ อมูล ข่าวสาร
6
7
8
9
10

.776

การสนับสนุนด้ านวัตถุสิ่งของ
11
12
13
14
ค่า α-Coefficient ทังฉบั
้ บ

.703
.741
.925

หมายเหตุ หลังจากทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแล้ วซึง่ บางข้ อคาถามถูกตัดทิ ้งทาให้ ไม่ปรากฏ*
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนที่ปรับแก้
ค่า **α-Coefficient ทังฉบั
้ บของแบบวัดจานวน 10 ข้ อ บางข้ อคาถามถูกตัดทิ ้งจากการ)
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ตาราง 32 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (Construct
Reliability: CR) และค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของตัวบ่งชี ้ตัวแปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average
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Variance Extracted: AVE) ของแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่องการมีรูปร่าง
สวยงาม
แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ อง Factor Loading
การมีรูปร่างสวยงาม

CR

AVE

การสนับสนุนด้ านอารมณ์

.912

.678

.922

.798

.890

.802

.965

.738

1

.80

2

.69

3

.83

4

.91

5

.87

การสนับสนุนด้ านข้ อมูล ข่าวสาร
6

.89

7

.91

10

.88

การสนับสนุนด้ านวัตถุสิ่งของ
13

.86

14

.93

ทังฉบั
้ บ

ตาราง 33 เปรี ยบเทียบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองการสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่
เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงาม
รายละเอียด
3 องค์ประกอบ
2 องค์ประกอบ ด้ าน1, 2+3
1 องค์ประกอบ
หมายเหตุ หมายถึง ** p<.01

2
195.09
487.92
3896.35

df
32
34
35

2

df

292.83**
3701.26**

2
4

RMSEA
.071
.112
.332

GFI
.96
.91
.56
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จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แบบจาลองการสนับสนุนทางสังคม
จากกลุ่มเพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่ างสวยงาม มี 3 องค์ประกอบ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบ
ดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลอง ได้ แก่ 2=195.09, df=32, RMSEA=.071, GFI=.96

ภาพประกอบ 15 แบบจาลองการวัดการสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงาม
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ตาราง 34 ค่าความเชื่อมัน่ (α-Coefficient) ทังฉบั
้ บและค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับ
คะแนนรวมที่ปรับแก้ (Correlated Item-Total Correlation) ของแบบวัดตัวแบบจากสื่อของการมี
รูปร่างสวยงาม

ข้ อ

ค่า Correlated Item-Total Correlation
ฉบับใช้ จริง (n=1,000)
ฉบับทดลองใช้
ก่อนการวิเคราะห์
หลังการวิเคราะห์
(n=100)
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ

ตัวแบบจากสื่อ
1
2
3
4
5

.619
.539
.666
.482
.547

.644
.640
.749
.665
.585

.700
.479
.689
.501
.580
.736
.883

.692
.559
.754
.626
.712
.743
.921

.610
.578

ตัวแบบจากบุคคลอื่น
6
7
8
9
10
11
ค่า α-Coefficient ทังฉบั
้ บ

.696
.727
.526
.829

หมายเหตุ หลังจากทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแล้ วซึง่ บางข้ อคาถามถูกตัดทิ ้งทาให้ ไม่ปรากฏ*
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนที่ปรับแก้
ค่า **α-Coefficient ทังฉบั
้ บของแบบวัดจานวน 5 ข้ อ บางข้ อคาถามถูกตัดทิ ้งจากการ)
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
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ตาราง 35 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (Construct
Reliability: CR) และค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของตัวบ่งชี ้ตัวแปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average
Variance Extracted: AVE) ของแบบวัดตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม
แบบวัดตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม

Factor Loading

ตัวแบบจากสื่อ
4

.86

5

.80

ตัวแบบจากบุคคลอื่น
6

.82

8

.87

10

.65

ทังฉบั
้ บ

CR

AVE

.816

.689

.826

.617

.878

.593

ตาราง 36 เปรี ยบเทียบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่าง
สวยงาม
รายละเอียด
2 องค์ประกอบ
1 องค์ประกอบ

2
17.25
376.85

df
4
5

2

df

359.6**

1

RMSEA
.058
.273

GFI
.96
.87

หมายเหตุ หมายถึง ** p<.01

จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แบบจาลองตัวแบบจากสื่อของการ
มี รูปร่ างสวยงามมี 2 องค์ ประกอบ พิ จารณาได้ จากค่าสถิ ติที่ ใช้ ตรวจสอบดัชนี ความกลมกลืนของ
แบบจาลอง ได้ แก่ 2=17.25, df=4, RMSEA=.058, GFI=.96
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ภาพประกอบ 16 แบบจาลองการวัดตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม
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ตาราง 37 ค่าความเชื่อมัน่ (α-Coefficient) ทังฉบั
้ บและค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับ
คะแนนรวมที่ปรับแก้ (Correlated Item-Total Correlation) ของแบบวัดการเข้ าถึงแหล่งบริการที่
เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม

ข้ อ

ค่า Correlated Item-Total Correlation
ฉบับใช้ จริง (n=1,000)
ฉบับทดลองใช้
ก่อนการวิเคราะห์ หลังการวิเคราะห์
(n=100)
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ

ความสามารถของบุคคลในการเข้ าถึงแหล่ง
1
2
3
4

.476
.621
.721
.775

.551
.678
.683
.663

.729
.697
.723

.806
.829
.794
.820
.919

.685
.812
.760
.827
.919

.824
.776
.805
.914

วิธีการเข้ าถึงแหล่งบริการ
5
6
7
8

ค่า α-Coefficient ทังฉบั
้ บ

หมายเหตุ หลังจากทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแล้ วซึง่ บางข้ อคาถามถูกตัดทิ ้งทาให้ ไม่ปรากฏ*
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนที่ปรับแก้
**ค่า α-Coefficient ทังฉบั
้ บของแบบวัดจานวน 6 ข้ อ บางข้ อคาถามถูกตัดทิ ้งจากการ)
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
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ตาราง 38 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (Construct
Reliability: CR) และค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวบ่งชี ้ตัวแปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average
Variance Extracted: AVE) ของแบบวัดการเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม
แบบวัดการเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม

Factor
Loading

ความสามารถของบุคคลในการเข้ าถึงแหล่ง
2
3
4
วิธีการเข้ าถึงแหล่งบริการ
6
7
8
ทังฉบั
้ บ

CR

AVE

.813

.593

.903

.757

.925

.675

.79
.74
.78
.89
.84
.88

ตาราง 39 เปรี ยบเทียบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองการเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมี
รูปร่างสวยงาม
รายละเอียด
2 องค์ประกอบ
1 องค์ประกอบ

2
51.80
128.65

df
8
9

2

df

76.85**

1

RMSEA
.074
.115

GFI
.98
.96

หมายเหตุ หมายถึง ** p<.01

จากตาราง 39 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แบบจาลองการเข้ าถึงแหล่งบริการที่
เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงามมี 2 องค์ประกอบ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจาลอง ได้ แก่ 2=51.80, df=8, RMSEA=.074, GFI=.98
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ภาพประกอบ 17 แบบจาลองการวัดการเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม
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ตาราง 40 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) แต่ละองค์ประกอบของแบบวัด
พฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย จานวน 1,000 คน
องค์ประกอบ
พฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ
การกินแบบ Anorexia Nervosa

การกินแบบ Bulimia Nervosa

การกินแบบ Binge Eating

ข้ อ

Min

Max

Mean

SD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
11
5
5
5
5
5

1.78
1.38
1.54
1.39
1.26
1.19
.86
1.47
1.65
1.47
.81
.83
1.10
.81
1.12
.67
.57
1.19
.56
1.01
1.97
1.58
1.87
1.49
1.39

1.27
1.23
1.24
1.28
1.22
1.19
1.26
1.31
1.34
1.22
1.15
1.17
1.25
1.25
1.28
1.13
1.13
1.30
1.12
1.40
1.46
1.43
1.50
1.34
1.34
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ตาราง 40 (ต่อ)
องค์ประกอบ

ข้ อ

Min

Max

Mean

SD

26

0

5

1.44

1.39

27

0

5

1.80

1.54

28

0

5

1.53

1.40

29

0

5

1.24

1.22

30

0

5

1.69

1.71

31

0

5

1.94

1.51

32

0

5

1.31

1.36

33

0

5

.87

1.14

34

0

5

1.18

1.63

35

0

5

1.58

1.30

36

0

5

2.32

1.50

37

0

5

2.05

1.44

38

0

5

1.28

1.26

39
40

0
0

5
5

1.85
1.75

1.30
1.26

41

0

5

1.63

1.20

42

0

5

1.94

1.84

43

0

5

1.55

1.21

44

0

5

1.68

1.45

45

0

5

1.63

1.23

46

0

5

1.99

1.41

47

0

5

1.33

1.28

48

0

5

1.60

1.38

49

0

5

1.01

1.22

50

0

5

2.05

1.75

51

0

5

1.81

1.25

เจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมการกินผิดปกติ
ด้ านความรู้เชิงประเมินค่า

ด้ านความรู้สกึ

ด้ านความพร้ อมกระทา
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องค์ประกอบ

ข้ อ

Min

Max

Mean

SD

52

0

5

.87

1.18

53

0

5

1.42

1.79

54

0

5

2.09

1.42

55

0

5

1.84

1.34

การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม
ปริมาณความมัน่ ใจในความ

56

0

5

1.94

1.32

สามารถในการจัดการตนเอง

57

0

5

2.52

1.28

เมื่อต้ องการมีรูปร่างสวยงาม

58

0

5

1.59

1.37

59

0

5

2.22

1.30

60

0

5

2.50

1.29

61

0

5

2.68

1.28

62

0

5

2.31

1.28

63

0

5

2.22

1.28

64

0

5

2.54

1.34

65

0

5

2.20

1.35

66

0

5

2.49

1.38

การวิเคราะห์สาเหตุของการ

67

0

5

1.32

1.34

ตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมการ

68

0

5

.93

1.19

กินผิดปกติ

69

0

5

2.22

1.49

70

0

5

1.67

1.24

71

0

5

2.97

1.43

กาหนด/พัฒนาทางเลือก และทา

72

0

5

2.12

1.71

การเลือกวิธีที่ดีที่สดุ

73

0

5

1.78

1.43

74

0

5

1.61

1.42

75

0

5

1.31

1.27

76

0

5

1.23

1.28

การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกิน
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ข้ อ

Min

Max

Mean

SD

องค์ประกอบ

ข้ อ

Min

Max

Mean

SD

การสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนในเรื่ องการมีรูปร่างสวยงาม
การสนับสนุนด้ านอารมณ์

การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร

การสนับสนุนด้ านวัตถุสิ่งของ

77

0

5

2.80

1.42

78

0

5

3.07

1.24

79

0

5

3.15

1.16

80

0

5

3.04

1.24

81

0

5

2.96

1.28

82

0

5

2.27

1.50

83

0

5

2.20

1.53

84

0

5

2.91

1.31

85

0

5

2.98

1.26

86

0

5

2.19

1.58

87

0

5

2.47

1.43

88

0

5

2.94

1.30

89

0

5

1.98

1.58

90

0

5

1.99

1.58

91

0

5

2.99

1.45

92

0

5

2.14

1.50

93

0

5

2.58

1.44

94

0

5

1.80

1.34

95

0

5

1.56

1.34

96

0

5

2.61

1.48

97

0

5

1.68

1.49

98

0

5

2.36

1.52

99

0

5

2.29

1.39

100

0

5

2.83

1.40

101

0

5

2.94

1.41

ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม
ตัวแบบจากสื่อ

ตัวแบบจากบุคคลอื่น
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ตาราง 40 (ต่อ)
องค์ประกอบ

ข้ อ

Min

Max

Mean

SD

การเข้ าถึงแหล่งบริการที่เอื ้อต่อการมีรูปร่างสวยงาม
ความสามารถของบุคคลในการ

102

0

5

2.48

1.36

เข้ าถึงแหล่งบริการ

103

0

5

1.49

1.38

104

0

5

2.07

1.52

105

0

5

1.70

1.45

106

0

5

2.03

1.54

107

0

5

1.44

1.48

108

0

5

1.45

1.42

109

0

5

1.65

1.52

วิธีการเข้ าถึงแหล่งบริการ

ประวัติผ้ เู ขียน

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

อารี บินทปั ญญา
10 พฤศจิกายน 2513
พ.ศ. 2537 การพยาบาลศาสตร์ บณ
ั ฑิต (การพยาบาลและผดุงครรภ์)
จาก วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (พย.บ.)
พ.ศ. 2543 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา (กศ.ม.)
จาก มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2561 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.) (เน้ นวิจยั )
สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
51/341 เสรี ภาพคอนโดเทล ถนนงามวงศ์วาน ตาบลท่าทราย
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

