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การวิจัยนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างและพัฒนาแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทยที่มี

คณุภาพเที่ยงตรงและเช่ือมัน่ 2) เพื่อทดสอบและพฒันาแบบจ าลองสมการโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตปัุจจยัจิต
สงัคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3) ค้นหาค าอธิบาย
เก่ียวกบัตวัแปรที่ส่งผลต่อการมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ  และ 4) กระบวนการการมีรูปร่างสวยงาม
ของผู้หญิงไทยที่น าไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติ  ภายใต้บริบทวฒันธรรมการบริโภค การวิจัยผสานวิธีแบบมีล าดับ 
ประกอบด้วย 1) การวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 1,000 คน แบบสอบถาม 8 ตอน วิเคราะห์ข้อมลูสถิติด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป LIISREL และ 2) การวิจยัเชิงคณุภาพ กลุม่ผู้ ให้ข้อมลูหลกั จ านวน 19 คน ท าการสมัภาษณ์เชิงลกึ ใช้
การวิเคราะห์เชิงเนือ้หาผลการวิจยัพบว่า 1) แบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทยมีคณุภาพเช่ือถือได้  มีค่า
ความเช่ือมั่น 0.94 2) แบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติของผู้ หญิงไทย มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (c2=356.70, df=102, GFI=.95, CFI=.96, TLI=.98, 
CAIC=731.63, Relative c2=3.49) 3) เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ การรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการ
การมีรูปร่างสวยงาม การสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่าง
สวยงาม การเข้าถึงแหล่งบริการที่เอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม และการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติมีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ และรายได้ของครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติในบางคน  4) 
กระบวนการการมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทยที่น าไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติ  ได้แก่ (1) ช่วงก่อนเข้าสู่กระบวนการ 
(แรงบนัดาลใจ การรับรู้ค่านิยมวฒันธรรมการบริโภคอาหารเพื่อความผอม การมองเห็นคณุค่าของความอยากผอม การ
เสาะแสวงหาแหล่งข้อมลูเพื่อการควบคมุน า้หนกัและการตดัสินใจแน่วแน่ว่าอยากผอมโดยการควบคมุน า้หนกั ) (2) ช่วง
เข้าสู่กระบวนการ (การเข้าถึงแหล่งบริการที่เอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงามและวิธีการจดัการให้ตวัเองมีรูปร่างสวยงาม  (3) 
ช่วงหลงัจากกระบวนการ (การมองเห็นคณุค่าการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติและการมองเห็นโทษของการมีพฤติกรรม
การกินผิดปกติ 
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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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กิตตกิรรมประกาศ 
  

การวิจัยครัง้นีส้ าเร็จได้ด้วยดี เน่ืองจากบุคคลหลายท่าน  ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั และ ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จนัประเสริฐ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม ท่ีให้ความกรุณากบัผู้วิจยัเป็นอยา่งยิ่งในการให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน า ให้
ความช่วยเหลือ ให้ก าลงัใจ และชีแ้นะแนวทางในทกุกระบวนการของการท าวิจยั ท าให้ผู้วิจยัสามารถแก้ไขปรับปรุง
ปริญญานิพนธ์จนส าเร็จอยา่งสมบรูณ์ครบถ้วนมากขึน้ 

ขอกราบขอบพระคณุ รศ.ดร.สชีุรา ภทัรายตุวรรตน์ ประธานคณะกรรมการสอบปากเปลา่ ผศ.ดร.น าชยั 
ศภุฤกษ์ชยัสกุล ประธานหลกัสตูรฯ รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา ผู้อ านวยการสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.
นริสรา พึ่งโพธ์ิสภ กรรมการการสอบปากเปล่า  ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษาด้านวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ 
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ จนปริญญานิพนธ์เลม่นีเ้สร็จและมีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

ขอกราบขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญในการให้ค าปรึกษาและตรวจเคร่ืองมือประกอบด้วย 
รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกลุ ผศ.ดร.วิชดุา กิจธรธรรม ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธ์ิสภ ผศ.ดร. อมราพร สรุการ และ พญ.มธุรดา 
สุวรรณโพธ์ิ ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ขอกราบขอบพระคณุผู้บริหารศนูย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจฬุาภรณ์  โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ และผู้บริหาร
ฝ่ายการพยาบาลทกุท่าน ท่ีให้ความอนเุคราะห์ในการให้ทนุเพ่ือศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก  รวมถึงการให้เวลาใน
การท าวิจยัเป็นระยะเวลา 2 ปี และการสนบัสนนุให้การศกึษาในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี 

ขอขอบคุณผู้ ร่วมวิจัยทุกท่าน  ท่ีให้ความส าคัญและให้ความกรุณาแก่ผู้ วิจัยในการให้ข้อมูลด้วย
แบบสอบถามและการสมัภาษณ์ จนท าให้งานวิจยัครัง้นีบ้รรลตุามวตัถปุระสงค์และส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ทกุท่าน  ท่ีให้การอบรมสัง่สอนให้ความรู้
แก่ผู้ วิจัยด้วยความเมตตามาโดยตลอด และเพ่ือนร่วมรุ่นปริญญาเอก (เน้นวิจัย) ท่ีเป็นกัลยาณมิตรทุกท่านของ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  รวมถึงขอบคุณเจ้าหน้าท่ีบุคลากรของสถาบันทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือ
ประสานงานในทกุขัน้ตอนของการวิจยั 

สดุท้ายขอขอบพระคณุก าลงัใจและการสนบัสนนุท่ีได้จากครอบครัวของผู้วิจยัคณุประโยชน์อนัใดท่ีเกิด
จากปริญญานิพนธ์นี ้ ผู้วิจยัขอมอบให้กบับิดามารดาของข้าพเจ้าท่ีล่วงลบัไปแล้ว  ซึ่งคอยอบรมสัง่สอนให้ลกูเป็น
คนดี มีความวิริยะอสุาหะ ขยนั ตอ่สู้และอดทนตอ่การด าเนินชีวิตตลอดมา 

  
  

อารี  บินทปัญญา 
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บทที่ 1 
บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
สังคมไทยในปัจจุบันมีความเป็นโลกาภิวัตน์เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสังคม        

เมืองใหญ่ ท าให้เกิดการหลัง่ไหลของเทคโนโลยีข้อมลูข่าวสารโดยผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ท่ีไร้พรมแดน          
เกิดความเช่ือมโยงระหว่างวัฒนธรรมการบริโภคของผู้ คนจากท่ีหนึ่งไปสู่อีกท่ีหนึ่ง ส่งผลต่อวิถีการ
บริโภคอาหารเพื่อการด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเกิดค่านิยมทัง้ในหมู่วยัรุ่นและวยัผู้ ใหญ่
ตอนต้นต้องการผอม สาเหตสุ าคญัมาจากได้รับสิง่กระตุ้นจากสื่อโฆษณา ศิลปิน ดารา นกัร้องท่ีมีรูปร่าง
ผอม รวมทัง้การโฆษณาผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีช่วยให้มีรูปร่างผอมเป็นแรงจูงใจ ซึ่งน าไปสู่การเกิด
ปัญหาต่างๆ ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมท่ีส่งผลต่อสขุภาพ นอกจากนัน้             
ผู้หญิงไทยมักจะกังวลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง มีความเช่ือต่างๆ หรือความนิยมคลั่งไคล้ 
(Fads) ความเพ้อฝันและความหลงใหลในตัวเอง (Idealism and Narcissism) ความคิดแปลก  ๆ
(Idiosyncratic Thinking) การมีค่านิยมในเร่ืองรูปลกัษณ์ทางกายจึงมีแนวโน้มของการเปลี่ยนไปในทาง
ตะวนัตกมากขึน้ กลา่วคือมีลกัษณะกลวัอ้วนตามแบบฉบบัในทางตะวนัตก (Lotrakul, 1999: 49-55) 
โดยมาตรฐานความงามของผู้หญิงจะแปรเปลี่ยนไปตามวฒันธรรม เช่น หลายๆ สงัคมมองว่าผู้หญิง
ผอมมีค่าเท่ากับความสวย แต่บางประเทศอาจนิยมผู้ หญิงเจ้าเนือ้ จึงเป็นเร่ืองค่านิยมของสังคม 
วฒันธรรมและมีความสมัพนัธ์กับอ านาจชนชัน้ทางสงัคม (Cortese, 2004) การท่ีท าให้คนไม่พอใจใน
รูปร่างของตนพบว่าส่วนใหญ่จะมีอายใุนช่วงวยัเด็กตอนต้นและวยัรุ่น แต่ยงัมีแนวโน้มพบในผู้หญิงวยั
กลางคน (The National Eating Disorders Collaboration, 2011) ซึ่งพฤติกรรมดงักล่าวน าไปสู่โรคการ
กินผิดปกติได้  

ความชุกของโรคการกินผิดปกติ (Eating Disorders) ในต่างประเทศพบว่ามีอตัราการเกิด
โรคการกินผิดปกติสงูขึน้ทุกปีและแพร่กระจายไปทั่วโลก ได้แก่ ผู้หญิงในแถบยุโรป เม่ือพิจารณาจาก
ความแตกต่างของพืน้ท่ี กลุ่มอายุและกลุ่มเชือ้ชาติ พบว่าเป็นแบบ Anorexia Nervosa ร้อยละ <1-4 
ส่วน แบบ Bulimia Nervosa ร้อยละ <1-2 ซึ่งโรคท่ีกล่าวมานี ้มีแนวโน้มอัตราการเกิดโดยรวมไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก และมีแนวโน้มค่อนข้างลดลง แต่กลบัพบว่าแบบ Binge Eating เพิ่มขึน้ ร้อยละ 
<1-4 (Anna Keski-Rahkonen & Linda Mustelin, 2016: 340-344) เช่น ประเทศอังกฤษ พบผู้ ป่วย
ใหม่ท่ีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยแบบ Anorexia Nervosa ในช่วงปี ค.ศ.1960-2011 
พบว่าระหว่างปี ค.ศ.1960-1990 มีผู้หญิงท่ีป่วยเป็นโรคนีป้ระมาณ 2-3 ต่อประชากร 100,000 คน และ
ระหว่างปี ค.ศ.2002-2011 มีการป่วยเพิ่มขึน้ถึง 5-6 (Holland, Hall, Yeates, & Goldacre, 2016: 59-66) 
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ประเทศฟินแลนด์ พบแบบ Anorexia Nervosa ร้อยละ 3.6 แบบ Bulimia Nervosa ร้อยละ 2.3 และ
แบบ  Binge Eating ร้อยละ 0.7 พบช่วงอายุ 22-27 ปี  (Mustelin, Raevuori, & Hoek, 2015: 1106-
1112; Mustelin, et al., 2016: 85-91) และจากฐานข้อมลูพืน้ท่ีชมุชน โดยใช้เกณฑ์การวินิจฉยัทางคลนิิก
ตามเกณฑ์การวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับท่ี 5 (Diagnostic and Statistical Manual 
Disorders Fifth Edition: DSM-5) ในการจ าแนกโรคการกินผิดปกติ พบว่าวยัรุ่นและผู้ ใหญ่ท่ีมีช่วงอาย ุ
10-24 ปี เป็นแบบ Binge Eating ในประเทศอังกฤษ บริเวณทางตอนใต้ของเมืองลอนดอน โดยใช้
เกณฑ์ DSM-IV ในการจ าแนกโรคการกินผิดปกติ โดยช่วงระยะเวลา 12 เดือนท่ีผา่นมา พบวา่มีความชกุ
ของแบบ Binge Eating ร้อยละ 3.6 แบบ Bulimia Nervosa ร้อยละ 0.8 แบบ Purging Disorder และ
แบบ Other Specified Feeding and Eating Disorder (OSFED) ร้อยละ 0.6 (Solmi, Hotopf, Hatch, 
Treasure, & Micali, 2016: 369-381) และมีเพียงร้อยละ 30 ท่ีได้รับการประเมินและการดูแลรักษาโรค
เท่านัน้ ในประเทศอเมริกาพบแบบ Anorexia Nervosa ร้อยละ 0.5-2.2 และแบบ Bulimia Nervosa ร้อยละ 
0.9-3.0 ในผู้ ห ญิ 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 มขึ น้ในช่วงอายุ  15-49 ปี  (Thomas, Lee, & Becker, 2016) ใน
ประเทศสเปน พบนกัเรียนท่ีอาศยัอยู่ในบาร์เซโลนา ท่ีมีอายรุะหวา่ง 12-20 ปี โดยท าการทดสอบทศันคติ
การกินและความสมัพนัธ์ของครอบครัว พบว่าร้อยละ 25.2 มีความเสี่ยงของการกินผิดปกติมีระดบัสูง 
(Vilma Garrido, Riquenes Josefina, & Sala Roca, 2015: 87-99) และพบโรคการกินผิดปกติในประเทศ
เดนมาร์ค ฝร่ังเศส สวีเดน เป็นต้น  

นอกจากนัน้ในปี ค.ศ. 2014 พบอตัราการเกิดโรคมากขึน้ในประเทศอาหรับและประเทศทาง
แถบเอเชีย  โดยจากการเช่ือมโยงกบับริบททางสงัคมอตุสาหกรรม  สงัคมเมืองและยคุโลกาภิวตัน์ (Pike, 
Hoek, & Dunne, 2014: 436-442) เช่น ประเทศจีน พบ >1.38 ล้านคน มีความชุกในผู้ หญิงแบบ 
Anorexia Nervosa ร้อยละ 1.05 แบบ Bulimia Nervosa ร้อยละ 2.98 และแบบ Binge Eating ร้อยละ 
3.58 ส่วนประเทศญ่ีปุ่ นมีความชุกต ่ากว่าคือในผู้ หญิงแบบ Anorexia Nervosa ร้อยละ 0.43 แบบ 
Bulimia Nervosa ร้อยละ 2.32 และ Binge Eating ร้อยละ 3.30 ในประเทศไทยพบว่าเป็นโรคการกิน
ผิดปกติท่ีเป็นผู้ เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลศิริราชพยาบาล จ านวน 35 ราย เช่น แบบ Bulimia 
Nervosa 16 ราย Anorexia Nervosa 18 ราย และแบบ Eating Disorder Not Otherwise Specified 1 
ราย (ฐิตวี แก้วพรสวรรค์, พรจิรา ปริวชัรากลุ และวนัรวี พิมพ์รัตน์, 2556: 283-296)  
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ส าหรับประเทศไทย ได้มีการส ารวจทัศนคติและพฤติกรรมการกินของวยัรุ่นหญิงเม่ือปี 
ค.ศ.1994 โดยใช้แบบสอบถาม Eating Attitude Test-40 ของนักเรียนหญิงชัน้มัธยมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตัง้แต่ 12-19 ปี พบอุบตัิการณ์ของนักเรียนมีทัศนคติและพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติร้อยละ 8.96 (Keawpornsawan, 1994: 363-368) และจากการศึกษาความชุกของทศันคติและ
พฤติกรรมการกินผิดปกติในนักเรียนหญิงชัน้มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร อายุ 12-18 ปี ใช้
แบบสอบถาม Eating Attitude Test-26 พบร้อยละ 10.74 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึน้เม่ือเทียบกับการศึกษาท่ี
คล้ายกนัก่อนหน้านี ้(อาภาภรณ์ พึง่ยอด และปราโมทย์ สคุนิชย์, 2554: 149-158) และพบวา่นิสติหญิง
ระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยันเรศวร ร้อยละ 19.68 มีความไม่พึงพอใจในรูปร่างของตนเองสูง
มาก ซึ่งมีความเสี่ยงท่ีจะพัฒนาไปเป็นกลุ่มอาการผิดปกติในการกินได้ และพบว่าร้อยละ 5.02 ของ
นิสติหญิงมีทศันคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติสงู (พฒันาวดี พฒันถาบตุร และคณะ, 2554)  

นอกจากนัน้ ได้มีการพัฒนาแบบประเมิน Eating Attitudes Test-26 ฉบบัภาษาไทย เพื่อ
ช่วยในการวินิจฉัยโรคความผิดปกติในการกิน (Eating Disorders) ในผู้หญิงไทยอายุ 13 ปีขึน้ไป เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการวินิจฉยัทางคลนิิกตามเกณฑ์การวินิจฉยัของสมาคมจิตแพทย์อเมริกนัฉบบัท่ี 4 ใน
ปัจจุบันพบว่ามีผู้ เป็นโรคการกินผิดปกติในประเทศไทยท่ีเป็นผู้ ป่วยเข้ารับการรักษา ท่ีโรงพยาบาล         
ศิริราชพยาบาล ได้ท าการ ศึกษาความเท่ียงตรงของแบบประเมิน Eating Attitude Test โดยน าผู้ ป่วยท่ี
เป็นโรคความผิดปกติในการกิน 35 ราย ได้แก่ แบบ Bulimia Nervosa จ านวน 16 ราย แบบ Anorexia 
Nervosa จ านวน 18 ราย และแบบ Eating Disorder Not Otherwise Specified จ านวน 1 ราย 
(ฐิตวี แก้วพรสวรรค์, พรจิรา ปริวัชรากุล และวนัรวี พิมพ์รัตน์, 2556: 283-296) ซึ่งผู้ วิจัยท าการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับโรคการกินผิดปกติในประเทศไทย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549-
2560 พบว่ามีการศึกษาเก่ียวกับโรคดังกล่าวค่อนข้างน้อย แต่มีงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับโรคการกิน
ผิดปกติ ได้แก่ งานวิจยัเชิงปริมาณส่วนใหญ่ท่ีศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตปัุจจยัหรือเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบั
การกินผิดปกติ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยหรือเง่ือนไขมีความเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการกินผิดปกต ิ
หรืองานวิจยัเพื่อการพฒันาเคร่ืองมือเพื่อใช้ประเมินการเกิดโรคการกินผิดปกติ และงานวิจยัเชิงการ
ส ารวจดเูร่ืองพฤติกรรมการกินผิดปกติในแต่ละช่วงวยั ผลการศึกษาสอดคล้องกนัว่าวยัรุ่นส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการกินผิดปกติและอยู่ในช่วงอาย ุ13-40 ปี และมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาไปสู่โรคการกินผิดปกติ 
เป็นต้น ซึง่ต้องได้รับการวินิจฉยัจากแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ เน่ืองจากเป็นโรคท่ีมีพฤติกรรมค่อนข้างซ า้ซ้อน 
และเม่ือพบว่าบุคคลนัน้เป็นโรคจ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเน่ือง ในบางครัง้ผู้ ป่วยอาจไม่
ต้องการเปิดเผยข้อมลูสว่นตวัและถือวา่เป็นความลบัของผู้ ป่วย ท าให้มีข้อจ ากดัในการรายงานความชกุ
ของโรค 
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โรคดงักล่าว ส่วนมากพบในวยัรุ่นผู้หญิง เป็นโรคท่ีมีการรับรู้ ความรู้สึก ความคิดเก่ียวกบั
รูปร่างและน า้หนักตัวผิดปกติอย่างรุนแรงและมีพฤติกรรมการกินผิดปกติอย่างมาก จนท าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมอย่างรุนแรง เม่ือจ าแนกตาม DSM-V 
(American Psychiatric Association, 2013: 329-354) แบ่งออกเป็นโรค 3 แบบหลัก ได้แก่  1) แบบ 
Anorexia Nervosa คือ การท่ีบุคคลมีความรู้สึกกังวล คิดหมกมุ่นเก่ียวกับรูปร่างและน า้หนกัตวัอย่าง
มาก และพยายามจ ากัดปริมาณพลังงานของอาหารและลดน า้หนักอย่างเข้มงวด 2) แบบ Bulimia 
Nervosa คือ การท่ีบุคคลมีความรู้สึกกงัวลคิดหมกมุ่นเก่ียวกับรูปร่างและน า้หนกัตวัอย่างมาก แต่กิน
อาหารปริมาณมากกว่าคนปกติทั่วไป ในช่วงเวลาและสถานการณ์คล้ายกัน หลงัจากนัน้รู้สึกผิดจะมี
พฤติกรรมพยายามก าจดัอาหารท่ีกินอย่างมากออกจากร่างกาย เช่น ล้วงคอให้อาเจียน หรือออกก าลงั
กายติดต่อกนัอย่างยาวนาน เป็นต้น และ 3) แบบ Binge Eating คือ การท่ีบคุคลกินอาหารจ านวนมาก
จนไมส่ามารถควบคมุการกินได้ แตไ่ม่พยายามก าจดัอาหารท่ีกินออกจากร่างกาย โรคดงักลา่วอาจมีผล
ตอ่สติปัญญาอีกด้วย และมีอตัราการตายสงูท่ีสดุของโรคทางจิตเวช (Sadock, Sadock, & Ruiz, 2015: 
509-532; Arcelus, Mitchell, Wales, & Nielsen, 2011: 724-731; Campbell & Peebles, 2014: 582-
592) สาเหตุเกิดจากภาวะแทรกซ้อนคือความไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย เช่น โพแทสเซียมหรือ
คลอไรด์ในเลือดต ่า (ชาญวิทย์ พรนภดล, 2547) จนท าให้เสียชีวิตได้ พบว่าร้อยละ 25 เสียชีวิตจากการ
ฆา่ตวัตาย (Arcelus, Mitchell, Wales, & Nielsen, 2011: 724-731)   

ดงันัน้ ผู้ วิจัยเห็นว่าการท่ีผู้หญิงไทยมีค่านิยมต่อการมีรูปร่างสวยงามในบริบทสงัคมและ
วฒันธรรมไทยนัน้ แต่ละบุคคลอาจมีมุมมองท่ีแตกต่างกันออกไปและอาจใช้วิธีการต่างๆ กัน เพื่อให้
ตนเองมีรูปร่างสวยงาม ทัง้ท่ีค่านิยมดงักล่าวอาจส่งผลกระทบตอ่สขุภาพทัง้ด้านการมีสขุภาพดีและไม่
ดี หรือเสี่ยงตอ่การเกิดโรคการกินผิดปกติได้ ในฐานะนกัพฤติกรรมศาสตร์และบคุลากรทางการแพทย์จึง
สนใจศึกษาพฤติกรรมการกินท่ีน าไปสู่การกินผิดปกติของผู้หญิงในสงัคมและวฒันธรรมไทย ซึ่งเป็น
ข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาคณุภาพของผู้หญิงไทยไม่ให้เสี่ยงต่อการกินผิดปกติ เพื่อตอบค าถามการ
วิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้น าทฤษฎีอิทธิพลสามทางของ Flay, Snyder and Petraitis (2009: 451-510) มา
ประยกุต์ใช้ในงานวิจยันี ้โดยเช่ือว่าพฤติกรรมของวยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น เป็นผลมาจาก
อิทธิพลหลัก 3 ประการคื อ (Flay & Petraitis, 1994: 19-44; Flay, 1999: S111-S114; 19-44; Flay, 
Snyder, & Petraitis, 2009: 451-510) ได้แก่  1) อิทธิพลภายในตัวบุคคล เป็นอิทธิพลท่ีเก่ียวกับ
ทางด้านพนัธุกรรมและคณุลกัษณะส่วนบุคคล ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อตนเอง ความรู้สึกมี
คณุค่าต่อตนเองและสมรรถนะทางสงัคมของบุคคล 2) อิทธิพลระหว่างบุคคล เป็นอิทธิพลท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมค่อนข้างมาก เน่ืองจากพฤติกรรมสขุภาพของบคุคลเกิดจากการสงัเกตและการเลียนแบบ
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ทศันคติและพฤติกรรมของบคุคลอ่ืน โดยเฉพาะบคุคลท่ีมีความผกูพนัใกล้ชิดท่ีเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่
รอบๆ ตัวบุคคล และ 3) อิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม เกิดจากบริบททางวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ท าให้ส่งผลต่อความเช่ือค่านิยมในสงัคมไทย ความเช่ือศาสนา การเมือง สภาวะทาง
เศรษฐกิจ เป็นต้น สิ่งเหล่านี ล้้วนท าให้บุคคลต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน เกิดการรับรู้ข้อมูลและ
ประสบการณ์ โดยผ่านการเรียนรู้จากการมีปฏิสมัพนัธ์กนั ท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ สามารถคาดเดา
ผลดีผลเสียของพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้และมีการให้คุณค่าต่อผลลพัธ์นัน้ ซึ่งการมีรูปร่างสวยงามตาม
ความต้องการของวยัรุ่นหญิงตอนปลายและผู้ ใหญ่ตอนต้นนัน้ ล้วนแล้วแต่พยายามหาวิธีการต่างๆ 
เช่น การอดอาหาร การใช้ยาลดความอ้วน การออกก าลงักายอยา่งหกัโหม เป็นต้น ล้วนเป็นพฤติกรรม
การกินผิดวิธีเพื่อให้ได้รูปร่างตามท่ีตนปรารถนา  

ในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมท่ีถูกก าหนดโดยกลุ่มนายทุนในระบบบริโภคนิยม จึงได้ยก
ประเด็นเร่ืองความงามของผู้หญิง โดยการผ่านสื่อต่างๆ ออกมาเป็นผลิตภณัฑ์เสริมสร้างความงามหรือ
บคุลิกภาพให้ผู้บริโภคท่ีเป็นผู้หญิงให้คล้อยตามกบัมายาคติ (Myth) ให้ดดูีอยู่เสมอ การได้มาซึง่รูปร่าง
ท่ีสวยงามตามความต้องการของวัยรุ่นหญิงตอนปลายและผู้ ใหญ่ตอนต้นนัน้ ล้วนแล้วแต่จะสรรหา
วิธีการตา่งๆ ท่ีกลา่วไว้ข้างต้น โดยหาทางจดัการกบัรูปร่างของตนเองด้วยการอดอาหาร การกินยาลดความ
อ้วน และมีพฤติกรรมการกินผิดวิธีเพื่อให้ได้รูปร่างท่ีต้องการ โดยพบว่าวยัรุ่นหญิงนิยมซือ้ยาถ่ายมากิน
เองเร่ิมจาก 1-2 เม็ด และเพิ่มจ านวนขึน้เร่ือย  ๆยงัมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ เช่น การอม  ๆคาย  ๆอาหาร 
หรือการล้วงคอให้อาเจียน ซึง่วิธีการก็จะเพิ่มระดบัความรุนแรงขึน้เร่ือย  ๆสง่ผลกระทบรุนแรงถึงขัน้ท าให้
เสียชีวิตได้ และพบว่าร้อยละ 87 ในวยัรุ่นผู้ชายก็ไม่พอใจในรูปร่างของตนเองเช่นกนั โดยไม่ใส่ใจในการ
จัดการรูปร่างเท่าวัยรุ่นผู้หญิง แต่เลือกวิธีการออกก าลงักายหรือกินอาหารเสริมจ าพวกโปรตีนแทน  
ส่วนแหล่งอิทธิพลท่ีท าให้วยัรุ่นอยากผอมเกินร้อยละ 50 ได้รับอิทธิพลมาจากตะวนัตก ได้แก่ อนัดบัท่ี 1 
รูปภาพและบทความในนิตยสารต่างประเทศท่ีแปลเป็นภาษาไทย ร้อยละ 24.43 อนัดบั 2 วิทย ุโทรทศัน์ 
เช่น ภาพยนตร์ มิวสิกวิดีโอ ร้อยละ 22.24 และอนัดบัท่ี 3 มาจากกลุ่มเพื่อนฝูงหยอกล้อเปรียบเทียบ
รูปร่างตนเองกบัเพื่อนด้วยกนั ร้อยละ 19.36 ตามล าดบั (จลุนี เทียนไทย, 2549: 1) อาจท าให้เกิดผลเสีย
ต่อภาวะสขุภาพ จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่ถกูต้องและมีคณุค่าทางโภชนาการต ่า ส่งผลต่อ
การพฒันาการของเด็กไมส่มวยัทัง้ร่างกายและสติปัญญา บางคนอาจถึงขัน้เสียชีวิตได้ ดงันัน้ ผู้หญิงทัง้ 
2 วยัเป็นวยัท่ีก าลงัเจริญเติบโตและเป็นวยัเจริญพนัธุ์ เร่ืองของอาหารและโภชนาการเป็นสิ่งจ าเป็นและ
เป็นปัจจัยพืน้ฐานส าหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการทัง้ทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพอนามัยของมนุษย์ให้แข็งแรงสมบูรณ์ ควรกินอาหารให้ถูกหลกั
โภชนาการ หมัน่ออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอและหลีกเลี่ยงอาหารท่ีมีไขมนัสงู ก็จะส่งผลให้มีรูปร่าง 
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สมสว่นตามต้องการ จากสภาพปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้หญิงท่ีเปลี่ยนแปลงตามกระแส
โลกาภิวตัน์ และมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการเกิดโรคการกินผิดปกติ รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
ข้อมลูข่าวสารท่ีไร้พรมแดน ท าให้ผู้วิจยัตระหนกัเห็นความส าคญัของแนวโน้มการเกิดโรคดงักลา่ว  

การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้การวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบมีล าดบัเชิง
อธิบาย(Explanatory Sequential Design) (Creswell, 2007; Creswell & Plano Clark, 2011; Creswell, 
2013; Creswell, 2015) โดยเร่ิมการเก็บข้อมลูการวิจยัเชิงปริมาณ ในระยะท่ี 1 เพื่อการสร้างและพฒันา
แบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ท่ีมีคณุภาพเท่ียงตรงและเช่ือมัน่ และเพื่อทดสอบและ
พฒันาแบบจ าลองสมการโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุปัจจยัจิตสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม   
การกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้ทฤษฎีอิทธิพลสามทาง
มาประยกุต์ใช้ จากนัน้น ามาสร้างและพฒันาแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมลิสเรล ผลจากการวิเคราะห์ได้ค้นพบความสมัพนัธ์ระหว่าง    
ตวัแปรอิทธิพลภายในตวับุคคล อิทธิพลระหว่างบุคคลและอิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม ท่ีส่งผล
ต่อการมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ และค้นพบผู้ ให้ข้อมลูหลกัท่ีมีพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ แล้วจึงเก็บการวิจยัเชิงคณุภาพในระยะท่ี 2 เพื่อค้นหาค าอธิบายเก่ียวกบัตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่การ
มีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ และเพื่อท าความเข้าใจกระบวนการท่ีน าไปสูก่ารมีรูปร่าง
สวยงามของผู้หญิงไทย ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ ภายใต้บริบทวฒันธรรมการบริโภค เพื่อ
การติดตามผลจากการวิจยัเชิงปริมาณและท าความเข้าใจผลการวิจยัเชิงปริมาณให้ลึกซึง้ โดยน าผลท่ี
ได้ไปสรุปตีความร่วมกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ ท าให้เกิดข้อสรุปผลการวิจยัแบบผสานวิธีท่ีสามารถ
ตอบค าถามการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ ทัง้ในเชิงปรวิสัย (Objective) และอัตวิสัย (Subjective) เพื่อ
น าไปใช้เป็นประโยชน์ตอ่บคุลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เห็นแนวโน้มของปัญหาท่ีเพิ่มขึน้ เพื่อท่ีจะ
ร่วมมือกนัหาแนวทางการส่งเสริม ป้องกนั รวมถึงการส่งเสริมและให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยง เพื่อลดความ
รุนแรงของปัญหานีใ้นอนาคต 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อการสร้างและพฒันาแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ท่ีมีคณุภาพ

เท่ียงตรงและเช่ือมัน่   
2. เพื่อทดสอบและพฒันาแบบจ าลองสมการโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตปัุจจยั    

จิตสงัคมท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อค้นหาค าอธิบายเก่ียวกับตวัแปรท่ีมีผลต่อการมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการ
กินผิดปกติ     
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4. เพื่อท าความเข้าใจกระบวนการการมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย ท่ีน าไปสู่พฤติกรรม
การกินผิดปกติ ภายใต้บริบทวฒันธรรมการบริโภค  

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ความส าคญัทางวิชาการ 

1.1  งานวิจยันีเ้กิดการประยุกต์ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
แบบมีล าดับเชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) ชนิดการวิจัยเชิงปริมาณน าการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยมีการวิจัยเชิงปริมาณมาใช้ในการสร้างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้
หญิงไทยท่ีมีคุณภาพเท่ียงตรงและเช่ือมั่น ซึ่งรวมทัง้มีความเหมาะสมในการน าไปใช้กับ
กลุม่เปา้หมาย 

1.2  งานวิจยันีเ้กิดองค์ความรู้ใหม่ในการน าตวัแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ ท่ีเกิดจากการ 
บรูณาการของศาสตร์ในสาขาตา่ง  ๆร่วมกนัอธิบายตวัแปรทัง้ทางด้านมานษุยวิทยา ด้านสงัคมวิทยาและด้าน
จิตวิทยา 

1.3 แบบจ าลองสมการโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ท่ีเก่ียวข้อง
กบัพฤติกรรมการกินผิดปกติของการมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย สามารถอธิบายความสมัพนัธ์เชิงทฤษฎี
ท่ีผสมผสานและเป็นพลวตั ระหว่างทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และสะท้อนพฤติกรรมการ
กินผิดปกติของการมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย ภายใต้บริบทของสังคมและวฒันธรรมไทย เพื่อได้ข้อมลู
พืน้ฐานส าคญัเป็นแนวทางส าหรับการวางแผนพฒันาปรับปรุงและประยกุต์ใช้กบัผู้หญิงในสงัคมไทยตอ่ไป 

1.4 ผลการวิจัยครัง้นีเ้กิดประโยชน์ในด้านการยืนยันการน าแนวคิดทฤษฎีสามทางมา
อธิบายความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่างตวัแปรทางพฤติกรรมศาสตร์กบัตวัแปรทางด้านสขุภาพ และค้นพบ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ เพื่อน าไปใช้
เป็นพืน้ฐานตอ่ยอดสูก่ารวิจยัและพฒันา 

1.5 ผลการศกึษาครัง้นี ้เป็นข้อมลูเบือ้งต้นส าหรับน าไปศกึษาตอ่ยอดงานวิจยัตอ่ไป ได้แก่
การจดัโปรแกรมเพื่อเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้หญิงในแต่ละวยั การจดัท าคู่มือการบริโภคด้าน
โภชนาการ โดยเน้นอาหารส าหรับผู้หญิงวยัตา่งๆ  เป็นต้น 

2. ความส าคญัทางนโยบายและทางปฏิบตัิ 
2.1 ผลการวิจยัครัง้นีไ้ด้เคร่ืองมือวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติในผู้หญิงไทย ทัง้วยัรุ่นตอน

ปลายและวยัผู้ ใหญ่ตอนต้นท่ีมีคุณภาพมีความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ เพื่อช่วยในการประเมินผลลพัธ์
สขุภาพท่ีเกิดขึน้ได้ หรือในการวางแผนการด าเนินงานของหน่วยงานสาธารณสขุ และสถานศกึษาในการจดัท า
นโยบายและยทุธศาสตร์ในการสร้างเสริมสขุภาพ โดยเฉพาะในผู้หญิงไทย 
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2.2 ผลการวิจยัครัง้นีมี้ความพิเศษเฉพาะของวฒันธรรม เพื่อช่วยให้สามารถน าไปใช้ในการ
พฒันาโปรแกรม/คู่มือการปอ้งกนัและการรักษาท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรม (Culturally) เชือ้ชาติ (Racially) 
และศาสนาอ่ืน  ๆ(Ethnically) ซึง่มีความเหมาะสมกบังานการวิจยัในอนาคตตอ่ไป  

2.3 การวิจยัครัง้นีไ้ด้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่องค์กร เป็นแนวทางในการปอ้งกนัไม่ให้เกิด
เป็นโรคการกินผิดปกติในผู้หญิงไทย และใช้เป็นประโยชน์ให้กับผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พ่อแม่ ครู ครอบครัว 
บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานได้เห็นแนวโน้มของปัญหาท่ีเพิ่มขึน้ เพื่อท่ีจะร่วมมือกันหาแนวทาง
ปอ้งกนั รวมถึงการสง่เสริมและให้ความรู้แก่กลุม่เสี่ยง เพื่อลดความรุนแรงของปัญหานี ้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ผู้วิจยัแบ่งขอบเขตออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ขอบเขตด้านเนือ้หา 2) ขอบเขตด้านตวัแปร และ 

3) ขอบเขตด้านวิธีด าเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงันี ้
ขอบเขตด้านเนือ้หา 

การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ใช้วิธีการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบมีล าดบั
เชิ งอธิ บาย (Explanatory Sequential Design) (Creswell & Plano Clark, 2007, 2011; Creswell, 2013; 
Creswell, 2015) โดยแบง่ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 เป็นการศกึษาวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อการสร้างและพฒันาแบบวดัพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติของผู้ หญิงไทยท่ีมีคุณภาพเท่ียงตรงและเช่ือมั่น และเพื่อทดสอบและพัฒนาแบบจ าลองสมการ
โครงสร้างความสมัพันธ์เชิงสาเหตุปัจจยัจิตสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย      
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ระยะท่ี 2 หลังจากได้ผลการศึกษาในระยะท่ี 1 แล้ว ผู้ วิจัยมาท าการศึกษาในระยะท่ี 2 
ต่อไป ซึง่เป็นการศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพในรูปแบบการศกึษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) โดยน ามา
พิจารณาเลือกกลุม่เปา้หมายท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง เพื่อค้นหาค าอธิบายเก่ียวกบัตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่การมี
รูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ และเพื่อท าความเข้าใจกระบวนการท่ีน าไปสูก่ารมีรูปร่างสวยงาม
ของผู้หญิงไทย ท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติ ภายใต้บริบทวฒันธรรมการบริโภค  

ขอบเขตด้านตัวแปร  
การวิจยัระยะท่ี 1 ตวัแปรมี 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นตวัแปรปัจจยัจิตสงัคมเชิงสาเหตหุรือตวั

แปรอิสระ และอีกกลุม่เป็นตวัแปรตาม ดงันี ้
1. ตวัแปรปัจจยัจิตสงัคมเชิงสาเหต ุมีจ านวน 3 กลุม่ ได้แก่ 

1.1 อิทธิพลภายในบคุคล จ านวน 3 ตวัแปร ได้แก่ 
1.1.1 เจตคตท่ีิมีตอ่พฤตกิรรมการกินผิดปกติ  
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1.1.2 การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่าง
สวยงาม 

1.1.3  การตดัสินใจแสดงพฤตกิรรมการกินผิดปกติ 
1.2 อิทธิพลระหวา่งบคุคลและสงัคม จ านวน 2 ตวัแปร ได้แก่ 

1.2.1 การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่าง
สวยงาม 

1.2.2  ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม 
1.3 อิทธิพลสิง่แวดล้อมทางวฒันธรรม จ านวน 2 ตวัแปร ได้แก่ 

1.3.1 การเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม 
1.3.2  รายได้ของครอบครัว 

2. ตวัแปรตาม จ านวน 1 ตวัแปร คือ พฤติกรรมการกินผิดปกติ 
ขอบเขตด้านวิธีด าเนินการวิจัย  

ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
ระยะท่ี 1 
ผู้วิจยัได้เลือกพืน้ท่ีท าการศกึษาครัง้นี ้โดยวยัรุ่นตอนปลาย แหลง่พืน้ท่ีในการเก็บ

ข้อมลูคือ มหาวิทยาลยัภาครัฐและเอกชน และวยัผู้ ใหญ่ตอนต้นพืน้ท่ีในการเก็บข้อมลู ได้แก่ ศนูย์การค้า 
ศนูย์ความงาม โรงพยาบาล สถานศกึษาตา่งๆ (เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาลยั เป็นต้น) สถานท่ี
ท างาน ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ระยะท่ี 2 
ผู้วิจยัได้เลือกพืน้ท่ีท าการศกึษาและผู้ให้ข้อมลูครัง้นี ้โดยวยัรุ่นตอนปลาย แหล่ง

พืน้ท่ีในการเก็บข้อมูลคือ มหาวิทยาลยัภาครัฐและเอกชน และวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น พืน้ท่ีในการเก็บข้อมูล 
ได้แก่ ศนูย์การค้า ศนูย์ความงาม สถานศกึษา สถานท่ีท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอบเขตวิธีการวิจยั 
ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา  

ระยะท่ี 1    
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษา   

ประชากรท่ีศึกษาครัง้นี ้คือ ผู้หญิงไทยท่ีมีอายุตัง้แต่ 18-40 ปี แบ่งออกเป็น 2 
กลุม่ ได้แก่ กลุม่วยัรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence) คือ นกัศกึษาผู้หญิง ช่วงอาย ุ18-24 ปี ท่ีก าลงัศกึษา
ระดบัมหาวิทยาลยัทัง้ภาครัฐและเอกชน ทัง้หมดจ านวน 45 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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และวัยผู้ ใหญ่ ตอนต้น (Early Adulthood) ช่วงอายุ  25-40 ปี  เป็นวัยท างาน ท่ีอาศัยอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

กลุม่ตวัอยา่ง  
1.ขัน้ตอนการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ผู้ วิจัยไม่ทราบจ านวนทัง้กลุ่มวัยรุ่นตอน

ปลายท่ีเป็นนักศึกษาผู้ หญิงท่ีก าลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทัง้ภาครัฐและเอกชน และวัยผู้ ใหญ่
ตอนต้น เป็นวยัท างาน ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดงันัน้ จึงต้องก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่างให้เหมาะสมกับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติวิธีการประมาณค่าแบบไลค์
ลิฮดูสงูสดุ (Maximum Likelihood) (Bollen, 1989: 108) จากกฎความเพียงพอในการวิเคราะห์ข้อมลู ท่ี
ได้ก าหนดว่าขนาดกลุม่ตวัอย่างต่อจ านวนตวัแปรสงัเกตในรูปแบบท่ีเพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมลูควรมี
สัดส่วน 10-20 : 1 เน่ืองจากการประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง (Review Literature) 
งานวิจยัครัง้นีมี้ตวัแปรสงัเกต 17 ตวัแปร ดงันัน้ รวมกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ ใหญ่
ตอนต้น มีจ านวนทัง้สิน้อยา่งน้อยกลุม่ละไมต่ ่ากวา่ 340 คน 

2. ขัน้ตอนการเลือกกลุ่มตวัอย่าง ผู้ วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ท า
การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

2.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นวัยรุ่นตอนปลาย ท าวิธีการสุ่มแบบสองขัน้ตอน (Two 
Stage Sampling) ดงันี ้

2.1.1 การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) แบ่งตามมหาวิทยาลยั
ทัง้ภาครัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 45 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลยั
ภาครัฐ จ านวน 24 แห่ง และมหาวิทยาลยัภาคเอกชน จ านวน 21 แห่ง 

2.1.2 วิธีการสุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified Random Sampling) ได้แก่ กลุม่
ตัวอย่างที่ เป็นวัยรุ่นตอนปลาย หลังจากมีการแบ่งตามวิธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่มแล้ว ผู้ วิจัยท าการสุ่ม
ออกเป็นมหาวิทยาลัยภาครัฐ จ านวน 2 แห่ง และมหาวิทยาลัยภาคเอกชน จ านวน 2 แห่ง รวมเป็น          
4 แห่ง ด้วยวิธีการสุ่มโดยแบง่ตามท่ีอยู่ในกลุ่มคณะสงัคมศาสตร์ และกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มีกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 500 คน 

2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น ท าวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) ช่วงอายุ 25-40 ปี เป็นวัยท างาน ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ได้แก่ ศนูย์การค้า ศนูย์ความงาม โรงพยาบาล สถานศกึษาต่าง  ๆ(เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาลยั เป็น
ต้น) สถานท่ีท างาน ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีตอบรับเข้าร่วมการวิจยัในครัง้นี ้โดยมีกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 
500 คน 
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เกณฑ์การคดัเข้า (Inclusion Criteria)  
1. กลุ่มตวัอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) วยัรุ่นตอนปลาย ช่วงอาย ุ18-24 

ปี โดยเป็นผู้ ท่ีก าลงัศกึษาระดบัมหาวิทยาลยัภาครัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และ 2) วัยผู้ ใหญ่ตอนต้น ช่วงอายุ 25-40 ปี เป็นวัยท างาน ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

2. กลุม่ตวัอย่างลงยินยอมเข้าร่วมการวิจยัทกุคน (กรณีกลุม่ตวัอย่างอายไุม่ครบ 
20 ปี บริบูรณ์ กลุ่มตวัอย่างและผู้ปกครองลงยินยอมเข้าร่วมการวิจยัทกุคน) ตลอดระยะเวลาท่ีท าวิจยั 
ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลช่วงประมาณ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2560-31 มีนาคม พ.ศ.2561 (ระยะเวลา 4 
เดือน)  

เกณฑ์การคดัออก (Exclusion Criteria)   
1. เคยเข้ารับการรักษาตวัด้วยโรคการกินผิดปกติในโรงพยาบาลมาก่อน  
2. กลุม่ตวัอยา่งท่ีท าแบบสอบถามไมค่รบทกุข้อ  

ระยะท่ี 2  
การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case 

Study Approach) โดยด าเนินการภายหลังท่ีได้รับผลจากการวิจัยเชิงปริมาณในระยะท่ี 1 ท่ีได้ค้นพบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิทธิพลภายในตวับุคคล อิทธิพลระหว่างบุคคล และอิทธิพลสิ่งแวดล้อมทาง
วฒันธรรม ท่ีส่งผลต่อการมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ และค้นพบผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ีมี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ แล้วด าเนินการวิจยัคณุภาพ ในระยะท่ี 2 น ามาท าการสมัภาษณ์เชิงลกึ เพื่อช่วยใน
การอธิบายผลให้กระจ่างยิ่งขึน้ หรือเพื่อท าความเข้าใจผลการวิจยัในระยะท่ี 1 โดยผู้วิจยัลงพืน้ท่ีเลือกกลุ่ม
ผู้ ให้ข้อมูลหลัก ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และก าหนดเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion 
Criteria) ของผู้ ร่วมวิจยัดงันี ้ 

 
เกณฑ์การคดัเข้า (Inclusion Criteria)   

1. เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะท่ี 1 โดยวัยรุ่นตอนปลาย เป็นผู้ ท่ีก าลัง
ศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัภาครัฐและเอกชน และวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น เป็นวัยท างาน ท่ีอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ศนูย์การค้า ศนูย์ความงาม โรงพยาบาล สถานศึกษาต่างๆ (เช่น 
โรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาลยั เป็นต้น) ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 19 คน หรือจนกว่าจะได้
ข้อมลูอิ่มตวั (Creswell, 1998) 
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2. เคยเข้ารับบริการคลินิกเสริมความงาม หรือเคยบริโภคผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ
เสริมความงามทางโซเซียลเน็ตเวอร์คหรือซือ้ตามร้านขายยาทัว่ไป >1 ครัง้  

3. ผ่านการท าแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ ร่วมกบัพฒันา
จากแบบประเมิน Eating Attitude Test-26 (EAT-26) โดยมีคะแนนอยู่ในเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 75 จากนัน้
ผู้ วิจัยท าการคดัเลือกผู้ ให้ข้อมูลหลกั (Key Informants) และน ามาท าการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) ต่อไป โดยต้องมีประสบการณ์ ได้แก่ 1) เคยท าให้ตนเองมีรูปร่างสวยงาม โดยใช้วิธีการต่าง  ๆ
หรือ 2) เป็นโรคกลวัอ้วนแบบกินอาหารจ านวนมาก แล้วเกิดความรู้สกึผิดและท าการขบัอาหารออกจาก
ร่างกาย หรือ 3) เคยมีภาวะแทรกซ้อนทางร่างกายเกิดขึน้เป็นผลมาจากน า้หนักตวัท่ีน้อยเกินไปหรือ
ภาวะขาดสารอาหาร (Malnutrition) 4) มีหรือเคยมี Body Mass Index (BMI) น า้หนักตัวน้อยกว่า 85 
เปอร์เซน็ต์ของน า้หนกัท่ีควรจะเป็นหรือมีน า้หนกัต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน <18.5 หรือเคยอ้วนมาก่อนแต่
ปัจจุบนั BMI <18.5 (ศิริไชย หงษ์สวงนศรี, 2555: 532-539) โดยพฤติกรรมท่ีกล่าวข้างต้นเคยมีอาการ
ร่วม 1-2 อยา่ง และเคยมีประสบการณ์ ประมาณ 3-6 เดือน เป็นต้นไป   

4.  กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูลงยินยอมเข้าร่วมการวิจยัทุกคน (กรณีกลุ่มตวัอย่างอายไุม่
ครบ 20 ปี บริบรูณ์ กลุม่ตวัอยา่งและผู้ปกครองลงยินยอมเข้าร่วมการวิจยัทกุคน) ตลอดระยะเวลาท่ีท า
วิจัย ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลช่วงประมาณ ตัง้แต่วนัท่ี 14 กันยายน-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (ระยะเวลา 2 
เดือน) 

เกณฑ์การคดัออก (Exclusion Criteria) ดงันี ้
1. เคยเข้ารับการรักษาตวัด้วยโรคการกินผิดปกติในโรงพยาบาลมาก่อน  
2. ไมส่ามารถเข้าร่วมการสมัภาษณ์ตามนดั ตัง้แต ่2 ครัง้ ขึน้ไป  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การให้นิยามศพัท์ทัง้หมดนี ้ ผู้วิจยัสร้างขึน้จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎี 

เพื่อใช้เป็นแนวทางการเก็บข้อมูล ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามข้อค้นพบท่ีปรากฏจริงหลงัจากเก็บข้อมูล
ดงันี ้

การมีรูปร่างสวยงาม หมายถึง การก าหนดคณุลกัษณะของการมีรูปลกัษณ์ทางสรีรวิทยา
ของผู้ หญิงไทยให้มีความหมายท่ีแตกต่างกัน โดยผ่านกระบวนการรับรู้ ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม 
ความรู้สึกและประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาในอดีตถึงปัจจุบัน ในการตีความการมีรูปร่างสวยงามให้มี
ลักษณะเป็นเอกลักษณ์หรือเห็นเด่นชัดและเป็นท่ียอมรับกันของคนในสังคมนัน้ๆ โดยมีปัจจัยด้าน
วฒันธรรมการบริโภคเข้ามาเก่ียวข้อง  
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ผู้หญิงไทยที่กินผิดปกติ หมายถึง การท่ีผู้หญิงไทย ช่วงอาย ุ18-40 ปี ระหว่างช่วงวยัรุ่น
ตอนปลายจนถึงวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น ท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวกบัเร่ืองอาหาร รูปร่างและน า้หนกัตวัอย่างมาก 
โดยมีลกัษณะพฤติกรรมการกิน ได้แก่ การท่ีบคุคลมีความรู้สกึกงัวลคิดหมกมุน่เก่ียวกบัรูปร่างและน า้หนกั
ตัวอย่างมาก และพยายามจ ากัดปริมาณพลังงานของอาหารและลดน า้หนักอย่างเข้มงวด (Anorexia 
Nervosa) หรือการท่ีบุคคลมีความรู้สึกกังวลคิดหมกมุ่นเก่ียวกับรูปร่างและน า้หนักตวัอย่างมาก แต่กิน
อาหารปริมาณมากกว่าคนปกติทัว่ไป ในช่วงเวลาและสถานการณ์คล้ายกนั หลงัจากนัน้รู้สกึผิด (Bulimia 
Nervosa) และบุคคลท่ีกินอาหารจ านวนมาก  ๆในช่วงสถานการณ์และเวลาเดียวกัน (Binge Eating) ทัง้ 3 
พฤติกรรมการกินนี ้ผู้หญิงไทยจะพยายามก าจดัอาหารออกจากร่างกายด้วยวิธีการต่าง  ๆเพื่อให้มีน า้หนกั
ตวัหรือรูปร่างท่ีพงึพอใจ   

พฤติกรรมการกิน หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการกินอาหารของแต่ละ
บคุคลท่ีผา่นกระบวนการพิจารณาด้านความคิด การรับรู้ข่าวสาร การประเมินเลือกสินค้าท่ีตนต้องการหรือ
สนใจ โดยการถกูกระตุ้นจากผลภายนอกและจากความต้องการภายในท่ีซ่อนลกึอยู่ในจิตใจ ท าให้เกิดการ
ตอบสนองของบคุคล เกิดการตดัสนิใจบริโภคอาหารหรือไมบ่ริโภคอาหารสิง่นัน้ เช่น วิธีการค้นหา การเลือก
ซือ้สนิค้าและบริการ การใช้สอยผลติภณัฑ์ เป็นต้น  

วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง สภาพแวดล้อมทางด้านสังคมวัฒนธรรมท่ี
เก่ียวข้องกบักระบวนการตดัสินใจในการกินอาหารของผู้หญิงไทย เป็นลกัษณะของค่านิยม ความช่ืนชอบ 
การให้คณุค่า ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสงัคมท่ีอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ซึง่ได้รับอิทธิพลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมทางสงัคมทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะวฒันธรรมการบริโภคนิยม 
น าไปสู่การบริโภคความเสี่ยงด้านสขุภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจการกินอาหารน าไปสู่การมีรูปร่างสวยงาม
ตามท่ีตนต้องการหรือเป็นท่ียอมรับในสงัคม 

มุมมองของผู้หญิงไทยต่อการมีรูปร่างสวยงาม หมายถึง การท่ีผู้หญิงไทยมีความ
พยายามแสวงหาความเป็นตัวตนหรือลักษณะเด่นของตนเอง โดยผ่านกระบวนการทางด้านอารมณ์ 
ความรู้สึกท่ีเกิดภายในของบุคคลนัน้ การซึมซับค่านิยม การขัดเกลาจากครอบครัวและกระบวนการ
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม เกิดจากการสงัเคราะห์เก่ียวกบัความต้องการการปรับตวัทางด้านชีววิทยา จิตวิทยา
และสงัคมของแตล่ะบคุคล หรือเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีตา่ง  ๆผสานรวมกนัเข้ามาในมิติภายในตวับคุคลและ
ก่อตวัขึน้เป็นเอกลกัษณ์บคุคล (Transformation) ด้วยวิธีการตา่ง  ๆท่ีจะมีรูปร่างสวยงาม เกิดความรู้สกึพึง
พอใจในรูปร่างของตนเองและให้เป็นท่ียอมรับในกลุม่เพื่อนหรือกลุม่ภายใต้สงัคมวฒันธรรมท่ีตนด ารงอยู ่  

การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) หมายถึง วิธีการด าเนินการวิจยัท่ีใช้
วิธีการวิจยัเชิงปริมาณและวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพเข้าด้วยกนัในการศึกษาหาค าตอบประเด็นท่ีสงสยั 
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โดยอาจมีลกัษณะการผสานแบบทางใดทางหนึ่ง หรือด าเนินการไปพร้อมๆ กันของกระบวนการวิจัย ซึ่ง
เหตผุลของการท าการวิจยัแบบผสมผสานมี 3 ประการคือ 1) ผลของการวิจยัสามารถตอบค าถามวิจยัได้
ละเอียดชดัเจนมากยิ่งขึน้ 2) ธรรมชาติของข้อมลูการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคณุภาพต้องพึ่งพา
วิธีการซึง่กนัและกนั และ 3) ความต้องการจ าเป็นในการตอบค าถามวิจยัท่ีต้องอาศยัปรัชญาการวิจยัแบบ
ผสานวิธี รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี เพ่ือน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยในปัจจุบัน 
(Creswell & Plano Clark, 2007; Creswell, 2009: 209-210; Creswell, 2014; Creswell, 2015; Trochim, 
2002; Teddlie & Tashakkori, 2009: 33-36)  

แบบมีล าดับเชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) หมายถึง รูปแบบการวิจัย
ผสานวิธีท่ีมีลกัษณะท าการด าเนินงานวิจัยสองระยะต่อเน่ืองกัน (Two Phase Mixed Methods Design) 
โดยท าการเร่ิมต้นการวิจัยเชิงปริมาณก่อนเสมอ แล้วน าผลการวิจัยท่ีได้เพื่อพิจารณาในการคัดเลือก
ประเด็นปัญหาและผู้ ให้ข้อมูลในการด าเนินงานวิจัยด้วยวิธีการเชิงคุณภาพท่ีจะท าการศึกษาติดตาม 
(Follow up Study) ต่อไป โดยวัตถุประสงค์ของรูปแบบการวิจัยนีเ้ช่ือว่าข้อมูลเชิงคุณภาพช่วยอธิบาย
ข้อมลูเชิงปริมาณ (Creswell & Plano Clark, 2007, 2011; Creswell, 2013; Creswell, 2015) 

นิยามศัพท์ปฏิบัตกิาร 
ผู้ วิจัยน าตวัแปรท่ีใช้ในการวิจัยได้รับการก าหนดความหมายตวัแปรและวิธีการวดัตาม

ความหมายนัน้ ซึง่ได้จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (Review Literature) มีรายละเอียดดงันี ้  
พฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ หมายถึง การท่ีผู้หญิงไทยมีลกัษณะการกินเปลี่ยนไป

จากปกติ ไม่สามารถกินอาหารได้ตามความต้องการของร่างกาย อนัเน่ืองมาจากความผิดปกติทางจิตใจ 
ได้แก่ การพยายามจ ากัดปริมาณแคลอรีของอาหารและลดน า้หนักอย่างเข้มงวด หรือการปฏิเสธการกิน
อาหารมือ้หลัก โดยมีความรู้สึกกังวลคิดหมกมุ่นเก่ียวกับรูปร่างและน า้หนักตัวอย่างมาก หรือการกิน
อาหารจ านวนปริมาณมากกว่าคนปกติในวยัเดียวกนั หลงัจากนัน้ใช้วิธีการปอ้งกนัไม่ให้มีน า้หนกัเกินหรือ
มีน า้หนักอยู่ในเกณฑ์ปกติและการกินอย่างรวดเร็วและจ านวนปริมาณมากกว่าคนปกติในวยัเดียวกัน 
ควบคุมตัวเองไม่ได้และไม่ได้ค านึงถึงการควบคุมน า้หนักหรือการมีรูปร่างสวยงาม โดยผู้ วิจัยพัฒนา
เคร่ืองมือวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติ วดัโดยแบบวดัท่ีผู้วิจยัได้สร้างพฒันาแบบวดัขึน้เองจากนิยามเชิง
ปฏิบัติการท่ีเกิดจากการประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้พัฒนาแบบวัดมาจาก     
การ์เนอร์และการ์ฟินเกล (Garner & Garfinkel, 1979: 273-279) และการ์เนอร์และคณะ (Garner, Olmsted, 
Bohr, & Garfinke, 1982: 871-878) Eating Attitude Test-40 (EAT-40) และ Eating Attitude Test-26 (EAT-
26) เพื่อปรับให้เหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเสี่ยงตอ่การกินผิดปกติ แบบวดัเป็นแบบมาตรประเมิน 
6 หน่วย ตัง้แต่ “ปฏิบัติมากท่ีสุด” และลดลงตามล าดับจนถึง “ไม่ได้ปฏิบัติเลย” เป็นข้อค าถามท่ีมี            



  15 

ทัง้ทางบวกและทางลบ กรณีข้อความทางบวก ให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนใน    
ทิศทางตรงข้าม ถ้าผู้ตอบท่ีได้คะแนนสงูกว่าแสดงถึงการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติมากกว่าผู้ตอบท่ีได้
คะแนนต ่ากวา่ 

เจตคตทิี่มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ หมายถึง การท่ีผู้หญิงไทยมีความรู้เชิงประเมิน
ค่าถึงประโยชน์การกินผิดปกติ มีความรู้สึกนึกคิด และมีความพร้อมกระท าพฤติกรรมการกินผิดปกติ      
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน (McGuire, 1985: 233–346; Sears et al, 1991: 136-139; งามตา 
วนินทานนท์, 2535: 215; อรพินทร์ ชูชม, 2545: 69-70) ดงันี ้1) การมองเห็นประโยชน์หรือโทษของการมี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ 2) ความพอใจ-ไม่พอใจในการมีพฤติกรรมกินผิดปกติ และ 3) ความพร้อมกระท า
หรือหลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ผู้วิจยัพฒันาเคร่ืองมือขึน้เอง แบบวดัเป็นแบบมาตรประเมิน 
6 หน่วย ตัง้แต่ “เห็นด้วยอย่างยิ่งมากท่ีสุด” และลดลงตามล าดับจนถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” เป็นข้อ
ค าถามท่ีมีทัง้ทางบวกและทางลบ กรณีข้อความทางบวก ให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้
คะแนนในทิศทางตรงข้าม ถ้าผู้ ตอบท่ีได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีเจตคติต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ
มากกวา่ผู้ตอบท่ีได้คะแนนต ่ากวา่    

การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม หมายถึง การท่ี
ผู้ หญิงไทยมีปริมาณความมั่นใจในความสามารถท่ีจะกระท าการใดๆ ได้แก่ การควบคุมน า้หนัก               
การรับประทานอาหาร การออกก าลงักาย เป็นต้น ท่ีคาดว่าจะท าให้ตนเองมีรูปร่างสวยงาม วดัโดยแบบ
วดัประเภทมาตราประเมินรวมค่าท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1997) แบบวดั
เป็นแบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตัง้แต่ “มั่นใจมากท่ีสุดว่าสามารถท าได้” และลดลงตามล าดบัจนถึง   
“ไม่สามารถท าได้” เป็นข้อค าถามท่ีมีทัง้ทางบวกและทางลบ กรณีข้อความทางบวก ให้คะแนนจาก 6 ถึง 
1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงข้าม ถ้าผู้ตอบท่ีได้คะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมีการ
รับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงามมากกวา่ผู้ตอบท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ 

การตัดสินใจแสดงพฤตกิรรมการกินผิดปกต ิหมายถึง การท่ีผู้หญิงไทยใช้การพิจารณา
ครุ่นคิดไตร่ตรอง โดยใช้เหตุผลของตน โดยผ่านกระบวนการเลือกหรืองดกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง            
จากทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการกิน เพื่อให้ตนเองมีรูปร่างสวยงามอย่างท่ีคาดหวังไว้ โดยผ่าน
กระบวนการการวิเคราะห์สาเหตขุองการตดัสนิใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ การก าหนดทางเลือก/
พฒันาทางเลือกและท าการเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสดุ วดัโดยแบบวดัประเภทมาตราประเมินรวมคา่ท่ีผู้วิจยัสร้าง
ขึน้จากนิยามปฏิบตัิการท่ีเกิดจากการประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และเทียบเคียงกับ     
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ท่ีกล่าวถึงขัน้ตอนในการตดัสินใจ เพื่อช่วยให้การตดัสินใจท่ีถูกต้อง
หรือมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ แบบวดัเป็นแบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตัง้แต ่“เห็นด้วยอย่างยิ่ง” และลดลง
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ตามล าดบัจนถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” เป็นข้อค าถามท่ีมีทัง้ทางบวกและทางลบ กรณีข้อความทางบวก  
ให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงข้าม โดยผู้ ท่ีตอบท่ีได้คะแนนสงู
กวา่แสดงวา่เป็นผู้ ท่ีมีการตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติสงูกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ 

การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม หมายถึง การท่ี
ผู้หญิงไทยรับรู้ว่าได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนด้านอารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสารและด้านวตัถุสิ่งของ       
ในเร่ืองการท าให้ตนเองมีรูปร่างสวยงาม ผู้ วิจยัได้สร้างแบบวดัขึน้เองจากนิยามเชิงปฏิบตัิการท่ีเกิดจาก
การประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และตามแนวคิดนกัวิชาการแบง่การสนบัสนนุทางสงัคม
ออกเป็น 3 ประเภทคือ 1) การสนับสนุนทางด้านสิ่งของในเร่ืองการท าให้ตนเองมีรูปร่างสวยงาม 2) การ
สนบัสนนุทางด้านข้อมลูสารสนเทศ และ 3) การสนบัสนนุทางด้านอารมณ์และสงัคมจากเพื่อน (Schaefer, 
Coyne, & Lazarus, 1981: 381-406; Brandet & Weinert, 1981: 277-280; ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2548: 
65-81; Bhanthumnavin, 2000: 155-166 อ้างอิงจากดจุเดือน พนัธุมนาวิน, 2548: 65-81) แบบวดัเป็นแบบ
มาตรประเมิน 6 หน่วย ตัง้แต่ “จริงท่ีสุด” และลดลงตามล าดับจนถึง “ไม่จริงท่ีสุด” เป็นข้อค าถามท่ีมี         
ทัง้ทางบวกและทางลบ กรณีข้อความทางบวก ให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนใน    
ทิศทางตรงข้าม ถ้าผู้ตอบท่ีได้คะแนนสงูกวา่แสดงวา่เป็นผู้ ท่ีได้รับการสนบัสนนุทางสังคมจากกลุม่เพื่อนใน
เร่ืองการมีรูปร่างสวยงามมากกวา่ผู้ตอบท่ีได้คะแนนต ่ากวา่   

ตัวแบบจากส่ือของการมีรูปร่างสวยงาม หมายถึง ระดบัการรับรู้ของผู้หญิงไทยท่ีได้รับ
แบบอย่างในการปฏิบตัิจากสื่อประเภทต่าง  ๆเก่ียวกบัการมีรูปร่างสวยงาม และยอมรับอิทธิพลของสื่อใน
การชกัจงูให้ผู้หญิงไทยมีการปฏิบตัิเก่ียวกบัการมีรูปร่างสวยงามได้ วดัโดยแบบวดัประเภทมาตราประเมิน
รวมค่าท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้จากนิยามเชิงปฏิบัติการท่ีเกิดจากการประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง และโดยการประยกุต์แนวคิดของ แบนดรูา (Bandura, 1989: 1-60) แบบวดัเป็นแบบมาตรประเมิน 
6 หน่วย ตัง้แต่ “จริงท่ีสดุ” และลดลงตามล าดบัจนถึง “ไม่จริงท่ีสดุ” เป็นข้อค าถามท่ีมีทัง้ทางบวกและทาง
ลบ กรณีข้อความทางบวก ให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงข้าม ถ้า
ผู้ตอบท่ีได้คะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีเห็นตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามมากกว่าผู้ตอบท่ีได้
คะแนนต ่ากวา่     

การเข้าถึงแหล่งบริการที่ เอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม หมายถึง ความสามารถของ           
ผู้หญิงไทย ในการเปิดรับและได้รับข้อมูลความรู้จากแหล่งบริการ รวมถึงสื่อต่างๆ ท่ีส่งเสริมความงาม     
เพื่อเสริมสร้างความงามในการมีรูปร่างสวยงาม โดยผู้วิจยัได้สร้างแบบวดัขึน้เองจากนิยามเชิงปฏิบตัิการท่ี
เกิดจากการประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยเทียบเคียงแนวคิดพฤติกรรมการใช้บริการ
สขุภาพของแอนเดอร์เซ็น (Andersen’s Behavior Model) (Adersen & Aday, 1967) โดยกล่าวถึง การท่ี
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บุคคลจะตดัสินใจบริการทางสุขภาพหรือไม่นัน้ ขึน้กับปัจจัยด้านประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
พฤติกรรมสขุภาพในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัประยกุต์ใช้การเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม 
มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถของบุคคลในการเข้าถึงแหล่งบริการและวิธีการเข้าถึงแหล่งบริการ 
แบบวดัเป็นแบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตัง้แต ่“มากท่ีสดุ” และลดลงตามล าดบัจนถึง “น้อยท่ีสดุ” ถ้าผู้ตอบ
ท่ีได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็น  ผู้ ท่ีเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงามมากกว่าผู้ ท่ีได้
คะแนนต ่ากวา่ 

รายได้ของครอบครัว หมายถึง รายได้โดยรวมท่ีครอบครัวได้รับจากการท างานหรือจาก
ทรัพย์สินหรือจากการได้รับการช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่ 1) ต ่ากว่า 10,000 
บาทต่อเดือน 2) 10,001-25,000 บาทต่อเดือน 3) 25,001-40,000 บาทต่อเดือน และ 4) มากกว่า 40,000 
บาทตอ่เดือน 
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บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศึกษาทบทวนและรวบรวมเอกสาร รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องใน
ภาพกว้าง โดยการน าแนวคิดและทฤษฎีมาก าหนดใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมลู รวมถึงน ามาเทียบเคียงกบัผลการศึกษา เพื่อให้เห็นองค์ความรู้ท่ีสามารถเทียบเคียงได้
กบัแนวคิดทฤษฎีนัน้ๆ และข้อค้นพบท่ีได้ปรากฏขึน้ โดยผู้วิจยัให้ความส าคญักบัข้อมลูท่ีได้จากกลุ่ม
ตวัอยา่งและผู้ให้ข้อมลูหลกั ตลอดจนบริบททางวฒันธรรมด้วย โดยสรุปเป็นหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้ 

การวิจัยระยะที่ 1 
1. พฤติกรรมการกินผิดปกติ: ความหมาย องค์ประกอบ การวดัและงานวิจยั 
2. ทฤษฎีอิทธิพลสามทาง (The Theory of Triadic Influence: TTI) 

2.1 อิทธิพลภายในตวับคุคล (Intrapersonal Influences) 
2.1.1 เจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ: ความหมาย องค์ประกอบ การวดั

และงานวิจยั 
2.1.2 การรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม: ความหมาย 

องค์ประกอบการวดัและงานวิจยั 
2.1.3 การตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ: ความหมาย องค์ประกอบ การ

วดัและงานวิจยั  
2.2 อิทธิพลระหวา่งบคุคล (Interpersonal Influences) 

2.2.1 การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม: 
ความหมาย องค์ประกอบ การวดัและงานวิจยั  

2.2.2 ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม: ความหมาย องค์ประกอบ การวดั
และงานวิจยั  

2.3 อิทธิพลสิง่แวดล้อมทางวฒันธรรม (Cultural Environment Influences) 
2.3.1 การเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม: ความหมาย การวดั

และงานวิจยั 
2.3.2 รายได้ของครอบครัว: ความหมาย การวดัและงานวิจยั 

3. แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) 
4. การวิจยัแบบผสานวิธี 
5. กรอบแนวคิดการวิจยั 
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6. สมมติฐานการวิจยัระยะท่ี 1  
การวิจัยระยะที่ 2 

1. แนวคิดเก่ียวกบัความงาม 
2. แนวคิดเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการกินผิดปกติ  
3. แนวคิดเก่ียวกบับริบทวฒันธรรม   
4. ทฤษฎีทางจิตวิทยาและสงัคมวิทยา  

4.1 แนวคิดเก่ียวกบับคุลกิภาพ   
4.2 แนวคิดเก่ียวกบัคา่นิยม   
4.3 ทฤษฎีการรู้คิดทางสงัคม  
4.4 ทฤษฎีปฏิสงัสรรค์สญัลกัษณ์ 
4.5 ทฤษฎีอตัลกัษณ์ของบคุคล      

5. วิธีวิทยาการวิจยัเชิงคณุภาพ: วิธีการศกึษาเฉพาะกรณี 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการกินผิดปกติ   

การวิจัยระยะที่ 1 
1. พฤตกิรรมการกินผิดปกต ิ(Eating Disorders Behavior) 

ความหมายของพฤตกิรรมการกินผิดปกต ิ 
การกินผิดปกติ มีผู้ให้ความหมายว่าเป็นโรคท่ีผู้ ป่วยมีการรับรู้ ความรู้สกึและความคิดตอ่

รูปร่างและน า้หนักตวัท่ีผิดปกติอย่างรุนแรงและมีพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติอย่างมาก โดยท่ีผู้ ป่วย
มกัจะพยายามลดน า้หนกัอย่างเข้มงวด อาจใช้วิธีการอดอาหาร การท าให้อาเจียน การออกก าลงักาย เป็น
ต้น จนท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตอ่ทัง้ร่างกายและจิตใจที่รุนแรง (ศิริไชย หงส์สงวนศรี, 2555: 532-
539) โรคดังกล่าวมีอัตราการตายสูงท่ีสุดของโรคทางจิตเวช (Sadock, Sadock, & Ruiz, 2015: 509-532; 
Arcelus, Mitchell, Wales, & Nielsen, 2011: 724-731; Campbell & Peebles, 2014: 582-592) 
สาเหตเุกิดจากภาวะแทรกซ้อน จนท าให้เสียชีวิตได้ พบว่าร้อยละ 25 เสียชีวิตจากการฆ่าตวัตาย (Arcelus, 
Mitchell, Wales, & Nielsen, 2011: 724-731) และการท่ีผู้ ป่วยได้รับการรักษาโรคเร็วมีการพยากรณ์ดีกวา่ผู้ ป่วย
ท่ีมีอาการเรือ้รัง นอกจากนัน้ พฤติกรรมการกินผิดปกติมีลกัษณะการกินท่ีแปรปรวนไป ไม่สามารถกินอาหาร
ได้ตามความต้องการของร่างกาย อนัเน่ืองมาจากความผิดปกติทางจิตใจ (นภวลัย์ กมัพลาศิริ, มปป: 6-7)  

กล่าวโดยสรุปความหมายพฤติกรรมการกินผิดปกติ หมายถึง การท่ีผู้หญิงไทยมีลกัษณะ
การกินท่ีเปลี่ยนไปจากพฤติกรรมการกินอาหารท่ีปกติ ตามสมควรท่ีร่างกายจะได้รับในแต่ละวัน อัน
เน่ืองมาจากความผิดปกติทางจิตใจ ได้แก่ 1) การพยายามจ ากัดปริมาณแคลอรีของอาหารและลด
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น า้หนกัอย่างเข้มงวด การปฏิเสธการกินอาหารมือ้หลกั การตัง้ใจอดอาหาร การชัง่น า้หนกัตวับ่อยกว่าปกติ 
ความกงัวลเก่ียวกบัการควบคมุอาหารจนท าให้เสียประสิทธิภาพในการเรียน การท างานหรือเสียสมัพนัธภาพ
กบับคุคลอ่ืน โดยหากมีการจ ากดัอาหารอย่างมากร่วมกบัการออกก าลงักายหรือเลน่กีฬาอย่างหกัโหม โดยมี
ความรู้สึกกังวลคิดหมกมุ่นเก่ียวกับรูปร่างและน า้หนกัตวัอย่างมาก (Anorexia Nervosa) หรือการกิน
อาหารจ านวนปริมาณมากกวา่คนปกติในวยัเดียวกนั หลงัจากนัน้ใช้วิธีการปอ้งกนัไมใ่ห้มีน า้หนกัเกิน หรือมี
น า้หนกัอยูใ่นเกณฑ์ปกติ (Bulimia Nervosa) ร่วมกบัความรู้สกึผิดหลงัการกินอาหารและมีการจดัการน า้หนกั
วิธีอ่ืน เช่น การล้วงคอ การกระตุ้ นให้อาเจียน การใช้ยาระบาย การใช้ยาถ่ายหรือยาขับปัสสาวะแบบไม่
เหมาะสม เป็นต้น และการกินอย่างรวดเร็วและจ านวนปริมาณมากกว่าคนปกติในวยัเดียวกัน โดยควบคุม
ตวัเองไม่ได้และไม่ได้ค านึงถึงการควบคุมน า้หนกัหรือการมีรูปร่างสวยงาม หรือการรับประทานมาก (แบบยัง้
ไมไ่ด้) เป็นช่วงๆ  (Binge Eating)  

สาเหตุของการกินผิดปกต ิ 
เกิดจากหลายปัจจัยท่ี เก่ียวข้อง (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) ได้แก่  

1. ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหรือปัจจยัจงูใจ (Predisposing Factor) ได้แก่ 
1.1 ปัจจยัด้านชีวภาพ จากการศึกษาทางพนัธุกรรมพบว่าคู่แฝดไข่ใบเดียวกนัมี

โอกาสเกิดโรคแบบ Anorexia Nervosa ทัง้คู่ร้อยละ 50-85 ในกรณีคู่แฝดไข่คนละใบมีโอกาสเป็นโรคทัง้คู ่
น้อยกว่าร้อยละ 10 จึงสรุปได้ว่าเป็นโรคท่ีสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Heritability) ท่ีเกิดจากความ
ผิดปกติของจิต แต่ยังไม่ทราบวิธีการถ่ายทอดท่ีแน่ชัด ยีนท่ีพบว่ามีความสมัพันธ์กันกับโรคนี ้ได้แก่ 5-
HT2A, COMP, OPRD1, BDNF, SK3 และ AGRP เป็นต้น (Rask-Andersen, Olszewski, Levine, & Schioth, 
2010: 147-164) จากการศกึษาด้าน Pathophysiology เก่ียวกบัสารประสาทช่ือ Serotonin ท่ีใช้เป็นตวัควบคมุ
อารมณ์และความพอใจและสารอ่ืน  ๆท่ีควบคมุความหิวและการกินอาหาร ทัง้ในและนอกระบบประสาท เช่น 
สาร Cholecystokinin, Leptin, Ghrelin, Adinopectin เป็นต้น ในผู้ ป่วยแบบ Anorexia Nervosa ท่ี มีความ
ผิดปกติของสาร Serotonin นัน้ ยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดั พบว่าความผิดปกติในการกินสมัพนัธ์กับความผิดปกติ
ของระบบ   

1.2 ปัจจยัด้านจิตใจ ความสมัพนัธ์ในการเลีย้งดท่ีูมีการควบคุมมากจนเกินไป     
จนรู้สกึวา่ตนเองขาดความสามารถในการควบคมุ รวมทัง้ไม่สามารถพฒันาความเป็นอิสระ (Autonomy) 
และเอกลกัษณ์หรือลกัษณะเฉพาะตวั (Identity) ได้ตามปกติ พบว่าผู้ ป่วยท่ีเป็นโรค Anorexia Nervosa 
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มกัมีบคุลกิภาพลกัษณะเจ้าระเบียบ จริงจงัและเน้นความสมบรูณ์แบบหรือปัจจยัสว่นบคุคล เช่น ปัจจยั
ความแตกต่างของเพศสภาพท่ีท าให้เพศหญิงมีความเสี่ยงท่ีเกิดโรคดงักล่าวสงูกว่าเพศชาย ซึ่งรวมถึง
บคุคลท่ีมีลกัษณะขาดความมัน่ใจในตนเอง ส่วนผู้ ป่วยโรค Bulimia Nervosa มกัจะมีอารมณ์แปรปรวน
ง่าย หนุหนัพลนัแลน่และมกัถกูทารุณกรรมทางเพศมากกวา่  

1.3 ปัจจยัด้านครอบครัว ครอบครัวของผู้ ป่วยโรคดงักลา่วมกัมีลกัษณะเจ้าระเบียบ
และมีการควบคุมมากเกินไป พ่อแม่มกัมีความคาดหวงัสงู แต่ขาดความใส่ใจต่อความรู้สึกและความ
ต้องการท่ีแท้จริงของลูก หรืออาจมีลักษณะชอบหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง หรือปัจจัยท่ีเกิดจากการ
ประท้วงท่ีมีต่อสมาชิกในครอบครัว เช่น การมีบิดาท่ีเข็มงวดในกฎระเบียบมาก ท าให้บุตรสาวแสดง
อาการเก็บกดทางจิตโดยใช้การควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหารของตนเพื่อแสดงอ านาจการ
ตอ่ต้านตอ่บดิา เป็นต้น 

1.4 ปัจจยัด้านสงัคมและวฒันธรรม เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุเป็นสาเหตขุองการ
เกิดโรคนีใ้นหมู่วัยรุ่นในปัจจุบัน สังคมในประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศทุนนิยม และสังคมท่ีให้
คณุค่ากบัรูปร่างมากจะมีความชกุของความผิดปกติในการกิน ซึง่พบว่านกักีฬายิมนาสติก นกับลัเล่ย์ 
และนางแบบมีโอกาสเป็นโรคนีม้ากกว่าคนทัว่ไป รวมถึงการพฒันาความรู้สกึไม่พอใจในรูปร่างของตน
ท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบรูปร่างของตนเองกับมาตรฐานความงามในอุดมคติท่ีสงัคมตนเองยกย่อง 
(จลุนี เทียนไทย, 2550: 96 อ้างอิงจาก Treasure, Schmidt, & Van Furth, 2005)  

2. ปัจจยัเร่งให้เกิด (Precipitating Factor) เป็นปัจจยัท่ีกระตุ้นหรือเสริมให้เกิดพฤติกรรม 
ได้แก่ ความกังวลเร่ืองรูปร่างและน า้หนกัตวัเม่ือเข้าสู่วยัรุ่นความตึงเครียด และการถูกล้อเลียนเร่ืองรูปร่าง 
รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมทั่วๆ ไป เช่น การอาศัยอยู่ในสังคมเมืองท่ีมีความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอตุสาหกรรม การเป็นคนอยูใ่นคนชัน้สงู การประกอบอาชีพท่ีให้ความส าคญั
กบัรูปร่าง เช่น นกัเต้นบลัเลย์ ดารา นกัแสดง นางแบบ นายแบบ เป็นต้น  

3. ปัจจยัถาวรหรือคงอยู่ (Perpetuating Factor) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัคือ ภาวะทพุโภชนาการ
เอง การศกึษาในคนปกติพบว่าหากมีการอดอาหารจนน า้หนกัลดลงมาก จะมีความหมกมุ่นเร่ืองอาหาร รูปร่าง 
น า้หนกัตวัและมีพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติไป   

การวัดพฤตกิรรมการกินผิดปกต ิ  
แบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติ เร่ิมมีการพฒันาในปี ค.ศ.1979 โดย การ์เนอร์และการ์

ฟินเกล (Garner & Garfinkel, 1979: 273-279) ได้สร้างแบบประเมิน Eating Attitude Test-40 (EAT-40) ใช้ใน
การศึกษาความผิดปกติการกินในกลุ่มประชากรทัว่ไป ต่อมาในปี ค.ศ.1982 ได้ปรับปรุงแบบประเมิน
ให้สัน้ลง เป็นการใช้แบบสอบถามเก่ียวกับทศันคติและพฤติกรรรมการกินผิดปกติ (Eating Attitude Test-26: 
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EAT-26) ซึง่เป็นแบบประเมินตนเอง (Self-Report Format) เป็นแบบสอบถามท่ีนิยมแพร่หลายในการ
ส ารวจทัศนคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติ แบ่งเป็น 3 หัวข้อย่อย (Subscales) ได้แก่ 1) การอด
อาหาร (Dieting) 2) การกินปริมาณมากและความวิตกกังวลเก่ียวกับการกินอาหาร (Bulimia and 
Food Preoccupation) และ 3) การควบคุมการกิน (Oral Control) ประกอบด้วยข้อค าถาม 26 ข้อ 
นอกจากนีย้งัมีค าถามเก่ียวกบัน า้หนกัสว่นสงูเพื่อน ามาค านวณคา่ดชันีมวลกาย (Body Mass Index: 
BMI) เพื่อหาค่า Significantly Underweight อีกด้วย โดยได้มีการตดัข้อค าถามข้อท่ี 23 ของ EAT-40 ท่ีว่า 
“ประจ าเดือนของฉนัเป็นปกติ” ออกไป จึงท าให้ได้แบบวดัท่ีสามารถน ามาใช้ได้ทัง้ผู้ชายและผู้หญิง และ
จากการศกึษาของเอ็นเกิลและไอเดส (Engle & Aidas, 2015: 178-183) ศกึษาคูค่วามสมัพนัธ์แบบจ าลอง
ของโรค Bulimia Nervosa จากแบบจ าลองโรค  Anorexia Nervosa วตัถุประสงค์เพื่อทดสอบคู่ความสมัพันธ์
แบบจ าลองโรคแบบ Bulimia Nervosa เพื่อพยากรณ์การเกิดอาการของโรค Anorexia Nervosa กลุ่มตวัอย่าง
เป็นนกัเรียนหญิงจ านวน 348 คน อาศยัอยู่ท่ีเมืองคลแูนส (Kaunas City) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) 
แบบวดัเจตคติและพฤติกรรมเก่ียวกบัอาการการกินผิดปกติ (Eating Attitude Test-26: EAT-26) (Garner & 
Garfinkel, 1982: 871-878) ข้อค าถาม 26 ข้อ ค่าความสอดคล้องภายใน (Dieting Scale-Cronbach’s 

α=.857, Bulimia Scale=-.726 และ Oral Control Scale=-.602) 2) แบบวดัการรายงานตนเอง (Body 
Shape Question: BSQ) (Cooper, Taylor, Cooper, & Fairburn, 1986: 485-494) ข้อค าถาม 34 ข้อ 
โดยวดัพยาธิสภาพทางจิตท่ีมองเก่ียวกบัรูปร่าง ท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์ความรู้สกึอ้วน 3) แบบวดัการ
รับรู้ระดับทางสังคมวัฒนธรรม (Perceived Sociocultural Pressure Scale: PSPS) (Stice & Agras, 
1998) มีข้อค าถาม 8 ข้อ เก่ียวกบัการได้รับความกดดนัให้มีรูปร่างผอม เช่น จากครอบครัว เพื่อน สื่อ

ตา่งๆ มีคา่ความสอดคล้องภายใน (Cronbach’s α=.803) 4) การก าหนดผลท่ีได้รับทัง้ด้านบวกและ
ด้ าน ลบ  (Positive and Negative Affect Schedule: PANAS-X) (Watson & Clark, 1999) โด ย
ประเมินจากผลกระทบทางลบ เน้นความรู้สกึทางด้านอารมณ์ 5 ระดบั มีค่าความสอดคล้องภายในท่ี

ยอมรับได้ (Cronbach’s α=.868) และ 5) ระดับแบบแผนการแก้ไขความคิดรูปร่าง (Ideal Body 
Stereotype Scale-Revised: IBSSR) เป็นตัวชี ว้ัด ท่ี ข้อค าถามแสดงถึงการเห็นด้วยเก่ียวกับ
ความชอบของผู้หญิงท่ีดึงดูดใจหรือการมีเสน่ห์ในแบบของผู้หญิง ข้อค าถาม 10 ข้อ โดยการให้
คะแนนมี 5 ระดบั ตัง้แตก่ารไม่เห็นด้วยมากท่ีสดุจนถึงการเห็นด้วยมากท่ีสดุ มีระดบัความสอดคล้อง

ภายใน (Cronbach’s α=.827) วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ SEM พบว่าข้อมลูท่ีได้ช่วยในการสนบัสนุนคู่
ความสมัพนัธ์แบบจ าลองของการพยากรณ์อาการของโรค Anorexia Nervosa แตไ่ม่ได้สนบัสนนุการ
เกิดโรค Bulimia Nervosa 



  23 

ส าหรับในประเทศไทยได้น าแบบวัดข้างต้นมาท าการศึกษา โดยเฉพาะโรค Anorexia 
Nervosa ได้แก่ แบบวดัของอาภาภรณ์ พึ่งยอด และคณะ (2554: 151) ท่ีได้พฒันาโดย การ์เนอร์และ    การ์ฟิน
เกล (Garner & Garfinkel, 1982: 871-878) ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย มีความสอดคล้องภายใน (Internal 
Consistency) อยู่ในเกณฑ์ดี มี Sensitivity และ Specificity เท่ากบัร้อยละ 77 และ 94 ตามล าดบั ประกอบด้วย
ข้อค าถาม 26 ข้อ แบ่งเป็น 3 หวัข้อย่อย (Sub-scales) ได้แก่ 1) การอดอาหาร (Dieting)      2) การกินปริมาณ
มากและความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการกินอาหาร (Bulimia and Food Preoccupation) และ 3) การควบคมุการกิน 
(Oral Control) ในแตล่ะข้อค าถามประกอบด้วย 6 ตวัเลือก ได้แก่ ไม่เคย น้อยครัง้ บางครัง้ บอ่ยครัง้ เป็น
ประจ าและตลอดเวลา มีคะแนนตัง้แต ่0-3 คือ ตวัเลือกไมเ่คย น้อยครัง้ บางครัง้ให้ 0 คะแนน ตวัเลือกบอ่ยครัง้ 
เป็นประจ า และตลอดเวลาให้ 1, 2 และ 3 คะแนน ตามล าดบั และมีคะแนนรวมตัง้แต่ 0-78 โดยผู้ ท่ีได้คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนนถือว่ามีทัศนคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติ (Abnormal Eating 
Attitudes and Behaviors) ถึงแม้แบบสอบถามนีจ้ะมี Internal Consistency อยู่ในเกณฑ์ดี และมี Sensitivity 
และ Specificity สงู แตมี่ข้อจ ากดัเร่ือง False Positive ท่ีสงูและฉบบัท่ีแปลเป็นภาษาไทยนัน้ไมส่ามารถหา
คา่ความเท่ียงตรง (Validity) และคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) จากบทความใด  ๆได้ รวมทัง้ไม่ได้ท าการทดสอบ
หาค่าเหล่านีใ้หม่ได้ ซึ่งอาจท าให้เกิดผลคลาดเคลื่อนและความน่าเช่ือถือได้ และไม่สามารถประเมินการ
ด าเนินของโรคหรืออาการของกลุ่มท่ีมีทัศนคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติได้ว่าเม่ือเวลาผ่านไปกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีได้ศึกษานีมี้โอกาสท่ีจะพฒันาไปเป็นโรคการกินผิดปกติ (Eating Disorders) ได้มากน้อยเพียงใด 
และแบบวดัของ ฐิตวี แก้วพรสวรรค์ และคณะ (2556: 284) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อหาความแม่นตรง (Validity) 
แบบประเมิน Eating Attitudes Test-26 ฉบบัภาษาไทย เปรียบเทียบกบัการวินิจฉยัทางคลินิกโดยจิตแพทย์
ตามเกณฑ์การวินิจฉยัของสมาคมจิตแพทย์อเมริกนัฉบบัท่ี 4 ในการคดักรองโรคความผิดปกติของการกินใน
ผู้หญิงไทย จากการวิเคราะห์ความแม่นตรง มีความสอดคล้องภายในข้อความ ผลรวมเฉลี่ยของ Item Total 
Correlation Coefficient ส่วนใหญ่ >.50 ยกเว้นในค าถามข้อท่ี 26 (ฉนัมีความสขุกบัการได้ลองกินอาหารท่ี
ให้พลงังานสงูประเภทใหม่ๆ ) ผลรวมเฉลี่ยของคา่ Item Total Correlation Coefficient=.82 ผลการศกึษาพบว่า
คา่ความแม่นตรงตามเกณฑ์สมัพนัธ์ (Criterion Validity) ในการวินิจฉยัคนท่ีเป็น Eating Disorder จะได้
ค่าคะแนน EAT เฉลี่ย 30.4 (SD=15.7) แตกต่างกับกลุ่มคนท่ีไม่เป็น Eating Disorder มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 6.5 (SD=5.9) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่า p<.001 ค่า Cut Off Point ของ EAT-26 ฉบับ
ภาษาไทยได้ 12 ซึง่มีค่า Sensitivity ร้อยละ 71.43, Specificity ร้อยละ 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 การศึกษาแบบประเมิน EAT-26 ฉบับภาษาไทย ช่วยในการ
วินิจฉัยโรคความผิดปกติในการกิน (Eating Disorders) ในผู้หญิงไทยอาย ุ13 ปีขึน้ไป เม่ือเปรียบเทียบ
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กบัการวินิจฉยัทางคลินิกตามเกณฑ์การวินิจฉยัของสมาคมจิตแพทย์อเมริกนัฉบบัท่ี 4 มีความแม่นตรง 
(Validity) อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นเคร่ืองมือท่ีอาจน าไปใช้ช่วยวินิจฉัยผู้ ป่วยท่ีมีความผิดปกติในการกินได้ 
เคร่ืองมือดงักล่าวไม่ได้ควบคมุในเร่ืองดชันีมวลกายท่ีต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน การมีปัญหาพฤติกรรมการกิน 
ท าให้ไม่สามารถใช้ในการวินิจฉยัโรคหรือทดแทนการปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญได้ และกลุ่มประชากรท่ีศกึษามี
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ดงันัน้ในการน าไปใช้ต้องพิจารณาความเหมาะสม นอกจากนัน้  ควรท าการศกึษาเพิ่ม
เก่ียวกับค่าความแม่นตรงและจุดตดัคะแนนของ EAT-26 ในกลุ่มประชากรทั่วไปและความสมัพันธ์ของค่า
คะแนน EAT-26 กบัความรุนแรงของโรค การพยากรณ์โรค เป็นต้น  

การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติขึน้เอง จากนิยามเชิง
ปฏิบัติการท่ีเกิดจากการประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้พัฒนาแบบวัดมาจาก   
การ์เนอร์และการ์ฟินเกล (Garner & Garfinkel, 1979: 273-279) และการ์เนอร์และคณะ (Garner, Olmsted, 
Bohr, & Garfinke, 1982: 871-878) Eating Attitude Test-40 (EAT-40) และ Eating Attitude Test-26 (EAT-26) 
เพื่อปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเสี่ยงต่อการกินผิดปกติ แบบวดัเป็นแบบมาตรประเมิน 6 
หน่วย ตัง้แต่ “ปฏิบตัิมากท่ีสดุ” และลดลงตามล าดบัจนถึง “ไม่ได้ปฏิบตัิเลย” เป็นข้อค าถามท่ีมีทัง้ทางบวก
และทางลบ กรณีข้อความทางบวก ให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนใน  ทิศทางตรงข้าม 
ถ้าผู้ตอบท่ีได้คะแนนสงูกวา่แสดงถึงการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติมากกวา่ผู้ตอบท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพฤตกิรรมการกินและพฤตกิรรมการกินผิดปกต ิ 
การศกึษาพฤติกรรมการกินอาหารท่ีมีแนวโน้มน าไปสู่การกินผิดปกติ ซึง่จากการรายงาน

ของ The National Health Examination Survey (สหรัฐอเมริกา) พบว่าร้อยละ 25 ในกลุ่มท่ีมีฐานะเศรษฐกิจต ่า 
และมากกว่าร้อยละ 40 ในกลุ่มท่ีมีฐานะเศรษฐกิจสงูของวยัรุ่นผู้หญิงท่ีมีน า้หนกัตวัอยู่ท่ีเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 50 
ต้องการมีรูปร่างท่ีผอมลง และจากรายงานของ The Youth Risk Behavior Survey (สหรัฐอเมริกา) ในปี 
ค.ศ. 2005 เก่ียวกบัทศันคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติ (Abnormal Eating Attitudes and Behaviors) พบวา่
ร้อยละ 4.5 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษารายงานว่ามีการอาเจียนหรือใช้ยาระบาย ในช่วงเดือนท่ีผ่านมาเพื่อ
จุดประสงค์ในการลดหรือควบคุมน า้หนัก และพบความชุกในผู้ หญิงสูงกว่าผู้ ชาย ร้อยละ 4.2 และ 2.8 
ตามล าดบั จากความไมพ่งึพอใจในรูปร่างของตน รวมทัง้คา่นิยมเร่ืองการมีรูปร่างท่ีผอมบางและการมีทศันคติ
และพฤติกรรมการกินผิดปกติในการวิจยัครัง้นี ้ท าให้วยัรุ่นเป็นกลุม่เสี่ยงตอ่การพฒันาเป็นโรคการกินผิดปกติ 
(Eating Disorders) ไม่ว่าจะเป็นแบบ Anorexia Nervosa หรือแบบ Bulimia Nervosa ซึ่งเป็นภาวะท่ีเพิ่มอตัรา
ความพิการและอตัราการตายอย่างมีนยัส าคญัและยงัสมัพนัธ์กบัปัญหาสขุภาพต่างๆ ทัง้ทางร่างกาย
และจิตใจ เช่น น าไปสูภ่าวะขาดสารอาหาร การเจริญเติบโตช้า ภาวะออ่นเพลีย วิตกกงัวลและซมึเศร้า 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ บอร์ซีโกสกิ และคณะ (Borzekowski, Schenk,  Wilson, & Peebles, 2010: 
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1526-1534) การศึกษาเด็กผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาพบว่า ร้อยละ 69 ได้รับอิทธิพลจากสื่อตีพิมพ์ประเภท
นิตยสาร มีผลตอ่การควบคมุรูปร่างท่ีสมบรูณ์แบบ และร้อยละ 47 ลดน า้หนกัเพราะว่าจากรูปภาพ การศกึษา
นีแ้สดงให้เห็นในผู้หญิงท่ีออกก าลงักายและจ ากัดอาหารมากจากการตอบสนองต่อนิตยสารแฟชั่น และมี
การศกึษาการเฝา้ติดตามการกินผิดปกติในวยัเด็กประเทศองักฤษ วตัถปุระสงค์เพื่อค้นหาผู้ ป่วยรายใหม่ท่ีมี
อายนุ้อยกวา่ 13 ปี ตัง้แตเ่ร่ิมมีการกินผิดปกติจนถึงได้รับการดแูลตอ่เน่ืองมากกวา่ 1 ปี และเพื่อบอกลกัษณะ
ทางคลินิก การจัดการและผลท่ีตามมา 1 ปี ผลการศึกษาพบว่า อุบัติการณ์ท่ีเกิดคือ 3.01 ต่อประชากร 
100,000 คน (208 คน) ในจ านวนทัง้หมดพบว่าร้อยละ 37 เป็นแบบ Anorexia Nervosa ร้อยละ 1.4 พบว่าเป็น
แบบ Bulimia Nervosa และร้อยละ 43 เป็นการกินผิดปกติอ่ืน  ๆร้อยละ 19 แสดงถึงการหลีกเลี่ยงอาหารและการ
ลดน า้หนกัโดยไม่ได้ค านึงถึงรูปร่างหรือน า้หนกัตวั รวมอตัราการป่วยเป็นร้อยละ 41 ซึ่งมีประวตัิครอบครัว
เป็นโรคทางจิต ร้อยละ 44 และความแตกตา่งทางวฒันธรรม ร้อยละ 21 โดยในช่วงระยะเวลามากกว่า 
8 เดือน จ านวนทัง้หมด พบวา่ร้อยละ 50 พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล     ผลของข้อมลูได้จากสว่นบคุคล ร้อยละ 
76 ใน 1 ปี ร้อยละ 73 ได้จากข้อมลูท่ีได้รับการแก้ไข ร้อยละ 6 พบว่าเกิดรุนแรงขึน้และร้อยละ 10 ไม่มี
การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 11 ไม่ทราบแน่ชัด จ านวนท่ีต้องรับการรักษามากท่ีสุดจะเป็นผู้ ป่วยใน (Dasha, 
Richard, & Russell, 2011: 295-301)  

ในปัจจุบนัลกัษณะของการบริโภคอาหารของคนไทย มีลกัษณะทัง้ความเหมือน
และแตกตา่งกนั ตามแตล่ะวยัและตามกระแสโลกาภิวตัน์ ได้มีผู้ท าการศกึษาไว้ดงันี ้1) การศกึษาพฤติกรรม
การบริโภคอาหารจานด่วน เช่น การศึกษาของสขุมุาลย์ ประสมศกัดิ์ (2552: 27) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารจานดว่นในนิสิตนกัศกึษามหาวิทยาลยัรัฐและเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัส่วนบคุคลคือ 
เพศ อาย ุชัน้ปี มหาวิทยาลยั รายได้ ส่วนสงูและขนาดรอบเอว มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนความรู้ ค่านิยม และสื่อโฆษณามีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารจานดว่นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีการศกึษาอาหารจานดว่นของบคุคลในวยัท างาน 
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุต ่ากว่า 30 ปี มีสถานภาพโสด ระดบั
การศึกษาสงูสดุอยู่ในระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อ
เดือน 10,000-20,000 บาท ทัศนคติด้านความรู้สึกท่ีมีต่ออาหารจานด่วนพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเลือก
บริโภคอาหารประเภทไก่ทอดบ่อยท่ีสดุ รองลงมาเลือกประเภทพิซซ่า โดยมีความถ่ีในการบริโภคน้อยกว่า 5 
ครัง้ต่อเดือน และเลือกซือ้อาหารจานด่วนตามห้างสรรพสินค้า (เครือมาศ  มีเกษม, 2554) 2) การศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทขยะ  โดยท าการศกึษากบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในจงัหวดันครปฐม: 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่าท่ีอยู่อาศยัปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และปัจจยัสนบัสนนุท่ีสง่ผลตอ่
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พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะคือ การรับรู้ข้อมลูข่าวสารและความเช่ือในการบริโภคอาหารมีประสทิธิภาพใน
การท านายร่วมกันต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ ร้อยละ 41.5 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  
(วนิดา แก้วชะอุม่ และนรินทร์ สงัข์รักษา, 2553: 114)  

จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา พบว่าปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวยัรุ่นมี 3 กลุ่มคือ 1) ปัจจยัทางชีวสงัคมพบว่าวยัรุ่นในจงัหวดั
สงขลามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดบัปานกลาง 2) ปัจจัยภายในตวับุคคล ได้แก่ เจตคติต่อการ
บริโภคอาหารและค่านิยมในการบริโภคอาหารมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
วยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (จิราภรณ์ เรืองยิ่ง, สจิุตรา   จรจิตร และกานดา 
จันทร์แย้ม, 2554) นอกจากนัน้ พบว่าวัยรุ่นเกิดความไม่พึงพอใจในภาพลักษณ์ เก่ียวกับรูปร่างมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผิดปกติเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับประทานอาหาร (r=.49, p<.001) (ดาราวรรณ 
รองเมือง, 2556: 170) มีความเสี่ยงสงูท่ีจะพฒันาไปเป็นกลุ่มอาการผิดปกติในการกินได้เช่นกนั ความไม่พึง
พอใจในรูปร่างของตนเองนัน้ มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติ (พฒันาวดี พฒันถา
บุตร และคณะ, 2554) และความรู้เก่ียวกบัการบริโภคอาหารมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของวยัรุ่นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 3) ปัจจยัภายนอกตวับคุคล ได้แก่ อิทธิพลของสื่อ
โฆษณามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวยัรุ่นในจงัหวดัสงขลาอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 คา่นิยมในการบริโภคอาหาร อิทธิพลของสื่อโฆษณาและความรู้เก่ียวกบัการบริโภคอาหาร
ร่วมกนั ท านายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา ร้อยละ 11.30 และอาภาภรณ์ พึ่งยอด 
และปราโมทย์ สคุนิชย์ (2554: 149-158) ศกึษาความชกุของทศันคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติในนกัเรียน
หญิงชัน้มธัยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนหญิงชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 อาย ุ
12-18 ปี พบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 45 ราย ร้อยละ 10.74 ความสมัพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระหว่าง
รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนของครอบครัวน้อยกวา่ 20,000 บาท กบัทศันคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติ   

ผู้ วิจัยได้น าความรู้เร่ืองโรคการกินผิดปกติ เพื่อน ามาอธิบายในการศึกษาครัง้นี ้โดย
ท าการศกึษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารในมมุมองของผู้หญิงไทย ภายใต้บริบทวฒันธรรมไทยว่าผู้หญิงไทย
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีรูปร่างสวยงาม ลกัษณะการกิน ความเช่ือ ทศันคติ เป็นอยา่งไรบ้าง ตอ่พฤติกรรม
การบริโภคอาหารจนน าไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติตามมา นอกจากนัน้ยงัมีปัจจยัอ่ืนใดบ้างท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการทั่วโลกและการระบาดของโรคอ้วนใน
ประเทศท่ีก าลงัพฒันา โดยเฉพาะการให้ความสนใจและการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของรูปร่างท่ีผอมบางเป็นสิง่ท่ี
เกิดขึน้ในผู้หญิงท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการได้รับอิทธิพลจากสื่อตา่งๆ  บางครัง้เป็น
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สาเหตท่ีุน ามาถึงความไม่พงึพอใจในรูปร่างท่ีมีน า้หนกัมาก เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพฒันาไปสู่โรคการกิน
ผิดปกติในผู้หญิงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตตามมาหรือไมอ่ยา่งไร  

นอกจากนัน้ ความชุกของการเกิดโรคดงักล่าว ไม่ใช่พบแต่ในประเทศทางแถบตะวนัตก
เท่านัน้ มีแนวโน้มขยายมากขึน้ในประเทศทางแถบตะวนัออกและแถบเอเชีย ในปี ค.ศ.2014 พบอตัราการเกิด
โรคมากขึน้ในประเทศอาหรับ โดยเช่ือมโยงกับบริบททางสงัคมอุตสาหกรรม สงัคมเมืองและยุคโลกาภิวตัน์ 
(Pike, Hoek, & Dunne, 2014: 436-442) ประเทศอินเดียพบวา่ตลอดเวลาท่ีผา่นมา มีรูปแบบการกิน
อาหารท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจ การเจริญของสงัคมเมือง ผู้หญิงท่ีต้องใช้แรงงานหรือท างาน
หนกัและกระแสโลกาภิวตัน์ การได้รับวฒันธรรมอาหารทางตะวนัตกเปลี่ยนจากอาหารทนัสมยัทางตะวนัตก 
มักจะบริโภคอาหารมาจากธรรมชาติ ท่ี มีความหลากหลาย (Popkin, Adair, & Ng, 2012: 3-21) และพบ
ประชากรเป็นโรค >1.32 ล้านคน ในประเทศจีนพบประชากร >1.38 ล้านคน   มีความชกุในผู้หญิงของ
โรคแบบ Anorexia Nervosa ร้อยละ 1.05 แบบ Bulimia Nervosa ร้อยละ 2.98 และ Binge Eating ร้อยละ 3.58 
ประเทศญ่ีปุ่ น มีความชุกในผู้หญิงแบบ Anorexia Nervosa ร้อยละ .43 แบบ Bulimia Nervosa ร้อยละ 2.32 
และแบบ Binge Eating ร้อยละ 3.30 เป็นต้น (Thomas, Lee, & Becker, 2016) และพบว่าช่วงอายขุองการเกิด
โรคมากขึน้ เช่น ในประเทศสเปนพบนักเรียนอาศยัอยู่ในบาร์เซโลนา ท่ีมีอายุระหว่าง 12-20 ปี และประเทศ
อเมริกาพบว่าเพิ่มขึน้ในช่วงอายุ 15-49 ปี (Vilma Garrido, Riquenes Josefina, & Sala Roca, 2015: 87-99) 
เป็นต้น 

2.ทฤษฎีอทิธิพลสามทาง (The Theory of Triadic Influence: TTI) 
ทฤษฎีอิทธิพลสามทาง ซึ่งเฟร์ย, สนีเดอร์ และเพเทรสติส (Flay, Snyder, & Petraitis, 

2009: 451-510) เป็นทฤษฎีท่ีพฒันาขึน้ เพื่อการสง่เสริมสขุภาพและเป็นจดุเร่ิมต้นของพฤติกรรมทางเลือก
ของบคุคลในการตดัสินใจด้านพฤติกรรมสขุภาพ รวมไปถึงรูปแบบในการสง่เสริมสขุภาพท่ีเป็นแรงผลกัดนั
ในการตดัสินใจในการกระท าพฤติกรรมต่าง  ๆโดยบูรณาการมาจากทฤษฎีทางสงัคมวิทยาและจิตวิทยาท่ี
เก่ียวกบัพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงจากหลายทฤษฎีด้วยกนั จากการท่ีบางทฤษฎีนัน้ให้ความส าคญั
กับตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งเท่านัน้ เช่น ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (The Theory of Reasoned Action) 
ทฤษฎีความเช่ือด้านสขุภาพ (The Health Belief Model) ของเจนส์และเบคเกอร์ (Janz & Becker, 1984: 
1-47) ทฤษฎีการรู้คิดทางสงัคม (The Social Cognitive Theory) ของเบนดรูา (Bendura, 1986) แตท่ฤษฎี
อิทธิพลสามทางมีแนวคิดพืน้ฐานท่ีว่าบุคคลและสิ่งแวดล้อมมีปฏิสมัพนัธ์กัน สามารถอธิบายการเกิด
พฤติกรรมและแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อยา่งชดัเจน โดยเช่ือวา่พฤติกรรมของบคุคลเป็นผล
มาจากอิทธิพลหลกั 3 ประการคือ (Flay, 1999: S111-S114; Flay & Petraitis, 1994: 19-44; Flay, Snyder, 
& Petraitis, 2009: 451-510) ได้แก่ 
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2.1 อิทธิพลภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Influences)     
อิทธิพลภายในตวับคุคล เป็นอิทธิพลท่ีเก่ียวกบัทางด้านพนัธุกรรมและคณุลกัษณะส่วน

บุคคล ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อตนเอง (Sense of Self/Control) ความรู้สึกมีคุณค่าต่อตนเอง (Self-
Esteem) และสมรรถนะทางสงัคมของบคุคล (Social Competence) ได้แก่ ความสามารถในการควบคมุตนเอง 
สง่ผลตอ่การตกลงใจในการก าหนดพฤติกรรมสขุภาพของบคุคล ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้ทบทวนงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง เพื่อศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกิน
ผิดปกต ิ ซึง่พบตวัแปรท่ีเก่ียวข้องและน ามาศกึษาในครัง้นี ้ได้แก่  

2.1.1 เจตคตทิี่มีต่อพฤตกิรรมการกินผิดปกต ิ
  ความหมายเจตคต ิ  
เจตคติหรือทัศนคติ  (Attitude) มาจากรากศัพท์ภาษาอังกฤษ ว่า Aptus มี

ความหมายว่า ความเหมาะสม (Fitness) หรือการปรับให้เหมาะ (Adeptness) เจตคติมีความส าคญัในการ
ก าหนดพฤติกรรมทางสงัคม มมุมองของนกัวิชาการในต่างประเทศได้ให้ความหมายของเจตคติไว้   อธิเช่น 
อลัพอร์ต (Allport, 1935:798-844) เจตคติ หมายถึง สภาพความพร้อมทางจิตท่ีสร้างขึน้จากประสบการณ์ 
โดยแสดงให้เห็นได้ด้วยพฤติกรรม เช่น รัก เกลียด เป็นต้น และจะตอบสนองต่อสิ่งนัน้อย่างต่อเน่ืองและมี
ความสมัพันธ์กัน เช่น โกรธก็จะหน้าบึง้ เป็นต้น ซึ่ง เคิร์ชและ ครัชฟีลด์ (Krech & Crutchfield, 1948: 
52) และ เรมอนด์ เจ. คอร์ซนีิ (Raymond J. Corsini, 2002) กลา่ววา่ เจตคติเป็น   สิง่ท่ีคนเรียนรู้และมีความ
คงทน เปลี่ยนแปลงยาก สร้างแนวโน้มของพฤติกรรม เจตคติ เน้นท่ีผลรวมของกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละ
บุคคลท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู้และการตระหนักถึง ส าหรับนักวิชาการในประเทศไทยได้ให้
ความหมายของเจตคติไว้ว่าเป็นจิตลกัษณะประเภทหนึ่งของบุคคล ท่ีอยู่ในรูปของความรู้สึกพอใจหรือไม่
พอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้สกึนีเ้กิดจากความรู้เชิงประเมินคา่ของบคุคลเก่ียวกบัสิ่งนัน้ โดยเม่ือบคุคลเกิด
ความรู้สกึพอใจสิ่งนัน้ เขาก็พร้อมท่ีจะกระท าตอ่สิง่นัน้ไปในทางท่ีสอดคล้องกบัความชอบหรือไม่ชอบของตน
ต่อสิ่งนัน้ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ, 2531: 125) สอดคล้องกับ งามตา วนินทานนท์ (2535: 215) 
กล่าวว่า เจตคติเป็นจิตลกัษณะท่ีเกิดจากการ    รู้คิดเชิงประเมินค่าเก่ียวกับสิ่งนัน้ ท าให้เกิดประโยชน์หรือ
โทษของบุคคล ท าให้รู้สึกโน้มเอียงไปในทางชอบหรือพอใจมากถึงน้อยต่อสิ่งนัน้  ๆรวมทัง้ความพร้อมท่ีจะ
แสดงพฤติกรรมเฉพาะอยา่ง อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเห็นประโยชน์หรือพอใจตอ่สิง่นัน้  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า เจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ หมายถึง การท่ี
ผู้หญิงไทยมีความรู้เชิงประเมินค่าถึงประโยชน์การกินผิดปกติ มีความรู้สกึนึกคิด และมีความพร้อมกระท า
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน ดงันี ้1) การมองเห็นประโยชน์หรือโทษของ
การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ 2) ความพอใจ-ไม่พอใจในการมีพฤติกรรมกินผิดปกติ และ 3) ความพร้อม
กระท าหรือหลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ  
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องค์ประกอบของเจตคต ิ
การท่ีบุคคลมีเจตคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนัน้ ไม่ว่าจะเป็นวตัถุสิ่งของ ความคิดหรือ

บุคคล ล้วนประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ประการ (McGuire, 1985: 233–346; Sears, David, Peplau, Letitia 
Anne, Taylor, & Shelley, 1991: 136-139) เช่นเดียวกบั อรพินทร์ ชชูม (2545: 69-70) ได้แก่   

1. องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive Component) คือ การท่ีบุคคลมี
องค์ความรู้ทัง้มวลหรือประสบการณ์เดิมท่ีเก่ียวกับเป้าหมายของเจตคติ (Attitude Objective) ทัง้เป็น
ประโยชน์หรือโทษ หรือด้านดีและเลว ขึน้อยู่กับพืน้ฐานของบุคคลท่ีได้รับความรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ี
สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ รวมถึงความเช่ือต่างๆ เก่ียวกับสิ่งนัน้ ดังนัน้ องค์ประกอบด้าน
ความรู้จึงเป็นต้นก าเนิดของเจตคติของบคุคล องค์ประกอบบางประการเป็นกฎเกณฑ์ บรรทดัฐาน
ทางสงัคม บ้างก็เก่ียวกบัปัจเจกบคุคล  

2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) คือ เป็น
ความรู้สกึและอารมณ์ของบคุคลนัน้ตอ่เปา้หมายของเจตคติ ซึง่เป็นการประมาณคา่ความรู้สกึเชิง
บวก เช่น ความชอบ พอใจ เห็นใจ หรือความรู้สึกทางลบ เช่น ไม่ชอบ ไม่พอใจ กลวั รังเกียจ กบัสิ่ง
ต่างๆ เม่ือบุคคลได้รับรู้ถึงประโยชน์หรือโทษ หรือสิ่งท่ีดีไม่ดีของสิ่งต่างๆ เหล่านัน้ ความรู้สึกของ
บคุคลจะเกิดขึน้อตัโนมตัิและสอดคล้องกบัองค์ประกอบด้านความรู้เก่ียวกบัสิ่งนัน้   

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component/Action Tendency 
Component) คือ การท่ีบุคคลมีความพร้อมในการตอบสนอง (Readiness to Respond) หรือแนวโน้มท่ีจะ
แสดงออก (Tendency to Act) ต่อเป้าหมายของเจตคติ เม่ือได้รับการประมวลความรู้และประเมินค่า
ความรู้สกึต่อสิ่งนัน้ โดยแสดงพฤติกรรมได้เป็น 2 ลกัษณะคือ 1) พฤติกรรมทางบวก เช่น การช่วยเหลือ 
การสนับสนุน การส่งเสริมสิ่งท่ีบุคคลเหล่านัน้ชอบ ความพอใจ และ 2) พฤติกรรมทางลบ เช่น การ
ท าลาย เพิกเฉยต่อสิ่งท่ีไม่พอใจ ขดัขืน ต่อสู้  ถอยหนี เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวโน้มของการแสดงออกทาง
พฤติกรรมและการกระท าของบคุคลท่ีมีตอ่วตัถ ุสิง่ของ บคุคล เหตกุารณ์ เป็นต้น 

นอกจากนัน้ นกัจิตวิทยาสงัคมกลา่วถึงสิ่งท่ีต้องค านึงถึงในการเปลี่ยนเจตคติ  มี
ดงันี ้1) แหล่งข้อมลูข่าวสาร (Source) มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนเจตคติ ได้แก่ บุคคล สถาบนัและสื่อมวลชน
ต่าง  ๆ2) ข้อมลูหรือข่าวสาร (Message) โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีมีลกัษณะ  การเสริมแรง การ
กระตุ้นให้เกิดความกลวั ภาษาท่ีใช้ในการเสนอข่าว การเตือนลว่งหน้า การท าให้ไขว่เขว การเข้าถึงตวั 
3) ผู้ รับข้อมูลข่าวสาร (Audience) ได้แก่ อายุ เพศ บุคลิกภาพ ระดับสติปัญญา ประสบการณ์เดิมและ
สิ่งแวดล้อม โดยเพศหญิงถูกชักจูงง่ายกว่าเพศชายมีอายุน้อยถูกชักจูงง่ายกว่าผู้ ท่ีอายุมากกว่า 
(จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย, 2553: 170-188) ดงันัน้ ในการเปลี่ยนเจตคติให้ได้ผลนัน้ขึน้อยู่กบัองค์ประกอบ 
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3 ประการคือ 1) การเลือกรับรู้ (Selective Perception) ในส่วนท่ีตนเองสนใจเท่านัน้ เม่ือได้รับรู้สิ่งใดมาแล้วก็
จะน ามาเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของตน เช่น การพึงพอใจต่อรูปร่างของตนท่ีมีลกัษณะแบบหนึ่ง ก็จะคง
รูปร่างของตนเองไว้ไม่ให้อ้วนหรือท าให้มีน า้หนักเท่าเดิม 2) การหลีกเลี่ยง (Avoidance) ในสิ่งท่ีตนเองไม่
ต้องการ เช่น การจ ากดัอาหารไม่ต้องการให้มีน า้หนกัเพิ่มขึน้จากเดิม และ 3) การสนบัสนนุของกลุ่ม (Group 
Support) การท่ีบุคคลประสบความส าเร็จในกลุ่มใดมักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปกลุ่มใหม่ เช่น การมีรูปร่าง
สวยงามท าให้เป็นท่ียอมรับในสงัคมพริตตี ้และเป็นท่ียอมรับในกลุ่มเพื่อนท าให้สามารถอยู่ในอาชีพได้ ทัง้ 3 
องค์ประกอบนี ้ท าให้บคุคลเปลี่ยนแปลงได้ยากมาก (สชุา จนัทร์เอม, 2544: 94)  

ดงันัน้ เจตคติต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ หมายถึง ความรู้เชิงประเมินค่าถึง
ประโยชน์การกินผิดปกติ มีความรู้สึกนึกคิด และมีความพร้อมกระท าพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การมองเห็นประโยชน์หรือโทษของการมีพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ 2) ความพอใจ-ไมพ่อใจในการมีพฤติกรรมกินผิดปกติ และ 3) ความพร้อมกระท าหรือหลีกเลี่ยงการมี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ  

การวัดเจตคตทิี่มีต่อพฤตกิรรมการกิน  
เจตคติ เป็นลักษณะทางจิตท่ีไม่สามารถสังเกตเห็นหรือวัดได้โดยตรง แต่อาจ

สงัเกตจากการกระท าหรือค าบอกเลา่ของบคุคลท่ีถกูศกึษา มีนกัวิชาการหลายท่านได้กลา่วถึงการวดัเจตคติ
มีหลายวิธี ได้แก่ William and Radmila (2008) Charles, Barry and Norman (1969) และงามตา วนินทานนท์ 
(2535) ในท่ีนีข้อกล่าวถึง 2 วิธีท่ีใช้บ่อยคือ 1) การรายงานตนเอง (Self-Report Measures) เป็นการวัดท่ีมี
ลกัษณะแบบสองทิศทาง เช่น ดีหรือเลว เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบ 
พอใจหรือไม่พอใจ เป็นต้น ซึ่งมีหลายวิธีด้วยกันคือ 1) การวัดเจตคติโดยใช้วิธีลิเคิ ร์ต (Method of 
Summated Ratings) เป็นวิธีการท่ีสร้างขึน้โดย Renis Likert โดยการสร้างข้อความ (Attitude Statements) ขึน้
หลายข้อความให้ครอบคลุมหัวข้อท่ีจะวดั โดยมีข้อความให้เลือกตอบเป็นระดบั จ านวนระดับขึน้อยู่กับ
นกัวิจยัและข้อค าถามท่ีสร้างขึน้ (เช่น (1) ไม่เห็นด้วยมากท่ีสดุ (2) ไม่เห็นด้วยมาก (3) ไม่เห็นด้วยเล็กน้อย 
(4) เห็นด้วยเลก็น้อย (5) เห็นด้วยมาก (6) เห็นด้วยมากท่ีสดุ การให้คะแนนขึน้อยูก่บัชนิดของข้อความวา่เป็น
ทางบวกหรือทางลบ อาจให้คะแนนตัง้แต ่1-5 หรือจาก 1-6 การตีความหมายไม่แตกตา่งกนั) 2) การวดัเจตคติ
โดยวิธีวัดกายจิตไปพร้อมกัน (The Psychophysical Approach) หรือเรียกว่า การวัดเจตคติโดยใช้ช่วง
ปรากฏการณ์เท่ากัน (Equal Appearing Intervals) สร้างขึน้โดย Thurstone มีขัน้ตอนในการสร้างคือ ขัน้แรก
ต้องท าการสร้างข้อความท่ีแทนความรู้สึกของกลุ่มบุคคลให้ได้ข้อความมากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้ เพื่อน าไป
พิจารณาให้ความเห็นตอ่ข้อความท่ีสร้างขึน้มา โดยเรียงล าดบัการเห็นด้วยมากท่ีสดุไปจนถึงไมเ่ห็นด้วยมาก
ท่ีสดุ 3) การวดัเจตคติโดยการวิเคราะห์สเกล (Scalogram Analysis) เป็นวิธีการของ Guttman เป็นการอธิบาย
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ถึงกระบวนการในการประเมินผลกลุ่มของข้อความกลุ่มหนึ่ง ว่าเป็นไปตามข้อจ ากัดหรือครบถ้วนตาม
ลกัษณะท่ีถกูต้อง ตามความคิดของ Guttman เช่ือว่าในสเกลส าหรับวดัเจตคตินัน้ ควรเลือกข้อความจ านวน
เล็กน้อย (4-6 ข้อความ) โดยเลือกจากข้อความหลายๆ ข้อความ เป็นตัวแทนของประชากรทัง้หมด และ  
4) การวัด เจตคติโดยวิธีแบบนัยจ าแนก (The Semantic Differential) สร้างโดย Osgood เป็นการศึกษา
เก่ียวกับความคิดหรือความเช่ือ ความหมายต่างๆ ตามความคิดเห็นของกลุ่มท่ีศึกษา โดยทั่วไปวิธีนีจ้ะ
ประกอบด้วยข้อความให้เลือก 7 ข้อ ท าให้กลุ่มบุคคลท่ีศึกษาประเมินค่าเก่ียวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด สเกลนีใ้ห้
ผู้ ตอบประเมินค่ามากน้อย เช่น ดี-เลว สะอาด-สกปรก หวาน-เปรีย้ว เล็ก-ใหญ่ ช้า-เร็ว เป็นต้น โดยการ
ประเมินจะใช้ค าซึ่งตรงกันข้ามดงัตวัอย่างท่ีกล่าวมา และมีล าดบัของความมากน้อยจากด้านหนึ่งไปสู่อีก
ด้านหนึ่งทัง้หมด 7 อนัดบั เป็นต้น และ 2) การวดัเจตคติโดยวิธีการสงัเกตพฤติกรรมภายนอก (Observation 
of Overt Behavior) เป็นการสงัเกตพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีแสดงออกมาให้สงัเกตเห็นได้และรับรู้ได้ในการ
วดัเจตคติตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติ 

 ผู้ วิจัยพัฒนาเคร่ืองมือขึน้เอง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี ้        
1) การมองเห็นประโยชน์หรือโทษของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ 2) ความพอใจ-ไม่พอใจในการมี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ และ 3) ความพร้อมกระท าหรือหลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ 
ผู้ วิจัยพัฒนาเคร่ืองมือขึน้เอง แบบวดัเป็นแบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตัง้แต่ “เห็นด้วยอย่างยิ่งมากท่ีสุด” 
และลดลงตามล าดบัจนถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” เป็นข้อค าถามท่ีมีทัง้ทางบวกและทางลบ กรณีข้อความ
ทางบวก ให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงข้าม ถ้าผู้ตอบท่ีได้คะแนนสงู
กวา่แสดงวา่มีเจตคติตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติมากกวา่ผู้ตอบท่ีได้คะแนนต ่ากวา่  

งานวิจัยที่ เกี่ยวกับเจตคติที่ มีต่อพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการกิน
ผิดปกต ิ

เจตคติ ถือว่าเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางบวก
หรือทางลบ ซึง่จากการประมวลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนเจตคตินัน้ ส่วนใหญ่ท าการเปลี่ยนเจตคติ
เพื่อส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในทางบวกและวิธีการท่ีใช้ในการเปลี่ยนเจตคติมีหลายวิธี ได้แก่ การศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคต่างวฒันธรรมของ ศรัณย์ พิมพ์ทอง (2557: 1-3) ท าการศึกษาข้ามวฒันธรรมปัจจัย
ทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงของนักศึกษาในประเทศไทยและมาเลเซีย 
วัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาความเป็นไปได้ของข้อสมมติฐานท่ีใช้ท านายพฤติกรรมการบริโภคอย่าง
พอเพียงของนักศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย พบว่าเจตคติต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงและความเป็นวตัถนุิยม ซึง่ทัง้สองเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีความเป็นสากล 
(Generalization) ท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงของนกัศกึษาท่ีมีวฒันธรรมต่างกนัได้ 
และพบว่าตวัแปรพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงของนกัศกึษาได้รับอิทธิพลทางตรงจากตวัแปรเชิงเหต ุ
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ได้แก่ 1) ความเป็นวตัถนุิยม 2) เจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียง และ 3) คณุลกัษณะท่ีเป็นจุด
แข็ง ตามล าดบั ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ย ตวัแปรแฝงพบว่าค่าเฉลี่ยของตวัแปรแฝงทกุตวั ได้แก่ พฤติกรรม
การบริโภคอย่างพอเพียงของนักศึกษาเจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงความเป็นวัตถุนิยม 
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน คณุลกัษณะท่ีเป็นจุดแข็ง การอบรมเลีย้งดจูากครอบครัว อิทธิพลจากกลุ่ม
เพื่อน และการเห็นแบบอย่างจากสื่อของกลุ่มนกัศึกษามาเลเซียสงูกว่านกัศึกษาไทย อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และการศกึษาของ จิราภรณ์ เรืองยิ่ง,สจิุตรา จรจิตร และกานดา จนัทร์แย้ม (2559: 246-247) 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา: การสงัเคราะห์องค์ความรู้และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภค พบว่าเจตคติต่อการบริโภคอาหารและค่านิยมในการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวยัรุ่นในจงัหวดัสงขลาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
รุ่งอรุณ พึ่งแย้ม (2554: 89) ศกึษาปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัเชาว์สขุภาพของบคุลากรทางการแพทย์ 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1) ความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจยัทางจิตสงัคมกบัเชาว์สขุภาพ 2) ท านายเชาว์สขุภาพของบคุลากรทางการแพทย์ทัง้ในกลุ่มรวม
และกลุ่มย่อย และ   3) ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในกลุม่สถานการณ์ร่วมกบัตวัแปรในกลุม่จิตลกัษณะเดิม
ท่ีเก่ียวข้องกบัเชาว์สขุภาพ ผลการวิจยัพบว่าในกลุม่รวมการรับรู้ความสามารถของตนด้านสขุภาพ การมีตวั
แบบทางสขุภาพจากบุคคลอ้างอิง เจตคติท่ีดีต่อการดแูลสขุภาพและการได้รับสิ่งจูงใจในการดแูลสขุภาพ 
สามารถท านายการแปรผันของเชาว์สุขภาพได้ร้อยละ 54.6 (p<.05 ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
สถานการณ์ทางสงัคมกบัจิตลกัษณะเดิมท่ีมีต่อเชาวน์สขุภาพ และสอดคล้อง โซวโอลิ โตล และยเูฮน ซนั 
(Zhuoli Tao & Yuhan Sun, 2015: 249-258) ศึกษาเจตคติการกิน พฤติกรรมการควบคุมน า้หนักและปัจจัย
เสี่ยงต่อการเป็นโรคการกินผิดปกติของนกัเรียนผู้หญิงท่ีเป็นนกัเต้นร า วตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกลุ่ม
ผู้หญิงจีนท่ีเป็นนกัเต้นร า (ส่วนมากเป็นนกัเต้นร าในวิทยาลยัศิลปวฒันธรรมระดบัชาติ) กบักลุ่มผู้หญิงท่ี
เสี่ยงเป็นโรคการกินผิดปกติ (มีคะแนน EAT>20 คะแนน และไม่ได้เป็น  นักเต้นร า) และกลุ่มผู้หญิงท่ีเป็น
กลุม่เสี่ยงต ่าท่ีจะเป็นโรคการกินผิดปกติ (มีคะแนน EAT 0-9 คะแนน และไมใ่ช่นกัเต้นร า) เก่ียวกบัเจตคติการ
กิน พฤติกรรมการควบคมุน า้หนกั และปัจจยัเสี่ยงตอ่การเป็นโรคการกินผิดปกติ ประชากร จ านวน 1,199 คน 
เป็นนักเรียนหญิงท่ีมีอายุ 12-25 ปี ท าการสุ่มโดยใช้เคร่ืองมือ Eating Attitude Test-26 ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 31 คน ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรียนเต้นระบ า 3 คน มีคะแนน Eating Attitude TEST-26 โดยผู้ ท่ีได้
คะแนนมากกวา่ 20 คะแนน ถือวา่มีทศันคติและพฤติกรรมการกินท่ีผิดปกติ (Abnormal Eating Attitudes 
and Behaviors) ซึง่เสี่ยงตอ่การเป็นโรคการกินผิดปกติและความไมพ่งึพอใจในรูปร่างของตนเอง เป็นผู้ ท่ีมี
บคุลกิภาพเป็นคนมีระเบียบและมีภาวะทางอารมณ์แบบเก็บกด  
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2.1.2 การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม 
   ความหมาย 
  การรับรู้ความสามารถตนเอง (Perceived Self-Efficacy) หมายถึง การตัดสินใจ

ของตนเองในการจดัการและด าเนินการให้เกิดพฤติกรรมตามท่ีได้ก าหนดไว้ โดยผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้นัน้มีทัง้ทาง
กายภาพ ทางสังคมหรือเป็นการตอบสนองท่ีมีต่อตนเอง ผลลัพธ์ท่ีได้มีทัง้ทางบวกและทางลบ เช่น การ
ยอมรับ การลงโทษ การรู้สึกพอใจ การรู้สึกไร้คุณค่า เป็นต้น ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถ
ตนเองและความคาดหวงัผลลพัธ์มีความสมัพนัธ์กนั เช่น บคุคลท่ีว่ายน า้ไม่เก่งเม่ือตกน า้ก็คิดว่าตนเองต้อง
จมน า้แน่  ๆในทางตรงกนัข้ามถ้าบคุคลนัน้ คิดว่าตนเองว่ายน า้เก่งคาดว่าตนเองไม่จมน า้แน่นอน (Bandura, 
1986; Bandura, 1997) หรือเป็นความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อความสามารถในการจัดล าดับสิ่งท่ีจะกระท า 
เพื่อให้บรรลตุ่อสถานการณ์ท่ีได้คาดหวงัไว้ มีผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึกและแรงจูงใจท่ีบุคคลมีต่อ
ตนเอง ซึง่รวมถึงพฤติกรรมท่ีท าสิ่งตา่ง  ๆในการบรรลเุปา้หมายของบคุคล (Bandura, 1999) และการท่ีบคุคล
ใดมีการรับรู้ความสามารถของตนต่อการกระท าพฤติกรรมใดๆ นัน้สูง แสดงว่าบุคคลนัน้มีแนวโน้มท่ีจะ
กระท าพฤติกรรมนัน้สูงเช่นกัน ในทางตรงข้ามถ้าบุคคลใดมีการรับรู้ความสามารถของตนต่อการกระท า
พฤติกรรมใดๆ นัน้ต ่า แสดงว่าบุคคลนัน้มีแนวโน้มท่ีจะกระท าพฤติกรรมนัน้ต ่าเช่นกันหรือไม่อาจท า
พฤติกรรมนัน้เลย (Bandura, 2000: 42-45) ดังนัน้ การรับรู้ความสามารถตนเองมีความสัมพันธ์กับความ
คาดหวงัผลท่ีจะเกิดขึน้ (Outcome Expectation) แสดงดงัภาพประกอบ 1 

 
        บคุคล                            พฤติกรรม         ผลที่เกิดขึน้ 
                   (Person)                                                 (Behavior)                       (Outcome) 
 

                       การรับรู้ความสามารถของตนเอง                    ความคาดหวงัในผลท่ีจะเกิดขึน้ 
                              (Perceived Self-Efficacy)                            (Outcome Expectation) 
 

ภาพประกอบ 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความสามารถตนเองและความคาดหวงัเก่ียวกบัผล
ท่ีเกิดขึน้ 

ท่ีมา: สมโภชน์ เอี่ยมสภุาษิต. (2540: 58; อ้างอิงจาก Bandura, 1977) 

ในแต่ละสถานการณ์พบว่า ระดบัการรับรู้ความสามารถตนเองและระดบัความ
คาดหวังท่ีเกิดขึน้ย่อมมีความแตกต่างกัน และส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมของบุคคล บุคคลท่ีมีการรับรู้
ความสามารถตนเองและความคาดหวงัผลท่ีเกิดขึน้สูงมีแนวโน้มท่ีจะกระท าพฤติกรรมนัน้อย่างแน่นอน 
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ในทางตรงกนัข้าม ถ้าบคุคลมีการรับรู้ความสามารถตนเองและความคาดหวงัท่ีเกิดขึน้ต ่ามีแนวโน้มท่ีจะไม่
กระท าพฤติกรรมนัน้อย่างแน่นอน และถ้าบุคคลมีการรับรู้เพียงด้านใดด้านหนึ่งก็จะไม่เกิดการกระท า
พฤติกรรมนัน้ แสดงดงัภาพประกอบ 2      
                                               ความคาดหวงัเก่ียวกบัผลท่ีเกิดขึน้ 
 

      สงู             ต ่า 
         

                                  สงู               มีแนวโน้มท่ี                    มีแนวโน้มท่ี 
การรับรู้ความ                                จะท าแน่นอน                  จะไมท่ าแน่นอน 
สามารถตนเอง        มีแนวโน้มท่ี                       มีแนวโน้มท่ี                 
                                  ต ่า                จะไมท่ า                   จะไมท่ าแน่นอน 
                                                       

ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความสามารถตนเองและความคาดหวงัผลท่ีเกิดขึน้ 

ท่ีมา: สมโภชน์ เอี่ยมสภุาษิต. (2540: 58; อ้างอิงจาก Bandura, 1977) 

แบนดูรา (Bandura, 1977) ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีเก่ียวกับการรับรู้ความสามารถ
ตนเอง มี 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จ (Enactive Mastery Experiences) เป็นการ
พฒันาการรับรู้ความสามารถของบุคคล โดยฝึกทกัษะจนท าให้สามารถกระท าหรือปฏิบตัิได้ ซึ่งเป็นวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ท าให้บคุคลนัน้มีความพยายามท างานต่าง  ๆให้บรรลตุามเปา้หมายท่ีต้องการได้ 2) 
การใช้ตวัแบบ (Modeling) เป็นการสงัเกตจากตวัแบบท่ีแสดงพฤติกรรมซบัซ้อนและได้ผลกรรมท่ีพึงพอใจ 
สามารถแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบได้ 3) การใช้ค าพูดชักจูง (Verbal Persuasion) ในการท่ีจะพัฒนาการ
รับรู้ความสามารถของบุคคลจะให้ได้ผลดีนัน้ ควรน าการใช้ค าพูดชักจูงร่วมกับการท าให้บุคคลมี
ประสบการณ์ของความส าเร็จ โดยท าการสร้างความสามารถให้กบับุคคลอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามล าดบั 
และ 4) การกระตุ้ นทางอารมณ์ (Emotion Arousal) มีผลต่อการรับรู้ความสามารถตนเองของบุคคลท่ีถูก
กระตุ้นอารมณ์ทางลบ ท าให้เกิดความวิตกกงัวลและความเครียดและท าให้เกิดความกลวัร่วมด้วย แตถ้่าเกิด
อารมณ์ลกัษณะนีม้ากขึน้จะท าให้บคุคลนัน้น าไปสูก่ารแสดงความสามารถของตนต ่าลงไปอีก และท าให้เกิด
ประสบการณ์ของความล้มเหลวได้ ในทางตรงข้ามถ้าบุคคลนัน้สามารถลดหรือระงับการถูกกระตุ้นทาง
อารมณ์ได้ จะท าให้บุคคลนั่นมีการรับรู้ความสามารถตนเองดีขึน้ และท าให้สามารถแสดงออกถึง
ความสามารถท่ีดีขึน้  
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ดังนัน้ ในการศึกษาวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยน าแนวคิดการรับรู้ความสามารถของ        
ผู้หญิงไทยต่อการมีรูปร่างสวยงามเป็นอย่างไร พวกเขาพยายามท่ีจะกระท าให้บรรลุผลส าเร็จ (Enactive 
Mastery Experience) เป็นประสบการณ์ตรงท่ีพยายามในการเอาชนะอปุสรรค ปัญหา หรือความยากล าบาก
จนประสบความส าเร็จ แม้ว่าจะอ้วนแค่ไหนก็พยายามลดน า้หนกัให้มากท่ีสดุ หรือบางคนเกิดความล้มเหลว 
ท าให้บคุคลนัน้มีการรับรู้ความสามารถตนเองต ่าเกิดความท้อแท้ โดยกลุม่ผู้หญิงมกัเปรียบเทียบกบัผู้ อ่ืนท่ี
อยู่ในสถานการณ์เดียวกันเพื่อประเมินคุณค่าในตนเอง ดังนัน้ การได้เห็นตัวแบบจะท าให้เพิ่มการรับรู้
ความสามารถตนเอง แม้ว่าจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการกระท าให้บรรลุผลส าเร็จ เน่ืองจากไม่ใช่
ประสบการณ์ตรงก็ตาม ซึง่มีทัง้ตวัแบบเป็นแบบบคุคล (Living Modeling) ตวัแบบสญัญาลกัษณ์ (Symbolic 
Modeling) ได้แก่ สื่อต่าง  ๆเช่น สิ่งพิมพ์ รายการโทรทศัน์ รูปภาพ เป็นต้น ตวัแบบบางครัง้ท าให้บุคคลรับรู้
ความสามารถตนเอง ทัง้ประสบความส าเร็จและความล้มเหลว ยอ่มจะมีความเช่ือมัน่ในตนเองต ่า คิดหมกมุ่น
ในเร่ืองรูปลักษณ์ของตนเอง มองตนเองไม่สวยมีรูปร่างไม่ดีไม่สวยงาม อ้วนเกินไปหรือผอมเกินไป หรือ
รับประทานอาหารมากท าให้อ้วนง่าย เป็นต้น ก็พยายามท่ีจะหาวิธีการต่าง  ๆเพื่อให้ตนเองรู้สึกว่าตนเองมี
คณุคา่อย่างมากและสามารถเป็นท่ียอมรับในกลุม่เพื่อน หรือกลุม่อาชีพเดียวกนั หรือท าให้ตนเป็นท่ียอมรับ
การเอาใจใส ่การเห็นคณุคา่จากบคุคลท่ีมีความส าคญัเป็นท่ี ยกยอ่งนบัถือ การได้รับโอกาสได้แสดงตน หรือ
แสดงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัค่านิยมส่วนตน โดยการใช้กระบวนการทดแทน เช่น กินยาลดน า้หนกั กินยา
ระบาย กินอาหารน้อยลงหรือไมกิ่นอาหารครบมือ้ กินอาหารมากหลงัจากนัน้ท าการล้วงคอเพื่อส ารอกอาหาร
ออกมาจะได้ไมอ้่วน เป็นต้น จนท าให้เกิดผลเสียตอ่การเจ็บป่วยเก่ียวกบัสขุภาพหรือการท างานของร่างกาย  

สรุปได้ว่า การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม 
หมายถึง การท่ีผู้ หญิงไทยมีปริมาณความมั่นใจในความสามารถท่ีจะกระท าการใดๆ ได้แก่ การควบคุม
น า้หนัก การกินอาหาร การออกก าลังกายเป็นระยะเวลานาน เป็นต้น ท่ีคาดว่าจะท าให้ตนเองมีรูปร่าง
สวยงาม   

การวัดการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม  
การวดัการรับรู้ความสามารถของตน มีผู้ เช่ียวชาญทางวิชาการได้กล่าวถึงวิธีวดั

ไว้ ได้แก่ ลีและบอบโก (Lee & Bobko, 1994: 364-369) คือ 1) การวดัความเข้มหรือความมัน่ใจ เป็นวิธีท่ีนิยม
ใช้มากท่ีสดุ โดยท าการถามผู้ตอบถึงความมัน่ใจในการปฏิบตัิงานท่ีมีความยากเพียงใด ประเมินระดบัตัง้แต ่
0-1002  2) การวดัระดบัความยาก ค าถามเช่นเดียวกบัวิธีแรก ประเมินค าตอบเป็นใช่-ไม่ใช่ ระดบัตัง้แต่ 1-0  
3) การวดัแบบผสมระหว่างวิธีแรกกับวิธีท่ีสอง ข้อค าถามมีลกัษณะระดบัความมัน่ใจและระดบัความยาก 
และ 4) การวดัความเข้มหรือความมัน่ใจตอ่งานท่ีได้ก าหนดไว้ มาตราวดัใช้แบบลิเคิร์ต โดยก าหนดข้อความ
แต่ละข้อประเมินความมัน่ใจในความสามารถของตน ในเร่ืองการจดัการกบัสถานการณ์ท่ีต้องเผชิญอยู่มาก
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น้อยเพียงใด ส าหรับ แบนดูรา (Bandura, 2000: 42-45) วัดการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการ
ความเครียดในแต่ละข้อแบบ 3 มิติคือ 1) ระดับความยากง่าย (Level) เป็นการวัดเป้าหมายท่ีต้องท าให้
บรรลผุลในการท้าทายความสามารถของบุคคลนัน้ตามบริบทของสถานการณ์หรือจูงใจให้แสดงพฤติกรรม
ออกมา 2) ความทัว่ไป (Generality) เป็นการวดักิจกรรมหรือสถานการณ์เปา้หมายท่ีควรจะเกิดขึน้ได้กบักลุ่ม
ตวัอย่างทกุคนว่าตนเองมีความสามารถนัน้ และ 3) ความมัน่ใจ (Strength) เป็นการวดับคุคลท่ีมีความมุ่งมัน่
ตัง้ใจแน่วแน่ต่อความเช่ือว่าตนมีทกัษะมีความสามารถเพียงพอท่ีจะฝ่าฟันอปุสรรคยากล าบากนัน้ได้ โดย
สเกลการวดัเป็นแบบตดัสินใจครัง้เดียว (Single-Judgement Format) โดยใช้มาตรวดั 11 หน่วย ตัง้แต่ 0-10 
ซึ่ง  แต่ละข้อจะต้องวดัความเช่ือต่อความสามารถตนเองในการแสดงพฤติกรรมนัน้ ท่ีมียากระดบัใดระดบั
หนึง่ก่อนและต้องมีความเฉพาะเจาะจงของบริบทแวดล้อมด้วย  

นอกจากนัน้ เม่ือปี ค.ศ.1996 เซสนีและคณะ (Chesney et al., 2006: 421-436) ได้
พัฒนาแบบวดั Coping Self-Efficacy Scale (CSES) โดยสร้างข้อค าถามมาจากทฤษฎี Stress and Coping 
Theory และแบบวดั The Way of Coping Questionair โดยมีแบนดูราเป็นท่ีปรึกษาร่วมด้วย เพื่อใช้ประเมิน
โปรแกรมพฒันาการรับรู้ความสามารถของตนในการจดัการความเครียดของผู้ ป่วยติดเชือ้เอชไอวี   ซึง่แบบวดั
ฉบบัเต็มมีจ านวน 26 ข้อ ผู้ตอบรายงานตนเอง ประกอบด้วย 3 ด้านคือ 1) การจัดการความเครียดแบบมุ่ง
ปัญหา (Use Problem-Focused Coping) จ านวน 12 ข้อ 2) การจดัการควบคมุอารมณ์และคิดทางลบ (Stop 
Unpleasant Emotion and Toughts) จ านวน 9 ข้อ และ  3) การแสวงหาการสนบัสนุนจากเพื่อนกบัครอบครัว 
(Get Support from Friends and Family) จ านวน  5 ข้อ ซึ่งในแต่ละข้อประกอบด้วย 11 ระดบั เกณฑ์การให้
คะแนนตัง้แต่ “มัน่ใจว่าท าได้แน่นอน” ให้  10 คะแนน “มัน่ใจว่าสามารถท าได้” ให้ 5 คะแนน “ไม่สามารถท า
ได้แน่” ให้ 0 คะแนน แบบวดัทัง้ชดุมีค่าความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .95 และในปี ค.ศ.2006 
เซสนีและคณะ (Chesney et al., 2006) ได้พฒันาแบบวดัฉบบัย่อเหลือ 13 ข้อ คือ 1) การจดัการความเครียด
แบบมุ่งปัญหา จ านวน 6 ข้อ ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .91 2) การจดัการควบคมุอารมณ์
และคิดทางลบ จ านวน  4 ข้อ ความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากับ .91 และ 3) การแสวงหาการ
สนบัสนนุจากเพื่อน จ านวน 3 ข้อ ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .80 จากการศกึษาดงักลา่ว มี
ข้อจ ากดัตรงท่ีข้อค าถามเป็นประโยคเก่ียวกบัความสามารถของตนเองในการจดัการกบัความเครียดทัว่  ๆไป 
ไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงส าหรับเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ความเครียดและการทดสอบคณุภาพแบบวดั
ดังกล่าว วัดในกลุ่มตัวอย่างผู้ ชายท่ีติดเชือ้เอชไอวีเท่านัน้  จึงไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้เป็นแบบวัดใน
การศกึษาครัง้นี ้

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการ
การมีรูปร่างสวยงาม โดยวดัท่ีความสามารถของผู้หญิงไทยในกระท าการใด  ๆได้แก่ การควบคมุน า้หนกั การ
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รับประทานอาหาร การออกก าลงักาย เป็นต้น ท่ีคาดว่าจะท าให้ตนเองมีรูปร่างสวยงาม วดัโดยแบบวดัประเภท
มาตราประเมินรวมค่าท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1997) แบบวัดเป็นแบบมาตร
ประเมิน 6 หน่วย ตัง้แต่ “มัน่ใจมากท่ีสดุว่าสามารถท าได้” และลดลงตามล าดบัจนถึง  “ไม่สามารถท าได้” เป็น
ข้อค าถามท่ีมีทัง้ทางบวกและทางลบ กรณีข้อความทางบวก ให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้
คะแนนในทิศทางตรงข้าม ถ้าผู้ตอบท่ีได้คะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมีการรับรู้ความสามารถตนเองในการ
จดัการการมีรูปร่างสวยงามมากกวา่ผู้ตอบท่ีได้คะแนนต ่ากวา่   

งานวิจัยเก่ียวกับการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่าง
สวยงามต่อพฤตกิรรมการกินที่น าไปสู่พฤตกิรรมการกินผิดปกต ิ 

จากการศึกษาของ กาญจนา อยู่เจริญสขุ (2556) ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ลดน า้หนักของนักศึกษาผู้ หญิงระดับอาชีวศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านชีวสงัคม ปัจจยัการรับรู้และอารมณ์ท่ีมีต่อพฤติกรรมกบัพฤติกรรมการลด
น า้หนกัของนกัศึกษาหญิง และค้นหาตวัแปรพยากรณ์ท่ีดีของพฤติกรรมการลดน า้หนกั กลุ่มตวัอย่างเป็น
นักศึกษาหญิงระดับ ปวช. ชัน้ปีท่ี 1-3 ท่ีก าลังศึกษาสถาบันอาชีวศึกษา 3 แห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี 
ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีของพฤติกรรมการลดน า้หนักของนักศึกษาหญิง ได้แก่ การรับรู้
สมรรถนะแห่งตนในการลดน า้หนกั อิทธิพลระหว่างบุคคล อิทธิพลด้านสถานการณ์และการรับรู้รูปร่างอ้วน  
ซึง่ตวัแปรพยากรณ์ทัง้ 4 นี ้สามารถร่วมกนัพยากรณ์พฤติกรรมการลดน า้หนกัของนกัศกึษาผู้หญิงได้ร้อยละ 
49 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 6.72 และการศึกษาของ ศิวรักษ์ กิจชนะ
ไพบลูย์ (2555: 179-189) ศกึษาพฤติกรรมการลดน า้หนกัท่ีไม่ถกูต้องของวยัรุ่นและเยาวชนไทย วตัถปุระสงค์
คือเพื่อน าเสนอสถานการณ์พฤติกรรมการลดน า้หนกัของวยัรุ่นและเยาวชนไทย ปัจจยัต่าง  ๆท่ีเก่ียวข้องกบั
การเกิดพฤติกรรมการลดน า้หนักและวิธีการลดน า้หนักท่ีเหมาะสมส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนไทย ผล
การศกึษาพบว่าวยัรุ่นและเยาวชนไทยในปัจจบุนัให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ภายนอกและไม่พงึพอใจใน
รูปร่างของตนเอง ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการลดน า้หนกัท่ีไม่ถูกต้องคือ การใช้ยาลดน า้หนกั การอดอาหาร 
การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการดื่มกาแฟลดน า้หนัก โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบท่ีเป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย ทัง้นีพ้ฤติกรรมดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ทัศนคติต่อความอ้วน ค่านิยม การรับรู้
ประโยชน์และอปุสรรคของการลดน า้หนกั สว่นปัจจยัภายนอก ได้แก่ กลุม่เพื่อน สื่อและโฆษณา ซึง่ในประเทศ
ไทยการจดัการแก้ปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรมการลดน า้หนกัของวยัรุ่นยงัไม่ชดัเจน สอดคล้องกบั ป็อบ (Pop, 
2016: 31-44) ศกึษาการรับรู้ความสามารถของตนเองและการยอมรับรูปร่างของตน ในกลุม่ตวัอย่างนกัศกึษา
ผู้หญิงโรมาเนียนในมหาวิทยาลยั วตัถปุระสงค์เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ 1) ศกึษาการไม่พงึพอใจในรูปร่าง
ของผู้หญิงวยัรุ่นมีความสมัพนัธ์กบัระดบัการรับรู้ของพวกเขา 2) เพื่อตรวจสอบระดบัการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง ประเมินจาก Self-Perception และการยอมรับขนาดของร่างกาย โดยใช้ Body Image Index ในการ
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พยากรณ์ความไม่พึงพอใจในรูปร่างตนเอง กลุม่ตวัอย่างคือนกัศกึษาผู้หญิงจ านวน 160 คน ช่วงอาย ุ19-21 
ปี ได้จากการสุ่ม ซึ่งเป็นผู้ มีสขุภาพท่ีดี โดยประเมินจากการออกก าลงักายและแหล่งอาศยัท่ีอยู่ในเมือง ใช้
สถิติ เชิงอธิบายความสัมพันธ์สหสัมพันธ์ ของเพี ยร์สัน และการใช้  t-test ผลการศึกษาพบว่า BMI  
มีคา่เฉลี่ย = 20.93 kg/cm2 (SD=3.30) มีน า้หนกัเฉลี่ยประมาณ 57 kg  (56.99 : SD=9.70) รายงานความชกุของ
ความไม่พึงพอใจในรูปร่างร้อยละ 79 การรับรู้ความสามารถของตนเองและการยอมรับรูปร่างของตน มี
ความสมัพนัธ์ทางสถิติ (r=-.36, p<.0005) และพบว่าร้อยละ 31 ของความไม่พงึพอใจในรูปร่างของตนเป็นตวั
ก าหนดคา่ BMI และตามมาด้วยน า้หนกัและความอ้วนสะสม  

 สอดคล้องกับการศึกษาของ ดีบอราฟ และคณะ (Deborah et al., 2014: 663-
668) ศกึษาความเช่ือในความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการกินในวยัรุ่นหญิงท่ีเสี่ยงต่อการมีน า้หนกั
เกินและการกินประเภท Binge Eating วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือในการ
จดัการตนเองและการสงัเกตพฤติกรรมการกินในวยัรุ่นกบัการสญูเสียการควบคมุการกิน กลุ่มตวัอย่างเป็น
วยัรุ่น จ านวน 110 คน อายุเฉลี่ย 14.5±1.7 ปี BMI 27.1±2.6 kg/m2 เคร่ืองมือวิจยัใช้แบบสอบถามวดัระดบั
ความสามารถของตนเองทัว่ไปและวดัน า้หนกัวิถีการด าเนินชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพ โดยวยัรุ่นท่ีเข้าร่วมวิจยัจะ
ได้รับการทดสอบการกินอาหารแตล่ะมือ้ในห้องปฏิบตัิการ พบวา่กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีความสามารถของ
ตนเองในเร่ืองการกินเพียงความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือในการจัดการตนเองบางประการท่ีต้องการจะ
ควบคุมการกินอาหารเพื่อการให้มีน า้หนักลดเท่านัน้ ส่วนความสามารถของตนเองโดยทั่วไปเป็น
ความสมัพนัธ์ในการน าอาหารเข้าสู่ร่างกายในแต่ละมือ้ (p<.01) และพบวิถีการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์
ตอ่การน าอาหารเข้าสูร่่างกายท่ีเป็นการกินอาหารประเภทให้พลงังานท่ีเป็นขนมขบเคีย้ว (p<.05)  

2.1.3 การตัดสินใจแสดงพฤตกิรรมการกินผิดปกต ิ 
   ความหมาย 
นกัวิชาการให้ความหมายการตดัสิน (Decision Making) ไว้ว่า เป็นการพิจารณา

ทางเลือกต่างๆ ให้เหลือทางเลือกเดียว (Barnard, 1938) หรือเป็นกระบวนการของการหาโอกาสท่ีจะ
ตดัสินใจ การหาทางเลือกท่ีพอเป็นไปได้และทางเลือกจากงานต่าง  ๆท่ีมีอยู่ (Simon, 1960) หรือเป็นการ
กระท าท่ีต้องท าเม่ือไม่มีเวลาท่ีจะหาข้อเท็จจริงอีกต่อไป (Moody, 1963) หรือเป็นกระบวนการในการ
ท ากิจกรรมเพื่อให้เกิดการตัดสินใจ ภายหลังท่ีได้ผ่านการพิจารณาไตร่ตรองไว้แล้ว หรือเป็น
กระบวนการส าคญัขององค์การท่ีผู้บริหารจะต้องกระท าอยู่บนพืน้ฐานของข้อมูลข่าวสาร (Gibson, 
Ivancevich, & Donnelly,1979) หรือเป็นการเลือกปฏิบตัิ หรืองดเว้นการปฏิบตัิ โดยเลือกท่ีจะปฏิบตัิเห็น
ว่าเป็นทางเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสุด เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีต้องการ โดยผ่านการไตร่ตรองไว้แล้ว (ศิริพร 
พงศ์ศรีโรจน์, 2540: 187; บรรยงค์ โตจินดา, 2548: 178) หรืออาจเลือกจากหลาย  ๆทาง เป็นแนวทางปฏิบตัิ
เพื่อให้สู่จุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ ซึ่งอาจกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งก็ได้ มักเก่ียวกับปัญหาท่ีมีความ
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ซับซ้อน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้และเกิดประโยชน์มากท่ีสุด (สมคิด บางโม, 2548: 175) 
การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยน าทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคมของ แบนดูรา (Bandura, 1986) กล่าวถึง
แนวคิดการก ากับตนเอง (Self-Regulation) ท่ีมีความเช่ือว่ามนุษย์สามารถกระท าบางสิ่งบางอย่างเพื่อ
ควบคุมความคิด ความรู้สึกและการกระท าของตนเอง ด้วยผลกรรมท่ีเขาหามาเองเพื่อส าหรับตัวเขา ซึ่ง
กระบวนการตดัสินใจ (Judgement Process) เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีอยู่ในแนวคิดของการก ากบัตนเอง ท่ีมี
ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ถ้าข้อมลูดงักลา่วนัน้เป็นท่ี พงึพอใจหรือไมพ่งึพอใจ โดยอาศยัพืน้ฐานและ
ประสบการณ์ของบุคคลท่ีมาจากการถูกสอนโดยตรง ท่ีมีการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองทางสังคมต่อ
พฤติกรรมนัน้  ๆและจากการสงัเกตตวัแบบ ซึ่งแบนดรูาให้ความส าคญัอย่างมากต่อการถ่ายทอดมาตรฐาน
จากกระบวนการของตัวแบบ ดังนัน้กระบวนการตัดสินใจจะไม่ส่งผลต่อบุคคล ถ้าพฤติกรรมนัน้ยังไม่มี
คุณค่าพอแก่ความสนใจของบุคคลนัน้ แต่ถ้าพฤติกรรมนัน้มีคุณค่าการประเมินตนเองก็จะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบคุคลทนัที อย่างไรก็ตามการท่ีบคุคลจะสนองต่อกระบวนการตดัสินใจนัน้ ย่อม
ขึน้กบัสาเหตหุรือปัจจยัในการกระท านัน้ บคุคลจะรู้สกึภมูิใจ    ถ้าการประเมินความส าเร็จของการกระท ามา
จากความสามารถและการกระท าของเขาเอง และจากทฤษฎีการจูงใจของ เเฟรดเดอร์ริกค์ เฮิร์ซเบิร์ก 
(Frederick Herzberg) ได้สร้างทฤษฎีปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ 1) ปัจจยัท่ีเป็นต้นเหตุก่อความไม่พอใจ และ  
2) ปัจจัยท่ีเป็นต้นเหตุให้เกิดความพอใจขึน้มา ซึ่งการท่ีเราทราบถึงต้นเหตุก่อความไม่พอใจ เราก็ควร
พยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยนัน้  ๆเช่น การกินอาหารปัจจุบนัมีความผิดปกติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก เรา
จะต้องระบุปัจจยัท่ีเป็นต้นเหตใุห้ได้ว่าเกิดจากการกินเพื่อต้องการท าให้ตวัเองมีรูปร่างผอมบางหรือหุ่นดี 
และมีผลต่อสุขภาพทางด้านร่างกายหรือจิตใจหรือไม่ หรืออะไรเป็นตวัจูงใจให้เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมนัน้ เป็นต้น (อดลุย์ จาตุรงคกุล, 2546: 156) นอกจากนัน้ ถ้ามองในแง่ของการบริโภคนิยมแล้ว การ
ตดัสินใจเป็นกระบวนการตดัสินใจของลกูค้าท่ีจะซือ้สินค้าหรือใช้บริการ และยงัเป็นตวัช่วยให้องค์กร
นัน้  ๆซึง่เป็นสิง่ส าคญัส าหรับผู้ประกอบการ เพื่อสามารถปรับกลยทุธ์การขายหรือการบริการให้เป็นไปตามท่ี
ผู้ รับบริการต้องการ (Johnston, 2013) ถ้ากลา่วถึงกระบวนการตดัสินใจในการเลือกบริโภคนัน้ เป็นขัน้ตอนใน
การเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากสองทางเลือกขึน้ไป โดยผ่านกระบวนทัง้ทางกายและทางใจ เช่น การ
ความรู้สึกนึกคิด ซึ่งสามารถเกิดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ท าให้เกิดการซือ้ตามบุคคลอ่ืนได้ (Schiffman & 
Kanuk, 1994: 659-663) ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสินใจซือ้และพฤติกรรมภายหลังการซือ้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546: 220) และเป็นการกระท าอย่าง
รอบคอบ วิเคราะห์ความคุ้มค่าการเลือกจากทรัพยากรท่ีเรามีอยู่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ โดยมี
แนวคิด 3 ประการ คือ  1) การตดัสินใจรวมถึงทางเลือก ถ้าหากมีสิ่งเลือกเพียงสิ่งเดียว การตดัสินใจย่อม
เป็นไปไม่ได้ 2) การตดัสินใจเป็นกระบวนการด้านความคิดจะต้องมีรายละเอียด สขุมุรอบคอบเพราะอารมณ์
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และองค์ประกอบของจิตใต้ส านึกมีอิทธิพลตอ่กระบวนการความคิดนัน้ และ 3) การตดัสนิใจเป็นเร่ืองของการ
กระท าท่ีมีจดุมุง่หมายเพื่อให้ได้ผลลพัธ์และความส าเร็จตามท่ีต้องการ (นิรมล กิติกลุ, 2550)  

สรุปการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ หมายถึง การท่ีผู้หญิงไทยใช้
การพิจารณาครุ่นคิดไตร่ตรองโดยใช้เหตผุลของตน โดยผ่านกระบวนการเลือกหรืองดกระท าอย่างใดอย่าง
หนึ่ง จากทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการกิน เพื่อให้ตนเองมีรูปร่างสวยงามอย่างท่ีคาดหวังไว้ โดยผ่าน
กระบวนการการวิเคราะห์สาเหตขุองการตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ การก าหนดทางเลือก/
พฒันาทางเลือกและท าการเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสดุ 

องค์ประกอบการตัดสินใจแสดงพฤตกิรรมของบุคคล 
การตัดสินใจภายใต้ทฤษฎีการตัดสินใจใช้บริการหรือไม่ใช้บริการ (ชนิดาภา 

วรณาภรณ์, 2555) ขึน้อยู่กบั 6 ประกอบ ได้แก่ 1) ข้อมลูข่าวสารหรือข้อเท็จจริงของบริการหรือผลิตภณัฑ์ท่ี
ผู้ รับบริการได้รับรู้ 2) เคร่ืองหมายการค้าท่ีท าให้ผู้ รับบริการนึกถึง 3) เจตคติหรือท่าทีหรือความรู้สึกท่ีมีต่อ
การบริการอาจเป็นทางบวกหรือลบ 4) ความเช่ือมั่นในการบริการหรือผลิตภัณฑ์ 5) การตัดสินใจในการ
วางแผนหรือมุ่งมั่นในการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ และ 6) การซือ้บริการหรือผลิตภัณฑ์ การตดัสินใจยัง
ขึน้อยูก่บัปัจจยัอ่ืน  ๆเช่น การจงูใจ (Motivation) จากทฤษฎีแรงจงูใจของมาสโลว์ โดยต้องการตอบสนองความ
ต้องการระดับพืน้ฐานหรือต ่าสุด แล้วจะเกิดความต้องการท่ีไปสู่ระดับท่ีสูงขึน้ต่อไป และขึน้กับภาวะ
เศรษฐกิจอีกด้วย จากแนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจ ซึ่ง ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 33) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการ
ตดัสินส าหรับผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมในลกัษณะการซือ้มีเหตผุลและความชอบท่ีตา่งกนั โดยมีขัน้ตอนในการ
ตดัสินใจในการเลือกซือ้หรือเลือกบริโภคท่ีเหมือนกัน แบ่งเป็น  5 ขัน้ตอนคือ 1) การรับรู้ถึงความต้องการ
ผู้บริโภคจะตระหนกัถึงความต้องการในสิ่งท่ีตนเองรู้สึกว่า ยงัขาดหายและมองหาผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถมา
เติมเต็มให้กบัความต้องการนัน้ 2) การค้นหาข้อมลู ผู้บริโภคจะพยายามหาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์
หรือบริการให้มากท่ีสดุ เพื่อน ามาใช้ในการตดัสินใจ 3) การประเมินทางเลือกผู้บริโภคจะน าข้อมลูทัง้หมดท่ี
ได้มาท าการเปรียบเทียบเพื่อหาทางเลือกท่ีดีและเหมาะสมกบัตนเองท่ีสดุ 4) การตดัสินใจ เป็นการตดัสินใจ
ท าการซือ้จริง ซึง่ผู้ซือ้ต้องตดัสินใจเก่ียวกับผลิตภณัฑ์หรือบริการ ตราผลิตภณัฑ์ ผู้ขาย เวลาในการซือ้และ
ปริมาณการซือ้ และ  5) พฤติกรรมภายหลังการซือ้-การใช้ ผู้ ซือ้อาจมีพฤติกรรมในการตอบสนองความ 
พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจากการซือ้และการใช้ ดงักล่าวคือเม่ือพึงพอใจก็จะท าการซือ้และอาจกลายเป็น
ลูกค้าท่ีมีความภักดีได้เม่ือไม่พึงพอใจก็จะเลิกใช้ หรืออาจเรียกร้องให้ผู้ ขายรับผิดชอบ นอกจากนัน้ ใน
ชีวิตประจ าวนัของเราส่วนใหญ่การตดัสินใจ มกัอาศยัประสบการณ์ หรือใช้สามญัส านึกและความเคยชิน 
ดงันัน้ ควรมีขัน้ตอนเพื่อให้ช่วยในการตดัสินใจท่ีถกูต้องหรือมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ได้แก่ 1) การก าหนด
และวิเคราะห์ปัญหา เพื่อก าหนดขอบเขตในเร่ืองท่ีตดัสินใจ 2) การพิจารณาเลือกแนวทางแก้ปัญหาท่ีมีอยู่
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หลายทาง ซึง่ต้องอาศยัความรู้หรือประสบการณ์และภมูิหลงัของผู้ตดัสนิใจเป็นสว่นประกอบ 3) รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับทางเลือกต่าง  ๆไว้ 4) ตดัสินใจในการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อเป็นข้อมูลไว้ส าหรับ
เปรียบเทียบ 5) น าข้อตัดสินนัน้ไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 6) ประเมินผลบนพืน้ฐานของ
สถานการณ์ท่ีเราตัดสินใจและควบคุม โดยดูจากประสิทธิภาพท่ีได้รับหรือการยอมรับในการตัดสินใจ  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) 

สรุปได้ว่า กระบวนการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ หมายถึง การท่ี
ผู้ หญิงไทยใช้การพิจารณาครุ่นคิดไตร่ตรอง โดยใช้เหตุผลของตนต่อการบริโภคอาหารหรือต่อการซือ้
ผลิตภณัฑ์ตา่ง  ๆโดยผ่านขัน้ตอนคือ ความต้องการและการเสาะแสวงหาข้อมลูมาประกอบการพิจารณาเพื่อ
ก าหนดแนวทางและประเมินทางเลือกวา่จะตดัสนิใจซือ้สนิค้าหรือบริการนัน้ 

การวัดการตัดสินใจแสดงพฤตกิรรมการกินผิดปกต ิ
การวดัการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกิน จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั

ท่ีเก่ียวข้อง ส่วนใหญ่พบว่าผู้บริโภคมีการใช้รูปแบบการตดัสินใจท่ีหลากหลายในเชิงธุรกิจ ท าให้นักการ
ตลาดอาหารสามารถให้ค าแนะน าในการใช้กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มความ
แตกต่างในการน าเสนอผลิตภณัฑ์อาหารและพฒันากิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดย
แบบวดัการตดัสินใจท่ีสร้างโดย สโปรเลสและเคนดอล (Sproles & Kendall 1986: 267-279) ท่ีได้ท าการศกึษา
วิธีการก าหนดรูปแบบการตดัสินใจของผู้บริโภค ตามแนวคิดเก่ียวกับลกัษณะพืน้ฐานคุณสมบตัิผู้บริโภค 
พัฒนาเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า Consumer Styles Inventory (CSI) จ านวน 40 รายการ (Item) และพวกเขาได้
คิดค้นรูปแบบ Consumers Decision-Making (CDM) สามารถใช้แบ่งส่วนการตลาดได้ขัน้พืน้ฐาน 8 ประการ 
ได้แก่  1) ความสมบูรณ์ แบบ ความรู้สึกมีคุณภาพสูง (Perfectionism, High Quality Consciousness)  
2) จิ ตส านึ กของแบรนด์  (Brand Consciousness) 3) จิ ตส านึ กในความคิ ดใหม่  (Novelty-Fashion 
Consciousness) 4) การนันทนาการความจิตส านึกในการช็อบปิ ้งตามหลักศีลธรรม (Recreational, 
Hedonistic Shopping Consciousness) 5) จิตส านึกด้านราคา (Price Consciousness) 6) ความถูกกระตุ้ น 
(Impulsiveness) 7) ความสบัสนจากการเลือกท่ีมากจนเกินไป (Confusion by Over Choice) 8) นิสยัการซือ้
สินค้าท่ีภักดีต่อแบรนด์ (Habitual, Brand-Loyal Purchasing Orientation) ได้มีการอธิบายวิธีการท่ีถูกต้อง
และเช่ือถือได้ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบท่ีเรียกว่า CSI เพื่อวดัค่าเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์
องค์ประกอบของ CSI มีการตรวจสอบคุณสมบัติและการน าเสนอโปรไฟล์สไตล์ลักษณะเด่นของ
ผู้บริโภคทัง้ 8 ประการ หลงัจากนัน้ได้มีการศึกษาหลายชิน้ ท าการตรวจสอบเคร่ืองมือ CSI เพื่อตรวจสอบ
ความถกูต้องของเคร่ืองมือนี ้แตไ่ม่เป็นท่ียอมรับในวงกว้างเท่ากบัรูปแบบ CDM ซึง่มีความส าคญัตอ่บริษัท 
เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความมัน่คงอยู่ตลอดเวลา และมีความเก่ียวข้องกับการแบ่งส่วนตลาด 
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(Walsh, Hennig-Thurau, Wayne-Mitchell, & Wiedmann, 2001: 117-131) โดยรูปแบบ CDM มีผลกระทบต่อ
คา่อาหาร ผู้บริโภคท่ีใส่ใจต่อราคาก็แสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายเงินกบัอาหารน้อยกว่าผู้บริโภคอ่ืน  ๆผู้บริโภค
ยคุใหม่ใช้เวลามากกว่าผู้บริโภคแบบดัง้เดิม (Hiu, Siu, Wang, & Chang, 2001: 326-345) และรูปแบบ CDM 
ยงัเก่ียวข้องกบัจิตส านึกด้านราคา รวมถึงความไม่เต็มใจท่ีจะจ่ายในราคาท่ีสงู ผู้ซือ้ท่ีมุ่งเน้นราคาเป็นส่วน
ใหญ่จะสนใจในการประหยัดเงินจากส่วนลด และพวกเขามักจะซือ้สินค้าและใช้จ่ายเงินให้น้อยท่ีสุด 
(Walters & Jamil, 2003: 17-29) ท าให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าผู้ซือ้ท่ีมุ่งเน้นราคาสินค้าต ่า มกัจะเลือกซือ้ใน
ร้านค้าท่ีขายปลีกมากกว่าร้านค้าประเภทอ่ืน  ๆเช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านสะดวกซือ้ ท่ีมี

ราคาสูงกว่า นอกจากนัน้ อิแวน-เดเมอร์ เอนิคา และคณะ (Ivan-Damir Anića, Edo Rajha, & Sunčana Piri 
Rajhb, 2015: 63-74) ได้น าเคร่ืองมือของ Sproles และ Kendall มาพฒันาและปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ในการศกึษา
รูปแบบการตดัสินใจในบริบทของผลิตภณัฑ์อาหารในประเทศโครเอเชีย เพื่อพฒันารูปแบบของผู้บริโภคจดั
กลุ่มผู้บริโภค การศึกษาได้ยืนยนัว่ารูปแบบการตดัสินใจของผู้บริโภคท่ีเก่ียวกบัอาหาร (CDM) สามารถใช้
ส าหรับการแบ่งส่วนตลาดได้ พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่ีมีต่อค่าอาหารรายเดือน ค่าใช้จ่ายของผู้ ค้า
ปลีกรายใหญ่และคา่ใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวรายใหญ่ 

ส าหรับประเทศไทย ส่วนใหญ่มีการวัดในเร่ืองของปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกหรือสื่อผลิตภณัฑ์อาหาร ได้แก่ รักษ์เกียรติ จิรันธร, ณรงค์ศกัดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร, ภทัราภรณ์ 
เงาดุลยวตั, ศิวพร มงคลสุข และศรีวิมล มหัทธโนบล (2550: 219-221) ศึกษาแบบวดัปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุภาพของผู้ตอบ โดยวดัคะแนนแบบลเิคิร์ท (Likert scale) แบง่ระดบั
ความพงึพอใจเป็น 5 ระดบัคือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง โดยให้
คะแนน 5 คะแนน ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง และให้คะแนน 1 คะแนน ส าหรับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
สอดคล้องกับ ชวลั วินิจชยันนัท์ และปรีชา วิจิตรธรรมรส (2560: 58) วดัปัจจยัด้านการตลาดท่ีมีผลต่อ
การบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคมุน า้หนกั ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด โดยลกัษณะแบบสอบถามจะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 
5 ระดบั จาก “มากท่ีสดุ” ถึง “น้อยท่ีสดุ” และ กิตติคณุ วิรัตน์ และก้องภู นิมานนัท์ (2559: 85) การวดัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี จงัหวดัเชียงใหม่ ในการเลือกผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
เพื่อความงาม โดยสว่นประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมทาการตลาด เป็นค าถามแบบปลาย (Closed-End Question) มีค าตอบเป็นแบบรายการ เลือกตอบ 
(Check list) ตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ตัง้แต่ระดบัมากท่ีสดุ มีจนถึง
น้อยท่ีสดุ    
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ในการวิจัยครัง้นี ้การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ วัดโดยแบบวัด
ประเภทมาตราประเมินรวมค่า ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้จากนิยามปฏิบตัิการท่ีเกิดจากการประมวลเอกสารทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และเทียบเคียงกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ท่ีกล่าวถึงขัน้ตอนในการ
ตดัสินใจ เพื่อให้ช่วยในการตดัสินใจท่ีถกูต้องหรือมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ แบบวดัเป็นแบบมาตรประเมิน 6 
หน่วย ตัง้แต่ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” และลดลงตามล าดบัจนถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” เป็นข้อค าถามท่ีมีทัง้
ทางบวกและทางลบ กรณีข้อความทางบวก ให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศ
ทางตรงข้าม โดยผู้ ท่ีตอบท่ีได้คะแนนสงูกวา่แสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมีการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติสงู
กวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนต ่ากวา่  

งานวิจัยที่ เกี่ยวกับการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมของบุคคลและพฤติกรรม
การกิน 

จากการทบทวนการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมของบุคคล โดยการก าหนดและ
วิเคราะห์ปัญหา เพื่อก าหนดขอบเขตในเร่ืองการตดัสินใจ ก าหนดทางเลือกหรือพฒันาทางเลือกและท าการ
เลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุด โดยผู้วิจยัได้เทียบเคียงงานวิจัยของ แอนจารี ชามา และคณะ (Anjali Sharma, Shruti 
Bhola, Shweta Malyan, & Neha Patni, 2013: 817-824) ท าการศกึษาผลกระทบของความภกัดีตอ่แบรนด์
ต่อพฤติกรรมการซือ้สินค้าของผู้บริโภคสตรีในผลิตภณัฑ์เพื่อความงามในนิวเดลี วตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการซือ้ของผู้ บริโภคในด้านความงาม การสุ่มตัวอย่างแบบไม่น่าจะเป็น การวิจัยเชิงปริมาณ 
เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพและราคาเป็นสองตัวแปรหลักท่ีผู้ หญิงสามารถ
เปลี่ยนจากแบรนด์หนึ่งไปเป็นอีกแบรนด์อ่ืนได้ ภาพลักษณ์เป็นสาเหตุส าคัญท่ีผู้ หญิงเลือกในขณะซือ้
ผลิตภณัฑ์เพื่อความงาม ซึ่งการศึกษาของ รักษ์เกียรติ จิรันธร และคณะ (2550: 219) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้ บริโภค ในเขตอ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
วตัถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุภาพของประชาชนและ
ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.26 โดยเป็นนักเรียนและนักศึกษา มีเหตุผลในการรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อชดเชยสารอาหารท่ีได้รับไม่เพียงพอในแต่ละวัน โดยการ
โฆษณาทางโทรทัศน์ เป็นสื่อท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้ ซึ่งเพื่อนเป็นบุคคลท่ีให้ค าแนะน าในการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุภาพ และจากผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซือ้ พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน ราคาสินค้า และประสบการณ์เดิมในการใช้ผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารเพื่อสุขภาพ มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซือ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ สอดคล้องกับ จิราภา 
โฆษิตวานิช (2554) ศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบ ารุงสขุภาพของนกัศกึษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่าปัจจัยในด้านภาพลกัษณ์ของ
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ผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสขุภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ อาจเป็นเพราะ
ผู้บริโภคหนัมาใสใ่จให้ความส าคญัและค านึงถึงประโยชน์ท่ีผู้บริโภคจะได้รับผลติภณัฑ์นัน้  ๆก่อนท่ีจะมีการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ ทัง้ในแง่ของผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป มีการพฒันาผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมเพื่อสขุภาพออกมาอย่างต่อเน่ือง และได้รับการรับรองมาตรฐาน รวมถึงการบริษัทได้ร่วมบริจาค
เพื่อการกุศลหรือกิจกรรมสาธารณะต่าง  ๆเพื่อช่วยเหลือสงัคม ท าให้สะท้อนได้ว่ากลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่ม
ของวยัรุ่นหรือนกัศกึษาตา่งได้ให้ความส าคญัมากตอ่ตวัองค์กรและตวัผลติภณัฑ์   

นอกจากนัน้ ปัจจัยทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
พบว่าปัจจัยท่ีมีความสมัพันธ์เชิงบวกต่อการใช้บริการคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคาและด้าน
บุคลากร สอดคล้องกบั มนชยั ตรีสขุ (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัการตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจใช้
บริการศนูย์ลดน า้หนกับิวตีเ้ชพนิวลี่ไลน์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 31-40 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานภาคเอกชนและรายได้ 10,001-20,000 บาท พบว่ามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านภาพลกัษณ์องค์การ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการ
คิดค่าบริการ และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าสดุคือด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้ ใช้บริการต่อปัจจยัการตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจใช้บริการจ าแนกตามสถานภาพส่วนบคุคลพบว่า ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สอดคล้องกับ อญัชิสา แก้วอนันต์ (2552) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถาบนัเสริมความงาม 
เมดิแคร์คลินิก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัทัง้ 7 ด้าน
อยูร่ะดบัมาก ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านบคุลากร ด้านสถานท่ี ด้านการจดัจ าหน่ายบริการ ด้านผลติภณัฑ์
และบริการ ด้านราคา และด้านการสง่เสริมการจ าหน่ายบริการ และงานวิจยัของ สริิกาญจน์ กมลปิยะพฒัน์ 
(2558: บทคดัย่อ) พบว่าผู้หญิงช่วงอาย ุ20-30 ปี สว่นใหญ่ได้ใช้สิทธิในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
เอกชน โดยตัดสินใจด้วยตนเองและใช้บริการจ านวน 2-5 ครัง้/ปี ปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และปัจจัยด้านการบริการและประกันสุขภาพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
โรงพยาบาลเอกชน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึง่ วิสิษฐ์ อทุาสิน (2554) ท าการศกึษาพฤติกรรม
และปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใช้บริการเสริมความงามของลูกค้า ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร จงัหวดั
สมุทรสาคร พบว่าผู้ มารับบริการส่วนใหญ่มีอายุ 30-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี  
รับราชาการ ลกูจ้างภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รายได้ตอ่เดือน 15,000-20,000 บาท ใช้บริการโดยการนวดหน้า 
เน่ืองจากความช านาญของพนักงานใช้บริการ 3-4 ครัง้ต่อเดือน แต่ละครัง้เฉลี่ยราคา 500-1,000 บาท 
ช่วงเวลาท่ีใช้บริการคือ 17.00-20.00 น. ด้านบคุคลพบว่าเพศ อายขุองลกูค้ามีความสมัพนัธ์กบัการเลือกใช้
บริการสถานเสริมความงาม ด้านประเภทของบริการท่ีเลือกซือ้อาชีพของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับการ
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เลือกใช้บริการ ด้านเหตผุลท่ีเลือกใช้บริการด้านบุคคลท่ีไปใช้บริการในสถานเสริมความงามด้วยอาชีพของ
ลกูค้ามีความสมัพนัธ์กบัการเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามของลกูค้าด้านประเภทของบริการ และจาก
การศกึษาของ ชนานาถ พลูผล (2557: 81) ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจ
ใช้บริการของลกูค้า สลมิมิ่งพลสั ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษา
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของลกูค้าสลิมมิ่งพลสั 2) ศึกษาการตดัสินใจใช้บริการของ
ลูกค้าสลิมมิ่งพลัส 3) เปรียบเทียบการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าสลิมมิ่งพลัส จ าแนกตาม
ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคล 4) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการของลูกค้าสลิมมิ่ งพลัส กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าของสลิมมิ่ งพลัสเฉพาะสาขาท่ีอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 348 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 30-40 ปี มากท่ีสดุ ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชนมากท่ีสดุ 
สว่นใหญ่มีสถานภาพสมรส มีรายได้ตอ่เดือน 30,001-40,000 บาทมากท่ีสดุ 2) ระดบัความคิดเห็นตอ่ปัจจยั
สว่นประสมทางการตลาดบริการด้านการสง่เสริมการตลาด อยู่ในระดบัปานกลางและด้านการจดัจ าหน่ายอยู่
ในระดบัมาก 3) การตดัสินใจใช้บริการด้านการแสวงหาข้อมูลอยู่ในระดบัปานกลาง และด้านการประเมิน
ทางเลือกอยู่ในระดบัมาก 4) ลกูค้าท่ีมีอาย ุการศกึษา อาชีพ สถานภาพและรายได้ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการ
ตดัสินใจใช้บริการท่ีสลิมมิ่งพลสัแตกต่างกัน 5) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการท่ีสลิมมิ่งพลสั ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคาและด้านบุคลากร ซึ่งปัจจยัทัง้   
3 ด้าน มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจใช้บริการ   

2.3 อิทธิพลระหว่างบุคคล (Interpersonal Influences) 
เป็นอิทธิพลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมมากท่ีสดุ เน่ืองจากพฤติกรรมสขุภาพของบคุคล เกิดจาก

การสังเกตและการเลียนแบบทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ทางสังคม 
โดยเฉพาะบคุคลท่ีมีความผกูพนัใกล้ชิดท่ีเป็นสิง่แวดล้อมท่ีอยู่รอบ  ๆตวับคุคล ได้แก่ บดิามารดาในการอบรม
เลีย้งดขูองพอ่แมห่รือผู้ปกครอง คา่นิยมของพ่อแม่ การเป็นแบบอยา่งของครูและเพื่อนสนิท เป็นต้น สื่อ เพื่อน 
สง่ผลให้วยัรุ่นหญิงไทยมีความรู้สกึผกูพนัใกล้ชิด (Interpersonal Bonding) และเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมหรือ
ทัศนคติจากสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นบุคคลตวัแบบนัน้ (Others and Attitudes) ท าให้เกิดการรับรู้ตามบรรทัดฐาน 
(Motivation to Comply) และแรงจูงใจท่ีจะท าตาม (Perceived Norms) ซึ่งส่งผลต่อความเช่ือตามบรรทัดฐาน
ทางสังคม (Social Normative Beliefs) โดยจะน าไปสู่การตัดสินใจและความตัง้ใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมของ
บคุคลนัน้ ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้ทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมตอ่การมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ พบตวัแปรท่ีเก่ียวข้องและน ามาศกึษาในครัง้นี ้
ได้แก่ 
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2.3.1 การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม 
   ความหมาย 
ความหมายของการสนบัสนุนทางสงัคม (Social Support) นัน้ มีนกัวิชาการหลาย

ท่านให้ความหมายไว้ 2 ลกัษณะคือ 1) ความหมายในเชิงของผลการสนบัสนนุทางสงัคมหรือความอยู่ดีมีสขุ 
(ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2548: 65-81) เช่น การท่ีบุคคลได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเข้าใจ การได้ความรัก การ
มองเห็นคณุคา่ การยกยอ่ง มีปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างบคุคล ท าให้เกิดความผกูพนัซึง่กนัและกนั และการรู้สกึ
ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Cobb, 1976: 300-314) เกิดความพึงพอใจจากการได้รับการตอบสนอง
ความต้องการในขัน้พืน้ฐานทางสงัคม เช่น การได้รับการยกย่อง ความภาคภูมิใจและความช่วยเหลือจาก
สงัคม (Kaplan, Cassel, & Gore, 1977: 50-51) การสนับสนุนทางสงัคมเป็นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งท่ีได้รับ
การยอมรับและเป็นท่ีรัก ได้รับการยกย่องให้มีคุณค่าและเป็นท่ีต้องการจากกลุ่มท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 
(Pender, 1996; Pender, Murdaugh, & Parsons, 2006) ซึ่งรวมถึงการท่ีบุคคลได้รับความสัมพันธ์ภาพท่ีดี
กับผู้ อ่ืน โดยได้รับความช่วยเหลือให้บุคคลมีภาวะเจ็บป่วยทัง้ทางกายและทางจิตลดลง รวมถึงผ่านภาวะ
วิกฤตของการเจ็บป่วยและปัญหาอ่ืน  ๆด้วย และ 2) ความหมายในเชิงของประเภทการสนับสนุนทางสงัคม 
(ดจุเดือน พนัธุมนาวิน, 2548: 65-81) เป็นความสมัพนัธ์ท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างบุคคล เพื่อน เพื่อน
บ้าน เครือข่ายการท างาน ได้แก่ การสนบัสนนุทางด้านอารมณ์ (Emotion Support) เช่น การให้ความเห็นอก
เห็นใจ ความรัก การรับฟัง การดแูลเอาใจใส่ ห่วงใย รับฟัง เป็นต้น การสนบัสนนุด้านวสัดอุปุกรณ์ (Material 
Support) เช่น สิ่งของ แรงงาน เวลา การบริการต่าง  ๆเป็นต้น การสนบัสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Information 
Support) เช่น การให้ค าแนะน าข้อมลูข่าวสาร การชีแ้นวทางในการแก้ปัญหา เป็นต้น และการสนบัสนนุด้าน
การประเมิน (Appraisal Support) เช่น การยอมรับโดยกล่าวค ายกย่อง ชมเชย เพื่อน าไปประเมินตนเอง  เป็น
ต้น (House, 1981) นอกจากนัน้นกัวิชาการบางท่านได้แบ่งการสนบัสนนุทางสงัคมเป็น 3 ประเภทคือ 1) การ
สนบัสนุนทางด้านสิ่งของ 2) การสนบัสนุนทางด้านข้อมลูสารสนเทศ และ 3) การสนบัสนุนทางด้านอารมณ์
และสังคม (Schaefer, Coyne, & Lazarus, 1981: 381-406; Brandet & Weinert, 1981: 277-280) ส าหรับ
ประเทศไทยได้ให้ความหมายการสนับสนุนทางสังคมไว้ว่า เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคนใน
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง มีลกัษณะ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ เช่น การแสดง
ความรัก การเห็นอกเห็นใจ ความห่วงใย เป็นต้น 2) การสนบัสนุนทางด้านข้อมลูข่าวสาร เช่น การให้ข้อมลู
เก่ียวกับการท างานหรือข้อมูลย้อนกลบั เป็นต้น และ 3) การสนับสนุนด้านวสัดุอุปกรณ์รวมทัง้ทรัพยากร 
งบประมาณและแรงงาน เช่น บริการ เงิน สิ่งของ เคร่ืองมือ เป็นต้น (Bhanthumnavin, 2000: 155-166 อ้างอิง
จากดจุเดือน พนัธุมนาวิน, 2548: 67) 

สรุปความหมายของการสนับสนุนทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่าง
สวยงาม หมายถึง การท่ีผู้หญิงไทยรับรู้ว่าได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ชิด
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ทางด้านอารมณ์ ด้านข้อมลูข่าวสารและด้านวตัถสุิ่งของ ซึ่งส่งผลให้มีพฤติกรรมในเร่ืองการท าให้ตนเองมี
รูปร่างสวยงามตามท่ีตนเองหรือกลุม่เพื่อนต้องการ 

การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัน าแนวคิดการสนบัสนุนทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อน (Peers 
Support) ช่วยในการหาค าอธิบายของการสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงามได้
อยา่งไร  โดยผู้วิจยัท าการศกึษาในกลุม่ตวัอย่าง 2 ช่วงอายคุือ วยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ใหญ่ตอนต้นว่าพวก
เขาได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมจากเพื่อนด้านใดบ้าง หรือได้รับการสนบัสนนุประเภทใดบ้าง และแหลง่ท่ีมา
ของการสนบัสนนุจากลุม่ใดบ้าง โดยเฉพาะในวยัเรียนระดบัอดุมศกึษาและวยัท างานนัน้ เพื่อนและผู้ ร่วมงาน
เป็นแหล่งสนบัสนนุท่ีส าคญัและมีความใกล้ชิดกบักลุ่มตวัอย่างมากกว่าการได้รับการสนบัสนนุจากบิดา
มารดา ท่ีส่งผลต่อในการสนบัสนุนเกือ้กูลหรือส่งเสริมให้พวกเขามีรูปร่างสวยงามได้อย่างไร เน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงของความสมัพันธ์กับผู้ อ่ืนย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงของชีวิต เช่น ในวยัเด็กแหล่งให้การ
สนบัสนนุส่วนมากได้จากบิดามารดา พอเข้าสู่ช่วงวยัท างานการสนบัสนนุจากบิดามารดาจะลดลง และจาก
แหล่งอ่ืน เช่น เพื่อน เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น (ดจุเดือน พนัธุมนาวิน, 2547) เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีท าให้บุคคล
นัน้ได้รับการสนับสนุนท่ีท าหน้าท่ีอย่างไม่เป็นทางการ มีประสบการณ์ มีความช านาญ ในการตอบสนอง
ความต้องการทัว่ไปและเฉพาะของบุคคล เป็นเหตุให้บุคคลนัน้สามารถประสบความส าเร็จและปรับตวัต่อ
สถานการณ์เลวร้ายท่ีเกิดขึน้ในชีวิตได้ (Pender, 1996) และเป็นระบบของการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กนั มีความรู้สกึผกูพนั แบง่ปันความสขุความทกุข์ ความเข้าใจกนัแบบลกึซึง้ และท าให้เกิดความไว้เนือ้เช่ือ
ใจกนัหรือสร้างแรงใจกนัและกนั (Mead, Hilton, & Curtis, 2001: 135) ซึ่งเป็นรากฐานในการสร้างเอกลกัษณ์
แห่งตน หรือประสบการณ์ท่ีได้มีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม ท าให้เกิดเป้าหมายในชีวิต ความรู้สึกมีคณุค่าใน
บคุคลและเกิดความดาดหวงัจะมีชีวิตท่ีดีในอนาคตอีกด้วย (Garbarino, 1985) โดยเฉพาะวยัรุ่นเป็น
วยัท่ีให้ความส าคญักบักลุม่เพื่อนและให้ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนต่างเพศ จึงค านึงถึงเร่ืองของภาพพจน์ของ
ตนเองมาก และความมัน่ใจ มกัมาจากการท่ีผู้ อ่ืนยอมรับเก่ียวกับรูปร่างหน้าตาเช่นกนั นอกจากนัน้ เพื่อน
เป็นบุคคลท่ีสามารถแลกเปลี่ยนในเร่ืองของค่านิยม ประสบการณ์ชีวิตของกันและกันและมีอายุท่ีอยู่
ใกล้เคียงกัน (Lingren, 1995: 2004) และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดโดยไม่มีเง่ือนไข เน่ืองจากนัน้
เพื่อนยงัเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่เพื่อน (Peer Group) ท าให้เกิดการสร้างวฒันธรรมในกลุม่เพื่อนอีกด้วย   

การวัดการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม 
การวดัการสนับสนุนทางสงัคมจากการประมวลเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ได้แก่ แนวคิดการสนบัสนุนของเฮาส์ ลกัษณะแบบวดัเป็นมาตราประเมินค่า 5 ระดบั จ านวน 14 ข้อ ค าถาม
มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสนบัสนุนด้านอารมณ์ 2) การสนบัสนุนด้านข้อมลูข่าวสาร 3) การสนบัสนุน
ด้านข้อมลูป้อนกลบั และ 4) การสนบัสนุนด้านทรัพยากร โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ความเช่ือมัน่รวม
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เท่ากับ .926 การวดัการสนับสนุนทางสงัคมเป็นแบบวดัการรับรู้ของบุคคลท่ีรายงานถึงการสนับสนุนทาง
สังคมท่ีตนเองได้รับ แบบวัดมีทัง้แบบรวมกันในหลายแหล่งของการสนับสนุน เช่น แบบวัด Network of 
Relationships Inventory ของเฟอร์แมนและเบอร์เมสเตอร์  (Furman & Buhrmester, 1992: 103-115) 
ประกอบด้วยการวัดการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้าน
มิตรภาพ (Companionship) ด้านการช่วยเหลือด้านวสัดอุปุกรณ์ (Instrumental Help) ด้านความใกล้ชิด 
(Intimacy) ด้านความรัก (Affection) และด้านส่งเสริมคุณค่าของบุคคล (Enhancement of Worth) ส าหรับ
ประเทศไทยได้มีการวดัการสนบัสนนุทางสงัคมของ ดจุเดือน พนัธุมนาวิน (2547) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 1) การ
สนบัสนนุด้านอารมณ์ 2) การสนบัสนนุด้านข้อมลูข่าวสาร และ 3) การสนบัสนนุด้านวสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือ
และงบประมาณ ลกัษณะแบบวดัเป็นมาตราประเมินรวมคา่ 6 ระดบั จ านวน 20 ข้อ ค าถามมีคา่สมัประสิทธ์ิ
ความเช่ือมัน่ โดยรวมเท่ากบั .86 แบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมของ พรพิมล วรวฒุิ พทุธพงศ์ และสงคราม 
เชาวน์ศิลป์ (2549: 33-47) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน   1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ 2) การสนับสนุนด้านข้อมูล
ข่าวสาร 3) การสนบัสนุนเพื่อประเมินค่า และ  4) การสนบัสนุนด้านวตัถสุิ่งของ ลกัษณะแบบวดัเป็นมาตรา
ประเมินรวมคา่ 6 ระดบั จ านวน 20 ข้อค าถาม มีค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่โดยรวมเท่ากบั .90 และแบบวดั
การสนบัสนุนทางสงัคมของ ศภุชยั ตู้กลาง และคณะ (2555: 283-287) ได้จากแบบสอบถามแหล่งประโยชน์
สว่นบคุคล (Personal Resource Questionnair: PRQ2000) ของไวน์เนิสท (Weinert, 2000) แบบสอบถามแปล
เป็นภาษาไทยโดย ประภาศรี ทุ่งมีผล (2548) ผ่านการตรวจสอบคณุภาพเนือ้หาและการตรวจสอบความตรง
กับแบบประเมินระบาดวิทยาของภาวะซึมเศร้าในชุมชน (Center for Epidemiologic Studies Depression 
Scale: CESD) ได้ค่า r ระหว่าง .44-.51 และค่าความเช่ือมั่นโดยใช้ Cronbach’s Alpha Coefficient ระหว่าง 
.87-.93 ประกอบด้วยข้อค าถาม 15 ข้อ ลกัษณะข้อค าถามเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 7  

นอกจากนัน้ แบบวัดของ มะลิวรรณ วษณ์ขันธ์ และคณะ (2558: 57-75) ได้ใช้
แบบวดัแรงสนบัสนนุทางสงัคม ได้แก่ แบบสอบถามแรงสนบัสนนุทางอารมณ์ พฒันาโดยแบรนด์และไวเนิร์ท 
(Brandt & Weinert, 1981: 277-280) ตามแนวคิดของไวส์ (Weiss, 1974: 17-27) แปลเป็นภาษาไทยโดย  
ฉตัรวลยั ใจอารีย์ (2533) จ านวน 25 ข้อ แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความใกล้ชิดผกูพนั    2) การเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มหรือสงัคม 3) การมีโอกาสช่วยเหลือบุคคลอ่ืน 4) การรับรู้ถึงคุณค่าของตนเอง และ 5) การได้รับ
ความช่วยเหลือด้านต่าง  ๆค าตอบเป็นแบบประมาณค่า 7 ระดบั ตัง้แต่ 1-7 คะแนน รวมค่าตัง้แต่ 25-175 
คะแนน ผู้ ท่ีมีคะแนนสูง หมายถึง ผู้ ท่ีมีแรงสนับสนุนทางสงัคมระดบัสูง จากการหาแบบสอบถามนีไ้ปหา
ความเช่ือมัน่ในวยัรุ่น ซึง่มีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่าง จ านวน 30 คน พบวา่ได้คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบราคเท่ากบั .90 และจากการวิจยัครัง้นีไ้ด้คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .87 
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ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้สร้างแบบวดัขึน้เองจากนิยามเชิงปฏิบตัิการท่ีเกิดจาก
การประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ท่ีกลา่วถึงการสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ือง
การมีรูปร่างสวยงาม หมายถึง การท่ีผู้หญิงไทยรับรู้ว่าได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนด้านอารมณ์ ด้าน
ข้อมลูข่าวสารและด้านวตัถุสิ่งของ ในเร่ืองการท าให้ตนเองมีรูปร่างสวยงาม ผู้ วิจยั แบบวดัเป็นแบบมาตร
ประเมิน 6 หน่วย ตัง้แต่ “จริงท่ีสดุ” และลดลงตามล าดบัจนถึง “ไม่จริงท่ีสดุ” เป็นข้อค าถามท่ีมีทัง้ทางบวก
และทางลบ กรณีข้อความทางบวก ให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงข้าม 
ถ้าผู้ตอบท่ีได้คะแนนสงูกว่าแสดงวา่เป็นผู้ ท่ีได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่าง
สวยงามมากกวา่ผู้ตอบท่ีได้คะแนนต ่ากวา่   

งานวิจัยที่ เก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่าง
สวยงามและพฤตกิรรมการกินผิดปกต ิ 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ได้มีนกัวิชาการท าการศกึษาการ
สนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อน ได้แก่ การศึกษาของดีบรา ลอราส กุลเดอร์ซัน (Debra Lorasch-
Gunderson, 2012: 1-24) อิทธิพลความสมัพนัธ์ของครอบครัว เพื่อนและสื่อท่ีมีตอ่การพฒันาการไปสูก่ารกิน
ผิดปกติในวยัรุ่น วตัถปุระสงค์เพื่อค้นหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันาไปสูก่ารแสดงอาการของโรคการกิน
ผิดปกติในวยัรุ่นทัง้ผู้ ชายและผู้หญิง ชนิดของการวิจยัท่ีใช้ Cross-Section ด้วยแบบผสานวิธี เร่ิมต้นด้วย
การวิจยัเชิงปริมาณ โดยการวิจยัเชิงส ารวจ กลุ่มตวัอย่างช่วงอาย ุ18-21 ปี จากมหาวิทยาลยัเซ็นต์ โทมสั 
(St. Thomas  University) ใช้แบบสอบถาม 22 ข้อ ท่ีเก่ียวกับการส ารวจประเมินข้อมูลจากเว็บไซต์ออนไลน์ 
ค าถามออกแบบเป็นความเข้าใจถึงอิทธิพลท่ีวยัรุ่นควรจะได้รับเป็นพืน้ฐานในชีวิตประจ าวนัท่ีเก่ียวข้องกบั
ร่างกาย และหนึ่งในนัน้เป็นอิทธิพลท่ีพฒันาน าไปสู่โรคการกินผิดปกติ ใช้การวิเคราะห์สถิติพรรณนา ตาม
ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ ร่วมวิจัยจ านวน 14 คน เป็นการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเก่ียวกับการได้รับ
อิทธิพลภายใต้บริบทสิ่งแวดล้อมทัง้ครอบครัว เพื่อนและสื่อ เคร่ืองมือใช้ค าถามปลายเปิดและค าถามปลาย
ปิด (Open-Ended and Closed Ended) ใช้การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา ผลการศกึษาพบวา่อิทธิพลความสมัพนัธ์
ของครอบครัว เพื่อนและสื่อมีผลต่อการพัฒนาการไปสู่การกินผิดปกติในวยัรุ่นทัง้ 2 เพศ ข้อมูลหลกัฐาน 
บางประการได้บ่งชีว้่ากลุ่มเพื่อนของผู้หญิงเป็นกลุ่มท่ีมีวฒันธรรมของการจัดการความคิดเก่ียวกับความ
ผอมและพฤติกรรมการลดน า้หนกั (Eisenberg et al, 2005: 1165-1173) ท่ีพฒันาการไปสู่โรคการกินผิดปกติ 
ไม่ว่าจะเป็นการถูกล้อเลียน ตวัแบบและสนทนาท่ีเก่ียวกับน า้หนัก รูปร่างและประเด็นการกิน ก็มักจะมี
ความเช่ือท่ีคล้าย  ๆกนักบักลุม่เพื่อน  ๆ 

ส าหรับการศึกษาของ Carolina Leonidas and Manoel Antônio Dos Santos 
(2014: 915-927) ท าการทบทวนวรรณกรรมแบบการบูรณาการเครือข่ายการสนบัสนุนทางสงัคมและการกิน
ผิดปกติ โดยรวบรวมเอกสารวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2006-2013 และท าการคดัเลือกเฉพาะ
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เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสนบัสนุนทางสงัคมและเคร่ืองข่ายทางสงัคมในผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคการกินผิดปกติ มี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .95 จ านวน 24 เร่ือง ข้อมูลได้จากเอกสาร 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. 
ผลการศกึษาพบว่าจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความต้องการสนบัสนนุทางสงัคมในการดแูล
สขุภาพ นอกจากได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวแล้ว ควรได้รับการสนับสนุนจากเพื่อน เพื่อนร่วมงาน 
เพื่อนบ้าน กลุ่มศาสนา เป็นต้น เพื่อท่ีจะเป็นตัวช่วยในการรับมือช่วยเหลือเป็นรายบุคคล และ
สอดคล้องกบัการศึกษาของ ปนดัดา จนัทร์สกุรี และนิตินยั รุ่งจินดารัตน์ (2558: ข-ค) ได้ท าการศึกษา
การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสขุภาพของวยัรุ่นตอนปลายโดยตวัชีว้ดัทางปัญญาสงัคม: กรณีศกึษา
นกัศึกษามหาวิทยาลยั ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วตัถปุระสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคเพื่อสขุภาพของนกัศึกษามหาวิทยาลยั และ 2) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจัยภายในตวับุคคล
และปัจจัยทางสภาพแวดล้อมท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย กลุ่ม
ตวัอย่างคือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐ/มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 2 แห่ง 
และมหาวิทยาลัยเอกชน 2 แห่ง จ านวนทัง้หมด 1,200 คน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเก็บ
รวบรวมข้อมลูใช้แบบสอบถามพฒันาจากแนวคิดทฤษฎีปัญญาสงัคม (Social Cognitive Theory: SCT) และ
ตวัชีว้ดัท่ีเรียกว่า “Dietary Guideline Index: DGI” ใช้ในการประเมินการปฏิบตัิตามแนวทางการบริโภคของ
ชาวออสเตรเลีย (Dietary Guidelines for Australian Adults: DGAA) ผลการศึกษาทางด้านความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัทางสภาพแวดล้อมท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสขุภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีได้รับการ
สนบัสนุนทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อนให้ปฏิบตัิพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสขุภาพอยู่ในระดบัปานกลาง 
แต่ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสขุภาพ พบว่า
ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อนไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารในการด าเนินชีวิตอยู่ในกลุ่มเพื่อน
ของ นาดิรา เมลิค และคณะ (Nadira Mallick et al.,  2014) ได้ศึกษาพฤติกรรมการกินและมมุมองของวยัรุ่น
ตอ่รูปร่างและปัจจยัองค์ประกอบท่ีน่าจะเป็นไปได้ พบว่าเด็กวยัรุ่นหญิงทัว่โลกมีแนวโน้มตอ่การพฒันาจาก
ระดับกลางไปสู่ระดับรุนแรงท่ีจะก่อให้เกิดโรคการกินผิดปกติ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งของการยอมรับในการ
ควบคมุน า้หนกัหรือมีรูปร่างผอมบาง โดยพฤติกรรมการกินของวยัรุ่นเป็นลกัษณะของบคุคลและอิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมของแตล่ะบคุคล พบว่าเป็นผลมาจากทางด้านจิตใจ นอกจากนัน้ ยงัพบอิทธิพลจากครอบครัว 
เพื่อนและเครือข่ายท่ีให้ความช่วยเหลือและปัจจยัอ่ืน  ๆเช่น อาหารโรงเรียน ร้านขายอาหาร เป็นต้น 
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 ยิ่งไปกว่านัน้ปัจจยัส าคญัอ่ืน  ๆเช่น ระบบสงัคมขนาดใหญ่ อนัท่ีประกอบด้วย
การสื่อสารมวลชน การตลาดและสื่อโฆษณา ชุมชนและค่านิยมทางวฒันธรรม โดยเฉพาะผู้หญิงวยัรุ่นท่ีมี
มมุมองเก่ียวกบัรูปร่างน า้หนกัตวัและความผอมบางท่ีจะน าไปสูร่ะดบัการพฒันาการพฤติกรรมการกินระดบั
ปานกลางและไปสูก่ารกินผิดปกติอย่างรุนแรง (Madanat et al., 2011: 599–604) และจากการรายงาน
ของโรคกินผิดปกติมีผลตอ่ภาวะโภชนาการในวยัรุ่น (Tsai et al, 2011) พบวา่เด็กวยัรุ่นหญิงมีพฤติกรรมการ
กินผิดปกติมากกว่าวัยรุ่นชาย เพราะว่าพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองขนาดของรูปร่างและร่างกาย
ชัดเจน เพื่อเตรียมเข้าสู่การประกอบอาชีพ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีเพิ่มการมีปัญหาทางด้านจิต สภาวะทาง
โภชนาการและพฒันาไปสู่การเป็นโรคการกินผิดปกติ การศกึษามากมายได้พบว่าวยัรุ่นหญิงมีความสนใจ
ในการมีน า้หนกัลดและมากกว่าร้อยละ 40 พยายามท่ีจะลดน า้หนกั (Wardle & Marsland, 1990: 377-391; 
Kann et al.,1996: 365-377)   

2.3.2 ตวัแบบจากส่ือของการมีรูปร่างสวยงาม 
   ความหมาย 
ตวัแบบ หมายถึง กระบวนการท่ีเสนอตวัแบบเพื่อบคุคลหรือสญัญาลกัษณ์

แทนบุคคลแล้ว น ามาประมวลในการท าพฤติกรรม ซึ่ง สเทียร์ฟิว (Striefel, 1981) กล่าวว่าทุกอย่างท่ีอยู่
ภายใต้การได้ยินหรือการได้เห็น ล้วนมีโอกาสท่ีจะเป็นตวัแบบทัง้สิน้ (ประทีป จินง่ี, 2540: 233-234) และ
แบนดูรา (Bandura, 1969) กล่าวว่าตวัแบบนัน้จะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 3 ด้านคือ 1) ช่วยให้บุคคล
เรียนรู้พฤติกรรมหรือทกัษะใหม่  ๆซึ่งผลของตวัแบบนีส้ามารถน าเอาวิธีการเสนอตวัแบบไปสร้างพฤติกรรม
ใหม่  ๆให้กบับคุคลท่ียงัไมเ่คยกระท าพฤติกรรมนัน้  ๆเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ตอ่พวกเขาในปัจจบุนัและอนาคต 
2) มีผลท าให้เกิดการระงบั (Inhibition) หรือการยตุิการระงบั (Disinhibition) ย่อมขึน้อยู่กบัตวัแบบว่าจะแสดง
พฤติกรรมด้านดีหรือไม่ดี และย่อมส่งผลต่อผู้สงัเกตว่ามีแนวโน้มปฏิบตัิด้านดีหรือไม่ดีเช่นกัน 3) ช่วยให้
พฤติกรรมท่ีเคยได้รับการเรียนรู้มาแล้วได้มีโอกาสแสดงออกมาได้ ดงันัน้ ผลของตวัแบบดงักลา่วจึงท าหน้าท่ี
เป็นสัญญาณกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2556: 254-255) ดังนัน้       
ตวัแบบจากสื่อการมีรูปร่างสวยงาม หมายถึง การน าเสนอตวัแบบเพื่อบคุคลหรือสญัญาลกัษณ์แทนบคุคล 
โดยผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิเช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และจดจ า น ามารวบรวมให้เกิดพฤติกรรมท่ี
ตนเองต้องการใช้ในการด าเนินชีวิต 

สรุปได้ว่าในการวิจัยครัง้นี ้ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม หมายถึง 
ระดับการรับรู้ของผู้หญิงไทยท่ีได้รับแบบอย่างในการปฏิบัติจากสื่อประเภทต่าง  ๆเก่ียวกับการมีรูปร่าง
สวยงาม และยอมรับอิทธิพลของสื่อในการชกัจงูให้ผู้หญิงไทยมีการปฏิบตัิเก่ียวกบัการมีรูปร่างสวยงามได้ 
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องค์ประกอบการเป็นตัวแบบที่มีประสิทธิภาพ 
ตวัแบบท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ มีองค์ประกอบดงันี ้1) ตวัแบบต้องสามารถดึงดูด

ความสนใจได้และต้องมีความส าคัญต่อผู้ หญิงแต่ละวัยหรือต้องเป็นท่ีรู้จัก โดยผ่านสื่อต่างๆ 2) เม่ือ 
ตวัแบบแสดงพฤติกรรมเป้าหมายแล้วจะต้องได้รับการเสริมแรง 3) ผู้หญิงจะแสดงพฤติกรรมตามเป้าหมาย
ตามตวัแบบท่ีผ่านสื่อนัน้  ๆ4) เม่ือผู้หญิงแต่ละวยัแสดงพฤติกรรมตามเป้าหมายตามตวัแบบท่ีได้จากสื่อ
ต่างๆ พวกเขาจะต้องได้การเสริมแรงทันที 5) ผู้ หญิงพยายามหาตัวแบบมากกว่าหนึ่งตัวแบบเพื่อแสดง
พฤติกรรมนัน้ออกมา 6) การท่ี ตวัแบบอยู่ในสภาพท่ีคล้ายหรือเหมือนจริงกบัผู้หญิง เช่น เร่ืองของปัญหาของ
ผู้หญิงในแต่ละวยั เชือ้ชาติ จะท าให้ท าตามตวัแบบได้ดี 7) ตวัแบบแสดงพฤติกรรมโดยการชีแ้นะและจูงใจ
เพื่อให้ผู้หญิงในแต่ละวยัท าตาม 8) ตวัแบบต้องแสดงพฤติกรรมช้า  ๆซ า้  ๆและเสริมแรงบ่อย  ๆ9) ผู้หญิงมกั
ท าตามตัวอย่างโดยผ่านตัวแบบ (ประทีป จินง่ี, 2540: 233-234) นอกจากนัน้ เพอร่ีและฟูรูคาวา (Perry & 
Furukawa, 1986) กล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อตวัแบบท่ีมีประสิทธิภาพของการเสนอตวัแบบ มี 2 ปัจจยัคือ 
1) ปัจจัยท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และกาเก็บจ า (Factors Enhancing Learning and Retention) ขึน้อยู่กับความ
ตัง้ใจของผู้ สังเกตท่ีจะสังเกต ตัวแบบและความสามารถในการจดจ าสิ่งท่ีสังเกตได้ และ 2) ลักษณะของ        
ตวัแบบ ปัจจบุนัพบวา่สื่อตา่ง  ๆมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของบคุคล โดยเฉพาะในผู้หญิงท่ีมีพฤติกรรมต้องการ
ความสวยงาม การดึงดูดเพศตรงข้าม หรือการท าตวัเองให้เป็นท่ียอมรับทางสงัคม หรือในกลุ่มเพื่อนโดย
วิธีการผ่านสื่อ ซึ่งเป็นลักษณะการถ่ายทอดแบบเป็นสาธารณะ โดยผู้ ส่งสารถือว่าเป็นผู้ ผลิตและมักจะ
ด าเนินงานเป็นองค์กรท่ีมีโครงสร้างทางองค์กรท่ีซบัซ้อน รวมถึงสื่อท่ีใช้เทคโนโลยี รุ่นแรก ได้แก่ สิ่งตีพิมพ์
ต่างๆ เช่น วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิเช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น (พีระ จิรโสภณ, 2546) ความเช่ือและการยอมรับว่าสื่อมีอิทธิพลต่อความรู้ เจตคติและ
พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งมีแนวคิดสนับสนุนอิทธิพลของสื่อและผลต่อมนุษย์โดยตรง โดยมีทฤษฎีซึ่ง
เกิดขึน้จากฐานความเช่ือท่ีว่าสื่อมีอิทธิพลโดยตรงต่อมนุษย์ นั่นคือ Behaviorism, Freudianism และ 
Magic Bullet Theory โดยมองว่าสื่อเข้าไปกระตุ้นมนุษย์ไม่ว่าจะโดยจิตส านึก จิตใต้ส านึกหรือจิตกึ่งส านึก
และเกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ ท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงทัง้ความรู้ เจตคติและพฤติกรรม   

 ดงันัน้ ผู้วิจยัได้น าตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามมาศกึษาวิจยัในครัง้
นี ้โดยน าแนวคิดของแบนดรูา (Bandura, 1977) เก่ียวกบัทฤษฎีการเลียนแบบไว้คือ มนุษย์เรียนรู้พฤติกรรม
ใหม่ๆ จากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนๆ หรือพฤติกรรมตามท่ีปรากฏในสื่อมวลชน ทัง้นีผู้้ วิจัยจะ
ท าการศึกษาเฉพาะแม่แบบในเชิงบวกท่ีแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เป็นท่ียอมรับของสงัคมและมี
แนวโน้มท าให้ผู้ หญิงไทยเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมท่ีน่าพึงปรารถนาเหล่านัน้ ดังนัน้ ในแง่มุมของ
สื่อสารตา่งๆ น ามาอธิบายถึงการเลียนแบบของผู้หญิงไทยจากการเลียนแบบพฤติกรรมนัน้อยา่งไร หรือจาก
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ประสบการณ์ท่ีได้รับผ่านสื่อประเภทต่าง  ๆได้แก่ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ ละคร วิทย ุสื่อ สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น สื่อเหล่านีมี้ส่วนท าให้ผู้ หญิงไทยมีพฤติกรรมการกินเป็นอย่างไรและส่งผลต่อพวกเขาเหล่านัน้
อย่างไร โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการสงัเกตการกระท าท่ีเป็นตวัแบบหรือการสงัเกตจากการกระท าของ
คนอ่ืน ช่วยท าให้เกิดความคิดว่าควรจะแสดงพฤติกรรมนัน้  ๆอย่างไรบ้างให้ได้มาซึ่งการมีรูปร่างสวยงาม 
และควรใช้วิธีการใดบ้าง หรือควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนัน้อย่างไร เพื่อลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์จากการ
เรียนรู้โดยการสงัเกตตวัแบบ  

การวัดตวัแบบจากส่ือของการมีรูปร่างสวยงาม 
การวัดตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม จากการประมวลเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ โซเชีย ทัชชิ และเจนนิเฟอร์ ปิเตอร์ (Socia Tucci & Jennifer Peters, 2008: 521-
524) ได้ศึกษาการประเมินความพึงพอใจในรูปร่างตนเอง โดยการให้พิจารณารูปภาพท่ีเป็นตวัแบบของคน
ผอมท่ีมีช่ือเสียง ในขณะท่ีคนอ่ืน  ๆให้พิจารณาตวัแบบของคนอ้วนท่ีมีช่ือเสียง (ประมาณค่าเฉลี่ย BMI 28 
Kg/m2) จ านวน 30 รูป และยงัมีเคร่ืองมือวดัโรคการกินผิดปกติท่ีน ามาใช้กนัอย่างกว้างขวางและมีค่าความ
เช่ือมัน่และค่าความเท่ียงตรงระดบัดี โดยได้มีการก าหนดขอบเขตของการกินผิดปกติและความพึงพอใจใน
รูปร่างของแต่ละบุคคลของ แกรเนอร์ และคนอ่ืน  ๆ(Garner et al., 1983: 15-34) เพื่อก าหนดความสามารถใน
การประเมินความพึงพอใจรูปร่างตนเองทัง้หมด ผู้ ร่วมวิจัยจะถูกถามเก่ียวกับความหมายของระดบัความ
วิตกกังวล โดยใช้ Visual Analogue Scale (VAS) ซึ่งค่าเฉลี่ยของผู้ ร่วมวิจยัแต่ละคนท่ีได้จะเป็นตวัก าหนด
ความพึงพอใจรูปร่างทัง้หมด ส าหรับความพึงพอใจในรูปร่างดูจากความต้องการพยายามจะผอมและ
แนวโน้มท่ีจะเกิดโรคการกินผิดปกติชนิด Bulimia Nervosa เป็นข้อมลูท่ีได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมและ
เป็นความเช่ือของการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย (เช่น ความเข้าใจ เจตคติและพฤติกรรม) (Botta, 1999: 22-41) 
และแบบวัดการรับรู้ระดับทางสังคมวัฒนธรรม (Perceived Sociocultural Pressure Scale: PSPS) (Stice & 
Agras, 1998: 257-276) มีข้อค าถาม 8 ข้อ เก่ียวกบัการได้รับความกดดนัให้มีรูปร่างผอม เช่น จากครอบครัว 

เพื่อน สื่อตา่ง  ๆมีคา่ความสอดคล้องภายใน (Cronbach’s α=.803)   
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้สร้างแบบวดัขึน้เองจากนิยามเชิงปฏิบตัิการท่ีกลา่วถึง 

ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม หมายถึง ระดับการรับรู้ของผู้หญิงไทยท่ีได้รับแบบอย่างในการ
ปฏิบัติจากสื่อประเภทต่างๆ เก่ียวกับการมีรูปร่างสวยงามและยอมรับอิทธิพลของสื่อในการชักจูงให้  
ผู้หญิงไทยมีการปฏิบตัิเก่ียวกับการมีรูปร่างสวยงามได้ วดัได้โดยแบบวดัท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้จากนิยามเชิง
ปฏิบตัิ การประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยการประยกุต์แนวคิดของ แบนดรูา (Bandura, 
1989: 1-60) แบบวดัเป็นแบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตัง้แต่ “จริงท่ีสุด” และลดลงตามล าดบัจนถึง “ไม่จริง
ท่ีสดุ” เป็นข้อค าถามท่ีมีทัง้ทางบวกและทางลบ กรณีข้อความทางบวก ให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความ
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ทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงข้าม ถ้าผู้ตอบท่ีได้คะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีเห็นตวัแบบจากสื่อของการ
มีรูปร่างสวยงามมากกวา่ผู้ตอบท่ีได้คะแนนต ่ากวา่    

งานวิจัยที่เกี่ยวกับตัวแบบจากส่ือของการมีรูปร่างสวยงาม  
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับตวัแบบจากสื่อท่ีมีผลต่อรูปร่าง

ตนเอง และส่งผลต่อการกินผิดปกติ เช่น การศึกษาของ โซเนีย ทชัซิ และเจนนิเฟอร์ ปิเตอร์ (Socia Tucci & 
Jennifer Peters, 2008: 521) ศึกษาอิทธิพลสื่อต่อความพึงพอใจในรูปร่างของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล สาขาจิตวิทยา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากสื่อต่อรูปร่างและการกิน
ผิดปกติ ผู้ ร่วมวิจยัจ านวน 42 คน อาย ุ18-25 ปี ไม่เคยมีประวตัิเป็นโรคการกินผิดปกติ โดยผู้ ร่วมวิจยัได้รับ
ข้อมลูจากแมกกาซีน ท่ีแสดงภาพทางกายภาพในความคิดเก่ียวกบัตวัแบบท่ีมีรูปร่างผอมบางและตวัแบบท่ี
มีน า้หนกัเกิน ผลการศกึษาพบว่าผู้ ร่วมวิจยัมีความพงึพอใจตอ่รูปร่างตนเองลดลงจากการท่ีได้ดตูวัแบบท่ีมี
รูปร่างผอม และพบหลกัฐานหนึ่งท่ีเช่ือว่ารูปลกัษณ์ท่ีได้จากสื่อมีผลกระทบระยะสัน้ทันทีต่อพฤติกรรม     
เจตคติ ความไม่พึงพอใจในรูปร่าง และต้องการท่ีจะพยายามมีรูปร่างผอมบางบ้าง แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่า
การท่ีผู้ ร่วมวิจัยท่ีต้องการมีรูปร่างผอมจะเกิดพฤติกรรมการกินผิดปกติเพิ่มขึน้หรือไม่ สอดคล้องกับ        
คริสเตน และวิลเลี่ยม (Kristen & William, 2012: 41) ศึกษาผลกระทบจากสื่อต่อรูปร่างของตนเอง โดยการ
ตรวจสอบความเช่ือมตอ่ระหวา่งการใช้สื่อและความไมพ่อใจของร่างกาย เคียงคูก่บัปัจจยัจากสื่อของความ
เชื่อมัน่ในตนเอง และปัจจยัทางสงัคมอ่ืน  ๆเช่น กลุ่มเพื่อน และทัศนคติของผู้ปกครอง กลุ่มตวัอย่างเป็น
นักศึกษาผู้หญิง  ระดบัปริญญาตรี จ านวน 285 คน วัดจากการเปิดรับสื่อ โดยการเปรียบเทียบ
รูปแบบจากสื่อ ความเช่ือมั่นในตนเอง พ่อแม่และเจตคติของกลุ่มเพื่อนท่ีเก่ียวกับรูปร่าง เช่นเดียวกับ
ความคิดเก่ียวกับการวัดความผอมและความไม่พอใจในรูปร่าง โดยรวมแล้วพบว่ารูปแบบของสื่อมี
ความสมัพนัธ์กบัความคิดเก่ียวกบัความผอม แตไ่ม่ได้แสดงว่ามีความสมัพนัธ์กบัทศันคติในกลุ่มเพื่อนและ
ความเช่ือมั่นในตนเอง ในขณะเดียวกันจากการตัง้ข้อสังเกตพบว่าการเปรียบเทียบกลุ่มเพื่อนและความ
เช่ือมัน่ในตนเองเป็นตวัชีว้ดัท่ีแข็งแกร่งของความไมพ่อใจในร่างกาย  นอกจากนี ้พบวา่อิทธิพลทางสงัคมหรือ
สิ่งแวดล้อมและความเช่ือมัน่ในตนเองได้แสดงให้เห็นว่าเป็นตวัชีว้ดัจดุแข็งท่ีมีตอ่ความไม่พอใจของร่างกาย 
และข้อมลูท่ีได้จากสื่อสง่ผลกระทบทางอ้อมตอ่ความไมพ่อใจของร่างกาย   

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีงานวิจัยท่ีเก่ียวกับสื่อสารมวลชนส่งผลต่อมุมมอง
ภาพลกัษณ์ของผู้หญิงวยัผู้ ใหญ่ตอนต้นมีปริมานจ านวนมาก แตก็่เป็นเพียงสว่นหนึง่เท่านัน้ในกระบวนการ
ขบัเคลื่อนทางทฤษฎีและผลกระทบของสื่อออนไลน์ต่อรูปร่างภาพลกัษณ์ผู้หญิงและการรับรู้ตนเอง เช่น 
การศกึษาของ ริชาร์ด (Richard, 2014) ศกึษาผลกระทบสื่อสงัคมออนไลน์ตอ่มมุมองภาพลกัษณ์ของผู้หญิง: 
ภายใต้มุมมองทางทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย พบว่าสื่อออนไลน์มีผลต่อวยัผู้ ใหญ่ตอนต้นค่อนข้างมาก    
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เม่ือท าการวิจยัโดยการมองภาพรวมในชมุชนและน าทฤษฎีจิตสงัคมเสนอเป็นกรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทาง
ในการวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบของสื่อสารมวลชนส่งผลต่อมมุมองภาพลกัษณ์ของผู้หญิงวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น 
รูปแบบปฏิสัมพันธ์กันและลักษณะเนือ้หาของสื่อสารมวลชน เช่น การมองจุดแข็งและการเปลี่ยนแปลง
ภาพรวมของรูปร่างภาพลักษณ์ การเสนอแนะจากสื่อต่างๆ โดยท าการเปรียบเทียบการท างานสังคมใน
ทางด้านลบ การส่งต่อ และกระบวนการของกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อมมุมองภาพลกัษณ์อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ โดยโมเดลนีเ้ป็นการน าเสนอเน้นผลกระทบของลักษณะเป็นปัจจัยชักน าของแต่ละบุคคลในการใช้
สื่อสารมวลชน และใช้กระบวนการทางจิตวิทยาเก่ียวกับความไม่พึงพอใจในรูปร่างของตนเองและความ
ผิดปกติการกินอาหาร ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคญัท่ีจะศกึษาเพิ่มเติมในการวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบทางสื่อสงัคม
ตอ่ภาพลกัษณ์ผู้ชาย เชือ้ชาติและกลยทุธ์ในการช่วยเหลือตอ่ไป 

แต่พบว่าไม่สอดคล้องกับ ไซเนียด โกลแมน (Sinead Gorman, 2015: 4) ศึกษา
ผลกระทบของสื่อต่อรูปลกัษณ์ร่างกายและการยอมรับตนเอง วตัถุประสงค์เพื่ออิทธิพลจากสื่อมวลชนต่อ 
การยอมรับตวัเองและการมีรูปลกัษณ์ร่างกายทัง้เพศหญิงและเพศชาย กลุ่มตวัอย่างจ านวน 150 คน อาย ุ
18-25 ปี เพศหญิง จ านวน 89 คน และเพศชาย จ านวน 61 คน ในดูบลินและไอน์แลนด์ (In Dublin and 
Ireland) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน 1) วัดระดับการ
ยอมรับตนเองของโรเซนเบอร์ก (Rosenberg, 1965) 2) แบบวดัเก่ียวกับการมีรูปลกัษณ์ร่างกายของเมย์นาด 
(Maynard, 2009) และแบบวดัสื่อตา่ง  ๆผลการศกึษาพบว่าผู้ชายมีการมองเก่ียวกบัรูปลกัษณ์ร่างกายต ่ากว่า
ผู้หญิง แตไ่มมี่ความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้สื่อกบัการมีรูปลกัษณ์ร่างกายหรือการยอมรับตนเอง ตรงกนัข้าม
พบวา่มีความสมัพนัธ์เชิงลบระหวา่งการยอมรับตนเองและการมีรูปลกัษณ์ร่างกายทัง้ผู้หญิงและผู้ชาย        

ส าหรับประเทศไทย ได้มีการวิจัยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การศึกษาของ สุมาลี     
สิงห์เกิด (2553) เก่ียวกับปัจจัยบางประการท่ีสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตแบบพอเพียงของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ านวน 594 คน 
โดยพบว่าค่าน า้หนักความส าคัญของตวัแปรปัจจยั ได้แก่ การเปิดรับสื่อ สง่ผลต่อการด าเนินชีวิตแบบ
พอเพียงด้านการปฏิบตัิภารกิจในชีวิตประจ าวนัและการด าเนินชีวิตแบบพอเพียงในด้านการเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าเท่ากับ .15 และ .22 ตามล าดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ      
มาริสา จันทร์ฉาย (2552) เร่ืองพฤติกรรมบริโภคนิยมของนักศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขต
หาดใหญ่ พบว่าการบริโภคสื่อมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมบริโภคนิยมของนกัศกึษาอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 นอกจากนี ้ผลการศึกษาในส่วนของการท าสนทนากลุ่มพบว่าการเปิดรับสื่อของนกัศึกษา
เป็นผลท าให้นกัศกึษามีความต้องการหรือสนใจในการซือ้สินค้าเพิ่มมากขึน้จากเดิม และพยายามหาวิธีการ
ไปซือ้ ท าให้มีภาระด้านค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ และการศึกษาการเห็นแบบอย่างจากสื่อ จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่ง     
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ท่ีน าไปสู่การมีพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงได้ แสดงให้เห็นว่าสื่อได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการ             
เป็นแบบอย่าง ในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ท าให้คาดได้ว่านักศึกษาเห็นแบบอย่างจากสื่ออย่าง
เหมาะสมมาก เป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงมากกว่านกัศกึษาท่ีเห็นแบบอย่างจากสื่ออย่าง
เหมาะสมน้อย  

นอกจากนัน้ ภายในทฤษฎีอิทธิพลสามทางนัน้ แตล่ะทางประกอบด้วยปัจจยัเสี่ยง
หรือปัจจัยป้องกันท่ีเป็นสาเหตุท่ีมีอิทธิพลและส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นในระดับท่ีแตกต่างกันคือ  
1) อิทธิพลปัจจัยในระยะไกล (Ultimate Influences) เป็นปัจจัยกว้างๆ มีอิทธิพลส่งผลต่อพฤติกรรมของ
บคุคลในระดบัน้อย 2) อิทธิพลปัจจยัท่ีอยู่ใกล้เข้ามา (Distal Influences) เป็นปัจจยัระหว่างบคุคลมีอิทธิพล
ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในระดบัปานกลาง และ 3) อิทธิพลปัจจยัในระยะใกล้ (Proximal Influences) 
เป็นปัจจยัท่ีมาจากอิทธิพลหลกั ได้แก่ ความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง ทศันคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
และความเช่ือตามบรรทดัฐานทางสงัคม สามารถสง่ผลโดยตรงตอ่การตดัสนิใจหรือความตัง้ใจท่ีท าพฤติกรรม
ของบุคคล น าไปสู่การท านายพฤติกรรมของบุคคลนัน้ได้อย่างชดัเจนท่ีสดุ หรืออิทธิพลส่งผลต่อพฤติกรรม
ของบคุคลในระดบัมากท่ีสดุ  

2.4 อิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment Influence) 
 อิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม เป็นปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม เกิดจาก

บริบททางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบ  ๆบุคคลนัน้ในด้านค่านิยม ได้แก่ วัฒนธรรมหรือศาสนา 
(Culture/Religion) ความเช่ือคา่นิยมในสงัคม การเมือง สภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น สิ่งเหลา่นีล้้วนมี    ผลต่อ
ค่านิยมหรือการประเมินค่า (Value/Evaluations) ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมจากการนับถือศาสนา ความเป็นอิสระ 
การเบี่ยงเบน การศึกษา การเปลี่ยนแปลงนโยบาย สขุภาพ การยอมรับทางสงัคม ความเช่ือเก่ียวกบัสขุภาพท่ี
ต้องการและด้านความรู้ ได้แก่ โอกาสในการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร (Informational Opportunity) ท าให้บคุคลต้อง
มีปฏิสัมพันธ์กัน (Interaction with Social/Institutions) เกิดการรับรู้ข้อมูลและประสบการณ์ โดยผ่านการ
เรียนรู้จากการมีปฏิสมัพนัธ์กนั (Information/Opportunities) ท าให้บคุคลเกิดการเรียนรู้ สามารถคาดเดาผลดี
ผลเสียของพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ (Knowledge/Expectancies) และมีการให้คณุคา่ตอ่ผลลพัธ์นัน้ เช่น คุ้ม ไม่คุ้ม 
พอใจ ไม่พอใจ ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรมนัน้ (Attitude toward The Behavior) และ
น าไปสู่การตดัสินใจหรือตัง้ใจท่ีจะปฏิบตัิพฤติกรรมนัน้ต่อไป ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้ทบทวนงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง เพื่อศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกิน
ผิดปกต ิพบตวัแปรท่ีเก่ียวข้องและน ามาศกึษาในครัง้นี ้ได้แก่ 
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2.4.1 การเข้าถงึแหล่งบริการที่เอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม  
   ความหมาย   
การเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม หมายถึง ความสามารถของ

บคุคลในการเข้าถึงแหลง่บริการ ซึง่เป็นการค้นหาสิง่ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของบคุคล โดยวิธีการ
ค้นหาข้อมลูผ่านทางสื่อออนไลน์ อินเตอร์เน็ต สอบถามจากผู้ ท่ีเคยใช้บริการ เป็นต้น สอดคล้องกบัแนวคิด
พฤติกรรมผู้บริโภค ท่ีกล่าวถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) ว่าเป็น
การค้นหาข้อมลูของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการและความพงึพอใจ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
หรือพัฒนากลยุทธ์ต่อไป (ฐิตินันท์ วารีวนิช, 2551: 92) โดยเฉพาะผู้หญิงวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ ใหญ่
ตอนต้น ท่ีมีความพยายามหาแหลง่ท่ีช่วยให้ตนเองมีรูปร่างสวยงามเป็นไปได้มากขึน้ และเม่ือเทียบเคียงจาก
แนวคิดพฤติกรรมการใช้บริการสขุภาพของแอนเดอร์เซ็น (Andersen’s Behavior Model) (Adersen & Aday, 
1967) โดยกล่าวถึง การท่ีบุคคลจะตดัสินใจบริการทางสุขภาพหรือไม่นัน้ขึน้กับปัจจัย 3 ด้านคือ 1) ด้าน
ประชาชน  2) ปัจจยัทางสิง่แวดล้อม และ 3) ด้านพฤติกรรมสขุภาพ  

ดังนั น้การเข้าถึ งแหล่งบริการท่ี เอื อ้ต่อการมี รูปร่างสวยงาม  หมายถึ ง 
ความสามารถของผู้ หญิงไทยในการเปิดรับและได้รับข้อมูลความรู้จากแหล่งบริการ รวมถึงสื่อต่างๆ ท่ี
สง่เสริมความงาม เพื่อเสริมสร้างความงามในการมีรูปร่างสวยงาม   

การวัดการเข้าถงึแหล่งบริการที่เอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม  
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้สร้างแบบวดัขึน้เองจากนิยามเชิงปฏิบตัิการท่ีกลา่วถึง 

การเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม หมายถึง ความสามารถของผู้หญิงไทย ในการเปิดรับ
และได้รับข้อมลูความรู้จากแหล่งบริการ รวมถึงสื่อต่าง  ๆท่ีส่งเสริมความงาม เพื่อเสริมสร้างความงามในการ
มีรูปร่างสวยงาม โดยผู้ วิจัยได้สร้างแบบวดัขึน้เองจากนิยามเชิงปฏิบตัิการท่ีเกิดจากการประมวลเอกสาร
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แบบวัดเป็นแบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตัง้แต่ “มากท่ีสุด” และลดลง
ตามล าดบัจนถึง “น้อยท่ีสดุ” ถ้าผู้ตอบท่ีได้คะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ต่อการมี
รูปร่างสวยงามมากกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ 

งานวิจัยการเข้าถงึแหล่งบริการที่เอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม  
สอดคล้องการศึกษาของ อญัชิสา แก้วอนนัต์ (2552) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรม

การใช้บริการสถาบนัเสริมความงามเมดิแคร์คลินิก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่าง
ให้ความส าคญักบัปัจจยัทัง้ 7 ด้านอยูร่ะดบัมาก ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านบคุลากร ด้านสถานท่ี ด้านการ
จดัจ าหน่ายบริการ ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้านราคาและด้านการสง่เสริมการจ าหน่ายบริการ และมนชยั 
ตรีสุข (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยการตลาดท่ีมีผลในการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ลดน า้หนักบิวตี ้
เชพนิวลี่ไลน์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31-40 ปี ระดบัการศกึษาปริญญาตรี มีอาชีพ
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พนักงานภาคเอกชนและรายได้ 10,001-20,000 บาท พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
ภาพลกัษณ์องค์การ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการคิดค่าบริการและด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
ต ่าสดุคือด้านการสง่เสริมการตลาด ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการตอ่ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลใน
การตดัสนิใจใช้บริการจ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคล พบว่าด้านกระบวนการให้บริการและด้านผลิตภณัฑ์
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ด้านปัจจัยการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการ จากการศกึษาพบว่าปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงบวกตอ่การใช้บริการคือ ด้านการสง่เสริม
การตลาด ราคาและด้านบคุลากร   

ดงันัน้ จึงท าให้บริษัทควรเน้นส่งเสริมปัจจยัการตลาดบริการในด้านเหล่านีเ้ป็น
พิ เศษ ซึ่งสามารถท าได้โดยการแจก Gift Voucher หรือบัตรก านัลพิ เศษให้แก่ลูกค้า ระบุราคาและ
รายละเอียดการให้บริการให้ทราบอย่างชดัเจน รวมถึงการพฒันาคุณภาพของพนักงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการอีกในภายหลัง จากการศึกษาของ ศศิธร สุริยะพรหม (2552) ศึกษา
พฤติกรรมและปัจจัยท่ี มีต่อการใช้บริการคลินิกเสริมความงามและดูแลผิวพรรณของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าเป็นเพศหญิง ร้อยละ 70 ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 21-24 ปี          
เป็นกลุม่สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ร้อยละ 54.7 มีรายได้ 5,001-8,000 บาท ร้อยละ 54 เหตผุลของ
การใช้บริการ เพื่อรับการรักษาปัญหาผิวพรรณ ร้อยละ 68 เสริมความมัน่ใจในตวัเอง ร้อยละ 18 ผู้ ใช้บริการ
จ าแนกตามช่วงเวลา 15.00-18.00 น. จ าแนกตามแหล่งข้อมูลท่ีตดัสินใจมาใช้บริการคลินิกเสริมความงาม
และดูแลผิวพรรณคือนิตยสาร และจากการศึกษาของ ชนานาถ พูลผล (2557: 81) ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจใช้บริการของลกูค้าสลิมมิ่งพลสั ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของลูกค้าสลิมมิ่งพลสั 2) ศึกษาการ
ตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าสลิมมิ่งพลัส 3) เปรียบเทียบการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าสลิมมิ่งพลัส 
จ าแนกตามปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคล และ 4) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใช้บริการของลกูค้า สลิมมิ่งพลสั กลุม่ตวัอย่างท่ีศกึษาคือลกูค้าของสลิมมิ่งพลสัเฉพาะสาขาท่ี
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 348 คน พบว่า 1) ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 30-40 ปีมากท่ีสดุ ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด 
สว่นใหญ่มีสถานภาพสมรส มีรายได้ตอ่เดือน 30,001-40,000 บาทมากท่ีสดุ 2) ระดบัความคิดเห็นตอ่ปัจจยั
สว่นประสมทางการตลาดบริการด้านการสง่เสริมการตลาดอยู่ในระดบัปานกลางและด้านการจดัจ าหน่ายอยู่
ในระดบัมาก 3) การตดัสินใจใช้บริการด้านการแสวงหาข้อมูลอยู่ในระดบัปานกลางและด้านการประเมิน
ทางเลือกอยู่ในระดบัมาก 4) ลกูค้าท่ีมีอาย ุการศกึษา อาชีพ สถานภาพและรายได้ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการ
ตดัสินใจใช้บริการท่ีสลิมมิ่งพลสัแตกต่างกนั และ 5) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อ
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การตดัสินใจใช้บริการท่ีสลมิมิ่งพลสั ได้แก่ ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านราคาและด้านบคุลากร โดยปัจจยั
ทัง้ 3 ด้าน มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจใช้บริการ ส าหรับพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยเทียบเคียงกบังานวิจยั
การศกึษาของ บญุเสริม หตุะแพทย์ และคณะ (2547: 151) พบว่าการเข้าถึงแหลง่ซือ้ขายสรุา เป็นปัจจยัท่ีมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และจากการศึกษาของ มณัฑนา ขอนดอก และคณะ 
(2555: 19) พบว่านกัเรียนท่ีเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
เป็น 1.90 เท่า ของนักเรียนท่ีเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ยาก (95%CI =1.17-3.08) และการศึกษาใน
ต่างประเทศของ Kuntsche and Kuending (2005: 151-158) พบว่า 1 ใน 3 ของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
เกิดขึน้ท่ีร้านค้ารอบ  ๆโรงเรียน จึงสะท้อนให้เห็นได้ว่าการเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายขึน้ของวยัรุ่น 
ท าให้พวกเขามีโอกาสเสี่ยงสงูท่ีจะดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

2.4.2 รายได้ของครอบครัว 
   ความหมาย 
รายได้ของครอบครัว หมายถึง รายได้โดยรวมท่ีครอบครัวได้รับจากการท างานหรือ

จากทรัพย์สินหรือจากการได้รับการช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน ซึ่งในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยเทียบเคียงกับระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัวจากส านกังานสถิติแห่งชาติ (2560: 31-33) ท่ีให้ความหมายไว้ว่า เป็นรายได้โดยรวม
ตอ่เดือน ท่ีครอบครัวได้รับมาจากการท างานหรือจากทรัพย์สินหรือจากการได้รับการช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน ซึง่มี
ผลตอ่พฤติกรรมท่ีแตกตา่งกนั เน่ืองจากแตล่ะคนมีวฒันธรรม ทศันคติ คา่นิยมและมีเปา้หมายท่ีแตกตา่งกนั 
รวมถึงฐานะเศรษฐกิจในครอบครัวท่ีมีผลต่อการใช้จ่ายในการด ารงอยู่และการมารับบริการในเร่ืองเก่ียวกบั
ซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมความงามหรือการเข้ารับบริการในสถานเสริมความงามอย่างต่อเน่ือง เช่น การกินยาลด
น า้หนัก บางครัง้อาจต้องมีการรักษาอยู่ ท าให้มีค่าใช้จ่ายมากขึน้ กรณีท่ีมีฐานะไม่ดี ขาดความมั่นคง
ทางการเงิน เกิดความเครียดได้ ส าหรับครอบครัวท่ีมีฐานะการเงินดีก็สามารถท่ีจะเข้าถึงข้อมลูข่าวสารด้าน
สขุภาพ การเลือกกินอาหารท่ีดีตอ่สขุภาพมากกวา่ครอบครัวท่ีมีฐานะไม่ดี (Abegg, 2006: 93-94) ดงันัน้ การ
ได้มาซึ่งการมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย โดยเฉพาะวยัรุ่นตอนปลายนัน้มีผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว ความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนั การหารายได้เสริมเพื่อใช้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัอย่างไร 
และวยัผู้ใหญ่ตอนต้นฐานะทางเศรษฐกิจเป็นอยา่งไร สง่ผลตอ่การใช้จ่ายในชีวิตประวนัหรือไม่ 

 ดงันัน้ รายได้ของครอบครัว หมายถึง รายได้โดยรวมท่ีครอบครัวได้รับจากการ
ท างานหรือจากทรัพย์สินหรือจากการได้รับการช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน รวมถึงฐานะเศรษฐกิจในครอบครัวท่ีมีผล
ตอ่การใช้จ่ายในการด ารงอยูแ่ละการมารับบริการในเร่ืองเก่ียวกบัซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมความงามหรือการเข้ารับ
บริการในสถานเสริมความงาม 
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การวัดรายได้ของครอบครัว 
 การวัดรายได้ของครอบครัวนัน้ มีผู้ จัดระดับเศรษฐกิจของครอบครัว ได้แก่       

งามตา วนินทานนท์ และคนอ่ืน (2545) เม่ือเทียบเคียงกบัจ านวนสมาชิกครอบครัวของวยัรุ่น พิจารณาจาก
ค าตอบเก่ียวกับปริมาณรายได้ทัง้หมดของครอบครัวต่อเดือนร่วมกับจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีใช้จ่าย
จากเงินรายได้ ครอบครัวท่ีมีปริมาณรายได้น้อย แตมี่จ านวนสมาชิกในครอบครัวใช้จ่ายเงินในครอบครัวมาก 
จดัเป็นครอบครัวท่ีมีระดบัเศรษฐกิจของครอบครัวต ่า ส่วนครอบครัวท่ีมีปริมาณรายได้ครอบครัวมาก แต่มี
จ านวนสมาชิกในครอบครัวใช้จ่ายเงินรายได้น้อยจดัเป็นครอบครัวท่ีมีระดบัเศรษฐกิจสงู โดยพิสยัคะแนนอยู่
ระหว่าง 1 ถึง 9 ระดบัเศรษฐกิจต ่าสดุมีคะแนนเป็น 1 และระดบัเศรษฐกิจสงูสดุมีคะแนนเป็น 9 รายละเอียด 
ดงัตาราง 1   

ตาราง 1 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนระดบัเศรษฐกิจของครอบครัว 

รายได้รวมตอ่เดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
2-4 คน 5-6 คน > 7 คนขึน้ไป 

1,000-7,000 บาท 3 2 1 
7,000-29,920 บาท 6 5 4 
29,920 บาท 9 8 7 

 
นอกจากนัน้ เกณฑ์การให้คะแนนระดับเศรษฐกิจของครอบครัวน ามาจากการ

ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556 โดยแบ่งระดับของรายได้ประจ าต่อคนต่อเดือน      
เป็น 3 ระดบั ได้แก่ 1) ระดบัมีเงินใช้จ่ายไม่เพียงพอ 2) ระดบัมีเงินใช้จ่ายเพียงพอ และ 3) ระดบัมีเงินใช้จ่าย
เกินพอ โดยผู้ วิจัยได้เทียบเคียงรายได้จากส านักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ.2556 และแบ่งช่วงรายได้ ดงันี ้       
1) ต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน 2) 10,001-25,000 บาทต่อเดือน 3) 25,001-40,000 บาทต่อเดือน และ           
4) มากกวา่ 40,000 บาทตอ่เดือน ตามล าดบั   

ในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยวัดรายได้จากรายได้โดยรวมท่ีครอบครัวได้รับจากการ
ท างานหรือจากทรัพย์สินหรือจากการได้รับการช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน แบ่งออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่ 1) ต ่ากว่า 
10,000 บาทต่อเดือน 2) 10,001-25,000 บาทต่อเดือน 3) 25,001-40,000 บาทต่อเดือน และ 4) มากกว่า 
40,000 บาทตอ่เดือน โดยท าการวดัแบบจดัล าดบั (Nominal Scale)  
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของครอบครัว 
จากการรายงานของ The National Health Examination Survey (สหรัฐอเมริกา) 

พบว่าร้อยละ 25 ในกลุ่มท่ีมีเศรษฐกิจต ่า และมากกว่าร้อยละ 40 ในกลุ่มท่ีมีเศรษฐกิจสงูของวยัรุ่น
เพศหญิงท่ีมีน า้หนกัตวัอยู่ท่ีเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 50 ต้องการมีรูปร่างท่ีผอมลง (Gross & Duke, 1983: 146-156) 
และผู้วิจยัเทียบเคียงกบังานวิจยัของ สมศกัดิ์ ถ่ินขจี และพลูศกัดิ์ พุ่มวิเศษ (2555: ก) ศกึษาพฤติกรรมการ
ลดความอ้วนของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี จงัหวดันนทบรีุ วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาพฤติกรรมการลดความ
อ้วนของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี จังหวดันนทบุรี เพื่ออธิบายลกัษณะทางประชากรของนักศึกษา เพื่อ
อธิบายพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษา เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า ปัจจัยเอือ้และ
ปัจจยัเสริมและพฤติกรรมการลดความอ้วนของนกัศกึษา และเพื่อหาปัจจยัท่ีมีอ านาจการท านายพฤติกรรม
การลดความอ้วนของนกัศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวั ร้อยละ 89.0 มีเพียงร้อยละ 
11.0 ท่ีมีโรคประจ าตวั ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู โรคหวัใจและโรคภมูิแพ้ ร้อยละ 47.5 มีความรู้
เก่ียวกบัโรคอ้วนอยู่ในระดบัพอใช้ ร้อยละ 43.3 มีทศันคติต่อการลดความอ้วน และร้อยละ 38.2 มีพฤติกรรม
การลดความอ้วนอยู่ในระดบัปานกลาง ข้อมลูสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุความเพียงพอของรายได้และการมี
สมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นคนอ้วนมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลดความอ้วน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 โดยคาดว่าระดบัเศรษฐกิจของครอบครัวอาจมีผลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ เน่ืองจากการมี
รูปร่างสวยงามนัน้เป็นพฤติกรรมท่ีท าอย่างต่อเน่ือง พิจารณาจากปริมาณรายได้ทัง้หมดต่อเดือนร่วมกับ
สมาชิกในครอบครัวของผู้หญิงไทย และจากการศึกษาของ กิบบอนและคนอ่ืน  ๆ(Gibbon al et., 2001: 1-3) 
ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการกินผิดปกติและสถานะทางเศรษฐกิจ: เป็นสิ่งท่ีคณุไม่ได้คิด จากการศึกษา
ตัง้แตปี่ ค.ศ.1960-1970 เป็นสิง่ยืนยนัได้ โดยการใช้แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัสขุภาพกบักลุม่ประชากรท่ี
มีความคล้ายกนั พบวา่คนสว่นใหญ่มีความเช่ือท่ีไมถ่กูต้องเก่ียวกบัโรคการกินผิดปกติ ในเร่ืองอบุตัิการณ์
เกิดกบัสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมกลุ่มท่ีค่อนข้างสงู ในกลุ่มผู้หญิงท่ีมีรายได้ต ่ามีอตัราการใช้จ่าย
ในเร่ืองการใช้ยาท าให้อาเจียน การใช้ยาขบัปัสสาวะ การใช้ยาคลายเครียดเพื่อช่วยในการลดน า้หนกั 

สรุปได้ว่าจาการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าทฤษฎีอิทธิพลสามทาง ซึง่เฟร์ย, สนีเดอร์ 
และเพเทรสติส (Flay, Snyder, & Petraitis, 2009) มาประยุกต์ใช้ในการอธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม
การกิน เน่ืองจากปัจจบุนัแตล่ะบคุคลหรือกลุม่คนมีพฤติกรรมท่ีมีความสลบัซบัซ้อนมากขึน้ มีหลายปัจจยัท่ี
ท าให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งอาจเกิดพร้อมกันหรืออาจเกิดร่วมกันก็ได้ มีลักษณะเป็นแบบพลวัตร        
เป็นทฤษฎีท่ีพฒันาขึน้เพื่อการส่งเสริมสขุภาพ และเป็นจดุเร่ิมต้นของพฤติกรรมทางเลือกของบุคคลในการ
ตดัสินใจด้านพฤติกรรมสขุภาพ รวมไปถึงรูปแบบในการส่งเสริมสขุภาพท่ีเป็นแรงผลกัดนัในการตดัสินใจใน
การกระท าพฤติกรรมตา่ง  ๆโดยบรูณาการมาจากหลายๆ ทฤษฎีด้วยกนั ทัง้ทางสงัคมวิทยาและจิตวิทยา
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มีแนวคิดพืน้ฐานท่ีว่าบุคคลและสิ่งแวดล้อมมีปฏิสมัพันธ์กัน สามารถอธิบายการเกิดพฤติกรรมและ
แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน โดยเช่ือว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจาก
อิทธิพลหลกั 3 ประการ ได้แก่ 1) อิทธิพลภายใน ตวับคุคล เป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบักรรมพนัธุ์และลกัษณะ
บุคลิกภาพส่วนบุคคล 2) อิทธิพลระหว่างบุคคล เป็นความเช่ือหรือทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อ
การมีรูปร่างสวยงามท่ีน าไปสูก่ารกินผิดปกติ อนัเป็นผลสืบเน่ืองหลอ่หลอมมาจากวฒันธรรมและสงัคม
ท่ีตนด ารงชีวิตอยู่ และ 3) อิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ีอยู่รอบๆ  
ตวับุคคล โดยผลของการศึกษาในครัง้นีท้ าให้เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เป็นแนวทาง
เพื่อการหาแนวทางหรือกิจกรรมปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการบริโภคอาหารท่ีน าไปสูก่ารกินผิดปกติใน
ผู้หญิงแตล่ะวยัตอ่ไป  

3. แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) 
ความเป็นมาของสมการโครงสร้างเชิงเส้น 

ในปี ค.ศ.1904 Charles Spearman ได้ท าการศึกษาความสมัพนัธ์ตวัแปรแฝง ต่อมาในปี 
ค.ศ.1921 Sewall Wright ท าการศึกษาโมเดลเชิงสาเหต ุ(Casual Model) ในปี ค.ศ.1934 ได้พฒันาเป็นเทคนิค
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ในปี ค.ศ.1970 Joreskog, Keesling and  Wiley ได้ท าการศกึษา 2 เทคนิค
ร่วมกนัคือ เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทางกบัการวิเคราะห์ปัจจยัมาร่วมกนั (กลัยา วานิชย์ปัญญา, 2556: 4) 

ความส าคัญของการใช้โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น 
โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น สามารถตรวจสอบความสมัพนัธ์มากกว่า 1 สมการในเวลา

เดียวกนัและตวัแปรบางตวัในสมการโครงสร้างเชิงเส้น สามารถอยู่ได้ทัง้ในสถานะท่ีเป็นได้ทัง้  ตวัแปรต้นและ
ตวัแปรตาม นอกจากนัน้สามารถวิเคราะห์ได้ทัง้ตวัแปรสงัเกตและตวัแปรแฝง ดงันัน้ สมการโครงสร้างเชิงเส้น
เป็นได้ทัง้เทคนิคการหาสาเหตสุมการโครงสร้างเชิงเส้นและการหาความสมัพนัธ์สมการโครงสร้างเชิงเส้น และ
สมการโครงสร้างเชิงเส้นมีการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเส้นทางท่ีสร้างขึน้กบัข้อมลูจริง โดยใช้สถิติ
หลายตวัเพื่อประกอบการตดัสินใจ ส าหรับการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้กบั 
LISREL EQS MPLUS  AMOS LISCOMP LINCES เป็นต้น   

องค์ประกอบของแบบจ าลองเชิงโครงสร้าง  
แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง ประกอบด้วย ตวัแปรภายนอก (Exogenous Variables) 

และตวัแปรภายใน (Endogenous Variable) ทัง้ตวัแปรภายนอกและตวัแปรภายใน ประกอบด้วย ตวัแปรแฝง 
(Latent Variable) และตวัแปรสงัเกตได้ (Observed Variable) โดยตวัแปรแฝงจะไมส่ามารถวดัคา่ได้ในตวัมนัเอง 
แต่จะวดัค่าได้จากตวัแปรสงัเกตได้ท่ีเป็นองค์ประกอบของแต่ละตวัแปรแฝงนัน้  ๆ(นงลกัษณ์  วิรัชชยั, 2542: 
57) แสดงดงัภาพประกอบ 3  
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ภาพประกอบ 3 องค์ประกอบของแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง  

แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย แบบจ าลองยอ่ยท่ีส าคญั 2 แบบ 
ได้แก่  

1. แบบจ าลองการวัด  (Measurement Model) คื อ แบบจ าลองท่ี แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้หรือตัวแปรวัดค่าได้ มีทัง้แบบจ าลองการวัด
ส าหรับตัวแปรภายนอก (Exogenous Measurement Model) และแบบจ าลองการวัดส าหรับตัวแปร
ภายใน (Endogenous Measurement Model) 

2. แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Model) คือ แบบจ าลองท่ีแสดง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝงภายนอกและตวัแปรแฝงภายใน  

สัญลักษณ์ของโมเดลเชิงสาเหตุ 
สญัลกัษณ์               แทนตวัแปรสงัเกต (Observed Variable) 
สญัลกัษณ์               แทนตวัแปรแฝง (Latent/Unobserved Variable) 
สญัลกัษณ์               ตวัแปรปลาย ซึง่มีผลโดยตรงตอ่ตวัแปรหวั 
สญัลกัษณ์               ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กนั 
ประเภทของตัวแปรที่ใช้ในสมการโครงสร้างเชิงเส้น 

1. การแบ่งประเภทตวัแปรตามท่ีมาของตวัแปรคือ 1) ตวัแปรสงัเกต (Observed Variable) 
หรือตัวแปรบ่งชี ้(Indicator Variable) หรือตัวแปรวัด (Measurement Variable) หรือ Manifest Variable หรือ 
Reference Variable เป็นตัวแปรท่ีผู้ วิจัยสามารถวัดได้โดยตรง และ 2) ตัวแปรแฝง (Latent/Unobserved 
Variable/Constructed Variable/Factor Variable) เป็นตวัแปรท่ีผู้วิจยัไมส่ามารถเก็บหรือวดัได้โดยตรง   

2. การแบ่งประเภทด้วยสถานะของตวัแปรคือ 1) ตวัแปรภายนอก (Exogenous Variables) 
หมายถึง ตัวแปรท่ีนักวิจัยไม่สนใจท่ีจะศึกษาสาเหตุของตัวแปรเหล่านีห้รือตัวแปรอิสระ ดังนัน้ตัวแปร
ภายนอกจึงไม่ปรากฏในโมเดล เน่ืองจากไม่มีตวัแปรต้นเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรภายนอกในโมเดล และ  
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2) ตวัแปรภายใน (Endogenous Variables) หมายถึง ตวัแปรท่ีนกัวิจยัสนใจศกึษาว่าได้รับอิทธิพลจาก
ตัวแปรใดบ้าง ซึ่งตัวแปรภายในอาจเป็นได้ทั่งตัวแปรคั่นกลาง (Mediating Variable) และตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) โดยสาเหตขุองตวัแปรภายในจะแสดงไว้ในโมเดลอยา่งชดัเจน 

วิธีการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหต ุ
ขัน้ตอนการด าเนินงานของโมเดลเชิงสาเหตุ ดังนี ้(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542 อ้างถึงใน  

พีรภาว์ บญุเพลงิ, 2550) 
1. ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทัง้หมดในโมเดล เป็นความสมัพนัธ์เชิง

เส้นแบบบวกและเป็นความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(Causal Relationship) 
2. คณุลกัษณะการแจกแจงแบบปกติ ความคลาดเคลื่อน e, d, z ต้องมีค่าเฉลี่ย

เป็นศูนย์ กรณี เป็นตัวแปรทวีภาค (Dichotomous Variable) ท่ี มีค่าเฉลี่ยใกล้  .50 ให้ค่าประมาณ
พารามิเตอร์ท่ีมีความแกร่งสามารถน ามาวิเคราะห์โมเดลนีไ้ด้ 

3. ลักษณะความเป็นอิสระต่อกัน (Independence) ระหว่างตัวแปรความ
คลาดเคลื่อนคือ ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกนั ตวัแปรแต่ละกลุ่มความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อ
กนั แตค่วามคลาดเคลื่อนของตวัแปรแตล่ะกลุม่อาจสมัพนัธ์กนัได้ มีข้อตกลงเบือ้งต้น 4 ข้อ คือ 

3.1 ความคลาดเคลื่อน e และตวัแปรแฝง E เป็นอิสระต่อกนั ความคลาดเคลื่อน d 
และตวัแปรแฝง K เป็นอิสระตอ่กนั 

3.2 ความคลาดเคลื่อน z และตวัแปรแฝง K เป็นอิสระตอ่กนั 
3.3 ความคลาดเคลื่อน e, d และ z เป็นอิสระตอ่กนั 

4. ส าหรับการวิเคราะห์อนกุรมเวลา (Time Series Data) มีการวดัข้อมลูมากกว่า 
2 ครัง้ โดยการวดัตวัแปรต้องไมไ่ด้รับอิทธิพลจากช่วงเวลาเหลื่อม (Time Lag)  

การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
โมเดลการวัดโดยทั่วไป เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบถือว่าเป็นเคร่ืองมือในการวัด

องค์ประกอบท่ีเป็นตวัแปรแฝง นอกจากนัน้ ใช้เป็นเคร่ืองมือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตวัแปรว่ามี
โครงสร้างตามนิยามเชิงทฤษฎีหรือไม่ มีความสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงอย่างไร วตัถปุระสงค์ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบมี 2 ประเด็น คือ ประเด็นท่ี 1 ใช้ในการส ารวจและระบุองค์ประกอบท่ีสามารถอธิบาย
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ผลจากการวิเคราะห์จะได้ตวัแปรน้อยลงและได้องค์ประกอบร่วม การวิเคราะห์ใน
ลักษณะนีเ้รียกว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ซึ่งมี
จดุอ่อนท าให้ผลการวิเคราะห์ไมต่รงตามสภาพความเป็นจริง จากการก าหนดให้ตวัแปรทกุตวัแปรในโมเดล
เป็นผลมาจากองค์ประกอบร่วมทุกตวั และส่วนท่ีเป็นความคลาดเคลื่อนของตวัแปรท่ีศึกษาไม่สมัพนัธ์กัน 
ประเด็นท่ี 2 ใช้ในการตรวจสอบโมเดลสมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับ การวิเคราะห์ลกัษณะนีเ้รียกวา่การวิเคราะห์
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องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ซึ่งจะช่วยลดข้อด้อยของการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจได้ ซึง่นกัวิจยัต้องมีกรอบความคิดในการวิจยัท่ีมีทฤษฎีรองรับสว่น EFA ไมจ่ าเป็นต้อง
มีกรอบความคิดเชิงทฤษฎี เม่ือแบ่งตามประเภทข้อมลู แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ แบบ R-Matrix ซึ่งเป็นเมทริกซ์
ความสมัพนัธ์ระหว่าง  ตวัแปรได้ผลการวิเคราะห์เป็นองค์ประกอบ หรือตวัแปรประกอบและแบบ Q-Matrix ซึง่
เป็นเมทริกซ์ความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยตวัอย่างได้ ผลการวิเคราะห์เป็นกลุ่ม (Cluster) ของหน่วยตวัอย่าง 
ข้อมลูท่ีใช้ในการวิเคราะห์ต้องเป็นเมทริกซ์ท่ีสมัพนัธ์กนั ดงันัน้ ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ท่ีส าคญัคือได้โมเดล
การวดั (Measurement Model) ขององค์ประกอบท่ีตัง้ใจวดั และคะแนนองค์ประกอบท่ีไม่มีความคลาดเคลื่อน
ในการวดั สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไป (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2552) ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยั
ได้น าโมเดลสมการโครงสร้าง มาวิเคราะห์เพื่อศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่การมีรูปร่าง
สวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ หาความสมัพันธ์และสาเหตุและวิเคราะห์ตวัแปรสงัเกต (Observed 
Variable) และตวัแปรแฝง (Latent/Unobserved Variable) ท่ีมี ตวัแปรหลายตวัแปรและเพื่อทดสอบและพฒันา
แบบจ าลองสมการโครงสร้างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้ หญิงไทย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
 

4. การวิจัยแบบผสานวิธี 
ความหมายการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป็นวิธีการด าเนินการ

วิจยัท่ีใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณและวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพในขัน้ตอนการวิจยั ซึ่งเหตผุลของการท าการ
วิจยัแบบผสานมี 3 ประการคือ 1) ผลของการวิจยัสามารถตอบค าถามวิจยัได้ละเอียดชดัเจนมากยิ่งขึน้ 
2) ธรรมชาติของข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพต้องพึ่งพาวิธีการซึ่งกันและกัน 
(Trochim, 2002) และ 3) ความต้องการจ าเป็นในการตอบค าถามวิจัยท่ีต้องอาศัยปรัชญาการวิจัยแบบ
ผสานวิธี นอกจากนัน้ การวิจยัแบบผสานวิธีมีจุดเด่น 3 ประการคือ 1) ในงานวิจยัเร่ืองเดียวกันการวิจัย
แบบผสานวิธีสามารถตอบค าถามวิจัยได้ทัง้เชิงค้นหาความรู้ (Exploratory) และเชิงยืนยันความรู้ 
(Confirmatory) 2) สามารถช่วยในการสรุปอ้างอิงมีน า้หนกัมากขึน้ และ 3) สามารถเสนอมมุมองท่ีแตกตา่ง
กนัทัง้ของผู้วิจยัและผู้ให้ข้อมลู (Teddlie & Tashakkori, 2009: 33-36)  

ในปัจจุบัน (Creswell & Plano Clark, 2007; Creswell, 2008; Creswell, 2009: 209,210; 
Creswell, 2014; Teddlie & Tashakkori, 2009) ซึ่งคลาสเวลและพลาโน คลาค (Creswell & Plano Clark, 
2011; Creswell, 2013; Creswell, 2015) ได้จ าแนกการวิจยัแบบผสานวิธีออกเป็น 6 รูปแบบคือ 
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1. การวิจยัแบบพร้อมกนั (Convergent Parallel Design) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ
และเชิงคณุภาพท่ีด าเนินไปพร้อม  ๆกนั แล้วน าผลท่ีได้มาท าการเปรียบเทียบหรือหาความสมัพนัธ์ระหว่าง
กนัและท าการอภิปรายผลร่วมกนัในลกัษณะของการเปรียบเทียบผล โดยพิจารณาความเหมือน ความตา่งของ
ผลท่ีเกิดขึน้ แบบแผนนีจ้ึงเป็นการศกึษาแบบระยะเดียว (Single-Phase) เน่ืองจากทัง้การวิจยัเชิงปริมาณและ
เชิงคณุภาพได้ด าเนินการในระยะเวลาเดียวกนั 

2. การวิจัยแบบมีล าดบัเชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) เป็นแบบแผนเชิง
ผสานวิธีท่ีมีระยะต่อเน่ืองกัน (Two Phase Mixed Methods Design) แบบแผนนีจ้ึงเป็นการศึกษา แบ่งเป็น  
2 ระยะ (Two-Phase) โดยเร่ิมต้นระยะท่ี 1 จากการวิจยัเชิงปริมาณก่อนเสมอและท าการวิเคราะห์ผล เพื่อตอบ
ปัญหาการวิจยั แล้วน าผลท่ีได้เพื่อพิจารณาคดัเลือกประเด็นปัญหาและผู้ ให้ข้อมลูในการด าเนินงานวิจัย
ระยะท่ี 2 ด้วยวิธีการเชิงคณุภาพต่อไป โดยวตัถปุระสงค์ของรูปแบบการวิจยันีเ้ช่ือว่าข้อมลูเชิงคณุภาพช่วย
อธิบายข้อมลูเชิงปริมาณให้กระจ่างยิ่งขึน้ หรือเพื่อท าความเข้าใจความหมายของผลการวิจยัเชิงปริมาณให้
ชดัเจนมากขึน้ หรือเพื่อความเข้าใจท่ีลุ่มลึกมากขึน้ (Creswell, 2007) แบบมีล าดบัเชิงอธิบาย แบ่งออกเป็น
รูปแบบยอ่ย แสดงตามภาพประกอบ 4, 5 และ 6 ดงันี ้
 

 

ภาพประกอบ 4 รูปแบบการวิจยัแบบเชิงอธิบาย (Explanatory Design) แบบตดิตาม  

(Creswell & Plano Clark, 2007) 

ภาพประกอบ 4 รูปแบบการวิจยัแบบเชิงอธิบายแบบติดตาม แสดงให้เห็นความส าคญักบั
วิธีการวิจยัเชิงปริมาณเป็นวิธีการหลกั ซึง่เม่ือได้ผลจากการวิจยัเชิงปริมาณแล้ว น าผลท่ีได้มาก าหนดปัญหา
วิจยัและคดัเลือกผู้ให้ข้อมลู เพื่อด าเนินการศกึษาหาค าตอบด้วยวิธีวิจยัเชิงคณุภาพตอ่ไป โดยวิธีการวิจยัเชิง
คณุภาพเป็นวิธีการรองผลการวิจยัเชิงคณุภาพจะถกูน ามาสรุปตีความเสริมผลการวิจยัเชิงปริมาณ  
 



  67 

 

ภาพประกอบ 5 รูปแบบการวิจยัแบบเชิงอธิบาย (Explanatory Design)  
แบบคดัเลือกผู้ เข้าร่วมการวจิยั 

(Creswell & Plano Clark, 2007) 

ภาพประกอบ 5 รูปแบบการวิจัยแบบเชิงอธิบายแบบคดัเลือกผู้ เข้าร่วมการวิจัย โดยให้
ความส าคญักบัวิธีการวิจยัเชิงปริมาณเป็นวิธีการรอง เม่ือได้ผลจากการวิจยัเชิงปริมาณแล้ว น าผลท่ีได้มาใช้
คดัเลือกผู้ให้ข้อมลู เพื่อด าเนินการวิจยัคณุภาพอย่างลุม่ลกึเข้มข้น ด้วยงานวิจยัคณุภาพ     เป็นหลกั เม่ือได้
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วจะน าไปสรุปตีความร่วมกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการน าเสนอมุ่งเน้น
ผลการวิจยัเชิงคณุภาพและใช้ผลการวิจยัเชิงปริมาณประกอบเสริม  

 

 

 ภาพประกอบ 6 รูปแบบการวิจยัแบบเชิงอธิบาย (Explanatory Design)  
แบบคดัเลือกผู้ เข้าร่วมการวจิยั  

(Creswell, 2015) 
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ภาพประกอบ 6 รูปแบบการวิจยัแบบเชิงอธิบาย โดยเร่ิมการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บรวบรวม
ข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณก่อน จากนัน้ตามด้วยการวิจยัเชิงคณุภาพเพื่ออธิบายผลของการวิจยั
เชิงปริมาณท่ีท าไว้ตอนแรกให้กระจ่างขึน้   

การวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยใช้แบบมีล าดับเชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) 
(Creswell, 2007; Creswell & Clark, 2011; Creswell, 2014; Creswell, 2015) โดยเร่ิมการเก็บข้อมลูการวิจยัเชิง
ปริมาณ ในระยะท่ี 1 เพื่อการสร้างและพฒันาแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ท่ีมีคณุภาพ
เท่ียงตรงและเช่ือมัน่ และเพื่อทดสอบและพฒันาแบบจ าลองสมการโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตปัุจจยั
จิตสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ภายใต้ทฤษฎีอิทธิพลสามทางมาประยุกต์ใช้ น ามาสร้างและพฒันาแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของ 
ผู้หญิงไทย ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมลิสเรล จากนัน้ ผลจากการวิเคราะห์ได้ค้นพบ
ความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรอิทธิพลภายในตวับุคคล อิทธิพลระหว่างบุคคล และอิทธิพลสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อการมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ และค้นพบผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ีมี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ แล้วจึงเก็บการวิจยัเชิงคณุภาพในระยะท่ี 2 ในรูปแบบการศกึษาเฉพาะกรณี (Case 
Study Approach) เพื่อค้นหาค าอธิบายเก่ียวกบัตวัแปรท่ีมีผลต่อการมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ และเพื่อท าความเข้าใจกระบวนการท่ีน าไปสูก่ารมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย ท่ีสง่ผลตอ่
พฤติกรรมการกินผิดปกติ ภายใต้บริบทวฒันธรรมการบริโภค โดยน าผลท่ีได้ไปสรุปตีความร่วมกับ
ผลการวิจยัเชิงปริมาณให้ลกึซึง้ ท าให้เกิดข้อสรุปผลการวิจยัแบบผสานวิธีท่ีสามารถตอบค าถามการ
วิจยัได้อยา่งสมบรูณ์  

1. การวิจัยแบบขัน้ตอนเชิงส ารวจ (Exploratory Sequential Design) เป็น
รูปแบบการผสานวิธีการวิจยั โดยท าการวิจยัเชิงคณุภาพก่อน เพื่อท าความเข้าใจประเด็นการวิจัยให้
ชดัเจน จากนัน้น าผลการวิจยัเชิงคณุภาพมาพฒันาเป็นเคร่ืองมือวิจยั เพื่อน าไปใช้ในการวิจยัหรือการ
ทดลองและวางแผนท าการวิจัยเชิงปริมาณในล าดบัต่อมา การศึกษานีอ้าจให้ความส าคัญกับเชิง
ปริมาณเป็นหลกัหรือเชิงคณุภาพเป็นหลกัก็ได้ รูปแบบการวิจยัแบบส ารวจนิยมใช้ส าหรับการค้นหา
ตวัแปรใหม่ๆ หรือเพื่อสร้างเคร่ืองมือวดัตวัแปรจากการท่ีไม่มีแนวคิดหรือกรอบทฤษฎีท่ีชัดเจนมา
รองรับ ดงันัน้จงึเร่ิมต้นท่ีวิธีการเชิงคณุภาพก่อน 

2. การวิจยัแบบรองรับภายใน (Embedded Design) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณมี
วตัถปุระสงค์หลกั และวิจยัเชิงคณุภาพมีวตัถปุระสงค์รอง อาจด าเนินการระยะใดก่อนก็ได้ของการวิจยั
หลกั โดยให้น า้หนกัและความส าคญัไม่เท่ากนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์การวิจยัเป็นส าคญั แนวคิด
ของการศึกษาแบบนีค้ือข้อมูลจากการศึกษาชุดเดียวกันไม่เพียงพอในการตอบค าถามการวิจัย             
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ซึง่ค าถามการวิจยัแต่ละข้อต้องการข้อมลูแตกต่างกนั รูปแบบท่ีนิยมใช้มากคือการน าการวิจยัคณุภาพ
รองรับการวิจยัเชิงปริมาณหลกั  

3. การวิจัยแบบปฏิรูป (Transformative Design) เป็นการท่ีนักวิจัยต้องการให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดจากผลการวิจยั ซึง่อาจท าการวิจยัแบบไหนก่อนก็ได้เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือสงูสดุ โดยมกัศึกษาในกลุ่มประชากรท่ียากต่อการเข้าถึง ในการแปรผลนกัวิจยัท าการบูรณนา
การผลของการศกึษาเข้าด้วยกนัเพื่อท าการสรุปกรอบแนวคิด  

4. การวิจัยแบบหลายช่วง (Multiphase Design) เป็นการวิจัยมากกว่า 2 ระยะ
ขึน้ไป ท่ีด าเนินการแต่ละระยะตามล าดบัและผลการวิจัยระยะก่อนมีความเช่ือมโยงสู่การวิจัยระยะ
ต่อมา แล้วน ามาผสมผสานผลการวิจัยจากทุกระยะเพื่อต้องการตอบปัญหาวิจัยอย่างเป็นระบบ 
น าไปใช้ในโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ ซึง่ต้องท างานร่วมกนัของนกัวิจยัเป็นกลุม่ใหญ่ 

 
5.กรอบแนวคิดการวิจัย  

การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้วิธีการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบมีล าดบั
เชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) (Creswell. 2007; Creswell & Clark, 2011; Creswell, 2015) 
โดยเร่ิมการเก็บข้อมลูการวิจยัเชิงปริมาณ ในระยะท่ี 1 เพื่อการสร้างและพฒันาแบบวดัพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติของผู้ หญิงไทย ท่ีมีคุณภาพเท่ียงตรงและเช่ือมั่น และเพื่อทดสอบและพัฒนาแบบจ าลอง
สมการโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตปัุจจยัจิตสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของ
ผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยท าการประมวลเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบั
พฤติกรรมการกินและการกินผิดปกติและตวัแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีมีผลต่อการกินผิดปกติ และ
น าแนวคิดทฤษฎีอิทธิพลสามทาง (The Triadic Influence Theory) (Flay, Snyder, &  Petraitis. 2009: 451-
510) มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งเช่ือว่าพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากหลายปัจจยั 
มักเกิดร่วมกันหรือพร้อมกันเป็นพลวัต (Dynamic) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภายใต้บริบท
วฒันธรรม แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มปัจจยั ได้แก่ 1) อิทธิพลภายในตวับุคคล (Intrapersonal Influences) เป็น
อิทธิพลท่ีเก่ียวกบัทางด้านพนัธุกรรมและคณุลกัษณะส่วนบุคคล ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อตนเอง 
(Sense of Self/Control) ความรู้สึกมีคณุค่าต่อตนเอง (Self-Esteem) และสมรรถนะทางสงัคมของบุคคล 
(Social Competence) 2) อิทธิพลระหว่างบุคคล (Interpersonal Influences) เป็นอิทธิพลท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมมากท่ีสดุ เน่ืองจากพฤติกรรมสขุภาพของบคุคลเกิดจากการสงัเกตและการเลียนแบบทศันคติและ
พฤติกรรมของบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีความผกูพนัใกล้ชิดท่ีเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบ  ๆตวับุคคล 
ได้แก่ การอบรมเลีย้งดขูองพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ค่านิยมของพ่อแม่ การเป็นแบบอย่างของครูและเพื่อนสนิท 
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เป็นต้น และ 3) อิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม (Cultural Environment Influences) เกิดจากบริบททาง
วฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ค่านิยมทางวฒันธรรม ความเช่ือศาสนา การเมือง สภาวะทางเศรษฐกิจ 
เป็นต้น สิ่งเหล่านีล้้วนท าให้บุคคลต้องมีปฏิสมัพนัธ์กนั (Interaction with Social/Institutions) เกิดการรับรู้
ข้อมูลและประสบการณ์ โดยผ่านการเรียนรู้จากการมีปฏิสมัพนัธ์กัน (Information/Opportunities) ท าให้
บคุคลเกิดการเรียนรู้ สามารถคาดเดาผลดีผลเสียของพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ (Knowledge/Expectancies) และ
มีการให้คณุค่าต่อผลลพัธ์นัน้ น าไปสู่การตดัสินใจและความตัง้ใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมของบคุคลนัน้ และ
คาดว่าจะสามารถอธิบายกลุ่มตัวอย่างของผู้ หญิงไทยท่ีมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ภายใต้บริบท
วฒันธรรมการบริโภค หลงัจากนัน้น ามาสร้างและพฒันาแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย 
และท าการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมลสิเรล 

ผลจากการวิเคราะห์ได้ค้นพบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิทธิพลภายในตวับคุคล อิทธิพล
ระหว่างบคุคลและสงัคมอิทธิพลสิ่งแวดล้อมและวฒันธรรม ท่ีส่งผลตอ่การมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรม
การกินผิดปกติ และค้นพบผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ีมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ และน ามาศึกษาการวิจัยเชิง
คุณภาพในระยะท่ี 2 ในรูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) เพื่อค้นหาค าอธิบาย
เก่ียวกับตัวแปรท่ีส่งผลต่อการมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ และเพื่อท าความเข้าใจ
กระบวนการท่ีน าไปสู่การมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ ภายใต้
บริบทวฒันธรรมการบริโภค เพื่อการติดตามผลจากการวิจยัเชิงปริมาณและท าความเข้าใจผลการวิจยัเชิง
ปริมาณให้ลกึซึง้ โดยน าผลท่ีได้ไปสรุปตีความร่วมกบัผลการวิจยัเชิงปริมาณ ท าให้เกิดข้อสรุปผลการวิจยั
แบบผสานวิธีท่ีสามารถตอบค าถามการวิจยัได้อย่างสมบูรณ์  ทัง้ในเชิงปรวิสยั (Objective) และอตัวิสยั 
(Subjective) แสดงดงัภาพประกอบ 7 
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จากการวิจัยระยะท่ี 1 ผู้ วิจัยได้ออกแบบจ าลองสมการโครงสร้างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบบจ าลองนีไ้ด้จากการการ
ประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (Review Literature) เพื่อน าไปสูก่ารตัง้สมมติฐาน  
ดงัภาพประกอบ 8 
 

 

ภาพประกอบ 8แบบจ าลองสมการโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตปัุจจยัจิตสงัคมท่ีมีอทิธิพลตอ่
พฤตกิรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

6.สมมตฐิานการวิจัยระยะที่ 1  
จากกรอบแนวคิดข้างต้น  ผู้ วิจัยได้ท าการพัฒนาโมเดลสมมติฐาน ซึ่งเป็นโมเดล

ความสมัพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย 
ดงันี ้

1. เจตคติท่ีมีตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ 
และมีอิทธิพลทางอ้อมผา่นการตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ 
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2. การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงามมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติและมีอิทธิพลทางอ้อมผา่นการตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ 

3. การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกิน
ผิดปกต ิ

4. การสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงามมีอิทธิพลทางตรงตอ่
พฤติกรรมการกินผิดปกติ และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่าง
สวยงามและการตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ 

5. ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ 
และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงามและการตดัสินใจ
แสดงพฤติกรรมการกินผิดปกต ิ

6. การเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงามมีอิทธิพลทางตรงตอ่พฤติกรรมการ
กินผิดปกติและมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงามและการ
ตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ 

7. รายได้ของครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติและมีอิทธิพล
ทางอ้อมผา่นเจตคติท่ีมีตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติ  

การวิจัยระยะที่ 2 
1.แนวคิดเกี่ยวกับความงาม (Concept of Beauty) 

1.1 แนวคิดทฤษฎีร่างกายเชิงระบบ (Body System)  
ร่างกายมนุษย์เป็นสสารทางชีววิทยาท่ีมีวิวัฒนาการมาเป็นล าดับ ซึ่งถูกก าหนดและ

ควบคุมโดยเครือข่ายของการสื่อสารท่ีอยู่ภายในและภายนอก เน่ืองจากการด ารงชีวิตของคนต้องอาศัย
สว่นประกอบต่าง  ๆของร่างกาย จึงท าให้ร่างกายถกูใช้ไปในหลากหลายทิศทาง ด้วยเหตแุห่งการเอาชีวิตรอด
และการท่ีคนเรามีอ านาจเหนือร่างกาย ท าให้บุคคลนัน้รู้สกึภาคภมูิใจ สามารถ  บงการร่างกายนัน้ตามท่ีตน
ต้องการ (ศิริลกัษณ์ คชนิล, 2550: 1-5) การกลา่วถึงร่างกายกบักระบวนการทางสงัคมและวฒันธรรม ซึง่เลวิน
และโซโลมอน ได้กลา่ววา่ร่างกายของมนษุย์เป็นกระบวนการทางสงัคมและวฒันธรรม โดยมีการสื่อสารกบัมิติ
ทางธรรมชาติ มีการก าหนดความหมายและเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติของร่างกายตลอดเวลา ดังนัน้ 
ความหมายและภาพลกัษณ์ของร่างกายจึงมีการเปลี่ยนแปลงต่อเน่ือง โดย Anthony Synnott กลา่วถึงร่างกาย
ในเชิงชีววิทยาว่าร่างกายมีส่วนเก่ียวข้องกับสิ่งอ่ืน ท่ีได้มาจากการสร้างสรรค์ของสงัคมท่ีมีความซบัซ้อน
หลากหลาย การท่ีคนเรามีความคิดเก่ียวกับทุกส่วนของร่างกายแล้ว ร่างกายของคนเราจะถูกก าหนดให้อยู่
ภายใต้กรอบหรือกฎเกณฑ์ของสงัคมในยคุนัน้  ๆโดยสามารถเข้ามาซึมซบัในชีวิตเราโดยไม่รู้ตวั การกล่าวถึง
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ร่างกายในแง่สงัคมบริโภคนิยม ร่างกายมีนัยส าคญัในการเพิ่มมูลค่าจากสญัลกัษณ์ของความงาม 
น่าเกลียดมาสูค่วามสวยงาม ด้วยวิธีการท่ีร่างกายกลายเป็นรูปแบบหนึง่ของทนุทางกายภาพ  โดยใช้ร่างกาย
เป็นเจ้าของอ านาจมีสถานภาพหรือรูปแบบสญัญาลกัษณ์ท่ีมีความเป็นเลิศ และเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อใช้ในการ
แข่งขนั หาก าไร แสวงหาก าไรและสร้างความพอใจ หรือสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ซึ่ง ปิแอร์ บูร์ดิเยอร์  
(Pierre Bourdieu,1984) เช่ือว่ามนุษย์มีตราประจ าชนชัน้ประทับอยู่บนร่างกาย และขณะเดียวกันทุนทาง
กายภาพก็พฒันาขึน้โดยผ่านความสมัพนัธ์ของปัจจยั 3 ประการคือ 1) ต าแหน่งทางสงัคม (Social Location)  
2) ท่ีอยู่ทางสังคม (Habitus) 3) รสนิยม (Test) จึงท าให้มนุษย์พัฒนาร่างกายไปในทางท่ีได้รับคุณค่าท่ีไม่
เท่ากนั เช่นเดียวกบัการท าศลัยกรรมความงามของผู้หญิงท่ีพบวา่ผู้หญิงบางกลุม่ให้คณุคา่กบัความงามด้วย
การสร้างร่างกายใหม ่โดยการท าศลัยกรรมเสริมความงามตามเรือนร่างของตน เพื่อพฒันาทนุทางกายภาพท่ีมี
ความสมัพันธ์กับต าแหน่งทางสงัคมท่ีอยู่ทางสงัคมและรสนิยม ซึ่งร่างกายจะถูกท าให้เป็นเคร่ืองมือหรือ
สินค้าท่ีน าไปสู่จดุหมายปลายทาง เช่น การมีรายได้เพิ่มขึน้ การมีอาชีพ การเปลี่ยนสถานะทางสงัคม การได้
คู่ครองมีฐานะดี การสร้างความมัน่ใจให้กับตนเอง เป็นต้น แต่ถ้ากล่าวถึงในแง่รสนิยมกับความงามนัน้ ใน
ปัจจุบันการได้รับข่าวสารเก่ียวกับความงามได้ถูกผลิตออกมาอย่างต่อเน่ือง น าเสนอในรูปของนิตยสาร 
โทรทศัน์ ในแง่มมุตา่งๆ  เก่ียวกบัร่างกาย สง่ผลให้ร่างกายคงอยูใ่นท่ามกลางการตัง้ข้อสงสยัวา่ร่างกายท่ี
แท้จริงคืออะไร การควบคมุร่างกายให้มีความงามได้อย่างไรและการให้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เข้า
มาช่วยสร้างร่างกายใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ เป็นท่ียอมรับทางสังคมหรือไม่ ท าให้ความงามเป็นภัย
คุกคามร่างกายโดยเฉพาะในเพศหญิงท่ีต้องดูแลร่างกายอย่างเข้มงวด การมีสัดส่วนงดงาม การ
ท าศลัยกรรม การรักษาร่างกายให้อ่อนวยั และการสร้างร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นต้น ถ้าเราให้
ความงามเก่ียวพนักบัรสนิยมแล้ว ย่อมท าให้อาณาเขตของร่างกายถกูท าลายได้เช่นกนัจากเทคโนโลยี ซึ่ง
ในอดีตนัน้การมองร่างกายเปรียบเสมือนโครงสร้าง (Project) ท่ีต้องมีการพฒันาปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา 
เพื่อให้ร่างกายบรรลเุปา้หมายท่ีพงึประสงค์และเป็นการสื่อถึงความเป็นตนเองท่ีแท้จริง     

1.2 แนวคิดเร่ืองทางเพศ (Sexuality) 
เพศและเพศวิถี มีแง่มมุของความแตกตา่งท่ีมีรากฐาน มาจากความเช่ือมโยงของความเช่ือ 

ความหมายและต าแหน่งหน้าท่ีของสงัคม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของความงามท่ีเก่ียวข้องกบัการก าหนดมาตรฐาน
และลกัษณะของร่างกายในอดุมคติของผู้หญิง ความสมัพนัธ์ชายหญิง ความโรแมนติก ความเป็นแม่ เป็นต้น 
ท าให้บทบาทของเพศหญิงเป็นโลกในลกัษณะปิดและมีข้อจ ากดั เน่ืองจากต้องท าหน้าท่ีท างานบ้าน เลีย้งดู
บุตร รวมถึงนยัท่ีแสดงถึงการท่ีสตรีต้องพึ่งพาผู้ชายเป็นหลกั แต่ในบางสงัคมเกิดความเท่าเทียมกันทัง้เพศ
ชายกับเพศหญิง ผู้ หญิงมีอิสระมากกว่า แต่ในสมัยปัจจุบันบทบาททางเพศค่อนข้างยืดหยุ่น เปิด
โอกาสให้ผู้ หญิงได้มีบทบาทนอกบ้าน มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมมากขึน้และผู้หญิงเองได้
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ตระหนกัคณุคา่ของตนเองในฐานะท่ีเป็นสมาชิกหนึง่ในสงัคม และพยายามเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเพื่อให้
เหนือกวา่หรือมีอ านาจมากกว่าชาย นัน่ก็คือการใช้ร่างกายของตน ท่ีหลายยคุสมยัเห็นว่ามีความแตกตา่งกนั
ไม่เท่าเทียมกนัในทางชีวภาพหรือทางสรีระมาเป็นสิ่งต่อรองให้มีอ านาจต่อกรกบัผู้ชายท่ีแข็งแรงกว่า จึงเป็น
ท่ีมาของการใช้เรือนร่างหรืออ านาจนัน้เอง เช่นเดียวกับท่ี มิเชล ฟูโก (2547) กล่าวถึงรูปแบบอ านาจ
ความสมัพนัธ์ของผู้ชายกบัผู้หญิงในแบบนิเสธหรือการจ ากดั และขาดแคลนท่ีก่อให้เกิดการสร้างระบบขัว้ตรง
ข้ามขึน้ แนวคิดในด้านสรีระนีเ้องท่ีท าให้ผู้หญิงเล็งเห็นการก่ออ านาจแก่ตวัมาต่อรองอ านาจกบัผู้ชาย และ
น าไปสูก่ารใช้ร่างกายให้เกิดเป็นอ านาจขึน้ นอกจากนีเ้ร่ืองเพศสรีระยงัถกูน ามาใช้ก าหนดวาทกรรมสถานภาพ
ของผู้หญิงอีกด้วย สื่อมวลชนยงัคงเป็นสถาบนัท่ีเข้ามาท าหน้าท่ีเผยแพร่วาทกรรมดงักลา่วให้กว้างขวางมาก
ขึน้ โดยผา่นช่องทางของสื่อบนัเทิงและสื่อโฆษณาเป็นหลกั ด้วยการท าให้เร่ืองของความสวยงามด้านเพศสรีระ
กลายเป็นสาระท่ีเห็นปรากฏอยู่อย่างดาษดื่นในสงัคมปัจจุบนั ประหนึ่งว่าความงามเป็นคุณสมบตัิ
ประการหนึ่งของสถานะของผู้หญิง ดงัเช่น การปรากฏเป็นข่าวเก่ียวกบัค่านิยมและการให้ความสนใจ
ต่อการเสริมความงาม รวมทัง้การเสริม เพิ่มและลดเพศสรีระของผู้หญิงในสงัคม (วิลาสินี พิพิธกุล. มปป.) 
และเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปแล้วว่าร่างกายของผู้หญิงได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ (Pierre Bourdieu,1984 
อ้างถึงในปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, 2541: 34) กล่าวว่ากระบวนการท าให้ร่างกายมีสภาพเป็น
สินค้า (Commodification) ในสงัคมสมยัใหม่นัน้ถือว่าร่างกายมีฐานะเป็นทนุทางกายภาพ สามารถแปรรูป
จากทนุกายภาพให้กลายเป็นทนุทางเศรษฐกิจ (เช่น เงิน สนิค้าและบริการ)  

ผู้ วิจัยน าแนวคิดเก่ียวกับความงามมาประยุกต์ในการวิจัยครัง้นี ้โดยน าแนวคิดทฤษฎี
ร่างกายเชิงระบบ (Body System) และแนวคิดเร่ืองทางเพศ (Sexuality) เพื่อท าความเข้าใจต่อพฒันาการความ
งามในเพศหญิงในระดบัจิตใจเป็นสิ่งท่ีถูกสร้างขึน้หรือประกอบขึน้และมีการพฒันาทางร่างกาย จากกลไก
ตา่ง  ๆรอบตวับคุคลนัน้ โดยเฉพาะกลไกของวฒันธรรมและสงัคม แต่มีความลื่นไหลพร้อมท่ีจะปรับเปลี่ยนไป
ตามบริบทของสงัคมและวฒันธรรมและกาลเวลาเสมอ ดงันัน้ องค์ประกอบทางวฒันธรรมจะเป็นตวัก าหนดท่ี
ส าคญัในการมีรูปร่างสวยงาม เพื่อค้นหาความหมายของการมีรูปร่างสวยงามของ ผู้หญิงไทยในกลุ่มวยัรุ่น
ตอนปลายและกลุ่มวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น และกระบวนการการน าไปสู่การมีรูปร่างสวยงาม รวมถึงพฤติกรรมการ
บริโภคของพวกเขาเป็นอย่างไร เน่ืองจากโครงสร้างร่างกายเป็นเร่ืองของปัจเจกบุคคลท่ีสามารถเลือก ท่ีจะ
ปฏิบัติตามความพอใจของตนตามกระแสการบริโภคนิยม การได้รับข้อมูลผ่านพรีเซ็นเตอร์ท่ีเป็นดารา  
นางแบบ นางงาม และบคุคลท่ีมีช่ือเสียงทางสงัคม เป็นต้น ด้วยวิธีการท่ีน ามาสูก่ารมีรูปร่างสวยงาม เช่น การ
เสริมความงามโดยการท าศลัยกรรมด้วยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ การลดความอ้วนและการลดสดัส่วนของ
ร่างกายให้ผอมเพรียวอย่างรวดเร็ว เป็นต้น นอกจากนัน้มีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน มีการพฒันาการความเป็น
ตวัตนทางเพศในแง่ของภาษาศาสตร์และวฒันธรรมทางสญัญาลกัษณ์ หรือการสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัตนเอง 
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เพื่อสร้างความปรารถนาพึงพอใจและดงึดดูเพศตรงข้าม ท าให้ดสูวยงามกลายเป็นสิ่งท่ีมีคณุค่าและประเมิน
คณุคา่ความเป็นผู้หญิงเป็นอยา่งไร ในขณะเดียวกนัความสวยงามของร่างกายก็ถกูเช่ือมโยงกบัความส าเร็จใน
หน้าท่ีการงานและสถานะภาพทางสงัคม การเลือกคูด้่วยหรือไม ่สิง่เหลา่นีเ้ป็นเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
กินผิดปกติของพวกเขาหรือไมอ่ยา่งไร 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมการกินผิดปกต ิ
(Concepts and Theories about The Behavior of Consumer Behavior and Eating Disorders) 

2.1 พฤตกิรรมการบริโภค (Consumer Behavior) 
ผู้ เช่ียวชาญหลายท่านได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการบริโภคอาหารไว้ว่า เป็นการ

ปฏิบตัิท่ีเคยชินในการรับประทานอาหาร เช่น ชนิดของอาหารท่ีกิน กินหรือไม่กิน กินอย่างไร จ านวนมือ้ท่ีกิน 
อปุกรณ์ท่ีใช้ รวมถึงสขุนิสยัก่อนและกินอาหาร (WHO อ้างใน วสนุธรี เสรีสชุาติ, 2543: 30) หรือการแสดงออก
ท่ีเก่ียวกับการกินอาหาร วิธีการกิน ท่ีสามารถสงัเกตได้ โดยเป็นลกัษณะความชอบหรือไม่ชอบท่ีปฏิบตัิอยู่
เสมอ จนกลายเป็นความเคยชินหรือเป็นนิสยัในการบริโภค ซึ่งผู้บริโภคจะต้องผ่านการพิจารณาใน
การเลือกอาหาร  การปรุง การกินของตนและครอบครัว (ธนากร ทองประยูร, 2546) เช่นเดียวกับ  
วชัรี หิรัญพฤกษ์ (2548) ท่ีกล่าวว่า เป็นการแสดงออกทางด้านการกระท า ความรู้สึกท่ีเก่ียวกับการบริโภค
อาหาร การวางแผนการกินอาหารท่ีบคุคลปฏิบตัิเป็นประจ าจนเกิดเป็นความเคยชิน เช่น การเลือกชนิดอาหาร 
จ านวนมือ้ท่ีกิน ความถ่ีในการกิน และการปฏิบตัิในการกิน เช่น การเคีย้ว การกลืน ปริมาณท่ีกิน เป็นต้น และ
มารยาทในการกินอาหารและวฒันธรรม (วิภาวี ปัน้นพศรี, 2550) โดยผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมในการค้นหา 
(Searching) การซือ้ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมิน (Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing) ใน
ผลิตภณัฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา (Schiffman & Kanuk, 1987) รวมถึงบริการท่ี
คาดว่าจะสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งครอบคลมุการศึกษากระบวนการตดัสินใจท่ีมีมาอยู่ก่อนแล้ว 
(Engel, Kollat, & Blackwell, 1968: 5) หรือกระบวนการตัดสินใจของผู้ บริโภคแต่ละคน ในการท่ีจะเลือกซือ้
สินค้าและบริการอะไรอย่างไรถึงจะเหมาะสมและสร้างความพอใจในการซือ้ให้แก่ตนเองได้มากท่ีสดุ โดยผ่าน
กระบวนการนีจ้ะเก่ียวข้องกบัการรับรู้ ข้อมลูข่าวสารตา่งๆ  และการประเมินทางเลือกเก่ียวกบัสนิค้าและบริการ
ท่ีเขาสนใจ รูปแบบพฤติกรรมการบริโภค ท าให้เกิดการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ โดยการถูกกระตุ้นจากผล
ภายนอกและจากความต้องการภายในท่ีซ่อนลึกอยู่ในจิตใจ แล้วมีการตอบสนองของบุคคลโดยการตดัสินใจ
บริโภคหรือไมบ่ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538)   

ปัจจัยท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้แก่ 1) ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม เป็นสิ่งท่ี
มนุษย์สร้างขึน้และเป็นท่ียอมรับจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง วัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดและควบคุม
พฤติกรรมของมนุษย์ในสงัคม ค่านิยมในวฒันธรรมจะก าหนดลกัษณะของสงัคมและก าหนดความแตกต่าง
ของสังคมหนึ่งจากอีกสังคมหนึ่ง (ชลดล ล้อมทอง, 2550) 2) ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง 
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ครอบครัว บทบาทและสถานะจะเป็นสิ่งท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้สินค้าของผู้บริโภคกลุ่ม อ้างอิงเป็น
กลุ่มท่ีบุคคลเข้าใจเก่ียวข้องด้วย ซึ่งกลุ่มนีจ้ะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิดและค่านิยมของบุคคล และ  
3) ปัจจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจของผู้ ซือ้ได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ วฏัจักรชีวิต 
อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศกึษา รูปแบบการด ารงชีวิตและแนวคิดสว่นบคุคล 4) ปัจจยัด้านจิตวิทยาท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ประกอบด้วย แรงจูงใจการรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือและทัศนคติ และ
พฤติกรรมการบริโภคเกิดขึน้จากกระบวนการตดัสินใจร่วมกบัอิทธิพลของสภาพแวดล้อม (Assael, 1995) 
แสดงให้เห็นว่าก่อนตัดสินใจบริโภคจะต้องผ่านกระบวนการคิดอย่างรอบครอบของบุคคล ท่ีได้ผ่านการ
ประเมินจากบคุคลนัน้แล้ววา่มีผลดีผลเสียอยา่งไรบ้าง  

ผู้วิจยัน าแนวคิดพฤติกรรมการบริโภคมาประยกุต์ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นการศกึษามมุมอง
ต่อการมีรูปร่างสวยงามและบริบททางวัฒนธรรมเก่ียวกับวิถีการบริโภคอาหารของผู้ หญิงไทย ท่ีน าไปสู่
พฤติกรรมการกินผิดปกติ เพื่อศกึษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้หญิงวยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ใหญ่ตอนต้น ใน
สงัคมปัจจบุนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวตัน์ ท าให้เกิดวฒันธรรมการบริโภคท่ีหลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง ส่งผลให้กระบวนการตดัสินใจการเลือกบริโภคของแต่ละบุคคลมี
ความเหมือนหรือแตกตา่งกนัอย่างไร กระบวนการอะไรบ้างท่ีน าไปสูก่ารมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทยเป็น
อยา่งไรและมีปัจจยัใดบ้างท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคไปสูก่ารกินผิดปกติได้อยา่งไร 

2.2 พฤตกิรรมการกินผิดปกต ิ(Eating Disorder Behavior) 
ความหมายของพฤติกรรมการกินผิดปกติ เป็นโรคท่ีผู้ ป่วยมีการรับรู้ ความรู้สึกและ

ความคิดตอ่รูปร่างและน า้หนกัตวัท่ีผิดปกติอยา่งรุนแรงและมีพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติอย่างมาก โดย
ท่ีผู้ ป่วยมกัจะพยายามลดน า้หนักอย่างเข้มงวด อาจใช้วิธีการอดอาหาร การท าให้อาเจียน การออก
ก าลงักาย เป็นต้น จนท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตอ่ทัง้ร่างกายและจิตใจท่ีรุนแรง  (ศิริไชย หงส์สงวนศรี, 2555: 
532) โรคดงักล่าวมีอตัราการตายสงูท่ีสดุของโรคทางจิตเวช (Sadock et al., 2015: 509-532; Arcelus, Mitchell, 
Wales, & Nielsen, 2011:724-731; Campbell & Peebles, 2014: 582-592) สาเหตเุกิดจากภาวะแทรกซ้อนจน
ท าให้ เสียชีวิตได้  พบว่าร้อยละ 25 เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย (Arcelus, Mitchell, Wales, & Nielsen, 
2011:724-731) และการท่ีผู้ ป่วยได้ รับการรักษาโรคเร็วมีการพยากรณ์ดีกว่าผู้ ป่วยท่ีมีอาการเรือ้รัง 
นอกจากนัน้ พฤติกรรมการกินผิดปกติมีลกัษณะการกินท่ีแปรปรวนไป ไม่สามารถกินอาหารได้ตามความ
ต้องการของร่างกาย  อนัเน่ืองมาจากความผิดปกติทางจิตใจ (นภวลัย์ กมัพลาศิริ, มปป: 2) ท าให้เกิดเป็นโรค
การกินผิดปกติ (Eating Disorders) ดงันัน้ การท่ีบคุคลมีพฤติกรรมการกินอาหารท่ีแปรเปลี่ยนไปจากพฤติกรรม
การกินอาหารท่ีปกติ ตามสมควรท่ีร่างกายจะได้รับในแต่ละวัน อาจมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ได้แก่  
การตัง้ใจอดอาหาร การชั่งน า้หนักตัวบ่อยกว่าปกติ หรือกังวลเก่ียวกับการควบคุมอาหารจนท าให้เสีย
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ประสทิธิภาพในการเรียน การท างาน หรือเสียสมัพนัธภาพกบับคุคลอ่ืน หรือเลน่กีฬาอยา่งหกัโหม หรือมี
พฤติกรรมการกิน (แบบยัง้ไมไ่ด้) เป็นช่วง  ๆร่วมกบัความรู้สกึผิดหลงัการกินและมีการจดัการน า้หนกัด้วยวิธี
อ่ืน เช่น การล้วงคอ การกระตุ้นให้อาเจียน การใช้ยาระบาย การใช้ยาถ่ายหรือยาขบัปัสสาวะแบบไม่
เหมาะสม เป็นต้น  

พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยใช้เกณฑ์การวินิจฉยัทางคลนิิกตามเกณฑ์การวินิจฉยัของ
สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับท่ี  5 (Diagnostic and Statistical Manual Disorders Fifth Edition: DSM-5) 
(American Psychological Association, 2013: 329-354) ออกเป็น 3 แบบ ได้แก่  1) แบบ Anorexia Nervosa 
ลกัษณะทางคลินิกคือ ผู้ ป่วยรู้สกึวิตกกงัวลและคิดหมกมุ่นเก่ียวกบัเร่ืองรูปร่างและน า้หนกัตวัเป็นอย่างมาก 
บางครัง้คิดว่าตนเองอ้วนจนเกินไปจึงพยายามลดน า้หนกัด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การอดอาหาร การ
ออกก าลงักายอยา่งหนกั การล้วงคอให้อาเจียน การรับประทานยาลดน า้หนกั การรับประทานยาระบาย 
เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะท าการลดน า้หนกัตวัต ่ากวา่ปกติแล้ว ก็ยงัคิดวา่ตวัเองยงัอ้วนอยูแ่ละพยายามท่ีจะลด
น า้หนักต่อไปอีก และมีอาการขาดประจ าเดือนร่วมด้วย มักพบในวยัรุ่นตอนต้น 2) แบบ Bulimia Nervosa 
ลกัษณะทางคลนิิกคือ ผู้ ป่วยจะรู้สกึวิตกกงัวลและคิดหมกมุน่เก่ียวกบัเร่ืองรูปร่างและน า้หนกัตวัเป็นอยา่ง
มากเช่นกนั โดยพยายามท่ีจะลดน า้หนกัด้วยวิธีการตา่งๆ เช่นกนั และ 3) แบบ Binge Eating คือ กินอาหาร
ปริมาณมากเกินกวา่คนทัว่ไป โดยจะกินในช่วงเวลาและสถานการณ์ท่ีคล้ายกนั และมีความรู้สกึวา่ไม่สามารถ
ควบคมุการกินได้เกิดขึน้เป็นระยะ  ๆบ่อย  ๆหลงัจากท่ีผู้ ป่วยรู้สกึผิดหรือกงัวลเก่ียวกบัรูปร่างและน า้หนกัตวั
มากเกินไป เขาก็จะพยายามควบคมุน า้หนกั มกัพบอาการนีใ้นช่วงวยัรุ่นตอนปลายถึงวยัผู้ ใหญ่ (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: 397-
415) 

ปัจจัยท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ ได้แก่ 1) ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดหรือปัจจัยจูงใจ 
(Predisposing Factor) ได้แก่  ด้านชีวภาพ ครอบครัว ด้านสังคมและวัฒนธรรม 2) ปัจจัยเร่งให้ เกิด 
(Precipitating Factor) ได้แก่ ความกงัวลเร่ืองรูปร่างและน า้หนกัตวัเม่ือเข้าสู่วยัรุ่นความตงึเครียด และการถกู
ล้อเลียนเร่ืองรูปร่าง รวมถึงปัจจยัความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมทัว่  ๆไป เช่น การอาศยัอยู่ในสงัคมเมือง
ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การเป็นคนอยู่ในคนชัน้สงู การประกอบอาชีพท่ีให้
ความส าคญักบัรูปร่าง (เช่น นกัเต้นบลัเลย์ ดารานกัแสดง นางแบบ นายแบบ เป็นต้น) และ 3) ปัจจยัถาวรหรือ
คงอยู่ (Perpetuating Factor) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัคือ ภาวะทพุโภชนาการเอง การศกึษาในคนปกติพบว่าหากมี
การอดอาหารจนน า้หนกัลดลงมากจะมีความหมกมุ่นเร่ืองอาหาร รูปร่าง น า้หนกัตวัและมีพฤติกรรมการกิน
อาหารผิ ดปกติ 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)  

ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดพฤติกรรมการกินผิดปกติในการศึกษาครัง้นี  ้โดยท าการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคของผู้หญิงไทยทัง้วยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น ส่งผลต่อการมีรูปร่าง
สวยงามอย่างไรบ้าง และพฤติกรรมการบริโภคนัน้น าไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติตามมาได้อย่างไร 
นอกจากนัน้ยังมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงภาวะ
โภชนาการทัว่โลกหรือการระบาดของโรคอ้วนในประเทศท่ีก าลงัพฒันา พบว่าปัญหาดงักล่าวจะขยายมาก
ขึน้ในอนาคตจะสง่ผลตอ่ภาวะเศรษฐกิจทัว่โลก หรือการได้รับวฒันธรรมอาหารทางตะวนัตกเปลี่ยนจากอาหาร
ทนัสมยัทางตะวนัตกมกัจะบริโภคอาหารท่ีมาจากธรรมชาติท่ีมีความหลากหลาย (Popkin, Adair, & Ng, 2012: 
3-21) และพบว่าการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของรูปร่างผอมเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในเด็กผู้หญิงท่ีอาศยัอยู่ในเมือง จาก
การได้รับสื่อตา่งๆ  ผู้หญิงสว่นมากให้ความสนใจในรูปร่างท่ีผอมบาง บางครัง้เป็นสาเหตท่ีุน ามาถึงความไมพ่งึ
พอใจในรูปร่างท่ีมีน า้หนกัมากเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพฒันาไปสู่โรคการกินผิดปกติในผู้หญิงในอนาคตท่ี
ตามมา  

 
3. แนวคิดเกี่ยวกับบริบทวัฒนธรรม (The Concept of Cultural Context) 

ความหมายวัฒนธรรมการบริโภค เป็นการสร้างความหมายให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งของคนใน
สังคมนัน้ก าหนดขึน้มา โดยมีความสัมพันธ์กันระหว่างสังคมกับความหมายในเชิงสัญญะของสิ่งท่ี
บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภค จากการท่ีสงัคมไทยในปัจจบุนัเป็นสงัคมแห่งการบริโภค
ท่ีไร้พรมแดน ดงันัน้ กลุม่ผู้บริโภคจะเป็นกลุม่ท่ีเลือกบริโภคความหมายท่ีถกูสร้างขึน้ โดยการผ่านสื่อตา่ง  ๆ
เช่น โซเซียลมีเดีย โฆษณาในโทรทศัน์ เป็นต้น ซึง่สะท้อนให้เห็นวิธีการสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัสิง่ท่ีบริโภค
และการรับรู้ความหมายของผู้บริโภคเอง ในปัจจุบันแบบแผนและสไตล์ในการด าเนินชีวิตของสังคม
บริโภคนิยมสมยัใหม่ได้ก าหนดค่านิยมในเร่ืองภาพลกัษณ์แห่งความงามของผู้หญิง นัน่คือ การรักษา
ทรวดทรงให้แน่นตึงและสะโอดสะอง (Slim and Trim) บทบาทของการเป็นวตัถุทางเพศ การท าตวัให้
งดงามเพื่อดึงดดูใจเพศตรงข้าม ด้วยการบริโภคสินค้าเสริมความงามมากมาย (ยศ สนัตสมบตัิ, 2556: 
335) นอกจากท่ีกลา่วข้างต้น ลกัษณะของวฒันธรรมมีลกัษณะส าคญั ดงันี ้1) วฒันธรรมเป็นพฤติกรรม
ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ (Learned Behavior) เช่น กิริยาท่าทาง มารยาททางสงัคมต่างๆ 2) วฒันธรรมเป็น
มรดกของสงัคม (Social Heritage) เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ไม่ต้องสร้างขึน้ใหม่ แต่คิดค้นค าศพัท์
ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 3) วฒันธรรมเป็นวิถีชีวิต (Way of 
Life) เป็นสิ่งก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ตัง้แต่เกิดจนตาย พฤติกรรมการแปรงฟัน อาบน า้ กินอาหาร 
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การดื่ม การพูด การท างาน เป็นต้น 4) วัฒนธรรมเป็นลักษณะเหนืออินทรีย์ (The Super Organic) 
ความหมายทางสงัคมของหรือการกระท าท่ีไม่ขึน้กับธรรมชาติของสิ่งของหรือการกระท านัน้ อธิเช่น   
ผ้าชิน้หนึ่งมีสีลวดลายและเนือ้ผ้าอย่างเดียวกันในสงัคมหนึ่งใช้ผ้าโพกหวัแต่อีกสงัคมหนึ่งใช้เป็นผ้าอ้อม 
เป็นต้น 5) วฒันธรรมเป็นสิ่งไม่คงท่ี มีการเปลี่ยนแปลง อธิเช่น ปัจจุบนับทบาทของผู้หญิงไทยท างาน
นอกบ้านเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว 6) วฒันธรรมเป็นสิ่งก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การ
กล่าวสวัสดี ยกมือไหว้ในสังคมไทย ส่วนชาวตะวันตกใช้การจับมือทักทายกัน 7) วัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ี
ควบคุมสังคม มีการก าหนดความเช่ือ ค่านิยม บรรทัดฐาน (พระมหาสนอง ปัจโจปการี, 2553: 343-345) 
สงัคมไทยในปัจจบุนัได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เร่ิมเป็นสงัคมแบบปอ้งกนั เน่ืองจากมีสิ่งบอกเหตจุาก
การท่ีมีสถานบริการสขุภาพเพิ่มมากขึน้ อาหารเสริมเพื่อสขุภาพเร่ิมมีมากขึน้ เป็นต้น 

ผู้วิจยัน าแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมการบริโภคมาประยกุต์ในการวิจยัครัง้นี ้เน่ืองจากสงัคม
ปัจจบุนัเป็นสงัคมแห่งการบริโภคท่ีไร้พรมแดน ท าให้เกิดวฒันธรรมการบริโภคในรูปแบบตา่ง  ๆเช่น การกิน
อาหารเพื่อสขุภาพ การกินอาหารประเภทคลีน การกินอาหารนานาชาติ (อาหารเกาหลี หรืออาหารญ่ีปุ่ น 
หรืออาหารอิตาลี) รวมถึงการดแูลรักษาสขุภาพและการสร้างองค์ความรู้และวาทกรรมเก่ียวกบัสขุภาพหรือ
ความงาม เป็นต้น เป็นแบบแผนเดียวกนัของคนในสงัคมนัน้  ๆโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นผู้หญิงวยัรุ่น
ตอนปลายและวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น เป็นกลุ่มท่ีเลือกบริโภคความหมายท่ีถกูสร้างขึน้โดยผ่านสื่อตา่งๆ การ
มุ่งเน้นการดูแลตนเองในรูปแบบวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้รูปร่างตามท่ีตนต้องการหรือเป็นท่ียอมรับใน
สงัคม เช่น ความต้องการมีรูปร่างผอมเพื่อให้ตนเองดูดีในสงัคม โดยการกินอาหารเสริม หรือกินยาลด
น า้หนกั หรือกินชาสมนุไพร หรือกินยาลดน า้หนกั หรือการออกก าลงักายอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน
ร่วมด้วย เป็นต้น หรือการบริโภคในการดูแลสุขภาพและความงามในรูปแบบของการบริโภคนิยมเป็น
อย่างไร มีเง่ือนไขใดบ้างท่ีท าให้ต้องแสดงพฤติกรรมการบริโภคแบบนัน้ออกมา โดยเฉพาะวฒันธรรมการ
บริโภคนิยม ซึ่งน าไปสู่การบริโภคความเสี่ยงด้านสขุภาพ รวมทัง้มีปัจจยัใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภคท่ีน าไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติ และมีความแตกต่างจากบริบทของวฒันธรรมต่างประเทศ
หรือไม่ ท าไมจึงไม่เกิดโรคการกินผิดปกติท่ีแพร่หลายในประเทศไทยมากนกั และมีแนวโน้มท่ีจะเกิดกลุ่ม
เสี่ยงมากขึน้หรือไม่ในอนาคต จากการศึกษาของเคทลีนและแพทรีเซีย (Kathleen & Patricia, 2015) 
ศึกษาการเพิ่มขึน้ของโรคการกินผิดปกติในเอเชีย วัตถุประสงค์เพื่ออธิบายเร่ืองราวความสัมพันธ์
ระหว่างวฒันธรรมและโรคการกินผิดปกติ พบว่ามีการเกิดโรคการกินผิดปกติในประเทศท่ีไม่ใช่ตะวนัตก
เพิ่มมากขึน้ ผลจากการส่งผ่านจากโลกสงัคมตะวนัตกไปสู่สงัคมตะวนัออก ไม่ว่าจะเป็นความคิด และ
ค่านิยมทางวฒันธรรม อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงสงัคมอุตสาหกรรมไปสู่สงัคมเมือง ล้วนเป็น
ปัจจยัท่ีท าให้เกิดโรคการกินผิดปกติในเอเชียเพิ่มมากขึน้  
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4. ทฤษฎีทางจติวิทยาและสังคมวิทยา (Psychological and Sociological Theory) 
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ (The Concept of Personality) 

บุคลิกภาพเป็นคุณลักษณะรวมของบุคคล ประกอบด้วยคุณลักษณะภายนอกและ
คณุลกัษณะภายในจิตใจซึง่เป็นตวัก าหนดรูปแบบพฤติกรรมจนกลายเป็นลกัษณะเฉพาะตวั การท่ีบคุลกิภาพ
ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั อนัเน่ืองมาจากปัจจยัทางด้านพนัธุ์กรรม (Heredity) เช่น รูปร่างหน้าตา 
เส้นผม ความสูง ความเตีย้ สติปัญญา เป็นต้น และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) เช่น ครอบครัว 
สถานศึกษา ศาสนา สื่อสารมวลชน รวมถึงสงัคมทุกระดับท่ีมีความสัมพันธ์กัน (Interaction) โดยเกิดจาก
ประสบการณ์ท่ีได้สั่งสมขึน้มาเป็นบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ได้แก่ การมีประสบการณ์ร่วมกัน เช่น 
วฒันธรรม ความเช่ือ ทศันคติ วิถีการด าเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี การเลือกประกอบอาชีพ เป็นต้น 
และประสบการณ์เฉพาะบคุคล เกิดจากการถ่ายทอดทอดทางสงัคมจากการได้รับการอบรมเลีย้งดจูากพ่อแม ่
ครูอาจารย์ เป็นต้น ในเร่ืองแนวทางการปฏิบตัิเพื่อให้เป็นท่ียอมรับของคนในสงัคม ส่วนใหญ่ นอกจากนัน้
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ บรรยากาศและความสมัพันธ์กันในครอบครัว สุขภาพร่างกายของแต่ละคนก็มีส่วนท่ี
ก าหนดบุคลิกภาพของบุคคลให้แตกต่างกัน ซึ่งบุคลิกภาพไม่มีความตายตวัสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สภาพแวดล้อมและการเรียนรู้ของบคุคล   

จากทฤษฎีบุคลิกภาพของ อลัล์พอร์ท (Allport, 1954: 40-43) เรียกว่า “Psychology of The 
Individual” เขาเช่ือว่าบุคคลถูกก าหนดจากเทรท (Traits) ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยหรือความเคยชินและไม่มี
ลกัษณะตายตวัในแตล่ะบคุคล การท่ีบคุคลจะแสดงเทรทใด  ๆท่ีโดดเดน่ออกมานัน้ ยอ่มขึน้อยูก่บัสิง่แวดล้อม
ทางกายภาพ (Physical Environment) และพลังกดดันทางสังคม (Social Pressure) ในขณะนัน้ 
นอกจากนัน้เทรทยงัตัง้อยู่บนพืน้ฐานจิตประสาทของบุคคลนัน้ (Neurophychic) อีกด้วย เช่น ลกัษณะของ
บคุคลท่ีตรงตอ่เวลา ความเป็นเจ้าระเบียบ เก็บกด ชอบเจรจา ความก้าวร้าว การชอบแสดงตน ความ
มกัใหญ่ใฝ่สงู ชอบเข้าสงัคม เป็นต้น และอลัล์พอร์ท ได้แบง่เทรทเฉพาะตวับคุคลออกเป็น 2 ลกัษณะ
คือ 1) เทรทท่ีเป็นลกัษณะร่วมกนัของบคุคลในแตล่ะวฒันธรรม (Common Traits) โดยเน้นลกัษณะท่ี
แท้จริงของบุคคลท่ีมีความเฉพาะตวัและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ (Unique) เพื่อเป็นตวัท านายลกัษณะของ
พฤติกรรมและวิถีชีวิตจริงของบุคคลนัน้ ซึ่งแต่ละคนมีความเป็นตวัตนท่ีแตกต่างกันโดยสิน้เชิง เช่น ความ
ก้าวร้าวของแตล่ะบคุคลจะไมเ่หมือนกนั ตา่งกนัในระดบัและชนิดของความก้าวร้าวและมีความสมัพนัธ์กบัเท
รทอ่ืน  ๆเช่น ความเป็นผู้น า ความเห็นอกเห็นใจ เป็นต้น 2) เทรทเฉพาะบุคคลหรือเทรทศนูย์กลางของบุคคล 
(Personal Traits) เป็นลกัษณะพฤติกรรมของบคุคลในการด าเนินชีวิต ความเช่ือ ทศันคติ นิสยั แนวคิด เป็นต้น 
มกัเช่ือมโยงกบัสถานการณ์สิง่แวดล้อม (ศรีเรือน  แก้วกงัวาล, 2554: 210-211) ดงันัน้ บคุลกิภาพเป็นลกัษณะ
ของบุคคลท่ีติดตัวบุคคลมา และมีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่างๆ ตามบุคลิกภาพของตน การพัฒนา
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บุคลิกภาพสามารถเกิดขึน้ได้ตัง้แต่แรกเกิด เป็นสิ่งท่ีไม่ตายตัวมีการเปลี่ยนแปลงตามการเรียนรู้และ
สิง่แวดล้อมทัง้ทางสงัคมและวตัถ ุบางลกัษณะของบคุลกิภาพมีความเป็นสากล บางลกัษณะมีความเฉพาะตวั  

ผู้วิจยัน าแนวคิดของ อลัล์พอร์ทร่วมกบัน าทฤษฎีการรู้คิดทางสงัคม ในการพิจารณาและ
เทียบเคียงการศึกษาในครัง้นี ้การท่ีผู้หญิงวยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ ใหญ่ตอนต้นท่ีต้องการสร้างบคุลิกภาพ
การมีรูปร่างสวยงามนัน้เป็นอยา่งไร พวกเธอเหลา่นีใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัการมีรูปร่างสวยงามไว้วา่อยา่งไร มี
ความโดดเดน่หรือไม ่โดยเฉพาะวฒันธรรมเก่ียวกบัวิถีการกินอาหาร มีวิธีการและเง่ือนไขใดบ้างท่ีเก่ียวข้องกบั
พฤติกรรมนัน้ๆ และน าไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติได้ โดยแยกพิจารณาบุคลิกภาพคุณลักษณะทาง
เฉพาะตวั (Individual Traits) จะเป็นคณุลกัษณะท่ีเป็นแบบฉบบัเฉพาะบคุคลเพียงคนเดียว ช่วยในการอธิบาย
บนพืน้ฐานจากประสบการณ์ ศกัยภาพ การเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนั ท าให้ในคณุลกัษณะเดียวกนัตวัตนของแตล่ะ
คนอาจมีความแตกต่างกนั การพิจารณาถึงลกัษณะบุคลิกภาพท่ีแท้จริงของบุคคลผู้นัน้ เพื่อท าความเข้าใจ
ประสบการณ์ชีวิตจริงของผู้หญิงแต่ละวยัได้อย่างลึกซึง้ ดงันัน้ การท่ีจะสรุปลกัษณะของเทรทเฉพาะบุคคล
นัน้ต้องค านึงถึงความถ่ี ความเข้มและการแสดงพฤติกรรมนัน้  ๆในสถานการณ์ท่ีหลากหลายเสียก่อนท่ีจะสรุป
บคุคลนัน้  ๆได้ 

4.2 แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยม (The Concept of Values)  
ความหมายของคา่นิยม (Values) หมายถึง สิ่งท่ีบคุคลพงึพอใจหรือเห็นว่าสิ่งนัน้มีคณุค่า   

เกิดการยอมรับและพฒันากลายเป็นความเช่ือหรือความรู้สกึของตนเองตลอดไป แต่เม่ือบคุคลนัน้ประสบกบั
การเลือกหรือต้องเผชิญกับเหตุการณ์ และต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะน าค่านิยมมาช่วยในการ
ตดัสนิใจทกุครัง้เม่ือมีคา่นิยมใหม่ คา่นิยมมีลกัษณะท่ีเป็นพืน้ฐานของการประพฤติปฏิบตัิของบคุคลโดยตรง 
ประกอบด้วย ค่านิยมเฉพาะตวั (Individual Value) และค่านิยมของสงัคม (Social Value) ท่ีเกิดจากการเรียนรู้
จากสังคมในระดับต่างๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม จากแนวคิดของ โรคีช (Rokeach, 1973) กล่าวถึง
ค่านิยมเป็นความเช่ือค่อนข้างถาวร รวมถึงการมีความเช่ือว่าวิถีในการประพฤติปฏิบตัิ (Model of Conduct) 
บางอย่างหรือเป้าหมายบางอย่างนัน้ เป็นสิ่งท่ีตวัเองหรือสงัคมเห็นสมควรท่ีจะยึดถือหรือปฏิบตัิ เป็นการ
สะท้อนความเช่ือของบุคคลเก่ียวกบัแนวทางท่ีเขาจะบรรลเุป้าหมายสดุท้าย หรืออาจเรียกว่าค่านิยมท่ีเป็น
เคร่ืองมือและค่านิยมจดุหมายปลายทางของชีวิต (End-State of Existence) เป็นค่านิยมท่ีแสดงความเช่ือของ
บคุคลเก่ียวกบัเปา้หมายสดุท้าย (End) ท่ีเขาต้องการ หรือคา่นิยมขัน้ปลาย คา่นิยมเป็นรากฐานความเช่ือสว่น
บคุคล หรือเป็นปัจเจกบคุคลนัน้ย่อมไม่เหมือนกนั ขึน้อยู่กบัการตดัสินใจและความปรารถนาส่วนบคุคล แต่
หากว่าสิ่งท่ียึดถือนัน้ถกูมองว่าเป็นสิ่งท่ีดีหรือมีความเป็นท่ียอมรับและนิยมกนัโดยทัว่ไป ก็จะกลายมาเป็น
คา่นิยมของสงัคมได้ ท าให้คนทัว่ไปน ามาปฏิบตัิยดึถือ จนคา่นิยมบางอย่างนัน้อาจได้กลายกลืนไปเป็นสว่น
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หนึ่งของวัฒนธรรมได้เช่นกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีผ่านมาอาจจะมีค่านิยมใหม่  ๆเข้ามา ส่วน
คา่นิยมเก่าท่ีมีมาแตเ่ดิมนัน้อาจเลือนหายไป    

อย่างไรก็ตามคา่นิยม เป็นสิ่งท่ีสง่ผลให้เกิดได้ทัง้การขบัเคลื่อนให้สงัคมเจริญก้าวหน้าไป
และสามารถท าให้สังคมถดถอยลงได้เช่นกัน โรคีช ได้สรุปลักษณะธรรมชาติของค่านิยม 3 ประการคือ  
1) ค่านิยมมีลกัษณะยืนยงถาวร (Completely Stable) มาจากระบวนการเรียนรู้ของมนษุย์ท่ีถกูสอนมาแต่เด็ก
เก่ียวกบัคา่นิยมตา่ง  ๆเป็นระยะเวลานาน ในรูปของความแน่นอนอย่างเต็มท่ี (Absolute, All-or-None Manner) 
เช่น ความซื่อสัตย์ ความมีน า้ใจ เป็นต้น   2) ค่านิยมมีลักษณะเปรียบเทียบระดับความส าคัญ (Relative 
Conception) เม่ือเด็กเติบโตขึน้และมีประสบการณ์การเรียนรู้ทางสังคม (Socialization) มากขึน้ พวกเขาจะ
เรียนรู้ว่าสถานการณ์ท่ีเขาประสบก็จะมีค่านิยมอ่ืนๆ อีกท่ีปรากฏอยู่ และกลุ่มอ่ืนๆ ในสังคม  โดยให้
ความส าคญัแก่คา่นิยมบางอยา่งมากกวา่ เม่ือพบวา่คา่นิยมท่ีมีอยูเ่ดิมไมส่อดคล้องกนั แตจ่ะไมแ่ตกตา่งจาก
คนในกลุ่มมากนัก 3) ค่านิยมมีลักษณะเป็นความเช่ือ ได้แก่ ประเภทแรกเป็นความเช่ือแบบพรรณนา
สถานการณ์ (Descriptive/Existential Beliefs) เป็นความเช่ือท่ีถกูทดสอบได้จริงหรือเท็จ ตวัอยา่งเช่น 
ฉันเช่ือว่าข้างนอกฝนก าลังตก ประเภทท่ีสองคือความเช่ือแบบประเมินสถานการณ์ (Evaluative 
Beliefs) ซึ่งเป็นความเช่ือท่ีประเมินสถานการณ์ต่างๆ ว่าดีหรือไม่ดี ตวัอย่างเช่น ฉันเช่ือว่าการออก
ก าลังกายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ประเภทท่ีสามเป็นความเช่ือแบบพรรณนาก าหนด 
(Descriptive/Perspective) เป็นความเช่ือท่ีบ่งบอกถึงวิถีทางปฏิบตัิ (Means of Action) หรือจดุหมาย
ปลายทาง (End of Action) อนัเป็นท่ีปรารถนาด้วยและเป็นความเช่ือท่ีมีทิศทาง และเปา้หมายของการ
กระท ามากกวา่เช่ืออีก 2 ชนิดแรก (ชญานิศวร์ กลุรัตนมณีพร และคณะ, 2555: 14-16) ดงันัน้ คา่นิยมเป็นสิง่ท่ี
บุคคลนัน้ได้ให้ความส าคญักับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และสิ่งนัน้มีคณุค่าพร้อมท่ีจะปฏิบตัิตามความเช่ือและมี
ความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึน้อยู่กับวุฒิภาวะและประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลได้รับ ซึ่งสามารถ
เลียนแบบและเปลี่ยนแปลงได้ 

ผู้ วิจัยน าแนวคิดค่านิยมของโรคีช (Rokeach, 1968) มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยครัง้นี ้
เน่ืองจากค่านิยมของสังคมไทยมีความหลากหลายและยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตามกาลเวลาและ
สภาพแวดล้อม ปัจจยัต่าง  ๆไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสมัพนัธ์กบันานาชาติ การศกึษา กระแสโลกาภิวตัน์ ล้วน
แล้วแต่เป็นสาเหตท่ีุท าให้ค่านิยมเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้หรือถกูหลอมรวมและเสื่อมไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการนิยม
บริโภคของแพง การเลียนแบบอย่างตะวนัตก รักความสะดวกสบาย ใช้จ่ายเกินตวัเป็นการน าไปสูก่ารมีหนีส้ิน
มากขึน้ เป็นต้น (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532; สนุทรี โคมินและสนิท สมคัรการ, 2522) โดยเฉพาะคา่นิยมความงามใน
กลุ่มวยัรุ่นและวยัท างาน เทรนด์การท าศลัยกรรมทัง้เรือนร่างสไตล์เกาหลีท่ีมีอิทธิพลมาจากการได้รับกระแส
นิยมวัฒนธรรมการบริโภค ท่ีผ่านสื่อละครและภาพยนตร์ต่างๆ ประกอบกับสังคมไทยมีการแข่งขันเร่ือง
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บคุลิกภาพสงูเพราะมีผลตอ่การใช้ชีวิต การสมคัรงานและการเติบโตในหน้าท่ี เช่น คนท่ีมีบคุลิกดีมีโอกาสได้
ท างานดีกว่าคนท่ีมีบุคลิกธรรมดา ในปัจจุบันการเข้าถึงแหล่งบริการง่ายกว่าในอดีตและเป็นเร่ืองไม่
จ าเป็นต้องปกปิดอีกต่อไป ดงันัน้ ผู้วิจยัต้องการศึกษาว่ามีค่านิยมใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อผู้หญิงวยัรุ่นตอน
ปลายและวยัผู้ ใหญ่ตอนต้นในการมีรูปร่างสวยงาม พฤติกรรมการบริโภคเป็นอย่างไร มีเง่ือนไขใดบ้าง
ท าให้พวกเขามีพฤติกรรมแบบนัน้ และน าไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติได้อย่างไร หรือหลีกเลี่ยงไม่
ท าพฤติกรรมนัน้ๆ ได้หรือไม ่โดยพิจารณาจากองค์ประกอบท่ี โรคี ได้กลา่วไว้ 3 ประการ ได้แก่ 1) คา่นิยมมี
ลักษณะเป็นความระลึกรู้ (Cognitive) 2) ค่านิยมมีลักษณะเป็นความรู้สึกสัมพันธ์ (Affective) และ  
3) คา่นิยมเป็นองค์ประกอบของพฤติกรรม (Behavioral)  

4.3 ทฤษฎีการรู้คดิทางสังคม (The Social Cognitive Theory)  
จากทฤษฎีของ อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) ท่ีกล่าวว่า การรู้คิดเกิดจากการท่ี

บุคคลเกิดการเลียนแบบตัวแบบ (Model) ต่างๆ ในสังคมท่ีบุคคลนัน้เติบโตมา โดยอาศัยการสังเกตหรือ
เลียนแบบ ไม่ใช่พฤติกรรมลอกแบบอย่างตรงไปตรงมา และใช้กระบวนการเปลี่ยนภาพตวัแบบท่ีเกิดจากการ
รับรู้ให้เป็นรหสัภาพประมวลผลเก็บไว้ในสมอง เม่ือต้องการใช้งานก็จะเรียกรหสัภาพออกมาได้ตลอดเวลา การ
เลียนแบบเร่ิมจากตวัแบบท่ีมีความใกล้ชิดก่อนคือ ครอบครัวและขยายไปสู่คนมีช่ือเสียงและบุคคลท่ีตนช่ืน
ชอบ รวมถึงตวัแบบมีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น สื่อต่าง  ๆโดยทฤษฎีการรู้คิดทางสงัคมนีมี้อิทธิพลอย่างมากต่อ
การเรียนรู้และพฒันา ซึง่ แบนดรูาเช่ือวา่การท่ีมนษุย์จะสามารถเรียนรู้ข้อมลูข่าวสารใหม่ๆ  และลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมได้นัน้ ต้องอาศัยการมองหรือจดจ ามาจากบุคคลรอบข้างหรือท่ีเรียกว่าการรู้คิดโดยการสงัเกต 
(Observational Learning/Modelling) (Bandura, 1977) ทฤษฎีนีเ้ห็นว่าแรงจงูใจนัน้เกิดจากการรู้คิดทางสงัคม 
โดยเฉพาะการสร้างเอกลกัษณ์และการเลียนแบบ (Identification and Imitation) จากบคุคลท่ีตนเองช่ืนชอบ เช่น 
ดารานกัแสดง นกัร้อง นกักีฬา เป็นต้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมพืน้ฐานและส่วนใหญ่เกิดจากปัจจยัภายนอก การรู้
คิดทางสังคมนัน้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะการเสริมแรง การสังเกตตัวแบบพัฒนาการท่ีสูงขึน้ 
คา่นิยมและรูปแบบความคิดตา่งๆ  ดงันัน้ การรู้คิดทางสงัคม จงึเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการเลียนแบบ
บุคคลท่ีเป็นต้นแบบและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม ทัง้นีข้ึน้กบัความสามารถ ความรู้สึก ทศันคติ ค่านิยม 
ความเลื่อมใสศรัทธา หรืออุดมคติของผู้ เลียนแบบ รวมถึงอิทธิพลของตัวแบบท่ีมีต่อผู้ เลียนแบบ หรือ
สถานการณ์แวดล้อมอ่ืน  ๆโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ของบุคคลท่ีเป็นสาเหต ุท าให้แต่ละบุคคลมีความ
หลากหลายในการแสดงพฤติกรรม ถึงแม้จะมีต้นแบบเป็นคนเดียวกัน ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนคือ ขัน้ใส่ใจ 
(Attention) ขัน้จดจ า (Retention) ขัน้เลียนแบบหรือแสดงพฤติกรรม (Reproduction) และขัน้จงูใจ (Motivation)    

การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัน าทฤษฎีการรู้คิดทางสงัคมของแบนดรูามาอธิบายการท าความ
เข้าใจความหมายการมีรูปร่างสวยงาม เง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการกินผิดปกติ กระบวนการท่ีน าไปสูก่ารมี
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รูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทยและพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงวยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ใหญ่ตอนต้น 
จากการเรียนรู้โดยการสังเกตและลอกเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลสังคม โดยผ่านการเรียนรู้   
4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้ใส่ใจท่ีผู้หญิงวยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ ใหญ่ตอนต้นสนใจต่อพฤติกรรมท่ีต้นแบบ
แสดงออกมานัน้อย่างไรบ้าง เช่น ดารานักแสดงไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การกินอาหารนานาชาติ การใช้
ผลิตภณัฑ์เสริมความงาม เป็นต้น โดยผ่านสื่อต่างๆ  ท าให้เกิดการเรียนรู้วฒันธรรมการบริโภคว่าการมีรูปร่าง
สวยนัน้ต้องเป็นแบบไหนเพื่อท่ีจะท าตาม 2) ขัน้การจดจ า เป็นขัน้ท่ีผู้หญิงวยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ ใหญ่
ตอนต้น เก็บข้อมลูท่ีตนเองสนใจไว้ในความทรงจ าในระยะยาว เพื่อสามารถน ากลบัคืนมาและใช้ในครัง้ต่อไป 
โดยสามารถเก็บได้ทัง้ในรูปของสญัลกัษณ์ การสร้างภาพในใจ หรือด้วยค าพดูท่ีสามารถเลียนแบบพฤติกรรม
ได้ดี แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ตาม 3) ขัน้เลียนแบบ เป็นขัน้ท่ีบคุคลน าสิ่งท่ีได้บนัทึกไว้ในความทรงจ า
มาเป็นสิ่งชีน้ าในการเลียนแบบพฤติกรรมของตวัแบบ ซึ่งพฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็นการลอกเลียนแบบท่ีเกิด
จากความรู้ความเข้าใจ ในขัน้นีเ้องท่ีท าให้พฤติกรมของบุคคลมีความแตกต่างกัน ถึงแม้จะมีต้นแบบของ
พฤติกรรมเดียวกนั เช่น วิธีการท าอย่างไรให้ได้มาของการมีรูปร่างสวยงาม อาจจะเป็นการบริโภคอาหารเสริม
เท่านัน้ หรือการจ ากัดอาหารควบคู่กับการออกก าลังกายอย่างหนัก การกินยาลดน า้หนัก เป็นต้น และ  
4) ขัน้จงูใจ เป็นขัน้ท่ีบคุคลได้รับรางวลัหรือค าชมเชย ท่ีท าหน้าท่ีเป็นแรงเสริมให้บคุคลท าการลอกเลียนแบบ 
ซึง่แบนดรูาได้แบง่แรงเสริมออกเป็น 3 ลกัษณะคือ แรงเสริมโดยตรง  แรงเสริมท่ีได้รับอิทธิพลจากผู้ อ่ืนและแรง
เสริมจากตนเอง (Robbins, 2003: 124) จนท าให้ตนเองมีรูปร่างสวยงาม เป็นท่ียอมรับของคนในสงัคมและ
น าไปสูก่ารกินผิดปกติได้   

4.4 ทฤษฎีปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์ (Symbolic Interactionism)  
แนวคิดของจอร์จ เฮอร์เบิร์ท ม๊ีด (George Herbert Mead) กล่าวถึงการมองท่ีอตัตา (Self) 

โดยอธิบายว่า อตัตาของคนเป็นผลผลิตทางสงัคม (Social Product) เกิดจากการหลอ่หลอมขึน้มาภายในกรอบ
ของกระบวนการพลวตัและเชิงปฏิสมัพันธ์ มองการกระท าบุคคลอยู่บนจิตส านึกท่ีรู้ตวัของบุคคลนัน้ โดย
อธิบายพฤติกรรมมนุษย์ในรูปผู้กระท าทางสงัคม (Action Social Actor) และผู้สะท้อนการกระท าทางสงัคม 
(Reflective Social Actor) ตอ่มาลกูศิษย์ของม๊ีดคือ เฮอร์เบิร์ท บลมูเมอร์ (Herbert Blumer) ได้น าแนวความคิด
ของม๊ีดมาต่อยอดและสร้างแนวคิดปฏิสมัพันธ์สญัลกัษณ์นิยมขึน้เป็นครัง้แรก ในปี ค.ศ.1937 เขาเห็นว่า
ปฏิสัมพันธ์สญัลกัษณ์นิยมเป็นกระบวนการเอกเทศ และเป็นกระบวนการเฉพาะท่ีเกิดขึน้กับมนุษย์เป็น
รายบุคคล ดงันัน้การท่ีบุคคลหนึ่งจะมีปฏิสมัพันธ์กับคนอ่ืนต้องท าความเข้าใจหรือตีความหมายของการ
กระท าหรือค าพดูท่ีสื่อออกมา ในเร่ืองของภาษาท่าทางและการก าหนดความหมายของพฤติกรรมการกระท า
ของบุคคลอ่ืน เป็นต้น อนัเน่ืองมาจากการมีการสนทนากันเพื่อการต่อรองแลกเปลี่ยนในเร่ืองต่าง  ๆเป็นการ
พยายาม ท าให้พฤติกรรมหรือท าให้ความสอดคล้องกับบุคคลอ่ืนในการมีปฏิสัมพันธ์กันท่ีอยู่ในสังคม
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เดียวกนั บลมูเมอร์ มองสงัคมคล้ายตาข่ายใยแมงมมุท่ีมีความเช่ือมโยงกนัและมีความสลบัซบัซ้อน เต็มไป
ด้วยโยงใยแห่งการตีความหรือการให้ความหมายและการสะท้อนไปมา เพื่อให้บรรลเุปา้หมายร่วมกนัของคนทัง้
สงัคม (กิติพฒัน์ นนทปัทมะดลุย์, 2550: 77-78) ซึง่ปฏิสมัพนัธ์สญัลกัษณ์นิยมตามแนวคิดของบลมูเมอร์ ใน
ปี ค.ศ.1969 ได้อธิบายหลกัส าคญั 3 ประการคือ (กิติพฒัน์ นนทปัทมะดลุย์, 2550: 78-79) ได้แก่ 1) มนษุย์มี
พฤติกรรมการกระท าต่อสิ่งต่าง  ๆขึน้อยู่กบัการตีความหมายของสิ่งนัน้ 2) การให้ความหมายของวตัถหุรือสิ่ง
ต่างๆ ของมนุษย์  เป็นการกระท าผ่านสัญญาณลักษณ์และเป็นกระบวนท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง และ  
3) การอธิบายให้ความหมายต่อสิ่งใด  ๆนัน้ เป็นผลผลิตอนัเกิดจากการมีปฏิสมัพนัธ์กนัทางสงัคมของมนษุย์
ในสงัคม วิธีการศกึษาของแนวคิดปฏิสมัพนัธ์สญัลกัษณ์นิยมของ บลมูเมอร์ ให้ความส าคญักบัความหมาย
ของสัญญาลักษณ์และการตีความหมายเป็นตัวก าหนดว่ามนุษย์จะมีพฤติกรรมการกระท าอย่างไร 
กระบวนการให้ความหมายเหล่านี เ้ป็นสิ่งท่ี เกิดขึน้ภายใน ซึ่งมองในเชิงอัตวิสัยหรืออัตนัย
ค่อนข้างมาก เพราะบลูมเมอร์ไม่ได้พัฒนาแนวคิดนีไ้ปในด้านของการสังเกตพฤติกรรมในเชิง
วิทยาศาสตร์ปรนัย นอกจากแนวคิดของม๊ีดและบลูมเมอร์แล้ว ยังมีนักทฤษฎีปฏิสมัพันธ์สญัญา
ลกัษณ์ส านกัเดียวกันคือ เออร์วิง กอฟแมน (Erving Goffman) เขาเป็นเพื่อนร่วมชัน้กับบลมูเมอร์ ได้เสนอ
แนวคิดทางสงัคมวิทยาท่ีแตกตา่งออกไป    โดยให้ความส าคญัทางโครงสร้างทางสงัคม กอฟแมนได้ผนวกเร่ือง
การปรับดดัแปลง (Manipulation) อตัตาและเร่ืองพลงัอ านาจเข้าไปในแนวคิดในเร่ืองความเช่ือในแนวเสรีนิยม
ต่อเร่ืองปัจเจกบุคคล การมีเจตจ านงเสรี การจงใจกระท าความดีของปัจเจกบุคคลเหล่านี ้เขามองอตัตาเป็น
วตัถใุนตวัของมนัเอง แนวคิดของผู้แสดงการกระท าทางสงัคมภายใต้บริบทแตกตา่งกนั ท าให้บคุคลนัน้ยอ่มมี
แนวทางการแสดงออกหลากหลายไปตามสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดปฏิสัมพันธ์สญัลกัษณ์นิยมในการศึกษาครัง้นี ้เพื่อต้องการทราบ
ความเข้าใจในความหมายปฏิสมัพนัธ์สญัลกัษณ์ท่ีผู้หญิงไทยทัง้วยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ ใหญ่ตอนต้นนัน้
คืออะไร ไมว่่าจะเป็นเร่ืองของภาษา การติดตอ่สื่อสาร การแสดงท่าทาง การมอง การกระท า การปรากฏตวั และ
ภาษากาย เป็นการสื่อความหมายของการมีรูปร่างสวยงามในมมุมองตา่งๆ  ไปยงัผู้ อ่ืน เพื่อน าไปสูก่ารมีรูปร่าง
สวยงามได้อย่างไร นอกจากนัน้ผู้ วิจัยได้ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม (Appreciating The Culture) โดย
ต้องการทราบว่าสัญญาลักษณ์ท่ีถูกสร้างขึน้มาจากวัฒนธรรมของพวกเขานัน้ มีคุณค่า มีความส าคัญ
ส าหรับพวกเขาอย่างไร ตลอดจนท าการส ารวจเชิงลึกของอัตตา (Researching The Self) โดยลักษณะเป็น
กระบวนการ  ดวู่าการมีรูปร่างสวยงามนัน้ถกูสร้างหรือถกูหล่อหลอมขึน้มาจากระบวนการขดัเกลาทางสงัคม 
(Socialization) อย่างไร มีบุคคลใดบ้างมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมอัตตาของบุคคลหรือกลุ่มอ้างอิง 
(Reference Groups) มีอิทธิพลของบคุคลเพียงใด เช่น นางแบบ ดารา พร๊ีตตี ้เป็นต้น ซึง่อิทธิพลเหลา่นี ้ท าให้
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ผู้หญิงเหล่านี ้สามารถท่ีจะเลือกทางเลือกท่ีเขาต้องการหรือปฏิเสธทางเลือกท่ีเขาไม่ต้องการท่ีจะก าหนด
พฤติกรรมด้วยของตนเองอยา่งไร 

4.5 ทฤษฎีอัตลักษณ์ของบุคคล (Personal Identity Theory)    
ความหมายของอัตลักษณ์ของบุคคล หมายถึง ภาพลักษณ์ของบุคคลท่ีได้จากการมี

ปฏิสมัพันธ์ในสงัคม และเป็นความเข้าใจทัง้ในระดบัท่ีเรามีต่อตวัเองและลกัษณะท่ีเก่ียวข้องสมัพันธ์กับ
บคุคลอ่ืน  ๆในสงัคมตลอดชีวิตของเรา ซึง่ ชาร์ลส์ ฮอร์ตนั คลูี่ย์ (Charles Horton Cooley) ได้มองภาพลกัษณ์
ความเป็นตวัตนของมนุษย์และสงัคมไม่ได้แยกออกจากกันได้โดยสิน้เชิง แต่สงัคมเกิดขึน้จากปฏิสมัพันธ์
ระหว่างคน ความรู้สกึเก่ียวกบัตวัตนของมนษุย์ พฒันามาจากปฏิกิริยาของเราตอ่ความเห็นของผู้ อ่ืนเก่ียวกบั
ตัวเรา ประกอบด้วยภาพลักษณ์ของเราท่ีมีต่อตนเอง จินตนาการของผู้ อ่ืนท่ีตัดสินภาพลักษณ์นัน้ และ
ความรู้สกึของเราท่ีมีต่อจินตนาการนัน้ ก่อให้เกิดความรู้สกึท่ีเรามีต่อตนเอง เช่น ความรู้สกึของเราตอนส่อง
กระจกแต่งตวั เราจะรู้สึกว่าเราเป็นอย่างไร คิดว่าคนอ่ืนคิดอย่างไร คิดว่าคนอ่ืนคิดกบัเราอย่างไร โดยคลูี่ย์
เรียกทฤษฎีนีว้่า “กระจกส่องตน” (The Looking-Glass Self) (วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ, 2536: 2-5) เอกลักษณ์
บุคคลนัน้มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ตามบริบทของเวลาและสถานท่ีท่ีบุคคลได้ปฏิสมัพนัธ์ด้วย 

(Ivanič, 1998, 2006 cited in Burgess, 2010: 20)  
สอดคล้องกบัแนวคิดของ อีริคสนั อธิบายวา่อตัลกัษณ์ หมายถึง ความเป็นตวัของตวัเองท่ี

คงตวัเหมือนเดิม และมีลกัษณะร่วมบางอย่างท่ีส าคญัร่วมกบัคนอ่ืน เขาเช่ือวา่การสร้างเอกลกัษณ์บคุคลนัน้ 
เป็นกระบวนการตลอดชีวิต (A Life Long Process) และเน้นลกัษณะสมัพนัธ์ภาพท่ีบุคคลมีกับบุคคลต่าง  ๆ
และข้อขดัแย้งท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ปัจเจกบุคคล (Psychosocial Crises) ซึง่เป็นจุดกระตุ้นให้บุคคลนัน้มี
พฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพในรูปแบบต่างๆ นอกจากนีก้ารมีเอกลักษณ์แห่งตน (Ego Identity) เป็น
โครงสร้างของบคุลิกภาพของบคุคลท่ีเกิดจากการรู้จกัตนเองและยอมรับว่าตนมีลกัษณะคงท่ีและต่อเน่ืองมา
ตัง้แต่วัยทารกจนถึงวัยชรา โดยท่ีบุคคลนัน้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามท่ีสังคมและวัฒนธรรม
ก าหนดไว้ องค์ประกอบของโครงสร้างของตน ได้แก่ ด้านอาชีพการงาน ด้านศาสนา ด้านบทบาททางเพศและ
ด้านคา่นิยมอ่ืน  ๆเป็นต้น (งามตา วนินทานนท์, 2545: 361) ดงันัน้ กระบวนการท่ีคนเราจะก่อรูป “ตวัตน” หรือ
ประกอบสร้างอตัลกัษณ์ขึน้มานัน้ อาจสงัเกตได้จากกิจกรรมการบริโภค (Consumption) ในชีวิตประจ าวนั เช่น 
การมีรสนิยมการแต่งกาย การกินอยู่ การพดูภาษา การสร้างบคุลิกภาพท่ีแสดงออกมา การใช้เวลาว่าง การดู
หนังฟังเพลง ไปจนถึงรสนิยมท่ีแสดงออกมารวมถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต การบริโภคสิ่งต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั สามารถบ่งบอกตวัตนและสร้างอตัลกัษณ์ได้ว่าเราเป็นใคร และเรามีความแตกตา่งจากคนอ่ืน
อยา่งไร (กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ หินวิมาน, 2551)  
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การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัน าทฤษฎีเอกลกัษณ์ของบคุคลของอิริคสนั เน่ืองจากทฤษฎีของเขา
เน้นการศกึษาบคุลกิภาพของมนษุย์ ในแง่กระบวนการเข้าสงัคมและวิกฤติทางสงัคมจิตวิทยาท่ีเกิดจากการมี
สมัพันธภาพกับบุคคลอ่ืน  ๆโดยผู้วิจยัได้น าการพฒันาการทางจิตสงัคมเร่ิมจากขัน้ท่ี 6 ซึ่ง อีริคสนั เช่ือว่า
ความขดัแย้งในวยันีมี้ผลต่อการด าเนินชีวิตเป็นวยัแห่งความใกล้ชิดสนิทสนมกับความรู้สึกอ้างว้างเปล่า
เปลี่ยว (Intimacy Versus Isolation) เป็นวัยหนุ่มสาวและเร่ิมเข้าสู่วัยผู้ ใหญ่ตอนต้น บุคคลรู้จัก อัตลักษณ์ 
ของตนและพร้อมผสมผสานอตัลกัษณ์ของตนกับผู้ อ่ืน โดยเป็นช่วงเน้นอตัลกัษณ์ทางเพศแท้จริง (Sexual 
Identity) เร่ิมวางแผนชีวิตของตนเอง เช่น การคบเพื่อนชาย การสร้างความสนิทเสน่ห์กบัแพทย์ตรงข้ามท่ีตน
ปรารถนาพัฒนาไปสู่ชีวิตคู่ การสร้างครอบครัว การแต่งงาน กรณีมีการปรับตัวทางสังคมล้มเหลวหรือมี
อปุสรรคจะพฤติกรรม เช่น แยกตวัออกจากสงัคม ขาดทกัษะทางสงัคม เป็นต้น และขัน้ท่ี 7 เป็นวยัแห่งความ
สนใจส่งเสริมผู้ อ่ืนกับการหมกมุ่นแต่เร่ืองของตนเอง (Generativity versus Self-Absorption) เป็นวัยผู้ ใหญ่
ตอนต้นขึน้ไป ท่ีแต่ละบคุคลสามารถท าให้เกิดความขดัแย้งระหว่างตนเองกบัโลกภายนอก รู้จกัแบ่งปันผู้ อ่ืน 
สร้างความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน กรณีถ้าไม่สามารถปรับตวัได้จะยึดตวัเองเป็นศนูย์กลาง สนใจแต่
เร่ืองตวัเอง และใฝ่หาความสุขของตนมากกว่ามองเห็นประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน ดงันัน้ ผู้ วิจัยน ามาเทียบเคียงใน
การศกึษาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผู้หญิงไทย 2 วยัคือ วยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ใหญ่ตอนต้นถึงวฒันธรรม
การบริโภคในสงัคมปัจจบุนัเป็นอย่างไร การรับรู้การมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงในยคุนีมี้ลกัษณะคล้ายกนั
หรือแตกตา่งกนัอย่างไร อะไรท่ีเป็นเง่ือนไขท่ีท าให้พวกเขาต้องมีพฤติกรรมการบริโภคเช่นนัน้แล้วน าไปสูก่าร
มีรูปร่างสวยงามและการกินผิดปกติได้อย่างไร ในช่วงระหว่างนัน้มีภาวะสบัสน ขัดแย้งและภาวะวิกฤต
ใดบ้างเข้ามาในชีวิตหรือไม่ มีวิธีการแก้ไขกบัสิ่งนัน้อย่างไรและมีผลกระทบกบัการด าเนินชีวิตหรือไม่ เช่น 
การคบเพื่อน อาชีพ เป็นต้น 

5. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ   
วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี 

ความหมายและลักษณะของการศึกษาเฉพาะกรณี ได้มีผู้ เช่ียวชาญหลายท่านได้ให้
ความหมายของการศกึษาเฉพาะกรณีไว้ว่า เป็นการศกึษาเสีย้วหนึ่งของชีวิตหรือเป็นการศกึษาปรากฏการณ์
อนัใดอนัหนึง่อยา่งเจาะลกึ (Lincoln & Guba, 1985: 289-331) หรือเป็นวิธีการวิจยัท่ีออกแบบมาเพื่อการศกึษา 
“กรณี ท่ี มี ขอบเขตชัดเจน” หรือเกิดขึ น้ในบริบทหรือระบบท่ี มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง (Specific 
Context/Bounded System) ซึง่หมายความว่า เน้นท่ีกรณีรายหรือปรากฏการณ์ท่ีน ามาศกึษาเป็นสิ่งท่ีมีความ
สมบรูณ์ในตวัเอง ทัง้ในสว่นท่ีเป็นเนือ้หา เวลาและสถานท่ีหรือบริบท เช่นเดียวกบัยิน (Yin, 1993) เป็นวิธีการ
มุ่งเน้นไปท่ีวิธีการและกลยุทธ์ด าเนินการสืบค้น (Investigate) หรือตรวจสอบ (Examination) ปรากฏการณ์ท่ี
เกิดขึน้ในยคุสมยันัน้ และนกัวิจยัมีความสนใจศกึษาความรู้ความจริงท่ีเก่ียวกบัปรากฏการณ์นัน้  ๆโดยไม่ได้
แยกศึกษาปรากฏการณ์ (Yin, 2003: 3) หรือเป็นการศึกษาระบบใดระบบหนึ่งท่ีเน้นความสนใจประกอบเข้า
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ด้วยกันของส่วนต่าง  ๆ(Working Parts) ได้อย่างผสมผสานกลมกลืนและเกิดขึน้ภายในระบบท่ีมีขอบเขต
เฉพาะเจาะจง (Bounded and Integrated System) อาจกล่าวได้ว่ามุ่งวิจยัศกึษาไปท่ีกรณีหรือสิ่งท่ีศึกษา ซึ่ง
เป็นระบบใด  ๆท่ีมีขอบเขตเฉพาะเจาะจง ณ เวลาและสถานท่ีหนึ่ง  ๆ(Time and Space) และน าไปใช้เป็นหน่วย
ส าหรับวิเคราะห์ (Unit of Analysis) และไม่ได้เน้นในเร่ืองของวิธีการวิจัยท่ีน าไปใช้ (Stake, 1995: 2; Stake, 
1998: 258 อ้างใน ฐาศุกร์ จนัประเสริฐ, 2552: 52) เพราะเป็นสิ่งท่ีแยกไม่ออกจากบริบทของตวัมนัเอง เราจึง
เลือกกรณีนัน้น ามาศึกษา (Creswell, 1998; Yin, 2009a: 18) บางครัง้ไม่สามารถให้ค านิยามได้ เน่ืองจากไม่
สามารถท่ีจะบอกได้ว่าอะไรเป็นกรณีศึกษาและอะไรไม่ใช่กรณีศึกษา และกรณีศึกษายงัมีความหลากหลาย
ทางจุดมุ่งหมายและระดบัของการวิเคราะห์ (ชาย โพธิสิตา, 2554: 137-150) นอกจากนัน้ การศึกษารายกรณี
เป็นการศึกษาภาพของความส าเร็จหรือความล้มเหลวหรือลกัษณะเฉพาะของกรณีนัน้  ๆเช่น บุคคล องค์กร 
ชมุชน โดยท าอย่างไรท่ีจะได้ผลลพัธ์ดงัท่ีได้ปรากฏ ท าไมจึงสามารถประพฤติปฏิบตัิจนบรรลวุตัถปุระสงค์ใน
บริบทนัน้ๆ ใช้แนวคิดหรือทฤษฎีในการศึกษา ได้แก่ 1) การสืบค้นแบบการค้นพบด้วยตนเอง (Heuristic 
Inquiry) และ 2) จิตนิเวศวิทยา (Ecological Psychology) ข้อค้นพบท่ีได้คือข้อความรู้หรือชุดความรู้ของ
ปรากฏการณ์ท่ีศกึษา (ศิริพร จิรวฒัน์กลุ, 2553: 59) ลกัษณะของการศกึษาแบบกรณีศกึษานัน้ เป็นการศกึษา
เชิงลึกท าการสนันิษฐานตรวจสอบบริบทและเง่ือนไขอ่ืน  ๆท่ีมีความซบัซ้อน มีความหลากหลายของหัวข้อ
ครอบคลุมในเร่ืองสิ่งท่ีท าการศึกษา โดยมีการก าหนดขอบเขตในสิ่งท่ีท าการศึกษาวิจัย นอกเหนือจาก
การศกึษาตวัแปรท่ีแยกออกไป ซึง่เป็นผลพลอยได้และเป็นคณุลกัษณะขัน้สดุท้ายในการเห็นคณุคา่การวิจยั
กรณีศกึษา ความสมัพนัธ์ของข้อมลูกรณีศกึษาได้จากหลกัฐานหลาย  ๆแหลง่ไมใ่ช่มาจากหลกัฐานแหลง่เดียว 
(Yin, 2012)   

วิธีการด าเนินการศึกษาตามแนวคิดของ Stake (1995. อ้างอิงใน Creswell, 1998) มี
ขัน้ตอนดงันีค้ือ 1) การเลือกกรณีส าหรับศึกษา โดยเน้นกรณีตวัอย่างท่ีสามารถสะท้อนความหลากหลายใน
กลุ่มประชากรเป้าหมาย มีขอบเขตชัดเจนและสมบูรณ์ในตวัเอง ทัง้ในแง่เนือ้หา เวลาและสถานท่ี อาจเป็น
บคุคล เหตกุารณ์ ปรากฏการณ์ กลุ่มชนท่ีมีลกัษณะเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ผล
การศึกษาท่ีได้มีน า้หนักในการอธิบาย โดยปกติการเลือกกรณีศึกษาจะใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง   
2) การรวบรวมข้อมลูท่ีหลากหลายเก่ียวกบักรณีศกึษา ซึง่นกัวิจยัอาจท าการรวบรวมข้อมลูจากการสงัเกต การ
สมัภาษณ์ การค้นคว้าเอกสาร หรือจากโสตทศันปูกรณ์อ่ืน  ๆข้อมลูท่ีได้ ทัง้ข้อมลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
ควรเป็นข้อมูลท่ีให้บริบทอย่างเพียงพอ โดยผู้ วิจยัต้องใช้ทุกวิธีการท่ีเหมาะสมและรวบรวมข้อมูลทุกชนิด
เพื่อให้ได้ภาพท่ีสมบูรณ์ท่ีสดุของกรณีท่ีศึกษา 3) พรรณนารายละเอียดของสิ่งท่ีศึกษา ควรเป็นการน าเสนอ
เร่ืองราวมีจดุมุง่หมายอยา่งชดัเจน และ 4) วิเคราะห์และตีความข้อมลู ผู้วิจยัต้องค านงึถึงจดุมุง่หมายของการ
วิจยั ค าถามและวตัถปุระสงค์ของการศกึษาและบริบทของกรณีศกึษา   
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วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี สามารถแยกประเภทของการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพมี
รายละเอียดดงันี ้

1. จ าแนกกรณีศึกษาโดยใช้ความสนใจหรือจุดมุ่งหมายของการให้กรณีศึกษา
ค้นคว้าเป็นเกณฑ์ แบง่ออกเป็น 3 ประเภทคือ (Stake, 2000: 1; ฐาศกุร์ จนัประเสริฐ, 2552: 53-54)   

1.1 กรณีท่ีนกัวิจยัเลือกศกึษาเฉพาะ (Intrinsic cases) เป็นกรณีท่ีนกัวิจยัสนใจ มี
ความอยากท า อยากรู้ อยากท าความเข้าใจ อยากท าการเปิดเผยในรายละเอียดของกรณีศกึษานัน้ หรือกรณี
ท่ีเลือกมาศกึษาเพื่อสนองความอยากรู้ในสิง่นัน้เป็นหลกั  

1.2 กรณี ท่ีนักวิจัยเลื อกศึกษาเฉพาะใช้ เป็นตัวอย่ างหรือเป็นตัวแทน 
(Instrumental cases) เป็นตวัอย่างหรือตวัแทนของกรณีอ่ืน  ๆและต้องการใช้กรณีนัน้เพื่อแสดงเป็นตวัอย่าง 
หรือเพื่อแสดงบางอยา่ง เช่น แนวคิด ข้อสรุป หรือข้อเสนอแนะเพื่อโต้แย้ง หรือข้อมลูสนบัสนนุ หรือข้อโต้แย้ง
ของเร่ืองท่ีนกัวิจยัน าเสนอ  

1.3 กรณีท่ีนักวิจัยเลือกศึกษาหลายๆ กรณี (Collective cases/Multiple cases) 
เป็นการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนเร่ืองเดียวกัน ภายใต้เง่ือนไขการเปรียบเทียบกัน (Compare) กัน
หลาย  ๆราย 

2. จ าแนกตามจดุมุง่หมายของการศกึษาวิจยัโดยรวม 
2.1 การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงพรรณนา (Descriptive Case Study) เป็นการศึกษา

โดยมีหลัก เพื่อพรรณนารายละเอียดอย่างครอบคลุมลุ่มลึกและแจ่มชัดเก่ียวกับกรณี เฉพาะหรือ
ปรากฏการณ์ใด  ๆท่ีเกิดขึน้ตามสภาพจริงภายในบริบทแวดล้อมท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ 

2.2 การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงตีความ (Interpretative Case Study) เป็นการศึกษา
โดยมีจุดมุ่งหมายหลกัเพื่อน าข้อมลูไปใช้ในการพฒันาข้อสรุปแนวคิดทฤษฎี รวมไปถึงการให้รายละเอียด
เพื่อสนบัสนนุหรือโต้แย้งฐานคติแนวคิดความเช่ือทางทฤษฎี 

2.3 การศึกษาเฉพาะกรณีศึกษาเชิงประเมิน (Evaluation Case Study) เป็น
การศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพรรณนา อธิบายและตัดสินคุณค่ากรณีเฉพาะท่ีต้องการประเมิน
ระเบียบวิธีการศกึษาเฉพาะกรณีเชิงคณุภาพ  

ส าหรับวิธีการท่ีใช้ศึกษาคือ วิธีการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ท่ีเป็นมาตรฐาน โดยน าเทคนิค
มาตรฐานตา่งๆ  ในการรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู ก็น ามาใช้กบัการศกึษาแบบการศกึษาเฉพาะกรณีได้
ทัง้สิน้ (ชาย โพธิสติา, 2547) การศกึษาเฉพาะกรณีเชิงคณุภาพ เป็นการวิจยัท่ีเน้นการวิจยัเฉพาะเจาะจง โดยมี
จดุเน้นอยู่ท่ีสิ่งท่ีถกูศึกษา (Case) มีขอบเขตชดัเจน มีความสมบูรณ์ในตวัเอง ไม่ได้เน้นวิธีการ (Method) ใน
การศกึษาดงักลา่วมีระเบียบวิธีด าเนินการท่ีแตกตา่งกนั  สามารถจ าแนกเป็นหมวดหมู ่ดงันี ้
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1. การออกแบบการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคณุภาพ การด าเนินงานเบือ้งต้นก่อน
ท าการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยจดุมุ่งหมายเพื่อจดัท าแผนปฏิบตัิงานอย่างคร่าวๆ ในการใช้เป็นแนวทาง
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู มีกิจกรรมดงันี ้

1.1 การก าหนดประเด็นค าถามการวิจยั ได้แก่  
1.1.1 การก าหนดประเด็นค าถามหลกัของการวิจยั (Major Research 

Question) เป็นการตัง้ค าถามเก่ียวกบักระบวนการหรือการด าเนินไปของสรรพสิ่ง หรือเก่ียวกบัการ
รับรู้ หรือเข้าใจสรรพสิ่งและสิ่งท่ีเกิดขึน้มีความหมายต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยค าถามแต่ละข้อต้องเป็น
ลักษณะท่ีน่าสงสัยชวนให้ติดตามและน่าสนใจส าหรับบุคคลหลายกลุ่ม การท่ีมีค าถามไม่มาก
จนเกินไปจะท าให้ได้ค าตอบของค าถามการวิจยัแต่ละข้อมีความลุ่มลึกและเช่ือมโยงระหว่างข้อมลู
หลกัฐานตา่งๆ และเพื่อง่ายตอ่การบรูณนาการกบัผลการศกึษาวิจยั 

1.1.2 การก าหนดประเด็นค าถามย่อยของการวิจยั (Sub Question) เป็น
การน าข้อค าถามหลกัของการวิจัยมาเขียนแยกให้อยู่ในรูปประเด็นค าถามการวิจัยย่อยๆ ท่ีมีเนือ้หา
เฉพาะและเป็นรูปธรรมชัดเจน มีการใช้ดุลยพินิจและเหตุผลทางวิชาการตัดสินใจเลือกประเด็นท่ีมี
ความส าคญัทางทฤษฎีหรือการปฏิบตัิ ซึ่งสามารถท าการศึกษาวิจัยได้และมีความเก่ียวข้องกับกรณี
เฉพาะท่ีต้องท าการศึกษาวิจยั และมีความน่าสนใจตามทศันะของนกัวิจยัในฐานะบุคคลภายนอกท่ีไม่
เคยมีประสบการณ์เก่ียวกับกรณีศึกษามาก่อน (Etic Sub Questions) และทัศนคติของบุคคลภายใน
ขอบเขตของกรณีเฉพาะหรือมีความเก่ียวข้องกบักรณีศึกษาโดยตรง (Emic Sub Question) หลงัจากนัน้
ท าการปรับปรุงแก้ไขประเด็นค าถามย่อยของการวิจยั อาจท าการแก้ไขหรือเปลี่ยนใหมร่ะหวา่งเก็บข้อมลู
หลกัในสนามการวิจยัได้ ทัง้นีค้วรค านงึถึงความเหมาะสมในการปฏิบตัิจริง รวมทัง้ความสอดคล้องความ
กลมกลืนให้เข้ากบับริบทของการวิจยั 

1.2 ก าหนดขอบเขต และการเลือกตวัอยา่ง 
1.2.1 การก าหนดขอบเขต อาจพิจารณาเง่ือนไข สถานท่ีและเวลา 

(Setting and Time) 
1.2.2 การเลือกตัวอย่าง โดยสิ่งท่ีเลือกมาส าหรับเป็นกรณีศึกษา 

(Case) ควรต้องมีคุณสมบตัิท่ีสามารถก าหนดขอบเขตให้ชัดเจนได้ (ชาย โพธิสิตา , 2547) คือมี
ความสมบูรณ์ในตัวเอง มีเวลาและสถานท่ีแน่นอน นักวิจัยสามารถก าหนดได้ โดยค านึงถึง
วตัถุประสงค์และประเด็นค าถามการวิจัยเป็นหลกั ซึ่ง สเต็ก (ชาย โพธิสิตา , 2547; อ้างอิงจาก 
Stake, 2000) จ าแนกการเลือกกรณีตวัอย่าง แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1) การเลือกกรณีตวัอย่าง 
เพื่อประโยชน์ของการอยากรู้ในสิง่นัน้เป็นหลกั (Intrinsic Cases) เป็นการเลือกตามความสนใจของ
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นักวิจัย อยากรู้ อยากท าความเข้าใจ อยากเปิดเผยรายละเอียดของกรณีนัน้ๆ 2) กรณีใช้เพื่อแสดง 
สิ่งอื่น (Instrumental Cases) นักวิจัยใช้เป็นตวัอย่างหรือตัวแทนของกรณีอ่ืนๆ และเพื่อแสดงอะไร
บางอย่าง อาจเป็นเพื่อแสดงตวัอย่างในเร่ืองท่ีก าหลงัน าเสนออยู่หรือสนบัสนนุหรือข้อโต้แย้ง และ 
3) นกัวิจัยเลือกการศึกษาหลายๆ กรณี เพื่อใช้สนับสนุนเร่ืองเดียวกัน (Collective Case Study) 
เป็นการสืบค้นหาความรู้ความจริงเพื่อแสดงสิ่งอ่ืน (Instrumental Cases) หลายรายเพื่อให้แน่ใจ
วา่สิ่งท่ีต้องแสดงนัน้มีความชดัเจนและมัน่ใจในข้อสรุปท่ีได้ ในกรณีศกึษาท่ีใช้การวิจยัเชิงคณุภาพ 
การเลือกกรณีตวัอย่างจะเลือกแบบเจาะจง เพื่อให้ได้กรณีตวัอย่างท่ีเหมาะสมสามารถให้ข้อมลูได้
มาก (Information Rich Cases) และครอบคลมุกบัความต้องการและจดุมุง่หมายของการศกึษา 

1.3 จริยธรรม นกัวิจยัต้องค านึงถึงเสมอว่าจะต้องไม่ท าให้ผู้ ร่วมในการวิจยัได้รับ
อนัตราย นกัวิจยัต้องมีความซื่อสตัย์และมีความไว้วางใจ และสามารถเก็บข้อมลูเป็นความลบัและความรู้สกึ
เป็นสว่นตวั 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ควรน าเทคนิคหลายแบบมาใช้ เน่ืองจากจุดเด่นของ
กรณีศึกษาอยู่ท่ี  การให้ภาพท่ีชัดเจนและสมบูรณ์ของสิ่งท่ีผู้ วิจัยศึกษา อาจรวบรวมข้อมูลจากการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึก ค้นคว้าและทบทวนจากเอกสารหรือจาก
โสตทศันปูกรณ์อ่ืนๆ และร่องรอยหลกัฐานต่างๆ ซึ่งข้อมลูอาจเป็นทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ดงันัน้
ควรต้องเป็นข้อมูลท่ีให้บริบทอย่างเพียงพอ ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและข้อมูลท่ีถูกต้องเช่ือถือได้        
ตรงตามวตัถปุระสงค์ และสอดคล้องกบัประเด็นค าถามของการวิจยั 

3. การวิเคราะห์ข้อมลู สามารถท าไปพร้อมกบัการเก็บข้อมลูได้ทนัทีท่ีมีการเก็บ
ข้อมลูจากแหลง่อ่ืนๆ น ามาวิเคราะห์เพื่อเป็นตวับอกทิศทางในการเก็บรวบรวมข้อมลูในระยะตอ่ไป และ
น าผลท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไขหรือก าหนดประเด็นค าถามย่อยของการวิจยัขึน้ใหม่ ซึง่ ไมลส์และฮเูบอร์แมน 
(Miles & Huberman, 1994) ได้แบง่องค์ประกอบการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

3.1 การจดัระเบียบข้อมลู (Data Organizing) เป็นกระบวนการจดัการด้วยกรรมวิธี
ต่าง  ๆน าเสนอข้อมูลมาจัดให้เป็นระเบียบ ทัง้ในกายภาพและในทางเนือ้หาพร้อมที่จะแสดง
และน าเสนออย่างเป็นระบบ 

3.2 การแสดงข้อมลู (Data Display) เป็นกระบวนการน าเสนอข้อมลู ส่วนใหญ่อยู่
ในรูปของการพรรณนา ซึ่งผลจากการเช่ือมโยงข้อมูลท่ีมีการจัดระเบียบแล้วตามกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ เพื่อบอกสิง่ท่ีก าลงัศกึษาและตามความหมายของข้อมลูท่ีถกูจดัระเบียบไว้แล้ว 

3.3 การหาข้อสรุป การตีความ และการตรวจสอบความถูกต้องแม่นตรงของ
ผลการวิจยั (Conclusion, Interpretation and Verification) เป็นข้อค้นพบท่ีได้จากการแสดงข้อมลู รวมถึงการ
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ตรวจสอบข้อสรุปหรือความหมายท่ีได้นัน้มีความถูกต้องแม่นตรง น่าเช่ือถือเพียงใด ซึ่งข้อสรุปและสิ่งท่ี
ตีความนัน้อาจอยูใ่นรูปของค าอธิบาย กรอบแนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีได้ท าการวิเคราะห์นัน้  

การวิเคราะห์ข้อมลูในการศึกษาเฉพาะกรณี จ าแนกออกเป็น 2 วิธีคือ (องอาจ นยัพฒัน์, 
2548; อ้างอิงจาก Stake, 1995: 2) 

1. ค้นหาข้อสรุปผลรวม (Categorical Aggregation) เป็นวิธีในการสืบค้นหา
ความหมายโดยรวมของข้อมูลย่อยหลายๆ หน่วย ท าการมุ่งเน้นหาความหมายโดยรวม ท่ีได้จากกรณี
ตวัอยา่งหรือเหตกุารณ์เฉพาะท่ีสนใจ จ านวนหลายเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ เป็นข้อมลูจากสถานท่ีศกึษาวิจยั
ท่ีเก็บรวบรวมมาได้ในสภาวการณ์ท่ีแตกตา่งกนั (Collection of Instances) 

2. การตีความโดยตรง (Direct  Interpretation) เป็นวิธีการสืบค้นความหมายของ
ข้อมูลท่ีมีลักษณะเด่น เฉพาะท่ีสนใจ เพียงเหตุการณ์เดียวเท่านัน้ (Single Instances) ดังนัน้ การ
วิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาเฉพาะกรณีต้องค านึงถึงจุดมุ่งหมาย ค าถาม วัตถุประสงค์การวิจัย 
ตลอดจนบริบทของกรณีศกึษาด้วยเสมอ 

3. การตรวจสอบความถูกต้องหรือเช่ือถือได้ (Trustworthy/Authentic) สามารถ
ด าเนินการในระหว่างการท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลและควรท าอย่างต่อเน่ือง เช่น 
การใช้วิธีการเก็บข้อมลูหลายวิธี หรือการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากนกัวิจยัหลายคนควบคูก่บัการ
ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู การใช้วิธีเช่ือมโยงแบบสมเส้าด้วยการอาศยั
แหล่งข้อมูลจากหลกัฐานหลายแหล่ง และการตรวจสอบร่องรอยเพื่อเช่ือมโยงและสอดคล้องระหว่าง
ข้อมลูหลกัฐานเหลา่นัน้ว่ามีความสมเหตสุมผลหรือไม่อย่างไร ในการวิพากษ์ท่ีเก่ียวกบัท่ีมาและเนือ้หา
สาระของข้อมูลจากหลักฐานแหล่งต่างๆ ว่ามีความเช่ือถือได้ ความจริงแท้ ความคงเส้นคงวา ความ
ครอบคลุมครบถ้วนและสอดคล้องกับประเด็นค าถามของการวิจัยหรือไม่ นักวิจัยสามารถน ามา
ตรวจสอบความเช่ือถือได้ในระดบัเบือ้งต้นระหวา่งท่ีท าการเก็บข้อมลูได้ 

4. รูปแบบการวิจัยแบบกรณีศึกษา ผู้ วิจัยอาจเลือกรูปแบบมาศึกษาในกรณี
เดียวหรือหลายกรณี (Yin, 1993) อาจท าได้ 3 รูปแบบคือ 1) การศกึษาเชิงพรรณนา (Descriptive) เป็นการ
เลือกปรากฏการณ์ท่ีต้องการศึกษา โดยมุ่งแสดงรายละเอียดพร้อมทัง้บริบทของกรณีศึกษา ไม่เน้นการ
วิเคราะห์ 2) การศกึษาแบบมุ่งการค้นหา (Exploratory) เป็นการศกึษาท่ีลกัษณะน าร่องเพื่อหาค านิยาม
ส าหรับมโนทัศน์ท่ียังไม่ชัดเจน เพื่อสร้างสมมติฐานส าหรับการวิจัยแบบส ารวจท่ีศึกษาตามมา เพื่อ
ประเด็นปัญหาท่ีแท้จริงของประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือศึกษาประเด็นให้ลึกซึง้และออกแบบ
การวิจัยท่ีมุ่งเน้นท าความเข้าใจ หรือหาแนวทางแก้ปัญหานัน้ๆ ซึ่งนักวิจัยนิยมใช้ในการศึกษา และ      
3) การศึกษาแบบมุ่งหาค าอธิบาย (Explanatory) เป็นการศึกษาท่ีมีประโยชน์มาก ใช้ส าหรับค้นหา



  94 

ค าอธิบายในงานวิจยัเชิงปริมาณท่ีไม่สามารถค้นหาค าตอบได้ อาจเลือกกรณีศกึษาท่ีเลือกไม่เคยมีมา
ก่อนหรือมีมาบ้าง แตย่งัไมส่ามารถตอบค าถามงานวิจยัได้ 

5. ปัญหาและข้อจ ากดั ในการเลือกตวัอย่างนัน้ขึน้อยู่กบัขอบเขตท่ีแท้จริง ทัง้ใน
ด้านเนือ้หา เวลาสถานท่ีของสิ่งนัน้ การก าหนดขอบเขตท่ีชดัเจนนัน้ท าคอ่นข้างยาก บางครัง้นกัวิจยัอาจ
ก าหนดขอบเขตความต้องการเอง (Arbitrary) ได้แก่ 1) ถ้าศกึษาในกรณีเดียวมีความชดัเจนก็ไม่มีปัญหา 
แต่ถ้ามีหลายกรณีก็อาจมีปัญหาว่าจ านวนกรณีตวัอย่างเท่าไหร่ถึงจะพอ ดงันัน้จ านวนกรณีศึกษา
นกัวิจยัจะต้องพิจารณาถึงจดุมุ่งหมายของการศกึษา ความเป็นไปได้ในเร่ืองเวลา ทรัพยากรและปัจจยั
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ซึ่งคลาสเวล (Creswell, 1998) ได้เสนอแนะให้นักวิจัยไม่ควรเลือกจ านวน
กรณีศกึษาไม่ควรเกิน 4 ราย เพื่อเป็นกรณีสนบัสนนุแนวคิดในการศกึษาหนึ่งๆ 2) ข้อจ ากดัในการน าผล
ไปใช้ในวงกว้าง ซึง่การวิจยัแบบกรณีศกึษาท าได้ไม่มากเน่ืองจากใช้ตวัอยา่งจ านวนน้อย เป็นการศกึษา
เพื่ออธิบาย การออกแบบตวัอย่าง และการด าเนินการศึกษาอาจจะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ และ
สามารถน าไปใช้ในท่ีอ่ืนมากน้อยเพียงใด   

การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น ามาประยกุต์ใช้การวิจยัเชิงคณุภาพแบบวิธีการศึกษาเฉพาะ
กรณี (Case Study Approach) เม่ือได้ผลจากการวิจยัเชิงปริมาณแล้ว น าผลท่ีได้มาพิจารณาจ าแนกเพื่อเลือก
กลุ่มเปา้หมายท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงในการคดัเลือกผู้ ให้ข้อมลูและผู้ ให้ข้อมลูหลกั เพื่อค้นหาค าอธิบาย
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิทธิพลภายในตัวบุคคล อิทธิพลระหว่างบุคคล และอิทธิพลสิ่งแวดล้อมทาง
วฒันธรรม ท่ีสง่ผลตอ่การมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ และเพื่อท าความเข้าใจกระบวนการท่ี
น าไปสูก่ารมีรูปร่างสวยงามของ   ผู้หญิงไทย ท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติ ภายใต้บริบทวฒันธรรมการ
บริโภค  

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤตกิรรมการกินและพฤตกิรรมการกินผิดปกต ิ 
 ในงานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัรวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการ

กินผิดปกติ  มีรายละเอียดดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 การวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการกินและพฤตกิรรมการกินผิดปกติ ปี พ .ศ. 2549-2560 

ช่ือเร่ือง ผู้วิจยั 
(ปีที่เผยแพร่) 

ระเบียบวิธีวิจยั กลุม่ตวัอย่าง/ผู้ ให้
ข้อมลู 

วตัถปุระสงค์ 
การวิจยั 

ผลการวิจยั 

การเปรียบเทียบ
ความหลาก 
หลายของกลุม่
วฒันธรรมและ 
การเปลี่ยนแปลง 
ภาวะโภชนาการ
ผู้หญิงระดบัทีอ่ยู่
มหาวิทยาลยั ใน 4 
ประเทศ 

Hala, et al., 
(2011: 102-
108) 

-แบบส ารวจ 
  A cross-    
 Section 

-นกัศกึษาที่ก าลงั 
 ศกึษาระดบั 
 วิทยาลยัคอื   
 ประเทศจีน  
 จ านวน 207 คน    
 ประเทศญ่ีปุ่ น   
 จ านวน 865 คน 
 ประเทศจอร์แดน  
 จ านวน 322 คน  
และสหรัฐอเมริกา  
จ านวน 432 คน    

-เพื่อทดสอบการ 
 เปลี่ยนแปลง  
 ภาวะโภชนาการ  
 ใน 4 ประเทศกบั 
 ความสมัพนัธ์กบั 
 ความไมพ่งึพอใจ 
 ในรูปร่างร่างของ 
 ตนและรูปแบบ 
 การกิน 

-นกัศกึษาในประเทศจีนเร่ิมมีการ 
 เปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการ 
 ตามด้วยประเทศญ่ีปุ่ น จอร์แดนและ 
 สหรัฐอเมริกา 
-ประเทศจอร์แดนและประเทศจีนคือ    
 ความไมพ่งึพอใจในรูปร่างตนเองอยู่ 
 ในระดบัต ่า  
-นกัศกึษาในประเทศจอร์แดนมีการ 
 ควบคมุอาหารที่อยู่ในระดบัสงู 
 คล้ายกนักบันกัศกึษาประเทศญ่ีปุ่ น 
 และประเทศอเมริกา   
-นกัศกึษาในประเทศญ่ีปุ่ นแสดงให้ 
 เหน็ถึงความสมัพนัธ์ที่ค่อนข้าง 
 ซ า้ซ้อนระหวา่งวฒันธรรม และ 
 ควบคมุอาหาร ความไม่พงึพอใจใน 
 รูปร่างตนเอง และรูปแบบการกิน 
 ส าหรับนกัศกึษาในประเทศอเมริกา 
 สะท้อนให้เหน็ถงึระดบัความคาดหวงั 
 ในเร่ืองของความพงึพอใจในรูปร่าง 
 ตนเอง การควบคมุอาหาร อารมณ์ 
 การกินและทศันคติต่อโรคการกิน 
 ผิดปกติและการเกิดพฤติกรรม 
 ค่อนข้างสงู 

การศกึษาการ
เปลี่ยนแปลง 
ภาวะโภชนาการ 
ทัว่โลกและการ
ระบาดของโรคอ้วน
ในประเทศ 
ที่ก าลงัพฒันา 

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

-วิจยั 
 เชิงปริมาณ 

- -เพื่อศกึษาการ 
 เปลี่ยนแปลงภาวะ 
 โภชนาการทัว่โลก 
 และการระบาด 
 ของโรคอ้วนใน 
 ประเทศที่ก าลงั 
 พฒันา 

-การเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของรูปร่าง 
 ที่ผอมเป็นสิง่ที่เกิดขึน้ในเดก็ผู้หญิง 
 ที่อาศยัอยู่ในเมอืงจากการได้รับสื่อ 
 ต่างๆ สว่นมากให้ความสนใจใน 
 รูปร่างที่ผอมบาง เป็นสาเหตทุี่น า 
 มาถึงความไม่พงึพอใจในรูปร่างที่มี 
 น า้หนกัมาก ซึง่กระตุ้นให้เกิดการ 
 พฒันาไปสูโ่รคการกินผิดปกติในเด็ก 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ช่ือเร่ือง ผู้วิจยั 
(ปีที่เผยแพร่) 

ระเบียบวิธีวิจยั กลุม่ตวัอย่าง/ผู้ ให้
ข้อมลู 

วตัถปุระสงค์ 
การวิจยั 

ผลการวิจยั 

     ผู้หญิง ในอนาคตที่มีรูปแบบการกิน
อาหารที่เปลี่ยนแปลงไป ตามสภาวะ
ทางเศรษฐกิจการเจริญของสงัคมเมือง 
ผู้หญิงที่ต้องใช้แรงงานหรือท างานหนกั
และกระแสโลกาภิวตัน์ การได้รับ
วฒันธรรมอาหารทางตะวนัตก เปลี่ยน
จากอาหารทนัสมยัทางตะวนัตกมกัจะ
บริโภคอาหารที่มาจากธรรมชาติที่มี
ความหลากหลาย 

ศกึษาความ
แตกต่างการ
ประเมินตนเอง
เก่ียวกบัการกิน
พฤติกรรมในหมู่
นกัศกึษาหญิงที่
อาศยัอยู่ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น 
เกาหลี และ
ออสเตรีย   

Mihoko, 
Tominaga. et 
al., (2012: 
1673 
-1681) 

-วิจยัเชิงปริมาณ -จ านวนผู้ เข้าร่วม 
 ทัง้หมด 766 คน 
 ของนกัศกึษา 
 มหาวิทยาลยั   
 (ได้แก่ ญ่ีปุ่ น   
=403 คน    
เกาหลี=178 คน  
 ออสเตรีย= 
 185 คน จาก        
 มหาวิทยาลยั  
 หนึง่ในแต่ละ 
 ประเทศ) 

-เพื่อตรวจสอบ 
 ความแตกตา่งการ 
 ข้ามวฒันธรรมใน 
 การประเมิน 
 พฤติกรรมการกิน 
 ของนกัเรียนหญิง 
 มหาวิทยาลยัตา่ง 
 รับผิดชอบตอ่ 
 พฤติกรรมการกิน 
 ของตนเองและ 
 เป็นผู้ที่จะก าหนด 
 ลกัษณะการ 
 รับประทานอาหาร 
 ของครอบครัวใน 
 อนาคต เป็นการ  
 เปรียบเทียบความ 
 แตกต่างในแต่ละ 
 วฒันธรรม โดย 
 ศกึษาในประเทศ 
 ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้  
 และออสเตรีย 

-พฤติกรรมและทศันคติการกินมี 
 ความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญั 
 ระหว่างวฒันธรรมทัง้ 3 ประเทศ   
 ซึง่นกัเรียนญ่ีปุ่ นได้รับการฝึก 
 พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
 สขุภาพดีกว่านกัเรียนประเทศเกาหลี  
 และนกัเรียนประเทศออสเตรีย 
 บนพืน้ฐานของความหลากหลายของ 
 การบริโภคอาหารและการบริโภค 
 ปกติของอาหารทัง้ 3 มือ้   
-นกัเรียนที่ออสเตรียมีแนวโน้มที่ม ี
 เจตคติในเร่ืองการเตรียมอาหารและ 
 รับประทานคอ่นข้างอิสระมากกวา่ 
 นกัเรียนญ่ีปุ่ นหรือนกัเรียนเกาหล ี 
 บทสรุปได้วา่ผลกระทบของ 
 วฒันธรรมที่แตกต่างด้านกระบวน 
 การทางจิตใจเช่นเดียวกบัความรู้ 
 ความเข้าใจตนเอง อารมณ์ แรงจงูใจ 
 ค่านิยม ควรจะมกีารแนะน าการ 
 ประเมินตนเองในเร่ืองของพฤติกรรม 
 การกินอาหาร 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ช่ือเร่ือง ผู้วิจยั 
(ปีที่เผยแพร่) 

ระเบียบวิธีวิจยั กลุม่ตวัอย่าง/ผู้ ให้
ข้อมลู 

วตัถปุระสงค์ 
การวิจยั 

ผลการวิจยัที ่

ความสมัพนัธ์
ระหว่างพ่อแมแ่ละ
จากพ่อและอาการ
การกินผิดปกติ: 
บทบาท 
การควบคมุ
อารมณ์แบบ
ประนีประนอม 

Aliasghar 
Hosseinza-
de et al.,  
(2013: 
106-110) 

-วิจยัเชิงปริมาณ 
 

-ประชากรศกึษา  
 ระดบั Under 
 Graduate ท่ี 
 Mazandaran ใน 
 ประเทศไอแลนด์ 
 ที่มีอาย ุ19-22 ปี 
-กลุม่ตวัอย่าง 
 เลอืกแบบแบง่ 
   กลุม่ จ านวน  
   237 คน เพศชาย 
   109 คน และเพศ 
   หญิง 128 คน  

-เพื่อประเมิน 
 ความสมัพนัธ์ 
 ระหว่างพ่อแมแ่ละ 
 อารมณ์ที่ผิดปกติ 
 และอาการการกิน 
 ผิดปกต ิ

-การอบรมเลีย้งดขูองพอ่แมแ่บบการ 
 ปกป้องลกูจนเกินไปมีความสมัพนัธ์ 
 ต่อลกัษณะทางอารมณ์แปรปรวน 
 ของลกูให้มีอาการกินผิดปกติท่ีสง่ผล 
 ทางด้านจิตใจด้วย 

การประเมินภาวะ
ของโรค Anorexia 
Nervosa: ปัญหาที่
เป็นประเด็นระดบั
สากลและบริบท
ความท้าทาย 

Lois J. 
Surgenor & 
Sarah 
Maguire, 
(2013) 

 -การสงัเคราะห์  
  งานวิจยั ทัง้ 2 
  ประเภทคือ งาน 
  วิจยัเชิงประจกัษ์ 
  และความ 
  สอดคล้องกบั 
  แนวทางด้าน 
คลินิก 
 
 

  -น าผลงานที่มี 
   คณุค่ามาช่วย 
   ประเมินการเกิด 
 โรค Anorexia  
 Nervosa,วิธีการ 
 เข้าถึงการ 
 ประเมินประเดน็ 
 ปัจจบุนั,อปุสรรค 
 ของกระบวนการ 
 ประเมิน,ขอบเขต, 
 ความส าคญัใน 
 การประเมิน,   
 เคร่ืองมือ,เทคนิค, 
 ขัน้ตอนการ 
 ประเมิน,การ 
 สงัเคราะห์ข้อมลู, 
 วิธีการรายงาน 
 ผลลพัธ์และการ 
 วางแผนการดแูล 

-เพื่อหาความ 
 เช่ียวชาญในการ 
 สมัภาษณ์,การ 
 บรรยายลกัษณะ 
 การรวบรวม 
 ตวัแปรที่เหมาะสม   
 ที่มีความสมัพนัธ์ 
 กบัการประเมิน 
 ในผู้ ป่วยที่เป็น 
 ผู้ ใหญ่   

-พบว่า โรค Anorexia Nervosa มี 
 ความซบัซ้อนและความท้าทายใน 
 การการวินิจฉยัของกลุม่โรค 
 นอกจากการประเมินพฤติกรรมและ 
 การพิจารณาทกัษะของผู้ เช่ียวชาญ 
 ในการวินิจฉยัโรคแล้ว ต้องท าการ 
 ประเมินโดยรวม บทบาทหน้าที ่
 ส าคญัอนัดบัแรกคือการดแูลที่  
 เก่ียวกบัทางด้านร่างกายและปัญหา 
 สว่นบคุคล ส าหรับเคร่ืองมือเก่ียวกบั 
 ความรู้และวิจยัที่เก่ียวข้องกบั  
 พยาธิวิทยาของโรค Anorexia  
 Nervosa การประเมินความรุนแรง 
 ของการเจบ็ป่วย ยา ภาวะโภชนาการ  
 สิ่งเหลา่นีล้้วนเป็นปัจจยัส าคญัใน 
 การประเมินทัง้สิน้ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 

ช่ือเร่ือง ผู้วิจยั 
(ปีที่เผยแพร่) 

ระเบียบวิธีวิจยั กลุม่ตวัอย่าง/ผู้ ให้
ข้อมลู 

วตัถปุระสงค์ 
การวิจยั 

ผลการวิจยัที ่

ศกึษาพฤติกรรมการ
กินและมมุมองของ
วยัรุ่นต่อรูปร่าง 

Nadira,  
Mallick et al., 
(2014) 

-การทบทวน 
 เอกสารการวิจยั 
 เก่ียวกบั 
 พฤติกรรมการ 
 กินและการ 
 เลอืกอาหารของ 
 วยัรุ่นและปัจจยั 
 องค์ประกอบที ่
 น่าจะเป็นไปได้ 
-เอกสารการวิจยั 

- -เพื่อเข้าใจใน 
 มมุมองของการ 
 มีน า้หนกัเกินและ 
 รูปแบบการกินของ 
 วยัรุ่นหญิงใน  
 ประเทศที่ก าลงั 
 พฒันาและ 
 ประเทศที่พฒันา  
 แล้ว พฤติกรรม 
 การกินของวยัรุ่น 
 เป็นลกัษณะของ  
 บคุคลและอิทธิพล 
 ของสภาพ 
 แวดล้อม 
 

-อิทธิพลสภาพแวดล้อมทางสงัคม 
 เช่น ครอบครัว เพ่ือนและเครือข่ายที่ 
 ให้ความช่วยเหลือและปัจจยัอื่นๆ  
 เช่น อาหารโรงเรียน ร้านขายอาหาร  
 ย่ิงไปกวา่นัน้ 
-ปัจจยัส าคญัอื่นๆ เช่น ระบบสงัคม 
 ขนาดใหญ่ อนัทีป่ระกอบด้วย 
 สื่อสารมวลชน การตลาด และสื่อ 
 โฆษณา ชมุชนและคา่นิยมทาง 
 วฒันธรรม โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง 
-วยัรุ่นที่มีมมุมองเก่ียวกบัรูปร่าง 
 น า้หนกัตวัและความผอมบางที่จะ 
 น าไปสูร่ะดบัการพฒันาการ 
 พฤติกรรมการกินระดบัปานกลาง 
 และไปสูก่ารกินที่ผิดปกติอย่างรุนแรง 

การเพ่ิมขึน้ของการ
กินผิดปกติใน
เอเชีย: โดยใช้การ 
Review 

Kathleen M. 
Pike & 
Patricia E. 
Dunne, 
(2015: 1) 

-การจดักลุม่ 
 Discussion  
 อบุตัิการณ์โดย 
 รวมของการเกิด 
 โรคการกินผิด 
 ปกติในสงัคม 
 ตะวนัออก 
 

-การจดัทีม 
 อธิบายกระบวน 
 การบริบททาง   
 วฒันธรรมแบบ 
 โลกตะวนัตก 
 ผลจากการข้าม 
 วฒันธรรม 
 บรรทดัฐานทาง 
 ความเป็นมาทาง   
 ประวตัิศาสตร์ 
 ในจดุยดึที่แสดง 
  ถงึความเข้าใจ 
  ของการเกิดโรค 
  ในภมูิภาค 
  เอเชีย 

-เพื่ออธิบายเร่ือง 
 ราวที่เก่ียวกบั 
 ความสมัพนัธ์ 
 ระหว่างวฒันธรรม   
 และการกินผิด 
 ปกต ิ

-พบว่ามีการแพร่หลายของการข้าม 
 วฒันธรรม ท าให้เกิดความหลาก 
 หลายทางวฒันธรรมที่แตกต่างกนั 
 ท าให้มีการเพ่ิมของการกินผิดปกติ 
 ในแถบเอเชีย ซึง่ปัจจยัของเกิดโรค 
 การกินผิดปกติทัง้ในเพศชายและ 
 เพศหญิง การที่คนกินผิดปกตินัน้ 
 ควรต้องพิจารณาจากข้อบง่ชี ้
 ลกัษณะตา่งๆ ได้แก่ BMI การมอง 
 คณุค่าตวัเองต ่า (Self-Esteem)  
 มองแง่ลบ (Negative Affect) 
 บคุลิกภาพแบบสมบรูณ์ 
 (Perfectionism) การใช้ยา (Drug  
 Use) การลดน า้หนกัจากการได้รับ 
 ความกดดนัจากครอบครัวและกลุม่ 
 เพื่อน (Perceived Pressure to 
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    ตาราง 2 (ตอ่) 

ช่ือเร่ือง ผู้วิจยั 
(ปีที่เผยแพร่) 

ระเบียบวิธีวิจยั กลุม่ตวัอย่าง/ผู้ ให้
ข้อมลู 

วตัถปุระสงค์ 
การวิจยั 

ผลการวิจยัที ่

      Lose weight from Parents and  
 Peers) นอกจากนัน้ การท าความ 
 เข้าใจวฒันธรรมนัน้ เป็นลกัษณะ 
 เฉพาะของแต่ละวฒันธรรม รวมทัง้  
 อิทธิพลจากวฒันธรรมตะวนัตกและ 
 การเปลีย่นแปลงทางสงัคมไปสูส่งัคม 
 อตุสาหกรรมและสงัคมเมือง 

ความเสี่ยงของโรค
การกินผิด 
ปกติและขนาดการ
เกิด Psycho 
-pathological 

Vilma 
Garrido, 
Riquenes 
Josefina, 
& Sala Roca, 
(2015:  
87-99) 

-การวิจยัเชิง 
 ปริมาณ 
-ใช้แบบประเมิน  
 EAT (40-Item  
 Eating   
 Attitudes Test)  
(Garner &   
Garfinkel.1979)  

-กลุม่ตวัอย่าง 
 อาย ุ12-20 ปี  
 โดยแบ่งออกเป็น 
 ตามช่วงอาย ุ 
 12-14 ปี จ านวน 
 150 คน, ช่วง 
 อาย ุ15-17 ปี  
 จ านวน 230 คน  
ช่วงอาย ุ18-20  
ปี จ านวน  
49 คน เป็นผู้ชาย 
 จ านวน 207 คน    
 และเป็นผู้หญิง 
 จ านวน 196 คน 

 -เพื่ออธิบายความ 
  สมัพนัธ์ระหว่างความ
เสี่ยงของการเกิดโรค
การกินผิด          

    ปกติและการเกิด 
    พยาธิสภาพทาง 
    จิตในวยัรุ่น 

-พบว่านกัเรียน จ านวน  404 คน  
 อาศยัอยู่ในบาร์เซโลนา สเปน และ 
 อายรุะหว่าง 12 และ 20 ปี ได้รับ 
 การทดสอบทศันคติและการกินผิด 
 ปกติ โดยใช้แบบวดัเจตคติ EAT-40  
 และรายละเอียดต่างๆ ของครอบครัว   
 เป็นร้อยละ 25.2 ที่ตรวจพบความ 
 เสี่ยงของกินผิดปกตินี ้เป็นมากใน 
 ผู้หญิงอาย ุ12 และ 15 ปี และกลุม่ 
 วยัรุ่นที่เสีย่งตอ่การกินผิดปกติมี 
 ระดบัสงูในเร่ืองพยาธิสภาพด้าน 
 จิตใจ (Psychopatho-Logical)  
 สว่นใหญ่มีความวิตกกงัวลเก่ียวกบั 
 การมีมนษุย์สมัพนัธ์กบับคุคลอื่น 

ศกึษาความชกุ 
ของโรค อบุตัิการณ์
และวิถีทางธรรมชาติ
ของการเกิดโรค 
Anorexia  
Nervosa และ 
Bulimia Nervosa
ของเดก็ก่อนวยั 
รุ่นและเด็กวยัรุ่น 

Michaela, 
Nagl el at., 
(2016) 

-การส ารวจ 
-การก าหนด 
 ระดบั T0 และ 
 มีการเฝา้ติด 
 ตามทัง้ 3 ระดบั 
(T1,T2,T3)การ 
 เก็บข้อมลูแบบ 
 EDSP Study  
 เป็นตวัก าหนด 
 การเก็บข้อมลู 

-เดก็ก่อนวยัรุ่น 
และวยัรุ่น อาย ุ       
 24 ปี จ านวน  
3,021 คน   

  -เพื่อประเมินความ 
   ชกุของโรค  
   อบุตัิการณ์ อายแุละ 
   ความแน่นอนการ 
วินิจฉยัการเกิด 
ระดบัเร่ิมต้นและ 
ระดบัต ่าสดุของ 
การเกิดโรค  
AN และBN 
  

-จากการติดตามผู้ ป่วยแรกประเมนิ  
 การแสดงออกร้อยละ 14-36 ขณะที ่
 การเกิดการกินผิดปกติจะคอ่ยๆ เกิด 
 ในเร่ืองของอาการ โดยเฉพาะในก่อน 
 วยัรุ่นและเดก็วยัรุ่น โดยมีความ 
 สมัพนัธ์เก่ียวกบัปัจจยัที่มอีิทธิพล 
 มากมาย เพื่อน ามาพิจารณาอาการ 
 เปลี่ยนแปลง ซึง่เป็นลกัษณะพิเศษ 
 ค่อนข้างมีระดบัต ่าของโรคกินผิด 
 ปกต ิ
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 ตาราง 2 (ตอ่) 

 

ช่ือเร่ือง ผู้วิจยั 
(ปีที่เผยแพร่) 

ระเบียบวิธีวิจยั กลุม่ตวัอย่าง/ผู้ ให้
ข้อมลู 

วตัถปุระสงค์ 
การวิจยั 

ผลการวิจยัที ่

การเติบโตของ
วยัรุ่นไทย ทา่ม 
กลางความเปลี่ยน 
แปลงของสงัคม:
กรณีศกึษาเปรียบ 
เทียบความแตก 
ต่างทางเพศในการ
มองภาพลกัษณ์
รูปร่างในอดุมคติ 
ความไมพ่งึพอใจ 
ในรูปร่างและวิธีการ
ให้ได้มาซึง่
ภาพลกัษณ์ 
รูปร่างอนัเป็นผลเสีย
ต่อสขุภาพของวยัรุ่น
ไทย 
อาย ุ16-19 ปี 
ในเขตกรุงเทพฯ 

จลุนี เทยีนไทย
,(2549: 1) 

-การผสานวิธี 
 การวิจยัเชิง 
 คณุภาพ: ใช้    
 ระเบยีบวิธีการ 
 วิจยัทาง  
 มานษุยวิทยา 
 อนัหลากหลาย  
 เช่น การ 
 สงัเกตการณ์ 
 อย่างมีสว่นร่วม  
 การสนทนากลุม่ 
 และการ 
 สมัภาษณ์แบบ 
 เจาะลกึและ 
 การวิจยัเชิง 
 ปริมาณ: การใช้ 
 แบบสอบถาม 
 เพื่อการส ารวจ 

-วยัรุ่นไทย อาย ุ 
 16-19 ปี ในเขต 
 กรุงเทพฯ 

  -เพื่อแสดงให้เหน็     
   ถึงความแตกตา่ง         
   ของภาพลกัษณ์  
   เรือนร่างใน 
   อดุมคติของวยัรุ่น 
   หญิงและชาย ใน 
   เขตกรุงเทพฯ   
-เพื่อค้นหาแหลง่ 
อิทธิพลตา่งๆ ที่      
ท าให้วยัรุ่นมี 
 การรับรู้เร่ือง 
 ภาพลกัษณ์  
 เรือนร่างใน 
 รูปแบบดงักลา่ว       
-เพื่อแสดงให้ถึง 
 ความแตกตา่ง 
 ของวยัรุ่นหญิง  
 และวยัรุ่นชายที ่
 เก่ียวข้องกบั  
 ความไมพ่งึพอใจ 
 ในรูปร่างของตน      

-พบว่า 1) ภาพลกัษณ์เรือนร่างใน 
 อดุมคติของวยัรุ่นหญิงและชาย ใน 
 เขตกรุงเทพฯ คือ รูปร่างที่สงู (ตาม 
 มาตรฐานของชนชาติตะวนัตก) และ 
 รูปร่างที่มีความกระฉบั โดยวยัรุ่นหญิง 
 จะช่ืนชมรูปร่างที่ผอมบางเป็นพิเศษ  
 ในขณะที่วยัรุ่นชายจะนิยมรูปร่างที่ 
 เน้นสดัส่วนทีแ่สดงให้เหน็ถึงกล้ามเนือ้ 
 หน้าอก ไหลแ่ละแขนอย่างชดัเจน  
 2) แหลง่ที่มาของสิ่งที่มีอิทธิพลตอ่ 
 เร่ืองภาพลกัษณ์รูปร่างในอดุมคติได้ 
 ถกูจ าแนกไว้ ตามล าดบั (จากมากที่ 
 สดุไปหาน้อยทีส่ดุ) ได้แก่ นิตยสาร  
 รายการโทรทศัน์ กลุม่เพื่อน ครอบครัว 
กระแสแฟชัน่ ทศันะของเพศตรงข้าม การ
ตระหนกัรู้ด้วยตนเอง และความรู้เร่ือง
สขุภาพ 3) วยัรุ่นหญิง และชาย 
 มองส่วนของรูปร่างที่ไมพ่งึปรารถนา
แตกต่างกนั กลา่วคือวยัรุ่นหญิงจะให้ 
 ความส าคญัในเร่ืองนีม้ากกว่าวยัรุ่น 
 ชาย โดยวยัรุ่นหญิงจะมีวิธีการมองใน 
 รายละเอียดในแต่ละอวยัวะที่ตนไม ่
 พงึพอใจในขณะที่วยัรุ่นชายจะมอง  
 สว่นตา่งๆ เหลา่นีใ้นภาพรวม 4) วิธี 
 การตา่งๆ ที่วยัรุ่นในกรุงเทพฯ นิยมใช้ 
 เพื่อให้ได้รูปร่างที่ตนต้องการ ได้แก่  
 การเลน่กีฬา ออกก าลงักาย การจ ากดั 
 อาหาร การลดความอ้วนโดยใช้ยาไป  
 จนถึงการล้วงคอให้อาเจียนสรุปวยัรุ่น 
 ในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะวยัรุ่นหญิงยงั 
 ขาดความรู้ข้อมลู 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ช่ือเร่ือง ผู้วิจยั 
(ปีที่เผยแพร่) 

ระเบียบวิธีวิจยั กลุม่ตวัอย่าง/ผู้ ให้
ข้อมลู 

วตัถปุระสงค์ 
การวิจยั 

ผลการวิจยั 

ประวตัิความเป็น 
มาวิวฒันาการ 
สาเหตขุองการเกิด
โรคการกินที่ผิด 
ปกติ ในมมุมองทีเ่น้น
ปัจจยัทาง 
สงัคมและวฒันธรรม 

จลุนี เทยีนไทย, 
(2550: 93-99) 

-การค้นคว้า 
 ข้อมลูทาง 
 เอกสารรวบ  
 รวมเร่ืองราว 
 ประวตัิความ 
 เป็นมาของโรค 
 การกินผิดปกติ 
 ปัจจยัที่ค้นพบ 
 วา่เป็นสาเหต ุ
 ของการเกิดโรค 
 นี ้จากหนงัสอื
และเอกสารงาน 
วิจยัทัง้ในและ
ต่างประเทศที่ได้มี
การตีพิมพ์ในรอบ
สี่สิบปีทีผ่่านมา
ตัง้แตช่่วงปี พ.ศ.
2508-2550 (ค.ศ.
1965-2007) 

-ค้นคว้าข้อมลู 
 การวิจยัจาก 
 ต าราหนงัสือ  
 บทความวารสาร 
 และบทความใน 
 นิตยสาร ทัง้ใน 
 และตา่งประเทศ      
 ในแต่ละทวีป ซึง่ 
 จดัเป็นประเภท 
ของงานวิจยัที่ใช้
เทคนิคการค้นคว้า
ข้อมลูทางเอกสาร
(Documentary 
Research) 

-เพื่อให้เหน็แนว
ทางการค้นพบโรค 
การกินที่ผิดปกต ิ
และพฒันาการของ
โรคการกินทีผิด 
ปกติ ในแตล่ะยคุ
สมยัและในแตล่ะ 
สงัคม ว่าเป็นเช่นไร  

-  การชีใ้ห้เหน็ว่า
ปัจจยัทางสงัคม
และวฒันธรรมนัน้ 

   มีสว่นผลกัดนั ท่ี 
   ท าให้เกิดและแพร่ 
   กระจายโรคนีไ้ปสู ่
กลุม่เสี่ยงที่เป็น 
วยัรุ่นทัว่โลก ที่มี 
อตัราแนวโน้มของ 
การเพ่ิมขึน้ที่ทวีคณู 

-ยคุแรก : ยคุโรคที่หายากและยงัม ี
 แตค่วามคลมุเครือ ช่วงต้นปี ค.ศ.1960 
พบว่ามกัเกิดในแหลง่เมือง 
 หลวงเพราะมีคลนิิกและโรงพยาบาล 
 และมีจิตแพทย์ผู้ เช่ียวชาญและท า 
 การวินิจฉยัโรคและรักษาโรคศกึษา 
 ลกัษณะ Case Study ของโรค  
-ยคุที่ 2 : ยคุการเพิ่มขึน้ทวีคณูของ 
 โรคการกินที่ผิดปกติ ในปี ค.ศ.1970- 
 1980 พบว่า 1) โรคนีเ้กิดในสตรีอาย ุ 
 15-25 ปี 2) แหลง่ที่เกิดอเมริกา  
 ประเทศทางยโุรป เอเชีย มีการเพ่ิมขึน้ 
 ของโรค Anorexia  
-ยคุที่ 3 : ยคุของการได้รับความสนใจ 
 และการศกึษาอย่างเป็นทางการ  
 ในช่วงปี ค.ศ.1990 พบว่า 1) ติดตาม 
 ผู้ ป่วยโรคนี ้โดยเปิดสถานบ าบดัใน 
 ด้านการรักษาและการเข้ารับการ 
 บ าบดั ปี1965-1991พบว่าในช่วง  
 ค.ศ.1980 เป็นชว่งของแฟชัน่นิยม 
 รูปร่างหน้าตาหุน่นางแบบที่มีรูปร่าง 
 ผอมเพรียว 2) เกิดในสตรีอาย ุ10-19 
 ปี 3) วงการแพทย์ตัง้สมมติฐานของ 
 สาเหตกุารเกิดโรคนีจ้าก 2 ทางคือ 
 ปัจจยัด้านชีวภาพ: มารดาของวยัรุ่นมี 
 ความผิดปกติทางจิตและป่วยโรคนี ้
 เป็นเวลานาน ปัจจยัด้านสงัคมและ 
 วฒันธรรมที่สร้างความกดดนัให้วยัรุ่น  
 อยากผอม 4) เร่ิมใช้ค าจ ากดัความ 
 ของอาการโรคผิดประเภทว่า  
 "Bulimia" อย่างเป็นทางการ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ช่ือเร่ือง ผู้วิจยั 
(ปีที่เผยแพร่) 

ระเบียบวิธีวิจยั กลุม่ตวัอย่าง/ผู้ ให้
ข้อมลู 

วตัถปุระสงค์ 
การวิจยั 

ผลการวิจยั 

       
 

-ยคุที่ 4 : ยคุที่โรคการกินที่ผิดปกติ 
ได้กลายเป็นโรคระบาดของสงัคมโลก 
ในช่วงกลาง ค.ศ.1990-ปัจจบุนั พบวา่ 
1) อตัราการเพิ่มขึน้ของโรคนีพ้บทกุแหง่
ทัว่โลก เป็นยคุของการแลกเปลี่ยนข้อมลู
เทคโนโลยีในการสื่อสารของสือ่ (Mass 
Media) 2) ค่านิยมความกลวัอ้วน (Fat 
Phobia) สว่นใหญ่มีรูปร่างที่ผอมบาง 
(Slender Body) 3) ถกูมองเป็นโรค
ระบาด แหง่ยคุสมยัใหม่ ตวัแปรที่
สนบัสนนุให้เกิดโรคนีค้ือ ปรัชญา
เศรษฐกิจแบบบริโภคนิยมที่มกัสร้าง
ความอยาก (Desire) การให้ได้มา ซึง่
การตอบสนองตอ่ความต้องการของ
บคุคล (Personal Satisfaction) ทีถ่กูท า
ให้เข้าใจผิดวา่ตนมีไมเ่พียงพอและสิ่ง 
 เหลา่นีต้นอยากได้ สามารถซือ้หา 
 ลงทนุกนัได้ในยคุนี ้จงึลงทนุ เพื่อให้ 
 ได้รูปร่างดดูีสวยงาม แบบไร้ที่ติอยู่ 
 ตลอดเวลา 

รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตและพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร
พร้อมบริโภคของ
คนวยัท างานใน
กรุงเทพฯ 

สวุพิชญ์  
ตัง้นิมิตชยักลู, 
(2552) 

-การวิจยัเชิง 
 ปริมาณ 
-แบบสอบถาม 

กลุม่ตวัอย่างคือ 
ผู้บริโภค ในวยั
ท างาน ที่มีอาย ุ
ตัง้แต ่20 ปี-55 ปี
โดยเป็นผู้ท างาน/ 
ใช้ชีวิตอยู่ใน
กรุงเทพฯ จ านวน 
385 คน โดยใช้
แบบสอบถามใน 
การเก็บข้อมลู 

 -เพื่อศกึษารูปแบบ 
  การด าเนินชีวิตและ
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 
  พร้อมบริโภคของ 
  คนวยัท างานใน 
กรุงเทพฯ 

-พบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ  
  26-31 ปี สถานภาพโสด ระดบัการ 
ศกึษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ 
 พนกังานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย 
10,001-25,000 บาท/เดือน จ านวน 
 สมาชิกทีอ่าศยัอยู่ร่วมกนั ณ ปัจจบุนั 
 2-3 คน บริโภคอาหาร พร้อมบริโภค  
 ประเภทแช่แข็ง มกับริโภคคนเดียวที่ 
 บ้าน บริโภคมือ้เย็น และบริโภคเมื่อ 
 ไม่สามารถหาอาหารปรุงสดมาแทน 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ช่ือเร่ือง ผู้วิจยั 
(ปีที่เผยแพร่) 

ระเบียบวิธีวิจยั กลุม่ตวัอย่าง/ผู้ ให้
ข้อมลู 

วตัถปุระสงค์ 
การวิจยั 

ผลการวิจยั 

      ได้ สว่นพฤติกรรมการเลือกประเภท 
 ของอาหารพร้อมบริโภคมีความ 
 สมัพนัธ์กบัช่วงอาย ุระดบัการศกึษา  
 อาชีพ จ านวนสมาชิกใน ครอบครัว  
  และความสนใจด้านอาหาร 
  พฤติกรรมการเลือกสถานที่ในการ 
  บริโภคอาหารพร้อม บริโภคมีความ 
  สมัพนัธ์กบัสถานภาพสมรสและ 
  กิจกรรมด้านการท างาน พฤติกรรม 
  การเลือกบคุคลที่ร่วมบริโภคอาหาร 
  พร้อม บริโภค มคีวามสมัพนัธ์กบั 
  ช่วงอาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ 
  จ านวนสมาชิกครอบครัวและความ 
  คิดเหน็เก่ียวกบัอาหารพร้อมบริโภค 
  พฤติกรรมการบริโภคด้านมือ้อาหาร 
  มีความสมัพนัธ์กบัจ านวนสมาชิกใน 
  ครอบครัว กิจกรรมด้านการท างาน 
 และความคิดเห็นเก่ียวกบัอาหาร 
  พร้อมบริโภคพฤติกรรมการบริโภค 
  ด้านโอกาสในการบริโภคมีความ 
  สมัพนัธ์กบัช่วงอาย ุสถานภาพสมรส 
  ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 
  และกิจกรรม ด้านการท างาน 
  พฤติกรรมการเลือกสถานที่ในการ 
  บริโภคอาหารพร้อมบริโภคมีความ 
  สมัพนัธ์กบัสถานภาพสมรสและ 
 กิจกรรมด้านการท างานพฤติกรรม 
  การเลือกบคุคลที่ร่วมบริโภคอาหาร 
  พร้อมบริโภคมีความสมัพนัธ์กบัชว่ง 
  อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ จ านวน 
สมาชิกครอบครัวและความคิดเห็น 

 



  104 

ตาราง 2 (ตอ่) 

ช่ือเร่ือง ผู้วิจยั 
 (ปีที่เผยแพร่) 

ระเบียบวิธีวิจยั กลุม่ตวัอย่าง/ผู้ ให้
ข้อมลู 

วตัถปุระสงค์ 
การวิจยั 

ผลการวิจยั 

  - 
 

    เก่ียวกบัอาหารพร้อมบริโภค  
 พฤติกรรมการบริโภคด้านมือ้อาหาร  
มีความสมัพนัธ์กบัจ านวนสมาชิกใน 
 ครอบครัว กิจกรรมด้านการท างาน  
 และความคิดเห็นเก่ียวอาหารบริโภค  
 พฤติกรรมการบริโภคด้านโอกาสใน 
 การบริโภคมีความสมัพนัธ์กบัช่วง 
 อายสุถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 
รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนและกิจกรรมด้าน
การท างาน 

พฤติกรรมการ 
บริโภคอาหารของ
วยัรุ่นในจงัหวดั
สงขลา: การ
สงัเคราะห์องค์ 
ความรู้และปัจจยั 
ที่มีอิทธิพลตอ่
พฤติกรรมการ 
บริโภคอาหาร 

จิราภรณ์   
เรืองยิ่ง และ 
คณะ,  
(2559: 246- 
247) 

-การวิจยัแบบ 
 ผสมผสาน 
-แบบส ารวจ 
-แบง่เป็น 2ระยะ 
 ระยะที ่1ท าการ  
 สงัเคราะห์งาน 
 วิจยัด้วยวิธีการ 
 วิเคราะห์เนือ้หา  
 (Content  
  Analysis) จาก 
 ผลงานที่เก่ียว 
 ข้องกบั 
 พฤติกรรมการ 
 บริโภคอาหาร 
 ของวยัรุ่น  
 ในช่วงปี พ.ศ. 
 2543-2553  
 จากสถาบนั 
 อดุมศกึษาของ 
 รัฐในประเทศ 
 ไทย ได้แก ่

ประชากรคือ  
นกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่  
4-6 ที่ก าลงัศกึษา
ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกึษา 2554  
สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การ 
ศกึษา 16 ใน
จงัหวดัสงขลา  
จ านวน 42 
โรงเรียน จ านวน 
นกัเรียนทัง้สิน้ 
30,676 คน แล้ว
ท าการสุม่แบบ
หลายขัน้ตอน 
(Multi-Stage 
Random 
Sampling) 

-การสงัเคราะห์ 
    องค์ความรู้เก่ียว            
    กบัพฤติกรรม  
    การบริโภคอาหาร 
    ของวยัรุ่น 
 -เปรียบเทียบ 
 พฤติกรรมการ 
 บริโภคอาหารของ   
 วยัรุ่นในจงัหวดั 
 สงขลา จ าแนก 
 ตามปัจจยัทาง 
 ชีวสงัคม ศกึษา 
 ปัจจยัที่มีอิทธิพล 
ต่อพฤติกรรม 
 การบริโภคอาหาร 
ของวยัรุ่นใน    
 จงัหวดัสงขลา 

-พบว่าปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัพฤติกรรม 
 การบริโภคอาหารของวยัรุ่นม ี3 กลุม่ 
 คือปัจจยัทางชีวสงัคม ปัจจยัภายใน 
 ตวับคุคล และปัจจยัภายนอกตวั 
 บคุคล พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 อยู่ในระดบัปานกลาง โดยวยัรุ่นที ่
 ระดบัการศกึษาของผู้ปกครองและ 
 รายได้ของครอบครัวตา่งกนัมี 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ 
 แตกต่างกนั ปัจจยัภายในตวับคุคล  
 ได้แก่ เจตคติต่อการบริโภคอาหาร 
 และคา่นิยมในการบริโภคอาหาร 
 ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรม 
 การบริโภคอาหารของวยัรุ่นใน 
 จงัหวดัสงขลาอยา่งมนียัส าคญัทาง 
 สถิติที่ระดบั .01 และความรู้เก่ียวกบั 
 การบริโภคอาหารมีความสมัพนัธ์ 
 ทางลบกบัพฤติกรรมการบริโภค 
 อาหารของวยัรุ่นอย่างมีนยัส าคญั 
 ทางสถิติที่ระดบั .01 ปัจจยัภายนอก 
 ตวับคุคล ได้แก่ อิทธิพลของสือ่ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ช่ือเร่ือง ผู้วิจยั 
 (ปีที่เผยแพร่) 

ระเบียบวิธีวิจยั กลุม่ตวัอย่าง/ผู้ ให้
ข้อมลู 

วตัถปุระสงค์ 
การวิจยั 

ผลการวิจยั 

   วิทยานิพนธ์/ 
 ปริญญานิพนธ์  
 ระดบับณัฑิต 
 ระยะที ่2 การ 
 วิจยัเชิงปริมาณ 

   โฆษณามีความสมัพนัธ์ทางบวก 
  กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 ของวยัรุ่นในจงัหวดัสงขลาอย่าง 
 มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
 ค่านิยมในการบริโภคอาหารอิทธิพล 
 ของสือ่โฆษณาและความรู้เก่ียวกบั 
 การบริโภคอาหาร ร่วมกนัท านาย 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ 
 วยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา ร้อยละ 11.30 

การศกึษาความ 
ไม่พงึพอใจในรูปร่าง
ของตนเองและความ
ผิดปกติในพฤติกรรม
การ 
กินอาหารของนิสิต 
หญิงระดบั 
ปริญญาตรี  
ในมหาวิทยาลยั
นเรศวร 

พฒันาวดี  
พฒันถาบตุร 
และคณะ, 
(2554) 

-การวิจยัเชิง 
 ปริมาณ 
-แบบสอบถาม 
 

-นิสิตหญิงระดบั 
 ปริญญาตรีใน 
 มหาวิทยาลยั 
 นเรศวร จ านวน 
497 คน 

-เพื่อศกึษาความ 
 ไม่พงึพอใจใน 
 รูปร่างของตนเอง 
 และความผิดปกต ิ
 ในพฤติกรรมการ 
 กินอาหารของนิสิต 
 หญิงระดบั 
 ปริญญาตรี ใน 
 มหาวิทยาลยั 
 นเรศวร 

-พฤติกรรมการกินของนิสิตหญิงพบวา่  
 ร้อยละ 5.02 ของนิสิตหญิง ที่ศกึษามี 
 ทศันคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติ 
 สงู 

ศกึษาพฤติกรรมการ
ลดน า้หนกัที่ 
ไม่ถกูต้องของวยัรุ่น
และเยาวชนไทย 

ศิวรักษ์   
กิจชนะไพบลูย์, 
(2554: 179 
-189) 

-ศกึษาจาก    
เอกสารและงาน             
วิจยัที่ผ่านมาใน 
รอบ 5 ปี (พ.ศ. 
2549-2554) 

-เอกสารและงาน 
 วิจยัที่ผ่านมาใน 
 รอบ 5 ปี (พ.ศ. 
 2549-2554) ท่ีมี 
 ค าส าคญัหลกัคือ 
 พฤติกรรมการลด 
 น า้หนกั ความ 
 อ้วน วยัรุ่น 
 เยาวชน จ านวน   
 21 เร่ือง 
 
 

-เพื่อน าเสนอ   
 สถานการณ์ 
 พฤติกรรมการลด 
 น า้หนกัของวยัรุ่น 
 และเยาวชนไทย  
 ปัจจยัตา่งๆ ที ่
 เก่ียวข้องกบัการ 
 เกิดพฤติกรรมการ 
 ลดน า้หนกัและ 
 วิธีการลดน า้หนกั 
 ที่เหมาะสมส าหรับ 
 วยัรุ่นและเยาวชน 

-วยัรุ่นและเยาวชนไทยให้ความส าคญั 
 กบัภาพลกัษณ์ภายนอกและไม่พงึพอ 
 ใจในรูปร่างของตนเอง สง่ผลให้เกิด 
 พฤติกรรมการลดน า้หนกัที่ไม่ถกูต้อง 
 คือ การใช้ยาลดน า้หนกัการอดอาหาร  
 การใช้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและการ 
 ดื่มกาแฟลดน า้หนกั ซึง่เกิดจากปัจจยั 
 ภายใน ได้แก่ ทศันคติตอ่ความอ้วน 
 ค่านิยม การรับรู้ประโยชน์และ 
 อปุสรรคของการลดน า้หนกั สว่น 
 ปัจจยัภายนอก ได้แก่ กลุม่เพื่อน สื่อ 
 และโฆษณา ในประเทศไทย การจดั 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ช่ือเร่ือง ผู้วิจยั 
 (ปีที่เผยแพร่) 

ระเบียบวิธีวิจยั กลุม่ตวัอย่าง/ผู้ ให้
ข้อมลู 

วตัถปุระสงค์ 
การวิจยั 

ผลการวิจยั 

    ไทย 
 

 การแก้ปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรมการ 
 ลดน า้หนกัของวยัรุ่นยงัไม่ชดัเจน 

พฤติกรรมการลด
ความอ้วนของ
นกัศกึษาระดบั 
ปริญญาตรี จงัหวดั
นนทบรีุ 

สมศกัด์ิ  
ถ่ินขจี และ 
พลูศกัด์ิ  
พุม่วิเศษ,(2555: 
ก) 

-การวิจยัเชิง 
 ปริมาณ 
-แบบสอบถาม 

 -เพื่ออธิบาย 
 ลกัษณะทาง 
 ประชากรของ 
 นกัศกึษา  
-เพื่ออธิบาย 
 พฤติกรรมการ 
 ลดความอ้วนของ 
 นกัศกึษา  

-เพื่อหาความ 
 สมัพนัธ์ระหว่าง   
 ปัจจยัน า ปัจจยั 
 เอือ้และปัจจยั 
 เสริมและ 
 พฤติกรรมการลด 
 ความอ้วนของ 
 นกัศกึษา 
-เพื่อหาปัจจยัที่ม ี
 อ านาจการท านาย 
 พฤติกรรมการลด 
 ความอ้วนของ 
 นกัศกึษา  
 
 

-พบว่ากลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ไม่มี 
 โรคประจ าตวั ร้อยละ 89.0 มีเพียง 
 ร้อยละ 11.0 ที่มโีรคประจ าตวั ได้แก่  
 โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู โรค 
 หวัใจ และโรคภมูิแพ้ ร้อยละ 47.5 มี 
 ความรู้เก่ียวกบัโรคอ้วนอยู่ในระดบั 
 พอใช้ ร้อยละ 43.3 มีทศันคติตอ่การ 
 ลดความอ้วนและร้อยละ 38.2 มี 
 พฤติกรรมการลดความอ้วน อยู่ใน 
 ระดบัปานกลาง ส่วนข้อมลูสว่น 
 บคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุความเพียง 
 พอของรายได้และการมีสมาชิกใน 
 ครอบครัวที่เป็นคนอ้วนมีความ 
 สมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลดความ 
 อ้วน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 
 ระดบั .05 นกัศกึษาที่มีเพศ และชัน้ 
 ปีที่ศกึษาที่แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรม 
 การลดความอ้วนที่แตกตา่งกนัอย่าง 
 มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
-ปัจจยัน า ไม่มีความสมัพนัธ์กบั 
 พฤติกรรมการลดความอ้วน ปัจจยั 
 เอือ้มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั 
 พฤติกรรมการลดความอ้วนอย่างมี 
 นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ 
 ปัจจยัเสริมมีความสมัพนัธ์ทางลบกบั 
 พฤติกรรมการลดความอ้วน อย่างมี 
 นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 การ 
 วิเคราะห์การถดถอยของพฤติกรรม 
 การลดความอ้วนพบวา่ตวัแปรการ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ช่ือเร่ือง ผู้วิจยั 
 (ปีที่เผยแพร่) 

ระเบียบวิธีวิจยั กลุม่ตวัอย่าง/ผู้ ให้
ข้อมลู 

วตัถปุระสงค์ 
การวิจยั 

ผลการวิจยั 

       
    

-ได้รับการตรวจรักษาที่เหมาะสมและ 
 การได้รับข้อมลูด้านการออกก าลงักาย 
 ที่เหมาะสมมีความสมัพนัธ์กบั 
 พฤติกรรมการลดความอ้วน และใช้ 
 พยากรณ์พฤติกรรมการลดความอ้วน 
 ได้ โดยมีประสิทธิภาพการพยากรณ์ 
 ร้อยละ 10.0 

การศกึษา
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารจาน
ด่วนของ  บคุคลวยั
ท างานในเขต
กรุงเทพฯ 

เครือมาศ  
มีเกษม
,(2554) 

-การวิจยัเชิง 
 ปริมาณ 
-แบบสอบถาม 

-ประชากรคือ  
 วยัท างาน และ 
 มีอายตุัง้แต ่20  
 ปี ขึน้ไป ในเขต   
 กรุงเทพฯ  
-กลุม่ตวัอย่าง 
 จ านวน 40 คน 
 ซึง่เลือกกลุม่ 
 ตวัอย่างแบบ 
 เฉพาะเจาะจง   

-เพื่อศกึษาทศันคติ 
 ที่มีตอ่อาหารจาน 
 ด่วนของบคุคลวยั 
 ท างานที่อยู่ใน     
 เขตกรุงเทพ 
-เพื่อศกึษา 
   พฤติกรรมการ 
   บริโภคอาหาร 
 จานดว่นของ 
   บคุคลวยัท างาน 
   ที่อยู่ในเขต 
 กรุงเทพฯ 
-เพื่อศกึษาปัจจยั 
   ที่มีผลต่อ 
   พฤติกรรมการ 
   บริโภคอาหาร  
 จานดว่นของ 
 บคุคลวยัท างาน 
 ที่อยู่ในเขต 
 กรุงเทพฯ 

-พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็น 
 เพศหญิงมีอายตุ า่กว่า 30 ปี ม ี
 สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
 อยู่ในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษัท 
 เอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 10,000- 
 20,000 บาท ด้านทศันคติที่มีต่อ 
 อาหารจานด่วนของบคุคลวยัท างาน 
 ในเขตกรุงเทพฯ และมีความรู้เก่ียว 
 กบัอาหารจานด่วนในระดบัมาก สว่น 
 ทศันคติด้านความรู้สกึที่มีต่ออาหาร 
 จานดว่นของบคุคลวยัท างานในเขต 
 กรุงเทพฯ สว่นความรู้สกึเก่ียวกบั 
 อาหารจานด่วนในระดบัมาก ด้าน 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน 
 ของบคุคลวยัท างานในเขตกรุงเทพฯ 
 สว่นใหญ่เลอืกบริโภคอาหารจานด่วน 
 ประเภทไก่ทอดบอ่ยที่สดุ รองลงมา 
 เลอืกบริโภคอาหารจานด่วน ประเภท 
 พิซซา่ โดยมีความถ่ีในการบริโภค 
 อาหารจานด่วนน้อยกวา่ 5 ครัง้ต่อ 
 เดือนและสว่นใหญ่เลือกซือ้อาหาร 
 จานดว่นตามห้างสรรพสินค้า ซึง่มี 
 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ในการบริโภคอาหาร 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ช่ือเร่ือง ผู้วิจยั 
 (ปีที่เผยแพร่) 

ระเบียบวิธีวิจยั กลุม่ตวัอย่าง/ผู้ ให้
ข้อมลู 

วตัถปุระสงค์ 
การวิจยั 

ผลการวิจยั 

        
 

 จานดว่นตอ่ครัง้ประมาณ 432 บาท 
 โดยกลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ได้รับความ 
 พงึพอใจจากการบริโภคอาหารจาน 
 ด่วนในระดบัมาก 

การศกึษาความ 
แมน่ตรงของแบบ
ประเมิน Eating 
Attitudes Test- 
26 (EAT-26)  
ฉบบัภาษาไทย 
ในหญิงไทย 

ฐิตวี แก้ว
พรสวรรค์  
และคณะ, 
(2556: 283-
296) 

-วิธีการศกึษา 
 โดยแปลแบบ 
 ประเมิน  
 EAT-26 เป็น 
 ภาษาไทย 

-ผู้ เข้าร่วมการ 
 ศกึษาทัง้หมด 
 70 ราย โดยน า 
 ผู้ ป่วยทีเ่ป็นโรค  
 ความผิดปกต ิ
 ใน การกิน 35  
 ราย (Bulimia  
 Nervosa 16 คน 
  Anorexia  
 Nervosa 18 คน 
 และ Eating 
 Disorder NOS 1 
 ราย) 

-เพื่อหาความ 
 แมน่ตรง (Validity) 
 ของแบบประเมิน    
 Eating Attitudes 
 Test-26 ฉบบั  
 ภาษาไทยในการ 
 คดักรองโรคความ 
 ผิดปกติของการ 
 กินในหญิงไทย   

-ค่าความแมน่ตรงตามเกณฑ์สมัพนัธ์  
 (Criterion Validity) ในการวินิจฉยั 
 คนท่ีเป็น Eating Disorder จะได้ค่า 
 คะแนน EAT เฉลี่ย 30.4 (SD 15.7)  
 แตกตา่งกบักลุม่คนท่ีไม่เป็น Eating  
 Disorder ซึง่มีคา่คะแนนเฉลีย่ 6.5   
 (SD 5.9) อย่างมนียัส าคญัทางสถิติ 
 โดยค่า p < 0.001 ค่า Cut off Point  
 ของ EAT-26 ฉบบัภาษาไทยได้ 12 
 ซึง่มีค่า Sensitivity ร้อยละ 71.43,   
 Specificity ร้อยละ 94.29,Positive 
 Predictive Value ร้อยละ 92.59,  
 Negative Predictive Value ร้อยละ  
 76.76, Positive Likelihood Ratio  
 (PLR) เทา่กบั 11.83, Negative  
 Likelihood Ratio (NLR) เทา่กบั 0.31  
 ซึง่ช่วยในการวินิจฉยั โรคการกินผิด 
 ปกติในหญิงไทยอาย ุ13 ปีขึน้ไป เมื่อ 
 เปรียบเทียบกบัการวินิจฉยัทางคลินิก 
 ตามเกณฑ์การวินิจฉยัของสมาคม 
 จิตแพทย์อเมริกนัฉบบัที่ 4 มีความ 
 แมน่ตรง (Validity) อยู่ในเกณฑ์ด ี
 เป็นเคร่ืองมือทีอ่าจน าไปใช้ช่วย 
 วินิจฉยัผู้ ป่วยที่มคีวามผิดปกติใน 
 การกินได้ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ช่ือเร่ือง ผู้วิจยั 
(ปีที่เผยแพร่) 

ระเบียบวิธีวิจยั กลุม่ตวัอย่าง/ผู้ ให้
ข้อมลู 

วตัถปุระสงค์ 
การวิจยั 

ผลการวิจยั 

อตัมโนทศัน์เชิง
โครงสร้างเก่ียว 
กบัรูปร่างและ
น า้หนกั ความ 
พงึพอใจในภาพ 
ลกัษณ์เก่ียวกบั
รูปร่างและความ
ผิดปกติเก่ียวกบั
พฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร
ในผู้หญิงไทยวยั
ผู้ใหญ่ตอนต้น 
จงัหวดั 
สรุาษฎร์ธานี 

ดาราวรรณ  
รองเมือง
,(2556: 170) 

-การวิจยัเชิง 
 พรรณนา 
-แบบสอบถาม 

 

-ผู้หญิงไทยที ่
 เป็นวยัผู้ใหญ่ 
 ตอนต้น  อาย ุ 
 18-24 ปี  
 จ านวน 381 คน 

-เพื่อศกึษาความ 
 สมัพนัธ์ระหว่าง 
 อตัมโนทศัน์เชิง  
 โครงสร้างเก่ียว 
 กบัรูปร่าง และ 
 น า้หนกั ความ 
 พงึพอใจ ใน 
 ภาพลกัษณ์ 
 เก่ียวกบัรูปร่าง  
 และความผิดปกต ิ
 เก่ียวกบั 
 พฤติกรรมการ 
 รับประทาน 
 อาหารในผู้หญิง 
 ไทยวยัผู้ใหญ่ 
 ตอนต้น 

-บคุคลที่มีอตัมโนทศัน์เก่ียวกบัรูปร่าง 
 และน า้หนกัมีแนวโน้มที่จะมีความ 
 ผิดปกติเก่ียวกบัพฤติกรรมการ 
  รับประทานอาหาร ความไมพ่งึพอใจ 
  ในภาพลกัษณ์เก่ียวกบัรูปร่างมีความ 
 สมัพนัธ์ทางบวกกบัความผิดปกติ 
 เก่ียวกบัพฤติกรรม การรับประทาน   
 อาหาร 
 

พฤติกรรมบริโภค
นิยมในวยัรุ่นไทย
และปัจจยัทีเ่ป็น
สาเหต ุ

ภเูบศร์   
สมทุรจกัรและ 
มนสิการ  
กาญจนะจิตรา,  
(2557: 46-54) 

-การวิจยัเชิง 
 ส ารวจ 

-นกัเรียนชัน้ 
 มธัยมศกึษา 
 ตอนปลายและ 
 นกัเรียนชัน้ 
 ประกาศนียบตัร 
 วิชาชีพ (ปวช.)  
 ในกรุงเทพฯ 
 เชียงใหม่ สงขลา 
 ขอนแก่นและ 
 ชลบรีุ จ านวน 
 1,200 คน 

-ศกึษาระดบัของ    
 พฤติกรรมบริโภค 
 นิยม และศกึษา 
 ปัจจยัที่สง่ผล 
 กระทบตอ่ 
 พฤติกรรมบริโภค 
 นิยมในวยัรุ่นไทย 

-ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การบริโภคนิยม เช่น 
เพศ ปัจจยัทางภมูิศาสตร์ ระดบัผล 
การเรียน ประเภทสถานศกึษา การ 
ศกึษาและรายได้ของผู้ปกครอง ความ 
ถ่ีในการไปห้างสรรพสินค้าและสื่อ 
สงัคมและพบว่าเพศ ภมูิศาสตร์ระดบัผล
การเรียน สายการศกึษา การอาศยัอยูก่บั
ผู้ปกครอง ระดบัการศกึษาของผู้ปกครอง 
รายได้รวมของครอบครัว ความถ่ีในการไป
ห้างสรรพสินค้าและการยอมรับวา่สื่อ
สงัคมมีอิทธิพลตอ่การซือ้มผีลตอ่การ
บริโภคนิยมทัง้ 4 แบบ ได้แก่ การบริโภค
ฟุ่ มเฟือยเกินวยั เพ่ือโอ้อวด การซือ้โดย
ขาดการไตร่ตรอง ความเป็นวตัถนิุยม 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ช่ือเร่ือง ผู้วิจยั 
(ปีที่เผยแพร่) 

ระเบียบวิธีวิจยั กลุม่ตวัอย่าง/ผู้ ให้
ข้อมลู 

วตัถปุระสงค์ 
การวิจยั 

ผลการวิจยั 

วาทกรรมความ 
งามและความ 
เป็นตวัตนของ
พนกังานหญิง 
สายการบิน 
แอร์ไชน่า 

อมรรัตน์  
ชินสรรเพชญ 
และพิทกัษ์  
ศิริวงศ์,  
(2553) 

-การวิจยัเชิง 
 คณุภาพ 
 

-พนกังานหญิง 
 ภาคพืน้ดินของ 
 สายการบิน 
 แอร์ไชน่า 
 จ านวน 13 คน 

-เพื่อที่จะศกึษาถงึ 
 วาทกรรมความ 
 งามและความ 
 เป็นตวัตนของ   
 พนกังานหญิง 
 สายการบินแอร์ 
 ไชน่า ผ่าน 
 วฒันธรรมการ   
 บริโภค 
-ศกึษาถึง 
 วฒันธรรมการ 

    บริโภคผ่าน 
    วาทกรรมความ 
    งามในสงัคม 
    บริโภคนิยมของ 
    พนกังานหญิง 
    สายการบิน 
 แอร์ไชน่า 

-พบว่าภาคปฏิบตัิการเพื่อความงาม 
 พนกังานหญิงเหลา่นี ้ได้ใช้ความรู้ที่ 
 ตนเองมแีละข้อมลูที่ได้ศกึษาเพิ่มมา 
 เลอืกวิธีปฏบิตัิที่เหมาะสมกบัตนเอง  
 โดยใช้ข้อมลูความรู้ทางด้าน 
 โภชนาการควบคมุดแูลเร่ืองการ 
 บริโภคอาหาร การออกก าลงักาย  
 ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและการเลอืก 
 ใช้วิธีการศลัยกรรมบนใบหน้า เพือ่ 
 ความงดงามตามสมยันิยมเพื่อความ 
 พงึพอใจมัน่ใจในตนเองและเพื่อการ 
 สร้างความเป็นตวัตนเร่ืองความงาม 
 ที่สอดคล้องกบัคา่นิยมของสงัคม 
 บริโภคนิยม โดยในการสร้างความ 
 งามที่เหมาะสมกบัตนเองนัน้ เพื่อใช้ 
 ร่างกายของตนเป็นทนุในการ 
 ประกอบอาชีพการได้รับการยอมรับ  
 และมีสถานภาพที่ดีในสงัคม 

 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการกินผิดปกติ 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2560 (ค.ศ. 2006-2016) พบว่าสว่นมากเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการกินผิดปกติ 
(Eating Disorders) จ านวน 21 เร่ือง สว่นใหญ่มีการใช้ระเบียบวิธีการวิจยั (Methodology) เป็นแบบการวิจยัเชิง
ปริมาณ จ านวน 8 เร่ือง แบบการวิจยัเชิงส ารวจ จ านวน 3 เร่ือง แบบการวิจยัเอกสาร (Document  Research) 
จ านวน 4 เร่ือง แบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จ านวน 1 เร่ือง การวิจัยเชิงพรรณนา จ านวน 1 เร่ือง การจัดกลุ่ม 
Discussion เร่ืองราวเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมและการกินผิดปกติ จ านวน 1 เร่ือง และการวิจยั
แบบผสานวิธี จ านวน 3 เร่ือง ส่วนวัตถุประสงค์ แบ่งออกเป็น 8 ส่วน คือ 1) เพื่อการส ารวจ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการทัว่โลก พฤติกรรมการบริโภคประเมินความชกุของโรค อบุตัิการณ์ ช่วงอาย ุความ
แน่นอนการวินิจฉยัการเกิดระดบัเร่ิมต้นและระดบัต ่าสดุของการเกิดแบบ Anorexia Nervosa และแบบ Bulimia 
Nervosa ความไมพ่งึพอใจในรูปร่างของตนเองและความผิดปกติในพฤติกรรมการกินอาหารของนิสติหญิง และ
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น าเสนอสถานการณ์พฤติกรรมการลดน า้หนกัของวยัรุ่นและเยาวชนไทย 2) เพื่อการศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุมี
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้แก่ ลกัษณะของบุคคลและอิทธิพลของสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล 
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ความเสี่ยงของการเกิดโรค รวมถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเกิด
พฤติกรรมการลดน า้หนักและวิธีการลดน า้หนักท่ีเหมาะสมส าหรับวยัรุ่นและเยาวชนไทย 3) เพื่อศึกษาท า
ความเข้าใจ ได้แก่ มมุมองของการมีน า้หนกัเกินและรูปแบบการกินของวยัรุ่นหญิงในประเทศท่ีก าลงัพฒันา
และประเทศท่ีพฒันาแล้ว ความแตกต่างของภาพลกัษณ์เรือนร่างในอดุมคติของวยัรุ่นหญิงและชาย 4) เพื่อ
ศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนวยัท างานในเขตเมืองหลวง และการกิน
อาหารจานดว่นของบคุคลวยัท างาน 5) เพื่อการพฒันาเคร่ืองมือการประเมินโรคการกินผิดปกติ ได้แก่ การแปล
เอกสาร EAT-26 เพื่อใช้ประเมินโรคดงักล่าว 6) เพื่อหาความเช่ียวชาญใช้เทคนิค ทกัษะในการสมัภาษณ์ การ
บรรยายลกัษณะ การรวบรวมตวัแปรท่ีเหมาะสมท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการประเมินในผู้ ป่วยท่ีเป็นผู้ใหญ่ 7) เพื่อ
อธิบายเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมและการกินผิดปกติ และ 8) เพื่อให้เห็นแนวทางการ
พฒันาการของโรคการกินผิดปกติท่ีเกิดในแตล่ะยคุสมยั 

จากการวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการกินผิดปกติท่ีกลา่วไว้ข้างต้นนัน้ สามารถแบง่ออกเป็น 
6 กลุ่มคือ งานวิจัยกลุ่มท่ี 1 เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจดูเร่ืองพฤติกรรมการกินผิดปกติในแต่ละช่วงวัย ผลมี
งานวิจยัประมาณ 3 เร่ือง งานวิจยัท่ีพบว่าผลสอดคล้องกันว่าวยัรุ่นส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการกินท่ีผิดปกติ
และอยู่ในช่วงอาย ุ13-40 ปี ซึง่มีแนวโน้มท่ีจะพฒันาไปสู่โรคการกินผิดปกติ งานวิจยักลุ่มท่ี 2 ส่วนใหญ่เป็น
งานวิจยัเชิงปริมาณท่ีศกึษาปัจจยัเชิงสาเหต ุปัจจยับางประการหรือเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบัการกินผิดปกติ ผล
การศกึษาพบวา่เง่ือนไขหรือปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการกินผิดปกติ สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 กลุม่ คือ 
1) ปัจจัยทางชีวสงัคมส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว รายได้ของ
ผู้ปกครอง ท่ีอยู่อาศัย 2) ปัจจัยภายในตัวบุคคล เช่น ความเช่ือ ทัศนคติหรือเจตคติต่อการบริโภคอาหาร 
ค่านิยมในการบริโภคอาหาร ค่านิยมทางวฒันธรรม การขาดความมัน่ใจ การรับรู้ข้อมลูข่าวสาร อตัมโนทศัน์
เก่ียวกับรูปร่าง และ 3) ปัจจยัสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อมูลข่าวสารหรือสื่อโฆษณา แหล่งซือ้ ครอบครัว เพื่อน ซึ่ง
งานวิจัยทัง้ 8 เร่ืองนี ้ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพบผลท่ีคล้ายคลึงกันใน 3 กลุ่มนีค้ือ การท่ีผู้ หญิงให้
ความส าคัญกับรูปร่างของตนเองมากขึน้ ความไม่พึงพอใจในรูปร่างของตนเอง น าไปสู่การปรับเปลี่ยน
วฒันธรรมการกินท่ีหลากหลาย เช่น การควบคมุอาหาร การออกก าลงักาย การกินยาลดน า้หนกั การกินอาหาร
จากธรรมชาติ เป็นต้น โดยมีโอกาสพฒันาไปสูพ่ฤติกรรมการกินผิดปกติได้ แตมี่งานวิจยับางเร่ืองท่ีพบผลการ
แตกต่างออกไป เช่น งานของ มิสเชล และคณะ (Michaela Nagl et al., 2016) พบว่า จากการติดตามผู้ ป่วยแรก
ประเมินการแสดงออก ร้อยละ 14-36 ขณะท่ีการเกิดการกินท่ีผิดปกติจะคอ่ย  ๆเกิดในเร่ืองของอาการโดยเฉพาะ
ในก่อนวยัรุ่นและวยัรุ่น โดยมีความสมัพนัธ์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากมาย งานวิจยักลุม่ท่ี 3 เป็นงานวิจยั
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ท่ีมุ่งเน้นในการพฒันาเคร่ืองมือเพื่อใช้ประเมินการเกิดโรคการกินผิดปกติ เช่น งานของ ฐิตวี แก้วพรสวรรค์ 
และคณะ (2556: 283-296) วิธีการศกึษาโดยแปลแบบประเมิน EAT-26 เป็นภาษาไทย ผลการศกึษาช่วยในการ
วินิจฉยัโรคการกินผิดปกติในหญิงไทยอาย ุ13 ปีขึน้ไป เม่ือเปรียบเทียบกบัการวินิจฉัยทางคลินิกตามเกณฑ์
การวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันฉบบัท่ี 4 มีความแม่นตรง (Validity) อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นเคร่ืองมือท่ี
อาจน าไปใช้ช่วยวินิจฉยัผู้ ป่วยท่ีมีความผิดปกติในการกินได้ และเป็นงานวิจยัท่ีหาความเช่ียวชาญใช้เทคนิค 
ทกัษะในการสมัภาษณ์ การบรรยายลกัษณะ การรวบรวมตวัแปรท่ีเหมาะสมท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการประเมิน
ในผู้ ป่วยท่ีเป็นผู้ ใหญ่ จ านวน 2 เร่ือง งานวิจยักลุ่มท่ี 4 ศึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมและ
การกินผิดปกติ และแนวทางการพัฒนาการของโรคการกินผิดปกติท่ีเกิดในแต่ละยุคสมัย จ านวน 3 เร่ือง 
งานวิจยักลุ่มท่ี 5 เป็นการจดักลุ่ม Discussion อธิบายเก่ียวกับความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมและการกิน
ผิดปกติและการศกึษางานวิจยัเอกสาร จ านวน 2 เร่ือง และงานวิจยักลุ่มท่ี 6 เป็นงานวิจยัผสานวิธีมุ่งเน้นการ
หาผู้ เช่ียวชาญในการประเมินภาวะการเกิดโรคการกินผิดปกติ การเติบโตของวัยรุ่นไทยท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม: กรณีศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างทางเพศในการมองภาพลักษณ์ และการ
สงัเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวยัรุ่น จ านวน 3 เร่ือง 

กล่าวโดยสรุป จากงานวิจยัทัง้ 21 เร่ืองนี ้ได้พิจารณาพบว่า มี Gap of Knowledge ได้แก่ 
1) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมการกินของกลุ่มวัยรุ่นจนถึงวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น ควรจะรับประทาน
อาหารอย่างไรในการท่ีจะท าให้ตนเองมีรูปร่างสวยงาม โดยไม่สง่ผลตอ่สขุภาพท่ีอาจน าไปสูพ่ฤติกรรมการกิน
ท่ีผิดปกติ 2) การเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ส่งผลกระทบต่อทัง้เศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและ
วฒันธรรม มีปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการกินและท าให้มีแนวโน้มสู่การกินผิดปกติ ซึ่งใน
วยัรุ่นตอนปลายมีวฒันธรรมการกินเหมือนหรือแตกตา่งจากวยัผู้ใหญ่ตอนต้นหรือไม่ 3) ความรู้ความเข้าใจตอ่
พฤติกรรมการลดน า้หนกัของวยัรุ่นของพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์ ผู้ ใกล้ชิดจึงต้องมีข้อมลูและแหลง่ข้อมลู
ว่าการลดน า้หนักท่ีถูกต้องคือการควบคุมอาหารและการออกก าลงักาย และควรมีการส่งเสริมผ่านทางสื่อ
ต่าง  ๆรวมถึงมีค่านิยมท่ีถูกต้องนัน้อย่างไรบ้าง ส่วน Gap of Methodology ในงานวิจัยเหล่านีท่ี้พบได้แก่  
1) ควรท าการวิเคราะห์ทางด้านโภชนาการเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนกัเรียน โดยครอบคลมุถึง
ช่วงอาย ุพืน้ท่ีการศึกษา ขนาดของกลุ่มตวัอย่างให้มากขึน้ 2) ควรเพิ่มจ านวนของกลุ่มตวัอย่างและกระจาย
กลุ่มตวัอย่างให้มากขึน้ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีมีความเท่ียงตรงและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึน้ 
และควรพฒันาเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ให้หลากหลายขึน้ เพื่อผลการวิจยัท่ีถกูต้องและแม่นย ายิ่งขึน้ 3) ควร
มีการศกึษาในประชากรกลุม่อ่ืน เช่น กลุม่วยัท างาน กลุม่ผู้สงูอาย ุรวมทัง้การศกึษาพฤติกรรมสขุภาพอ่ืน  ๆท่ี
สมัพันธ์กับพฤติกรรมลดความอ้วนในกลุ่มประชากรดงักล่าว 4) ควรจะได้มีการศึกษาเก่ียวกับปัญหาหรือ
ปัจจยัท่ีส าคญั  ๆ5) ควรมีการศึกษารูปแบบการปรับพฤติกรรมการกินในทุกวยั และ 6) ควรจดักิจกรรมการ
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เรียน การสอน จากสื่อตา่งๆ  และสิง่แวดล้อมภายในสถาบนัท่ีสง่เสริมพฤติกรรมสขุภาพด้านความรู้ เจตคติและ
การปฏิบตัิเก่ียวกบัพฤติกรรม เพื่อให้ผู้ เรียนได้ตระหนกัเห็นคณุคา่ความส าคญัไปสูก่ารปฏิบตัิท่ีดี และใช้เป็น
ข้อมลูท่ีจะตอ่ยอดในงานวิจยัตอ่ไป 
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บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบมีล าดบั
เชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) (Creswell & Plano Clark, 2007, 2011; Creswell, 2013; 
Creswell, 2015) ท่ีมีระยะต่อเน่ืองกัน (Two Phase Mixed Methods Design) แบ่งเป็น 2 ระยะ เร่ิมการเก็บ
ข้อมลูการวิจยัเชิงปริมาณ ในระยะท่ี 1 เพื่อการสร้างและพฒันาแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของ   
ผู้หญิงไทย ท่ีมีคณุภาพเท่ียงตรงและเช่ือมัน่ และเพื่อทดสอบและพฒันาแบบจ าลองสมการโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตปัุจจยัจิตสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้ทฤษฎีอิทธิพลสามทางน ามาประยุกต์ใช้ จากนัน้น ามาสร้างและ
พฒันาแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ท าการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมลิ
สเรล ผลจากการวิเคราะห์ได้ค้นพบความสมัพันธ์ระหว่าง  ตัวแปรอิทธิพลภายในตวับุคคล อิทธิพล
ระหว่างบุคคล และอิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม ท่ีส่งผลต่อการมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการ
กินผิดปกติ และค้นพบผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ีมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ แล้วจึงท าการวิจยัเชิงคณุภาพในระยะท่ี 
2 เพื่อค้นหาค าอธิบายเก่ียวกบัตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่การมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ และเพื่อ
ท าความเข้าใจกระบวนการการมีรูปร่างสวยงามของผู้ หญิงไทย ท่ีน าไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติ 
ภายใต้บริบทวัฒนธรรมการบริโภค เพื่อการติดตามผลจากการวิจัยเชิงปริมาณและท าความเข้าใจ
ผลการวิจยัเชิงปริมาณให้ลึกซึง้ โดยน าผลท่ีได้ไปสรุปตีความร่วมกบัผลการวิจยัเชิงปริมาณ ท าให้เกิด
ข้อสรุปผลการวิจัยแบบผสานวิธีท่ีสามารถตอบค าถามการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ ทัง้ในเชิงปรวิสัย 
(Objective) และอตัวิสยั (Subjective) มีรายละเอียดดงันี ้

ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
แบบแผนการวิจัย  

การศกึษาในระยะท่ี 1 เป็นการศกึษาบนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ท าการ
ประมวลเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการกินผิดปกติและตัวแปรทาง
พฤติกรรมศาสตร์ท่ีมีผลต่อการกินผิดปกติ ภายใต้ทฤษฎีอิทธิพลสามทาง เป็นพืน้ฐานของการวางกรอบ
แนวคิด การก าหนดและนิยามตัวแปร ก าหนดสมมติฐานการวิจัย การสร้างเคร่ืองมือวัดตัวแปร เพื่อ
รวบรวมข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณชนิดความสัมพันธ์เชิงสาเหต ุ
(Causal Relationship Research) ด้วยโปรแกรมลสิเรล (Linear Structural Relationship: LISREL)  
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ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงมุ่งท าการศึกษาเพื่อการสร้างและพฒันาแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ของผู้หญิงไทยที่มีคณุภาพเที่ยงตรงและเชื่อมัน่ และเพื่อทดสอบและพฒันาแบบจ าลองสมการ
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยจิตสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของ           
ผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สนามวิจัย 
สนามท่ีใช้ส าหรับศึกษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัศกึษาตามการแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 วยั 

ได้แก่ 1) วยัรุ่นตอนปลาย พืน้ท่ีท าการศกึษาคือ มหาวิทยาลยัภาครัฐและเอกชน และ 2) วยัผู้ ใหญ่ตอนต้น 
พืน้ท่ีท าการศึกษา ได้แก่ ศูนย์การค้า ศูนย์ความงาม โรงพยาบาล สถานศึกษาต่างๆ (เช่น โรงเรียน 
มหาวิทยาลยั วิทยาลยั เป็นต้น) สถานท่ีท างาน ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา   

ประชากรท่ีศกึษาครัง้นีค้ือ ผู้หญิงไทยท่ีมีอายตุัง้แต่ 18-40 ปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence) คือ นักศึกษาผู้ หญิง ช่วงอายุ 18-24 ปีท่ีก าลังศึกษาระดับ
มหาวิทยาลยัภาครัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทัง้หมดจ านวน 45 แห่ง ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น (Early Adulthood) ช่วงอายุ 25-40 ปี เป็นวัย
ท างาน ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

2.กลุม่ตวัอยา่ง  
2.1 ขัน้การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ผู้ วิจัยไม่ทราบจ านวนทัง้กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายท่ีเป็น

นกัศกึษาผู้หญิง ท่ีก าลงัศกึษาระดบัมหาวิทยาลยัทัง้ภาครัฐและเอกชน และวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น เป็นวยัท างาน
ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตแุบบมีตวัแปรแฝง (Causal Structural Models with Latent Variable) 
ดงันัน้ จึงต้องก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างให้เหมาะสมกบัสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้สถิติวิธีการ
ประมาณคา่แบบไลค์ลฮิดูสงูสดุ (Maximum likelihood) เป็นวิธีการประมาณคา่พารามเิตอร์ท่ีใช้แพร่หลายมาก
ท่ีสุด เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีมีความคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากมาตรวดั (Bollen, 1989: 108) 
ทัง้นี ้ชแูมคเกอร์และโลแม็กซ์ (Schumacker & Lomax, 2010: 20) ได้กลา่วไว้วา่ นกัสถิติสว่นใหญ่เห็นวา่กลุม่
ตวัอย่างท่ีใช้ควรมีขนาดท่ีมากพอ เพื่อท่ีจะท าให้ผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้มีความมัน่ใจในการทดสอบ จาก
กฎความเพียงพอในการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้ก าหนดวา่ขนาดกลุม่ตวัอยา่งตอ่จ านวนตวัแปรสงัเกตในรูปแบบท่ี
เพียงพอตอ่การวิเคราะห์ข้อมลูควรมีสดัสว่น 10-20 : 1 (จ านวนกลุม่ตวัอย่าง : ตวัแปรสงัเกต) เน่ืองจากการ
ประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (Review Literature) งานวิจยัครัง้นีมี้ตวัแปรสงัเกต 17 ตวัแปร 
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ดงันัน้ ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสม ควรมีจ านวน 170-340 คน/กลุ่มตวัอย่าง ผู้วิจยัได้แจกแบบสอบถาม 
จ านวน 1,360 ฉบับ ซึ่งคิดเป็น 3-4 เท่าของขนาดกลุ่มตัวอย่าง เพื่อชดเชยกรณีท่ีอัตราการตอบ
แบบสอบถามไม่ครบ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 1,000 ฉบับ  
คิดเป็นอตัราการตอบกลบัร้อยละ 73.53 ดงันัน้ จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูครัง้
นี ้มีจ านวน 1,000 คน ซึ่งถือว่าขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีมี้ความเหมาะสมและเพียง
พอท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล ผู้ วิจยัท าการเก็บข้อมลูในแต่ละกลุ่มตวัอย่าง
มากขึน้ เพื่อช่วยในการค้นหาผู้ ร่วมวิจยัในระยะท่ี 2 โดยกลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย วยัรุ่นตอนปลาย 
จ านวน 500 คน และวยัผู้ใหญ่ตอนต้น จ านวน 500 คน มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 1,000 คน  

2.1 ขัน้ตอนท่ี 2 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง ผู้ วิจยัแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ท า
การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

2.1.1 กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลาย ท าวิธีการสุ่มแบบสองขัน้ตอน (Two 
Stage Sampling) ดงันี ้

2.2.1.1 วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) แบ่งตามมหาวิทยาลยัทัง้
ภาครัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 45 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลยัภาครัฐ จ านวน 
24 แห่ง และมหาวิทยาลยัภาคเอกชน จ านวน 21 แห่ง 

2.2.1.2 วิ ธีการสุ่ มแบบแบ่ งชั น้ (Stratified Random Sampling) ได้ แก่  กลุ่ ม
ตวัอย่างท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลาย หลงัจากมีการแบ่งตามวิธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่มแล้ว ผู้ วิจยัท าการสุ่มออกเป็น
มหาวิทยาลยัภาครัฐ จ านวน 2 แห่ง และมหาวิทยาลยัภาคเอกชน จ านวน 2 แห่ง รวมเป็น 4 แห่ง ด้วยวิธีการ
สุม่โดยแบ่งตามท่ีอยู่ในกลุ่มคณะสงัคมศาสตร์ และกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 
500 คน ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ.2560-31 มีนาคม พ.ศ.2561 (ระยะเวลา 4 เดือน) 

2.1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น ท าวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) ช่วงอาย ุ25-40 ปี เป็นวยัท างาน ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ได้แก่ ศนูย์การค้า ศนูย์ความงาม โรงพยาบาล สถานศกึษาตา่งๆ (เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาลยั 
เป็นต้น) สถานท่ีท างาน ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีตอบรับเข้าร่วมการวิจัยในครัง้นี ้กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 500 คน ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ.2560-31 มีนาคม พ.ศ.2561 (ระยะเวลา 4 เดือน) 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1  

การวิจยัระยะท่ี 1 ตวัแปรมี 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นตวัแปรอิสระหรือตวัแปรปัจจยัจิตสงัคมเชิง
สาเหต ุและอีกกลุม่เป็นตวัแปรตาม ดงันี ้
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1. ตวัแปรปัจจยัจิตสงัคมเชิงสาเหต ุมีจ านวน 3 กลุม่ ได้แก่ 
1.1 อิทธิพลภายในบคุคล จ านวน 3 ตวัแปร ได้แก่ 

1.1.1 เจตคติท่ีมีตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติ  
1.1.2 การรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม 
1.1.3 การตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ 

1.2 อิทธิพลระหวา่งบคุคลและสงัคม จ านวน 2 ตวัแปร ได้แก่ 
1.2.1 การสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม 
1.2.2 ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม 

1.3 อิทธิพลสิง่แวดล้อมทางวฒันธรรม จ านวน 2 ตวัแปร ได้แก่ 
1.3.1 การเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม 
1.3.2 รายได้ของครอบครัว 

2. ตวัแปรตาม จ านวน 1 ตวัแปร คือ พฤติกรรมการกินผิดปกติ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยผู้วิจยัท าหนงัสือขออนญุาต มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 
1. หนังสือเรียนคณบดีมหาวิทยาลัยทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน หนังสือขออนุมัติจาก

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ส าหรับเก็บข้อมลูท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลาย ในการยืนยนัการเก็บข้อมลูของนิสิต
ระดบัปริญญาเอก   

2. ท าหนงัสือขอความอนเุคราะห์ เพื่อขอเก็บข้อมลูกบัผู้ ร่วมวิจยัท่ีอยูใ่นมหาวิทยาลยั
ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน โดยแจ้งวตัถปุระสงค์ในการศึกษาและขัน้ตอนการท าวิจยั เพื่อให้ผู้ ร่วมวิจยัและ 
ต้นสงักดัเข้าใจและเต็มใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการวิจยั รวมทัง้ท าหนงัสือการยินยอมเพื่อให้ผู้ ร่วมวิจยัยินยอม
เข้าร่วมในการวิจยัข้อมลูอยา่งเป็นทางการ ท่ีออกโดยบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

3. หนงัสือยินยอมการเข้าร่วมวิจยัข้อมลูอย่างเป็นทางการ ท่ีผ่านคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน ท่ีออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย์ สถาบัน
ยุทธศาสตร์  ตึกศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี ชัน้ 20 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใช้ในการ
ยืนยนัการเก็บข้อมลูของนิสิตระดบัปริญญาเอก ในกรณีท าการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างทัง้ท่ีเป็นวยัรุ่นตอน
ปลายและวยัผู้ใหญ่ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

4. ผู้วิจยัขอใบรับรองจริยธรรมการวิจยัของข้อเสนอการวิจยั เป็นเอกสารข้อมลูค าอธิบาย
ส าหรับผู้ เข้าร่วมการวิจยัและใบยินยอม หมายเลขข้อเสนอการวิจยั MEDSWUEC-140/60E  
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5. ผู้ วิจัยจะเข้าไปสร้างความคุ้นเคยกับผู้ ร่วมวิจัย เพื่อท าการศึกษาเชิงลึกด้านบริบท
วฒันธรรมการกินให้มากขึน้ โดยแจ้งวตัถุประสงค์ในการศึกษาและขัน้ตอนการท าวิจัย เพื่อให้ผู้ ร่วมวิจัย      
เต็มใจท่ีจะมีสว่นร่วมในการวิจยั  

การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดวิธีการสร้างและตรวจสอบเพื่อหาคณุภาพของเคร่ืองมือวดั 

แตล่ะฉบบั ดงัตอ่ไปนี ้
1.การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทยใน
วยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น โดยผู้วิจยัประมาณการณ์แบบวดัจากการประมวลเอกสารทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (Review Literature) ประกอบด้วย 8 ตอน ดงันี ้ 

   1.1 แบบสอบถามข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไป  
1.2 แบบวดัพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกต ิ  
1.3 แบบวดัเจตคติท่ีมีตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติ 
1.4 แบบวดัการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม 
1.5 แบบวดัการตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ 
1.6 แบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม 
1.7 แบบวดัตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม    
1.8 แบบวดัการเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม  

โดยขัน้ตอนแรกผู้ วิจยัท าการสร้างและพัฒนาข้อค าถามแบบวดัตวัแปรปัจจยัจิตสงัคม
และพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 โดยครอบคลมุเคร่ืองมือท่ีใช้การวิจยัทัง้ 
8 ตอน มีจ านวนข้อค าถามทัง้หมด 166 ข้อ น าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ท าการตรวจสอบ แล้ว
น าไปให้ผู้ เช่ียวชาญรวมทัง้สิน้จ านวน 5 คน (ดังภาคผนวก ข) ท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) โดยพิจารณาคัดข้อค าถามท่ีค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื อ้หา (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ .50 ขึน้ไป ซึ่งพบว่ามีข้อค าถามท่ีคดัเลือก จ านวน 
150 ข้อ หลงัจากนัน้น าแบบวดัท่ีผ่านการคดัเลือกไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 100 คน 
ได้แก่ 1) และกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย จ านวน 50 คน เป็นนกัศึกษาหรือนิสิตผู้หญิง ช่วงอายุ 18-24 ปี ท่ีก าลงั
ศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยัทัง้ภาครัฐและเอกชน และ 2) กลุ่มวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น จ านวน 50 คน เป็นผู้หญิงช่วง
อาย ุ25-40 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบักลุม่ตวัอยา่ง   

หลงัจากนัน้ น าเสนอผลอ านาจจ าแนกรายข้อและความเช่ือมัน่ของแบบวดัตวัแปรปัจจยั
จิตสังคมและพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้ หญิงไทย ฉบับทดลองใช้ จ านวน 150 ข้อ ในกลุ่มตัวอย่าง         
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100 คน ผู้วิจยัน าแบบวดัมาท าการวิเคราะห์คณุภาพรายข้อ โดยหาคา่อ านาจจ าแนกรายข้อ และคดัเลือกข้อท่ี
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คา่สมัประสิทธ์ิสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียรสนั (อรพินทร์ ชชูม, 2545: 
464) ท่ีพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัท่ีได้
น าไปใช้จริงทัง้ฉบบั และท าการตรวจสอบความเช่ือมัน่ โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบัค (Aiken, 2003: 87-89; citing Cronbach, 1951) ซึ่งข้อค าถามฉบับทดลองใช้มีค่า t-ration 
ต ่าสดุเท่ากบั 2.70 และคา่ r ต ่าสดุเท่ากบั .20 พบวา่มีข้อค าถามท่ีผา่นเกณฑ์การวิเคราะห์ครัง้นีท่ี้เป็นฉบบั
ใช้จริง จ านวน 109 ข้อ (ภาคผนวก ง ตาราง 17) โดยเคร่ืองมือท่ีกล่าวมาข้างต้น มีรายละเอียดการสร้าง 
เกณฑ์การให้คะแนนและการให้คณุภาพของเคร่ืองมือในแตล่ะเคร่ืองมือ ดงัตอ่ไปนี ้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพืน้ฐานทั่วไป   
เป็นแบบสอบถามคณุลกัษณะของกลุม่ตวัอย่าง ประกอบด้วย อาย ุน า้หนกัตาม

เกณฑ์ส่วนสูง ระดับการศึกษาสูงสุดในปัจจุบัน สถานภาพสมรส อาชีพปัจจุบัน รายได้ครอบครัว
ประมาณเดือนละ ปัจจุบนัท่านพกัอาศยั และท่านมีค่าใช้จ่ายในการรับบริการท่ีสถานเสริมความงาม
หรือคลินิกเวชกรรมเก่ียวกบัการควบคมุน า้หนกัหรือไม่ (เช่น คา่ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม คา่ยาลดน า้หนกั 
เป็นต้น) ในช่วง 3 เดือน จ านวน 8 ข้อ 
ตวัอยา่งข้อค าถาม  

1. อาย ุ  ปี  

2. น า้หนกัตามเกณฑ์สว่นสงู 

    สว่นสงู   เซนตเิมตร     น า้หนกัปัจจบุนั   กิโลกรัม 

3. ระดบัการศกึษาสงูสดุในปัจจบุนั 

      ประถมศกึษา     มธัยมศกึษาตอนต้น     มธัยมศกึษาตอนปลาย  
     ก าลงัเรียนระดบัปริญญาตรี (โปรดระบวุา่ ท่านเรียนท่ีสถาบนัการศกึษา/มหาวทิยาลยัของ) 
     มหาวิทยาลยัของรัฐ /ในก ากบัของรัฐ  มหาวิทยาลยัของเอกชน/ในก ากบัของเอกชน 

  ก าลงัศกึษาชัน้ปีท่ี      สาขาวิชา   คณะ             

     ปริญญาตรี    

     สงูกวา่ระดบัปริญญาตรี    

4. สถานภาพสมรส 

     โสด      สมรส     หยา่ร้าง 
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5. อาชีพปัจจบุนั  

     นิสติ/นกัศกึษา  รับราชการ  พนกังานบริษัท    ธุรกิจสว่นตวั    อ่ืนระบ ุ  

6. รายได้ครอบครัว ประมาณเดือนละ  

     ต ่ากวา่ 10,000 บาทตอ่เดือน  25,001-40,000 บาทตอ่เดือน 

     10,001-25,000 บาทตอ่เดือน  มากกวา่ 40,000 บาทตอ่เดือน 

7. ปัจจบุนัทา่นพกัอาศยั   

     อยูค่นเดียว   อยูก่บัเพื่อน   อยูก่บัสามี 

     อยูก่บัญาติพ่ีน้อง                อยูก่บัพอ่แม ่

8. คา่ใช้จา่ยในการรับบริการท่ีสถานเสริมความงามหรือคลินิกเวชกรรมเก่ียวกบัการควบคมุ

น า้หนกั หรือไม่ (เช่น คา่ผลติภณัฑ์อาหารเสริม, คา่ยาลดน า้หนกั ฯลฯ) ในช่วง 3 เดือน 

     มี    ไม่มี 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤตกิรรมการกินผิดปกต ิ   
ลกัษณะแบบวดั เป็นการวดัการท่ีผู้หญิงไทยมีลกัษณะการกินท่ีเปลี่ยนไปจาก

ปกติ ไม่สามารถกินอาหารได้ตามความต้องการของร่างกาย อนัเน่ืองมาจากความผิดปกติทางจิตใจ 
ได้แก่ การพยายามจ ากดัปริมาณแคลอรีของอาหารและลดน า้หนกัอย่างเข้มงวด หรือการปฏิเสธการกิน
อาหารมือ้หลกั โดยมีความรู้สึกกังวลคิดหมกมุ่นเก่ียวกับรูปร่างและน า้หนกัตวัอย่างมาก หรือการกิน
อาหารจ านวนปริมาณมากกว่าคนปกติในวยัเดียวกนั หลงัจากนัน้ใช้วิธีการป้องกนัไม่ให้มีน า้หนกัเกิน
หรือมีน า้หนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ และการกินอย่างรวดเร็วและจ านวนปริมาณมากกว่าคนปกติในวัย
เดียวกัน โดยควบคุมตวัเองไม่ได้และไม่ได้ค านึงถึงการควบคุมน า้หนักหรือการมีรูปร่างสวยงาม โดย
แบบวดัท่ีผู้ วิจัยได้สร้างพัฒนาแบบวดัขึน้เองจากนิยามเชิงปฏิบตัิการท่ีเกิดจากการประมวลเอกสาร
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้พัฒนาแบบวัดมาจาก การ์เนอร์และการ์ฟินเกล (Garner & 
Garfinkel, 1979: 273-279) และการ์เนอร์และคณะ (Garner, Olmsted, Bohr, & Garfinke, 1982: 871-
878) Eating Attitude Test-40 (EAT-40) และ Eating Attitude Test-26 (EAT-26) เพื่อปรับให้เหมาะสม
กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเสี่ยงต่อการกินท่ีผิดปกติ แบบวัดเป็นแบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตัง้แต ่
“ปฏิบตัิมากท่ีสดุ” และลดลงตามล าดบัจนถึง “ไม่ได้ปฏิบตัิเลย” เป็นข้อค าถามท่ีมีทัง้ทางบวกและทาง
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ลบ กรณีข้อความทางบวก ให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงข้าม ถ้า
ผู้ตอบท่ีได้คะแนนสูงกว่าแสดงถึงการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติมากกว่าผู้ตอบท่ีได้คะแนนต ่ากว่า 
จ านวน 27 ข้อ  

การหาคุณภาพของแบบวัด 
 การหาคณุภาพของแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีขัน้ตอน ดงันี ้

1. การหาค่าความเท่ียงตรงของแบบวดั ผู้ วิจัยร่างข้อค าถาม จ านวน 34 ข้อ 
เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา โดยคา่ความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบั
วตัถปุระสงค์หรือเนือ้หา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC 
จากข้อค าถามทัง้หมด 34 ข้อ พบว่าข้อค าถามท่ีมีค่า IOC เท่ากบั 1.00 จ านวน 12 ข้อ มีค่า IOC 
เท่ากับ .80 จ านวน 8 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ .60 จ านวน 7 ข้อ และมีค่า IOC น้อยกว่า .60 ขึน้ไป 
รวมจ านวน 7 ข้อ และท าการปรับปรุงข้อความและตดัทิง้ข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
ได้ข้อค าถามจ านวน 30 ข้อ ก่อนจะน าไปทดสอบเพ่ือหาความเช่ือมัน่ตอ่ไป  

2. การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัฉบบัทดลองใช้ ผู้วิจยัน าแบบวดั
ไปทดลองใช้กบัประชากรท่ีใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 100 คน ได้แก่ 1) กลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย 
จ านวน 50 คน เป็นนกัศึกษาหรือนิสิตผู้หญิง ช่วงอายุ 18-24 ปี ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัทัง้
ภาครัฐและเอกชน และ 2) กลุ่มวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น จ านวน 50 คน เป็นผู้หญิงช่วงอายุ 25-40 ปี ท่ี
อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าแบบวดัฉบบัทดลองใช้มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่

ระหว่าง .250-.738 ค่าความเช่ือมัน่ (α-Coefficient) ทัง้ฉบบั .917 คา่ที (t-ratio) อยู่ระหว่าง 2.72-9.25 
มีข้อค าถามจ านวน 27 ข้อท่ีน าไปใช้จริง (ภาคผนวก ง ตาราง 17, 19) 

3. การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัฉบบัจริง ผู้ วิจัยน าแบบวดัไปใช้
จริงกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 1,000 คน พบว่าแบบวดัฉบบัจริงมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .647-
.839 มีค่าความเช่ือมั่นด้านการกินแบบ Anorexia Nervosa เท่ากับ .939 ด้านการกินแบบ Bulimia 
Nervosa เท่ากบั .869 และด้านการกินแบบ Binge Eating  เท่ากบั .931 และท าการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัยงัไม่สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้พิจารณา
ตดัข้อค าถามท่ีมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบน้อย รวมทัง้ข้อความท่ีมีความซ า้ซ้อนออก โดยท าการตดัข้อ
ค าถามจนแบบจ าลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยค่าดชันีความกลมกลืน 

ได้แก่  2=639.62, df=145, 2/df=4.41, p<.01, RMSEA=.060, SRMR=.038, GFI=.93, CFI=.98 
พบว่าด้านการกินแบบ Anorexia Nervosa มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .68-.83 มีค่าความ
เช่ือมั่นของตัวแปรแฝง CR=.929, AVE=.566 ด้านการกินแบบ Bulimia Nervosa มีค่าน า้หนัก
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องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .82-.87 มีค่าความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง CR=.882, AVE=.654 ด้านการ
กินแบบ Binge Eating มีค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .67-.92 มีค่าความเช่ือมั่นของตวัแปรแฝง 
CR=.923, AVE=.679 แสดงว่าข้อความมีความสัมพันธ์เฉพาะกับองค์ประกอบนัน้ จึงสรุปได้ว่า
แบบจ าลองพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ แสดงว่าข้อค าถามหรือ  
ตวัแปรสังเกตมีความสมัพันธ์เฉพาะกับตวัแปรแฝงในด้านท่ีตัวแปรสงัเกตท่ีจะวัด เม่ือตรวจสอบค่า
น า้หนกัองค์ประกอบของตวับ่งชีพ้บว่าค่าน า้หนกัองค์ประกอบของข้อค าถามรายข้ออยู่ระหว่าง .67-.92 
มีค่าความเช่ือมั่นของตวัแปรแฝงของทัง้ฉบับ CR=.961, AVE=.567 เม่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
จ าแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจ าลองพฤติกรรมการกินผิดปกติ มี 3 องค์ประกอบ ดังนัน้ 
แบบจ าลองพฤติกรรมการกินผิดปกติ 3 องค์ประกอบ และมีจ านวนข้อค าถามแบบวดัพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ ท่ีปรับใหม่ จ านวน 19 ข้อ (ภาคผนวก ง ตาราง 18, 21-22)  
 

ตวัอยา่งข้อค าถาม  แบบวดัพฤตกิรรมการกินผิดปกต ิ

 
พฤติกรรมการกินผิดปกติ 

ปฏิบตัิ
มากท่ีสดุ  

(6) 

ปฏิบตัิ
มาก 
(5) 

ปฏิบตัิ
คอ่น 

ข้างมาก  
(4) 

ปฏิบตัิ
คอ่น 

ข้างน้อย  
(3) 

ปฏิบตัิ 
น้อย  
(2) 

ไมไ่ด้ 
ปฏิบตัิเลย 

(1) 

0. ฉนักินผกัหรือผลไม้แทนอาหาร 
    หลกัทกุมือ้ เพ่ือลดน า้หนกั 

      

00.เม่ือฉนัต้องการกินอาหารใน 
     แต่ละมือ้ฉนัมกัจะท าการแบ่ง 
     อาหารออกเป็นชิน้เลก็ๆ แล้วกิน 
     เพียง 1-2 ชิน้ 

      

  

สรุปได้ว่า เม่ือพิจารณาจากค่าน า้หนักองค์ประกอบของตวัแปรสงัเกตท่ีใช้วดั        
ตวัแปรแฝง โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาระดบัของ Tabachnick and Fidell (2007: 649) พบว่าพฤติกรรมการ
กินผิดปกติ ตวัแปรแฝง 3 ตวั ได้แก่ การกินแบบ Anorexia Nervosa (BEH1) การกินผิดปกติ
แบบ  Bulimia Nervosa (BEH2) และการก ินผ ิดปกต ิแบบ Binge Eating (BEH3) มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบเท่ากบั .66, .98 และ .43 ตามล าดบั แสดงว่าตวัแปรสงัเกตท่ีใช้วดัตวัแปรแฝงพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติในระดบัดีเยี่ยม และทัง้สามตวัแปรสงัเกตมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบใกล้เคียงกนั ซึง่สามารถสะท้อน
ถึงตวัแปรแฝงพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติได้ใกล้เคียงกนั/มากท่ีสดุ/มาก 
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ตอนที่ 3 แบบวัดเจตคตทิี่มีต่อพฤตกิรรมการกินผิดปกต ิ 
ลักษณะแบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ เป็นการท่ีผู้ หญิงไทยมี

ความรู้เชิงประเมินคา่ถึงประโยชน์การกินผิดปกติ มีความรู้สกึนึกคิด และมีความพร้อมกระท าพฤติกรรม
การกินผิดปกติ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน (McGuire, 1985: 233–346; Sears et al, 1991: 
136-139; งามตา วนินทานนท์, 2535: 215; อรพินทร์ ชชูม, 2545: 69-70) ดงันี ้1) การมองเห็นประโยชน์
และโทษของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ 2) ความพอใจ-ไม่พอใจในการกินอาหาร และ 3) ความ
พร้อมกระท าหรือหลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ผู้ วิจยัพฒันาเคร่ืองมือขึน้เอง แบบวดัเป็น
แบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตัง้แต ่“เห็นด้วยอยา่งยิ่งมากท่ีสดุ” และลดลงตามล าดบัจนถึง “ไมเ่ห็นด้วย
อย่างยิ่ง” เป็นข้อค าถามท่ีมีทัง้ทางบวกและทางลบ กรณีข้อความทางบวก ให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วน
ข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงข้าม ถ้าผู้ตอบท่ีได้คะแนนสงูกวา่แสดงวา่มีเจตคติตอ่พฤติกรรม
การกินผิดปกติมากกวา่ผู้ตอบท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ จ านวน 28 ข้อ  

การหาคุณภาพของแบบวัด                   
การหาคุณภาพของแบบวัดเจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีขัน้ตอน 

ดงันี ้
1. การหาค่าความเท่ียงตรงของแบบวดั ผู้วิจยัร่างข้อค าถาม จ านวน 

47 ข้อ เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา โดยคา่ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กบัวตัถปุระสงค์หรือเนือ้หา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC จาก
ข้อค าถามทัง้หมด 47 ข้อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากบั .60 จ านวน 12 ข้อ ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC เท่ากบั 1.00 
จ านวน 35 ข้อ ผู้วิจยัคดัเลือกเฉพาะข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC มากกวา่ .60 ขึน้ไป รวมจ านวน 47 ข้อ และท า
การปรับปรุงข้อความให้ข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ ก่อนจะน าไปทดสอบเพื่อหาความ
เช่ือมัน่ตอ่ไป 

2. การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัฉบบัทดลองใช้ ผู้วิจยัน าแบบวดัไป
ทดลองใช้กับประชากรท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน ได้แก่ 1) กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย 
จ านวน 50 คน เป็นนักศึกษาหรือนิสิตผู้หญิง ช่วงอายุ 18-24 ปี ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัทัง้
ภาครัฐและเอกชน และ 2) กลุม่วยัผู้ ใหญ่ตอนต้น จ านวน 50 คน เป็นผู้หญิงช่วงอาย ุ25-40 ปี ท่ีอาศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า แบบวดัฉบบัทดลองใช้มีคา่อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .208-

.705 ค่าความเช่ือมั่น (α-Coefficient) ทัง้ฉบับ .892 ค่าที (t-ratio) อยู่ระหว่าง 2.70-12.85 มีข้อค าถาม
จ านวน 28 ข้อท่ีน าไปใช้จริง (ภาคผนวก ง ตาราง 17) 

3. การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัฉบบัจริง ผู้วิจยัน าแบบวดัไปใช้จริง
กับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 1,000 คน พบว่าแบบวัดฉบับจริงมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .411-.658     
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มีค่าความเช่ือมัน่ด้านความรู้เชิงประเมินค่า เท่ากับ .745 ด้านความรู้สึก เท่ากบั .804 ด้านความ
พร้อมกระท า เท่ากับ .803 และท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัยังไม่
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึได้พิจารณาตดัข้อค าถามท่ีมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบ
น้อย รวมทัง้ข้อความท่ีมีความซ า้ซ้อนออก โดยท าการตดัข้อค าถามจนแบบจ าลองมีความสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ 2=274.10, df=38 (p<.01), 
RMSEA=.079, GFI=.96 พบว่าด้านความรู้เชิงประเมินค่า มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .60-
.70 มีคา่ความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง CR=.745, AVE=.424 ด้านความรู้สกึ มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .74-.80 มีค่าความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง CR=.804, AVE=.578 ด้านความพร้อมกระท า มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง .64-.79 มีคา่ความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง CR=.803, AVE=.507 แสดงว่า
ข้อความมีความสมัพนัธ์เฉพาะกบัองค์ประกอบนัน้ จงึสรุปได้วา่แบบจ าลองเจตคติท่ีมีตอ่พฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ มีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ แสดงว่าข้อค าถามหรือตวัแปรสงัเกตมีความสมัพนัธ์เฉพาะ
กบัตวัแปรแฝงในด้านท่ีตวัแปรสงัเกตท่ีจะวดั เม่ือตรวจสอบค่าน า้หนกัองค์ประกอบของตวับ่งชีพ้บว่า 
คา่น า้หนกัองค์ประกอบของข้อค าถามรายข้ออยู่ระหวา่ง .60-.80 มีคา่ความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง 
CR=.914, AVE=.496 เม่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจ าลอง
เจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ มี 3 องค์ประกอบ ดังนัน้แบบจ าลองเจตคติท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ 3 องค์ประกอบ และมีจ านวนข้อค าถามแบบวดัเจตคติท่ีมีตอ่พฤติกรรม
การกินผิดปกติท่ีปรับใหมจ่ านวน 11 ข้อ (ภาคผนวก ง ตาราง 23-25) 
 

ตวัอยา่งข้อค าถาม  แบบวดัเจตคตท่ีิมีตอ่พฤตกิรรมการกินผิดปกติ 

เจตคติท่ีมีตอ่พฤติกรรม 
การกินผิดปกติ 

เห็นด้วย
อย่างย่ิงมาก
ท่ีสดุ (6) 

เห็นด้วย  
 

(5) 

ค่อนข้าง 
เห็นด้วย 

(4) 

ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

(3) 

ไม่เห็นด้วย 
 

(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง  

(1) 

0. ฉนัมัน่ใจวา่การอดอาหารมือ้หลกั  
    ท าให้ฉนัมีน า้หนกัตวัลดลง 

      

00.ฉนัคิดวา่อาหารประเภทวิตามิน 
     หรือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมนัน้ มี 
     ประโยชน์และมีสารอาหารครบถ้วน 
     ไม่จ าเป็นต้องกินอาหารมือ้หลกั 
     ช่วยท าให้ฉนัมีรูปร่างผอมเพรียว 
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สรุปได้ว่า เม่ือพิจารณาจากค่าน า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรสงัเกตท่ีใช้วดัตวั
แปรแฝง โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาระดับของ Tabachnick and  Fidell (2007: 649) พบว่าเจตคติท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ พบว่าตวัแปรสงัเกต 3 ตวั ได้แก่ ด้านความรู้เชิงประเมินค่า (ATT1) ด้านความรู้สึก 
(ATT2) และด้านความพร้อมกระท า (ATT3) มีคา่องค์ประกอบเท่ากบั .80, .94 และ .46 ตามล าดบั กลา่วได้ว่า
ตวัแปรสงัเกตท่ีใช้วดัตวัแปรแฝงเจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติมีค่าองค์ประกอบในระดบัดี และ 2 
ตวัแปรสงัเกตมีค่าองค์ประกอบใกล้เคียงกันคือ ด้านความรู้เชิงประเมินค่า (ATT1) ด้านความรู้สึก 
(ATT2) แสดงว่าตัวแปรสังเกต 2 ตัวนีมี้ความส าคัญหรือสามารถสะท้อน  ตัวแปรแฝงเจตคติท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติมาก ส่วนตวัแปรสงัเกต 1 ตวั คือ ด้านความพร้อมกระท า (ATT3) มีความส าคญั
หรือสามารถสะท้อนถึงตวัแปรแฝงเจตคติท่ีมีตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติน้อย 

ตอนที่  4  แบบวัดการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่าง
สวยงาม 

ลกัษณะแบบวดัการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่าง
สวยงาม เป็นการท่ีผู้ หญิงไทยมีปริมาณความมั่นใจในความสามารถท่ีจะกระท าการใดๆ ได้แก่ การ
ควบคุมน า้หนัก การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย เป็นต้น ท่ีคาดว่าจะท าให้ตนเองมีรูปร่าง
สวยงาม ผู้ วิจัยสร้างขึน้ตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1997: 2,000) แบบวัดเป็นแบบมาตร
ประเมิน 6 หน่วย ตัง้แต่ “มัน่ใจมากท่ีสดุว่าสามารถท าได้” และลดลงตามล าดบัจนถึง “ไม่สามารถท า
ได้” เป็นข้อค าถามท่ีมีทัง้ทางบวกและทางลบ กรณีข้อความทางบวก ให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วน
ข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงข้าม ถ้าผู้ตอบท่ีได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมีการรับรู้
ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงามมากกวา่ผู้ตอบท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ จ านวน 11 ข้อ 

การหาคุณภาพของแบบวัด 
การหาคณุภาพของแบบวดัการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถตนเองในการจดัการการ

มีรูปร่างสวยงาม มีขัน้ตอน ดงันี ้
1. การหาค่าความเท่ียงตรงของแบบวดั ผู้วิจยัร่างข้อค าถาม จ านวน 

14 ข้อ เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา โดยค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื อ้หา ( Index of Item Objective Congruence: IOC) ผลการ
วิเคราะห์ค่า IOC จากข้อค าถามทัง้หมด 13 ข้อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ .60 จ านวน 10 ข้อ ข้อ
ค าถามท่ีมีคา่ IOC เท่ากบั 1.00 จ านวน 3 ข้อ ผู้วิจยัคดัเลือกเฉพาะข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC มากกว่า 
.60 ขึน้ไป รวมจ านวน 13 ข้อ และท าการปรับปรุงข้อความให้ข้อค าถามตามค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญ ก่อนจะน าไปทดสอบเพ่ือหาความเช่ือมัน่ตอ่ไป 
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2. การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัฉบบัทดลองใช้ ผู้ วิจยัน าแบบ
วดัไปทดลองใช้กับประชากรท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 100 คน ได้แก่ 1) กลุ่มวัยรุ่นตอน
ปลาย จ านวน 50 คน เป็นนกัศกึษาหรือนิสิตผู้หญิง ช่วงอาย ุ18-24 ปี ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยั
ทัง้ภาครัฐและเอกชน และ 2) กลุ่มวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น จ านวน 50 คน เป็นผู้หญิงช่วงอายุ 25-40 ปี ท่ี
อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า แบบวดัฉบบัทดลองใช้มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่

ระหว่าง .350-.820 ค่าความเช่ือมัน่ (α-Coefficient) ทัง้ฉบบั .901 ค่าที (t-ratio) อยู่ระหว่าง  3.18-14.02 
มีข้อค าถามจ านวน 11 ข้อท่ีน าไปใช้จริง (ภาคผนวก ง ตาราง 17) 

3. การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัฉบบัจริง ผู้วิจยัน าแบบวดัไปใช้
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1,000 คน พบว่าแบบวัดฉบับจริงมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
.382-.801 มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .909 และท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของ
แบบวัดยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้พิจารณาตัดข้อค าถามท่ีมีค่า
น า้หนักองค์ประกอบน้อย รวมทัง้ข้อความท่ีมีความซ า้ซ้อนออก โดยท าการตัดข้อค าถามจน
แบบจ าลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยไม่มีค่าดัชนีความกลมกลืน 
เน่ืองจากมีองค์ประกอบเดียว พบว่ามีค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .61-.87 มีค่าความ
เช่ือมั่นของตัวแปรแฝง CR=.854, AVE=.543 แสดงว่าข้อความมีความสัมพันธ์เฉพาะกับ
องค์ประกอบนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจ าลองการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่าง
สวยงามมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  แสดงว่าข้อค าถามหรือตัวแปรสังเกตมี
ความสมัพนัธ์เฉพาะกบัตวัแปรแฝงในด้านท่ีตวัแปรสงัเกตท่ีจะวดั เม่ือตรวจสอบคา่น า้หนกัองค์ประกอบ
ของตวับ่งชีพ้บว่าค่าน า้หนกัองค์ประกอบของข้อค าถามรายข้ออยู่ระหว่าง .61-.87 เม่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงจ าแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจ าลองการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมี
รูปร่างสวยงามมี 1 องค์ประกอบ ดงันัน้แบบจ าลองการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่าง
สวยงามมี 1 องค์ประกอบ และมีจ านวนข้อค าถามแบบวดัการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมี
รูปร่างสวยงามท่ีปรับใหมจ่ านวน 5 ข้อ (ภาคผนวก ง ตาราง 26-27) 
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ตวัอยา่งข้อค าถาม แบบวดัการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม 

การรับรู้เก่ียวกบัการจดัการ 
การมีรูปร่างสวยงาม 

มัน่ใจมาก 
ท่ีสดุวา่

สามารถท าได้ 
(6) 

มัน่ใจมากว่า
สามารถ 
ท าได้ 
(5) 

มัน่ใจ 
เลก็น้อยวา่ 
สามารถท าได้ 

(4) 

มัน่ใจ 
ปานกลาง 
ว่าท าได้ 

(3) 

ไม่มัน่ใจวา่
สามารถ 
ท าได้ 
(2) 

ไม่
สามารถ 
ท าได้ 
(1) 

0.  ฉนัมัน่ใจวา่ฉนัสามารถงด 
    อาหารมือ้หลกัได้ เพ่ือไมใ่ห้ 
    ตวัเองมีน า้หนกัเพิ่มขึน้ 

      

00.ฉนัสามารถหลีกเลี่ยงการกิน 
     อาหารท่ีมีไขมนัสงูได้ เพ่ือให้มี           
     เพ่ือให้มีรูปร่างสวยงามได้ 

      

 

สรุปได้ว่า เม่ือพิจารณาจากค่าน า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรสงัเกตท่ีใช้วดัตวั
แปรแฝง โดยใช้ เกณฑ์การพิ จารณาระดับของ Tabachnick and  Fidell (2007: 649) พบว่าการรับรู้
ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม พบว่าตวัแปรสงัเกต 1 ตวั ได้แก่ ปริมาณความมัน่ใจ
ในความสามารถในการจัดการตนเอง เม่ือต้องการมีรูปร่างสวยงาม (SELF1) มีค่าองค์ประกอบเท่ากับ .49 
กลา่วได้ว่าตวัแปรสงัเกตท่ีใช้วดัตวัแปรแฝงการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม มี
ค่าองค์ประกอบในระดบัต ่า แสดงว่าตวัแปรสงัเกตตวันีมี้ความส าคญัหรือสามารถสะท้อนถึงตวัแปรแฝง
การรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงามน้อย 

ตอนที่ 5 แบบวัดการตัดสินใจแสดงพฤตกิรรมการกินผิดปกต ิ   
ลกัษณะแบบวดัการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ เป็นการท่ีผู้หญิงไทย

ใช้การพิจารณาครุ่นคิดไตร่ตรอง ใช้เหตุผลของตนผ่านกระบวนการเลือกหรืองดกระท าอย่างใดอย่าง
หนึ่ง จากทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการกิน เพื่อให้ตนเองมีรูปร่างสวยงามอย่างท่ีคาดหวงัไว้ โดยผ่าน
กระบวนการการวิเคราะห์สาเหตุของการตัดสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ การก าหนด
ทางเลือก/พฒันาทางเลือกและท าการเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสดุ วดัโดยแบบวดัประเภทมาตราประเมินรวม
ค่าท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้จากนิยามปฏิบตัิการท่ีเกิดจากการประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
และเทียงเคียงกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ท่ีกล่าวถึงขัน้ตอนในการตดัสินใจ เพื่อให้ช่วยใน
การตดัสนิใจท่ีถกูต้องหรือมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ  แบบวดัเป็นแบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตัง้แต่ “เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง” และลดลงตามล าดบัจนถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” เป็นข้อค าถามท่ีมีทัง้ทางบวกและทาง
ลบ กรณีข้อความทางบวก ให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 สว่นข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงข้าม โดย
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ผู้ ท่ีตอบท่ีได้คะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมีการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติสงูกว่าผู้ ท่ีได้
คะแนนต ่ากวา่ จ านวน 10 ข้อ 

การหาคุณภาพของแบบวัด 
การหาคณุภาพของแบบวดัการตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีขัน้ตอน 

ดงันี ้
1. การหาค่าความเท่ียงตรงของแบบวดั ผู้วิจยัร่างข้อค าถาม จ านวน 

14 ข้อ เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา โดยค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื อ้หา ( Index of Item Objective Congruence: IOC) ผลการ
วิเคราะห์ค่า IOC จากข้อค าถามทัง้หมด 14 ข้อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ .60 จ านวน 12 ข้อ ข้อ
ค าถามท่ีมีคา่ IOC เท่ากบั 1.00 จ านวน 2 ข้อ ผู้วิจยัคดัเลือกเฉพาะข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC มากกว่า 
.60 ขึน้ไป รวมจ านวน 14 ข้อ และท าการปรับปรุงข้อความให้ข้อค าถามตามค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญ ก่อนจะน าไปทดสอบเพ่ือหาความเช่ือมัน่ตอ่ไป 

2. การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัฉบบัทดลองใช้ ผู้ วิจยัน าแบบ
วดัไปทดลองใช้กบัประชากรท่ีใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 100 คน ได้แก่ 1) กลุ่มวยัรุ่นตอน
ปลาย จ านวน 50 คน เป็นนักศึกษาหรือนิสิตผู้ หญิง ช่วงอายุ 18-24 ปี ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลยัทัง้ภาครัฐและเอกชน และ 2) กลุ่มวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น จ านวน 50 คน เป็นผู้หญิงช่วง
อาย ุ25-40 ปี ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า แบบวดัฉบบัทดลองใช้มีคา่

อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .295-.782 ค่าความเช่ือมัน่ (α-Coefficient) ทัง้ฉบบั .888 ค่าที (t-ratio) 
อยูร่ะหวา่ง 4.66-11.91 มีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อท่ีน าไปใช้จริง (ภาคผนวก ง ตาราง 17) 

3. การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัฉบบัจริง ผู้ วิจยัน าแบบวดัไปใช้จริง
กับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 1,000 คน พบว่า แบบวดัฉบบัจริงมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .228-.806 ค่า
ความเช่ือมัน่ด้านการวิเคราะห์สาเหตุของการตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ เท่ากับ .668 
ด้านก าหนด/พัฒนาทางเลือก และท าการเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุด เท่ากับ .797 และท าการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัยงัไมส่อดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงได้พิจารณาตดัข้อ
ค าถามท่ีมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบน้อย รวมทัง้ข้อความท่ีมีความซ า้ซ้อนออก โดยท าการตดัข้อค าถามจน

แบบจ าลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยคา่ดชันีความกลมกลืน ได้แก่ 2=25.35, 
df=5  (p<.01), RMSEA=.064, GFI=.99 พบวา่ด้านการวเิคราะห์สาเหตขุองการตดัสนิใจท่ีจะแสดงพฤติกรรม
การกินผิดปกติ มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .60-.68  มีค่าความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง CR=.668, 
AVE=.402 ด้านการวิเคราะห์สาเหตุของการตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีค่าน า้หนัก
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องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .53-.93 มีค่าความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง CR=.797, AVE=.579 แสดงว่าข้อความ
มีความสมัพนัธ์เฉพาะกบัองค์ประกอบนัน้  จึงสรุปได้ว่าแบบจ าลองการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ มีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ แสดงว่าข้อค าถามหรือตวัแปรสงัเกตมีความสมัพนัธ์
เฉพาะกบัตวัแปรแฝงในด้านท่ีตวัแปรสงัเกตท่ีจะวดั เม่ือตรวจสอบค่าน า้หนกัองค์ประกอบของตวับ่งชี ้
พบว่า ค่าน า้หนกัองค์ประกอบของข้อค าถามรายข้ออยู่ระหว่าง .53-.93 มีค่าความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง
ทัง้ฉบบั CR=.848, AVE=.490 เม่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจ าลอง
การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ มี 2 องค์ประกอบ ดังนัน้ แบบจ าลองการตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมการกินผิดปกติ มี 2 องค์ประกอบ และมีจ านวนข้อค าถามแบบวดัการตดัสินใจแสดงพฤติกรรม
การกินผิดปกติท่ีปรับใหม่จ านวน 6 ข้อ (ภาคผนวก ง ตาราง 28-30) 

 
ตวัอยา่งข้อค าถาม แบบวดัการตดัสินใจแสดงพฤตกิรรมการกินผิดปกติ 

การตดัสินใจแสดงพฤติกรรม 
การกินผิดปกติ 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

(6) 

เห็นด้วย  
 

(5) 

คอ่นข้าง
เห็นด้วย 

(4) 

คอ่นข้างไม่
เห็นด้วย  

(3) 

ไมเ่ห็น
ด้วย 
(2) 

ไมเ่ห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

 (1) 

0.  ฉนัได้ไตร่ตรองแล้ววา่การท่ีจะท าให้ฉนัมีรูปร่าง 
     ผอมบางได้นัน้ ควรต้องไม่กินอาหารมือ้หลกั 

      

00.ฉนัพิจารณาแล้ววา่ การใช้วิธีการน าอาหาร 
     ออกจากร่างกาย เช่น การล้วงคอท าให้อาเจียน 
     การกินยาระบาย ฯลฯ หลงัจากกินอาหารเสร็จ 
     ช่วยท าให้ฉนัสามารถรักษารูปร่างให้เทา่เดิมได้ 

      

   

สรุปได้ว่า เม่ือพิจารณาจากค่าน า้หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตท่ีใช้ 
วดัตวัแปรแฝง โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาระดบัของ Tabachnick and  Fidell (2007: 649) พบว่าการตดัสินใจ
แสดงพฤติกรรมการกินพบว่าตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้แก่ การวิเคราะห์สาเหตุของการตัดสินใจท่ีจะแสดง
พฤติกรรมการกินผิดปกติ (DM1) และก าหนด/พัฒนาทางเลือกและท าการเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุด (DM2) มีค่า
องค์ประกอบเท่ากบั .68 และ .71 ตามล าดบั กลา่วได้ว่าตวัแปรสงัเกตท่ีใช้วดัตวัแปรแฝงการตดัสินใจแสดง
พฤติกรรมการกินมีค่าองค์ประกอบในระดบัดี/ดีเยี่ยม และตวัแปรสงัเกต 2 ตวั มีค่าองค์ประกอบใกล้เคียง
กัน แสดงว่าตัวแปรสังเกต 2 ตัวนีมี้ความส าคัญหรือสามารถสะท้อนถึง ตัวแปรแฝงการตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมการกินมาก 
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ตอนที่ 6 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่าง
สวยงาม 

ลกัษณะแบบวดัการยอมรับทางสงัคมจากกลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม 
เป็นการท่ีผู้หญิงไทยรับรู้วา่ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนด้านอารมณ์ ด้านข้อมลูข่าวสารและด้านวตัถุ
สิ่งของ ในเร่ืองการท าให้ตนเองมีรูปร่างสวยงาม ผู้วิจยัได้สร้างแบบวดัขึน้เองจากนิยามเชิงปฏิบตัิการท่ี
เกิดจากการประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และตามแนวคิดนักวิชาการแบ่งการ
สนับสนุนทางสงัคมออกเป็น 3 ประเภทคือ 1) การสนับสนุนทางด้านสิ่งของในเร่ืองการท าให้ตนเองมี
รูปร่างสวยงาม 2) การสนบัสนุนทางด้านข้อมลูสารสนเทศ และ 3) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และ
สังคมจากเพื่อน (Schaefer, Coyne & Lazarus, 1981: 381-406; Brandet & Weinert, 1981: 277-280; 
ดจุเดือน พนัธุมนาวิน, 2548: 65-81; Bhanthumnavin, 2000 อ้างอิงจากดจุเดือน พนัธุมนาวิน, 2548: 67) 
แบบวดัเป็นแบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” และลดลงตามล าดบัจนถึง   “ไมจ่ริงท่ีสดุ” เป็น
ข้อค าถามท่ีมีทัง้ทางบวกและทางลบ กรณีข้อความทางบวก ให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 สว่นข้อความทางลบ
ให้คะแนนในทิศทางตรงข้าม ถ้าผู้ตอบท่ีได้คะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม
จากกลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงามมากกวา่ผู้ตอบท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ จ านวน 14 ข้อ 

การหาคุณภาพของแบบวัด 
การหาคุณภาพของแบบวดัการสนับสนุนทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมี

รูปร่างสวยงามมีขัน้ตอน ดงันี ้
1. การหาค่าความเท่ียงตรงของแบบวดั ผู้วิจยัร่างข้อค าถาม จ านวน 

19 ข้อ เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา โดยค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับวตัถุประสงค์หรือเนือ้หา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า 
IOC จากข้อค าถามทัง้หมด 28 ข้อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ .60 จ านวน 3 ข้อ ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC 
เท่ากบั 1.00 จ านวน 16 ข้อ ผู้วิจยัคดัเลือกเฉพาะข้อค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า .60 ขึน้ไป รวม
จ านวน 19 ข้อ และท าการปรับปรุงข้อความให้ข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ ก่อนจะ
น าไปทดสอบเพ่ือหาความเช่ือมัน่ตอ่ไป 

2. การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัฉบบัทดลองใช้ ผู้ วิจยัน าแบบวดัไป
ทดลองใช้กับประชากรท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน ได้แก่ 1) กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย 
จ านวน 50 คน เป็นนักศึกษาหรือนิสิตผู้หญิง ช่วงอายุ 18-24 ปี ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัทัง้
ภาครัฐและเอกชน และ 2) กลุม่วยัผู้ ใหญ่ตอนต้น จ านวน 50 คน เป็นผู้หญิงช่วงอาย ุ25-40 ปี ท่ีอาศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบบวดัฉบบัทดลองใช้มีคา่อ านาจจ าแนกอยู่ระหวา่ง .291-.688 คา่
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ความเช่ือมัน่ (α- Coefficient) ทัง้ฉบบั .887 ค่าที (t-ratio) อยู่ระหว่าง 3.46-9.21 มีข้อค าถามจ านวน 14 
ข้อท่ีน าไปใช้จริง (ภาคผนวก ง ตาราง 17) 

3. การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัฉบบัจริง ผู้วิจยัน าแบบวดัไปใช้
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1,000 คน พบว่าแบบวัดฉบับจริงมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
.470-.850 มีค่าความเช่ือมัน่ด้านการสนบัสนุนด้านอารมณ์ เท่ากบั .912 ด้านการสนบัสนุนด้าน
ข้อมูลข่าวสาร เท่ากับ .992 การสนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของ เท่ากับ .890 และท าการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัยงัไม่สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้
พิจารณาตดัข้อค าถามท่ีมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบน้อย รวมทัง้ข้อความท่ีมีความซ า้ซ้อนออก โดย
ท าการตดัข้อค าถามจนแบบจ าลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยค่าดชันี

ความกลมกลืน ได้แก่ 2=195.09, df=32 (p<.01), RMSEA=.071, GFI=.96 พบว่าด้านการสนับสนุน
ด้านอารมณ์ มีค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .69-.91 มีค่าความเช่ือมั่นของตัวแปรแฝง 
CR=.912, AVE=.678 ด้านการสนบัสนุนด้านข้อมลู ข่าวสาร มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.88-.91 มีค่าความเช่ือมั่นของตัวแปรแฝง CR=.922, AVE=.798 การสนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของ มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .86-.93 มีค่าความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง CR=.890, AVE=.802 
แสดงว่าข้อความมีความสมัพนัธ์เฉพาะกบัองค์ประกอบนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจ าลองการสนบัสนนุ
ทางสงัคมจากกลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงามมีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ แสดงว่าข้อ
ค าถามหรือตวัแปรสงัเกตมีความสมัพนัธ์เฉพาะกบัตวัแปรแฝงในด้านท่ีตวัแปรสงัเกตท่ีจะวัด เม่ือ
ตรวจสอบคา่น า้หนกัองค์ประกอบของตวับง่ชี ้พบว่าคา่น า้หนกัองค์ประกอบของข้อค าถามรายข้อ
อยู่ ระหว่าง .69-.93 มีค่าความเช่ือมั่นของตัวแปรแฝงทัง้ฉบับ CR=.965, AVE=.738 เม่ือ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจ าลองการสนับสนุนทางสงัคม
จากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงามมี 3 องค์ประกอบ ดงันัน้แบบจ าลองการสนบัสนนุทาง
สงัคมจากกลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงามมี 3 องค์ประกอบ และมีจ านวนข้อค าถามแบบวดั
การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงามท่ีปรับใหม่จ านวน 10 ข้อ 
(ภาคผนวก ง ตาราง 31-33) 
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ตวัอยา่งข้อค าถาม   แบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม 

การสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่เพ่ือนใน
เร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม 

จริงที่สดุ 
 

(6) 

จริง 
 

(5) 

ค่อน 
ข้างจริง  

(4) 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 
 (3) 

ไม่จริง 
 

 (2) 

ไม่จริง
ท่ีสดุ 
 (1) 

0.  เพ่ือนๆ มกัให้ก าลงัใจฉนัในการลด 
     น า้หนกั เพื่อให้ฉนัมีรูปร่างสวยงาม 

      

00.เพ่ือนๆ ช่ืนชมฉนั เม่ือเหน็ฉนัมีรูปร่าง 
     สวยงาม 

      

 

สรุปได้ว่า เม่ือพิจารณาจากค่าน า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรสงัเกตท่ีใช้วดัตวั
แปรแฝง โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาระดบัของ Tabachnick and  Fidell (2007: 649) พบว่าการสนบัสนุนทาง
สังคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม พบว่าตัวแปรสังเกต 3 ตัว ได้แก่ การสนับสนุนด้าน
อารมณ์ (SUP1) การสนบัสนุนด้านข้อมลูข่าวสาร (SUP2) และการสนบัสนุนด้านวตัถุสิ่งของ (SUP3) มีค่า
องค์ประกอบเท่ากบั .57, .92 และ .84 ตามล าดบั กล่าวได้ว่าตวัแปรสงัเกตท่ีใช้วดัตวัแปรแฝงการสนบัสนุน
ทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม มีค่าองค์ประกอบในระดับดี/ดีมาก และ 3 ตัวแปร
สงัเกตมีค่าองค์ประกอบใกล้เคียงกัน แสดงว่าตวัแปรสงัเกต 3 ตวันีมี้ความส าคญั หรือสามารถสะท้อนถึง 
ตวัแปรแฝงการสนบัสนุนทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงามการสนบัสนุนทางสงัคมจาก
กลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงามมาก 

ตอนที่ 7 แบบวัดตวัแบบจากส่ือของการมีรูปร่างสวยงาม     
ลกัษณะตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม เป็นระดบัการรับรู้ของผู้หญิงไทย

ท่ีได้รับแบบอย่างในการปฏิบตัิจากสื่อประเภทต่างๆ เก่ียวกบัการมีรูปร่างสวยงาม และยอมรับอิทธิพล
ของสื่อในการชกัจูงให้ผู้หญิงไทยมีการปฏิบตัิเก่ียวกบัการมีรูปร่างสวยงามได้ วดัโดยแบบวดัประเภท
มาตราประเมินรวมค่าท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้จากนิยามเชิงปฏิบตัิการท่ีเกิดจากการประมวลเอกสารทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และโดยการประยกุต์แนวคิดของ แบนดรูา (Bandura, 1989: 1-60) แบบวดัเป็นแบบ
มาตรประเมิน 6 หน่วย ตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” และลดลงตามล าดบัจนถึง “ไม่จริงท่ีสดุ” เป็นข้อค าถามท่ีมีทัง้
ทางบวกและทางลบ กรณีข้อความทางบวก ให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 สว่นข้อความทางลบให้คะแนนในทิศ
ทางตรงข้าม ถ้าผู้ตอบท่ีได้คะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีเห็นตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม
มากกวา่ผู้ตอบท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ จ านวน 11 ข้อ 
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การหาคุณภาพของแบบวัด 
การหาคุณภาพของแบบวดัตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม มีขัน้ตอน 

ดงันี ้
1. การหาค่าความเท่ียงตรงของแบบวดั ผู้วิจยัร่างข้อค าถาม จ านวน 

12 ข้อ เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา โดยค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื อ้หา ( Index of Item Objective Congruence: IOC) ผลการ
วิเคราะห์ค่า IOC จากข้อค าถามทัง้หมด 12 ข้อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ .60 จ านวน 1 ข้อ ข้อ
ค าถามท่ีมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 จ านวน 10 ข้อ ผู้ วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามท่ีมีค่า IOC 
มากกว่า .60 ขึน้ไป รวมจ านวน 11 ข้อ และท าการปรับปรุงข้อความให้ข้อค าถามตามค าแนะน า
ของผู้ เช่ียวชาญ ก่อนจะน าไปทดสอบเพ่ือหาความเช่ือมัน่ตอ่ไป 

2. การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัฉบบัทดลองใช้ ผู้วิจยัน าแบบวดัไป
ทดลองใช้กับประชากรท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 100 คน ได้แก่ 1) กลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย 
จ านวน 50 คน เป็นนักศึกษาหรือนิสิตผู้หญิง ช่วงอายุ 18-24 ปี ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัทัง้
ภาครัฐและเอกชน และ 2) กลุ่มวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น จ านวน 50 คน เป็นผู้หญิงช่วงอาย ุ25-40 ปี ท่ีอาศยั
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าแบบวดัฉบบัทดลองใช้มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 

.461-.707 ค่าความเช่ือมั่น (α-Coefficient) ทัง้ฉบับ .879 ค่าที (t-ratio) อยู่ระหว่าง 4.28-10.49 มีข้อ
ค าถามจ านวน 11 ข้อท่ีน าไปใช้จริง (ภาคผนวก ง ตาราง 17) 

3. การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัฉบบัจริง ผู้ วิจัยน าแบบวัดไปใช้
จริงกบักลุม่ตวัอย่าง จ านวน 1,000 คน พบว่าแบบวดัฉบบัจริงมีคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง .559-.754 
มีค่าความเช่ือมัน่ด้านตวัแบบจากสื่อ เท่ากับ .816 ด้านตวัแบบจากบุคคลอ่ืน เท่ากับ .826 และท า
การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัยงัไม่สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ดงันัน้
ผู้วิจยัจึงได้พิจารณาตดัข้อค าถามท่ีมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบน้อย รวมทัง้ข้อความท่ีมีความซ า้ซ้อน
ออก โดยท าการตดัข้อค าถามจนแบบจ าลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยค่า

ดชันีความกลมกลืน ได้แก่ 2=17.25, df=4 (p<.01), RMSEA=.058, GFI=.96 พบวา่ด้านตวัแบบจากสื่อ มี
ค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .80-.86 ความเช่ือมั่นของตวัแปรแฝง CR=.816, AVE=.689 ด้าน      
ตัวแบบจากบุคคลอ่ืน มีค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่ ระหว่าง .65-.87 ความเช่ือมั่นของตัวแปรแฝง 
CR=.826, AVE=.617 แสดงว่าข้อความมีความสมัพนัธ์เฉพาะกบัองค์ประกอบนัน้ จงึสรุปได้วา่แบบจ าลอง
ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามมีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ แสดงว่าข้อค าถามหรือตวั
แปรสงัเกตมีความสมัพนัธ์เฉพาะกบัตวัแปรแฝงในด้านท่ีตวัแปรสงัเกตท่ีจะวดั เม่ือตรวจสอบค่าน า้หนกั
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องค์ประกอบของตวับง่ชีพ้บว่า คา่น า้หนกัองค์ประกอบของข้อค าถามรายข้ออยู่ระหวา่ง .65-.87 ความ
เช่ือมั่นของตัวแปรแฝงทัง้ฉบับ CR=.878, AVE=.593 เม่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก ผลการ
วิเคราะห์พบว่าแบบจ าลองตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามมี 2 องค์ประกอบ ดงันัน้ แบบจ าลอง
ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามมี 2 องค์ประกอบ และมีจ านวนข้อค าถามแบบวดัตวัแบบ
จากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามท่ีปรับใหมจ่ านวน 5 ข้อ (ภาคผนวก ง ตาราง 34-36) 
 

ตวัอยา่งข้อค าถาม   แบบวดัตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม  

ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม จริง 
ที่สดุ 
(6) 

จริง 
 

(5) 

ค่อน 
ข้างจริง  

(4) 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 
 (3) 

ไม่จริง 
 

(2) 

ไม่จริง
ที่สดุ 
 (1) 

0. เม่ือฉนัดนูิตยสารหรือหนงัสือแฟชัน่  
ท าให้ฉนัอยากมีรูปร่างเหมือนดารา 
นางแบบ หรือนกัแสดงบ้าง 

      

00. ฉนัเห็นโฆษณาผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกั 
ท าให้ฉนัรู้สกึอยากลองใช้บ้าง เพื่อท า
ให้รูปร่างผอมบาง 

      

   

สรุปได้ว่า เม่ือพิจารณาจากค่าน า้หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตท่ีใช้วัด         
ตวัแปรแฝง โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาระดบัของ Tabachnick and  Fidell (2007: 649) พบว่าตวัแบบจากสื่อ
ของการมีรูปร่างสวยงาม พบว่าตวัแปรสงัเกต 2 ตวั ได้แก่ ตวัแบบจากสื่อ (MODEL1) และตวัแบบจากบคุคล
อ่ืน (MODEL2) มีค่าองค์ประกอบเท่ากับ .79 และ .63 ตามล าดับ กล่าวได้ว่าตัวแปรสังเกตท่ีใช้วัด              
ตวัแปรแฝง  ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามมีค่าองค์ประกอบในระดบัดีมาก/ดีเยี่ยม และ 2 ตวัแปร
สงัเกตมีค่าองค์ประกอบใกล้เคียงกัน แสดงว่าตวัแปรสงัเกต 2 ตวันีมี้ความส าคญัหรือสามารถสะท้อนถึง   
ตวัแปรแฝงตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างมาก 

ตอนที่ 8 แบบวัดการเข้าถงึแหล่งบริการที่เอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม   
ลกัษณะการเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม เป็นความสามารถ

ของผู้หญิงไทยในการเปิดรับและได้รับข้อมลูความรู้จากแหล่งบริการ รวมถึงสื่อต่างๆ ท่ีส่งเสริมความ
งาม เพื่อเสริมสร้างความงามในการมีรูปร่างสวยงาม โดยผู้ วิจัยได้สร้างแบบวดัขึน้เองจากนิยามเชิง
ปฏิบัติการท่ีเกิดจากการประมวลเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยเทียบเคียงแนวคิด
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พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของแอนเดอร์เซ็น (Andersen’s Behavior Model) (Adersen & Aday, 
1967) โดยกล่าวถึง การท่ีบุคคลจะตดัสินใจบริการทางสขุภาพหรือไม่นัน้ ขึน้กับปัจจยัด้านประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านพฤติกรรมสขุภาพ ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัประยกุต์ใช้การเข้าถึงแหลง่บริการ
ท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถของบุคคลในการเข้าถึงแหล่ง
บริการและวิธีการเข้าถึงแหล่งบริการ แบบวดัเป็นแบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตัง้แต่ “มากท่ีสุด” และ
ลดลงตามล าดบัจนถึง “น้อยท่ีสดุ” ถ้าผู้ตอบท่ีได้คะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีเข้าถึงแหล่งบริการท่ี
เอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงามมากกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ จ านวน 8 ข้อ 

การหาคุณภาพของแบบวัด 
การหาคณุภาพของแบบวดัการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม       

มีขัน้ตอน ดงันี ้
1. การหาค่าความเท่ียงตรงของแบบวดั ผู้วิจยัร่างข้อค าถาม จ านวน 

10 ข้อ เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา โดยค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับวตัถุประสงค์หรือเนือ้หา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า 
IOC จากข้อค าถามทัง้หมด 10 ข้อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ .60 จ านวน 2 ข้อ ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC 
เท่ากับ 1.00 จ านวน 6 ข้อ ผู้ วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า .60 ขึน้ไป รวม
จ านวน 8 ข้อ และท าการปรับปรุงข้อความให้ข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ ก่อนจะ
น าไปทดสอบเพ่ือหาความเช่ือมัน่ตอ่ไป 

2. การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัฉบบัทดลองใช้ ผู้วิจยัน าแบบวดั
ไปทดลองใช้กับประชากรท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 100 คน ได้แก่ 1) กลุ่มวยัรุ่นตอน
ปลาย จ านวน 50 คน เป็นนักศึกษาหรือนิสิตผู้ หญิง ช่วงอายุ 18-24 ปี ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลยัทัง้ภาครัฐและเอกชน และ 2) กลุ่มวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น จ านวน 50 คน เป็นผู้หญิงช่วง
อายุ 25-40 ปี เข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคมและอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า

แบบวดัฉบบัทดลองใช้มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .387-.764 ค่าความเช่ือมัน่ (α-Coefficient) 
ทัง้ฉบับ .870 ค่าที (t-ratio) อยู่ระหว่าง 4.32-13.95 มี ข้อค าถามจ านวน 8 ข้อท่ีน าไปใช้จริง 
(ภาคผนวก ง ตาราง 17) 

3. การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัฉบบัจริง ผู้วิจยัน าแบบวดัไปใช้จริง
กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1,000 คน พบว่าแบบวดัฉบบัจริงมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .551-.827 มีค่า
ความเช่ือมัน่ด้านความสามารถของบุคคลในการเข้าถึงแหล่ง เท่ากับ .813 ด้านวิธีการเข้าถึงแหล่งบริการ 
เท่ากบั .903 และท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัยงัไมส่อดคล้องกบัข้อมลูเชิง
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ประจกัษ์ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้พิจารณาตดัข้อค าถามท่ีมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบน้อย รวมทัง้ข้อความท่ีมี
ความซ า้ซ้อนออก โดยท าการตัดข้อค าถามจนแบบจ าลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ โดยคา่ดชันีความกลมกลืน ได้แก่ 2=51.80, df=8 (p<.01), RMSEA=.074, GFI=.98 พบว่า
ด้านความสามารถของบุคคลในการเข้าถึงแหล่ง มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .74-.79 มีค่า
ความเช่ือมั่นของตัวแปรแฝง CR=.813, AVE=.593 ด้านวิธีการเข้าถึงแหล่งบริการ มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .84-.89 มีค่าความเช่ือมั่นของตัวแปรแฝง CR=.903, AVE=.757 แสดงว่า
ข้อความมีความสมัพนัธ์เฉพาะกบัองค์ประกอบนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจ าลองการเข้าถึงแหล่งบริการท่ี
เอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม แสดงวา่ข้อค าถามหรือตวัแปรสงัเกตมีความสมัพนัธ์เฉพาะกบัตวัแปรแฝง
ในด้านท่ีตัวแปรสังเกตท่ีจะวัด เม่ือตรวจสอบค่าน า้หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีพ้บว่าค่าน า้หนัก
องค์ประกอบของข้อค าถามรายข้ออยู่ระหว่าง .74-.89 มีค่าความเช่ือมั่นของตัวแปรแฝง ทัง้ฉบับ 
CR=.925, AVE=.675 เม่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจ าลองการ
เข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม มี 2 องค์ประกอบ ดงันัน้แบบจ าลองการเข้าถึงแหลง่
บริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม มี 2 องค์ประกอบ และมีจ านวนข้อค าถามแบบวดัการเข้าถึง
แหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงามท่ีปรับใหมจ่ านวน 6 ข้อ (ภาคผนวก ง ตาราง 37-39) 
 

ตวัอยา่งข้อค าถาม แบบวดัการเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม  

การเข้าถงึแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่ 
การมีรูปร่างสวยงาม 

มาก 
ท่ีสดุ 
(6) 

มาก 
 

(5) 

คอ่นข้าง 
มาก  
(4) 

คอ่นข้าง 
น้อย  
(3) 

น้อย 
 

 (2) 

น้อย
ท่ีสดุ 
(1) 

0.  ฉนัมกัจะใช้ประโยชน์จากสื่อตา่งๆ เช่น วารสาร, 
     นิตยสาร, โบรชวัร์ ฯลฯ ทกุครัง้ในเร่ืองการกิน 
     อาหาร เพ่ือน ามาเป็นข้อมลูในการดแูลตวัเอง 
     รูปร่างตนเอง 

      

00.ฉนัสามารถเข้ารับบริการท่ีคลินิกเสริมความงาม 
     ได้ง่าย เพ่ือต้องการลดน า้หนกั เน่ืองจากอยูใ่กล้ 
     ท่ีท างานหรือใกล้ท่ีเรียนและสะดวกในการ 
     เดินทาง 

      

 

สรุปได้ว่า เม่ือพิจารณาจากค่าน า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรสงัเกตท่ีใช้วดัตวั
แปรแฝง โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาระดับของ Tabachnick and  Fidell (2007: 649) พบว่าการเข้าถึงแหล่ง
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บริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม พบว่าตวัแปรสงัเกต 2 ตวั ได้แก่ ความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง
แหลง่บริการ (RES1) และวิธีการเข้าถึงแหลง่บริการ (RES2) มีคา่องค์ประกอบเท่ากบั .88 และ .90 ตามล าดบั 
กล่าวได้ว่าตัวแปรสังเกตท่ีใช้วัดตัวแปรแฝงการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงามมีค่า
องค์ประกอบในระดับดีมาก/ดีเยี่ยม และ 2 ตวัแปรสังเกตมีค่าองค์ประกอบใกล้เคียงกัน แสดงว่าตัวแปร
สงัเกต 2 ตวันีมี้ความส าคญัหรือสามารถสะท้อนถึงการเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงามมาก 

ส าหรับรายได้ของครอบครัว (Income) เม่ือพิจารณาจากค่าน า้หนกัองค์ประกอบ
ของตวัแปรสงัเกตท่ีใช้วดัตัวแปรแฝง โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาระดบัของ Tabachnick and  Fidell (2007: 
649) พบว่ามีคา่องค์ประกอบเท่ากบั 1 กลา่วได้ว่าตวัแปรสงัเกตท่ีใช้วดัตวัแปรแฝงรายได้ของครอบครัว มีคา่
องค์ประกอบในระดับดีเยี่ยม แสดงว่าตัวแปรสังเกตตัวนีมี้ความส าคัญต่อตัวแปรแฝงเจตคติท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ สว่นตวัแปรสงัเกต 1 ตวั คือ ด้านความพร้อมกระท า (ATT3) มีความส าคญัน้อยตอ่
ตวัแปรแฝงเจตคติท่ีมีตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติ 

สรุปได้ว่า ตัวแปรสังเกตทุกตัวมีค่าน า้หนักองค์ประกอบเป็นค่าบวก และมี
นยัส าคญัทางสถิติ แสดงให้เห็นวา่ผลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกบัโครงสร้างของแตล่ะตวัแปรแฝง หรือ
การวดัตวัแปรแฝงในแบบจ าลองนีมี้ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณ โดยผู้วิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจยัความสมัพนัธ์

เชิงสาเหต ุ(Causal Relationship Research) เพื่ออธิบายพฤติกรรมการกินผิดปกติและปัจจยัเชิงสาเหตใุนแต่
ละปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อมุมมองการมีรูปร่างสวยงามและบริบททางวัฒนธรรม
เก่ียวกบัวิถีการบริโภคอาหารของผู้หญิงไทย ท่ีน าไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยด าเนินการเก็บข้อมูล
ดงันี ้

1. ผู้ วิจัยท าหนังสือจากบัณฑิต เป็นหนังสือแนะน าตัวขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากสถาบนัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ
จดหมายจากบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อแสดงฐานะของผู้ วิจยัต่อผู้บริหารสถาบนัการศึกษา ผู้บริหาร
หน่วยงานต่างๆ และแจกเอกสารขออนญุาตผู้ปกครองของนกัศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างเก็บข้อมลู
ในการวิจยั เพื่อขออนญุาตเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อการวิจยั 

2. ผู้ วิจยัน าจดหมายจากบณัฑิตวิทยาลยั และแบบสอบถามท่ีใช้ในการ
วิจยัไปให้ทัง้ผู้บริหารสถาบนัการศกึษา ผู้บริหารหน่วยงานต่าง  ๆตามกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ (Inclusion Criteria) โดยผู้ วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น         
ผู้หญิงไทย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวยัรุ่นตอนปลายจากสถาบนัการศกึษาต่าง  ๆและกลุม่วยัผู้ ใหญ่ตอนต้น โดย
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ท าการเลือกแบบเจาะจง เป็นบุคคลวยัท างาน ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ 
ศนูย์การค้า ศนูย์ความงาม โรงพยาบาล สถานศกึษาตา่ง  ๆ(เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาลยั เป็นต้น) 
สถานท่ีท างาน ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ผู้วิจยัท าการชีแ้จ้งวตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูให้กบั
กลุ่มตัวอย่างทราบและอธิบายวิธีการท าแบบสอบถามให้ละเอียดและเข้าใจก่อนท่ีจะลงมือตอบ
แบบสอบถาม และท าการเก็บข้อมลูเพิ่มเติมในกรณีท่ีแบบสอบถามไมค่รบหรือไมส่มบรูณ์ เพื่อก าหนดวนั
เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง 

3. ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 
2560 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 (เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน) 

4. เก็บรวบรวมแบบสอบถามและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีมีความ
สมบูรณ์ น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถกูต้องก่อนก าหนดรหสัข้อมลู ลงรหสัและตรวจสอบ
ข้อมลูตรงตามข้อตกลงของการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

5. ขอบเขตด้านระยะเวลาของการวิจยัในระยะท่ี 1 ระยะเวลาประมาณ  
1 ปี  

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือได้รับแบบสอบถามหรือแบบวัดกลับคืนมาแล้ว ผู้ วิจัยท าการตรวจสอบ

คุณภาพของการตอบแบบสอบถาม โดยเลือกเฉพาะท่ีสมบูรณ์แล้วจึงน ามาลงรหัสข้อมูลลงในโปรแกรม
ส าเร็จรูปและน าข้อมลูมาวิเคราะห์ดงันี ้

1. ข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 คือ ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปของ
กลุ่มตวัอย่าง น ามาค านวณหาลกัษณะการแจกแจงตวัแปรโดยใช้ค่าสถิติพื น้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์และค่าสถิติอ่ืนๆ เพ่ือ
ตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้นด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

2. วิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ของผู้ หญิงไทยต่อการมีรูปร่างสวยงาม ผู้ วิจัยท าการพัฒนาและตรวจสอบความกลมกลืนของ
แบบจ าลองสมการโครงสร้างกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ด้วยโปรแกรมลิสเรล ดงันี ้

2.1 ก าหนดข้อมลูจ าเพาะของแบบจ าลอง (Specification of The Model) 
เพื่อศกึษาวา่ตวัแปรใดสง่ผลทางตรงและทางอ้อมตอ่พฤตกิรรมการกินผิดปกติ รูปแบบการวิเคราะห์
แบบจ าลองโครงสร้างเชิงเส้นประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตทัง้หมด (Observed Variables) โดยมี
ข้อตกลงเบือ้งต้นของแบบจ าลองว่าความสมัพันธ์ของแบบจ าลองทัง้หมดเป็นเส้นตรง (Linear)  
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เชิงบวก (Additive) และเป็นความสัมพันธ์ทางเดียว (Recursive) ระหว่างตัวแปรภายนอก 
(Exogenous Variable) และตวัแปรภายใน (Endogenous Variable) 

2.2 ท าการระบุความเป็นไปได้ ด้วยค่าเดียวของแบบจ าลอง 
(Identification of The Model) โดยใช้เง่ือนไขกฎ T (T-rule) คือ จ านวนพารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่าจะต้อง
น้อยกว่าหรือเท่ากบัจ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตวัอย่าง ซึง่
กฎ T กล่าวว่าแบบจ าลองจะระบุค่าได้พอดี เม่ือ T น้อยกว่าหรือเท่ากับ (1/2) (p) (p+1)/2 และใช้กฎ
ความสัมพันธ์ทางเดียว (Recursive rule) คือ df ต้องมากกว่า 0 จึงจะแสดงว่าจ านวนท่ีรู้ค่ามากกว่า
จ านวนไมรู้่คา่ 

3.ประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลอง (Parameter Estimation 
from The Model) โดยวิธีประมาณค่าไลค์ลีฮูดสูงสุด (Maximum Likelihood) ตรวจสอบความกลมกลืน
ของแบบจ าลอง (Goodness for Fit Measures) เพื่อศกึษาภาพรวมของแบบจ าลองว่ากลมกลืนกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์เพียงใด โดยใช้ดชันีชีว้ดัความกลมกลืนตอ่ไปนีพ้ิจารณาร่วมกนั (Diamantopoulos & Judy, 
2000; Joreskog & Sorbom, 1993; Kelloway, 1998) โดยวัดความสอดคล้องของโมเดลมี  3 ชุดใหญ่        
มีรายละเอียดดงันี ้

3.1 ดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสมบูรณ์ (Absolute Fit Index) 
ประกอบด้วย  

3.1.1 ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square: 2) คือ ค่าท่ีใช้ทดสอบ
สมมติฐาน เป็นการตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างโมเดลตามสมมติฐานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

โดยใช้ค่า 2 (Chi-Square Goodness of Fit Index) กรณีถ้าค่า 2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติหรือมี
ค่าความน่าจะเป็น (p) มากกว่า .05 แสดงว่ามีความกลมกลืนระหว่างโมเดลตามสมมติฐานกับ

ข้อมลูเชิงประจกัษ์ แตถ้่าคา่ 2 มีนยัส าคญัทางสถิติ หรือมีค่าความน่าจะเป็นแสดงว่าโมเดลตาม

สมมติฐานไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่การทดสอบนัยส าคญัด้วย 2 นัน้เป็น

เกณฑ์ท่ีเข้มงวดเกินไป เน่ืองจากค่า 2 จะไม่มีนยัส าคญัก็ต่อเม่ือโมเดลนัน้มีความกลมกลืนโดย
สมบรูณ์แบบ (เม่ือน ามาลบกนัแล้วความแตกตา่งก็คือ 0 ในความเป็นจริงแล้วยากท่ีจะหาโมเดลท่ี

มีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ได้ นอกจากนี ้ค่า 2 ยังได้รับผลกระทบจากความซบัซ้อนของ
โมเดลกล่าวคือ ถ้าโมเดลมีเส้นอิทธิพลหรือค่าพารามิเตอร์จ านวนมากจะมีแนวโน้มท่ีจะมี
นยัส าคญัหรือผลกระทบจากขนาดของกลุม่ตวัอย่างคือ ถ้าโมเดลท่ีทดสอบได้มาจากกลุม่ตวัอย่าง

ท่ีมีขนาดใหญ่ คา่ 2 ยิ่งมีแนวโน้มท่ีจะมีนยัส าคญั หรือจะเป็นผลกระทบจากการท่ีค่า 2 มีความ
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ไวต่อการละเมิดข้อตกลงเบือ้งต้นเก่ียวกับการแจกแจงแบบ  Multivariate Normality ทัง้นีจ้ึงควร

พิจารณาคา่ χ2/df  ซึง่เป็นดชันีความกลมกลืนในกลุม่ Parsimony Fit Index (Bollen, 1989: 108) 
3.1.2 ดัชนีรากท่ีสองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนท่ีเหลือ 

(Root Mean Square Residual: RMSR) เป็นดชันีท่ีใช้เปรียบเทียบความกลมกลืนระหว่างโมเดลสอง
โมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ เฉพาะกรณีท่ีเป็นการเปรียบเทียบโดยใช้ข้อมลูชุดเดียวกนั ดชันี RMR 
จะบอกขนาดของเศษท่ีเหลือ โดยเฉลี่ยจากการเปรียบเทียบความกลมกลืนของโมเดลสองโมเดล
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ และจะใช้ได้ดีเม่ือตวัแปรภายนอกและตวัแปรสงัเกตได้เป็นตวัแปรมาตรฐาน 
(Standardized RMR) ค่า RMR ควรมีค่าน้อยกว่า .05 จึงแสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์  

3.1.3 ค่ามาตรฐานรากท่ีสองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน 
(Standardized Root Mean Squared Residual: SRMR) เป็นดัชนีบอกความคลาดเคลื่อนจากการ
เปรียบเทียบความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ดชันีมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 
ถ้ามีคา่น้อยกวา่ .05 ก็แสดงวา่โมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

3.1.4 คา่รากท่ีสองของคา่เฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลงัสองของ
การประมาณค่า (Root Mean Squared Error of Approximation: RMSEA) เป็นดชันีท่ีมีความคล้ายคลึง
กับ RMR และ SRMR ตรงท่ีค านวณจากค่าความคลาดเคลื่อน แต่แตกต่างกันตรงท่ี RMSEA เป็นการ
ค านวณเพื่อประมาณค่าความคลาดเคลื่อนของประชากร ไม่ใช่ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 
ดงันัน้จึงมีนยัถึงการอ้างอิงกลบัไปยงัประชากรด้วย นอกจากนีย้งัปรับค่า df ด้วย ดงันัน้ RMSEA จึง
เป็นค่าท่ีไม่ได้รับผลกระทบในกรณีท่ีโมเดลมีค่าพารามิเตอร์จ านวนมาก บราวน์ และคิวเดค (Brown & 
Cudeck, 1993: 136-162) ได้แนะน าเกณฑ์การตดัสินความกลมกลืนของโมเดล โดยใช้ดชันี RMSEA ว่า 
ถ้ามีค่าน้อยกว่า .05 ก็แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนสูงมาก ถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง .05-.08 แสดงว่า
โมเดลมีความกลมกลืนดี ถ้ามีคา่อยูร่ะหวา่ง .08-.10 แสดงวา่โมเดลมีความกลมกลืน แตไ่ม่คอ่ยดีมาก
นัก แต่ถ้ามีค่ามากกว่า .10 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนต ่า และไดแมนโทโพรอสและซิกควอร์ 
(Diamantopoulos & Siguaw, 2000) เสนอวา่ RMSEA ท่ีมีคา่ระหว่าง .05-.08 หมายถึง โมเดลมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

3.1.5 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  GFI (Goodness of Fit 
Index) ซึง่ โจเรสค็อก (Joreskog & Sorbom, 1998: 121-122) เป็นผู้พฒันาขึน้เป็นดชันีท่ีบ่งบอก
ถึงร้อยละของ Observed Covariance Matrix (S) ท่ีสามารถอธิบายได้ด้วย Implied Covariance 

Matrix (Σ(θ) การตีความจงึคล้ายกบัการตีความคา่ R2 ในการวิเคราะห์ถดถอย ดงันัน้จงึเกิดความ
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สบัสนและผิดพลาดในการตีความดชันี GFI ว่าเป็นร้อยละความแปรปรวนของตวัแปรท่ีโมเดล
สามารถอธิบายได้ ค่า GFI มีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ค่ายิ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืน 
และคา่ท่ีผู้วิจยัสว่นใหญ่ใช้ตดัสินความกลมกลืนของโมเดลก็คือ ต้องมีคา่มากกวา่ .90 

3.2 ชดุดชันีวดัความสอดคล้อง Incremental fit index ประกอบด้วย  
3.2.1 ค่า NFI (Normal Fit Index) เป็นดัชนีวัดความสอดคล้อง

เชิงสัมพันธ์ท่ีบอกว่าโมเดลท่ีได้น ามาตรวจสอบนัน้ดีกว่าโมเดลท่ีตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเลย 
(Baseline Model) หรือโมเดลอิสระ (Independent Model) ซึ่งค่า NFI อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยท่ี ถ้าค่า 
NFI ตัง้แต ่.90 ถือวา่แบบจ าลองมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ทัง้นี ้คา่ NFI มีคา่เข้าใกล้ 1 จะ
บอกถึงความสอดคล้องของข้อมลูกบัโมเดลมากขึน้เท่านัน้ (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 
2006) 

3.2.2 คา่ CFI (Comparative Fit Index) เป็นดชันีท่ีปรับปรุงมา
จาก NFI ซึ่งค่า CFI อยู่ ระหว่าง 0 ถึง 1 ความซบัซ้อนของโมเดลไม่มีผลต่อดชันีนี  ้เม่ือดชันีนีมี้ค่า
ตัง้แต ่.90 ขึน้ไป แสดงวา่แบบจ าลองมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

3.3  ดชันีความกลมกลืนชดุ Parsimony Fit Index ประกอบด้วย 
3.3.1 ค่าความสอดคล้องท่ีปรับแล้ว (Adjust Goodness of 

Fit Index: AGFI) เป็นค่าท่ีค านวณจาก GFI แต่จะพิจารณาถึงตวัแปรท่ีวดัได้และขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยเป็นดัชนีท่ีท าการปรับค่า GFI ด้วย df เน่ืองจากโมเดลหากยิ่งเพิ่มเส้นอิทธิพลหรือ
คา่พารามิเตอร์ก็มีแนวโน้มท่ีจะมีความกลมกลืนกบัข้อมลูอยู่แล้ว เพราะเป็นการท าให้โมเดลนัน้เข้า
ใกล้โมเดลแบบ Just-Identified ดงันัน้ดชันี AGFI จึงเป็นดชันีท่ีพิจารณาถึงจ านวนเส้นอิทธิพลท่ี
อยู่ในโมเดลด้วย โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ยิ่งมีค่ามากก็แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์ เกณฑ์ท่ีใช้ตดัสินความกลมกลืนของโมเดลคือ ต้องมีค่ามากกว่า .90 แต่เน่ืองจากค่า 
AGFI จะเป็นค่าท่ีต ่ากว่าค่า GFI ดงันัน้จึงมีบางคนแนะน าให้ใช้เกณฑ์ .80 หรือ .85 แทน ถ้าโมเดลใด 
ค่า GFI และค่า AGFI แตกต่างกันมาก แสดงว่าโมเดลนัน้มีเส้นอิทธิพลหรือค่าพารามิเตอร์ท่ีมี
ความส าคญัตอ่โมเดลน้อยอยูจ่ านวนมาก ทัง้นี ้คา่ AGFI มีคา่อยูร่ะหวา่ง 0-1 เม่ือดชันีนีมี้คา่ตัง้แต่ 
.90 ขึน้ไป แสดงวา่แบบจ าลองมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

3.3.2  คา่ PNFI (Parsimony normal fit index) เป็นคา่ท่ีแสดง
ถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมท่ีอธิบายได้ด้วยโมเดลท่ีปรับแก้ด้วยความ
ซบัซ้อนของโมเดล ซึง่คา่ PNFI ควรมีคา่ตัง้แต ่.50 ขึน้ไป 
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3.3.3 ดัชนีอัตราส่วนไค -สแควร์สัมพัท ธ์  (Relative Chi-

Square Ratio) เป็นอตัราส่วนระหว่างค่า 2 กบัระดบัความเป็นอิสระ (df) ซึง่ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 
2-5 ซึ่งมูเลอร์ (เสรี ชัดแช้ม, 2547: 29; อ้างอิงจาก Mueller, 1996) เสนอว่าควรมีค่าน้อยกว่า 2 จึงจะ
แสดงวา่แบบจ าลองมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ    
แบบแผนการวิจัย 

การศึกษาในระยะท่ี  2 เป็นการวิจัยในรูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี  (Case Study 
Approach) ดงันัน้ โดยด าเนินการภายหลงัท่ีได้รับผลจากการวิจยัเชิงปริมาณในระยะท่ี 1 แล้ว ผลท่ีได้คือ
ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิทธิพลภายในตัวบุคคล  อิทธิพลระหว่างบุคคลและอิทธิพล
สิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม ท่ีส่งผลต่อการมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ และค้นพบผู้ ให้
ข้อมลูหลกัท่ีมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ แล้วด าเนินการวิจยัคณุภาพในระยะท่ี 2 น ามาท าการสมัภาษณ์
เชิงลึกเพื่อช่วยในการอธิบายผลให้กระจ่างยิ่งขึน้หรือเพื่อความเข้าใจผลการวิจยัในระยะท่ี 1 ผู้วิจยัจึงมุ่ง
ท าการศึกษาเพื่อค้นหาค าอธิบายเก่ียวกับตวัแปร ท่ีส่งผลต่อการมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ และเพื่อท าความเข้าใจกระบวนการท่ีน าไปสู่การมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย ท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ ภายใต้บริบทวฒันธรรมการบริโภค  

สนามวิจัย 
ผู้วิจยัได้ท าการศกึษา โดยใช้รูปแบบการศกึษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) ซึง่เป็น

วิธีวิทยาท่ีเหมาะสมกับการศึกษาในครัง้นี ้ดงันัน้สนามท่ีใช้ส าหรับศึกษาวิจยัในครัง้นี ้จึงขึน้อยู่กับกลุ่ม    
ผู้ ร่วมวิจัยเป็นผู้ หญิงไทยท่ีมีช่วงอายุ 18-40 ปี ระหว่างวัยรุ่นตอนปลายจนถึงวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น ท่ีมี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยวยัรุ่นตอนปลาย แหล่งพืน้ท่ีในการเก็บข้อมลูคือ มหาวิทยาลยัภาครัฐและ
เอกชน และวัยผู้ ใหญ่ตอนต้นพืน้ท่ีในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ศูนย์การค้า ศูนย์ความงาม โรงพยาบาล 
สถานศกึษาตา่ง  ๆ(เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาลยั เป็นต้น) สถานท่ีท างาน ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
การศึกษาวิจยัในครัง้นี ้เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาค าอธิบายเก่ียวกบัตวัแปรท่ีมีผลต่อการมี

รูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ และเพื่อท าความเข้าใจกระบวนการการมีรูปร่างสวยงามของ 
ผู้หญิงไทย ท่ีน าไปสูพ่ฤติกรรมการกินผิดปกติ ภายใต้บริบทวฒันธรรมการบริโภค โดยด าเนินการภายหลงั
ได้รับผลจากการวิจยัเชิงปริมาณในระยะท่ี 1 ท่ีได้ค้นพบผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ีมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ แล้ว
ด าเนินการวิจัยคุณภาพในระยะท่ี 2 น ามาท าการสมัภาษณ์เชิงลึก ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และก าหนดเกณฑ์การคดัเข้า (Inclusion Criteria) ของผู้ ร่วมวิจยัดงันี ้ 
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1. เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัระยะท่ี 1 โดยวยัรุ่นตอนปลาย เป็นผู้ ท่ีก าลงัศึกษาระดบั
มหาวิทยาลยัภาครัฐและเอกชน และวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น เป็นวยัท างาน ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ได้แก่ ศูนย์การค้า ศูนย์ความงาม โรงพยาบาล สถานศึกษาต่าง  ๆ(เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัย เป็นต้น) ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ประมาณจ านวน 20-30 คน หรือจนกว่าจะได้ข้อมูลอิ่มตัว 
(Creswell, 1998) 

2. เคยเข้ารับบริการคลินิกเสริมความงาม หรือเคยบริโภคผลิตภณัฑ์เก่ียวกับเสริมความ
งามทางโซเซียลเน็ตเวอร์คหรือซือ้ตามร้านขายยาทัว่ไป >1 ครัง้  

3. ผ่านการท าแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ โดยมีคะแนนอยู่ใน
เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 75 ด้วยวิธีค านวณ ท าโดยการวิเคราะห์คะแนนกลุม่สงู-กลุม่ต ่า โดยใช้เทคนิค 27 เปอร์เซน็ต์ 
เลือกข้อท่ีกลุ่มสงูและกลุ่มต ่าท่ีมีคะแนนแตกต่างกัน ด้วยการทดสอบ Independent t-test) (Susan Matlock-
Hetzel, 1997) การหาค่า Percentile โดยการน าข้อมูลคะแนนรวมของทัง้กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายและกลุ่มวัย
ผู้ ใหญ่ตอนต้น มาหาคะแนน Percentile ท่ี 75 ซึ่งกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย Percentile ท่ี 75 คือกลุ่มท่ีได้คะแนน 
232 คะแนน (= Percentile (DA2 : D A501,0.75) และกลุ่มวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น Percentile ท่ี 75 คือกลุ่มท่ีได้
คะแนน 217 คะแนน หรือค านวณจากต าแหน่ง (500+1)/(75/100)=376 ซึ่ง Percentile ท่ี 75 คือค่าคะแนนท่ี
เรียกจากน้อยไปหามาก เป็นต าแหน่งท่ี 376 (DA คือ Cell ใน Excel, DA2 คือ Cell DA2 มีคา่=1) จากนัน้ผู้วิจยั
ท าการคัดเลือกผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) และน ามาท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ต่อไป โดยผู้ ร่วมวิจยัต้องมีประสบการณ์ ได้แก่ 1) เคยท าให้ตนเองมีรูปร่างสวยงาม โดยใช้วิธีการต่าง  ๆหรือ  
2) เป็นโรคกลวัอ้วนแบบกินอาหารจ านวนมาก แล้วเกิดความรู้สึกผิดและท าการขบัอาหารออกจากร่างกาย 
หรือ 3) เคยมีภาวะแทรกซ้อนทางร่างกายเกิดขึน้ เป็นผลมาจากน า้หนักตัวท่ีน้อยเกินไปหรือภาวะขาด
สารอาหาร (Malnutrition) 3) มีหรือเคยมี Body Mass Index (BMI) น า้หนักตัวน้อยกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ของ
น า้หนกัท่ีควรจะเป็นหรือมีน า้หนกัต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน <18.5 หรือเคยอ้วนมาก่อนแตปั่จจบุนั BMI <18.5 
(ศิริไชย หงษ์สวงนศรี, 2555: 534) โดยพฤติกรรมท่ีกล่าวข้างต้นเคยมีอาการร่วม 1-2 อย่าง และเคยมี
ประสบการณ์ ประมาณ 3-6 เดือน เป็นต้นไป                                         

4. กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูลงยินยอมเข้าร่วมการวิจยัทุกคน (กรณีกลุ่มตวัอย่างอายไุม่ครบ 20 ปี 
บริบรูณ์ กลุ่มตวัอย่างและผู้ปกครองลงยินยอมเข้าร่วมการวิจยัทกุคน) ตลอดระยะเวลาท่ีท าวิจยั ผู้วิจยัเก็บ
ข้อมลูช่วงประมาณ ตัง้แตว่นัท่ี 14 กนัยายน-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (ระยะเวลา 2 เดือน)  

วิธีการเข้าถงึกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย 
การเข้าถึงกลุ่มผู้ ร่วมวิจัยท่ีเป็นผู้ หญิงไทย โดยผู้ วิจัยท าหนังสือขออนุญาตภายนอก มี

ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้  
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1. หนังสือเรียนคณบดีมหาวิทยาลัยทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน หนังสือขออนุมัติจาก
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ส าหรับเก็บข้อมลูท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลาย ในการยืนยนัการเก็บข้อมลูของนิสิต
ระดบัปริญญาเอก   

2. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ เพื่อขอเก็บข้อมูลกับผู้ ร่วมวิจัยท่ีอยู่ในมหาวิทยาลยั     
ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน โดยแจ้งวตัถุประสงค์ในการศึกษาและขัน้ตอนการท าวิจยั เพื่อให้ผู้ ร่วมวิจยัและ   
ต้นสงักดัเข้าใจและเต็มใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการวิจยั รวมทัง้ท าหนงัสือการยินยอมเพื่อให้ผู้ ร่วมวิจยัยินยอม
เข้าร่วมในการวิจยัข้อมลูอยา่งเป็นทางการ ท่ีออกโดยบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนงัสือ
ยินยอมการเข้าร่วมวิจยัข้อมลูอยา่งเป็นทางการ ท่ีผา่นคณะกรรมการจริยธรรมการ 

3. วิจยัในคน ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจยัท่ีท าในมนษุย์ 
สถาบนัยุทธศาสตร์ ตึกศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี ชัน้ 20 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใช้ในการ
ยืนยนัการเก็บข้อมูลของนิสิตระดบัปริญญาเอก ในกรณีท าการศึกษากับกลุ่มตวัอย่างทัง้ท่ีเป็นวยัรุ่นตอน
ปลายและวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้วิจยัจะเข้าไปสร้างความคุ้นเคยกบั    
ผู้ ร่วมวิจยั เพื่อท าการศกึษาเชิงลกึด้านบริบทวฒันธรรมการกินให้มากขึน้ โดยแจ้งวตัถปุระสงค์ในการศกึษา
และขัน้ตอนการท าวิจยั เพื่อให้ผู้ ร่วมวิจยัเต็มใจท่ีจะมีสว่นร่วมในการวิจยั  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยัครัง้นีเ้ป็นไปอย่างมีทิศทาง ผู้วิจยัได้สร้างแนวค าถาม

ส าหรับการสมัภาษณ์เชิงลกึและกรอบคร่าว  ๆในการเก็บรวบรวมข้อมลู ซึง่มีลกัษณะเป็นประเด็นกว้าง  ๆท่ี
โดยก าหนดขึน้ตามกรอบของปัญหาการวิจยั เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบตัิงานในภาคสนาม และ
เม่ือผู้วิจยัได้เข้าไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจริงจะมีการปรับเปลี่ยนและสร้างประเด็นค าถามใหม่  ๆอยู่
เสมอตามความเหมาะสมทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสถานการณ์ ข้อมลูท่ีได้และลกัษณะของผู้ ร่วมวิจยัเป็นส าคญั 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัเชิงคณุภาพ เป็นการเก็บข้อมลูจากแหล่งข้อมลูขนาดเล็ก 

ดังนัน้ เทคนิคท่ีใช้ในการวิจัยจึงไม่แยกขัน้ตอนของการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ออกจากกัน ใน
การศึกษาครัง้นีผู้้ วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูไปพร้อม  ๆกบัการวิเคราะห์ กล่าวคือการเข้าส ารวจใน
พืน้ท่ีท่ีศึกษาเพื่อหาแหล่งข้อมลูหลกัฐาน เป็นการแสดงตวัและสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกับผู้ ร่วมวิจยั เม่ือเข้าสู่
สนามการวิจยัในช่วงแรกผู้วิจยัยงัไม่เร่งรัดเก็บข้อมูลเพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยั แต่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมัพนัธ์และความไว้วางใจให้กับกลุ่มผู้ ร่วมวิจยั โดยผู้วิจยัจะท าการสมัภาษณ์พูดคยุอย่างไม่เป็น
ทางการและเม่ือเวลาผ่านไปสกัระยะหนึ่งแล้วจึงใช้แบบกึ่งโครงสร้าง ระยะตอ่มาผู้วิจยัจึงเร่ิมใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลูท่ีหลากหลายขึน้ตามล าดบั ซึง่รายละเอียดของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูมีดงัตอ่ไปนี ้ 
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1. การสงัเกต (Observation)  
2. การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview)  
3. ท าแบบสอบถามปลายเปิด โดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้าง ร่วมกบัการ

บนัทึกเสียงร่วมของผู้วิจยัและผู้ ร่วมวิจยั ผู้วิจยัสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ ร่วมวิจยั โดยการแนะน าตนเอง บอก
จดุมุ่งหมายของการสมัภาษณ์ด้วยภาษาง่าย  ๆและชีแ้จงการสมัภาษณ์นีถื้อเป็นความลบัเพื่อให้ผู้สมัภาษณ์
ผอ่นคลายและสบายใจในการตอบ 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การน าข้อมลูมาวิเคราะห์นัน้ได้จากการสงัเกต (Observation) และการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-

Depth Interview) ซึง่อยูใ่นรูปการจดบนัทึกและการบนัทกึเทปมาจดัข้อมลู โดยผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์มาท าการเขียนให้ได้ใจความและมีรายละเอียดครบถ้วน จากนัน้น ามาพิมพ์บรรยายเป็น
เร่ืองราวเหตกุารณ์ให้มีความหมาย ท าการอ่านซ า้ข้อมลูท่ีได้และเขียนบนัทึกประกอบ เพื่อตัง้ข้อสงัเกต
หรือช่วยจ า หลงัจากนัน้น ามาร่างสรุปข้อมลู เพื่อทบทวนข้อค้นพบและพิจารณาความหมายของข้อมลู
ให้ชดัเจนยิ่งขึน้ โดยการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้ 

1.  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลรายวนั เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นหลงัจากท่ีท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเสร็จสิน้ในแต่ละวนั โดยน าข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้อง บนัทึกอย่างละเอียดและขยาย
ความให้ชดัเจน  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลขณะท่ีท าการสมัภาษณ์ ตามประเด็นค าตอบจากผู้ ให้สมัภาษณ์
และถามต่อไป ตามแนวค าถามการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างให้ครอบคลุมประเด็นค าถามหลกัท่ีผู้ วิจัย
ต้องการ 

3. การวิเคราะห์โดยท าการตรวจสอบตามแบบบนัทึกการสมัภาษณ์ เพื่อแยกองค์ประกอบ
ของข้อมูล เพื่อดูว่าข้อมูลใดขัดแย้งกันหรือตกหล่นไปจะได้ตรวจสอบและหาข้อมูลเพิ่มเติมจนกว่าจะ
ครอบคลมุตามประเด็นการสมัภาษณ์ 

4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในหมวดหมู่ของข้อมูล โดยน าข้อมูลท่ีได้มาจัดเป็น
หมวดหมูต่ามแนวทางการสมัภาษณ์ และการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ในหมวดหมู ่

5. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งหมวดหมู่ โดยท าการแยกแยะวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้มา
ให้เห็นความเหมือน ความแตกต่างของข้อมลูอย่างเป็นระบบ หลงัจากนัน้น าข้อมลูท่ีได้ในแต่ละหมวดหมู่มา
ท าการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์กนั 

6. การวิเคราะห์ข้อมลูหลงัจากการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น โดยท าการด าเนินการในช่วง
การเก็บข้อมลู เพื่อตรวจสอบข้อมลูและท าความเข้าใจให้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
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7. วิเคราะห์ข้อมูลรวม เพื่อหาข้อสรุปของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีรูปร่างสวยงามของ    
ผู้ หญิงไทยท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงข้อมูลต่าง  ๆในลักษณะองค์รวม ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูรวมจะเป็นการตรวจสอบความถกูต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิง
ลกึ น ามาเปรียบเทียบกนัตามหลกัการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) 

การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล (Trustworthiness)  
ผู้ วิจัยตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมูลโดยมีรายละเอียดต่อไปนี ้(Lincohn & Guba,  

1985: 289-331; Creswell, 2003; ขจรศกัดิ ์บวัระพนัธ์, 2556: 141-144)  
1. ความเช่ือถือได้ของข้อมลู (Credibility) ประกอบด้วย  

1.1 การให้ผู้ ร่วมวิจยัร่วมตรวจสอบ (Member Checking) เป็นการให้ผู้ ร่วมวิจยั
ตรวจสอบซ า้วา่ถกูต้องตามท่ีผู้ ร่วมวิจยัต้องการสื่อความหมายหรือไม ่แล้วจงึลงข้อสรุป 

1.2 การเข้าไปสร้างความคุ้ นเคยกับผู้ ร่วมวิจัย เป็นระยะเวลานาน (Prolong 
Engagement)  

1.3 การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) เป็นการตรวจสอบความเท่ียงตรง 
(Validitation) และยืนยนั (Confirmation) ข้อมลูโดยใช้วิธีการตา่ง  ๆดงันี ้ 

1.3.1 การตรวจสอบข้ามแหล่งข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบ
ยืนยนัข้อมลูโดยใช้ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมจากแหลง่ท่ีแตกตา่งกนั  

1.3.2 การตรวจสอบข้ ามวิ ธี การเก็ บรวบรวมข้ อมู ล (Methodological 
Triangulation) เป็นการตรวจสอบยืนยนัข้อมลูโดยใช้ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมจากวิธีการท่ีแตกตา่งกนั เช่น สงัเกต 
สมัภาษณ์ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น  

1.3.3 การตรวจสอบข้ามนักวิจัย (Researcher Triangulation) โดยใช้นักวิจัยท่ี
ตา่งกนัมาวิเคราะห์หรือตีความหมายข้อมลูเดียวกนั แล้วน าผลท่ีได้มายืนยนัซึง่กนัและกนั  

1.3.4 การตรวจสอบข้ามทฤษฎี (Theoretical Triangulation) โดยใช้ทฤษฎีท่ีตา่งกนั
มาวิเคราะห์หรือตีความหมายข้อมลูเดียวกนั แล้วน าผลท่ีได้มายืนยนัซึง่กนัและกนั  

1.4 การท าวิจัยอย่างมีขัน้ตอนเป็นกระบวนการคือ ก่อนท่ีจะท าการวิเคราะห์
และแปลความ ผู้วิจยัได้พิจารณาบทสมัภาษณ์และข้อมลูท่ีได้มีการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูท่ี
ได้จากการถามทวนกลบัไปกลบัมาจากผู้ ร่วมวิจยัรวบรวมการบนัทกึแตล่ะครัง้ท่ีเก็บข้อมลู ให้ผู้ ร่วมวิจยั
ตรวจสอบความหมายท่ีผ่านการวิเคราะห์แล้ว ว่ามีความถูกต้องกับข้อมูลเบือ้งต้นหรือไม่ และมีการ
ตรวจสอบโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
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1.5 การให้เพื่อนช่วยตรวจสอบ (Peer Debriefing) เป็นการเพิ่มความถูกต้อง
แม่นย าของผลการวิจยัท่ีได้โดยการให้นกัวิจยัท่ีอยู่ในสาขาเดียวกนั หรือใกล้เคียงกนัมาช่วยตรวจสอบ
และถามค าถามเก่ียวกับกระบวนการเก็บข้อมูล และการตีความหมายของผู้ วิจัยในงานท่ีศึกษา  
ในงานวิจยันีใ้ห้อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมเป็นผู้ตรวจสอบ  

2. ความไว้วางใจได้ (Dependability) ผู้วิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจยัและอธิบายให้เห็นถึงการท า
วิจยัอย่างมีขัน้ตอนน าเสนอข้อมลูท่ีละเอียดครบถ้วน และครอบคลมุท าให้ผู้อา่นสามารถติดตามกระบวนการ
ในการท าวิจยัและวิเคราะห์ข้อมลูได้ โดยเฉพาะการให้รหสัความหมาย (Meaning Code) การสร้างประเด็นซึง่
ได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม  

3. การยืนยนัผลการวิจยั (Confirm Ability) 
3.1 ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูและบนัทึกไว้อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ทัง้

การบนัทกึข้อมลูการสมัภาษณ์และการสงัเกต ข้อมลูการสมัภาษณ์ได้รับการตรวจสอบความถกูต้องและ
ครบถ้วนจากผู้ให้ข้อมลู  

3.2 การอ้างค าพูด (Quotation) ของผู้ ให้ข้อมลูในการน าเสนอข้อมลู โดยการใช้
ถ้อยค าของผู้ให้ข้อมลูมากท่ีสดุ เม่ือมีความจ าเป็นต้องตดัค าพดูบางค าของผู้ให้ข้อมลูไป ผู้วิจยัมีความ
ประสงค์เพื่อให้มีการสื่อความหมายท่ีกระชบัชดัเจนขึน้ โดยยงัคงความหมายเดิมไว้  

3.3 การสรุปข้อมลูในขัน้ตอนต่างๆ ได้แก่ การแสดงความหมายของสาระส าคญั
ข้อมลู (Meaning Code) การจดัหมวดหมู่ (Category) การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของข้อมลู การค้นหา
แก่นโครงสร้าง (Theme) และการแปลความหมาย ทัง้นีโ้ดยผ่านการทบทวนจากอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั
และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม  

3.4 ความสามารถในการน าไปศกึษาหรืออธิบายกรณีอ่ืนท่ีมีลกัษณะหรือเง่ือนไข
ท่ีคล้ายคลงึกนั (Transferability) กล่าวคือการวิจยันีไ้ม่ได้มีจดุมุ่งหมายในการอ้างอิงไปยงัประชากร แต่
อาจน าผลการวิจัยไปปรับใช้กับกลุ่มท่ีมีบริบทใกล้เคียงกับผู้ ร่วมวิจยัได้  ขึน้อยู่กับความต้องการของ
ผู้น าผลการวิจยัไปใช้  

 
การพทิกัษ์สิทธ์ิผู้ให้ข้อมูลในระยะที่ 1-2 

ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลูวิจยั ผู้ วิจยัได้รับหนงัสืออนุมตัิจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมในมนษุย์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นใบรับรองจริยธรรมการวิจยัของข้อเสนอการวิจยั 
เอกสารข้อมลูค าอธิบายส าหรับผู้ เข้าร่วมการวิจยัและใบยินยอม หมายเลขข้อเสนอการวิจยั MEDSWUEC-
140/60E โดยในช่วงด าเนินการวิจัย ผู้ วิจัยได้ท าตามหลักการและแนวทางการพิทักษ์สิทธ์ิ โดยท าการ
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แนะน าตวัผู้วิจยักบักลุ่มตวัอย่าง สร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ ให้ข้อมลูเพื่อให้เกิดความไว้วางใจ และสอบถาม
ความสมคัรใจในการเข้าร่วมวิจยักบัผู้ ให้ข้อมลูทกุราย ทัง้นีผู้้วิจยัพิจารณาความพร้อมของ ผู้ ร่วมวิจยัเป็น
ส าคญั ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับวตัถุประสงค์การวิจัย ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การขออนุญาต
บนัทึกเสียงขณะสมัภาษณ์ จ านวนครัง้ในการสมัภาษณ์ ระยะเวลา สถานท่ีท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ การขอ
ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู การมีสิทธ์ิตอบหรือไม่ตอบค าถาม การไม่เปิดเผยข้อมลูใด  ๆท่ีเก่ียวโยง
ถึงผู้ให้ข้อมลู การรักษาความลบัของข้อมลูโดยการเก็บไว้ในท่ีปลอดภยัและไมน่ าไปเผยแพร่แก่สาธารณชน 
ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีน้ าเสนอในภาพรวม ใช้นามสมมติ และเปิดโอกาสให้ผู้ ให้ข้อมลูได้
ซกัถามข้อสงสยัตา่ง  ๆให้เวลาคิดตดัสนิใจด้วยความสมคัรใจ การด าเนินการวิจยัครัง้นีผู้้ เข้าร่วมวิจยัทกุคน
ได้รับคา่ตอบแทนตามท่ีระบไุว้ในเอกสารจริยธรรมในมนษุย์ โดยผู้ เข้าร่วมการวิจยัไมเ่สียคา่ใช้จ่ายใด  ๆ 
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบ
มีล าดบัเชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะท่ี 1 การวิจยัเชิงปริมาณ และผลการวิเคราะห์ข้อมลูระยะท่ี 2 การวิจยัเชิงคณุภาพ ตามล าดบั โดย
รายละเอียดดงันี ้

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูระยะท่ี 1 การวิจยัเชิงปริมาณ โดยน าเสนอข้อค้นพบตามวตัถปุระสงค์
ข้อท่ี 1-2 คือ เพื่อการสร้างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้ หญิงไทยท่ีมีคุณภาพ
เท่ียงตรงและเช่ือมั่น และเพื่อทดสอบและพัฒนาแบบจ าลองสมการโครงสร้างความสมัพันธ์เชิงสาเหตุ
ปัจจัยจิตสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้ หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลระยะท่ี  2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยน าเสนอข้อค้นพบตาม
วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3-4 คือ เพื่อค้นหาค าอธิบายเก่ียวกับตัวแปรท่ีมีผลต่อการมีรูปร่างสวยงามและ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ และเพื่อค้นหากระบวนการการมีรูปร่างสวยงามของผู้ หญิงไทย ท่ีน าไปสู่
พฤติกรรมการกินผิดปกติ ภายใต้บริบทวฒันธรรมการบริโภค 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1 การวิจยัเชิงปริมาณ  
สัญลักษณ์และอักษรย่อ และตวัแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล 

ผู้วิจยัเสนอสญัลกัษณ์และอกัษรย่อ และตวัแปรท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงปริมาณ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกนั ดงันี ้ 
 
สญัลกัษณ์ ความหมาย 

n จ านวนวยัรุ่นตอนปลายและจ านวนวยัผู้ใหญ่ตอนต้น ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
M คา่เฉลี่ย (Mean) 
SD คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Sk คา่ความเบ้ (Skewness) 
Ku คา่ความโดง่ (Kurtosis) 
r คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เพียรสนั (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) 
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สญัลกัษณ์ ความหมาย 
SE คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) 
R2 คา่สมัประสทิธ์ิพยากรณ์ (Squared Multiple Correlations) 

2 คา่สถิติไค-สแควร์  (Chi-Square) 

df คา่องศาความเป็นอิสระ 
p คา่ความน่าจะเป็นในการทดสอบสมมติฐาน/คา่นยัส าคญัทางสถิติ 

CR คา่ความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง (Construct Reliability) 
AVE คา่เฉลี่ยของความแปรปรวนท่ีสกดัได้ (Average Variance Extracted) 
TE อิทธิพลรวม (Total Effect) 
DE อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) 
IE อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) 

GFI ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
SRMR คา่มาตรฐานรากท่ีสองของคา่เฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (Standardize Root Mean 

Square Residual) 

RMSEA คา่รากท่ีสองของคา่เฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลงัสองของการประมาณคา่ (Root 
Mean Square Error of Approximation) 

CFI ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดีเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) 
NFI ดชันีวดัความสอดคล้องเชิงสมัพนัธ์ (Normal fit index) 

AGFI คา่ความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (Adjust Goodness of Fit Index) 
PNFI ดชันีวดัความกลมกลนืเชิงประหยดั (Parsimony Normed Fit Index) 
NNFI ดชันี Non-Nomed Fit Index/ดชันีวดัความกลมกลนื (Non-Normal Fit Index) 
TLI ดชันีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบกบัโมเดลท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ (Tuck-Lewis 

Index) 
CAIC ดชันีวดัความกลมกลนืเชิงประหยดัของโมเดลตัง้ต้นกบัโมเดลอิ่มตวั (Consistent 

Akaike Information Criterion) 

Relative 2/df ไค-สแควร์สมัพทัธ์ 

  
การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยจิตสังคมท่ีมี

อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ผู้วิจยัได้ก าหนดอกัษรยอ่เพื่อใช้แทนตวัแปร ดงันี ้
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ตวัแปรแฝง อกัษรยอ่ ตวัแปรสงัเกต อกัษรยอ่ 
พฤตกิรรมการกินอาหารผิดปกติ BEH การกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa  BEH1 
  การกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa BEH2 
  การกินผิดปกติแบบ Binge Eating BEH3 
เจตคตท่ีิมีตอ่พฤตกิรรมการกิน ATT ด้านความรู้เชิงประเมินคา่ ATT1 
  ด้านความรู้สกึ ATT2 
  ด้านความพร้อมกระท า ATT3 
การรับรู้ความสามารถตนเองใน
การจดัการการมีรูปร่างสวยงาม 

SELF ปริมาณความมัน่ใจในความสามารถในการ
จดัการตนเองเม่ือต้องการมีรูปร่างสวยงาม 

SELF1 

การตดัสินใจแสดงพฤตกิรรม
การกิน 

DM การวิเคราะห์สาเหตขุองการตดัสินใจท่ีจะ
แสดงพฤตกิรรมการกินผิดปกต ิ

DM1 

  ก าหนด/พฒันาทางเลือก และท าการเลือก
วิธีท่ีดท่ีีสดุ 

DM2 

การสนบัสนนุทางสงัคมจาก SUP การสนบัสนนุด้านอารมณ์ SUP1 
กลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่าง  การสนบัสนนุด้านข้อมลู ขา่วสาร SUP2 
สวยงาม  การสนบัสนนุด้านวตัถสุิง่ของ SUP3 
ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่าง MODEL ตวัแบบจากสื่อ MODEL1 
สวยงาม  ตวัแบบจากบคุคลอ่ืน MODEL2 
การเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่ RES ความสามารถของบคุคลในการเข้าถึงแหลง่ RES1 
การมีรูปร่างสวยงาม  วิธีการเข้าถึงแหลง่บริการ RES2 
รายได้ของครอบครัว Income รายได้ของครอบครัว Income 
  

ผู้ วิจัยน าเสนอลกัษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานคะแนน
พฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร (Bivariate 
Relationship)  มีรายละเอียดดงันี ้

1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปร 
1.1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง แสดงดงัตาราง 3  
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ตาราง 3 จ านวนและร้อยละของข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งผู้หญิงไทย จ านวน 1,000 คน  

 
ข้อมลูทัว่ไป 

 

วยัรุ่นตอนปลาย 
(n=500) 

วยัผู้ใหญ่ตอนต้น 
(n=500) 

รวม 
(n=1,000) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระดบัการศกึษาสงูสดุในปัจจบุนั       
 ประถมศกึษา 0 0.0 2 0.4 2 0.2 
 มธัยมศกึษาตอนต้น 0 0.0 14 2.8 14 1.4 
 มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 0 0.0 74 14.8 74 7.4 
 ก าลงัเรียนระดบัปริญญาตรี 500 100.0 48 9.6 548 54.8 
 ปริญญาตรี  0 0.0 287 57.4 287 28.7 
 สงูกวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0.0 75 15 75 7.5 

สถานภาพสมรส       
 โสด 500 100.0 362 72.4 862 86.2 
 สมรส 0 0.0 124 24.8 124 12.4 
 หยา่ร้าง 0 0.0 14 2.8 14 1.4 

อาชีพปัจจบุนั       
 นิสติ/นกัศกึษา 500 100.0 10 2.0 510 51.0 
 รับราชการ 0 0.0 116 23.2 116 11.6 
 พนกังานบริษัท    0 0.0 183 36.6 183 18.3 
 ธุรกิจสว่นตวั    0 0.0 81 16.2 81 8.1 
 อ่ืนๆ : แม่บ้าน รับจ้าง 0 0.0 110 22.0 110 11.0 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

 
ข้อมลูทัว่ไป 

 

วยัรุ่นตอนปลาย 
(n=500) 

วยัผู้ใหญ่ตอนต้น 
(n=500) 

รวม 
(n=1,000) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รายได้ครอบครัว       
 ต ่ากว่า 10,000 บาทตอ่เดอืน 150 30.0 13 2.6 163 16.3 
 10,001-25,000 บาทตอ่เดอืน 135 27.0 228 45.6 363 36.3 
 25,001-40,000 บาทตอ่เดอืน 117 23.4 178 35.6 295 29.5 
> 40,000 บาทตอ่เดือน 98 19.6 81 16.2 179 17.9 

ปัจจบุนัท่านพกัอาศยั         
 อยูค่นเดียว 107 21.4 121 24.2 228 22.8 
 อยูก่บัเพื่อน 206 41.2 51 10.2 257 25.7 
 อยูก่บัสามี 0 0.0 115 23.0 115 11.5 

 อยูก่บัญาตพิี่น้อง 107 21.4 152 30.4 259 25.9 

 อยูก่บัพอ่แม ่ 80 16.0 61 12.2 141 14.1 

คา่ใช้จ่ายในการรับบริการท่ีสถานเสริม
ความงามหรือคลินิกเวชกรรมเก่ียวกบั
การควบคมุน า้หนกัหรือไม่ ในช่วง 3 
เดือนท่ีผา่นมา  

      

 มี 125 25.0 157 31.4 282 28.2 
 ไม่มี 375 75.0 343 68.6 718 71.8 

 
จากตาราง 3 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง เป็นผู้หญิงไทยท่ีมีช่วงอายุ 18-40 ปี 

โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย ช่วงอายุ 18-24 ปี ท่ีก าลงัศึกษา
ระดบัมหาวิทยาลยัภาครัฐและเอกชน และ 2) กลุม่วยัผู้ ใหญ่ตอนต้น เป็นวยัท างาน ช่วงอาย ุ25-40 ปี ท่ี
อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวนทัง้หมด 1,000 คน ซึง่เป็นกลุม่ตวัอยา่งเพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ผลข้อมลูตามวตัถปุระสงค์การวิจยัข้อ 1 เพื่อการสร้างและพฒันาแบบวดัพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติของผู้หญิงไทย ท่ีมีคณุภาพเท่ียงตรงและเช่ือมัน่ มีรายละเอียดดงันี ้
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กลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย เป็นนกัศกึษาผู้หญิง จ านวน 500 คน ท่ีมีช่วงอาย ุ18-24 ปี 
(20.49±1.23 ปี) มีน า้หนักตามเกณฑ์ส่วนสูง BMI เฉลี่ย 21.10 (SD=4.00) ก าลังเรียนระดับปริญญาตรี 
ทัง้หมดมีสถานภาพโสด มีรายได้ครอบครัว ต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น   ร้อยละ 30 รองลงมาคือ 
10,001-25,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 27 ส่วนใหญ่อาศยัอยู่กับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมา
คือ อาศยัอยู่คนเดียวและอยู่คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 21.4 และค่าใช้จ่ายในการรับบริการท่ีสถานเสริมความ
งามหรือคลินิกเวชกรรมเก่ียวกบัการควบคมุน า้หนกัหรือไม่ ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา สว่นใหญ่ไม่มีคา่ใช้จ่าย 
คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาคือ มีคา่ใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 25 

กลุ่มตัวอย่างท่ี เป็นวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น  เป็นวัยท างาน ท่ีอาศัยอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 500 คน ท่ีมีช่วงอายุ 25-40 ปี (30.38±4.85) มีน า้หนักตามเกณฑ์
ส่วนสูง BMI เฉลี่ย 22.78 (SD=3.65)  มีระดับการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันมากท่ีสุดคือระดับปริญญาตรี     
คิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 14.8 สถานภาพ
โสดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 72.4 รองลงมาคือสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 24.8 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 36.6 รองลงมาคือ รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 23.2 มีรายได้ครอบครัว มาก
ท่ีสุดคือ 10,001-25,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 45.6 รองลงมาคือ 25,001-40,000 บาทต่อเดือน       
คิดเป็นร้อยละ 35.6 สว่นใหญ่อาศยัอยูก่บัญาติพ่ีน้อง คิดเป็นร้อยละ 30.4 รองลงมาคือ อยูค่นเดียว คิดเป็น
ร้อยละ 24.2 และค่าใช้จ่ายในการรับบริการท่ีสถานเสริมความงามหรือคลินิกเวชกรรมเก่ียวกับการควบคมุ
น า้หนักหรือไม่ ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 68.6 รองลงมาคือ มี
คา่ใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 31.4 

1.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานคะแนนพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้ หญิงไทย       
การวิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐานของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นของตวัแปร
ก่อน โดยการตรวจสอบลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรสงัเกตและตรวจสอบความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปร
สงัเกต เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นในการวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุโดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1.2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แต่ละ
องค์ประกอบของแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติ (ภาคผนวก ง ตาราง 40) 

1.2.2  การตรวจสอบการแจกแจงของตวัแปรวิเคราะห์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ 
ได้แก่ ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ค่านัยส าคัญของสถิติ (p) ของสถิติทดสอบ     

ไค-สแควร์ (2)  พิจารณาจากผลการทดสอบการมีนยัส าคญัทางสถิติของความเบ้และความโดง่ ซึง่หาก
ไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ (p>.05) แสดงวา่ตวัแปรมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ แสดงดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 คา่ความเบ้ ความโดง่ และคา่สถิติทดสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกตขิองตวัแปรสงัเกต 

ตวัแปร Skewness  Kurtosis 

Skewness and 
Kurtosis 

2 p 

พฤตกิรรมการกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa (BEH1) .052 -.191 2.00 .368 
พฤตกิรรมการกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa (BEH2) .980 -.172 111.77 .000 
พฤตกิรรมการกินผิดปกติแบบ Binge Eating (BEH3) .156 -.419 12.03 .002 
ด้านความรู้เชิงประเมินคา่ (ATT1)  .087 -.329 6.61 .037 
ด้านความรู้สกึ (ATT2) .082 -.270 4.18 .124 
ด้านความพร้อมกระท า (ATT3) .177 -.429 16.39 .000 
ปริมาณความมัน่ใจในความสามารถในการจดัการตนเอง 
เม่ือต้องการมีรูปร่างสวยงาม (SELF1) 

.018 -.140 .73 .693 

การวิเคราะห์สาเหตขุองการตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤตกิรรม
การกินผิดปกติ (DM1) 

.132 -.345 9.56 .008 

ก าหนด/พฒันาทางเลือก และท าการเลือกวิธีท่ีดท่ีีสดุ(DM2) .136 -.449 16.29 .000 
การสนบัสนนุด้านอารมณ์ (SUP1) -.018 -.141 .74 .690 
การสนบัสนนุด้านข้อมลูข่าวสาร (SUP2) .082 -.523 20.80 .000 
การสนบัสนนุด้านวตัถสุิง่ของ (SUP3) .208 -.641 43.58 .000 
ตวัแบบจากสื่อ (MODEL1) .128 -.448 16.54 .000 
ตวัแบบจากบคุคลอ่ืน(MODEL2) .001 -.300 4.61 .100 

ความสามารถของบคุคลในการเข้าถึงแหลง่บริการ (RES1) .139 -.430 15.18 .001 

วิธีการเข้าถึงแหลง่บริการ  (RES2) .254 -.597 41.21 .000 
รายได้ของครอบครัว (Income) -.002 -.821 94.82 .000 

  
จากตาราง 4 ผลการทดสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตวัแปรสงัเกต พบว่า 

กลุม่ตวัอยา่งมีคณุลกัษณะของแตล่ะตวัแปร ดงันี ้
พฤติกรรมการกินผิดปกติ มีค่าความเบ้ อยู่ระหว่าง .052 ถึง .980 แสดงว่ากลุ่ม

ตวัอย่างมีคะแนนพฤติกรรมการกินผิดปกติเบ้ขวา ส่วนค่าความโด่งมีค่าอยู่ระหว่าง  -.419 ถึง -.172 
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แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีการกระจายแบนกว่าโค้งปกติ ข้อมูลมีการกระจายมาก เม่ือพิจารณาค่าสถิติ
พบว่าพฤติกรรมการกินผิดปกติแบบAnorexia Nervosa ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงว่าพฤติกรรมการ
กินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa มีการกระจายตัวเป็นโค้งปกติ ส่วนพฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ 
Bulimia Nervosa และพฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ Binge Eating มีนัยส าคัญทางสถิติแสดงว่าคะแนน
พฤติกรรมการกินผิดปกติทัง้สองแบบมีการกระจายไมเ่ป็นโค้งปกติ 

เจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง .082 ถึง .177 
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีเจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติเบ้ขวา ในขณะท่ีความโด่งมีค่าอยู่
ระหว่าง -.429 ถึง -.270 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีการกระจายแบนกว่าโค้งปกติ เม่ือพิจารณาค่าสถิติ
พบว่าด้านความรู้เชิงประเมินค่าและด้านความรู้สึกไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่าคะแนนเจตคติท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติด้านความรู้เชิงประเมินค่าและด้านความรู้สกึ มีการกระจายเป็นโค้งปกติ สว่น
ด้านความพร้อมกระท ามีนัยส าคญัทางสถิติ แสดงว่าคะแนนเจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ด้านความพร้อมกระท ามีกระจายไมเ่ป็นโค้งปกติ 

การรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม มีคา่ความเบ้อยู่
เท่ากบั .018 แสดงว่า กลุม่ตวัอย่างมีคะแนนของการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่าง
สวยงามเบ้ขวา ส่วนความโด่งมีค่าเท่ากบั -.140 แสดงว่ามีคะแนนการรับรู้ความสามารถตนเองในการ
จดัการการมีรูปร่างสวยงามมีการกระจายตวัมาก เม่ือพิจารณาค่าสถิติพบว่าไม่มีนัยส าคญัแสดงว่า
คะแนนการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงามมีการกระจายเป็นโค้งปกติ 

การตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง .132  ถึง 
.136 แสดงว่ากลุม่ตวัอย่างมีคะแนนการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติเบ้ขวา สว่นความโด่งมี
ค่าอยู่ระหว่าง -.449  ถึง -.345 แสดงว่ามีคะแนนการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติมีการ
กระจายตวัมาก เม่ือพิจารณาคา่สถิติพบวา่มีนยัส าคญัแสดงวา่คะแนนการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการ
กินผิดปกติ มีการกระจายไมเ่ป็นโค้งปกติ 

การสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม มีคา่ความเบ้
อยู่ระหว่าง -.018  ถึง .208 แสดงวา่กลุม่ตวัอยา่งมีคะแนนการสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่เพื่อนในเร่ือง
การมีรูปร่างสวยงามเบ้ขวา ส่วนความโด่งมีค่าอยู่ระหว่าง -.641 ถึง -.141 แสดงว่ามีคะแนนการ
สนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงามมีการกระจายตัวมาก เม่ือพิจารณา
ค่าสถิติพบว่ามีนัยส าคญัแสดงว่าคะแนนการสนับสนุนทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่าง
สวยงามด้านการสนบัสนนุด้านอารมณ์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติแสดงว่า การการสนบัสนนุทางสงัคมจาก
กลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงามด้านการสนบัสนนุด้านอารมณ์มีการกระจายเป็นโค้งปกติ ในขณะ
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ท่ีการการสนบัสนุนทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงามด้านการสนบัสนุนด้านข้อมลู
ข่าวสารและด้านการสนบัสนนุด้านวตัถสุิง่ของมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่การการสนบัสนนุทางสงัคม
จากกลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงามด้านการสนบัสนนุด้านข้อมลูข่าวสาร และด้านการสนบัสนนุ
ด้านวตัถสุิง่ของมีการกระจายตวัไมเ่ป็นโค้งปกติ 

ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม มีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง .001  ถึง .128 
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามเบ้ขวา ส่วนความโด่งมีค่าอยู่
ระหว่าง -.448 ถึง -.300  แสดงว่ามีคะแนนตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามมีการกระจายตวัมาก 
เม่ือพิจารณาค่าสถิติพบว่าตวัแบบจากสื่อมีนยัส าคญัแสดงว่าคะแนนตวัแบบจากสื่อมีการกระจายตวั
ไม่เป็นโค้งปกติ ส่วนตวัแบบจากบุคคลอ่ืนไม่มีนยัส าคญัทางสถิติแสดงว่าตวัแบบจากบุคคลอ่ืนมีการ
กระจายเป็นโค้งปกติ 

การเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม มีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง 
.139 ถึง .254 แสดงว่า กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงามเบ้
ขวา ส่วนความโด่งมีค่าอยู่ระหว่าง  -.597 ถึง -.430 แสดงว่ามีคะแนนการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อ
การมีรูปร่างสวยงามมีการกระจายมาก เม่ือพิจารณาคา่สถิติพบว่าการเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมี
รูปร่างสวยงามมีนยัส าคญัทางสถิติแสดงว่าการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงามมีการ
กระจายไมเ่ป็นโค้งปกติ 

รายได้ของครอบครัว มีค่าความเบ้เท่ากับ -.002 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีรายได้
ของครอบครัวเบ้ขวา ส่วนความโด่งมีค่าเท่ากับ -.821 แสดงว่ารายได้ของครอบครัวมีการกระจายมาก 
เม่ือพิจารณาคา่สถิติพบวา่รายได้ของครอบครัวมีการกระจายไมเ่ป็นโค้งปกติ 

จากการตรวจสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกติข้างต้น พบว่าการแจกแจงของข้อมลู
ไม่เป็นโค้งปกติในหลายตวัแปร ผู้ วิจยัจึงท าการแปลงข้อมูลน าเข้าให้เป็นโค้งปกติมากขึน้ โดยการใช้  
Z-Score ผลการวิเคราะห์ แสดงดงัตาราง 5 
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ตาราง 5 คา่ความเบ้ ความโดง่และคา่สถิติทดสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกตขิองตวัแปรสงัเกต 
(หลงัการปรับข้อมลู)  

Variable 
Skewness Kurtosis Skewness and Kurtosis 

Z-Score P-Value Z-Score P-Value Chi-Square P-Value 

พฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ  
Anorexia Nervosa (BEH1) 

-.364 .716 -.714 .475 .642 .725 

พฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ  
Bulimia Nervosa (BEH2) 

-.568 .57 -1.158 .247 1.663 .435 

พฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ 
Binge Eating (BEH3) 

-1.08 .28 -1.887 .059 4.727 .094 

ด้านความรู้เชิงประเมินคา่ (ATT1) -.283 .777 -.515 .606 .346 .841 
ด้านความรู้สกึ (ATT2) -.327 .743 -.889 .374 .897 .639 

ด้านความพร้อมกระท า (ATT3) .032 .974 -.148 .882 .023 .989 
ปริมาณความมัน่ใจในความสามารถใน
การจดัการตนเอง เม่ือต้องการมีรูปร่าง
สวยงาม (SELF1) 

-.087 .931 -.445 .656 .206 .902 

การวิเคราะห์สาเหตขุองการตดัสินใจท่ีจะ
แสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ(DM1) 

.099 .921 -.487 .626 .247 .884 

ก าหนด/พฒันาทางเลือก และท าการ
เลือกวิธีท่ีดีท่ีสดุ (DM2) 

-.295 .768 -.863 .388 .831 .660 

การสนบัสนนุด้านอารมณ์ (SUP1) .159 .874 -.285 .776 .107 .948 
การสนบัสนนุด้านข้อมลูข่าวสาร (SUP2) -.717 .473 -1.202 .229 1.961 .375 
การสนบัสนนุด้านวตัถสุิ่งของ (SUP3) -1.39 .164 -1.406 .160 3.911 .142 
ตวัแบบจากสื่อ (MODEL1) -.49 .624 -.394 .693 .395 .821 
ตวัแบบจากบคุคลอ่ืน(MODEL2) -.873 .404 -.584 .542 2.268 .225 
ความสามารถของบคุคลในการเข้าถงึ
แหลง่บริการ (RES1) 

-.726 .468 -.887 .375 1.313 .519 

วิธีการเข้าถงึแหลง่บริการ  (RES2) -.433 .665 -.292 .770 .273 .873 

รายได้ของครอบครัว (Income) -.023 .981 -5.312 .000 28.221 .000 
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จากตาราง 5 จากการประเมินโครงสร้างแบบจ าลองโดยใช้สถิติวิธีการประมาณ
ค่าแบบไลค์ลิฮูดสงูสดุ (Maximum Likelihood) มีข้อตกลงเบือ้งต้นว่าข้อมลูต้องมีการแจกแจงเป็นโค้ง
ปกติหลายตวัแปร ซึ่งเป็นการยากท่ีจะท าเช่นนัน้ ดงันัน้จึงมีการเสนอให้พิจารณาว่าตวัแปรท่ีศึกษามี
การกระจายเป็นโค้งปกติแบบ ตัวแปรเดียวหรือไม่ โดยให้พิจารณาค่า p-value ของความเบ้และ 
ความโด่ง ถ้า p-value >.05 แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายเป็นโค้งปกติ (Kline, 2011) ซึ่งผู้ วิจัยพบว่า     
ตวัแปรสงัเกตเกือบทุกตวัมีการกระจายเป็นโค้งปกติยกเว้น ตวัแปรรายได้ของครอบครัว เพราะข้อมูล
เป็นตวัแปรจดัประเภท (Category Data) แสดงให้เห็นว่าตวัแปรท่ีท าการศกึษาส่วนใหญ่มีการแจกแจง
เป็นโค้งปกติ จงึท าให้เป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างได้ 

1.2.3  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร (Bivariate Relationship) โดย
ค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) โดยได้

งทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร แสดงดงัตารา  6 
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จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่าง 
ตัวแปร จ านวน 120 คู่  พบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง -.043 ถึง .616 พิจารณา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตภายในตัวแปรแฝง พบว่าพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ มีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนัเป็นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง .430 ถึง .491 โดยพฤติกรรมการกินผิดปกติ
แบบ Anorexia Nervosa กับการกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa มีความสัมพันธ์กันสูงท่ีสุดมีค่า
เท่ากับ .491 เจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์เพียร์สนัเป็นค่าเชิง
บวก อยูร่ะหว่าง .540 ถึง .575 โดยเจตคติท่ีมีตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติ ด้านความรู้เชิงประเมินคา่กบั
ด้านความพร้อมกระท ามีความสมัพนัธ์กนัสงูท่ีสดุมีคา่เท่ากบั .575 การตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนัเป็นค่าเชิงบวก เท่ากบั .616 การสนบัสนนุทางสงัคมจาก
กลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนัเป็นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง 
.575 ถึง .605 โดยการสนบัสนุนด้านอารมณ์กบัการสนบัสนุนด้านข้อมลูข่าวสารมีความสมัพนัธ์กนัสงู
ท่ีสดุมีคา่เท่ากบั .605 ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม โดยตวัแบบจากสื่อกบัตวัแบบจากบคุคล
อ่ืน มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนัเป็นค่าเชิงบวก เท่ากบั .466 และการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้
ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม มีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนัเป็นคา่เชิงบวก เท่ากบั .576 

ในขณะท่ีความสมัพนัธ์ของตวัแปรสงัเกตภายนอกตวัแปรแฝง พบว่ารายได้ของ
ครอบครัวไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืนทกุตวั (พฤติกรรมการกินผิดปกติ เจตคติท่ีมีตอ่พฤติกรรมการ
กินผิดปกติ การรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม การตดัสินใจแสดงพฤติกรรม
การกินผิดปกติ การสนบัสนุนทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม ตวัแบบจากสื่อของ
การมีรูปร่างสวยงามด้านตัวแบบจากสื่อ และการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม) 
พฤติกรรมการกินผิดปกติมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืน (เจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ การรับรู้
ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม การตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ การ
สนบัสนนุทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม
ด้านตวัแบบจากส่ือ และการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์เพียร์สนัเป็นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง .253 ถึง .586 ซึ่งพฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ Binge 
Eating มีความสัมพันธ์กับเจตคติ ท่ี มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติด้านความพร้อมกระท าสูงสุด  
(ค่า r=.586) ส่วนเจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืน (การรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม การตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ การสนบัสนนุทาง
สงัคมจากกลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามด้านตวัแบบจาก
สื่อ และการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั
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เป็นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง . 317 ถึง .525 ซึง่เจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติด้านความรู้เชิงประเมิน
คา่มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณความมัน่ใจในความสามารถในการจดัการตนเองเม่ือต้องการมีรูปร่างสวยงาม
สูงสุด (ค่า r=.525) ในขณะท่ีการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงามมี
ความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืน (การตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ การสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่
เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามด้านตวัแบบจากสื่อ และการ
เข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนัเป็นค่าเชิง
บวก อยู่ระหว่าง .395 ถึง .521 ซึง่ปริมาณความมัน่ใจในความสามารถในการจดัการตนเองเม่ือต้องการมี
รูปร่างสวยงามมีความสมัพนัธ์กบัการสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงามด้าน
อารมณ์สงูสดุ (คา่ r=.521) สว่นการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืน 
(การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่าง
สวยงามด้านตัวแบบจากสื่อ และการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม) โดยมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนัเป็นเชิงบวก อยูร่ะหวา่ง .360 ถึง .544 ซึง่การตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการ
กินผิดปกติด้านการวิเคราะห์สาเหตขุองการตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติมีความสมัพนัธ์
กับการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงามด้านอารมณ์สูงสุด (ค่า r=.544) 
ในขณะท่ีการสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงามสมัพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืน (ตวัแบบ
จากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามด้านตัวแบบจากสื่อ และการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่าง
สวยงาม) โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนัเป็นเชิงบวก อยู่ระหว่าง .383 ถึง .511 ซึ่งการสนบัสนุน
ทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงามด้านอารมณ์มีความสมัพนัธ์กับตวัแบบจากสื่อของ
การมีรูปร่างสวยงามด้านตวัแบบจากสื่อสงูสดุ (ค่า r=.511) นอกจากนัน้ ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่าง
สวยงามมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืน (การเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม) โดยค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนัเป็นเชิงบวก อยู่ระหว่าง .418 ถึง .551 ซึ่งตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่าง
สวยงามด้านตวัแบบจากสื่อมีความสมัพนัธ์กับการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงามด้าน
ความสามารถของบุคคลในการเข้าถึงแหล่งบริการสงูสดุ (ค่า r=.551) และการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อ
การมีรูปร่างสวยงามมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืน (รายได้ของครอบครัว พฤติกรรมการกินผิดปกติ เจตคติ
ท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม การ
ตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกต ิการสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม 
ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามด้านตวัแบบจากสื่อ) โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั อยู่
ระหวา่ง -.004 ถึง .511 ซึง่การเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงามด้านความสามารถของบคุคล
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ในการเข้าถึงแหล่งบริการมีความสมัพนัธ์กบัตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามด้านตวัแบบจากสื่อ
สงูสดุ (คา่ r=.511)   

2. การสร้างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ที่มีคุณภาพ
เที่ยงตรงและเช่ือม่ัน   

แบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย โดยมีขัน้ตอนการสร้างและตรวจสอบ
คณุภาพของแบบวดั ดงันี ้

2.1 การสร้างและตรวจสอบแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ท่ีมีคุณภาพ
เท่ียงตรงและเช่ือมัน่   

2.1.1 ผู้วิจยัสร้างแบบวดัตามวตัถุประสงค์ ซึ่งแบบวดัดงักล่าวได้จากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการกินผิดปกติ ก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการและตวัแปรพฤติกรรม
การกินผิดปกติ และสร้างข้อค าถามให้มีความสอดคล้องกับบริบทงานวิจัยและครอบคลุมกับนิยามเชิง
ปฏิบตัิการของตวัแปร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ 1) การกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa จ านวน 17 
ข้อ 2) การกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa จ านวน 9 ข้อ และ 3) การกินผิดปกติแบบ Binge Eating จ านวน 8 
ข้อ เป็นแบบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตัง้แต่ “ปฏิบตัิมากท่ีสดุ” และลดลงตามล าดบัจนถึง “ไม่ได้ปฏิบตัิเลย” 
เป็นข้อค าถามท่ีมีทัง้ทางบวกและทางลบ กรณีข้อความทางบวก ให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 สว่นข้อความทางลบให้
คะแนนในทิศทางตรงข้าม ถ้าผู้ตอบท่ีได้คะแนนสงูกวา่แสดงถึงการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติมากกวา่ผู้ตอบ
ท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ รวมข้อค าถามทัง้สิน้ 34 ข้อ 

2.1.2 น าแบบวดัมาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยผู้ เช่ียวชาญ 5 
คน ได้แก่ ด้านทางการแพทย์ จ านวน 1 คน ด้านโภชนาการ จ านวน 1 คน และด้านพฤติกรรมศาสตร์และการ
สร้างเคร่ืองมือวดั จ านวน 3 คน เพื่อวิพากษ์ข้อค าถามและพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของ
แบบสอบถามกับนิยามเชิงปฏิบตัิการและท าการคดัข้อค าถาม โดยพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อค าถามทัง้หมด 34 ข้อ พบว่าข้อ
ค าถามท่ีมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 จ านวน 12 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ .80 จ านวน 8 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ .60 
จ านวน 7 ข้อ และมีค่า IOC น้อยกว่า .60 ขึน้ไป รวมจ านวน 7 ข้อ และท าการปรับปรุงข้อความและตดัทิง้ข้อ
ค าถามตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ ได้ข้อค าถาม จ านวน 30 ข้อ ก่อนจะน าไปทดสอบเพื่อหาความเช่ือมัน่
ตอ่ไป 

2.1.3 การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัฉบบัทดลองใช้ ผู้วิจยัน าแบบวดัไปทดลองใช้กบั
ประชากรท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน ได้แก่ 1) กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย จ านวน 50 คน เป็น
นักศึกษาหรือนิสิตผู้ หญิง ช่วงอายุ 18-24 ปี ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทัง้ภาครัฐและเอกชน และ          
2) กลุ่มวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น จ านวน 50 คน เป็นผู้ หญิงช่วงอายุ 25-40 ปี เป็นวัยท างาน ท่ีอาศัยอยู่ในเขต
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าแบบวดัฉบบัทดลองใช้มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .250-.738 ค่า

ความเช่ือมัน่ (α-Coefficient) ทัง้ฉบบั .917 ค่าที (t-ratio) อยู่ระหว่าง 2.72-9.25 มีข้อค าถามจ านวน 27 ข้อท่ี
น าไปใช้จริง (ภาคผนวก ง ตาราง 19) 

2.2 การตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ฉบบัใช้จริง
จ านวน 27 ข้อ ในกลุม่ตวัอยา่ง 1,000 คน 

2.2.1 ผู้วิจยัน าแบบวดัไปใช้จริงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวนทัง้หมด 1,000 คน ได้แก่ 1) กลุ่ม
วยัรุ่นตอนปลาย จ านวน  500 คน และกลุ่มวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น จ านวน 500 คน พบว่าแบบวดัฉบบัจริงมีค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .647-.839 มีค่าความเช่ือมัน่ด้านการกินแบบ Anorexia Nervosa เท่ากบั .939 ด้าน
การกินแบบ Bulimia Nervosa เท่ากับ .869 และด้านการกินแบบ Binge Eating เท่ากับ .931 (ภาคผนวก ง 
ตาราง 20) และท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดั พบว่ายงัไม่สอดคล้องกบัข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึได้พิจารณาตดัข้อค าถามท่ีมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบน้อย รวมทัง้ข้อความท่ีมีความ
ซ า้ซ้อนออก โดยท าการตดัข้อค าถามจนแบบจ าลองการตรวจสอบโครงสร้างความเท่ียงตรงเชิงสาเหตดุ้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบยืนยนัอนัดบัท่ี 1 มี 3 องค์ประกอบ มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

โดยค่าดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ 2=639.62, p<.01, df=145, 2/df=4.41, RMSEA=.060, SRMR=.038, 
GFI=.93, CFI=.98 แสดงดงัตาราง 7                              

ตาราง 7 ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบจ าลองพฤติกรรมการกินผิดปกติ 
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 1 

รายละเอียด 2 df 2/df RMSEA GFI 

3 องค์ประกอบ 639.62 145 4.41 .038 .93 
2 องค์ประกอบ ด้าน 1+2 , 3 2011.69 147 13.68 .113 .83 
1 องค์ประกอบ 7276.79 148 49.16 .220 .57 

หมายเหต ุ  **หมายถึง  p<.01  
 
จากตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด

พฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทยด้วยองค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 1 พบว่าแบบจ าลองท่ี
ก าหนดให้ตัวแปรแฝงมี 3 องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล

องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 1 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าค่า 2 มีค่าเท่ากับ 639.62, df=145,  

2/df=4.41, RMSEA=.060, SRMR=.038, GFI=.93, CFI=.98 เม่ือพิจารณาค่าดัชนีเหล่านีก้ับเกณฑ์



  165 

ความกลมกลืนของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พบว่าแม้คา่ 2 มีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณา
คา่ดชันี GFI, RMSEA, SRMR และ CFI ดชันีทกุคา่ผ่านเกณฑ์ท่ีบง่บอกได้ว่าโมเดลมีความกลมกลืนกบั
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ มีนยัส าคญัทางสถิติทางสถิติ (p<.01) ดงันัน้ ผู้วิจยัสรุปได้ว่าข้อค าถาม ทัง้ 19 ข้อ 
สามารถวดัตวัแปรแฝง 3 องค์ประกอบของพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงท่ีแยกจากกันได้ หรือ
กล่าวอีกนยัหนึ่งคือตวัแปรแฝงทัง้ 3 องค์ประกอบมีความแตกต่างกนัมากเพียงพอท่ีจะแยกเป็นตวัแปร
แฝงคนละตัว สรุปได้ว่าโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 1 ของพฤติกรรมการกินผิดปกติ 
ประกอบด้วย 19 ข้อ แบ่งได้เป็น 3 องค์ประกอบ คือ การกินแบบ Anorexia Nervosa การกินแบบ 
Bulimia Nervosa และการกินแบบ Binge Eating   

2.2.2 ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย    
ท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 1 (A Confirmatory 
Factor Analysis: The First Order) แสดงผลดงัตาราง 8 

ตาราง 8 คา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน (Factor Loading: ) คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) 
คา่การทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ (t-values) คา่ความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง (CR) และความ
เท่ียงตรงเชิงลู ่(AVE) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 1  

องค์ประกอบ ข้อ องค์ประกอบอนัดบัท่ี 1  SE t-values CR AVE 

การกินแบบ
Anorexia 
Nervosa 

1 Part2_1 ฉนักินผกัหรือผลไม้แทนอาหารหลกัทกุมือ้ 
เพ่ือลดน า้หนกั 

.68 .04 24.37** .929 .566 

2 Part2_2 เม่ือฉนัต้องการกินอาหารในแตล่ะมือ้ ฉนัมกั 
จะท าการแบง่อาหารออกเป็นชิน้เลก็ๆ แล้วกินเพียง  
1-2 ชิน้ 

.75 .03 27.09**   

3 Part2_3 ฉนักินอาหารในแตล่ะมือ้จ านวนน้อยมาก 
เพราะกลวัอ้วน 

.80 .03 29.71**   

4 Part2_4 เม่ือฉนัเร่ิมหิว ฉนัจะกินน า้เปลา่อยา่งน้อย  
1-2 ขวด ก่อน เพื่อหลีกเล่ียงการกินอาหารมือ้หลกั 

.76 .03 27.62**   
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ตาราง 8 )ตอ่(  
 

องค์ประกอบ ข้อ องค์ประกอบอนัดบัท่ี 1  SE t-values CR AVE 

 5 Part2_5 ฉนักินอาหารตามปริมาณพลงังานที่ค านวณ
ไว้ อย่างเข็มงวดทกุมือ้ 

.83 .03 31.00**   

 6 Part2_6 ฉนัไม่กินอาหารประเภทแปง้ เช่น ข้าว, 
ก๋วยเต๋ียว, ขนมปัง ฯลฯ เพราะต้องการควบคมุไมใ่ห้มี
น า้หนกัมากกว่าปัจจบุนั 

.79 .03 29.34**   

 8 Part2_8 ฉนัหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน า้ตาลเป็นสว่น 
ประกอบทกุชนิด เช่น ไอศครีม, น า้แข็งบิงซ,ูขนมหวาน
,น า้อดัลม ฯลฯ เพราะจะท าให้ฉนัมีน า้หนกัเพิ่มได้ 

.71 .04 26.15** 
 

 

 9 Part2_9 ฉนัต้องควบคมุปริมาณการกินอาหารทกุมือ้ 
เพราะกลวัวา่จะมีน า้หนกัตวัเพิ่มขึน้มากไปกวา่ขณะนี ้

.76 .04 29.12** 
 

 

 10 Part2_10 ฉนักินผกัหรือผลไม้เลก็น้อยแทนอาหารมือ้
หลกั เพื่อต้องการท าให้ตวัเองมีน า้หนกัตวัลดลง 

.75 .03 28.19** 
 

 

 13 Part2_13 ฉนังดอาหารและท าให้หน้าท้องแบน เพื่อ
ต้องการมีรูปร่างท่ีสวยงาม 

.68 .04 23.96** 
 

 

การกินแบบ 
Bulimia 
Nervosa 

16 Part2_16 ฉนักินอาหารปริมาณมากกวา่คนทัว่ไป 
ในช่วงของการกินท่ีเทา่ๆ กนั (เช่น ในช่วง 2 ชัว่โมง) 
หลงัจากนัน้ฉนัพยายามล้วงคอทนัที 

.82 .03 30.62** .882 .654 

 17 Part2_17 เวลาท่ีฉนักินอาหารจ านวนมากๆ แล้ว
หลงัจากกินเสร็จแล้ว ฉนัหาวิธีการต่างๆ (เช่นล้วงคอ
ท าให้อาเจียน, ใช้ยาระบาย ฯลฯ) เพ่ือให้มีน า้หนกัตวั
เทา่เดิมหรือไมใ่ห้เพิ่มขึน้ 

.87 .03 32.99** 
  

 19 Part2_19 เม่ือฉนักินอาหารปริมาณมากพอ ฉนัจะ
หยดุกินอาหารทนัที  แล้วท าให้อาเจียนน าอาหาร
ออกมา 

.85 .03 32.35**   
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ตาราง 8 )ตอ่(  
 

องค์ประกอบ ข้อ องค์ประกอบอนัดบัท่ี 1  SE t-values CR AVE 

การกินแบบ 
Binge Eating 

 

21 Part2_21 ฉนักินอาหารได้ทกุมือ้และกินอาหารได้
ตลอดเวลา ไมว่่าจะรู้สกึหิวหรือไม ่  

.73 .04 27.49** .923 .671 

22 Part2_22 ฉนัมกัจะอยากกินอาหารตลอดเวลา แม้
ขณะที่ฉนัต่ืนขึน้มาตอนกลางคืน ฉนัคิดถึงแตเ่ร่ืองกิน 

.77 .04 29.42**   

 24 Part2_24 ช่วงระยะเวลา 3 เดือนท่ีผ่านมา ฉนักิน
อาหารได้มากกวา่คนอ่ืนๆ และในปริมาณมากท่ีสดุใน
ระยะเวลาท่ีเทา่กนั             

.90 .03 36.20**   

25 Part2_25 ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนท่ีผ่านมา  ฉนักิน
อาหารมากกวา่คนอ่ืนตลอด เพราะไมส่ามารถท่ีจะ
ควบคมุการกินของตวัเองได้ 

.92 .03 37.05**   

 26 Part2_26 ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนท่ีผ่านมา ฉนักิน
อาหารจ านวนมากและตอ่เน่ืองถงึแม้วา่จะไมห่ิวก็ตาม 

.89 .03 35.80** 
 

 

 27 Part2_27 แม้ฉนักินอาหารคอ่นข้างรวดเร็วและ
ปริมาณมาก แต่ไมเ่คยหาวิธีน าอาหารออกจาก
ร่างกายเพ่ือให้หายแน่น 

.67 .04 23.82**   

หมายเหต ุ  **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั . 01 
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จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 1 ของพฤติกรรมการกิน

ผิดปกติ จากคา่น า้หนกัองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: 
SE) การทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ (t-value) ของน า้หนกัองค์ประกอบ และคา่ความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝงของ
ตัวชีว้ัดของแต่ละองค์ประกอบ ทัง้ 19 ตัว ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าน า้หนักองค์ประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐานของตวัชีว้ดัทัง้ 19 ตวั มีค่าน า้หนักองค์ประกอบตัง้แต่ .67-.92 โดยตวัชีว้ดัทัง้ 10 ตวั (Part2_1 ถึง 
Part2_13) ขององค์ประกอบท่ี 1 คือ การกินแบบ Anorexia Nervosa มีค่าน า้หนักองค์ประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐาน ตัง้แต่ .68-.83 ตัวชีว้ัดทัง้ 3 ตัว (Part2_16 ถึง Part2_19) ขององค์ประกอบท่ี 2 คือ การกินแบบ 
Bulimia Nervosa มีค่าน า้หนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน ตัง้แต่ .82-.87 และตัวชีว้ัดทัง้ 6 ตัว 
(Part2_21 ถึง Part2_27) ขององค์ประกอบท่ี 3 คือ การกินแบบ Binge Eating มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบในรูป
คะแนนมาตรฐาน ตัง้แต ่.67-.92 สว่นผลการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของน า้หนกัองค์ประกอบของข้อค าถาม
ทัง้ 19 ข้อ มีคา่ t ตัง้แต ่23.82-37.05 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สว่นค่าเฉลี่ยความแปรปรวนท่ีสกดั
ได้ (AVE) พบว่าองค์ประกอบท่ี 1 การกินแบบ Anorexia Nervosa มีค่า .566 องค์ประกอบท่ี 2 คือ การกินแบบ 
Bulimia Nervosa มีคา่เท่ากบั .654 และองค์ประกอบท่ี 3 คือ การกินแบบ Binge Eating มีคา่เท่ากบั .671 ซึง่มี
ค่ามากกว่า .50 แสดงว่าองค์ประกอบของพฤติกรรมการกินผิดปกติมีความเท่ียงตรงเชิงลู่เข้า (Convergent 
Validity) ดี ในขณะท่ีความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง (Construct Reliability) พบว่าองค์ประกอบท่ี 1 การกินแบบ 
Anorexia Nervosa มีค่า .929 องค์ประกอบท่ี 2 คือ การกินแบบ Bulimia Nervosa มีค่าเท่ากับ .882 และ
องค์ประกอบท่ี 3 คือ การกินแบบ Binge Eating มีค่าเท่ากบั .923 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทัง้ 3 องค์ประกอบมีความ
เช่ือมัน่ของตวัแปรแฝงสูง (Construct Reliability>.70) ทัง้หมดนีจ้ึงแสดงให้เห็นว่าทัง้ 3 องค์ประกอบมีความ
เท่ียงตรงเชิงลู่เข้าอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีความสมัพนัธ์ของตวัแปรแฝง พบว่าองค์ประกอบท่ี 1 มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัองค์ประกอบท่ี 2 มีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั .64 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 องค์ประกอบท่ี 2 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับองค์ประกอบท่ี 3 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
เท่ากับ .42 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และองค์ประกอบท่ี 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
องค์ประกอบท่ี 3 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั .28 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงผลดงั
ภาพประกอบ 9 
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ภาพประกอบ 9 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยนัอนัดบัท่ี 1 ของพฤตกิรรมการกินผิดปกติ  

2.2.3   ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ท่ีมี
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 2 (A Confirmatory 
Factor Analysis: The Second Order) แสดงผลดงัตาราง 9 

ตาราง 9 คา่น า้หนกัองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน (Factor Loading: ) คา่ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SE) คา่การทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ (t) และคา่สมัประสทิธ์ิความเช่ือมัน่ของการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ  

องค์ประกอบพฤตกิรรมการกินอาหารผิดปกติ  SE t-value R2 

การกินแบบ Anorexia Nervosa .66 .05 13.79** .44 

การกินแบบ Bulimia Nervosa .98 .06 17.75** .95 

การกินแบบ Binge Eating .43 .04 11.02** .18 

คา่ 2 =673.78, df=145, p=.000, 2/df=4.64, GFI=.93, RMSEA=.068, SRMR=.038, CFI=.98, 
AVE=.514, CR=.742 

หมายเหต ุ  **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั . 01               
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จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ดชันีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิง

ยืนยันอันดับท่ี 2 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าค่า 2=673.78, df=145, p=.000, 2/df=4.64, GFI=.93, 
RMSEA=.068, SRMR=.038, CFI=.98, AVE=.514, CR=.742 เม่ือพิจารณาค่าดัชนีเหล่านีก้ับเกณฑ์ความ

กลมกลืนของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พบว่าแม้ค่า 2 มีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาค่าดชันี 
GFI, RMSEA, SRMR และ CFI ดัชนีทุกค่าผ่านเกณฑ์ท่ีบ่งบอกได้ว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ สรุปได้วา่โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 2 ของพฤติกรรมการกินผิดปกติมีความกลมกลืนกบั
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 2 ของพฤติกรรมการกินผิดปกติ จาก

ค่าน า้หนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน (Factor Loading: ) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(Standard Error: SE) การทดสอบนัยส าคญัทางสถิติ (t-values) ของค่าน า้หนักองค์ประกอบและค่า R2 ของ
ตวัชีว้ดัของแตล่ะองค์ประกอบ ทัง้ 3 องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์พบว่าคา่น า้หนกัองค์ประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐานขององค์ประกอบท่ี 1 คือ การกินแบบ Anorexia Nervosa มีค่าน า้หนักองค์ประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐาน เท่ากับ .66 องค์ประกอบท่ี 2 คือ การกินแบบ Bulimia Nervosa มีค่าน า้หนักองค์ประกอบในรูป
คะแนนมาตรฐาน เท่ากบั .98 และองค์ประกอบท่ี 3 คือ การกินแบบ Binge Eating มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบใน
รูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากบั .43 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: SE) ของ 3 องค์ประกอบ มี
ค่าตัง้แต่ .04-.06 มีค่า t ตัง้แต่ 11.02-17.75 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนค่า R2 ซึ่งเป็นค่าท่ีบ่ง
บอกถึงความเช่ือมั่นขององค์ประกอบ พบว่าในองค์ประกอบท่ี 1 การกินแบบ Anorexia Nervosa มีค่า R2  

เท่ากับ .44 องค์ประกอบท่ี 2 การกินแบบ Bulimia Nervosa มีค่า R2 เท่ากบั .95 และองค์ประกอบท่ี 3 การกิน
แบบ Binge Eating มีคา่ R2  เท่ากบั .18 ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง (Construct Reliability) เท่ากบั .742 
และค่าเฉลี่ยความแปรปรวนท่ีสกัดได้ (AVE) เท่ากับ .514 การแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั
อนัดบัท่ี 2 ของพฤติกรรมการกินผิดปกติ ดงัภาพประกอบ 10  
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ภาพประกอบ 10  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 2 ของพฤติกรรมการกินผิดปกต ิ

 

3.ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยจิต
สังคมที่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล   

3.1 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้กบั
ข้อมลูเชิงประจกัษ์  

ผลการวิเคราะห์พบว่าดชันีวดัความสอดคล้องของกลุ่มดชันีความกลมกลืนแบบสมบรูณ์ 

(Absolute Fit Indexes) มี ค่ า 2=426.91, df=103, p=.000 , GFI=.93, RMSEA [90% Cl],=.085 [.071, .094] 
SRMR=.070 กลุ่มดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Incremental Fit Indexes) มีค่า CFI=.93 และค่า 
TLI=.97 และดัชนีความกลมกลืนเชิงประหยัด (Primary Fit Indexes) มีค่า CAIC=804.10 และค่า Relative 

2=4.14 ซึง่เป็นคา่บง่บอกวา่แบบจ าลองยงัไมมี่ความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ดงันัน้ผู้วิจยัพิจารณา
ปรับแบบจ าลอง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตามแนวคิดและทฤษฎี ดงันี ้

ผู้วิจยัปรับแบบจ าลองโดยยินยอมให้ความคลาดเคลื่อนในการวดัเจตคติท่ีมีตอ่พฤติกรรม
การกินด้านความรู้เชิงประมาณค่า (ATT1) กับด้านความรู้สึก (ATT2) สัมพันธ์กัน ซึ่งผลการวิเคราะห์การ
ตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พบว่าแบบจ าลองมีความกลมกลืนกบัข้อมลู

เชิงประจกัษ์ โดยดชันีความกลมกลืนแบบสมบรูณ์ (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 ชนี ความกลมกลื นเปรียบเที ยบ 
(Incremental Fit Indexes) มีค่า CFI=.96 และค่า TLI=.98 และดัชนีความกลมกลืนเชิงประหยัด (Primary Fit 

Indexes) มีคา่ CAIC=731.69 และคา่ Relative 2=3.49 แสดงดงัตาราง 10 เม่ือท าการเปรียบเทียบแบบจ าลอง
ก่อนปรับและหลงัปรับแก้ไขแล้ว พบว่าแบบจ าลองทัง้สองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 

(2=70.21 (หาจาก 2  ก่อนปรับ 426.91-2  หลังปรับ 356.70=70.21), df=1 (หาจากผลต่าง df โมเดล
ก่อนปรับ-โมเดลหลงัปรับ คือ 103-102=1), p=.000) เม่ือพิจารณาคา่ดชันีเหลา่นี ้พบวา่ของกลุม่ดชันีเกือบทกุ

ค่าของโมเดลหลงัการปรับมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ยกเว้น Relative 2  ท่ีมีค่าไม่ถึงเกณฑ์ 
(3.49) แตก็่ยงัอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ แสดงวา่แบบจ าลองโครงสร้างมีความกลมกลืน  

ตาราง 10 คา่ดชันีความกลมกลืนของแบบจ าลองก่อนและหลงัปรับแก้แบบจ าลอง 

ดชันีทดสอบ 
ความกลมกลืน 

เกณฑ์พิจารณา แบบจ าลองก่อนปรับ แบบจ าลองหลงัปรับ 
ยอมรับ ดี-ดีมาก 

Absolute Fit Indexes     

2 (df) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 2(103)=426.91 2(102)=356.70 
p value P>.05 P<.01 P<.01 

RMSEA [90% CI] น้อยกวา่ .08 น้อยกวา่ .06 .085 [.071, .094] .075 [.045, .085] 
 [Upper Confidence Interval<.08]   

SRMR น้อยกวา่ .05 น้อยกวา่ .80 .070 .018 
GFI มากกว่า .90 มากกว่า .95 .93 .95 

Incremental Fit Indexes     
CFI มากกว่า .90 มากกว่า .95 .93 .96    

NNFI/TLI มากกว่า .90 มากกว่า .95 .97 .98 
Parsimony Fit Indexes     

CAIC น้อยกวา่ 1154.22 804.10 731.69 
 (ค่า CAIC ของ Saturated Model)   

Relative  2 (2/df) ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 2-3 4.14 3.49 
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หมายเหต ุ:           **        หมายถึง p<.01 
     เส้นประ ------หมายถึง p>.05   
 

ภาพประกอบ 10 เส้นทางอิทธิพลและคา่สมัประสทิธ์ิอิทธิพลมาตรฐานของแบบจ าลองโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตปัุจจยัจิตสงัคมท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลงัปรับแก้ จ านวน 1,000 คน 
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3.2 อิทธิพลของตวัแปรชิงสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่ตวัแปรผล    
ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตปัุจจยัจิตสงัคมท่ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้ หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากตาราง 12 และ
ภาพประกอบ 11 มีรายละเอียดดงันี ้

3.2.1 อิทธิพลของตวัแปรชิงสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่ตวัแปรผล   
พฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า        

ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย เรียงล าดบัจากค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพล
จากมากไปน้อยคือ ตวัแปรการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติมีอิทธิพลรวม .74 มีอิทธิพล
ทางตรง .74 และไมมี่อิทธิพลทางอ้อม ตวัแปรตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม โดยมีอิทธิพลรวม 
.41 แบ่งออกเป็นอิทธิพลทางตรง .24 และอิทธิพลทางอ้อม .17 ตวัแปรการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อ
การมีรูปร่างสวยงาม โดยมีอิทธิพลรวม .40 แบ่งออกเป็นอิทธิพลทางตรง .18 และอิทธิพลทางอ้อม .22 
ตวัแปรเจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีอิทธิพลรวม .34 แบ่งออกเป็นอิทธิพลทางตรง .19 
และอิทธิพลทางอ้อม .16 ตวัแปรการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม โดยมี
อิทธิพลรวม .23 แบ่งออกเป็นอิทธิพลทางตรง .15 และอิทธิพลทางอ้อม .08 ตวัแปรการสนับสนุนทาง
สงัคมจากกลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม โดยมีอิทธิพลรวม .23 แบง่ออกเป็นอิทธิพลทางตรง .15 
และอิทธิพลทางอ้อม .08 และตวัแปรรายได้ของครอบครัว โดยมีอิทธิพลรวม .01 มีอิทธิพลทางตรง .01 
และไม่มีอิทธิพลทางอ้อม ทัง้นีต้วัแปรเชิงสาเหตดุงักล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปร
พฤติกรรมการกินผิดปกติได้ร้อยละ 79  

การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า
ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติเรียงล าดบัจากคา่สมัประสทิธ์ิอิทธิพล
จากมากไปน้อยคือ ตวัแปรการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม โดยมีอิทธิพลทางอ้อม 
.46 ตวัแปรเจตคติท่ีมีตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติ มีอิทธิพลทางตรง .34 ตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคม
จากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม มีอิทธิพลทางอ้อม .26 ผ่านตวัแปรตวัแบบจากสื่อของ
การมีรูปร่างสวยงาม มีอิทธิพลทางอ้อม .20 ผ่านตวัแปรการการรับรู้ความสามารถตนเองในการ
จดัการการมีรูปร่างสวยงาม มีอิทธิพลทางตรง .18 ทัง้นีต้วัแปรเชิงสาเหตดุงักล่าวสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตวัแปรการตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ ได้ร้อยละ 58    

การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่าตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมี
รูปร่างสวยงาม เรียงล าดบัจากค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่ ตวัแปรการเข้าถึงแหล่ง
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บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม โดยมีอิทธิพลทางตรง .43 ตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุ่ม
เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม มีอิทธิพลทางตรง .24 และตัวแปรตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่าง
สวยงาม มีอิทธิพลทางตรง .18 ทัง้นีต้วัแปรเชิงสาเหตุดงักล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวั
แปรการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงามได้ร้อยละ 55  

เจตคติที่ มีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าไม่มี   
ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  
ระดบั .05 

3.2.2 การวิเคราะห์ข้อมลูตามสมมติฐานการวิจยั  
    ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลโดยรวมของ

แบบจ าลองโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตปัุจจยัจิตสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ของผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจยัน าเสนอ 2 ประเด็นคือ 1) ผลสอดคล้องตาม
สมมติฐานการวิจยั และ 2) ผลไมส่อดคล้องสมมติฐานการวิจยั มีรายละเอียดดงันี ้

3.2.2.1 ผลสอดคล้องตามสมมติฐานการวิจยั ได้แก่ 
          สมมติฐานข้อท่ี 1 คือ “เจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีอิทธิพล

ทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ” ผลการวิจยัพบว่า เจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .19 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .16  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน
การวิจยั  

         สมมติฐานข้อท่ี 2 คือ “การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมี
รูปร่างสวยงามมีอิทธิพลทางตรงตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติและมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการตดัสินใจแสดง
พฤติกรรมการกินผิดปกติ” ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .15 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
การตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .08 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยั  

        สมมติฐานข้อท่ี 3 คือ “การตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติมีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ” ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .74 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยั 
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สมมติฐานข้อท่ี 4 คือ “การสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่าง
สวยงามมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม และการตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ” ผลการวิจยัพบว่า 
การสนบัสนุนทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .15 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .08 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
การวิจยั  

สมมติฐานข้อท่ี 5 คือ “ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามมีอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมี
รูปร่างสวยงาม และการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ” ผลการวิจยัพบว่าตวัแบบจากสื่อของการมี
รูปร่างสวยงามมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .24 และมีอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .17 มีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยั  

สมมติฐานข้อท่ี 6 คือ “การเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงามมี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติและมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ความสามารถตนเองในการ
จดัการการมีรูปร่างสวยงามและการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ” ผลการวิจยัพบว่า การเข้าถึง
แหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงามมีอิทธิพลทางตรงตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ .18 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพล
เท่ากบั .22 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยั  

3.2.2.2 ผลไมส่อดคล้องสมมติฐานการวิจยั ได้แก่ 
สมมติฐานข้อท่ี 4 คือ “การสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่าง

สวยงามมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม และการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ” ผลการวิจยัพบว่า 
การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้
ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม ดงันัน้จงึไม่สนบัสนนุสมมติฐานการวิจยัข้อนี ้

สมมติฐานข้อท่ี 5 คือ “ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงามมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่าง
สวยงามและการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ” ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบจากสื่อของการมี
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รูปร่างสวยงาม ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม 
ดงันัน้จงึไม่สนบัสนนุสมมติฐานการวิจยัข้อนี ้

สมมติฐานข้อท่ี 6 คือ “การเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงามมี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติและมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ความสามารถตนเองในการ
จดัการการมีรูปร่างสวยงามและการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ” ผลการวิจยัพบว่า การเข้าถึง
แหล่งบริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการ
การมีรูปร่างสวยงาม ดงันัน้จงึไม่สนบัสนนุสมมติฐานการวิจยัข้อนี ้

สมมติฐานข้อท่ี 7 คือ “รายได้ของครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงตอ่พฤติกรรมการกิน
ผิดปกติและมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านเจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ” ผลการวิจยัพบว่า รายได้ของ
ครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .01 อยา่งไมมี่นยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และไม่มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านเจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ ดังนัน้จึงไม่
สนบัสนนุสมมติฐานการวิจยัข้อนี ้

สรุปได้ว่า พฤติกรรมการกินผิดปกติเป็นตวัแปรผล เกิดจากตวัแปรสาเหตหุลายปัจจยั โดย
สามารถอธิบายภายใต้ทฤษฎีอิทธิพลสามทาง อันเป็นผลมาจากอิทธิพลหลกั 3 ประการคือ 1) อิทธิพล
ภายในตวับุคคล ได้แก่ เจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติและการรับรู้ความสามารถตนเองในการ
จดัการการมีรูปร่างสวยงาม  มีอิทธิพลทัง้ทางตรงตอ่ตวัแปรผลและอิทธิพลทางอ้อมผา่นการตดัสนิใจแสดง
พฤติกรรมการกินผิดปกติ สว่นการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติมีอิทธิพลทางตรงต่อตวัแปรผล 
2) อิทธิพลระหว่างบุคคลหรือทางสงัคม ได้แก่ การสนบัสนุนทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่าง
สวยงามและตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม มีอิทธิพลทัง้ทางตรงต่อตัวแปรผลและอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ 3) อิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมหรือ
ทศันคติ ได้แก่ การเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงามมีอิทธิพลทัง้ทางตรงต่อตวัแปรผลและ
อิทธิพลทางอ้อมผ่านการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ และรายได้ของครอบครัวไม่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ  ดังนัน้ผู้ วิจัยได้สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย แสดง 
ดงัตาราง 12 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ระยะที่ 2  
การวิจยัระยะท่ี 2 ผู้วิจยัน าระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพในวตัถปุระสงค์การวิจยัข้อท่ี 3-

4 ได้แก่ เพื่อค้นหาค าอธิบายเก่ียวกับตัวแปรท่ีมีผลต่อการมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ และเพื่อท าความเข้าใจกระบวนการท่ีน าไปสู่การมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิง ภายใต้บริบท
วฒันธรรมการบริโภค จากการวิจยัระยะท่ี 1 ผู้วิจยัพบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิทธิพลภายในตวั
บุคคล อิทธิพลระหว่างบุคคล และอิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม ท่ีส่งผลต่อการมีรูปร่างสวยงาม
และพฤติกรรมการกินผิดปกติ และค้นพบผู้ ให้ข้อมลูหลกัท่ีมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยการวิจยัใน
ระยะท่ี 2 ผู้วิจยัต้องการศึกษาข้อมลูเพิ่มเติมจากปัจจยัจิตสงัคมในแบบจ าลอง เพื่อยืนยนัผลท่ีได้และ
ท าความเข้าใจผลการวิจยัเชิงปริมาณให้ลกึซึง้ ด้วยท าการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ด้วย
เหตผุลดงักลา่ว ผู้วิจยัไม่สามารถใช้วิธีการวิจยัเพียงอย่างเดียวในการวิเคราะห์ข้อมลูได้ ดงันัน้การวิจยั
ครัง้นี ใ้ช้การวิจัยผสานวิธี โดยเช่ือมโยงมาสู่ระยะท่ี 2 ด้วยการศึกษาเฉพาะกรณี  (Case Study 
Apporach) ผู้วิจยัแบ่งเนือ้หาการน าเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ ให้
ข้อมลูหลกั และ 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลหลัก 
การวิจยัครัง้นีไ้ด้ผู้ให้ข้อมลูหลกั มีจ านวนทัง้หมด 19 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) และผ่านเกณฑ์การคดัเข้า (Inclusion Criteria) ท่ีได้ก าหนด โดยผู้ ร่วมวิจยัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ 1) กลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย ท่ีมีอาย ุ18-24 ปี ท่ีก าลงัศกึษาระดบัมหาวิทยาลยัภาครัฐและเอกชน จ านวน 
9 คน และ 2) กลุม่วยัผู้ใหญ่ตอนต้น ท่ีมีอาย ุ25-40 ปี เป็นวยัท างาน ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ได้แก่ ศนูย์การค้า ศนูย์ความงาม โรงพยาบาล สถานศึกษาต่าง  ๆ(เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลยั 
วิทยาลยั เป็นต้น) สถานท่ีท างาน ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 
10 คน ซึง่ทัง้ 2 กลุ่มน ามาท าการสมัภาษณ์เชิงลกึ โดยผู้วิจยัท าการชีแ้จงรายละเอียดของข้อมลูวิจยั การ
เก็บรักษาความลบัของผู้ ให้ข้อมูลหลกั รวมถึงการลงนามยินยอมเข้าร่วมเป็นกลุ่มตวัอย่างการวิจยัตาม
เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจยั แสดงดงัตาราง 13 และ 14 
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ตาราง 13 ข้อมลูเบือ้งต้นของผู้ให้ข้อมลูหลกัในกลุม่วยัรุ่นตอนปลาย จ านวน 9 คน 

นามสมมติ 
 

อาย ุ(ปี) ชัน้ปี น า้หนกั 
(Kg.) 

สว่นสงู 
(Cm.) 

BMI อาศยัอยูใ่นจงัหวดั Percentile 
>75 

1. ขนนุ 20 3 57 162 21.76 กรุงเทพฯ 375 

2. ก้อย 23 2 61 162 23.28 กรุงเทพฯ 376 
3. ส้มโอ 19 1 59 166 21.38 กรุงเทพฯ 401 
4. ปยุฝา้ย 20 3 47 161 18.15 นนทบรีุ 408 
5. โรส 24 3 46 163 17.29 กรุงเทพฯ 416 
6. ข้าวฟ่าง 19 1 55 155 22.92 กรุงเทพฯ 419 
7. แนน 24 1 70 152 30.30 กรุงเทพฯ 435 

8. มาย 20 1 53 156 21.81 กรุงเทพฯ 440  
9. จ๋า 20 1 68 158 27.20 กรุงเทพฯ 444  

  
จากตาราง 13 ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย จ านวน 9 คน ช่วงอาย ุ19-24 ปี เป็น

นักศึกษาผู้หญิงท่ีก าลังศึกษาระดับมหาวิทยาลยัทัง้ภาครัฐและเอกชน ชัน้ปีท่ี 1-3 น า้หนักช่วง 46-68 
กิ โลกรัม ส่ วนสูงช่ วง 152-166 เซนติ เมตร (BMI 17.29±30.30  เฉลี่ ย 22.68) อาศัยอยู่ ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 คน และจงัหวดันนทบรีุ จ านวน 1 คน คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์ 75 ขึน้ไป (โดยใช้
คะแนน >232) อยู่ในช่วงคะแนน 375-444 และจากข้อมูลตารางนีผู้้ ให้ข้อมูลหลักมีพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) การกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa จ านวน 1 คน 2) การกิน
ผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa สลบักบัการกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa จ านวน 1 คน และ 3) การ
กินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa สลบักบัการกินผิดปกติแบบ Binge Eating จ านวน 7 คน 
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ตาราง 14 ข้อมลูเบือ้งต้นของผู้ให้ข้อมลูหลกัในกลุม่ผู้ใหญ่ตอนต้น จ านวน 10 คน 

นามสมมติ อาย ุ
 (ปี) 

น า้หนกั 
(Kg.) 

สว่นสงู 
(Cm.) 

BMI สถานภาพ จ านวนบตุร อาชีพ 
 

Percentile  
>75 

1. มว่ย 36 72 160 28.13 สมรส 1 เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานทัว่ไป 

349 

2. แอ้ 32 70 165 25.74 สมรส 2 พนกังานธุรการ 350 
3. ก๊ิก 36 70 165 25.74 สมรส 1 เจ้าหน้าท่ีประกนั

ชีวิต 
352 

4. นชุ 36 79 155 32.92 สมรส 1 ผู้ช่วยพยาบาล 361 
5. เสา 40 70 160 27.34 สมรส 1 เจ้าหน้าท่ี

บริหารงานทัว่ไป 
370 

6. เนย
หวาน 

25 55 166 19.93 โสด - ผู้ช่วยอาจารย์ 372 

7. ใหม่ 28 72 165 26.47 โสด - เลขานกุาร 376 
8. เนตร
ดาว 

35 73 162 27.86 หยา่ร้าง 1 เลขานกุาร  377  

9. ปุย้ 33 44 161 16.99 สมรส 1 แมบ้่านและขาย
ของ Online 

413 

 
10.เอ 31 107 162 40.84 สมรส 1 พนกังานธุรการ 474 

 
ตาราง 14 ผู้ให้ข้อมลูหลกัในกลุม่วยัผู้ใหญ่ตอนต้น จ านวน 10 คน เป็นวยัท างาน ท่ีอาศยัอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจบุนัช่วงอาย ุ28-40 ปี น า้หนกัช่วง 55-107 กิโลกรัม สว่นสงูช่วง 
155-166 เซนติเมตร (BMI 16.99±40.84=เฉลี่ย 27.20) สถานภาพสมรส จ านวน 7 คน โสด จ านวน 2 
คน หย่าร้าง จ านวน 1 คน มีบุตร จ านวน 8 คน ไม่มีบุตร จ านวน 2 คน อาชีพ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป จ านวน 2 คน พนักงานธุรการ จ านวน 2 คน เจ้าหน้าท่ีประกันชีวิต จ านวน 1 คน ผู้ ช่วยพยาบาล 
จ านวน 1 คน ผู้ช่วยอาจารย์ จ านวน 1 คน เลขานกุาร จ านวน 2 คน และแมบ้่านและขายของ Online จ านวน 
1 คน คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์ 75 ขึน้ไป (โดยใช้คะแนน >217) อยู่ในช่วงคะแนน 349-474 และจากข้อมูล
ตารางนีผู้้ ให้ข้อมลูหลกัมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) การกินผิดปกติแบบ 
Anorexia Nervosa จ านวน 1 คน และ 2) การกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa สลับกับการกินผิดปกติ
แบบ Binge Eating จ านวน 9 คน 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ หลงัจากท่ีผู้วิจยัท าการวิเคราะห์เชิงปริมาณแล้ว ผู้วิจยั

ได้ท าการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 การท าความเข้าใจลักษณะ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ ส่วนท่ี 2 ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกับการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ซึ่งในตวัแปรท่ี
เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการกินผิดปกติ แบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ ผลการวิเคราะห์ท่ีสอดคล้องกบัตวัแปรท่ีพบ
ในเชิงปริมาณและผลการวิเคราะห์ท่ีนอกเหนือจากผลการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ และสว่นท่ี 3 กระบวนการ
ท่ีน าไปสูก่ารมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย ภายใต้บริบทวฒันธรรมการบริโภค โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ส่วนที่ 1 การท าความเข้าใจลักษณะพฤตกิรรมการกินผิดปกต ิ
ลักษณะพฤติกรรมการกินผิดปกติ หมายถึง การท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลักมีลักษณะการรับรู้ 

ความรู้สึกและความคิดต่อรูปร่างและน า้หนักตวัท่ีผิดปกติ อันเน่ืองมาจากความผิดปกติทางจิตใจ และมี
พฤติกรรมการกินอาหารท่ีแปรปรวนไปอย่างมาก โดยมกัจะพยายามลดน า้หนักหรือควบคุมน า้หนักตามท่ี
ตนเองต้องการอย่างเข้มงวด หรือกินอาหารปริมาณจ านวนมาก แล้วใช้วิธีการจ ากัดหรือน าอาหารออกจาก
ร่างกาย เช่น อดอาหาร การท าให้อาเจียน การใช้ยาลดน า้หนกั การออกก าลงักาย เป็นต้น จนท าให้ไมส่ามารถ
กินอาหารได้ตามความต้องการของร่างกาย สง่ผลกระทบตอ่ทัง้ร่างกายและจิตใจ โดยผู้วิจยัน าแนวคิดเก่ียวกบั
โรคการกินผิดปกติ (Eating Disorders) จ าแนกตาม DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013: 329-
354) ในการศกึษาครัง้นีก้ลา่วถึงผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีพฤติกรรมการกินผิดปกติในแบบต่าง  ๆโดยผู้วิจยัน าข้อมลู 
แบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก (Categories) คือ 1) การกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa 2) การกินผิดปกติแบบ 
Bulimia Nervosa และ 3) การกินผิดปกติแบบ Binge Eating ท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ ได้แก่  

1. การกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa เป็นการท่ีผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความรู้สกึ
กังวลคิดหมกมุ่นเก่ียวกับรูปร่างและน า้หนักตัวอย่างมาก และพยายามจ ากัดปริมาณพลังงานของ
อาหารและลดน า้หนกัอย่างเข้มงวด ซึง่จากการสมัภาษณ์เชิงลกึพบผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ เป็นวยัรุ่นตอนปลาย จ านวน 2 คน (ปยุฝ้ายและโรส) และผู้ ใหญ่ตอนต้น จ านวน 1 คน (ปุ้ย) 
โดยมีลกัษณะพฤติกรรม ได้แก่ กงัวลเก่ียวกบัรูปร่างตวัเองมาก กินผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกั ควบคมุหรือ
จ ากดัอาหารบางชนิด หรือเป็นคนเจ้าระเบียบ ตวัอยา่งเช่น   
  “หนูท ำให้ตวัเองดูดีในระดบัหน่ึง ใส่เสือ้ผำ้ไซต์ S มำตลอด มีเอว 24-25 ค่ะ สูง 
158 cm. น ้ำหนกั 45 ค่ะ ถ้ำมำกสดุ 47 หนูรู้สึกว่ำตวัมนัเถอะถะแล้ว ตรงไหปลำร้ำต้องมีกระดูก
โผล่ หนูก็เลยรู้สึกว่ำไม่อยำกให้มนัหำย ถ้ำตรงนี้กระดูกมันไม่โผล่ หนูกลับมำอ้วนก็คือตนั หนู
รู้สึกตวัมนัเถอะถะแลว้ ตอนนีก้ ำลงัหำผลิตภณัฑ์ลดน ้ำหนกักินใหม่ๆ กินอยู่ เบื่อยีห่้อนีแ้ลว้ก็อยำก
กินตวัใหม่ แต่ละยีห่อ้ลดไปประมำณ 2-3 กิโล เพรำะหนูกินยำลดน ้ำหนกัเกือบ 2 ปีแลว้ค่ะ หนูจะไม่
กินข้ำวเย็นดว้ย แบบว่ำมนัไม่ค่อยหิว กินแต่น ้ำ” (ปยุฝำ้ย-วยัรุ่นตอนปลำย)  



  185 

 “หนูสูงประมำณ 163 น ้ำหนกั 46 ค่ะ เคยน้อยสุด 45 มำกสดุ 50 หนูจะรักษำ
น ้ำหนกั 44-45 ก ำลงัดีค่ะ ลดอีกสกัโล สองโล กินข้ำวที่เป็นอำหำรหลกั ถ้ำระหว่ำงมื้อนี้กินแบบ
ย่อยๆ ก็เป็นขนมปัง ผลไม้ กินไม่เป็นเวลำถำ้ตืน่เทีย่ง ก็ยงัไม่หิวทนัที หิวอีกทีก็แบบช่วงเย็นอะไรแบบ
นีค่้ะ เวลำกินอำหำรแลว้รู้สึกแน่น ส่วนใหญ่ก็จะกินเป็นประเภทชำชงสมนุไพรฟิตเน่ (FITNE) ตอนนัน้
กินปุ๊ บแล้วถ่ำยเลยค่ะ หนูกินยำลดน ้ำหนกัด้วย หลงัจำกนัน้หนูกินอีกเป็นลดแบบต่ำงๆ เช่น แบบลด
ต้นแขน แบ่งออกเป็นสีๆ ส่วนๆ แล้วกินยำลดของแม่ 3 เดือนได้ค่ะ แบบว่ำรำคำมนัสูง ก็ไม่อยำกไป
กวนเขำ ตัวหลังนี้เป็น Capsule ไม่ได้เป็นแผง ใส่ในถุงซิปล็อค คล้ำยไปซ้ือร้ำนขำยยำทั่วไป       
ถูกมำก น ้ำหนกัข้ึนๆลงๆ หนูเป็นคนชอบตัง้กฎเกณฑ์ ท ำตำมระเบียบต้องท ำแบบนี้ก็ระดบัหน่ึง” 
(โรส-วยัรุ่นตอนปลำย) 
 “น ้ำหนกัปัจจุบนั ประมำณ 44-45 กิโลกรัม ไม่เคยเกินนี้ หนูใส่เสือ้ Size S มำ
ตลอด หนูรักสวยมำก ถ้ำน ้ำหนกัมนัมำกก็จะรู้สึก หนูมีลูกแล้วหุ่นเหมือนเดิม หนูมีวิธีกำรจดักำร
ตวัเองไดใ้หมี้รูปร่ำงสวยงำม ชอบเป๊ะทกุอย่ำง ตวัหนูเองคือ ฉนัตอ้งออกไปไหนฉนัตอ้งสวย หนูจะ
กินหนกัไปทำงผกัสม้ต ำไก่ย่ำง หนูจะไม่กินอะไรที่มีมนัๆ กินข้ำวเกือบๆ ทพัพี กินแต่เนื้อสตัว์ หนู
ไม่กินน ้ำอดัลม แต่จะไม่กินเยอะมำก ก็หนกัไปทำงพวกโปรตีน เป็นคนไม่กินบฟุเฟ่ จำนเนือ้ใหญ่
หนูกินหมดนะ หนูเคยกินผลิตภณัฑ์แบบพวกเซลล์ลูไลท์ มนัช่วยในกำร Burn กินตอน 27-28 
ตอนนัน้รู้สึกว่ำมีเซลล์ลูไลท์ด้ำนหลงัขำ แล้วมนัก็หำยไปจริงๆ ด้วย ชื่อว่ำ “ไบรออสไลท์” ของ 
ยูนิซิตีค่้ะ ปัจจบุนักินตวันีชื้อ่ “GDM Blossom Jelly เร่ิมกินประมำณกลำงเดือนมีนำคมนีค่้ะ ตวันี้
จะช่วยบล็อก และ Burn แค่ลดควำมอยำก” (ปุย้-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้)  

2.การกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa เป็นการท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความรู้สึก
กงัวลคิดหมกมุ่นเก่ียวกบัรูปร่างและน า้หนกัตวัอย่างมาก แต่กินอาหารปริมาณมากกว่าคนปกติทัว่ไป 
ในช่วงเวลาและสถานการณ์คล้ายกัน หลงัจากนัน้รู้สึกผิดจะมีพฤติกรรมพยายามก าจัดอาหารท่ีกิน
อย่างมากออกจากร่างกาย เช่น การอดอาหารบางมือ้ การกินยาลดน า้หนกั การกินยาระบาย การล้วงคอ
อาเจียน หรือออกก าลงักายติดตอ่กนัอย่างยาวนาน เป็นต้น ซึง่จากการสมัภาษณ์เชิงลกึพบผู้ ให้ข้อมลู
หลกัมีพฤติกรรมการกินผิดปกตินี ้ตวัอยา่งเช่น  

“หนูกินเก่งค่ะ กินไดเ้ร่ือยๆ ตอนอยู่กบัเพือ่นย่ิงกินบ่อย ไปกินหมูกระทะ กิน
เต็มทีกิ่นให้คุ้มค่ะ ถำ้วนัไหนเรียนหนกัๆ ก็จะกินแบบมือ้เย็นดว้ย มือ้ดึกดว้ย ก็เลยกิน Detox ช่วย 
แบบว่ำอยู่ว่ำงไม่ไดต้อ้งกิน กินกบัเพือ่น” (ปยุฝำ้ย-วยัรุ่นตอนปลำย) 

“ถ้ำวนัไหนไม่กินทัง้วนัเลย ก็จะมำกินบุฟเฟ่ตอน 4 โมงเย็น กินจนอ่ิมค่ะ แล้วก็
กลบัไปกิน Detox และก็ถ่ำยโอเครโล่ง สบำยใจ หนำ้ทอ้งไม่มี” (ใหม่-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 
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3. การกินผิดปกติแบบ Binge Eating เป็นการท่ีผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีลกัษณะการกิน
อาหารจ านวนมากๆ จนไม่สามารถควบคมุการกินได้ แต่ไม่พยายามก าจดัอาหารท่ีกินออกจากร่างกาย 
ซึ่งจากการสมัภาษณ์เชิงลึกพบผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มท่ีน าไปสู่พฤติกรรมการกิน
ผิดปกตินี ้ตวัอยา่งเช่น 

“เดิมหนูเป็นคนกินเก่ง ซ้ือของกินเก่ง อดกินมำกไม่ได้ เสียดำยของที่ซ้ือมำค่ะ กิน
ทกุอย่ำงไม่อดข้ำว หนูมำกินเยอะตอนท ำงำนและตอนทอ้ง มนัก็เลยอว้น หนูกินไม่เป็นเวลำ เลย
ไม่รู้จะลดอย่ำงไง ย่ิงเหนือ่ยย่ิงกิน ดึกๆ หิวตลอด พวกขนมหวำนหนูก็กิน หนูชอบ พวกหมูกระทะ 
KFC กินอำทิตย์ละครั้ง ตอ้งพำลูกไปกินค่ะ หนูกินผิดปกตินะ เพรำะหนูกินมำกจนเกินไป ท ำให้มี
น ้ำหนกัมำก ตอนนีห้นกั 75 โลแลว้ค่ะ” (นชุ-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 

“กินเก่งมำกค่ะ กินจุกกินจิก กินทัง้วนัตัง้แต่เด็ก )หวัเรำะ (ตอนเด็กชอบกินช็อกโก
เล็ตมำก พ่อแม่ไม่เคยให้อด เขำจะใหกิ้น จะซ้ือไอศครีมไปให้กิน ใหกิ้นทกุอย่ำงจะไม่ปล่อยให้อด 
พอเรำจะไม่กินก็บงัคบัให้เรำได้กิน ตอนเด็กๆ อ้วนค่ะ อยู่อนุบำล 1 เกือบ 10 กิโล ตอนเด็กตวั
กลมมำกข้ึนมำตลอด จนถึง ม.6 หนกัเกือบ 80 กิโล” (ใหม่-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 

นอกจากนัน้ พบว่าผู้ ให้ข้อมูลหลกัส่วนใหญ่ไม่ได้มีพฤติกรรมการกินแบบใดแบบหนึ่ง
เท่านัน้ แต่กลบัพบว่ามีทัง้พฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa สลบักับการกินผิดปกติแบบ 
Bulimia Nervosa และการกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa สลบักบัการกินผิดปกติแบบ Binge Eating ในคน  ๆ
เดียวกนั และระยะเวลาท่ีคอ่นข้างใกล้เคียงกนั จึงไม่สามารถแยกพฤติกรรมออกจากกนัได้อย่างชดัเจน โดยมี
ลกัษณะพฤติกรรมการกินอาหารจ านวนปริมาณมาก หลงัจากนัน้พยายามใช้วิธีการตา่ง  ๆเพื่อไมใ่ห้มีน า้หนกั
เกินหรือมีน า้หนกัอยู่ในเกณฑ์ปกติ ในขณะเดียวกนัเม่ือระยะเวลาผ่านไปก็กลบัไปมีพฤติกรรมการกินอาหาร
จ านวนมากอีก โดยกลบัไปหาวิธีการเดิมหรือวิธีการใหม ่เพื่อให้ตนเองมีรูปร่างสวยงาม โดยมีพฤติกรรมแบบนี ้
สลบัไปมา ตวัอยา่งเช่น  
 “หนกัเกือบ 80 กิโล ช่วงนัน้อกหกัค่ะ ไปอำศยักินยำลดน ้ำหนกัของโรงพยำบำล
ยนัฮี ประมำณ 10 เดือน น ้ำหนกัก็ลดลงเหลือ 64-66 กิโล พอหยดุกินเดง้มำ 72 จนเรำมำเจอตวั
หน่ึงทีว่่ำหนูเคยกิน Detox แลว้ช่วย Burn ไขมนั คือตวั “ไฮดูโปร” เป็นน ้ำผลไมอ้ย่ำงเนีย๋ะ เป็นตวั
ช่วยดกัไขมนั แลว้เรำก็ควบคมุจนถึงปัจจบุนั” (ใหม่-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 

“อ้วนสดุประมำณ 95 กิโลกรัม ตอนนัน้หลงัคลอดด้วยค่ะ แล้วมนัโยโย่ จำกนัน้กินยำลด
น ้ำหนกัด้วยค่ะ กินยำตัง้แต่อำยุ 20 ต้นๆ ก็กินแล้ว ประมำณ 22-23 ปี ก็ประมำณ 10 กว่ำปี 
ตอนนี้ 35 ปี แล้วค่ะ ยำพวกนี้มันท ำอะไรเรำไม่ได้เลย ไม่ได้กินต่อ ยี่ห้อนูวีต้ำนี้สุดท้ำย แล้วก็มำ 
แอมเวย์ค่ะ” (ก๊ิก-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 
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สรุปได้ว่า จากการสมัภาษณ์เชิงลึกพบผู้ ให้ข้อมลูหลกัท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลาย จ านวน 1 
คน  และวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น จ านวน 1 คน มีพฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa โดยมีลกัษณะ
พฤติกรรมการกิน ได้แก่ กงัวลเก่ียวกบัรูปร่างตวัเองมาก กินผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกั ควบคมุหรือจ ากดัอาหาร
บางชนิด หรือควบคมุอาหารร่วมกบัการออกก าลงักายเป็นระยะเวลานาน หรือเป็นคนเจ้าระเบียบ เป็นต้น และ
ผู้ให้ข้อมลูหลกัสว่นใหญ่มีพฤติกรรมการกินผิดปกติทัง้ 3 แบบคือ 1) พฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ Anorexia 
Nervosa 2) พฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa สลบักบัการกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa 
และ 3) พฤติกรรมการกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa สลบักับการกินผิดปกติแบบ Binge Eating ซึ่งมี
พฤติกรรมท่ีเป็นพลวตัรสลบักนัไปมา (Dynamic) แสดงให้เห็นวา่ผู้ให้ข้อมลูหลกัมองคา่นิยมความผอม
และความงาม เป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัและมีคณุคา่ พร้อมท่ีจะปฏิบตัิตามความเช่ือและความแตกตา่ง
กนัในแต่ละบคุคล โดยขึน้อยู่กบัวฒุิภาวะและประสบการณ์ท่ีแตล่ะบคุคลได้รับ ซึง่สามารถเลียนแบบ
และเปลี่ยนแปลงได้ตามกระแสนิยมวฒันธรรมการบริโภค ประกอบกับสงัคมไทยมีการแข่งขนัเร่ือง
บคุลิกภาพสงูเพราะมีผลต่อการใช้ชีวิต การสมคัรงานและการเติบโตในหน้าท่ี และปัจจบุนัการเข้าถึง
แหล่งบริการง่ายกว่าในอดีต ท าให้มีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มท่ีน าไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติ ท่ีมี
ความสมัพนัธ์เก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการกินอาหารของแตล่ะบคุคล รูปร่างและน า้หนกัตวัอยา่งมาก โดย
มีลกัษณะพฤติกรรมการกินผิดปกติแบบเดียว หรือทัง้สองแบบในคนเดียวกัน โดยพยายามหาวิธีการต่าง  ๆ
เพื่อให้มีน า้หนกัตวัหรือรูปร่างตามท่ีตนปรารถนาหรือพงึพอใจ  

ส่วนที่ 2 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤตกิรรมการกินผิดปกต ิ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณท่ีเราพบว่าตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการกิน

ผิดปกติ ได้แก่ เจตคติท่ีมีตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติ การรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่าง
สวยงาม การสนบัสนุนทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่าง
สวยงาม การเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม และการตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ 
ยกเว้นรายได้ของครอบครัว โดยผ่านการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ  ซึง่ผลการวิเคราะห์ข้อมลูใน
ส่วนนีจ้ะเสนอให้เห็นค าอธิบายของตัวแปรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยผู้ วิจัยน าเสนอเป็น 2 
ประเด็น (Sub-Themes) คือ 1) ผลการวิเคราะห์ท่ีสอดคล้องกับตัวแปรท่ีพบในเชิงปริมาณ และ 2) ผลการ
วิเคราะห์ท่ีนอกเหนือจากผลการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดงันี ้

1. ผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับตัวแปรที่พบในเชิงปริมาณ 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัน าทฤษฎีอิทธิพลสามทาง มาใช้ในการอธิบายตวัแปรท่ี

เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยเช่ือว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากอิทธิพลหลัก  
3 ประการ ได้แก่ 1) อิทธิพลภายในตวับุคคล 2) อิทธิพลระหว่างบุคคล และ 3) อิทธิพลสิ่งแวดล้อมทาง
วฒันธรรม ในปัจจบุนัแต่ละบคุคลหรือกลุม่คนมีพฤติกรรมท่ีมีความสลบัซบัซ้อนมากขึน้ มีหลายปัจจยั
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ท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมดงักล่าว (Flay, Snyder & Petraitis, 2009) ผู้วิจยัน าข้อมูลแบ่งเป็น 3 หวัข้อหลกั 
(Categories) มีรายละเอียดดงันี ้

1.1 อิทธิพลภายในตัวบุคคล เป็นอิทธิพลท่ีเก่ียวกับทางด้านพันธุกรรมและ
คณุลกัษณะส่วนบุคคล ส่งผลต่อความรู้สกึนึกคิดท่ีมีต่อตนเอง ความรู้สกึมีคณุค่าต่อตนเองและสมรรถนะ
ทางสงัคมของบคุคล แบง่ออกเป็น 3 หวัข้อยอ่ย (Sub-Categories) ได้แก่ 

1.1.1 เจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ เป็นความรู้สึกนึกคิดหรือ
ความเช่ือของผู้ให้ข้อมลูหลกัตอ่พฤติกรรมการกิน ซึง่เป็นสิ่งท่ีท าให้พวกเขาเกิดความรู้สกึชอบหรือ
พอใจ มองเห็นคุณค่าประโยชน์และโทษของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ และมีความพร้อมกระท าหรือ
หลีกเลี่ยงกระท าพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีเจตคติต่อการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ
นัน้ ขึน้อยู่กับองค์ประกอบ 3 ประการคือ 1) การเลือกรับรู้ในส่วนท่ีตนเองสนใจเท่านัน้ แล้วน ามา
เป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของตน 2) การหลีกเลี่ยงในสิ่งท่ีตนเองไม่ต้องการ และ 3) การสนบัสนุนของ
กลุ่ม การท่ีบุคคลประสบความส าเร็จในกลุ่มใดมักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปกลุ่มใหม่  ซึ่งจากการ
สมัภาษณ์เชิงลกึพบผู้ให้ข้อมลูหลกัมีเจตคติตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติ ตวัอยา่งเช่น  

“หนูอยำกลดเองค่ะ อยำกสวย และไดผ้ลเร็ว หนูชอบ” (จ๋ำ-วยัรุ่นตอน 
ปลำย) 

 “ตวัเรำเองนีแ้หละอยำกผอมเอง เพรำะว่ำชดุมนัใส่ไม่ไดแ้ลว้ค่ะ หนูตดั 

ใหม่ทกุปีเลย แลว้ทกุปีก็เพ่ิมขนำดตลอดเลยคืออะไร กินกำแฟแบบลดน ้ำหนกั 3 เดือนนี ่ลงไปประมำณ 
5 กิโลกรัมค่ะ เพรำะไดผ้ลเร็ว ท ำใหเ้สือ้ผำ้ใสส่บำย เบำเนือ้เบำตวั” (เสำ-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 

ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความคิด ความเช่ือต่อการมีพฤติกรรมการกินผิดปกตินัน้
ว่าเป็นสิ่งท่ีมีคณุค่าหรือมีประโยชน์ต่อตนเอง เพราะท าให้มีรูปร่างตามท่ีตนปรารถนา และท าให้
ได้ผลดีและรวดเร็ว จึงเลือกใช้วิธีการตา่งๆ ในการปฏิบตัิเพื่อให้เหมาะสมกบัตนมากท่ีสุด ไม่ว่าจะ
เป็นวิธีการควบคุมการกินอาหาร หรือการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ลด
น า้หนัก หรือการออกก าลงักายเป็นระยะเวลายาวนาน หรือการท าให้อาเจียน หรืออาจใช้หลายๆ วิธี
ร่วมกนั จนน าไปสู่การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติตามมา ถึงแม้บางครัง้รู้ว่าอาจเกิดผลเสียต่อร่างกาย
บ้าง แตย่งัคงต้องการกลบัไปใช้ผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกัแบบเดิมหรือหาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  อีกครัง้  

1.1.2 การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม 
เป็นการท่ีผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีการตดัสินใจของตนเองในการจดัการและด าเนินการให้เกิดพฤติกรรมตามท่ี
ได้ก าหนดไว้ โดยผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้นัน้มีทัง้ทางกายภาพ ทางสงัคมหรือเป็นการตอบสนองท่ีมีต่อ
ตนเอง ผลลัพธ์ท่ีได้มีทัง้ทางบวกและทางลบ หรือมีปริมาณความมั่นใจในความสามารถท่ีจะ
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กระท าการใดๆ ท่ีคาดวา่จะท าให้ตนเองมีรูปร่างสวยงาม ซึง่ในแตล่ะบคุคลมีการรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการจดัการตนเองให้มีรูปร่างสวยงามและมีวิธีการท่ีแตกต่างกนั ซึง่จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ
พบผู้ให้ข้อมลูหลกัมีการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม ตวัอยา่งเช่น  
 “กำรเต้นของหนูมันต้องใช้ Energy คือเรำDancer สำยแข่งขัน กิน
ข้ำวตำมปกติค่ะ หนูจะอดไม่ได้ เพรำะหนูออกก ำลงักำยเยอะ หนูก็แบบรู้ได้ไงว่ำเรำจะเติมแป้ง
ตอนไหน พอเรำลองสงัเกตร่ำงกำย พฤติกรรมของเรำไปเร่ือยๆ ตอ้งเดินไปกินมนัแลว้นะ เรำจะกิน
ไข่ตม้แลว้นะ พอกลบัมำออกก ำลงักำยเหมือนเรำมี Energy เหมือนมีพลงังำนใหใ้ชต้ำมทีร่่ำงกำย
ควรไดใ้นแต่ละวนั ตอนนีล้ดประมำณ 1 โลค่ะ แต่มนัก็ไม่ลดเร็วนะค่ะ แต่จะไปกินคลีนแทน ในกำร
คมุอำหำรนัน้ๆ แค่ตอ้งรู้ว่ำกินไก่วนัละกี่กรมัเรำกะเอำจ ำนวนแคลอรี เช่น ไก่เซเว่นถงุหน่ึงไดโ้ปรตีน 
10 กรัม เรำน ้ ำหนัก 50 เรำก็ต้องกินไป 5 ช้ิน หรือไข่ฟองหน่ึง 9 กรัม มันเป็นโปรตีน เรำก็
เปลี่ยนเป็นเตำ้หูไ้ด ้โปรตีนเท่ำไหร่ผดักบัน ้ำใส่ถัว่งอกและจะ กินเลย เวลำตืน่มำท ำกบัข้ำวหนูห่อ
ข้ำวไปกินเองทกุวนัเลย เรำจะค ำนวณไม่ไดว่้ำไดร้ับเท่ำไหร่กินเกินไหม เพรำะอย่ำงเช่นควำมเค็ม 
ท ำให้เรำบวมน ้ำ คือถ้ำเรำท ำเองเรำจะรู้เลยว่ำเรำกินเท่ำนี ้มนัจะตอ้งพอดีกบัทีเ่รำออกก ำลงักำย 
หนูตอ้งชัง่ทกุอำทิตย์” (กอ้ย-วยัรุ่นตอนปลำย) 
 “ออกก ำลังกำยว่ิง, เล่น Weight, เข้ำ Course ของใน Internet แอ้จ้ำง 
Trainer มีสมุดเล่มหน่ึง จดไว้ว่ำวนัจนัทร์-ศกุร์ กินอะไรบ้ำง ก ำหนด Calories ในแต่ละมื้อ แล้ว
เย็นออกก ำลงักำย” (แอ-้วยัผูใ้หญ่ตอนตน้)  
 “นอกจำกหนูกินยำดกัไขมนัแล้ว หนูอยำกลดพงุก็เลยกิน Detox มนั
เป็นยำถ่ำย กินตอนกลำงคืนก่อนนอน เช้ำมำเรำก็จะปวดก็จะถ่ำย ท ำให้เรำรู้สึกว่ำเรำโล่งทัง้วนั 
พงุก็จะไม่มีเลย ท ำมำตลอดประมำณ 6 เดือน ตอนนี้ก็ยงักินอยู่ แต่ก่อนกินทุกวนั เพื่อให้ปรับ
สมดุลร่ำงกำยตวัเอง แล้วหลังจำกนั้นมำกินอำทิตย์ละ 2-3 ครั้ง ถ้ำช่วงไหน กินหนักก็จะกิน 
Detox เพ่ิม” (ใหม่-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 

ผู้ ให้ข้อมูลหลักส่วนมาก มีการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการ
ตนเองให้มีรูปร่างสวยงาม โดยตดัสินใจในการเลือกใช้วิธีการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับตนเองมาก
ท่ีสดุ ไม่ว่าจะเป็นการควบคมุอาหาร หรือการใช้ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม หรือการใช้ผลิตภณัฑ์ลด
น า้หนกั หรือการออกก าลงักายเป็นระยะเวลายาวนาน หรือการล้วงคอเพื่อส ารอกอาหารออกมาจะ
ได้ไม่อ้วนหรือท าให้มีหน้าท้องแบบราบ หรืออาจใช้หลายๆ วิธีร่วมกัน ส่วนใหญ่พยายามท่ีจะ
กระท าท่ีบรรลผุลส าเร็จคือมีน า้หนกัหรือรูปร่างตามท่ีตนปรารถนา แม้ว่าจะมีความยากล าบากต่อ
การปฏิบตัิก็ตาม ในขณะเดียวกนัผู้ ให้ข้อมลูหลกัท่ีบางคนมีการรับรู้ความสามารถตนเองต ่าเกิดความ
ท้อแท้ โดยกลุ่มผู้หญิงมกัเปรียบเทียบกับผู้ อื่นที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันเพื่อประเมินคณุค่าใน
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ตนเอง ดงันัน้การได้เห็นตวัแบบจะท าให้เพิ่มการรับรู้ความสามารถตนเอง แม้ว่าจะไม่มีประสิทธิภาพ
เท่ากบัการกระท าท่ีบรรลผุลส าเร็จก็ตาม ท่ีผ่านการพิจารณาครุ่นคิดไตร่ตรอง โดยใช้เหตผุลของตนผ่าน
กระบวนการเลือกหรืองดกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง จากทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการกิน เพื่อให้
ตนเองมีรูปร่างสวยงามอย่างท่ีคาดหวงัไว้ โดยแตล่ะบคุคลใช้เกณฑ์พิจารณาการตดัสินใจในการเลือก
วิธีท่ีแตกตา่งกนัไป ตวัอยา่งเช่น 

 “หนูอยำกออกก ำลังกำย ไม่กินยำลดเพรำะหนูรู้สึกว่ำทุกอย่ำงมันมี 
Effect แม้จะบอกว่ำมำจำกธรรมชำติ หนูเห็นอย่ำงดำรำ “เบเบ้” ค่ะ โอ้ย ออกก ำลงักำยเก่งกว่ำผู้ชำย 
หนูไม่ได้อยำกเป็นแบบเขำ แต่หนูว่ำเขำมีควำมอดทนในกำรออกก ำลงักำยเยอะมำก เพรำะเบเบ้ทุก
วนันีเ้ขำท ำงำน เกี่ยวกบักิจกรรมสขุภำพ เขำท ำทกุวนันีเ้พรำะเขำใช้หนำ้ทอ้งในกำรหำเงินดำ้นสขุภำพ 
รู้สึกชอบเขำตรงที่เขำออกก ำลงักำยไดแ้บบอึดมำกค่ะ หนูเลยจ้ำง Trainer และบอกเขำว่ำไม่คมุอำหำร 
อยำกกินปกติ เขำบอกผลมนัจะช้ำหน่อย หนูก็บอกไม่เป็นไร หนูไม่อยำกผอม แต่อยำกออกก ำลงักำย 
แค่ไม่อว้นข้ึนก็พอแลว้” (เนยหวำน-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 

1.1.3 การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ เป็นการท่ีผู้ ให้ข้อมูล
หลกัใช้การพิจารณาครุ่นคิดไตร่ตรอง โดยใช้เหตุผลของตนผ่านกระบวนการเลือกหรืองดกระท า
อย่างใดอย่างหนึ่ง จากทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการกิน เพื่อให้ตนเองมีรูปร่างสวยงามอย่างท่ี
คาดหวงัไว้ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์สาเหตขุองการตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ 
การก าหนดทางเลือก/พฒันาทางเลือกและท าการเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสดุ ซึง่จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ
พบผู้ให้ข้อมลูหลกัมีการตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ ตวัอยา่งเช่น 

“วิธีกำรเลือกทีจ่ะไม่กินยำลดน ้ำหนกัตวัเดิม หนูคิดว่ำตวัอืน่ อำจจะดีกว่ำ 
หำไปเร่ือยว่ำอนัไหนดีค่ะ หนูดูว่ำคนขำยทีเ่รำรู้จกัเขำกิน แล้วผลเป็นอย่ำงไร ถ้ำลดหนูก็ตดัสินใจสัง่ซ้ือ 
รำคำไม่เกิน 1,000 บำท ส่วนใหญ่ดูใน FB หนูก ำลงัเลือกดูอยู่ค่ะ” (จ๋ำ-วยัรุ่นตอนปลำย) 

“เวลำทีเ่รำจะลดน ้ำหนกั ถึงแมว่้ำบำงตวัผลิตภณัฑ์ลดน ้ำหนกัทีกิ่น
แลว้ไม่ไดท้ ำใหเ้รำมีอำกำรขำ้งเคียงมำก แต่หนูก็อยำกเปลีย่นไปเร่ือยๆ อย่ำงอืน่มนัอำจจะดีกว่ำก็ได้
ค่ะ คือคิดไปเองไง เหมือนอย่ำงอืน่มนัมีอะไรน่ำสนใจกว่ำ อนันีม้นัไม่ลง อยำกกินอะไรทีล่ดไวๆ”    
(แอ-้วยัผูใ้หญ่ตอนตน้)  
 “หนูไม่กลบัไปกินยำลดน ้ำหนกัแบบเดิม เพรำะด้วยอำยเุรำมำกข้ึน มนั
จะโยโย่ มนัยำกทีจ่ะเอำคืน แต่ก็พยำยำมหำตวัอืน่นะไดผ้ลิตภณัฑ์อำหำรเสริมมำตวัหน่ึงคือแอมเวย์ 
กินมำถึงปัจจุบนัเดือนแรกๆ จะไม่ลด แต่มนัจะลดลงเร่ือยๆ ชัง่ทกุวนั ทกุเวลำ เช้ำก็ชัง่ เย็นก็ชัง่ แต่
หลงัๆ ไม่ค่อยชัง่ แลว้น ้ำหนกัไม่ลงตำมทีเ่รำตอ้งกำร ก็เลยควบคมุอำหำรร่วมดว้ย มนัก็เลยลดไดค่้ะ” 
(ก๊ิก-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 
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                            “ในกำรเลือกซ้ือเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ลดน ้ำหนกัคือ 1) ดูเร่ืองรำคำไม่แพงมำก 

2) ดูคุณสมบัติสรรพคุณอย่ำงนี้ว่ำมันตรงกับเรำไหม และก็ชอบดูรีวิวด้วย 3) ดู Package ว่ำมี 

Promotion ไหม รำคำประมำณไม่เกิน 1,000 บำท ถ้ำได้ตำมนี้หนูก็เลือกซ้ือกินค่ะ ตอนนี้ก ำลงัคิดอยู่

ทีว่่ำ เรำจะกินอะไรดีกินแบบไหน อนัไหนดี เพรำะยงัใหน้มลูกอยู่ค่ะ” (ม่วย-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้)  

ผู้ให้ข้อมลูหลกัตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยใช้เกณฑ์
พิจารณา  เพื่อช่วยในการตดัสินใจ โดยผ่านการพิจารณาครุ่นคิดไตร่ตรอง ผ่านกระบวนการเลือก
วิธีการท่ีดีท่ีสุดหรืองดกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง พยายามหาเหตุผลของความต้องการของตนจาก
ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุ เพื่อให้ตนเองมีรูปร่างสวยงามอย่างท่ีคาดหวงัไว้หรือส่งผลกระทบต่อ
สขุภาพตนเองน้อย โดยผา่นกระบวนการการวิเคราะห์สาเหตขุองการตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤตกิรรม
การกินผิดปกติ การก าหนดทางเลือก/พฒันาทางเลือกและท าการเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสดุ หรือส่งผล
กระทบต่อสุขภาพตนเองน้อยท่ีสุด ทัง้นีข้ึน้อยู่อายุ การศึกษา ประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละ
บุคคล ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมให้มากท่ีสดุจากโซเชียล
เน็ตเวิร์กและสื่อต่างๆ หรือการควบคุมอาหารอย่างจริงจัง หรือการเห็นตวัแบบจากสื่อ หรือการ
ได้รับค าแนะน าจากเพื่อนหรือคนรู้จกัในเร่ืองการเลือกผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ราคาท่ีสามารถจ่ายได้ 

ดงันัน้ อิทธิพลภายในตวับคุคล เป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิดพฤติกรรมการ
กินผิดปกตินัน้เน่ืองจากเป็นอิทธิพลท่ีท าให้ผู้ ให้ข้อมูลหลักเกิดความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ 
ความรู้สึกชอบหรือพอใจ มองเห็นคุณค่าประโยชน์และโทษของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ 
และมีความพร้อมกระท าหรือหลีกเลี่ยงกระท าพฤติกรรมการกินผิดปกติ จึงมีความพยายามหา
วิธีการตา่งๆ สง่ผลต่อการตดัสินใจในการก าหนดพฤติกรรมสขุภาพของบคุคลนัน้ เพื่อให้ได้รูปร่าง
ตามท่ีตนปรารถนา ซึ่งสามารถสนบัสนุนข้อมลูการวิจยัระยะท่ี 1 เชิงปริมาณ ท่ีพบว่าตวัแปรจิต
สงัคมท่ีมีอิทธิพลภายในตวับคุคลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ ได้แก่ เจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
กินผิดปกติ การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม และการตัดสินใจ
แสดงพฤตกิรรมการกินผิดปกติ สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 1-3 

1.2  อิทธิพลระหว่างบุคคล เป็นอิทธิพลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมมากท่ีสดุ เน่ืองจาก
พฤติกรรมสขุภาพของผู้ ให้ข้อมลูหลกัเกิดจากการสงัเกตและการเลียนแบบทศันคติและพฤติกรรมของบคุคล
อ่ืน โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีความผกูพนัใกล้ชิดท่ีเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบ  ๆตวับุคคล ได้แก่ การอบรมเลีย้งดู
ของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ค่านิยมของพ่อแม่ การเป็นแบบอย่างของครูและเพื่อนสนิท เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ ให้
ข้อมลูหลกัมีความรู้สกึผกูพนัใกล้ชิด และเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมหรือทศันคติจากสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นบคุคล
ตวัแบบนัน้ ท าให้เกิดการรับรู้ตามบรรทดัฐานและแรงจงูใจท่ีจะท าตาม ซึง่สง่ผลตอ่ความเช่ือตามบรรทดัฐาน
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ทางสงัคม โดยจะน าไปสูก่ารตดัสนิใจและความตัง้ใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมของบคุคลนัน้ ผู้วิจยัแบง่ออกเป็น 2 
หวัข้อยอ่ย (Sub-Categories) ได้แก่ 

1.2.1 การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่าง
สวยงาม เป็นการท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลกัได้รับความสมัพันธ์ภาพท่ีดีกับผู้ อ่ืน มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
บุคคล ท าให้เกิดความผูกพนัซึ่งกันและกัน และการรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม รวมถึง
ผ่านภาวะวิกฤตของการเจ็บป่วยและปัญหาอ่ืนๆ ด้วย โดยได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนการ
สนบัสนนุทางด้านอารมณ์ (Emotion Support) เช่น การให้ความเห็นอกเห็นใจ ความรัก การรับฟัง 
การดแูลเอาใจใส่ ห่วงใย รับฟัง เป็นต้น การสนบัสนุนด้านวสัดอุปุกรณ์ (Material Support) เช่น 
สิ่งของ แรงงาน เวลา การบริการต่างๆ เป็นต้น การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ( Information 
Support) เช่น การให้ค าแนะน า ข้อมูลข่าวสาร การชีแ้นวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งส่งผลให้มี
พฤติกรรมในเร่ืองการท าให้ตนเองมีรูปร่างสวยงามตามท่ีตนเองหรือกลุ่มเพื่อนต้องการ และการ
สนบัสนนุทางด้านอารมณ์และสงัคมจากเพื่อน เช่น การให้ความเห็นอกเห็นใจ ความรัก การรับฟัง การ
ดแูลเอาใจใส่  ห่วงใย รับฟัง เป็นต้น ซึ่งจากการสมัภาษณ์เชิงลึกพบผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีการสนบัสนุน
ทางสงัคมจากกลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม ได้แก่ 
     “ตอนกินยำลดน ้ำหนกั ม .4 เพือ่นในห้องเลยค่ะ เพือ่นเอำมำจำก
ไหนไม่รู้  เพือ่นให้กินหนูก็กินกบัเพือ่น ให้หนูกินฟรีไง มนัเป็นแคปซูลค่ะ ไม่หิวอะไรทัง้วนั 
(หวัเรำะ) แต่หนูก็กินข้ำวนะคะ แต่มนักินไดไ้ม่เยอะ มนัจะไปดกัเรำไว ้ช่วงนัน้ก็กินยำกบัเพือ่นได้
ประมำณ2 อำทิตย์ น ้ำหนักก็ลดลงนะคะ ตอนนั้นหนูประมำณ 49 นี่แหละ หลังกินมันก็ลดอยู่
ประมำณ 2-3 กิโลค่ะ เพื่อนเขำซ้ือมำมนัเหลือ เขำแบ่งให้หนูเพรำะเขำไม่กินแล้ว” (ข้ำวฟ่ำง-วยัรุ่น 
ตอนปลำย) 
 “ส่วนใหญ่เพือ่นแนะน ำกินอย่ำงโนน้ดีอย่ำงนีดี้ คลินิกนีใ้ช่ไหม พอเรำ
รู้จกัคนมำกข้ึน อ๋อคลินิก ยนัฮีหรอ คลินิกปัทมำหรอ ไปทกุคลินิกเลย ไปๆ เอ่อ ไปซกัพกัหน่ึง พอ
เรำหยุดยำก็กลบัไปกินเหมือนเดิมแล้วมนัก็โยโย่ เหมือนมนักินหนกัมำก แต่ เรำอยำกสวยอย่ำง
เดียวเรำก็เลยกิน” (ก๊ิก-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้)  
 “มีช่วงหน่ึงหนูปรึกษำเพือ่นเร่ืองอยำกลดน ้ำหนกั อยำกกินยำลดน ้ำหนกั 
เขำเตือนหนูเกี่ยวกบักำรกินยำลดน ้ำหนกั เพรำะเขำกินอยู่ เขำบอกว่ำ เรำต้องท ำควำมเข้ำใจก่อนว่ำ
มนัมีอำกำรแบบนีน้ะ มนัไม่ไดแ้ปลว่ำยำลดน ้ำหนกัจะดีทกุผลิตภณัฑ์ เพรำะว่ำเรำไม่รู้ว่ำทีซ้ื่อมำเนีย๋ะ
มนัมี อย.ไหม ตอนแรกก็ยงัไม่ไดต้ดัสินใจซ้ือ แต่พอเพือ่นกินแล้วมนัเห็นผล และให้ก ำลงัใจหนูตลอด
เลย ใหห้นูอดทน ควบคมุอำหำรใหไ้ด ้ไม่ตอ้งหกัโหม เดีย๋วโทรม (ขนนุ-วยัรุ่นตอนปลำย) 
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 สรุปได้ว่า ผู้ ให้ข้อมลูหลกัได้รับการสนบัสนนุจากกลุม่เพื่อนในเร่ืองการ
มีรูปร่างสวยงาม ทัง้ด้านอารมณ์ ด้านข้อมลูข่าวสารและด้านวตัถสุิ่งของ ซึ่งส่งผลให้มีพฤติกรรม
การกินผิดปกติ โดยเพื่อนและผู้ ร่วมงานเป็นแหล่งสนบัสนนุท่ีส าคญัและมีความใกล้ชิดกนัส่งผลต่อใน
การสนบัสนนุ เกือ้กลูหรือสง่เสริมให้พวกเขามีรูปร่างสวยงาม เน่ืองจากเป็นกลุม่ท่ีท าให้ผู้ให้ข้อมลูหลกัได้รับ
การสนับสนุน ท่ีท าหน้าท่ีอย่างไม่เป็นทางการ มีประสบการณ์ มีความช านาญ ในการตอบสนองความ
ต้องการทัว่ไปและเฉพาะของบคุคล เป็นเหตใุห้บคุคลนัน้สามารถประสบความส าเร็จและปรับตวัต่อ
สถานการณ์เลวร้ายท่ีเกิดขึน้ในชีวิต  

1.2.2 ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม เป็นระดบัการรับรู้ของตวั
ผู้ ให้ข้อมูลหลกัได้รับแบบอย่างในการปฏิบตัิจากสื่อประเภทต่างๆ เก่ียวกับการมีรูปร่างสวยงาม 
และยอมรับอิทธิพลของสื่อในการชกัจงูให้ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีการปฏิบตัิเก่ียวกบัการมีรูปร่างสวยงาม
ได้ ทัง้ตวัแบบจากคนและตวัแบบจากสื่อ โดยตวัผู้ ให้ข้อมูลหลกัได้รับตวัแบบจากคนของการมี
รูปร่างสวยงาม มกัเป็นบคุคลรอบข้าง ได้แก่ คนในครอบครัวหรือจากเพื่อนหรือจากคนรู้จกั รวมถึง
คนท่ีมีช่ือเสียงในสังคม เช่น ดารา นักร้อง นักแสดง เป็นต้น และตัวแบบจากสื่อ ซึ่งจากการ
สมัภาษณ์เชิงลกึพบผู้ให้ข้อมลูหลกัมีตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม ตวัอยา่งเช่น 
     “Idol ของหนูเป็นดำรำเกำหลี ชื่อ “ลิซ่ำ” เขำเป็นคนไทยไปดงัที่เกำหลี 
เขำหุ่นดีมำก เรำอยำกผอม ก็เลยอยำกเหมือนเขำ หนูเลยซ้ือยำลดน ้ำหนกัมำกกินและช่วงนัน้กิน
ข้ำวแค่ 2 มือ้” (มำย-วยัรุ่นตอนปลำย) 

  “ตอนนัน้ ถำ้โฆษณำกนับ่อยๆ ก็เห็นจะพวกนิตยสำร แรกช่องโฆษณำ
เล็กๆ เกี่ยวกับกำรลดน ้ำหนักมีภำพดำรำเป็น Presenter และแม่เจอในหนังสือเห็นเขำขำย
ผลิตภณัฑ์พวกลดน ้ำหนกัก็โอเครกนัค่ะ ลองซ้ือมำกินดู เป็น Capsule เป็นเม็ดยำ กล่องหน่ึงมี 2 
แผง ก็น ้ำหนกัลด 2 กิโลค่ะ” (โรส-วยัรุ่นตอนปลำย) 

“Idol เกี่ยวกบักำรมีรูปร่ำงสวยงำม ไม่มีเลยค่ะ คิดถึงแต่ตวัเรำเอง 
ส่วนใหญ่จะมองตวัเรำเอง ไม่ได้ Fix ว่ำคนโน่นคนนี้ อย่ำงดำรำเขำสวยนะ แต่ไม่มองเป็น Idol 
ขนำดนัน้ เรำมองตวัเรำเรำส่องกระจกทกุวนันี ้เรำภูมิใจในตวัเอง” (ใหม่-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 

สรุปได้ว่า ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมองเห็นตวัแบบจากบุคคลท่ีมีรูปร่างสวยงาม เช่น 
คนในครอบครัวหรือเพื่อนหรือคนรู้จกั ดารา นกัแสดง พิธีกร เป็นต้น ท่ีมีรูปร่างผอมบางหรือหุ่นดี 
และตวัแบบจากสื่อประเภทต่างๆ เช่น โทรทศัน์ ภาพยนตร์ ละคร สื่อ สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น สื่อ
เหล่านีมี้ส่วนท าให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมการกิน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการสงัเกตการ
กระท าท่ีเป็นตวัแบบหรือการสงัเกตจากการกระท าของคนอ่ืน ท าให้ตวัผู้ ให้ข้อมลูหลกัต้องการให้ตนเอง
มีรูปร่างตามตวัแบบ แต่ในขณะเดียวกันบางคนไม่ได้มีตัวแบบ แต่เกิดจากความต้องการของตนเอง  
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ตวัแบบเหลา่นีท้ าให้ช่วยในการตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยการน าวิธีการตา่ง  ๆไม่วา่จะ
เป็นการควบคมุอาหาร การกินผลิตภณัฑ์อาหารเสริม การล้วงคอ การกินยาระบาย การออกก าลงักาย
เป็นระยะเวลานาน  ๆรวมถึงการใช้หลาย  ๆวิธีร่วมกนั  เพื่อให้ได้มาซึง่การมีรูปร่างตามท่ีตนต้องการ 

ดงันัน้ อิทธิพลระหวา่งบคุคล เป็นเง่ือนไขท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมการกิน
ผิดปกตินัน้เน่ืองจากพฤติกรรมสขุภาพ เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมหรือทศันคติจากสิ่งแวดล้อมท่ีเป็น
บคุคลตวัแบบโดยเฉพาะบุคคลท่ีมีความผกูพนัใกล้ชิดท่ีเป็นสิ่งแวดล้อมอยู่รอบๆ ตัวบุคคล ท าให้
เกิดการรับรู้ตามบรรทดัฐานและแรงจูงใจท่ีจะท าตาม ส่งผลต่อความเช่ือตามบรรทดัฐานทางสงัคม 
น าไปสูก่ารตดัสินใจแสดงพฤติกรรมนัน้ จึงมีความพยายามหาวิธีการตา่งๆ เพื่อให้ได้รูปร่างตามท่ีตน
ปรารถนา ซึ่งสามารถสนับสนุนข้อมูลการวิจัยระยะท่ี 1 เชิงปริมาณ ท่ีพบว่าตวัแปรจิตสงัคมท่ีมี
อิทธิพลระหว่างบคุคลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ ได้แก่ การสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่เพื่อนใน
เร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม และตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม สอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจยัข้อท่ี 4-5 

1.3 อิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  เกิดจากบริบททางวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบ  ๆบุคคลนัน้ในด้านค่านิยม ได้แก่ วฒันธรรมหรือศาสนา (Culture/Religion) ความเช่ือ
คา่นิยมในสงัคม การเมือง สภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ไม่วา่จะเป็นคา่นิยมจากการนบัถือศาสนา ความเป็น
อิสระ การเบี่ยงเบน การศึกษา การเปลี่ยนแปลงนโยบาย สุขภาพ การยอมรับทางสงัคม ความเช่ือเก่ียวกับ
สุขภาพท่ีต้องการและด้านความรู้ ได้แก่ โอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Informational Opportunity)           
สิ่งเหล่านีล้้วนมีผลต่อค่านิยมหรือการประเมินค่าท าให้ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีปฏิสมัพนัธ์กนั เกิดการรับรู้ข้อมลู
และประสบการณ์ โดยผ่านการเรียนรู้จากการมีปฏิสมัพนัธ์กัน เกิดการเรียนรู้ สามารถคาดเดาผลดีผลเสีย
ของพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ และมีการให้คุณค่าต่อผลลัพธ์นัน้ เช่น คุ้ ม ไม่คุ้ ม พอใจ ไม่พอใจ ซึ่งส่งผลต่อ
ทศันคติของผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ีมีตอ่พฤติกรรมนัน้ และน าไปสูก่ารตดัสนิใจหรือตัง้ใจท่ีจะปฏิบตัิพฤติกรรมนัน้
ตอ่ไป ผู้วิจยัแบง่ออกเป็น 2 หวัข้อยอ่ย (Sub-Categories) ได้แก่ 

1.3.1 การเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม  เป็นความสามารถ
ของผู้ ให้ข้อมลูหลกัในการเปิดรับและได้รับข้อมูลความรู้จากแหล่งบริการ รวมถึงสื่อตา่งๆ ท่ีส่งเสริม
ความงาม เพื่อเสริมสร้างความงามในการมีรูปร่างสวยงาม โดยกล่าวถึงความสามารถของผู้ ให้ข้อมูล
หลกัในการเข้าถึงแหล่งบริการและวิธีการเข้าถึงแหล่งบริการ ได้แก่ จากสื่อ (เช่น วารสาร นิตยสาร 
โบรชวัร์ โซเชียลเน็ตเวิร์ก เป็นต้น) คลินิกเสริมความงาม ร้านขาย ร้านค้าเก่ียวกับความงามตาม
ห้างสรรพสินค้าตา่งๆ เป็นต้น ซึง่จากการสมัภาษณ์เชิงลกึพบผู้ให้ข้อมลูหลกัมีการเข้าถึงแหลง่บริการท่ี
เอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม ตวัอยา่งเช่น 
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“หนูศึกษำด้วยเองค่ะ เป็นอีเวนมีชื่อว่ำ “Fat You Fat” เป็นกำรแข่งขนั
ลดน ้ำหนกัลดไขมนัดว้ย ตำมโรงแรมจดัเป็นห้อง Balloon ให้คนมำฟังควำมรู้กำรลดน ้ำหนกั จะมี 
Trainer เขำแนะน ำหนูให้ค ำนวณแคลลอร่ีในอำหำร หนูก็กลบัมำท ำน ้ำหนกัลดนะค่ะ” (ก้อย-วยัรุ่น
ตอนปลำย) 

“หนูจะใช ้Instagram และ Fecebook ค่ะ เพรำะมนัสะดวก ดูตำม  
Review ค่ะ สอบถำมและถำมหำ อย.เขำด้วย Key ค ำว่ำ “ลดน ้ำหนกั” แล้วหนูก็เลยสัง่ซ้ือมำกิน       
2 กล่อง” (ปยุฝำ้ย-วยัรุ่นตอนปลำย) 

“ซ้ือผลิตภณัฑ์ลดน ้ำหนกัมำจำกร้ำนแถวสยำม ครั้งต่อไปไม่มีของขำย
เรำสัง่ซ้ือทำง Internet และทีห่ำ้งโลตสั รัตนำธิเบศ แถวแครำย เลยกินเป็นประจ ำมำหลำยปีแลว้ แต่เรำ
ไม่รู้ว่ำดีหรือเปล่ำ แต่ของ Brand นี้แหละใช้ตวัเดิมไม่เปลี่ยนตวัใหม่ เพรำะกลวัอนัตรำย เพรำะ
เรำแบบว่ำเคยกินตวัอืน่แลว้เหมือนกนั” (ใหม่-วยัรุ่นตอนปลำย)  

สรุปได้ว่า ผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความสามารถของบุคคลในการเข้าถึงแหล่ง
บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยการเปิดรับข้อมลู
ความรู้จากแหล่งบริการ รวมถึงสื่อต่างๆ ท่ีส่งเสริมการมีรูปร่างสวยงามและความงาม เพื่อเสริมสร้าง
ความงามในการมีรูปร่างสวยงาม วิธีการค้นหาข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์ อินเตอร์เน็ต ร้านค้า
เก่ียวกบัความงามในห้างสรรพสนิค้าตา่งๆ  

1.3.2  รายได้ของครอบครัว เป็นรายได้โดยรวมต่อเดือน ท่ีครอบครัว
ของผู้ ให้ข้อมลูหลกัได้รับมาจากการท างานหรือจากทรัพย์สินหรือจากการได้รับการช่วยเหลือจาก
ผู้ อ่ืน หรือเป็นรายได้จากอาชีพของผู้ ให้ขอมลูหลกัเอง ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจาก
แต่ละคนมีวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม และมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน รวมถึงฐานะเศรษฐกิจใน
ครอบครัวท่ีมีผลต่อการใช้จ่ายในการด ารงชีพอยู่ และการมารับบริการในเร่ืองเก่ียวกับการท าให้
ตนเองมีรูปร่างสวยงาม โดยแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ  

1.3.2.1 รายได้จากการได้รับการจุนเจือจากบุคคลในครอบครัว 
เป็นรายได้ท่ีบุคคลในครอบครัวให้ไว้ส าหรับใช้จ่ายในการท าให้มีรูปร่างสวยงาม เช่น การซือ้
ผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกั ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม การจ้าง Trainer ในการออกก าลงักาย การใช้บริการ
ทางการแพทย์ การเข้ารับบริการในสถานเสริมความงาม เป็นต้น ซึ่งจากการสมัภาษณ์เชิงลึกพบ
ผู้ ให้ ข้อมูลหลักมีรายได้ของครอบครัวกับการใช้จ่ายในการท าให้ตนเองมีรูปร่างสวยงาม 
ตวัอยา่งเช่น 
 “ครั้งแรกเลย เป็นแม่เอำมำให้กินค่ะ ตอนนัน้อยู่ปี 1 กินมื้อ
เชำ้ กลำงวนั เย็น นีแ้หละหนูก็จ ำไม่ได ้หนูผอม ตอนนัน้เรำไม่รู้ไง แต่รู้ว่ำเป็นยำลดน ้ำหนกั แต่ไม่
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รู้ว่ำ Effect มนัเป็นอย่ำงไง ดว้ยควำมเป็นเด็กค่ะ ก็กินตำมแม่สกั 2 อำทิตย์ แลว้ก็แอบท้ิง เพรำะ
กินแล้วมนัทรมำน ใจเต้นค่ะ มนัเหมือนหำยใจไม่ออก แล้วเขำก็ให้หนูกินของ “เลกสัซ่ี”แล้วตำม
ดว้ยกินของ “แอมเวย์” มีวิตำมินเยอะขนำดนี”้ (กอ้ย-วยัรุ่นตอนปลำย) 

1.3.2.2 รายได้จากการหาเลีย้งชีพด้วยตนเอง เป็นรายได้จากผู้ให้
ข้อมลูหลกัหามาได้ด้วยตนเอง จากการประกอบอาชีพหรือหารายได้เสริม แล้วน ามาใช้จ่ายในการ
ท าให้มีรูปร่างสวยงาม เช่น การซือ้ผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกั ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม การจ้าง Trainer 
ในการออกก าลงักาย การใช้บริการทางการแพทย์ การเข้ารับบริการในสถานเสริมความงาม เป็น
ต้น ซึง่จากการสมัภาษณ์เชิงลกึพบผู้ให้ข้อมลูหลกัมีรายได้ของครอบครัวกับการใช้จ่ายในการท าให้
ตนเองมีรูปร่างสวยงาม ตวัอยา่งเช่น 
  “รำคำไม่ไดเ้ป็นประเด็นเลย ถึงไม่มีก็ตอ้งหำมำส ำหรับควำม
สวย คือ 1) คือตอ้งเป็นสมนุไพร 2) คือคนทีแ่นะน ำค่ะคือใคร ใครก็คือคนทีเ่รำรู้จกัอยู่แลว้คนที่
คุน้เคยอยู่แลว้” (เนตรดำว-ผูใ้หญ่ตอนตน้) 
   “เรำท ำงำนเรำหำเงินใช้จ่ำยเอง แบบไม่มีกำรขอแม่ อย่ำง
ตอนเด็กๆ เรำจะอยำกได้อะไร เรำก็มำปรึกษำ แต่ตอนนี้เรำตดัสินใจมำกข้ึน พีที่่อยู่ในทีมมีแฟน
เป็นพร๊ิตตี๊ แล้วเขำมำแนะน ำว่ำแฟนเขำเนี๋ยะกินยำลดน ้ำหนกันะ แล้วลดดีมำกเลย แต่มนัถ่ำย
เป็นน ้ำมนัทีนี่ม่นัขบัไขมนั ดูก็สัง่ซ้ือทำง Intragram กินแลว้ถ่ำยประมำณวนั 4-5 รอบเลย แต่ไม่ได้
ทอ้งเสีย แต่มนัเป็นน ้ำมนั” (กอ้ย-วยัรุ่นตอนปลำย)     

สรุปได้วา่ ผู้ให้ข้อมลูหลกัมีคา่ใช้จ่ายในการท าให้ตนเองมีรูปร่างสวยงาม ไม่
ว่าจะเป็นการซือ้ผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกั ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม การจ้างครูฝึกส าหรับการออกก าลงั
กาย การจ่ายคา่บริการทางการแพทย์หรือการเข้ารับบริการในสถานเสริมความงามก็ตาม ซึง่มีผลกระทบ
ตอ่ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวบ้างแตไ่ม่มากนกั โดยพบวา่ผู้ให้ข้อมลูหลกับางคนมีรายได้มาก
พอมีความยินดีหรือพร้อมท่ีจะจ่ายในการท าให้ตนเองมีรูปร่างสวยงามในราคาสงู หรือบางคนได้รับ
เงินสนบัสนนุจากครอบครัว หรือบางคนมีอาชีพแตมี่รายได้ไม่มากนกัก็พร้อมท่ีจะจ่ายในราคาต ่าลง
มา หรือบางคนท างานหารายได้เสริมเพื่อใช้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัในขณะก าลงัศกึษาอยู่ก็จะมี
คา่ใช้จ่ายอีกระดบัหนึ่ง เช่น การมีอาชีพนกัเต้น (Dancer) การขายเสือ้ผ้า การท างาน Part time เป็น
ต้น ซึ่งแต่ละคนมีพืน้ฐานทางการเงินท่ีแตกต่างกัน จึงมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกผลิตภณัฑ์และ
การใช้บริการทางด้านสขุภาพ นอกจากนัน้บางคนไม่ได้สนใจในเร่ืองค่าใช้จ่าย ขอเพียงแตมี่ความ
ต้องการให้ตนมีรูปร่างสวยงามเท่านัน้ แม้วา่คา่ใช้จ่ายจะมีราคาสงูก็ตาม  

ดังนัน้ อิทธิพลสิ่ทางแวดล้อมทางวัฒนธรรม เกิดจากบริบททาง
วฒันธรรมและสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆ บุคคลนัน้ มีผลต่อการประเมินค่าท าให้ผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
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ปฏิสัมพันธ์กัน เกิดการรับรู้ข้อมูลและประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กัน        
เกิดการเรียนรู้ สามารถคาดเดาผลดีผลเสียของพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ สง่ผลตอ่ทศันคติของผู้ให้ข้อมลู
หลกัท่ีมีตอ่พฤติกรรม น าไปสูก่ารตดัสินใจท่ีจะปฏิบตัิพฤติกรรมนัน้ตอ่ไป สามารถสนบัสนนุข้อมลู
การวิจยัระยะท่ี 1 เชิงปริมาณ พบวา่ตวัแปรจิตสงัคมท่ีมีอิทธิพลระหวา่งบคุคลตอ่พฤตกิรรมการกิน
ผิดปกติ ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม สอดคล้องกบัสมมติฐานการ
วิจยัข้อท่ี 6 ถึงแม้ว่าผลจากการวิจยัในระยะท่ี 1 พบว่ารายได้ของครอบครัวไม่มีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการกินผิดปกติ ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 7 แตเ่ม่ือท าการวิจยัในระยะ
ท่ี 2 จากผลการสมัภาษณ์เชิงลกึของผู้ให้ข้อมลูหลกักลบัพบวา่รายได้ของครอบครัวมีความสมัพนัธ์
หรือมีความเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการกินผิดปกติ  

2. ผลการวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากผลการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ 
จากข้อค้นพบการวิจัยเชิงปริมาณ ในระยะท่ี 1 พบว่าตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับ

พฤติกรรมการกินผิดปกติ ได้แก่ อิทธิพลภายในบคุคล จ านวน 3 ตวัแปร (เจตคติท่ีมีตอ่พฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม  และการตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมการกินผิดปกติ) อิทธิพลระหว่างบุคคลและสงัคม จ านวน 2 ตวัแปร (การสนบัสนนุทางสงัคม
จากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม และตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม) และอิทธิพล
สิ่งแวดล้อมและวฒันธรรม จ านวน 2 ตวัแปร (การเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม และ
รายได้ของครอบครัว) ซึ่งจากการวิจยัในระยะท่ี 2 ผู้วิจยัพบตวัแปรท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการกินผิดปกติ  
ท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึของผู้ให้ข้อมลูหลกั แสดงดงัตาราง 15  

ตาราง 15 ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการกินผิดปกติ นอกเหนือจากผลการวิเคราะห์ในเชิง
ปริมาณ 

ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการกินผิดปกติ จ านวนผู้ให้ข้อมลู (คน) 
1. การเจ็บป่วยท่ีมีในอดีตก่อนท าการควบคมุน า้หนกั 4  
2. หน้าสวยแล้วหุน่ต้องด ี 3 
3. แรงเสริมจากการเลีย้งดขูองครอบครัวเพื่อการควบคมุน า้หนกั 2  
4. ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกบัการกินยาคมุก าเนิดท าให้อ้วน            2 
5. ผู้บริโภคความผอมมาสูก่ารเป็นผู้แทนจ าหน่าย            1 
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จากตาราง 15 พบเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการกินผิดปกติเพิ่มเติม ซึ่งมีบางตวัแปร      
ท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติ แตมี่บางตวัแปรท่ีอาจเป็นตวัแปรท่ีสามารถน าไปศกึษาตอ่ได้ ได้แก่ การ
เจ็บป่วยท่ีมีในอดีตก่อนท่ีจะมีการควบคมุน า้หนกั รองลงมาคือ หน้าสวยแล้วหุ่นต้องดีควบคู่กบัการควบคมุ
น า้หนกั แรงเสริมจากการเลีย้งดขูองครอบครัวเพื่อการควบคมุน า้หนกั ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกบัการ
กินยาคุมก าเนิดท าให้อ้วน นอกจากนีข้้อค้นพบอ่ืนคือ ผู้บริโภคความผอมมาสู่การเป็นผู้ แทนจ าหน่าย    
เพียงบางคนเท่านัน้ ผู้วิจยัน าข้อมลูแบง่เป็น 5 หวัข้อหลกั (Categories) รายละเอียดดงันี ้

1. การเจ็บป่วยท่ีมีในอดีตก่อนท่ีจะมีการควบคุมน า้หนัก เป็นการท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
ประวตัิเป็นโรคประจ าตวัท่ีต้องมีการรักษาเป็นระยะหรือตอ่เน่ือง ได้แก่ โรคภมูิแพ้และโรคท้องผกู ซึง่จากการ
สมัภาษณ์เชิงลกึพบผู้ให้ข้อมลูหลกัมีการเจ็บป่วยท่ีมีในอดีตก่อนท่ีจะมีการควบคมุน า้หนกั ตวัอยา่งเช่น 
 “แอ้ เป็นภูมิแพ ้หนูก็กินยำรักษำอยู่ แพอ้ำกำศ ไอ จะแน่นจมูก ถ้ำแน่นก็จะล้ำงจมูก 
ถำ้เป็นหนกั จะปวดตำ จมูกบวม” (แอ-้วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 

“หนูจะเป็นคนที่ค่อนข้ำงมีปัญหำเร่ืองกำรขบัถ่ำย พวกระบบขบัถ่ำย ใช่ ตัง้แต่เด็กๆ 
บำงทีก็ประมำณ 2 วนั ช่วง  2 วนัก็จะหำตวัช่วยก็จะเป็นน ้ำมะขำมน ้ำสม้” (โรส-วยัรุ่นตอนปลำย) 

สรุปได้ว่า การเจ็บป่วยท่ีมีในอดีตก่อนที่จะมีการควบคมุน า้หนกั โดยเป็นตวัแปรท่ี
อยู่ในกลุม่อิทธิพลภายในตวับคุคล เน่ืองจากโรคภมูิแพ้เป็นโรคท่ีสามารถถ่ายทอดทางพนัธุ์กรรมได้ แตไ่ม่ได้
เก่ียวข้องกบัการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติโดยตรง อาจเกิดขึน้เม่ือได้การกินผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกัที่มีสาร
บางชนิดผสมอยู่ซึง่สง่ผลตอ่ระบบทางเดินหายใจ แล้วกระตุ้นให้เกิดอาการก าเริบได้ ส่วนโรคท้องผกู
มกัเป็นลกัษณะนิสยัของบคุคล แต่ก็มกัพบโรคดงักล่าวที่เป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาลด
น า้หนกัได้  

2. หน้าสวยแล้วหุ่นต้องดี เป็นการท่ีผู้ให้ข้อมลูหลกัมีการเสริมแตง่หรือมีการท าศลัยกรรม
ในส่วนต่าง  ๆของร่างกายให้เป็นไปตามท่ีตนปรารถนา ซึง่จากการสมัภาษณ์เชิงลกึพบผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีการ
เสริมความงามบนเรือนร่าง ตวัอยา่งเช่น 

“หนูท ำจมูกค่ะ และก็ฉีดฟิลเล่อร์คำง ก็ตอ้งฉีดอยู่เร่ือยๆ ค่ะ ไม่งัน้มนัก็จะสัน้ เจ็บก็ 
ตอ้งทน อยำกสวย อยำกมีหุ่นดี อยำกใส่ชดุสวยๆ เห็นเพือ่นๆ แต่งตวัก็อยำกแต่งแบบเขำ แม่เลี้ยง
หุ่นดีสดุๆ ทัง้ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ค่ะ มีแม่อร ทีถ่่ำยปกนิตยสำรหญิงไทย นำ้อรสวยมำก แม่
นชุก็สวย แม่ฟำ้ก็สวย แต่เขำท ำศลัยกรรมทัง้หนำ้แต่ก็สวย หนูท ำจมูกค่ะ และก็ฉีดฟิลเล่อร์คำง หนู
ก็เลยท ำด้วย หนูกินยำลดน ้ำหนกัไปที่คลินิกกินกบัเพือ่นก็มี ยำแบบยำระบำย พวกฟิสเน่ เรำรู้ว่ำ
มนัไม่ใช่ยำลดควำมอว้น แต่เรำไดถ่้ำยหนำ้ทอ้งเรำก็ยบุ ใชค้รีมทำตรงส่วนทีเ่รำจะลด เอำ Rap พนั
ให้แน่น รอบตวัเรำ (ใสๆ ที่ปิดกบัข้ำว) ออกก ำลงักำย เล่น Weight จ้ำง Trainer ท ำทกุอย่ำงอยำก
สวยค่ะ” (แอ-้วยัผูใ้หญ่ตอนตน้)  
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 “หนูท ำจมูก ท ำตัง้แต่อำย ุ20 ท ำแบบแท่งซิลิโคล เพือ่นส่วนใหญ่ก็สวยมำกค่ะ เพือ่น
แต่ละคนก็สวยมำก คือเรำอยู่ในสงัคมคนสวย ตอนเรียนก็ท ำพิธีกร จบมำก็ท ำพิธีกร ช่อง Mono ค่ะ 
ท ำมำประมำณ 10 ปี ปัจจบุนัเป็นแม่บำ้นเต็มตวั หนูรกัสวยมำก มีสรีระดี ใส่ชดุไหนก็สวยและก็
มัน่ใจ บคุลิกดี หุ่นดี ถำ้น ้ำหนกัมนัมำกก็จะรู้สึก ไม่เคยเกิน 44-45 หนูจึงตอ้งควบคมุน ้ำหนกัจะกิน
วนัหน่ึงหลำยอย่ำง จะกินน ้ำหวำนก็กินแต่นำนๆ ครัง้ อำจจะหนกัไปทำงผกัสม้ต ำไก่ย่ำง หนูจะไม่
กินอะไรทีมี่มนัๆ ขำ้วก็กิน แต่จะไม่กินเยอะมำก ก็หนกัไปทำงพวกโปรตีนมำกกว่ำค่ะ” (ปุย้-วยั
ผูใ้หญ่ตอนตน้) 

 “ท ำค้ิวถำวรแล้วตอนนี้ คือท ำขอบตำถำวรกบัค้ิว มนัจะอยู่ได้ประมำณ 2 ปีไม่ใช่
กำรสกัเหมือนผิวหนงัอนันี้สกัสะกิดหนงัเฉยๆ หนูอยำกสวยอย่ำงเดียว ด้วยอำชีพหนูเป็นพวก
ท ำงำนเกี่ยวกบัสื่อสำรมวลชนต้องติดต่อ เรำต้องดูดีทกุอย่ำง ควรจะมีรูปร่ำงดีค่ะ ต้อง Perfect 
ควำมสวยกับผู้หญิงเป็นของคู่กันค่ะ หนูถึงหำหลำยๆ วิธีเพื่อลดน ้ำหนกัตลอด ส่วนมำกเป็น
ผลิตภณัฑ์ทีเ่นน้ตอ้งเป็นสมนุไพรค่ะ ไม่หยดุอีก สดๆ ร้อนๆ ท ำทกุวนั ท ำมำอำทิตย์หน่ึง โซดำกบั
นมเปร้ียว ก็คือนมเปร้ียวดชัมิลล์ 1 กล่องกบัโซดำประมำณแค่นี ้ประมำณ 30 ซี.ซี. ช่วยใหร้ะบำย 
ผงุยบุดว้ยค่ะ” (เนตรดำว-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 

สรุปได้ว่า การเสริมความงามบนเรือนร่าง โดยเป็นตวัแปรท่ีอยู่ในกลุ่มอิทธิพลภายใน
ตวับคุคลอยา่งหนึง่ เน่ืองจากผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความรู้สกึมีคณุคา่ตอ่ตนเองในการให้ตนเองดดูีหรือมีรูปร่างท่ี
สวยงามและเป็นท่ียอมรับของสงัคม ไม่ว่าจะเป็นการท าศลัยกรรมเสริมจมูก การสกัคิว และการฉีดคาง      
ก็ตาม แตใ่นขณะเดียวกนั โดยเป็นตวัแปรท่ีอยูใ่นกลุม่อิทธิพลระหวา่งบคุคลด้วย จากการเห็นตวัแบบจากคน
ในครอบครัว จากกลุ่มเพื่อน ท่ีเป็นบุคคลท่ีมีความผูกพันใกล้ชิดท่ีเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆ ตวับุคคล         
จงึสง่ผลตอ่การตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติตามมาได้  

3. แรงเสริมจากการเลีย้งดขูองครอบครัวเพื่อการควบคมุน า้หนกั เป็นการท่ีผู้ ให้ข้อมลูหลกั
ได้รับการสนบัสนนุจากบคุคลท่ีมีความผกูพนัใกล้ชิดท่ีเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบ  ๆตวัผู้ ให้ข้อมลูหลกั ในเร่ือง
ของการอบรมเลีย้งดขูองพอ่แมห่รือผู้ปกครอง คา่นิยมของพอ่แมห่รือการเป็นแบบอยา่ง รวมถึงการสนบัสนนุ
ในด้านวตัถสุิ่งของ เช่น ช่วยเหลือด้านการเงินในการซือ้ผลติภณัฑ์ลดน า้หนกั การใช้บริการในโรงพยาบาล 
เป็นต้น ท่ีเอือ้หรือสนบัสนุนในการมีรูปร่างสวยงาม และน าไปสู่การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบผู้ ให้ข้อมูลหลักได้รับแรงเสริมจากการเลีย้งดูของครอบครัวเพื่อการควบคุมน า้หนัก 
ตวัอยา่งเช่น 

“แม่ใหกิ้นยำค่ะ ตอนนัน้อยู่ปี 1 กินมือ้เชำ้ กลำงวนั เย็น หนูก็จ ำไม่ได ้หนูผอม ตอนนัน้เรำ
ไม่รู้ไง แต่รู้ว่ำเป็นยำลดน ้ำหนกั น ้ำหนกัลดเหมือนกนั 5 โล แต่เรำทรมำน น่ำกลวั ช่วงนัน้เร่ิมมีข่ำวมำ แต่ว่ำ
มนัออกมำคนกินแลว้ช็อกไง เร่ิมน่ำกลวั เรำเป็นคนชอบกินยำ หำทำงลดั ทีบ่ำ้นจะรู้ว่ำเรำตอ้งใชร่้ำงกำยไปท ำ
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อะไร อย่ำงตอนนีเ้ขำบอกว่ำกลบัมำลดอีก เหอะ ไม่มีงำนแลว้นะ ถำ้เปรียบเทียบกบัถำ้หนูไดง้ำนมำตวัหน่ึง
มนัเหมือนมำถ่ำยวนัเดียว แลว้เขำเห็นว่ำไดเ้งิน” (กอ้ย-วยัรุ่นตอนปลำย)  

“คณุแม่ จะเป็นแนวรักสวยรักงำมเหมือนกนั เขำก็บอกว่ำลองกินตวันีไ้หมลูกอะไรแบบนี ้มี
แบบมีคนแนะน ำมำเคยมีคนกินโน่น นีน้ ัน้ เรำก็เลยจดักำรเลย แม่ก็กินเหมือนกนั” (โรส-วยัรุ่นตอนปลำย)  

สรุปได้ว่า แรงเสริมจากการเลีย้งดขูองครอบครัวเพื่อการควบคมุน า้หนกั โดยเป็นตวัแปร    
ท่ีอยู่ในกลุม่อิทธิพลระหว่างบคุคล ซึง่เป็นบคุคลท่ีมีความผกูพนัใกล้ชิดท่ีเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบ  ๆตวัผู้ ให้
ข้อมูลหลัก ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลเกิดจากการสังเกตและการเลียนแบบทัศนคติและ
พฤติกรรมของบุคคลอ่ืน ในเร่ืองของการอบรมเลีย้งดขูองพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ค่านิยม นอกจากนัน้ จากการ
สมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูหลกัได้รับการสนบัสนนุด้านวตัถสุิง่ของจากครอบครัว เช่น ช่วยเหลือด้านการเงินในการ
ซือ้ผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกั การพาไปโรงพยาบาลเพื่อซือ้ยาลดน า้หนกั เป็นต้น อธิเช่นในกรณีผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ี
เป็นนักศึกษาและเป็นนักเต้น ครอบครัวเห็นความส าคญัในเรือนร่างท่ีมีผลต่ออาชีพและพยายามสรรหา
ผลิตภณัฑ์ต่าง  ๆเพื่อให้ลกูมีรูปร่างสวยงามและท าให้มีงานและมีรายได้เพิ่มขึน้ ซึง่อิทธิพลดงักล่าวมีผลต่อ
พฤติกรรมมาก   

4. ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกบัการกินยาคมุก าเนิดท าให้อ้วน เป็นการท่ีผู้ ให้ข้อมลู
หลกัมีการรับรู้เก่ียวกบัการกินยาคมุก าเนิด อาจท าให้เกิดผลข้างเคียงโดยท าให้มีน า้หนกัเพิ่มขึน้ ซึง่จากการ
สมัภาษณ์เชิงลกึพบผู้ให้ข้อมลูหลกักลา่วถึงการคมุก าเนิดไว้ ตวัอยา่งเช่น  

“หนูไม่แน่ใจว่ำกินยำลดน ้ำหนักหรือยำเบำหวำน ตัวเองก็คุมก ำเนินมำตลอด
คมุก ำเนิด ตัง้แต่ยำกินแบบเม็ดได ้2-3 ปี หลงัจำกมีลูก น ้ำหนกัมนัก็ไม่เห็นลงเลย แลว้ก็ไปฝังเข็ม 
3 ปีแล้วก็ตำมด้วยฉีดยำคมุจนอำยุได้ 38 ปี แล้วเลิกฉีด เพรำะไม่รู้จะฉีดท ำไม เคยได้ยินเขำพูด
อยู่ว่ำมนัระบบกำรท ำงำนมนักินผิดปกติ มนัจะท ำให้กินๆ ตอนนัน้อยำกจะลด เร่ิมจำกมื้อเย็นกิน
โปรตีนแต่ไม่กินแปง้ ท ำไปหลำยเดือนท ำอย่ำงไรก็ไม่ลด กลบัมำกินมำกเหมือนเดิม มีวนันัน้เห็นคน
ที่ท ำงำนเขำกินยำดกัไขมนัแล้วผอม หนูก็เลยลองซ้ือมำกิน กินประมำณ 2 อำทิตย์ ลดไป 2 โล” 
(เสำ-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 

สรุปได้ว่า ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับการกินยาคุมก าเนิดท าให้อ้วน โดยเป็น 
ตัวแปรท่ีอยู่ในกลุ่มอิทธิพลภายในตัวบุคคล เน่ืองจากเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคล ส่งผลต่อ
ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับยาคุมก าเนิดโดยคิดว่าการกินยาคุมท า ให้ตนเองมีน า้หนักท่ีเพิ่มขึน้ 
เน่ืองจากมีการกินเป็นระยะเวลาหลายปี จึงคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตท่ีุท าให้อ้วน แตย่งัไม่มีหลกัฐาน
ทางการแพทย์ยืนยนัวา่ยาคมุก าเนิดมีผลข้างเคียงท าให้มีน า้หนกัเพิ่มขึน้   

5. ผู้ บริโภคความผอมมาสู่การเป็นผู้ แทนจ าหน่าย เป็นการท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลักมีการใช้
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมในการลดน า้หนกัแล้ว เม่ือได้ใช้ไประยะหนึ่งได้ผลสามารถควบคมุน า้หนกัตามท่ีตน
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ปรารถนาแล้ว จงึพลนัตวัเองจากผู้ซือ้หรือผู้บริโภคมาเป็นผู้ขาย เพื่อหารายได้เสริมจนุเจือครอบครัว ซึง่จาก
การสมัภาษณ์เชิงลึกพบผู้ ให้ข้อมลูหลกัเพียง 1 คน เท่านัน้ ท่ีกล่าวถึงผู้บริโภคความผอมมาสู่การเป็น
ผู้แทนจ าหน่าย ตวัอยา่งเช่น 

“ตวันี้ชื่อ GDM Blossom Jelly ไม่แพง หนูเห็นเพือ่นท ำ เห็นว่ำมนัน่ำกินอร่อย แล้ว
ถ้ำมันได้ผลจริง มันก็คงขำยสนุก เรำดูรูปแบบผลิตภัณฑ์ มันกินง่ำย เป็นแบบวุ้นเล็กๆ มี Jelly
หน่อยๆ แล้วลดชำติมนัก็โอเครจริงๆ หนูจะกินไปเร่ือยๆ ก็ไปดูว่ำใครเป็นคนท ำเลยสมคัรตวัแทนไป
เลย เจ้ำของชื่อ “คณุจิบ” แล้วก็ “คณุใหม่ -ดำวิกำ ” เขำเป็นแบบ Presenter เขำท ำสินค้ำดีจริง สถำนที่ตัง้
ชดัเจน เช็ค อย.ค่ะ คือหนูจะดูทกุอย่ำงทีห่นูสงสยั หนูตอ้ง Clear ตวัหนูก่อนๆ ทีจ่ะกลำ้ขำย เวลำเรำ
ตอ้งกำรผลิตภณัฑ์สินคำ้ต่ำงๆ เรำรับจำกตวัแทนอีกทีคะพี ่เขำก็จะ Work In เข้ำมำหำเรำ เพรำะว่ำ
เรำจะ Post ไป เร่ือยๆ ใช่ไหมค่ะ คนบำงคนเขำสนใจเขำก็จะ Work In เข้ำมำ ทุกอย่ำงมันคือ 
Connection เช่น ลูกคำ้อยำกขำย Online เป็นแม่บำ้น อยำกหำรำยได ้แลว้ไม่สำมำรถท ำงำนประจ ำ
ได ้ตอ้งดูแลงำนบำ้น ดูแลลูกอย่ำงนี”้ (ปุย้-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 

สรุปได้ว่าผู้บริโภคความผอมมาสู่การเป็นผู้ แทนจ าหน่าย โดยเป็นตัวแปรท่ีอยู่ในกลุ่ม
อิทธิพลภายในตวับคุคล เน่ืองจากเป็นคณุลกัษณะของบคุคล ท าให้ผู้ให้ข้อมลูหลกัมองเห็นคณุคา่ของตนเอง
สามารถน าความงามบนเรือนร่างไปเป็นประโยชน์ โดยผา่นสนิค้าแปลงออกมาเป็นรายได้เสริมให้กบัครอบครัว  

ส่วนที่ 3 กระบวนการที่น าไปสู่การมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย ภายใต้บริบท
วัฒนธรรมการบริโภค   

กระบวนการท่ีน าไปสู่การมีรูปร่างสวยงามของผู้ หญิงไทย ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์จาก
กรณีศึกษาท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น (ดงัตาราง 13-14) ด้วยการน าแนวคิดเก่ียวกบัความ
งาม แนวคิดเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการกินผิดปกติ แนวคิดเก่ียวกับบริบท
วฒันธรรม ทฤษฎีทางจิตวิทยาและสงัคมวิทยา (เช่น แนวคิดเก่ียวกบับุคลิกภาพ แนวคิดเก่ียวกบัค่านิยม 
ทฤษฎีการรู้คิดทางสงัคม ทฤษฎีปฏิสงัสรรค์สญัลกัษณ์ และทฤษฎีอตัลกัษณ์ของบคุคล) เพื่อท าให้สามารถ
เข้าใจรายละเอียดอย่างลุม่ลกึของกระบวนการท่ีน าไปสู่การมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย จนน าไปสูก่าร
กินผิดปกติ โดยเร่ิมจากช่วงก่อนเข้าสู่กระบวนการ ช่วงเข้าสู่กระบวนการ และช่วงหลงัจากกระบวนการ ท่ี
น าไปสู่การมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย ภายใต้บริบทวฒันธรรมการบริโภค ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
กินผิดปกติ ผู้วิจยัแบง่ออกเป็น 3 ประเด็นยอ่ย (Sub-Theme) มีรายละเอียดดงันี ้

1. ช่วงก่อนเข้าสู่กระบวนการที่น าไปสู่การมีรูปร่างสวยงาม  
ช่วงก่อนเข้าสู่กระบวนการท่ีน าไปสู่การมีรูปร่างสวยงาม เป็นช่วงระยะเวลาท่ี

ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความต้องการให้ตนเองมีรูปร่างสวยงามหรือมีรูปร่างตามท่ีตนปรารถนา ด้วยสาเหตุ
หรือปัจจยัท่ีแตกต่างกัน บนพืน้ฐานและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความเช่ือบรรทัด
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ฐานของวัฒนธรรม หรือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หรือสภาพปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวตัน์ รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและข้อมลูข่าวสารท่ีไร้พรมแดน 
ในกรณีศึกษาท่ีเป็นผู้ ให้ข้อมลูหลกัทัง้วยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น ท าให้ทุกคนล้วนมีโอกาส
เสี่ยงหรือแนวโน้มตอ่การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ และอาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และสงัคมอยา่งรุนแรงตามมา ผู้วิจยัแบง่ออกเป็น 5 หวัข้อหลกั (Categories) 

1.1 แรงบนัดาลใจท่ีท าให้อยากมีรูปร่างสวยงาม เป็นสิ่งท่ีกระตุ้นให้ผู้ ให้ข้อมูล
หลักเกิดอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก รวมทัง้พร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมหรือการกระท าใดๆ ตามท่ีตน
ปรารถนา เพื่อให้ได้มาของการมีรูปร่างท่ีสวยงามและน าไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติ ด้วยค่านิยมของ
สังคมไทยมีความหลากหลายและยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะคา่นิยมความงามในกลุม่วยัรุ่นและวยัท างาน อนัเน่ืองมาจากการได้รับกระแสนิยมวฒันธรรม
การบริโภค ท่ีผ่านสื่อละครและภาพยนตร์ต่างๆ ประกอบกับสงัคมไทยมีการแข่งขนัเร่ืองบุคลิกภาพสงู 
เพราะมีผลต่อการใช้ชีวิต และในปัจจุบันการเข้าถึงแหล่งบริการง่ายกว่าในอดีตและเป็นเร่ืองท่ีไม่
จ าเป็นต้องปกปิดอีกต่อไป ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบผู้ ให้ข้อมูลหลักมีแรงบันดาลใจในการมี
รูปร่างสวยงาม ได้แก่ สิง่กระตุ้นจากภายในตวับคุคล แรงขบัจากภายนอกและอ่ืน  ๆตวัอยา่งเช่น  

“ช่วงนัน้อกหกัค่ะ แฟนไปมีคนอื่น คนอื่นนัน้สวยมำก เรำก็มีแรงบันดำลใจใน
ตวัเอง เรำก็เลยไปโรงพยำบำลยนัฮี อำศยัยำลดน ้ำหนกัของโรงพยำบำลยนัฮีมำกิน น ้ำหนกัก็ลดลง
จำก 80 โล ลงมำ 64-66 กิโล กินมำ 10 เดือน พอหยุดกินมนัจะโยโย่ข้ึนมำ เคยกิน Detox แล้วช่วย 
Burn ไขมนั คือตวั “ไฮดูโปร” เป็นน ้ำผลไม้อย่ำงเนี๋ยะ เป็นตวัช่วยดกัไขมนั แล้วเรำก็ควบคุมจนถึง
ปัจจบุนั” (ใหม่-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 

“ที่บ้ำนแม่เปิดร้ำนเสริมสวยและขำยเสื้อผ้ำแฟชัน่ หนูช่วยขำย คิดดูว่ำถ้ำเรำ
ผอมลูกค้ำจะดูแม่ค้ำเป็นอนัดบัแรก ลูกค้ำเห็นมำเจอที่ร้ำนลูกค้ำจะบอกว่ำแบบที่แม่ค้ำใส่ มีแต่คน
ทกั ใส่แล้วมนัดูดี มนัต้องท ำให้เป็นตวัอย่ำงแก่ลูกค้ำด้วย ถ้ำเรำใส่แล้วหุ่นดี ใส่เสือ้ผ้ำอะไรก็สวย
และขำยของง่ำย อนันี้ก็คือจุดหน่ึงที่หนูอยำกผอม ใส่อะไรก็สวย หน้ำสวยอย่ำงเดียวไม่ได้นะ เรำ
ต้องสวยด้วย เร่ิมอยำกสวยตอน ม.6 ช่วงนัน้ก็เลยเร่ิมลดน ้ำหนกั หนูอดข้ำว ออกก ำลงักำย หนู
เป็นคนที่แบบอ้วนง่ำย ออกอย่ำงไงก็ไม่ลง อย่ำงหนูเป็นคนใจร้อน อยำกลดเร็วๆ ก็เลย เลือกกิน
ยำลดน ้ำหนกัดว้ย” (สม้โอ-วยัรุ่นตอนปลำย) 

“กินยำลดน ้ำหนกั ตัง้แต่อำยปุระมำณ 22-23 ปี ก็ประมำณ 10 กว่ำปี แลว้ค่ะ 
ตอนนี ้34 แลว้ ตอนแรกกินตำมเพือ่น เห็นเขำผอมจริง เรำไม่รู้หรอกไม่ไดศึ้กษำอะไรเพ่ิม ท ำตำม
เขำเลย อยำกใส่เสือ้ผำ้แบบเขำ ตอนนัน้ไม่ไดอ้ว้นเท่ำไรประมำณ 63 กินยำลดน ้ำหนกัเลยค่ะของ
หมอนิติพนธ์ กินก็ผอมพอหยดุมนัก็ Yo-Yo กลบัมำ พอหยดุซกั 2-3 เดือน ก็เจอคนนัน้บอกว่ำดีก็
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เอำอีก ไปกินก็ผอมอีกกลบัมำวนอยู่อย่ำงนี้หลำยปี ส่วนใหญ่เพื่อนแนะน ำ อ๋อคลินิก ยนัฮีหรอ 
คลินิกปัทมำหรอ ไปทกุคลินิกเลย เคยซ้ือของผ่ำนเน็ต เขำมำส่งถึงบ้ำน ส่งทำงไปรษณีย์ เคยมี
มำแล้วคะ ตอนนี้หนูควบคุมอำหำร แล้วก็ไม่กลบัไปกินยำแบบเดิม แต่กินของแอมเวย์อยู่นะค่ะ
เป็นโปรตีน เพรำะดว้ยอำยเุรำมำกข้ึน แต่จริงๆ ทีท่ ำให้เรำตอ้งกินคืออยำกมีรูปร่ำงสวยงำมอย่ำง
เดียว” (ก๊ิก-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 

สรุปได้ว่า ผู้ ให้ข้อมูลหลักมีแรงบันดาลใจท่ีท าให้อยากมีรูปร่างสวยงาม ด้วย
เหตผุลท่ีแตกตา่งกนั ผู้วิจยัแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 1) สิง่กระตุ้นจากภายในตวับคุคล เช่น ความต้องการ
ของตนเองเพ่ือท าให้ตวัเองสวยและดดูี การออกก าลงักายใช้ระยะเวลานานจึงเปลี่ยนไปกินยาลดน า้หนกั
แทน เพราะได้ผลเร็ว การใส่เสือ้ผ้าตวัเดิมไม่ได้จึงต้องเพิ่มขนาดทุกปี 2) แรงขบัจากภายนอก (เช่น 
เพื่อนหรือคนรู้จัก การท่ีบุคคลนัน้อยู่ในภาวะอกหักหรือหย่าร้าง  คนในครอบครัวทักว่าอ้วนอยู่
ตลอดเวลาและบอกให้ไปลดน า้หนกั สามีชอบคนสวยและมีกลุ่มเพื่อนท่ีสวย สามีช่ืนชมผู้หญิงคนอ่ืนต่อ
หน้าต่อตา และ 3) อ่ืน  ๆ(เช่น การช่ืนชอบผู้ชาย (รุ่นพี่) เกิดความประทบัใจท าให้อยากผอม อาชีพท่ีต้องมี
รูปร่างหน้าตาท่ีต้องดูดีอยู่เสมอท่ีเป็นนักเต้นหรือขายเสือ้ผ้าแฟชั่น ถูกเพื่อนล้อว่าอ้วนและหน้าอกใหญ่
ตัง้แต่เด็กกลายเป็นปมติดตวัมา ดลูะคร “เมีย     ” ท าให้ได้แง่คิดว่าผู้หญิงต้องสวยตลอดเวลา) เป็นต้น 
สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความต้องการการมี รูปร่างสวยงาม น าไปสู่การมี
พฤติกรรมการกินท่ีผิดปกติ”   

1.2 การรับรู้ค่านิยมวฒันธรรมการบริโภคอาหารเพื่อความผอม เป็นสิ่งท่ีผู้ ให้
ข้อมูลหลักนัน้ได้ให้ความส าคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ลักษณะท่ีเป็นพืน้ฐานหรือแบบแผนการด ารงชีวิต
ประจ าวนัของการประพฤติปฏิบตัิเก่ียวกบัการบริโภคอาหารของบคุคลหรือสงัคมนัน้  ๆก าหนดหรือสร้างขึน้ 
โดยผ่านกระบวนการขดัเกลาทางวฒันธรรม และกระบวนการสร้างความหมายต่อสงัคมในเชิงความสมัพนัธ์
ระหว่างสังคมกับความหมายท่ีเป็นสัญลักษณ์ ท่ีใช้แทนสิ่งท่ีบริโภคนัน้ๆ และมีการขยายตัวออกไปสู่
ผู้บริโภคโดยผา่นสื่อตา่ง  ๆปรากฏอยูใ่นวฒันธรรมการบริโภค ท่ีน าไปสูก่ารมีรูปร่างสวยงามตามท่ีตนต้องการ
หรือเป็นท่ียอมรับในสงัคม ซึ่งจากการสมัภาษณ์เชิงลึกพบผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีการรับรู้ค่านิยมวฒันธรรมการ
บริโภคอาหารเพื่อความผอม ตวัอยา่งเช่น 

  “ดว้ยอำชีพของหนูท ำงำนเกี่ยวกบัสือ่สำรมวลชนตอ้งติดต่อคนมำก ตอ้งสวย ตอน
อำย ุ29 ปี หลงัคลอดลูกน ้ำหนกัก็ข้ึนมำเร่ือยๆ มนัจะ 80 แล้วค่ะ ต้องพ่ึงยำลดน ้ำหนกั 3 ปี มนัเป็น
สมนุไพรไดจ้ำกพีข่้ำงบำ้น แต่ก่อนเขำอว้นเรำเห็นเขำผอมผิดสงัเกตเรำถำมเขำ เขำกินยำสมนุไพร ไม่มี 
อย.หนูลดไป 10 กว่ำโล แลว้กำรออกก ำลงักำยร่วมดว้ย เคยกินยีห่อ้นิวเคลียร์ สัง่ซ้ือผ่ำนทำง Internet 
หนูมีควำมเชื่อว่ำกำรทีเ่รำลดควำมอว้นนะ ถึงเรำจะออกก ำลงักำย อดอำหำรสกัเท่ำไหร่จะไม่ลด แล้ว
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ก็มำลองกินโซดำกบันมดชัมิลล์กะว่ำสกัเดือนหน่ึงค่ะ ถำ้ไม่ไดผ้ลก็ตอ้งแสวงหำตวัใหม่ (ก๊ิก-วยัผูใ้หญ่
ตอนตน้)  

“ช่วงนัน้มี Trian อำหำรคลีนเข้ำมำ ก็เลยกินอำหำรคลีนอยู่พกัหน่ึง กิน 3 มื้อ 
เป็นอำหำรทีใ่ชน้ ้ำมนัมะกอก ไก่ ขำ้วกลอ้ง ผกัตม้ ปลำทูก็เป็นกำรน่ึงกำรตม้ เรำไม่ใชข้องทอดถำ้ทอด
ก็คือน ้ำมนัมะกอกที่นำบกบักระทะค่ะ กินอย่ำงนัน้ก็น ้ำหนกัลด 2-3 โล บำงครั้งเรำเจอเพือ่นชวนกิน
หมูกระทะ บำงทีเรำมีสงัสรรค์อย่ำงนีค่้ะ มนัเหมือนพอเรำไดกิ้นวนัหน่ึง เอ่อ ไม่เป็นไร พรุ่งนีอี้กแลว้อด
ช่วงนัน้ไป กลบัมำน ้ำหนกัเหมือนเดิม มีเพือ่นบำงคนกินอยู่ค่ะ ก็ลองสิค่ะหลำยยีห่อ้ Lyne ก็กินนะค่ะ 
อยำกหุ่นดี” (ก๊ิก-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 

สรุปได้ว่า ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีการรับรู้ค่านิยมวฒันธรรมการบริโภคอาหารเพ่ือ
ความผอมในรูปแบบต่างๆ เช่น การกินอาหารเพื่อสุขภาพ การกินอาหารประเภทคลีน การกินอาหาร
นานาชาติ การกินผลติภณัฑ์อาหารเสริมลดน า้หนกั การกินยาลดน า้หนกั การกินชาสมนุไพรลดน า้หนกั การ
ออกก าลงักายอยา่งหกัโหมร่วมกบัการลดน า้หนกัด้วยวิธีการอ่ืน  ๆเช่น การออกก าลงักายควบคูก่บัการจ ากดั
อาหาร การกินยาลดน า้หนักร่วมกับการออกก าลงักายเป็นระยะเวลานาน  ๆเป็นต้น รวมถึงการดูแลรักษา
สุขภาพและการสร้างองค์ความรู้และวาทกรรมเก่ียวกับสุขภาพหรือความงามบนเรือนร่าง เป็นแบบแผน
เดียวกันของคนในสงัคมนัน้  ๆโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นผู้หญิงวยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น 
เป็นกลุ่มท่ีเลือกบริโภคความหมายท่ีถูกสร้างขึน้โดยผ่านสื่อต่างๆ การมุ่งเน้นการดูแลตนเองในรูปแบบ
วิธีการต่าง  ๆเพื่อให้ได้รูปร่างตามท่ีตนต้องการมีรูปร่างผอมเพื่อให้ตนเองดดูีในสงัคมหรือเป็นท่ียอมรับใน
สงัคม ซึ่งเป็นการสะท้อนความเช่ือของบุคคลเก่ียวกบัแนวทางท่ีเขาจะบรรลเุป้าหมายสดุท้าย และสิ่งนัน้มี
คุณค่าพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามความเช่ือและมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึน้อยู่กับวุฒิภาวะและ
ประสบการณ์ท่ีแตล่ะบคุคลได้รับ สามารถเลียนแบบและเปลี่ยนแปลงได้ 

1.3 การมองเห็นคณุค่าของความอยากผอม เป็นการท่ีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเกิดความรู้
เชิงประเมินคา่เกิดความรู้สกึโน้มเอียงไปในทางท่ีชอบหรือพอใจอยา่งมาก อนัเน่ืองจากการเห็นประโยชน์หรือ
พอใจต่อความผอม และมีความพร้อมกระท าพฤติกรรมต่าง  ๆเพื่อให้ตนเองมีรูปร่างตามท่ีตนปรารถนา ซึ่ง
จากการสมัภาษณ์เชิงลกึพบผู้ให้ข้อมลูหลกัมองเห็นคณุค่าของความอยากผอม โดยการมีพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ ตวัอยา่งเช่น 
 “หนูต้องลดน ้ำหนัก ถ้ำหนูไม่ได้ลดหนูก็จะไม่ได้งำน วงกำร Dancer เขำก็
อยำกได้คนรูปร่ำงดี เวลำออกกล้อง Dancer ก็ต้องมีรูปร่ำงที่ดีและก็เร่ืองสขุภำพด้วยค่ะ หนูว่ำ
รูปร่ำงส ำคญักว่ำหน้ำ เพรำะหนูรู้สึกว่ำคนที่มีบุคลิกดี หนูจะเน้นที่รูปร่ำงมำกกว่ำ เรำต้องดูแล
ตวัเองนะพอมนัไดง้ำนเหมือนแบบว่ำเรำถ่ำยโฆษณำดว้ย ถำ้เรำอว้นไปเขำก็จะไม่คดั ช่วงตอนปี 1 
แม่ก็พยำยำมหำยำลดน ้ำหนกัและอำหำรเสริมมำให้กินเป็นระยะๆ ช่วงหลงันี้เรียนหนกัมำกหนู
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ปล่อยตวัก็เลยกลบัมำอว้นอีก ไดง้ำนนอ้ยลงดว้ย ตอนทีเ่ดินผ่ำนกลอ้งแม่ก็พดูว่ำมนัดูอว้นมำกเลย 
บำงคนเขำพดูถึงเรำแลว้เขำพดูข ำๆ หนูก็เลยตอ้งลดหุ่น ท ำกบัขำ้วกินเอง จ ำกดัจ ำนวนแคลอร่ี ลด
แปง้ดว้ย” (กอ้ย-วยัรุ่นตอนปลำย) 

“หนูว่ำอนัดบัแรกเลยควรมีรูปร่ำงดี หุ่นดี บุคลิกดี ใครมองใครก็ต้องดูหน้ำตำและ
รูปร่ำงก่อน ก็จะช่วยใส่เสือ้ผำ้สวย หำเสือ้ผำ้ใส่ไดง่้ำย เช่น ถำ้ท ำงำนแบบนีก็้จะไดมี้โอกำสไดง้ำนมำกกว่ำ 
อะไรอย่ำงนีค่้ะ” (ข้ำวฟ่ำง-วยัรุ่นตอนปลำย)  

สรุปได้ว่า ผู้ ให้ข้อมลูหลกัสว่นใหญ่มีการมองเห็นคณุคา่ของความอยากผอม ใน
ลักษณะของความงามบนเรือนร่างของผู้ หญิง โดยมองในแง่ประโยชน์จากความผอมท่ีมีส่วนท าให้
ตนเองดดูีและได้รับการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและสงัคม รวมถึงการส่งผลต่ออาชีพหรือการท างาน
ในปัจจบุนั 

1.4 การเสาะแสวงหาแหล่งข้อมูลเพื่อการควบคมุน า้หนกั เป็นการท่ีผู้ ให้ข้อมูล
หลกัค้นหาสิ่งท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของตนในเร่ืองการควบคุมน า้หนัก ด้วยวิธีการต่าง  ๆ
เช่น สื่อออนไลน์ บคุคลในครอบครัวหรือกลุม่เพื่อน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ ซึง่จากการ
สมัภาษณ์เชิงลึกพบผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีการเสาะแสวงหาแหล่งข้อมลูเพื่อการควบคมุน า้หนัก โดยการมี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ ตวัอยา่งเช่น 

“หนูดูจำก Instagram แล้วสะดดุตำยี่ห้อหน่ึงชื่อ “มินิมอล” ที่เป็นกล่องสีเขียว
กบัสีม่วงหนูก็เลยดูว่ำรำคำมนัเท่ำไหร่ แบบเม็ด แล้วแผงหน่ึงมีกี่เม็ด ดูว่ำกินอย่ำงไร เวลำไหนบำ้ง 
หนูก็เลยไล่แบบหำดู ดูรีวิว รำยละเอียด มีจ ำนวนมำก หนูก็ทกัหำแม่ค้ำหลำยๆ คน พยำยำมถำม
ว่ำถำ้อยำกกินลดเร็ว เขำก็แนะน ำให้ว่ำปกติจะใหกิ้น 1 เม็ด ก่อนอำหำรประมำณ 15 นำที อย่ำงนี ้
และเขำบอกว่ำถำ้สูตรเร่งด่วนก็ 2 เม็ด หนูก็เลยลองสัง่ซ้ือมำกิน” (ปยุฝำ้ย-วยัรุ่นตอนปลำย) 

“มีคนรู้จกัแนะน ำ แลว้เรำก็ดูส่วนประสมของเขำใน Internet ดูแล้วไม่น่ำมีอนัตรำย
กบัตวัเรำ ดูว่ำมีผ่ำน อย.,มอก.ให้ดี คนทีข่ำยตวัเขำก็กินสำมีเขำก็กินเรำ ก็เลยเอำลองมำกินดูก็ไดม้นัไม่ได้
แพง รำคำ 10 เม็ด 200 รำคำมนัไดไ้ง (ลูกส ำรอง)” (เสำ-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 

สรุปได้วา่ ผู้ให้ข้อมลูหลกัสว่นใหญ่มีการเสาะแสวงหาแหลง่ข้อมลูเพื่อการควบคมุ
น า้หนกั ได้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ เช่น บคุคลในครอบครัว กลุ่มเพื่อน สื่อโซเซียลเน็ตเวิร์ค เป็นต้น ท าให้
มีแนวทางในการปฏิบตัิท่ีหลากหลายวิธีด้วยกนัเพื่อให้ได้รูปร่างตามท่ีตนปรารถนา ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความ
เช่ือ ความคิดของแตล่ะบคุคลซึง่มีพืน้ฐานท่ีแตกตา่งกนั 

1.5 การตัดสินใจแน่วแน่ว่าอยากผอมโดยการควบคุมน า้หนัก เป็นการท่ีผู้ ให้
ข้อมลูหลกัหาทางเลือกท่ีจะปฏิบตัิเห็นว่าเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ หรือเป็นกระบวนการในการท ากิจกรรม
เพื่อให้เกิดการตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีต้องการในท่ีนีค้ือการมีรูปร่างผอมบางหรือ
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สวยงามตามท่ีตนปรารถนาไว้ โดยได้ผ่านกระบวนการพิจารณาไตร่ตรองไว้ ซึง่จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ
พบผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีการติดสินใจแน่วแน่ว่าอยากผอมโดยการควบคมุน า้หนกั โดยการมีพฤติกรรมการ
กินผิดปกติ ตวัอยา่งเช่น  

“มนัตอ้งข้ึนกบัเรำเลือกซ้ือ เรำตอ้งรู้แลว้ เหมือนกบัผลิตภณัฑ์ลดน ้ำหนกัอนันีม้นั 
ตอ้ง Make Sense )สมเหตสุมผล ( มนัใช้กนัเยอะ เคยเข้ำไปอ่ำนแล้วรู้สึกบำงอย่ำงไม่ใช่แพงแล้วดีเสมอ
ไป แต่ตวันี้ที่ออกมำคือมนัรำคำถูกไปต่อให้ดำรำมำรีวิวมนัต้องดูส่วนประกอบ ใน อย.นี้ไม่ต้องดูก็ได ้
เพรำะ อย.รู้สึกมนัได้ง่ำยมำกต่อให้คณุมีส่วนประกอบที่มนัถูกก็ได้แล้ว มนัต้องผ่ำนกำรวิเครำะห์ จำก
ตวัเองค่อนข้ำงเยอะค่ะ คือขำยได้เป็นปกติคือท ำมำขำยไดเ้ลย หนูว่ำแต่เรำซ้ือเรำต้องคิดให้ดีว่ำเรำกิน
น ้ำหนกัลดจริงแต่มีผลเสียต่อร่ำงกำยมำกหรือเปล่ำ ถำ้ไม่มีเรำก็กิน” (เนยหวำน-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 

 “หนูก็กินตวันีอ้ยู่เพรำะเรำไดอ่้ำน ไดเ้ช็คแลว้ ตวั “ไฮคูโป” กบั “ไฮโดรโปรคสั” 
มนัผิด อย.ไหม เรำเช็คผ่ำนเรำก็กินต่อ แต่ถ้ำตวันี้มนัผิดจริงๆ เรำก็จะเลิกกิน แต่ว่ำตอนที่เรำกิน 
Feedback มันยังดีกว่ำตัวเรำอยู่ กินจนกว่ำมันจะไม่ดีจริงเรำก็จะเลิกไป  กิน “ไฮคูโป” ก็ไม่มี
ผลข้ำงเคียงกบัฮอร์โมนหรือประจ ำเดือนของเรำเลย” (ใหม่-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 

 “ในกำรเลือกซ้ือเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ลดน ้ำหนกั คือ 1) ดูเร่ืองรำคำไม่แพงมำก   
2) ดูจำกคุณสมบติัสรรพคุณอย่ำงนี้ว่ำมนัตรงกบัเรำไหม และก็ชอบดูรีวิวด้วย 3) ดู Package ว่ำมี 
Promotion ไหม รำคำประมำณไม่เกิน 1,000 บำท” (ม่วย-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 

สรุปได้ว่า ผู้ ให้ข้อมลูหลกัส่วนใหญ่มีการการตดัสินใจแน่วแน่ว่าอยากผอมโดย
การควบคุมน า้หนักแล้ว โดยมีการก าหนดแนวทางและประเมินทางเลือกว่าจะตดัสินใจซือ้สินค้าหรือ
บริการนัน้หรือมี การก าหนดทางเลือก/พฒันาทางเลือกและท าการเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสดุ อาจกระท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งก็ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ ให้ข้อมูลหลกัได้มีแรงบันดาลใจท่ีท าให้อยากมีรูปร่าง
สวยงาม ผ่านการรับรู้ค่านิยวฒันธรรมการบริโภคอาหารเพื่อความผอม ผ่านการมองเห็นคุณค่าของ
ความอยากผอม ผ่านการเสาะแสวงหาแหล่งข้อมลูเพื่อการควบคมุน า้หนกั แล้วจึงติดสินใจแน่วแน่ว่า
อยากผอมโดยการควบคมุน า้หนกั เพื่อให้ตนเองมีรูปร่างตามท่ีตนปรารถนาตามท่ีตัง้ใจไว้แล้ว  

ดังนัน้ ช่วงก่อนเข้าสู่กระบวนการท่ีน าไปสู่การมีรูปร่างสวยงาม เป็นช่วง
ระยะเวลาท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความต้องการให้ตนเองมีรูปร่างสวยงามหรือมีรูปร่างร่างตามท่ีตน
ปรารถนา ในกรณีศกึษาท่ีเป็นผู้ให้ข้อมลูหลกัทัง้วยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ใหญ่ตอนต้น ท าให้ทกุคนล้วน
มีโอกาสเสี่ยงหรือแนวโน้มต่อการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ซึง่ผู้วิจยัแบ่งออกเป็น 5 หวัข้อหลกั ได้แก่ 
1) แรงบนัดาลใจท่ีท าให้อยากมีรูปร่างสวยงาม 2) การรับรู้ค่านิยมวฒันธรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
ความผอม 3) การมองเห็นคณุค่าของความอยากผอม 4) การเสาะแสวงหาแหล่งข้อมลูเพื่อการควบคมุ
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น า้หนัก และ 5) การตัดสินใจแน่วแน่ว่าอยากผอมโดยการควบคุมน า้หนัก หลงัจากนัน้จะเข้าสู่ช่วง
กระบวนการการมีรูปร่างสวยงามนัน้ตอ่ไป 

2. ช่วงเข้าสู่กระบวนการการมีรูปร่างสวยงาม  
ช่วงเข้าสู่กระบวนการการมีรูปร่างสวยงาม เป็นช่วงระยะเวลาท่ีผู้ ให้ข้อมลูหลกั

ได้หาวิธีการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองให้มีรูปร่างสวยงามตามท่ีตนปรารถนา สง่ผล
ให้กระบวนการตดัสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน จนน าไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติ ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัความรู้ ความสามารถ ความรู้สึก ทศันคติ ค่านิยม ความเลื่อมใสศรัทธา หรืออดุมคติของบุคคลนัน้ 
รวมถึงอิทธิพลของตัวแบบท่ีมีต่อผู้ เลียนแบบ หรือสถานการณ์แวดล้อมอ่ืนๆ โดยผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ของบุคคลท่ีเป็นสาเหตุ ท าให้ผู้ ให้ข้อมูลหลักแต่ละคนมีความหลากหลายในการแสดง
พฤติกรรม ผู้วิจยัแบง่ออกเป็น 2 หวัข้อหลกั (Categories) ได้แก่ 

2.1 การเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม เป็นความสามารถของ
ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในการเปิดรับและได้รับข้อมลูความรู้จากแหล่งบริการ รวมถึงสื่อต่างๆ ท่ีส่งเสริมความ
งามและวิธีการเข้าถึงแหลง่บริการเพื่อเสริมสร้างความงามในการมีรูปร่างสวยงาม จากการสมัภาษณ์เชิง
ลึกพบว่าผู้ ให้ข้อมลูหลกัสามารถข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงามได้ง่ายและสะดวกจาก
การใช้โซเซียลมีเดีย จากกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จัก และด้วยแรงกระตุ้นภายในตวัผู้ ให้ข้อมูลหลกัเองท่ีมี
ความต้องการมีรูปร่างสวยงาม ส่งผลให้มีพฤติกรรมการกินผิดปกติได้เร็วยิ่งขึน้ ทัง้นีข้ึน้กับความรู้ 
ความสามารถ ความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม ความเลื่อมใสศรัทธา หรืออุดมคติของบุคคลนัน้ รวมถึง
อิทธิพลของตวัแบบท่ีมีตอ่ผู้ เลียนแบบ หรือสถานการณ์แวดล้อมอ่ืนๆ โดยผา่นกระบวนการวิเคราะห์ของ
บุคคลท่ีเป็นสาเหต ุท าให้ผู้ ให้ข้อมลูหลกัแต่ละคนมีความหลากหลายในการแสดงพฤติกรรม ตวัอยาง
เช่น 

 “หนูสมคัร Traning ทำง Facebook คือ อยำกออกก ำลงักำยก็ให้มนัถูกท่ำไปเลย 
จ้ำง Trainer ออกก ำลงักำยมนัก็ช่วยเยอะ หนูรู้สึก Firm ข้ึน หนูยงัเข้ำไปดูใน IG ก็มีผลิตภณัฑ์ลด
น ้ำหนกั มนัค่อนข้ำงหำซ้ือง่ำยค่ะ สัง่มำทำนแต่ไม่ต่อเนือ่ง หนูจะทำนเฉพำะวนันีไ้ปกินบฟุเฟ่กินเยอะไป
หรือไปปำร์ต้ึก็จะกิน หนูใช้ยำลดน ้ำหนกัร่วมกบักำรออกก ำลงักำย ตอนนี้หนูกินเจลลี่อยู่ตวัหน่ึง ที่
ดำรำชื่อใหม่ (ดำวิกำ) เขำโฆษณำ เป็นเยลลี่แต่ไม่ได้ทุกวัน 7 วันจะกินสัก 4 วัน” (เนยหวำน-          
วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 
 “แอกิ้นมำเร่ือย  ๆเลยนะ ก็พยำยำมสรรหำมำกินอยู่เร่ือย  ๆจำกร้ำนขำยยำ จำก Internet 
ก็คน้หำ รพ .ยนัฮี แต่ยงัมีอีกหลำยตวัก่อนทีจ่ะกินทีย่นัฮีนะค่ะ ยำแบบยำระบำย พวกฟิสเน่ เรำรู้ว่ำ
มนัไม่ใช่ยำลดควำมอว้น แต่เรำไดถ่้ำยหนำ้ทอ้งเรำก็ยบุ ฟิสเน่ หลงัจำกกินยำลดน ้ำหนกัตวัแรก” (แอ-้
วยัผูใ้หญ่ตอนตน้)  
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สรุปได้ว่า ผู้ ให้ข้อมูลหลักสามารถเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่าง
สวยงามได้ง่ายและสะดวกจากโซเซียลมีเดีย เช่น Facebook Intragram เป็นต้น จากกลุ่มเพื่อนหรือคน
รู้จกัและด้วยแรงกระตุ้นภายในตวัผู้วิจยัเองท่ีมีความต้องการการมีรูปร่างสวยงาม ส่งผลให้มีพฤติกรรม
การกินผิดปกติได้เร็วยิ่งขึน้ 

2.2 การจดัการตนเองให้มีรูปร่างสวยงาม เป็นการท่ีผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีวิธีการจดัการ
ให้ตวัเองมีรูปร่างสวยงาม โดยผา่นวิธีการตา่งๆ ในการเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม 
ได้แก่ 1) การค้นหาข้อมลูผ่านสื่อและสัง่ผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกัเอง การดนูิตยสารท่ีมีโฆษณา 2) การได้
ค าแนะน าจากคนรู้จัก/เพื่อน/ครอบครัว 3) การเข้าถึงแหล่งบริการ โดยเลือกใช้วิธีการปฏิบตัิท่ีท าให้
รูปร่างสวยงามมีหลายวิธี ส่วนใหญ่กินผลิตภัณฑ์ลดน า้หนัก เน่ืองจากท าให้น า้หนักลดลงได้อย่าง
รวดเร็วและใช้วิธีการอ่ืน  ๆร่วมด้วย ซึง่จากการสมัภาษณ์เชิงลึกพบผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีการจดัการให้ตนเอง
ให้มีรูปร่างสวยงาม ตวัอยา่งเช่น 

“หนูควบคมุใหมี้รูปร่ำงสวยงำม โดยกำรควบคมุอำหำร กำรออกก ำลงักำย” (จ๋ำ-วยัรุ่น
ตอนปลำย)  

 “ตอน ปสช., ปวส .ค่ะ น ้ำหนกัประมำณ 49-50 และสูงประมำณ 160 ตอนนัน้มี
ดำรำจำกต่ำงประเทศ เขำเป็นแบบเสพติดเพือ่ใหต้วัเองผอม ดูจำก Net ว่ำเขำท ำกนัอย่ำงไง เพือ่จะ
ดูแลรูปร่ำงตวัเอง พอกินข้ำวเสร็จเรำก็เข้ำห้องน ้ำก็ออกไปล้วงคอออก ท ำอยู่ประมำณอำทิตย์หน่ึง 
ตอนท ำมนัโอเครตรงจิตใจที่มนัแบบว่ำมนัไม่มีอะไรเข้ำไปในท้องค่ะ มนัก็เลยจะไม่อ้วน หน้ำท้อง    
ไม่มี” (ม่วย-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 

สรุปได้ว่า ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีวิธีการจดัการให้ตวัเองมีรูปร่างสวยงาม โดยผ่าน
วิธีการต่างๆ ในการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม ได้แก่ 1) การค้นหาข้อมลูผ่านสื่อ
และสัง่ผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกัด้วยตนเอง การดนูิตยสารท่ีมีการโฆษณาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกั   
2) การได้รับค าแนะน าจากคนรู้จกั/เพื่อน/ครอบครัว 3) การเข้าถึงแหล่งบริการ เช่น คลินิกลดน า้หนกั 
ร้านเสริมความงาม ร้าน Beauty Boot โรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งท าให้การเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อ
การมีรูปร่างสวยงามค่อนข้างง่ายและสะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมาก โดยเลือกใช้วิธีการปฏิบตัิท่ีท าให้
รูปร่างสวยงามมีความหลากหลายวิธี สว่นใหญ่กินผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกั เน่ืองจากท าให้น า้หนกัลดลงได้
อย่างรวดเร็วและใช้วิธีการอ่ืน  ๆร่วมด้วย เช่น การควบคมุน า้หนกั การออกก าลงักาย นอกจากนัน้พบว่า   
ผู้ ร่วมวิจยัสว่นใหญ่เร่ิมลดน า้หนกัจากการกินผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกัก่อนเม่ือลดตามท่ีต้องการแล้ว ไม่ก่ี
เดือนกลบัมามีน า้หนกัเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม แล้วก็กลบัไปกินซ า้อีก ถ้าเห็นว่าชนิดใดกินแล้วไม่มี
ผลข้างเคียงก็จะกินต่อไป แต่สว่นใหญ่มกัจะเปลี่ยนชนิดผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกั โดยให้เหตผุลว่าอาจจะ



  209 

มีตวัอ่ืนท่ีให้ผลดีกว่า หลงัจากนัน้ก็ใช้วิธีอ่ืนร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลงักาย การควบคมุอาหาร 
การกินอาหารคลีน การค านวณแคลอรี เป็นต้น แต่ก็มีแนวโน้มท่ีจะกลบัไปกินผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกัอีก 
เพราะได้ผลเร็วกวา่ ซึง่ผู้ให้ข้อมลูหลกัสว่นใหญ่อยูใ่นระหวา่งค้นหาข้อมลูผลติภณัฑ์ลดน า้หนกัเพิ่มเติมไป
เร่ือย  ๆเพื่อช่วยในการตดัสนิใจซือ้และบริโภคอีกครัง้   

ดงันัน้ ช่วงเข้าสูก่ระบวนการการมีรูปร่างสวยงาม เป็นช่วงระยะเวลาท่ีผู้ ให้ข้อมลู
หลักได้แสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองให้มีรูปร่างสวยงาม ส่งผลให้
กระบวนการตดัสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน จนน าไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติ ซึ่งผู้ วิจัยแบ่ง
ออกเป็น 2 หวัข้อหลกั ได้แก่ 1) การเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม และ 2) การจดัการ
ให้ตนเองให้มีรูปร่างสวยงาม เป็นช่วงท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีวิธีการจดัการให้ตวัเองมีรูปร่างสวยงาม โดย
ผ่านวิธีการต่างๆ ในการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม ซึ่งจะกล่าวในช่วงหลงัจาก
กระบวนการการมีรูปร่างสวยงามตอ่ไป 

3. ช่วงหลังจากกระบวนการการมีรูปร่างสวยงาม  
ช่วงหลงัจากกระบวนการการมีรูปร่างสวยงาม เป็นช่วงระยะของการท่ีผู้ ให้ข้อมลู

หลกัได้มาซึ่งการมีรูปร่างสวยงามตามท่ีตนปรารถนาและเกิดความพึงพอใจ และได้รับการยอมรับจาก
กลุ่มเพื่อนหรือคนในสังคม หลังจากนัน้ก็หยุดการมีพฤติกรรมต่างๆ นัน้ เช่น หยุดกินผลิตภัณฑ์ลด
น า้หนกัหรืออาหารเสริม การออกก าลงักาย การควบคมุอาหาร เป็นต้น เม่ือระยะเวลาผา่นไป กลบัพบว่า
มีน า้หนกัตวัเพิ่มขึน้หรือมีน า้หนกัเท่าเดิมเหมือนเม่ือก่อนท่ีจะท าการลดน า้หนกัหรือมีน า้หนกัตวัมาก
กว่าเดิม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอาย ุประสบการณ์ท่ีได้รับจากการใช้ผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกัหรืออาหารเสริมนัน้  ๆ
ผลของการได้รับทัง้ในแง่ท่ีเป็นประโยชน์และโทษ เป็นต้น ผู้ วิจัยน าข้อมูลแบ่งเป็น 2 หัวข้อหลัก 
(Categories) ได้แก่ 

3.1 การมองเห็นคณุค่าการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ เป็นสิ่งท่ีผู้ ให้ข้อมลูหลกั
ได้เห็นประโยชน์ของการกินผิดปกติท่ีสามารถท าให้มีรูปร่างสวยงาม ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือมี
น้อย ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลหลักมองเห็นคุณประโยชน์ของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ได้แก่  กรณีกิน
ผลิตภัณฑ์ลดน า้หนัก ท าให้มีรูปร่างตามท่ีตนต้องการ บางชนิดไม่มีผลข้างเคียง สร้างความมั่นใจ 
สามารถหารายได้เสริม รวมถึงการออกก าลงักาย ยงัท าให้มีร่างกายแข็งแรง มีความสะดวกรวดเร็ว ซึ่ง
ล้วนแต่เป็นความรู้สึกทางบวกท่ีมีต่อการกินผิดปกติ ส่งผลให้มีแนวโน้มการท าพฤติกรรมดงักล่าวซ า้  ๆ
ถึงแม้ว่าจะตระหนกัรู้ว่าส่งผลให้เกิดอนัตรายต่อร่างกายและจิตใจก็ตาม ซึ่งจากการสมัภาษณ์เชิงลึก
พบผู้ให้ข้อมลูหลกัได้มองเห็นคณุคา่การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ตวัอยา่งเช่น 
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“ตอนนีห้นูใชย้ำลดน ้ำหนกัเพรำะใหผ้ลเร็ว กินขำ้วนอ้ยลง และออกก ำลงักำยคือ 
เตน้ฮูล่ำฮูก ประมำณ 30 นำที” (จ๋ำ-วยัรุ่นตอนปลำย) 

“กินกำแฟแบบลดน ้ำหนัก 3 เดือนนี้ ลงไปประมำณ 5 กิโลค่ะ ท ำให้เสื้อผ้ำใส่สบำย      
เบำเนือ้เบำตวั” (เสำ-วยัผูใ้หญ่ตอนตน้) 

สรุปได้ว่า ผู้ให้ข้อมลูหลกัมองเห็นคณุประโยชน์ของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ 
ได้แก่ กรณีกินผลิตภัณฑ์ลดน า้หนัก ท าให้มีรูปร่างตามท่ีตนต้องการ บางชนิดไม่มีผลข้างเคียง 
สร้างความมั่นใจ สามารถหารายได้ รวมถึงการออกก าลงักาย ยังท าให้มีร่างกายแข็งแรง มีความ
สะดวกรวดเร็ว ซึ่งล้วนแต่เป็นความรู้สึกทางบวกท่ีมีต่อการกินผิดปกติ ส่งผลให้มีแนวโน้มการท า
พฤตกิรรมดงักลา่วซ า้ๆ ถึงแม้วา่จะตระหนกัรู้วา่สง่ผลให้เกิดอนัตรายตอ่ร่างกายและจิตใจก็ตาม  

3.2 การมองเห็นโทษของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ เป็นสิ่งท่ีผู้ ให้ข้อมลูหลกั
ได้เห็นโทษหรือผลกระทบต่อสขุภาพ ท่ีได้จากการท าให้มีรูปร่างสวยงาม โดยการมีพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ รวมถึงการได้มีรูปร่างกลบัคืนสู่สภาพเดิมหรือมีน า้หนกัท่ีมากขึน้กว่าเดิม เม่ือระยะเวลาผ่าน
ไปช่วงหนึ่งกลบัมีพฤติกรรมการกินผิดปกติอีกครัง้ แต่ใช้วิธีการอาจเหมือนหรือแตกต่างไปจากเดิม 
เพื่อให้ตนเองกลับไปมีรูปร่างท่ีสวยงามอีกครัง้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบผู้ ให้ข้อมูลหลักได้
มองเห็นโทษของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ตวัอยา่งเช่น 

“ยีห่อ้บำชิ เป็นยำลดควำมอว้น เป็น Soft Jel เม็ดสีเขียวๆ ช่วงเวลำทีล่ดนีคื้อ
หนูจะวูบตลอด คนรอบขำ้งทกัหนูว่ำหนูโทรมแลว้ หนูผอมเกินไปแลว้” (สม้โอ-วยัรุ่นตอนปลำย) 

“มนั Yo-Yo จำกกินยำลดน ้ำหนกั กินยำตัง้แต่อำยปุระมำณ 22-23 ปี ตอนนี ้35 ปี 
ประมำณ 10 กว่ำปี เหมือนร่ำงกำยเรำกินอะไรมำเยอะแลว้ ยำพวกนีม้นัท ำอะไรเรำไม่ได”้ (ก๊ิก-วยั
ผูใ้หญ่ตอนตน้) 

สรุปได้ว่า ผู้ ให้ข้อมลูหลกัสว่นมากรู้ผลกระทบท่ีเกิดผลเสียตอ่สขุภาพ จากการมี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยการใช้วิธีการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัการลดน า้หนกั มีผลทางด้านร่างกาย 
ได้แก่ 1) ผลกระทบทางด้านร่างกาย เช่น หัวใจเต้นเร็ว เหน่ือยง่าย มองเห็นภาพซ้อน กินได้น้อยลง 
กระหายน า้บ่อย คอแห้งปากแห้ง นอนไม่หลบั เหง่ือออกมาก อาการวบู อาการเบรอๆ น า้หนักไม่ค่อย
ลดลง กลบัมาอ้วนอีกครัง้ ราคาแพง เป็นต้น 2) ผลกระทบทางด้านจิตใจ เช่น รู้สกึทรมานจากการกินยา 
มีอาการหงุดหงิด เป็นต้น ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความรู้เชิงประเมินค่าถึงประโยชน์และโทษของการมี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ มีความรู้สกึนกึคิด และมีความพร้อมกระท าพฤติกรรมการกินผิดปกติ  

ดงันัน้ ช่วงหลงัจากกระบวนการการมีรูปร่างสวยงาม เป็นช่วงระยะของการท่ีผู้ให้
ข้อมลูหลกัได้มาซึง่การมีรูปร่างสวยงามตามท่ีตนปรารถนาและเกิดความพงึพอใจ และได้รับการยอมรับ
จากกลุ่มเพื่อนหรือคนในสงัคม หลงัจากนัน้ก็หยดุการมีพฤติกรรมต่างๆ นัน้ ซึง่ผู้วิจยัน าข้อมลูแบ่งเป็น 
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2 หวัข้อหลกั ได้แก่ 1) การมองเห็นคณุคา่การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ และ 2) การมองเห็นโทษของการ
มีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ส่งผลให้มีแนวโน้มการท าพฤติกรรมดงักล่าวซ า้ๆ ถึงแม้ว่าจะตระหนกัรู้ว่า
สง่ผลให้เกิดอนัตรายตอ่ร่างกายและจิตใจก็ตาม ดงันัน้ผู้วิจยัได้ท าการลงรหสัและจดัหมวดหมู่ข้อมลูใน
การวิเคราะห์ข้อมลูครัง้นี ้แสดงดงัตาราง 16 

ตาราง 16 ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการกินผิดปกติและกระบวนการการมีรูปร่างสวยงาม 

ประเดน็ทีศกึษา 
 

ขัน้ตอนการน าไปสูก่าร
กินผิดปกติ 

ลกัษณะการกินผิดปกติ/สาเหต ุ
ของพฤติกรรม 

ตวัอยา่งคณุลกัษณะของพฤติกรรม 
การกินผิดปกติ 

การท าความเข้าใจ
ลักษณะพฤตกิรรม 
การกนิผิดปกต ิ

ลกัษณะพฤติกรรม 
การกินผิดปกติ 

- กินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa 
- กินผิดปกติแบบ Bulimia  
  Nervosa 
- กินผิดปกติแบบ Binge Eating 

- จ ากดัอาหาร  กลวัอ้วน  เจ้าระเบียบ 
- กินอาหารจ านวนมาก รู้สกึผิด 
  แล้วน าอาหารออกจากร่างกาย 
  หรือคมุน า้หนกั 
- กินจ านวนมาก ไมส่นใจเอาอาหาร 
  ออกจากร่างกาย 
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 ตาราง 16 (ตอ่) 

ประเดน็ทีศกึษา 
 

ขัน้ตอนการน าไปสูก่าร
กินผิดปกติ 

ลกัษณะการกินผิดปกติ/สาเหต ุ
ของพฤติกรรม 

ตวัอยา่งคณุลกัษณะของพฤติกรรม 
การกินผิดปกติ 

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
พฤตกิรรมการกนิ
ผิดปกต ิ

1. ผลการวิเคราะห์ท่ี 
     สอดคล้องกบัตวัแปรท่ี 
     พบในเชิงปริมาณ 

- อิทธิพลภายในตวับคุคล 
 

- เจตคติที่มีตอ่พฤติกรรมการกิน 
   ผิดปกติ 
- การรับรู้ความสามารถตนเองใน 
  การจดัการการมีรูปร่างสวยงาม 
- การตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการ 
  กินผิดปกติ 

  - อิทธิพลระหวา่งบคุคล 
 

- การสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่ 
  เพ่ือนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม 
- ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่าง 
  สวยงาม 

  - อิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม - การเข้าถงึแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่
การมีรูปร่างสวยงาม 
- รายได้ของครอบครัว 

 2. ผลการวิเคราะห์ท่ี 
    นอกเหนือจากผลการ 

- การเจ็บป่วยท่ีมีในอดีตก่อนท าการ 
   ควบคมุน า้หนกั 

 

     วิเคราะห์ในเชิงปริมาณ - หน้าสวยแล้วหุ่นต้องดี  
  - แรงเสริมจากการเลีย้งดขูอง 

  ครอบครัวเพ่ือการควบคมุน า้หนกั 
 

  -  ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกบั 
  การกินยาคมุก าเนิดท าให้อ้วน 

 

  - ผู้บริโภคความผอมมาสูก่ารเป็น 
  ผู้แทนจ าหน่าย 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

ประเดน็ทีศกึษา 
 

ขัน้ตอนการน าไปสูก่าร
กินผิดปกติ 

ลกัษณะการกินผิดปกติ/สาเหต ุ
ของพฤติกรรม 

ตวัอยา่งคณุลกัษณะของพฤติกรรม 
การกินผิดปกติ 

กระบวนการที่น าไปสู่ 
การมีรูปร่างสวยงามของ
ผู้หญิงไทย ภายใต้บริบท
วัฒนธรรมการบริโภค 

1.ช่วงก่อนเข้าสู่ 
   กระบวนการการม ี
    รูปร่างสวยงาม 

- แรงบนัดาลใจทีท่ าให้อยากม ี
  รูปร่างสวยงาม 
 

- ความต้องการของตนเอง 
- ครอบครัว/เพื่อน/คนรู้จกัแนะน า 
- อาชีพ: นกัเต้น ขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ 
- เหน็ตวัแบบจากสื่อ   

     - การรับรู้ค่านิยมวฒันธรรมการ 
  บริโภคอาหารเพื่อความผอม 

- ค่านิยมทางวฒันธรรมการผอม 
- การกินอาหารคลีน/สขุภาพ 
- การสร้างวาทกรรมเก่ียวกบัสขุภาพ/ 
  ความงามบนเรือนร่าง 

  - การมองเหน็คณุค่าของความ 
  อยากผอม 

- อาชีพ: นกัเต้น ขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ 
- ท าให้หุน่ดีเป็นที่ยอมรับจากกลุม่ 
  เพือ่นและสงัคม 

  - การเสาะแสวงหาแหลง่ข้อมลู 
  เพื่อการควบคมุน า้หนกั 

- ค้นแหลง่ข้อมลูการควบคมุน า้หนกั 

  - การติดสินใจแน่วแน่ว่าอยาก 
  ผอมโดยการควบคมุน า้หนกั 

- ท าการก าหนดทางเลือก 
- ท าการวิเคราะห์และประเมินวิธีการ 
  ต่างๆ  
- ท าการเลือกวิธีการที่ดีท่ีสดุ  

 2. ช่วงเข้าสู่กระบวนการ 
    การมีรูปร่างสวยงาม  

- การเข้าถึงแหลง่บริการที่เอือ้ตอ่ 
  การมีรูปร่างสวยงาม 

- การเปิดรับข้อมลูความรู้จากแหลง่ 
  บริการ: โซเชียลมีเดีย ร้านค้า  
  Beauty/สถานบริการสขุภาพ 
- วิธีการค้นหาข้อมลูผ่านทาง 
  โซเชียลมีเดีย  

  - การจดัการตนเองให้มีรูปร่าง 
  สวยงาม 

- ค้นหาวิธีจดัการตนเองให้มีรูปร่าง 
  สวย 
- การค้นหาข้อมลูผ่านสื่อต่างๆ 

 3. ช่วงหลงัจาก 
    กระบวนการการมี 

- การมองเหน็คณุค่าการมีพฤติกรรม 
  การกินผิดปกติ 

- ข้อดีของการการกินผิดปกติ 

     รูปร่างสวยงาม - การมองเหน็โทษของการมี 
  พฤติกรรมการกินผิดปกติ 

- ข้อเสียของการการกินผิดปกติ 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพื่อ 1) การสร้างและพฒันาแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ของผู้หญิงไทย ท่ีมีคุณภาพเท่ียงตรงและเช่ือมั่น 2) ทดสอบและพัฒนาแบบจ าลองสมการโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตปัุจจยัจิตสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3) ค้นหาค าอธิบายเก่ียวกบัตวัแปรท่ีมีผลต่อการมีรูปร่างสวยงามและ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ และ 4) ท าความเข้าใจกระบวนการการมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย ท่ีน าไปสู่
พฤติกรรมการกินผิดปกติ ภายใต้บริบทวัฒนธรรมการบริโภค โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) แบบมีล าดบัเชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) ท่ีมีระยะต่อเน่ืองกัน 
แบง่เป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ และตามด้วยระยะท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ 
โดยผู้วิจยัน าเสนอการสรุปผลการวิจยัระยะท่ี 1 และ 2 การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะของการวิจยั 
มีรายละเอียดดงันี ้

สรุป 
 ผลการวิจัยระยะที่ 1 เชิงปริมาณ   

การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้น าเสนอ แบ่งออกเป็น 3 หวัข้อหลกั ได้แก่ ลกัษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตวัอยา่ง สรุปผลของวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 และสรุปผลของวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2  มีรายละเอียดดงันี ้

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจยัครัง้นี ้กลุม่ตวัอยา่งเป็นผู้หญิงไทยท่ีมีช่วงอาย ุ18-40 ปี จ านวนทัง้หมด 1,000 คน 

โดยแบง่กลุม่ตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่วยัรุ่นตอนปลาย เป็นนกัศกึษาผู้หญิง จ านวน 500 คน ท่ีมี
ช่วงอาย ุ18-24 ปี (20.49±1.23 ปี) มีน า้หนกัตามเกณฑ์สว่นสงู BMI เฉลี่ย 21.10 (SD=4.00) ก าลงั
เรียนระดับปริญญาตรี ทัง้หมดมีสถานภาพโสด มีรายได้ครอบครัว ต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน  
คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ 10,001-25,000 บาทตอ่เดือน คิดเป็นร้อยละ 27 สว่นใหญ่อาศยัอยู่กบั
เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมาคือ อาศยัอยู่คนเดียวและอยู่คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 21.4 และคา่ใช้จ่าย
ในการรับบริการท่ีสถานเสริมความงามหรือคลนิิกเวชกรรมเก่ียวกบัการควบคมุน า้หนกัหรือไม ่ในช่วง 3 
เดือนท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่ไม่มีคา่ใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาคือ มีคา่ใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 25 และ 
2) กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น  เป็นวยัท างาน ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวน 500 คน ท่ีมีช่วงอายุ 25-40 ปี (30.38±4.85) มีน า้หนักตามเกณฑ์ส่วนสูง BMI เฉลี่ย 22.78 
(SD=3.65) มีระดบัการศกึษาสงูสดุในปัจจบุนัมากท่ีสดุคือระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมา
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คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 14.8 สถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็น     
ร้อยละ 72.4 รองลงมาคือสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 24.8 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัท คิดเป็น
ร้อยละ 36.6 รองลงมาคือ รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 23.2 มีรายได้ครอบครัว มากท่ีสดุคือ 10,001-25,000 บาท
ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 45.6 รองลงมาคือ 25,001-40,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 35.6 ส่วนใหญ่อาศยั
อยู่กบัญาติพี่น้อง คิดเป็นร้อยละ 30.4 รองลงมาคือ อยู่คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 24.2 และค่าใช้จ่าย
ในการรับบริการที่สถานเสริมความงามหรือคลินิก เวชกรรมเก่ียวกับการควบคุมน า้หนักหรือไม่ 
ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 68.6 รองลงมาคือ มีค่าใช้จ่าย คิดเป็น
ร้อยละ 31.4 

สรุปผลของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ เพื่อการสร้างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรม
การกินผิดปกตขิองผู้หญิงไทยที่มีคุณภาพเที่ยงตรงและเช่ือม่ัน 

ผู้ วิจัยสร้างแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทงานวิจยัและครอบคลมุกบันิยามเชิงปฏิบตัิการของตวัแปร จ านวน 34 ข้อ มี 3 องค์ประกอบคือ 1) การ
กินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa 2) การกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa และ 3) การกินผิดปกติแบบ 
Binge Eating เป็นแบบวดัมาตรประเมิน 6 หน่วย ตัง้แต่ “ปฏิบตัิมากท่ีสดุ” และลดลงตามล าดบัจนถึง “ไม่ได้
ปฏิบัติเลย” เป็นข้อค าถามท่ีมีทัง้ทางบวกและทางลบ กรณีข้อความทางบวก ให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วน
ข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงข้าม ถ้าผู้ตอบท่ีได้คะแนนสูงกว่าแสดงถึงการมีพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติมากกว่าผู้ตอบท่ีได้คะแนนต ่ากว่า น าไปตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาจากผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน 
โดยพิจารณาจากค่า IOC ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป พบว่าข้อค าถามผ่านเกณฑ์ จ านวน 30 ข้อ น าไปทดสอบเพื่อหา
ความเช่ือมัน่ของแบบวดัฉบบัทดลองใช้กบัประชากรท่ีใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่าง จ านวน 100 คน ได้แก่ กลุ่ม
วยัรุ่นตอนปลาย จ านวน 50 คน และกลุ่มวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น จ านวน 50 คน พบว่าแบบวดัฉบบัทดลองใช้มีค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .250-.738 ค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั .917 ค่าที อยู่ระหว่าง 2.72-9.25 มีข้อค าถาม
จ านวน 27 ข้อ น าไปใช้จริงกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวนทัง้หมด 1,000 คน ได้แก่ กลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย จ านวน  
500 คน และกลุ่มวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น จ านวน 500 คน พบว่าแบบวดัฉบบัจริงมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
.647-.839 มีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั .923 มีค่าความเช่ือมัน่ด้านการกินแบบ Anorexia Nervosa เท่ากบั .939 
แบบ Bulimia Nervosa เท่ากับ .869 และแบบ Binge Eating เท่ากับ .931 จากนัน้ ผู้ วิจัยตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ได้ผลดงันี ้ 

ผู้วิจยัน ามาวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของ  
ผู้หญิงไทยด้วยองค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 1 พบว่ามี
ตวัชีว้ดัทัง้ 19 ตวั ค่าน า้หนักองค์ประกอบตัง้แต่ .67-.92 ข้อ มีค่า t ตัง้แต่ 23.82-37.05 โดยมีนัยส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั .01 ค่าดชันีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ (ค่า 2=639.62, p<.01, 

df=145, 2/df=4.41, RMSEA=.060, SRMR=.038, GFI=.93, CFI=.98) (ตาราง 7 หน้า 150) มี 3 องค์ประกอบ
คือ 1) การกินแบบ Anorexia Nervosa (ค่า CR=.929, AVE=.566) 2) การกินแบบ Bulimia Nervosa (ค่า CR 
=.882, AVE=.654) และ 3) การกินแบบ Binge Eating (ค่า CR=.923, AVE=.671) (ตาราง 8 หน้า 151) ดังนัน้ 
แสดงวา่ทัง้ 3 องค์ประกอบของพฤติกรรมการกินผิดปกติมีความเท่ียงตรงเชิงลูเ่ข้าอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

จากผลการวิเคราะห์ดชันีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบั

ท่ี 2 กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พบวา่คา่ 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 ตัง้แต่ 11.02-17.75 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ค่าความเช่ือมัน่ของตวั
แปรแฝง (CR)=.742 และคา่เฉลี่ยความแปรปรวนท่ีสกดัได้ (AVE)=.514 (ตาราง 9 หน้า 154) ดงันัน้ แสดงวา่ข้อ
ค าถามท่ีใช้วดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงมีระดบัดี และทัง้สามตวัแปรแฝงมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบ
ใกล้เคียงกนั ซึง่สามารถสะท้อนถึงตวัแปรแฝงพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติของผู้หญิงได้ใกล้เคียงกนั 

สรุปผลของวัตถุประสงค์ข้อที่  2 คือ เพื่อทดสอบและพัฒนาแบบจ าลองสมการ
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยจติสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมการกินผิดปกตขิอง
ผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้กับ
ข้อมูลเชิงประจกัษ์ พบว่าดชันีวดัความสอดคล้องของกลุ่มดชันีความกลมกลืนแบบสมบูรณ์ (Absolute Fit 

Indexes) มี ค่ า  2=356.70, df=102, p=.000, GFI=.95, RMSEA [90% Cl]=.075 [.045,.085], SRMR=.018 
และดัชนีความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Incremental Fit Indexes) มีค่า CFI=.96 และค่า TLI=.98, Relative 

2=3.49 แสดงวา่แบบจ าลองโครงสร้างมีความกลมกลืน (ตาราง 10 หน้า 156)  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของ                

ผู้หญิงไทย เรียงล าดบัจากคา่สมัประสทิธ์ิอิทธิพลจากมากไปน้อยคือ การตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติมีอิทธิพลรวม .74 มีอิทธิพลทางตรง .74 ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม โดยมีอิทธิพล
รวม .41 แบ่งเป็นอิทธิพลทางตรง .24 และอิทธิพลทางอ้อม .17 การเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมี
รูปร่างสวยงาม มีอิทธิพลรวม .40 แบ่งเป็นอิทธิพลทางตรง .18 และอิทธิพลทางอ้อม .22 เจตคติท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ มีอิทธิพลรวม .34 แบ่งเป็นอิทธิพลทางตรง .19 และอิทธิพลทางอ้อม .16 การรับรู้
ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม  มีอิทธิพลรวม .23 แบ่งเป็นอิทธิพลทางตรง .15 และ
อิทธิพลทางอ้อม .08 การสนับสนุนทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม มีอิทธิพลรวม .23 
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แบ่งเป็นอิทธิพลทางตรง .15 และอิทธิพลทางอ้อม .08 และรายได้ของครอบครัว มีอิทธิพลรวม .01 มีอิทธิพล
ทางตรง .01 ทัง้นีต้ัวแปรเชิงสาเหตุดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติได้ ร้อยละ 79 นอกจากนัน้ พบตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดย
เรียงล าดับจากค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลจากมากไปน้อยคือ การเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่าง
สวยงาม โดยมีอิทธิพลทางอ้อม .46 เจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ   มีอิทธิพลทางตรง .34 การ
สนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม มีอิทธิพลทางอ้อม .26 ผา่นตวัแบบจากสื่อของ
การมีรูปร่างสวยงาม มีอิทธิพลทางอ้อม .20 ผ่านการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่าง
สวยงาม มีอิทธิพลทางตรง .18 ทัง้นีต้วัแปรเชิงสาเหตดุงักล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรการ
ตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติได้ร้อยละ 58 และพบตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้
ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม เรียงล าดบัจากคา่สมัประสทิธ์ิอิทธิพลจากมากไปน้อย
คือ การเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม มีอิทธิพลทางตรง .43 การสนบัสนุนทางสงัคมจาก
กลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม มีอิทธิพลทางตรง .24 และตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม        
มีอิทธิพลทางตรง .18 ทัง้นีต้ัวแปรเชิงสาเหตุดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการรับรู้
ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงามได้ร้อยละ 55 ซึง่ไม่มีตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่เจต
คติท่ีมีตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการวิจัยระยะที่ 2 เชิงคุณภาพ  
ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์เชิงคณุภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง

กบัการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่นคือ 1) ผลการวิเคราะห์ท่ีสอดคล้องกบัตวัแปรท่ี
พบในเชิงปริมาณ และ 2) ผลการวิเคราะห์ท่ีนอกเหนือจากผลการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ และส่วนท่ี 2 
กระบวนการท่ีน าไปสู่การมีรูปร่างสวยงามของผู้ หญิงไทย ภายใต้บริบทวัฒนธรรมการบริโภค โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ส่วนที่ 1 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการมีพฤตกิรรมการกินผิดปกต ิ
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกั มีจ านวนทัง้หมด 19 คน พบว่ามีลกัษณะพฤติกรรม

การกินผิดปกติ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) การกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa พบในวยัรุ่น
ตอนปลาย และวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น 2) การกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa สลบักบัการกินผิดปกติแบบ 
Bulimia Nervosa พบในวยัรุ่นตอนปลาย และ 3) การกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa สลบักบัการกินผิดปกติ
แบบ Binge Eating พบในวยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น ในการวิเคราะห์ข้อมลูส่วนนี ้ผู้วิจยัน าเสนอ
ให้เห็นค าอธิบายของตวัแปรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น (Sub-Themes) มี
รายละเอียดดงันี ้
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1.ผลการวิเคราะห์ท่ีสอดคล้องกบัตวัแปรท่ีพบในเชิงปริมาณ 
ผู้ วิจัยน าทฤษฎีอิทธิพลสามทางมา ใช้ในการอธิบายตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับ

พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยเช่ือว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากอิทธิพล 3 หวัข้อหลกั (Categories) 
มีรายละเอียดดงันี ้

1.1 อิทธิพลภายในตวับคุคล แบ่งออกเป็น 3 หวัข้อย่อย (Sub-Categories) 
ได้แก่ เจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่าง
สวยงาม และการตดัสนิใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ  

1.2 อิทธิพลระหว่างบุคคล ผู้ วิจัยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อย่อย (Sub-
Categories) ได้แก่ การสนบัสนุนทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงามและตวัแบบ
จากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม  

1.3 อิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม ผู้ วิจัยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ
ย่อย (Sub-Categories) ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงามและรายได้ของ
ครอบครัว 

2.ผลการวิเคราะห์ท่ีนอกเหนือจากผลการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ  
ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการกินผิดปกติ ท่ีพบนอกเหนือจากท่ีได้จากข้อ

ค้นพบการวิจยัเชิงปริมาณแล้ว ผู้วิจยัได้ค้นพบตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการกินผิดปกติ ท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์เชิงลึกของผู้ ให้ข้อมูลหลัก ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การเจ็บป่วยท่ีมีในอดีตก่อนท าการ
ควบคมุน า้หนกั หน้าสวยแล้วหุ่นต้องดี แรงเสริมจากการเลีย้งดขูองครอบครัวเพื่อการควบคมุน า้หนกั ความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับการกินยาคุมก าเนิดท าให้อ้วนและผู้ บริโภคความผอมมาสู่การเป็นผู้ แทน
จ าหน่าย 

ส่วนที่ 2 กระบวนการที่น าไปสู่การมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย ภายใต้บริบท
วัฒนธรรมการบริโภค   

ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์การวิจยัเชิงปริมาณร่วมกบัการวิจยัเชิงคณุภาพ เพื่อท าให้สามารถ
เข้าใจรายละเอียดอย่างลุม่ลกึของกระบวนการท่ีน าไปสู่การมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย จนน าไปสูก่าร
กินผิดปกติ โดยแบง่ออกเป็น 3 ประเด็นยอ่ย (Sub-Theme) ได้แก่ 

1. ช่วงก่อนเข้าสู่กระบวนการท่ีน าไปสู่การมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย แบ่ง
ออกเป็น 5 หวัข้อหลกั (Categories) ได้แก่ 1) แรงบนัดาลใจท่ีท าให้อยากมีรูปร่างสวยงาม 2) การรับรู้
ค่านิยมวฒันธรรมการบริโภคอาหารเพื่อความผอม 3) การมองเห็นคณุค่าของความอยากผอม 4) การ
เสาะแสวงหาแหล่งข้อมูลเพื่อการควบคุมน า้หนัก และ 5) การตัดสินใจแน่วแน่ว่าอยากผอมโดยการ
ควบคมุน า้หนกั 
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2. ช่วงเข้าสู่กระบวนการการมี รูปร่างสวยงาม  แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก 
(Categories) ได้แก่ 1) การเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม และ 2) การจดัการตนเองให้มี
รูปร่างสวยงาม 

3. ช่วงหลังจากกระบวนการการมีรูปร่างสวยงาม แบ่งเป็น  2 หัวข้อหลัก 
(Categories) ได้แก่ 1) การมองเห็นคณุค่าการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ และ 2) การมองเห็นโทษของ
การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ 

อภปิรายผลการวิจัย  
การสร้างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ที่ มีคุณภาพ

เที่ยงตรงและเช่ือม่ัน  
การตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทยท่ีพฒันาขึน้ จาก

ผลการวิจยัครัง้นีพ้บว่าแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทยท่ีสร้างขึน้ มีคา่อ านาจจ าแนกราย
ข้อดีและแบบวดัมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง โดยพิจารณาจากการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่าง
ค่าคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม แสดงว่าข้อค าถามต่างๆ ท่ีประกอบขึน้มาวดัแบบวดัพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติของผู้หญิงไทยสามารถวดัในสิ่งเดียวกนั และแบบวดัฉบบันีไ้ด้รับการตรวจสอบความเช่ือมัน่ 0.94 
ท าให้เห็นได้ว่าข้อค าถามต่างๆ สามารถวดัในสิ่งเดียวกัน สอดคล้องกับการศึกษาของสติกส์ และคณะ 
(Stice et al, 2000) ได้พัฒนาแบบวดั Self -Report Scale for Eating Disorder Diagnosis Scale ประเมิน 
Anorexia Bulimia และ Binge Eating disorder พบว่าแบบวัดมีค่า Test-Retest Reliability เท่ากับ 0.87 
และ Internal Consistency เท่ากบั 0.89 มีคา่ความเช่ือมัน่ (Cronbach’s alpha) เท่ากบั 0.91  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 1 ของพฤติกรรมการกินผิดปกติของ             
ผู้หญิงไทย พบว่าแบบจ าลองการวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิง
ประจักษ์ สามารถจ าแนกออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการกินผิดปกติแบบ Anorexia Nervosa    
2) ด้านการกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa และ 3) ด้านการกินผิดปกติแบบ Binge Eating โดยมีดชันี

ความกลมกลืนของแบบจ าลอง ประกอบด้วย ค่า 2= 639.62, df=145, 2/df=4.41, RMSEA=.060, 
SRMR=.038, GFI=.93, CFI=.98 เม่ือพิจารณาคา่ดชันีเหลา่นีก้บัเกณฑ์ความกลมกลืนของโมเดลกบัข้อมลู

เชิงประจกัษ์ พบว่าแม้ค่า 2 มีนัยส าคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาค่าดชันี GFI, RMSEA, SRMR และ 

CFI ดชันีทุกค่าผ่านเกณฑ์ท่ีบ่งบอกได้ว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจกัษ์ ทัง้นีค้่าสถิติ 2     
มีจุดอ่อนท่ีอาจมีนัยส าคญัทางสถิติได้ เน่ืองจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีจ านวนมาก แม้ว่าโมเดลจะมี
ความกลมกลืนแล้วก็ตาม (Brown & Cudeck, 1992) แสดงว่าแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิง
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ท่ีพฒันาขึน้มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ .67-.92 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่คา่น า้หนกัองค์ประกอบอยูใ่นระดบัดี  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 2 ของพฤติกรรมการกินผิดปกติของ            
ผู้หญิงไทย พบว่าแบบจ าลองการวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิง

ประจักษ์  โดยมีค่า 2=673.78, df=145, 2/df=4.64, p=.000, GFI=.93, RMSEA=.068, SRMR=.038, 
CFI=.98 เม่ือพิจารณาค่าดชันีเหล่านีก้ับเกณฑ์ความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า     

แม้ค่า 2 มีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาค่าดชันี GFI, RMSEA, SRMR และ CFI ดชันีทุกค่าผ่าน
เกณฑ์ท่ีบ่งบอกได้ว่าโมเดลมีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ซึง่มีค่าเฉลี่ยความแปรปรวนท่ีสกดัได้ 
(AVE) เท่ากับ .514 และค่าความเช่ือมั่นของตัวแปรแฝง (CR) เท่ากับ .742 โดยพบการกินแบบ Bulimia 
Nervosa มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมากท่ีสุดคือ .98 ซึ่งสอดคล้องกับ บอร์ซี โคสคี ร์ และคณะ 
(Borzekowski et al, 2010: 1526–1534) ท่ีพบว่าการกินแบบ Bulimia Nervosa มีมากท่ีสุดร้อยละ 35 ของ
ผู้หญิงท่ีกินผิดปกติ และการศึกษาของริคานิและคณะ (Rikani; et al.  2013) พบว่าการกินผิดปกติแบบ 
Bulimia Nervosa พบมากท่ีสุดในผู้ หญิงวัยกลางคน ส่วนค่าความเช่ือมั่นในการวัดองค์ประกอบมีค่า
มากกว่า .70 (Fornell & Larcker, 1981; Bagozzi & Yi, 1988) แสดงว่าองค์ประกอบทุกตวัท่ีวดัด้วยตวับ่งชี ้
มีความเช่ือมั่นในระดับสูง เม่ือพิจารณาความเท่ียงตรงจากค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวบ่งชีท่ี้
องค์ประกอบสามารถอธิบายได้ ซึง่มีคา่ >.50 แสดงว่าองค์ประกอบทัง้ 3 องค์ประกอบ มีความเท่ียงตรงใน
การวดัองค์ประกอบของพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงในภาพรวมได้ (Convergent Validity) (Fornell 
& Larcker,1981) ดังนัน้ แบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้ หญิงท่ีพัฒนาขึน้สามารถน าไปใช้วัด
พฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทยกลุม่อ่ืนต่อไปได้  

สรุปได้ว่า แบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้ หญิงไทย ภายใต้บริบทสังคมและ
วฒันธรรมไทย ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีคณุภาพเท่ียงตรงและเช่ือมัน่ สามารถใช้วดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของ
ผู้หญิงไทยได้  

การทดสอบและพัฒนาแบบจ าลองสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยจิต
สังคมที่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ผู้วิจยัน าเสนอการอภิปรายผลแบ่งออกเป็น 2 หวัข้อ ได้แก่ 1) การตรวจสอบความกลมกลืน
ของแบบจ าลองตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ และ 2) ตวัแปรเชิงสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่พฤติกรรม
การกินผิดปกติ มีรายละเอียดดงันี ้
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1. การตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้กับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ พบว่าแบบจ าลองสมการโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตปัุจจยัจิตสงัคมท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

โดยดชันีความกลมกลืนแบบสมบูรณ์ (Absolute Fit Indexes) มีค่า 2=356.70, df=102, p=.000, GFI=.95, 
RMSEA [90% Cl]=.075 [.045,.085], SRMR=.018 และดชันีความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Incremental 
Fit Indexes) มีค่า CFI=.96 และค่า TLI=.98 และดชันีความกลมกลืนเชิงประหยดั (Primary Fit Indexes) 

มีค่า CAIC=731.69 และค่า Relative 2=3.49 (ตาราง 10 หน้า 156) แสดงว่าแบบจ าลองโครงสร้างมี
ความกลมกลืน แสดงว่าแบบจ าลองโครงสร้างมีความกลมกลืน โดยดชันีความกลมกลืนทกุตวัผ่านเกณฑ์ 
มีเพียงคา่สถิติไคสแควร์เพียงตวัเดียวท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ ทัง้นีค้า่สถิติไคสแควร์มีจดุอ่อนท่ีอาจมีนยัส าคญัทาง
สถิติได้เน่ืองจากจ านวนตวัอย่างมีจ านวนมาก แม้ว่าแบบจ าลองโครงสร้างจะมีความกลมกลืนแล้วก็ตาม 
(Brown; & Cudeck. 1993) ดงันัน้ แบบจ าลองสมการโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุปัจจยัจิตสงัคมท่ีมี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความกลมกลืนกบั
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

2. ตวัแปรเชิงสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติ  
ผู้ วิจัยกล่าวถึงปัจจัยจิตสังคมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ ภายใต้

แนวคิดทฤษฎีอิทธิพลสามทาง โดยเช่ือว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจาก 3 อิทธิพล มีรายละเอียด
ดงันี ้

1. อิทธิพลภายในตวับคุคล ได้แก่  
1.1 ตวัแปรเจตคติท่ีมีตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติ จากผลการวิจยัพบว่า  เจตคติ

ท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 
.19 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .16 
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกจากนัน้ ผู้ วิจัยยังพบผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัเชิงปริมาณท่ีกลา่วไว้ข้างต้น ท่ีได้จากการสมัภาษณ์ พบว่าผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความคิด ความเช่ือ
ต่อการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยการมองเห็นคณุค่าหรือประโยชน์ของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ 
ท าให้มีรูปร่างสวยงามตามท่ีตนปรารถนา หรือเป็นท่ียอมรับในสงัคมของคนท างานท่ีมีบคุลิกภาพดี หรือเป็น
ท่ียอมรับในกลุ่มเพื่อน ท าให้สามารถอยู่ในอาชีพได้ เม่ือมีเจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติดงักล่าว
แล้ว ท าให้มีแนวโน้มหรือพร้อมท่ีจะท าตามเปา้หมายของเจตคติ โดยพยายามน าวิธีการตา่ง  ๆท่ีเหมาะสมกบั
ตนและสามารถท าได้ เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ลดน า้หนัก การออกก าลังกายเป็น
ระยะเวลายาวนาน เป็นต้น เน่ืองจากได้ผลดีและรวดเร็ว  จนน าไปสู่การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ถึงแม้
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บางครัง้รู้ว่าอาจเกิดผลเสียตอ่ร่างกายบ้าง แตย่งัคงต้องการกลบัไปใช้ผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกัเหมือนเดิมหรือ
หาผลิตภณัฑ์ใหม่  ๆอีกครัง้ ผลครัง้นีส้นบัสนนุแนวคิดของแมคไกวร์ (McGuire, 1985) กลา่วถึง การท่ีบคุคล
มีเจตคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนัน้ ไม่ว่าจะเป็นวตัถุสิ่งของ ความคิดหรือบุคคล ประกอบด้วย 3 ประการคือ 1) ด้าน
องค์ความรู้หรือประสบการณ์เดิมของบุคคลนัน้ท่ีมีต่อเป้าหมายของเจตคติ รวมถึงความเช่ือท่ีเก่ียวกบัสิ่ง
นัน้  2) ด้านความรู้สกึและอารมณ์ของบคุคลนัน้มีตอ่เปา้หมายของเจตคติ ซึง่เป็นการประมาณคา่ความรู้สกึ
เชิงบวกหรือลบกบัสิ่งต่าง  ๆและ 3) ด้านพฤติกรรม เป็นความพร้อมของบุคคลในการตอบสนองต่อเปา้หมาย
ของเจตคติ ซึง่เป็นแนวโน้มของการแสดงออกทางการกระท าของบุคคลนัน้  ๆเช่นเดียวกบัแนวคิดของ งามตา 
วนินทานนท์ (2535: 215) กล่าวว่า เจตคติเป็นจิตลกัษณะท่ีเกิดจากการรู้คิดเชิงประเมินค่าเก่ียวกับสิ่งนัน้ 
ท าให้เกิดประโยชน์หรือโทษของบุคคล ท าให้รู้สึกโน้มเอียงไปในทางชอบหรือพอใจมากถึงน้อยต่อสิ่งนัน้  ๆ
รวมทัง้ความพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมเฉพาะอย่าง อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเห็นประโยชน์หรือพอใจตอ่
สิ่งนัน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัณย์ พิมพ์ทอง (2557: 1-3) พบว่าเจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภค
อยา่งพอเพียงเป็นตวัแปรเชิงสาเหตท่ีุมีอิทธิพลทางตรงตอ่พฤติกรรมการบริโภคอยา่งพอเพียงของนกัศกึษา
ในประเทศไทยและมาเลเซียท่ีมีวฒันธรรมต่างกันได้ เช่นเดียวกับ โซวโอลิ โตล และ ยูเฮน ซนั (Zhuoli Tao & 
Yuhan Sun, 2015: 249-258) พบว่านกัเรียนผู้หญิงท่ีเป็นนกัเต้น 3 คน  มีคะแนน Eating Attitude TEST-26 >20 
คะแนน แสดงถึงการมีเจตคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติท่ีเสี่ยงตอ่การเป็นโรคการกินผิดปกติและความไม่
พงึพอใจในรูปร่างของตนเอง 

1.2 การรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม จากผลการวิจยั
ครัง้นีพ้บว่าการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม มีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .15 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการตดัสินใจแสดง
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .08 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ นอกจากนัน้ ผู้ วิจัยยงัพบผลจากการวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ท่ีได้จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ ให้
ข้อมลูหลกัมีการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการตนเองให้มีรูปร่างสวยงาม โดยเช่ือว่าตนเองสามารถ
ท าให้ตนเองมีรูปร่างสวยงามได้ ด้วยวิธีการตา่งๆ ได้แก่ 1) การควบคมุอาหาร เช่น การกินอาหารน้อยลง 
การไม่กินอาหารครบทุกมือ้ การงดอาหามือ้เย็น เป็นต้น 2) การออกก าลงักายควบคู่กับการกินยาลด
น า้หนกั     3) วิธีอ่ืนๆ เช่น การกินยาลดน า้หนกั การกินยาระบาย การล้วงคอเพื่อส ารอกอาหารออกมา
จะได้ไม่อ้วนหรือท าให้มีหน้าท้องแบนราบ การออกก าลงักายเป็นระยะเวลานานๆ ควบคู่กบัการกินยา
ลดน า้หนกั เป็นต้น ผู้ให้ข้อมลูหลกัสว่นใหญ่มีความพยายามลดน า้หนกัให้บรรลผุลส าเร็จ ในขณะท่ีบาง
คนมีปัญหาในการลดน า้หนกั ไม่สามารถปฏิบตัิได้ตามท่ีตนตัง้ใจแม้วา่จะใช้วิธีใดก็ตาม ท าให้บคุคลนัน้
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มีการรับรู้ความสามารถตนเองต ่าเกิดความท้อแท้ได้ โดยกลุ่มผู้ หญิงมักเปรียบเทียบกับผู้ อ่ืนท่ีอยู่ ใน
สถานการณ์เดียวกันเพื่อประเมินคุณค่าในตนเองอยู่เสมอ แต่ในขณะเดียวกันการได้เห็นตวัแบบจากสื่อ เช่น 
รายการโทรทศัน์ รูปภาพ โซเซียลเน็ตเวร์ค เป็นต้น และจากการสงัเกตตวัแบบจากบุคคล เช่น ดารา นกัร้อง 
นกัแสดง เป็นต้น ท าให้เพิ่มการกระตุ้นการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม และ
น าไปสู่การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติอีกครัง้ หรืออาจมีพฤติกรรมดงักล่าวซ า้  ๆแม้ว่าจะไม่มีประสิทธิภาพ
เท่ากบัการกระท าท่ีเคยบรรลผุลส าเร็จมาแล้วก็ตาม โดยผ่านการพิจารณาครุ่นคิดไตร่ตรอง ผ่านกระบวนการ
เลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการกิน เพื่อให้ตนเองมีรูปร่างสวยงามตามท่ีตนคาดหวงัไว้ โดยแตล่ะบคุคลใช้เกณฑ์
พิจารณาการตดัสนิใจในการเลือกวิธีท่ีแตกตา่งกนัไป ซึง่ผลครัง้นีส้นบัสนนุแนวคิดของ แบนดรูา (Bandura, 
1977) กล่าวถึง การรับรู้ความสามารถตนเอง เป็นความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อความสามารถในการ
จดัล าดบัสิ่งท่ีจะกระท า เพื่อให้บรรลตุ่อสถานการณ์ท่ีได้คาดหวงัไว้ มีผลกระทบตอ่ความคิด ความรู้สกึ
และแรงจูงใจท่ีบุคคลมีต่อตนเอง ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมท่ีท าสิ่งต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายของบุคคล 
(Bandura, 1999) และการท่ีบคุคลใดมีการรับรู้ความสามารถของตนตอ่การกระท าพฤติกรรมใดๆ นัน้สงู 
แสดงว่าบุคคลนัน้มีแนวโน้มท่ีจะกระท าพฤติกรรมนัน้สงูเช่นกัน ในทางตรงข้ามถ้าบุคคลใดมีการรับรู้
ความสามารถของตนต่อการกระท าพฤติกรรมใดๆ นัน้ต ่า แสดงว่าบุคคลนัน้มีแนวโน้มท่ีจะกระท า
พฤติกรรมนัน้ต ่าเช่นกันหรือไม่อาจท าพฤติกรรมนัน้เลย (Bandura, 2000: 42-45) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ป็อบ (Pop, 2016: 31-44) พบว่าระดบัการรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสมัพนัธ์
ทางลบกับความไม่พึงพอใจในรูปร่างของตนเอง (r=-.36, p<.0005) และพบร้อยละ 31 มีความไม่         
พึงพอใจในรูปร่างของตน และสอดคล้องกับการศึกษาของ ดีบอราฟ และคณะ (Deborah et al., 2014: 
663-668) พบว่าวยัรุ่นส่วนใหญ่มีความเช่ือในความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการกินท่ีเสี่ยงต่อ
การมีน า้หนักเกิน และการกินแบบ Binge Eating โดยการรับรู้ความสามารถของตนเองในการกิน            
มีความสมัพนัธ์กบัการควบคมุการกินอาหารเพื่อการลดน า้หนกั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<.01) และพบ
วิถีการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์ตอ่การน าอาหารเข้าสูร่่างกายท่ีเป็นการกินอาหารประเภทให้พลงังานท่ีเป็น
พวกขนมขบเคีย้ว  

1.3 การตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ จากผลการวิจยัครัง้นีพ้บว่าการ
ตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาด
อิทธิพลเท่ากับ .74 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนัน้ ผู้ วิจัยยังพบผลจากการวิจัยเชิง
คณุภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยัเชิงปริมาณท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ท่ีได้จากการสมัภาษณ์ พบว่าผู้ ให้
ข้อมลูหลกัมีการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกตินัน้ อนัเน่ืองมาจากหลายสาเหตดุ้วยกนั ท าให้
เกิดจากความไม่พึงพอใจในรูปร่างของตนเอง และตวัแบบก็เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้พวกเขาพยายามหา
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วิธีการตา่งๆ เพื่อท าให้ตนเองมีรูปร่างผอมบางหรือหุ่นดี โดยใช้เกณฑ์พิจารณาท่ีแตกตา่งกนับนพืน้ฐาน
ความคิด ความรู้สึก ความเช่ือและประสบการณ์ของตนเอง ได้แก่ ค าแนะน าจากเพื่อนหรือคนรู้จัก 
ส่วนประกอบหรือคุณสมบตัิของผลิตภัณฑ์ รูปภาพจากสื่อ การเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ราคา เป็นต้น  
เพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาครุ่นคิด ไตร่ตรอง วิเคราะห์สาเหตุของการ
ตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ การก าหนดทางเลือก/พฒันาทางเลือกและท าการเลือก
วิธีการท่ีดีท่ีสดุหรือสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพตนเองน้อยท่ีสดุ ซึง่ผลครัง้นีส้อดคล้องกบัทฤษฎีการเรียนรู้
ทางปัญญาสังคมของ แบนดูรา (Bandura, 1986) ท่ีกล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจท่ีมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ถ้าข้อมูลดังกล่าวนัน้เป็นท่ีพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ โดยอาศัยพืน้ฐาน 
ประสบการณ์ของบุคคลโดยตรง ท่ีมีปฏิกิริยาตอบสนองทางสังคมต่อพฤติกรรมนัน้ๆ โดยเขาให้
ความส าคญัอย่างมากต่อการถ่ายทอดมาตรฐานจากกระบวนการของตัวแบบ ดังนัน้กระบวนการ
ตัดสินใจจะส่งผลต่อบุคคลก็ต่อเม่ือพฤติกรรมนัน้มีคุณค่าการประเมินตนเองก็จะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบคุคลทนัที แตอ่ย่างไรก็ตามการท่ีบคุคลจะสนองตอ่กระบวนการตดัสินใจ
นัน้ ย่อมขึน้กับปัจจัยในการกระท านัน้ บุคคลนัน้จะรู้สึกภูมิใจถ้าการประเมินความส าเร็จของการ
กระท ามาจากความสามารถและการกระท าของเขาเอง และเทียบเคียงกบัแนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 33) กล่าวว่าในการเลือกท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก
ทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู่ ผู้บริโภคมักต้องตดัสินใจในทางเลือกต่างของการบริการและสินค้าอยู่เสมอ  
โดยมกัจะเลือกตามข้อมลูและข้อจ ากดัของสถานการณ์การตดัสินใจ จึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและ
อยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค ซึง่ในชีวิตประจ าวนัของเราสว่นใหญ่การตดัสินใจ มกัอาศยัประสบการณ์
หรือใช้สามญัส านกึและความเคยชิน ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ เบเกอร์ และคณะ (Baker, Little, 
& Brownell, 2003) พบว่าความตัง้ใจท่ีจะกินอาหารมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินอาหารของ
วัยรุ่นทัง้ชายและหญิง มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .82 (p<.05) สอดคล้องกับ เวอร์แพนเคนและเฟส 
(Verplanken & Faes, 1999) พบว่าการตดัสินใจมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการกิน มีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 
.21 (p<.05) สอดคล้องกับ รักษ์เกียรติ จิรันธร และคณะ (2550: 219) พบว่านกัศึกษาผู้หญิง ร้อยละ 
63.26 มีเหตผุลในการกินผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุภาพ เพื่อชดเชยสารอาหารท่ีได้รับไม่เพียงพอ
ในแต่ละวนั โดยการโฆษณาทางโทรทศัน์ โดยสื่อท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้และเพื่อนเป็นบุคคลท่ี
ให้ค าแนะน าในการตดัสินใจซือ้ผลติภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุภาพ และสอดคล้องกบั จิราภา โฆษิตวา
นิช (2554) พบว่าปัจจยัในด้านภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษา ในการ
เลือกซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสขุภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  
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2. อิทธิพลระหวา่งบคุคล ได้แก่ 
2.1 การสนบัสนุนทางสงัคมจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม จากผล

การศกึษาพบวา่การสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม มีอิทธิพลทางตรงตอ่
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .15 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการตดัสินใจแสดง
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .08 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แตไ่ม่มีอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม นอกจากนัน้ ผู้วิจยัยงัพบ
ผลจากการวิจยัเชิงคณุภาพ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัเชิงปริมาณที่กล่าวไว้ข้างต้น ที่ได้จาก
การสมัภาษณ์ พบว่าผู้ ให้ข้อมูลหลกัได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม     
ทัง้ด้านอารมณ์ ด้านข้อมลูข่าวสารและด้านวตัถสุิ่งของ ส่งผลให้มีพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยเพื่อน
และผู้ ร่วมงานเป็นแหล่งสนบัสนนุท่ีส าคญัและมีความใกล้ชิดกนัส่งผลต่อในการสนบัสนุน เกือ้กลูหรือ
ส่งเสริมให้พวกเขามีรูปร่างสวยงาม เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนย่อม
เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงของชีวิต เช่น ในวยัเด็กแหลง่ให้การสนบัสนนุสว่นมากได้จากบิดามารดา พอเข้า
สู่ช่วงวยัท างานการสนับสนุนจากบิดามารดาจะลดลง และได้จากแหล่งอ่ืน เช่น เพื่อน เพื่อนร่วมงาน 
ครอบครัว เป็นต้น ซึ่งผลครัง้นีส้นับสนุนแนวคิดของ คอบป์ (Cobb, 1976: 300-314) กล่าวถึงการท่ี
บุคคลได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเข้าใจ การได้ความรัก การมองเห็นคุณค่า การยกย่อง มีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างบุคคล ท าให้เกิดความผูกพนัซึ่งกันและกัน และแนวคิดของการสนับสนุนทางสงัคมจากกลุ่ม
เพื่อน อันเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีท าให้บุคคลนัน้ได้รับการสนับสนุนท่ีท าหน้าท่ีอย่างไม่เป็นทางการ            
มีประสบการณ์ มีความช านาญ ในการตอบสนองความต้องการทัว่ไปและเฉพาะของบคุคล เป็นเหตใุห้
บคุคลนัน้สามารถประสบความส าเร็จและปรับตวัต่อสถานการณ์เลวร้ายท่ีเกิดขึน้ในชีวิตได้ (Pender, 
1996) และเป็นระบบของการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรู้สึกผูกพัน แบ่งปันความสุข
ความทกุข์ ความเข้าใจกนัแบบลกึซึง้ และท าให้เกิดความไว้เนือ้เชือ้ใจกนัหรือสร้างแรงใจซึง่กนัและกนั 
ท าให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมในกลุ่มเพื่อนอีกด้วย (Mead, Hilton, & Curtis, 2001: 135) ยังเป็น
รากฐานในการสร้างเอกลักษณ์แห่งตน หรือประสบการณ์ท่ีได้มีปฏิสมัพันธ์ภายในกลุ่ม ท าให้เกิด
เป้าหมายในชีวิต ความรู้สึกมีคณุค่าในบุคคลและเกิดความดาดหวงัท่ีจะมีชีวิตท่ีดีในอนาคตอีกด้วย 
ซึง่สอดคล้องกบัการวิจยัของ ดีบรา ลอเรส กนัเดอสนั (Debra Lorasch-Gunderson, 2012: 1-24) พบวา่อิทธิพล
ความสัมพันธ์ของเพื่อนมีต่อการพัฒนาการไปสู่การกินผิดปกติในวัยรุ่นทัง้ผู้ ชายและผู้หญิง ข้อมูล
หลกัฐานบางประการได้บ่งชีว้่ากลุ่มเพื่อนของผู้หญิงเป็นกลุ่มท่ีมีวฒันธรรมของการจัดการความคิด
เก่ียวกับความผอมและพฤติกรรมการลดน า้หนัก (Eisenberg et al., 2005: 1165-1173) ท่ีพัฒนาการไปสู่
โรคการกินผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นการถูกล้อเลียน ตวัแบบและการสนทนาท่ีเก่ียวกับน า้หนัก รูปร่างและ
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ประเด็นการกิน ก็มกัจะมีความเช่ือท่ีคล้ายกนักบักลุ่มเพื่อน และสอดคล้องกบั นาดิรา เมริค และคณะ 
(Nadira Mallick et al, 2014) พบว่าเด็กวยัรุ่นหญิงทั่วโลกได้รับอิทธิพลจากเพื่อน ท าให้มีแนวโน้มต่อ
การพฒันาก่อให้เกิดโรคการกินท่ีผิดปกติจากระดบักลางไปสู่ระดบัรุนแรง และสอดคล้องกับ ศิวรักษ์   
กิจชนะไพบูลย์ (2012: 179-189) พบว่าวยัรุ่นไทยในปัจจุบนัให้ความส าคญักับภาพลกัษณ์ภายนอก
และไม่พึงพอใจในรูปร่างของตนเอง ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการลดน า้หนักท่ีไม่ถูกต้อง เกิดจากปัจจัย
ภายนอกคือกลุม่เพื่อน 

2.2 ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม จากผลการศกึษาพบว่าตวัแบบจาก
สื่อของการมีรูปร่างสวยงาม มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 
.24 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 
.17 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แต่ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ความสามารถตนเองในการ
จัดการการมีรูปร่างสวยงาม นอกจากนัน้ ผู้ วิจัยยงัพบผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัเชิงปริมาณท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ท่ีได้จากการสมัภาษณ์ พบว่าผู้ ให้ข้อมลูหลกัมองเห็นตวัแบบ
จากบคุคลท่ีมีรูปร่างสวยงาม เช่น คนในครอบครัวหรือเพื่อนหรือคนรู้จกั ดารา นกัแสดง พิธีกร เป็นต้น ท่ีมี
รูปร่างผอมบางหรือหุ่นดี และตวัแบบจากสื่อประเภทต่างๆ เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละคร สื่อ สิ่งพิมพ์ 
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น สื่อเหลา่นีมี้ส่วนท าให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมการกิน โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้จากการสงัเกตการกระท าท่ีเป็นตวัแบบหรือการสงัเกตจากการกระท าของคนอ่ืน ท าให้ตวัผู้ ให้
ข้อมูลหลกัต้องการให้ตนเองมีรูปร่างตามตวัแบบ แต่ในขณะเดียวกันบางคนไม่ได้มีตวัแบบ แต่เกิดจาก
ความต้องการภายในของตนเอง ตวัแบบเหล่านีท้ าให้ช่วยในการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกต ิ
โดยการน าวิธีการต่างๆ เช่น กินยาลดน า้หนักการล้วงคอ การกินยาระบาย การออกก าลงักายอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งการมีรูปร่างท่ีตนต้องการ ซึ่งผลครัง้นีส้นับสนุน
แนวคิดของ แบนดรูา (Bandura, 1969) ท่ีกล่าวว่าตวัแบบนัน้จะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 3 ด้าน
คือ 1) ช่วยให้บคุคลเรียนรู้พฤติกรรม ซึง่ผลของตวัแบบนีส้ามารถไปสร้างพฤติกรรมใหม่ๆ ให้กบับคุคล 
ท่ีได้จากการสงัเกตพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมตามท่ีปรากฏในสื่อต่างๆ โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้และจดจ า น ามารวบรวมให้เกิดพฤติกรรมท่ีตนเองต้องการใช้ในการด าเนินชีวิต 2) มีผลท าให้เกิด
การระงับหรือการยุติการระงับ ขึน้อยู่กับตัวแบบว่าจะแสดงพฤติกรรมด้านดีหรือไม่ดี ย่อมส่งผลต่อ        
ผู้สงัเกตว่ามีแนวโน้มปฏิบตัิเช่นกัน ถ้าตวัแบบจากบุคคลท่ีมีช่ือเสียงทางสงัคมหรือเป็นท่ียอมรับทาง
สงัคมมาก ก็ย่อมสง่ผลให้บคุคลนัน้มีพฤติกรรมมากขึน้ด้วย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้หรือการสงัเกต
การกระท าท่ีเป็นตวัแบบ ช่วยท าให้เกิดความคิดว่าควรจะแสดงพฤติกรรมนัน้ๆ 3) ช่วยให้พฤติกรรมท่ี
เคยได้รับการเรียนรู้มาแล้วได้มีโอกาสแสดงออกมา ดงันัน้ผลของตวัแบบดงักล่าวจึงท าหน้าท่ีเป็น
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สญัญาณกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา ให้ เป็นท่ียอมรับของสงัคม ท าให้บุคคลนัน้เกิด
การเรียนรู้พฤติกรรมท่ี  น่าพงึปรารถนาเหลา่นัน้ (สมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิต, 2556: 254-255) ซึง่สอดคล้องกบั
ผลการวิจยัของ บอร์ซีคาวสกี,้ สเคนค์, วิลสนัและพีเบลิ (Borzekowski, Schenk, Wilson and Peebles, 2010: 
1526-1534) พบว่าเด็กผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาท่ีออกก าลงักายและจ ากดัอาหารมากจากการตอบสนองต่อ
นิตยสารแฟชัน่ เช่นเดียวกับ คริสเตนและวิลเลี่ยม (Kristen and William, 2012: 41) พบว่ารูปแบบของ
สื่อมีความสมัพนัธ์กบัความคิดเก่ียวกบัความผอม ข้อมลูท่ีได้จากสื่อส่งผลกระทบทางอ้อมต่อความไม่
พอใจของร่างกาย และสอดคล้องกับ ริชราด (Richard, 2014) พบว่าสื่อออนไลน์มีผลต่อวัยผู้ ใหญ่
ตอนต้นคอ่นข้างมากเก่ียวกบัรูปแบบปฏิสมัพนัธ์กนัและลกัษณะเนือ้หาของสื่อสารมวลชน มีอิทธิพลตอ่
มุมมองภาพลกัษณ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และสอดคล้องกับ ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์ (2555: 179-
189) พบว่าสื่อและโฆษณาส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการลดน า้หนกัท่ีไม่ถกูต้อง โดยวยัรุ่นและเยาวชนไทยใน
ปัจจบุนัให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ภายนอกและไมพ่งึพอใจในรูปร่างของตนเอง 

3. อิทธิพลสิง่แวดล้อมทางวฒันธรรม  
3.1 การเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม จากผลการศึกษาการ

วิจัยเชิงปริมาณพบว่าการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม มีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .18 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการตดัสินใจแสดง
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .22 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แต่ไม่มีอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม นอกจากนัน้ ผู้วิจยัยงัพบ
ผลจากการวิจยัเชิงคณุภาพ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัเชิงปริมาณที่กล่าวไว้ข้างต้น ที่ได้ จาก
การสมัภาษณ์ พบว่าผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความสามารถของบคุคลในการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ตอ่การมี
รูปร่างสวยงาม เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยการเปิดรับข้อมลูความรู้จากแหล่งบริการ 
รวมถึงสื่อต่างๆ ท่ีส่งเสริมการมีรูปร่างสวยงามและความงาม เพื่อเสริมสร้างความงามในการมีรูปร่าง
สวยงาม วิธีการค้นหาข้อมลูผ่านทางสื่อออนไลน์ อินเตอร์เน็ต สอบถามจากเพื่อนหรือคนรู้จกั เป็นต้น   
ผลการศึกษาครัง้นีส้อดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีกล่าวถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
บริโภคว่าเป็นการค้นหาข้อมลูของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ เพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผนหรือพัฒนากลยุทธ์ต่อไป (ฐิตินันท์ วารีวนิช, 2551: 92) และเทียบเคียงจาก
แนวคิดพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของแอนเดอร์เซ็น (Andersen’s Behavior Model) (Adersen & 
Aday, 1967) โดยกล่าวถึงการท่ีบุคคลจะตัดสินใจบริการทางสุขภาพหรือไม่นัน้ ขึน้กับปัจจัย 3 ด้านคือ                    
1) ประชาชน ได้แก่ อาย ุเพศ ระดบัการศกึษา อาชีพ ความรู้ ความเช่ือท่ีบคุคลนัน้มีตอ่การตดัสนิใจใช้บริการ 
2) ปัจจัยทางสิ่ งแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจ สังคม แหล่งบริการต่างๆ สื่ อต่างๆ เป็นต้น และ  



  228 

3) ด้านพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การออกก าลงักาย การรักษาเบือ้งต้น เป็นต้น รวมทัง้ความพอใจของ
ผู้ใช้บริการในแง่ความสะดวกสบาย การมีบริการท่ีต้องการ คา่ใช้จ่าย ลกัษณะของผู้ให้บริการและคณุภาพ
ของบริการ ซึ่งก่อให้เกิดการเข้าถึงและการใช้บริการสขุภาพ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ อญัชิสา แก้ว
อนนัต์ (2552) พบว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการใช้บริการสถาบนัเสริมความงามท่ีเมดิแคร์คลินิก เขต
กรุงเทพมหานคร โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านกระบวนการ บคุลากร สถานท่ีหรือการจดัจ าหน่าย
บริการ ผลิตภัณฑ์และบริการ ราคาและการส่งเสริมการจ าหน่ายบริการ เช่นเดียวกับ มนชัย ตรีสุข 
(2550) พบว่าความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการต่อปัจจัยการตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจใช้บริการจ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบคุคล ซึง่ด้านกระบวนการให้บริการและด้านผลิตภณัฑ์มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงบวกตอ่การใช้บริการคือ ด้านการสง่เสริม
การตลาด ด้านราคาและด้านบคุลากร 

3.2 รายได้ของครอบครัว จากผลการศึกษาพบว่ารายได้ของครอบครัวมีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .01 อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และไม่มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านเจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ ดงันัน้จึงไม่สนบัสนุน
สมมติฐานการวิจยัข้อนี ้จากผลการวิจยัเชิงปริมาณท่ีกลา่วไว้ข้างต้น แตเ่ม่ือผู้วิจยัท าการสมัภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลัก จ านวน 19 คน พบผลท่ีน่าสนใจเก่ียวกับรายได้ของครอบครัว ซึ่งพบว่าในบางครอบครัว
รายได้เป็นสิ่งหนึ่งท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ นอกจากนี ้ข้อค้นพบในเชิง
คณุภาพได้ข้อค้นพบหนึ่งท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัรายได้ ซึ่งพบว่าคนท่ีมีรายได้มากหรือมีรายได้ของตนเอง
สามารถซือ้ผลิตภณัฑ์ท่ีน ามาซึ่งการมีรูปร่างสวยงาม ท าให้เกิดการกินผิดปกติได้มากกว่า เช่น รายได้
จากการได้รับการจนุเจือจากบคุคลในครอบครัว หรือรายได้จากการหาเลีย้งชีพด้วยตนเอง โดยเฉพาะคนท่ี
สามารถท างานหาเงินหรือมีรายได้เลีย้งชีพด้วยตนเองได้ ก็จะน าเงินไปซือ้ผลิตภัณฑ์ลดน า้หนัก 
ตวัอยา่งเช่น  
 “คณุแม่ จะเป็นแนวรักสวยรักงำมเหมือนกนั เขำท ำธุรกิจส่วนตวัเปิด
พบั แม่ก็แนะน ำก็ลองกินยำตวันี ้แม่ก็กินยำลดน ้ำหนกัเหมือนกนั เขำก็บอกว่ำลองกินตวันีไ้หมลูก
อะไรอย่ำงนี ้เรำก็เลยจดักำรกินเลย อยำกรักษำหุ่น พอกินก็ลดนะคะ 1 โล ใน 1 อำทิตย์ กินของ
แม่ 3 เดือนได้ค่ะ แบบว่ำรำคำมนัสูง ก็ไม่อยำกไปกวนเขำ แล้วหนูก็หำซ้ือเองบ้ำงแม่จ่ำยให้ให้
บำ้งรำคำไม่สูงเท่ำของแม่ กินแลว้หนูลด 2-3 โล แม่เห็นเรำผอมใหส้ัง่ซ้ือใหน้อ้งสำวทีเ่ป็นญำติกนั
ดว้ย” (โรส-วยัรุ่นตอนปลำย) 

“ตอนนั้น หนูเรียนรำมฯ ก็ คือถึงเวลำสอบก็บินมำกรุงเทพมำสอบ 
เหมือนกบัว่ำอยู่ปี 1 ท ำงำน Dancer ไปด้วยเรียนไปด้วย เรำก็เลยจะแบบว่ำเรำท ำงำนเรำหำเงินใช้จ่ำย
เอง แบบไม่มีกำรขอแม่ อย่ำงตอนเด็กๆ เรำจะอยำกไดอ้ะไรเรำก็มำปรึกษำ แต่ตอนนีเ้รำตดัสินใจมำกข้ึน 
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มีพี่ที่อยู่ในทีมมีแฟนเป็นพร๊ิตตี๊ แล้วเขำมำแนะน ำว่ำแฟนเขำเนี๋ยะกินยำเม็ดตวันิแล้วลดดีมำกเลย มี
ดำรำเป็น Presenter แต่มนัถ่ำยเป็นน ้ำมนัทีนี่ม่นัขบัไขมนัมำกเลยค่ะ” (กอ้ย-วยัรุ่นตอนปลำย) 

นอกจากผลการวิเคราะห์และอภิปรายผลในส่วนท่ีตอบวัตถุประสงค์การวิจัยแล้ว ใน
การศกึษา ครัง้นีมี้การศกึษาถึงกระบวนการการมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย โดยจะกลา่วในหวัข้อตอ่ไป  

กระบวนการการมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย ที่น าไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกต ิ
ภายใต้บริบทวัฒนธรรมการบริโภค  

ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา โดยการน าแนวคิดเก่ียวกับความงาม แนวคิด
เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการกินผิดปกติ แนวคิดเก่ียวกบับริบทวฒันธรรม ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาและสงัคมวิทยา เพื่อท าให้สามารถเข้าใจรายละเอียดอย่างลุ่มลกึของกระบวนการท่ีน าไปสู่การมี
รูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย จนน าไปสู่การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ผู้วิจยัแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น
ยอ่ย (Sub-Theme) มีรายละเอียดดงันี ้

1. ช่วงก่อนเข้าสูก่ระบวนการท่ีน าไปสูก่ารมีรูปร่างสวยงาม เป็นช่วงระยะเวลาท่ีผู้ ให้ข้อมลู
หลักมีความต้องการให้ตนเองมีรูปร่างสวยงามหรือมีรูปร่างตามท่ีตนปรารถนา โดยมีขัน้ตอนการเข้าสู่
กระบวนการดงันี ้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 เร่ิมจากการเกิดแรงบนัดาลใจท่ีท าให้อยากมีรูปร่างสวยงามของผู้ให้
ข้อมูล ซึ่งพบว่ามีแรงบันดาลใจท่ีท าให้อยากมีรูปร่างสวยงาม ด้วยสาเหตุหรือปัจจัยท่ีแตกต่างกัน         
บนพืน้ฐานและประสบการณ์ของแตล่ะบคุคล ผู้วิจยัแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 1) สิ่งกระตุ้นจากภายใน     
ตวับคุคล เช่น ความต้องการของตนเองเพื่อท าให้ตวัเองสวยและดดูี การออกก าลงักายใช้ระยะเวลานาน
จึงเปลี่ยนไปกินยาลดน า้หนักแทนเพราะได้ผลเร็ว การใส่เสือ้ผ้าตัวเดิมไม่ได้จึงต้องเพิ่มขนาดทุกปี         
2) แรงขับจากภายนอก เช่น เพื่อนหรือคนรู้จัก การท่ีบุคคลนัน้อยู่ในภาวะอกหักหรือหย่าร้าง คนใน
ครอบครัวทักว่าอ้วนอยู่ตลอดเวลาและบอกให้ไปลดน า้หนัก สามีชอบคนสวยและมีกลุ่มเพื่อนท่ีสวย 
สามีช่ืนชมผู้หญิงคนอ่ืนตอ่หน้าตอ่ตา และ 3) อ่ืนๆ เช่น การช่ืนชอบผู้ชาย (รุ่นพี่) เกิดความประทบัใจท า
ให้อยากผอม อาชีพท่ีต้องมีรูปร่างหน้าตาท่ีต้องดดูีอยู่เสมอท่ีเป็นนกัเต้นหรือขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ ถกูเพื่อน
ล้อว่าอ้วนและหน้าอกใหญ่ตัง้แต่เด็กกลายเป็นปมติดตัวมา ดูละคร “เมีย     ” ท าให้ได้แง่คิดว่า
ผู้หญิงต้องสวยตลอดเวลา เป็นต้น สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความต้องการการมี
รูปร่างสวยงาม น าไปสู่การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ นอกจากนี ้จากความแพร่หลายของวฒันธรรม
คา่นิยมความผอมจากตะวนัตก ท าให้ผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความไม่พอใจในรูปร่างของตนเอง โดยเฉพาะในกลุม่
วยัรุ่นและวยัท างาน เป็นผู้ เลือกบริโภคความรู้การสร้างความงามหรือความสวยในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบั
ตน ทัง้ด้านการดแูลสขุภาพร่างกาย การเลือกใช้ผลติภณัฑ์ลดน า้หนกัหรือเสริมอาหาร การใช้ยาระบาย 
เพื่อให้ได้รูปร่างสวยงามตามสมัยนิยมและเพื่อความเป็นอัตลกัษณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับตนเองใน
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ฐานะท่ีร่างกายเป็นทนุนิยมจะได้มีสถานภาพทางสงัคมท่ีดีด้วย สอดคล้องกบัคา่นิยมของสงัคมปัจจบุนั 
กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ ล้วนเก่ียวพนักันกับการบริโภคความรู้ท่ีได้รับอิทธิพลจากสื่อต่างๆ ท าให้
เกิดความไม่พอใจในรูปร่างนัน้เป็นปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติได้ ซึง่ผู้วิจยัน า
ทฤษฎีอัตลักษณ์ของบุคคล (Personal Identity Theory) ของ ชาร์ลส์ ฮอร์ตัน คูลี่ย์ (Charles Horton 
Cooley) กล่าวถึงการมองภาพลกัษณ์ความเป็นตวัตนของท่ีเกิดขึน้จากปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคน ความรู้สึก
เก่ียวกับตัวตนของมนุษย์ พัฒนามาจากปฏิ กิ ริยาของเราต่อความเห็นของผู้ อ่ืนเก่ียวกับตัวเรา 
ประกอบด้วยภาพลักษณ์ของเราท่ีมีต่อตนเอง จินตนาการของผู้ อ่ืนท่ีตัดสินภาพลักษณ์นัน้ และ
ความรู้สกึของเราท่ีมีตอ่จินตนาการนัน้ ก่อให้เกิดความรู้สกึท่ีเรามีตอ่ตนเอง เช่น ความรู้สกึของเราตอน
ส่องกระจกแต่งตวั เราจะรู้สกึว่าเราเป็นอย่างไร คิดว่าคนอ่ืนคิดอย่างไร คิดว่าคนอ่ืนคิดกบัเราอย่างไร 
โดยคลูี่ย์เรียกทฤษฎีนีว้่า “กระจกส่องตน” (The Looking-Glass Self) (วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ, 2536: 2-5) 
เอกลักษณ์บุคคลนัน้มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ตามบริบทของเวลาและสถานท่ีท่ีบุคคลได้

ปฏิสมัพนัธ์ด้วย (Ivanič, 1998, 2006 cited in Burgess, 2010: 20) ท าให้ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีพฤติกรรม
ท่ีน าไปสูข่ัน้ตอนตอ่ไป 

ขัน้ตอนท่ี 2 การรับรู้ค่านิยมวฒันธรรมการบริโภคอาหารเพื่อความผอม ซึ่ง
พบว่าผู้ ให้ข้อมูลหลักมีการรับรู้ค่านิยมวัฒนธรรมการบริโภคอาหารเพื่อความผอมในรูปแบบท่ี
แตกต่างกนั เช่น การกินอาหารเพื่อสขุภาพ การกินอาหารประเภทคลีน การกินอาหารนานาชาติ การกิน
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมลดน า้หนกั การกินยาลดน า้หนัก การกินชาสมนุไพรลดน า้หนกั การออกก าลงั
กายอย่างหักโหมร่วมกับการลดน า้หนักด้วยวิธีการอ่ืนๆ เช่น การออกก าลงักายควบคู่กับการจ ากัด
อาหาร การกินยาลดน า้หนักร่วมกับการออกก าลงักายเป็นระยะเวลานานๆ เป็นต้น รวมถึงการดแูล
รักษาสขุภาพและการสร้างองค์ความรู้และวาทกรรมเก่ียวกับสขุภาพหรือความงามบนเรือนร่าง เป็น
แบบแผนเดียวกันของคนในสงัคมนัน้ๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นผู้หญิงวยัรุ่นตอนปลายและวยั
ผู้ ใหญ่ตอนต้น เป็นกลุ่มท่ีเลือกบริโภคความหมายท่ีถูกสร้างขึน้โดยผ่านสื่อต่างๆ การมุ่งเน้นการดแูล
ตนเองในรูปแบบวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้รูปร่างตามท่ีตนต้องการมีรูปร่างผอมเพื่อให้ตนเองดดูีในสงัคม
หรือเป็นท่ียอมรับในสังคม ซึ่งเป็นการสะท้อนความเช่ือของบุคคลเก่ียวกับแนวทางท่ีเขาจะบรรลุ
เป้าหมายสดุท้าย และสิ่งนัน้มีคณุค่าพร้อมท่ีจะปฏิบตัิตามความเช่ือและมีความแตกต่างกนัในแต่ละ
บคุคล ขึน้อยูก่บัวฒุิภาวะและประสบการณ์ท่ีแตล่ะบคุคลได้รับ สามารถเลียนแบบและเปลี่ยนแปลงได้ 
ซึ่งผู้ วิจัยน าทฤษฎีปัจจัยทางสงัคมและวฒันธรรม เป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาสู่การเกิดโรคการกิน
ผิดปกติ (Stice, 1994: 633-661) กล่าวถึง ความคิดท่ีว่าวัฒนธรรมมีผลต่อการพัฒนาและการ
แสดงออกของความผิดปกติของการกิน โดยมุ่งเน้นเฉพาะปัจจัยทางวฒันธรรมและสงัคมท่ีมีอยู่ใน
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วฒันธรรมตะวนัตก ท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาและการแสดงออกของการกินผิดปกติไว้อย่างชดัเจน และการ
ตรวจสอบความแตกต่างทางวฒันธรรมและเชือ้ชาติและความคล้ายคลึงกนัจากกลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆ ใน
สหรัฐอเมริกาและในประเทศเอเชีย โดยเฉพาะความแตกต่างทางวฒันธรรมในด้านการอดอาหาร การ
จ ากัดอาหาร ความไม่พอใจต่อร่างกายตนเอง การก าจัดอาหารออกจากร่างกายและการกินอาหาร
จ านวนมาก ซึง่พฤติกรรมหลกัเหลา่นีพ้บเห็นได้ทัว่ไปในกลุม่บคุคล ช่วยในเร่ืองของการวินิจฉยัโรคการ
กินและพฤติกรรมดงักล่าวได้ (Stice, 2002: 825-848) โดยเฉพาะกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกั เป็นกลุ่มท่ีเลือก
บริโภคความหมายท่ีถูกสร้างขึน้โดยผ่านสื่อต่างๆ การมุ่งเน้นการดูแลตนเองในรูปแบบวิธีการต่างๆ 
เพื่อให้ได้รูปร่างตามท่ีตนต้องการหรือเป็นท่ียอมรับในสงัคม หรือการบริโภคในการดแูลสขุภาพ ท าให้
ต้องแสดงพฤติกรรมการบริโภคนิยม ซึ่งน าไปสู่การบริโภคความเสี่ยงด้านสุขภาพ สอดคล้องกับ
การศกึษาของเคทลีนและแพทรีเซีย (Kathleen & Patricia, 2015) พบว่ามีความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม
และโรคการกินผิดปกติ อนัเป็นผลมาจากการส่งผ่านจากโลกสงัคมตะวนัตกไปสู่สงัคมตะวนัออก ไม่ว่า
จะเป็นความคิดและคา่นิยมทางวฒันธรรม ท่ีมาจากการเปลี่ยนแปลงสงัคมอตุสาหกรรมไปสูส่งัคมเมือง 
ล้วนเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดโรคการกินผิดปกติในเอเชียเพิ่มมากขึน้ หรือจากการได้รับวฒันธรรมอาหาร
ทางตะวนัตกเปลี่ยนจากอาหารทนัสมยัทางตะวนัตก มกัจะบริโภคอาหารท่ีมาจากธรรมชาติท่ีมีความ
หลากหลาย (Popkin et al., 2012: 3-21) ซึง่จะเห็นได้ว่าผู้ ให้ข้อมลูหลกัมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในเร่ือง
ของรูปร่างผอม จากการได้รับสื่อตา่งๆ หรือจากบคุคลรอบข้าง บางครัง้ก็เป็นสาเหตท่ีุน ามาถึงความไม่
พึงพอใจในรูปร่างท่ีมีน า้หนกัมาก เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพฒันาไปสู่โรคการกินผิดปกติในผู้หญิงใน
อนาคตตอ่ไป  

ขัน้ตอนท่ี 3 การมองเห็นคณุค่าของความอยากผอม พบว่าผู้ ให้ข้อมลูหลกัส่วน
ใหญ่มีการมองเห็นคณุคา่ของความอยากผอม ในลกัษณะของความงามบนเรือนร่างของผู้หญิง โดยมอง
ในแง่ประโยชน์จากความผอมท่ีมีส่วนท าให้ตนเองดูดีและได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและสงัคม 
รวมถึงการส่งผลต่ออาชีพหรือการท างานในปัจจุบนั หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นขัน้ตอนท่ีอยู่ระหว่างการ
ประเมินคา่ของการมีพฤติกรรมดงักลา่ว และเม่ือมองเห็นคณุคา่ของความอยากผอมเป็นสิ่งท่ีควรกระท า
หรือเป็นประโยชน์กับตนเองแล้ว ก็จะพยายามหาวิธีการหรือกิจกรรมต่างๆ ว่าควรจะท าอย่างไรถึงจะ
ได้มาซึ่งการมีรูปร่างตามท่ีตนปรารถนาได้ สืบเน่ืองจากปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ข้อมลูข่าวสารโดยผา่นสื่อสงัคมออนไลน์ ท าให้เกิดวฒันธรรมการบริโภคนิยมท่ีหลากหลาย สง่ผลตอ่วิถี
การกินอาหารเพื่อการด าเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเกิดค่านิยมในผู้หญิงคือ “ต้องการผอม” 
ซึ่งเกิดจากหลายสาเหต ุเช่น สื่อโฆษณา ศิลปิน ดารา นางแบบ นางงาม นกัร้อง เป็นต้น โดยเป็นผู้ ท่ีมี
รูปร่างผอมบาง รวมทัง้การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่ีช่วยให้มีรูปร่างผอมบาง ดังนัน้ ใน
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ขณะเดียวกนัความสวยงามของร่างกายก็ถกูเช่ือมโยงกบัความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน สถานะภาพทาง
สังคมและการเลือกคู่ด้วย ซึ่งปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการกินท่ีเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ 1) ด้าน
วฒันธรรม เป็นตวัก าหนดและควบคมุพฤติกรรมของมนุษย์ในสงัคม ค่านิยมในวฒันธรรมจะก าหนด
ลกัษณะของสงัคมและก าหนดความแตกตา่งของสงัคมหนึ่งจากอีกสงัคมหนึ่ง (ชลดล ล้อมทอง, 2550) 
2) ด้านสงัคม ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะ จะเป็นสิ่งท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้
สินค้าของผู้บริโภคกลุ่มอ้างอิงเป็นกลุ่มท่ีบคุคลเข้าใจเก่ียวข้องด้วย ซึง่มีอิทธิพลต่อทศันคติ ความคิด
และค่านิยมของบคุคล 3) สว่นบคุคล การตดัสินใจของผู้ซือ้ได้รับอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบคุคล ได้แก่ 
อายุ วฏัจักรชีวิต อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษารูปแบบการด ารงชีวิตและแนวคิดส่วนบุคคล 
และ 4) ด้านจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ได้แก่ แรงจูงใจการรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือ 
ทศันคติ และพฤติกรรมการบริโภคเกิดขึน้จากกระบวนการตดัสินใจร่วมกบัอิทธิพลของสภาพแวดล้อม 
(Assael, 1995) แสดงให้เห็นว่าก่อนตัดสินใจบริโภคจะต้องผ่านกระบวนการคิดอย่างรอบครอบของ
บุคคล ท่ีได้ผ่านการประเมินจากบุคคลนัน้แล้วว่ามีผลดีผลเสียอย่างไรบ้าง จึงน าไปสู่ขัน้ตอนในการ
ค้นหาข้อมลูตา่ง  ๆซึง่จะกลา่วในขัน้ตอนตอ่ไป  

ขัน้ตอนท่ี 4 การเสาะแสวงหาแหล่งข้อมูลเพื่อการควบคุมน า้หนัก พบว่าผู้ ให้
ข้อมูลหลกัส่วนใหญ่มีการเสาะแสวงหาแหล่งข้อมูลเพื่อการควบคุมน า้หนัก ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ
เช่น บุคคลในครอบครัว กลุ่มเพื่อน สื่อโซเชียลเน็ตเวิอร์ก เป็นต้น ท าให้มีแนวทางในการปฏิบัติท่ี
หลากหลายวิธีด้วยกนัเพื่อให้ได้รูปร่างตามท่ีตนปรารถนาและเหมาะสมกบัตนมากท่ีสดุ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ความเช่ือ ความคิดของแต่ละบุคคลซึ่งมีพืน้ฐานท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรม
ผู้บริโภค ท่ีกล่าวถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) ว่าเป็นการ
ค้นหาข้อมูลของผู้ บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนต่อไป (ฐิตินนัท์ วารีวนิช, 2551: 92) โดยเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นทัง้ผู้หญิงวยัรุ่นตอนปลาย
และวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น มีความสามารถในการเปิดรับและได้รับข้อมลูความรู้จากแหล่งบริการ รวมถึงสื่อ
ตา่งๆ ท่ีสง่เสริมความงาม เพื่อท่ีจะช่วยให้ตนเองมีรูปร่างสวยงาม หลงัจากนัน้ จึงท าการตดัสินใจท่ีจะมี
พฤติกรรมดงักลา่ว ซึง่จะกลา่วในหวัข้อถดัไป 

ขัน้ตอนท่ี 5 การตดัสนิใจแน่วแน่วา่อยากผอมโดยการควบคมุน า้หนกั พบวา่ผู้ให้
ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีการการตัดสินใจแน่วแน่ว่าอยากผอมโดยการควบคุมน า้หนัก มีการก าหนด
แนวทางและประเมินทางเลือกว่าจะตดัสนิใจซือ้สนิค้าหรือบริการนัน้ หรือมีการก าหนดทางเลือก/พฒันา
ทางเลือกและท าการเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสดุ ซึ่งอาจกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งในเวลาเดียวกนัก็ได้ 
แสดงให้เห็นว่าผู้ ให้ข้อมูลหลกัได้มีแรงบนัดาลใจท่ีท าให้อยากมีรูปร่างสวยงาม ผ่านการรับรู้ค่านิยม
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วฒันธรรมการบริโภคอาหารเพื่อความอยากผอม ผ่านการมองเห็นคณุค่าของความอยากผอม ผ่านการ
เสาะแสวงหาแหล่งข้อมลูเพื่อการควบคมุน า้หนกั หลงัจากนัน้แล้วจึงตดัสินใจอยากผอมโดยการควบคมุ
น า้หนัก เพื่อให้ตนเองมีรูปร่างตามท่ีตนปรารถนาตามท่ีตัง้ใจไว้แล้ว ดังนัน้การตัดสินใจแน่วแน่ว่า   
อยากผอมโดยการควบคุมน า้หนักของผู้ ให้ข้อมูลหลัก เป็นกระบวนการหาโอกาสท่ีจะตดัสินใจหรือ
หาทางเลือกท่ีพอเป็นไปได้ (Simon, 1960) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของ  
แอนเดอร์เซ็น (Andersen’s Behavior Model) (Adersen & Aday, 1967) กล่าวถึ งการท่ีบุคคลจะ
ตัดสินใจบริการทางสุขภาพหรือไม่นัน้ ขึน้กับปัจจัย 3 ด้านคือ 1) ด้านประชาชน  2) ปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อม และ    3) ด้านพฤติกรรมสขุภาพหลงัจากนัน้จะเข้าสู่ช่วงกระบวนการการมีรูปร่างสวยงาม
นัน้ตอ่ไป 

2. ช่วงเข้าสู่กระบวนการการมีรูปร่างสวยงาม เป็นช่วงระยะเวลาท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลกัได้หา
วิธีการตา่งๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองให้มีรูปร่างสวยงามหรือมีรูปร่างตามท่ีตนปรารถนา สง่ผล
ให้กระบวนการตดัสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน จนน าไปสูพ่ฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

ขัน้ตอนการการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม พบว่าผู้ ให้ข้อมลู
หลกัสามารถเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงามได้ง่ายและสะดวกจากโซเซียลมีเดีย เช่น 
Facebook Intragram เป็นต้น จากกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จักและด้วยแรงกระตุ้นภายในตัวผู้ วิจัยเองท่ีมี
ความต้องการการมีรูปร่างสวยงาม ส่งผลให้มีพฤติกรรมการกินผิดปกติได้เร็วยิ่งขึน้ เป็นความสามารถ
ของผู้ ให้ข้อมูลหลกัในการเปิดรับและได้รับข้อมูลความรู้จากแหล่งบริการ รวมถึงสื่อต่างๆ ท่ีส่งเสริม
ความงามและวิธีการเข้าถึงแหล่งบริการเพื่อเสริมสร้างความงามในการมีรูปร่างสวยงาม จากการ
สมัภาษณ์เชิงลกึพบว่าผู้ ให้ข้อมลูหลกัสามารถเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงามได้ง่ายและ
สะดวกจากการใช้โซเซียลมีเดีย จากกลุม่เพื่อนหรือคนรู้จกัและด้วยแรงกระตุ้นภายในตวัผู้ ให้ข้อมลูหลกัท่ีมี
ความต้องการมีรูปร่างสวยงาม ส่งผลให้มีพฤติกรรมการกินผิดปกติได้เร็วยิ่งขึน้ ทัง้นีข้ึน้กับความรู้ 
ความสามารถ ความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม ความเลื่อมใสศรัทธา หรืออุดมคติของบุคคลนัน้ รวมถึง
อิทธิพลของตวัแบบท่ีมีตอ่ผู้ เลียนแบบ หรือสถานการณ์แวดล้อมอ่ืนๆ โดยผา่นกระบวนการวิเคราะห์ของ
บคุคลท่ีเป็นสาเหต ุท าให้ผู้ให้ข้อมลูหลกัแตล่ะคนมีความหลากหลายในการแสดงพฤติกรรม  

หลงัจากนัน้ ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีวิธีการจดัการให้ตวัเองมีรูปร่างสวยงาม โดยผ่าน
วิธีการต่างๆ ในการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม ได้แก่ 1) การค้นหาข้อมลูผ่านสื่อ
และสัง่ผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกัด้วยตนเอง การดนูิตยสารท่ีมีการโฆษณาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกั    
2) การได้รับค าแนะน าจากคนรู้จกั/เพื่อน/ครอบครัว 3) การเข้าถึงแหล่งบริการ เช่น คลินิกลดน า้หนัก 
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ร้านเสริมความงาม ร้าน Beauty Boot โรงพยาบาล เป็นต้น ซึง่ท าให้การเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การ
มีรูปร่างสวยงามคอ่นข้างง่ายและสะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมาก โดยเลือกใช้วิธีการปฏิบตัิท่ีท าให้รูปร่าง
สวยงามมีความหลากหลายวิธี ส่วนใหญ่กินผลิตภณัฑ์ลดน า้หนัก เน่ืองจากท าให้น า้หนกัลดลงได้อย่าง
รวดเร็วและใช้วิธีการอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น การควบคมุน า้หนกั การออกก าลงักาย นอกจากนัน้ พบว่าผู้ ให้
ข้อมูลหลกัส่วนใหญ่เร่ิมลดน า้หนักจากการกินผลิตภัณฑ์ลดน า้หนักก่อนเม่ือลดตามท่ีต้องการแล้ว     
ไม่ก่ีเดือนกลบัมามีน า้หนกัเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม แล้วก็กลบัไปกินซ า้อีก ถ้าเห็นว่าชนิดใดกินแล้วไม่
มีผลข้างเคียงก็จะกินต่อไป แต่ส่วนใหญ่มักจะเปลี่ยนชนิดผลิตภัณฑ์ลดน า้หนัก โดยให้เหตุผลว่า
อาจจะมีตวัอ่ืนท่ีให้ผลดีกว่าและยงัใช้วิธีอ่ืนร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลงักาย การควบคมุอาหาร 
การกินอาหารคลีน การค านวณแคลอรี เป็นต้น แตก็่มีแนวโน้มท่ีจะกลบัไปกินผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกัอีก
เพราะได้ผลเร็วกว่า ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ลดน า้หนัก
เพิ่มเติมไปเร่ือยๆ เพื่อช่วยในการตดัสินใจซือ้และบริโภคอีกครัง้ ซึ่งจะกล่าวภายหลงัจากกระบวนการ
การมีรูปร่างสวยงามตอ่ไป เป็นการท่ีผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีวิธีการจดัการให้ตวัเองมีรูปร่างสวยงาม โดยผา่น
วิธีการตา่งๆ ในการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม ได้แก่ 1) การค้นหาข้อมลูผ่านสื่อ
และสัง่ผลิตภัณฑ์ลดน า้หนักเอง การดูนิตยสารท่ีมีโฆษณา 2) การได้ค าแนะน าจากคนรู้จัก/เพื่อน/
ครอบครัว 3) การเข้าถึงแหล่งบริการ โดยเลือกใช้วิธีการปฏิบตัิท่ีท าให้รูปร่างสวยงามมีหลายวิธี ส่วน
ใหญ่เกินผลติภณัฑ์ลดน า้หนกั เน่ืองจากท าให้น า้หนกัลดลงได้อยา่งรวดเร็วและใช้วิธีการอ่ืน  ๆร่วมด้วย  

โดยการเข้าถึงแหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม เป็นความสามารถของ    
ผู้หญิงไทยในการเปิดรับและได้รับข้อมลูความรู้จากแหล่งบริการ รวมถึงสื่อต่างๆ ท่ีส่งเสริมความงาม 
เพื่อเสริมสร้างความงามในการมีรูปร่างสวยงาม ซึ่งผู้วิจยัเทียบเคียงจากแนวคิดแบบพฤติกรรมการใช้
บริการสุขภาพของแอนเดอร์เซ็น (Andersen’s Behavior Model) (Adersen & Aday, 1981; Adersen, 
1995) โดยกลา่วถึง การท่ีบคุคลจะตดัสินใจเลือกใช้บริการทางสขุภาพหรือไม่นัน้ขึน้กบัปัจจยั 3 ด้านคือ 
1) ด้านประชาชน ได้แก่ อาย ุเพศ ระดบัการศกึษา อาชีพ ความรู้ ความเช่ือท่ีบคุคลนัน้มีตอ่การตดัสินใจ
ใช้บริการ 2) ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจ สังคม แหล่งบริการต่างๆ สื่อต่างๆ เป็นต้น และ  
3) ด้านพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การออกก าลงักาย การรักษาเบือ้งต้น เป็นต้น รวมทัง้ความพอใจของ
ผู้ ใช้บริการในแง่ความสะดวกสบาย การมีบริการท่ีต้องการ ค่าใช้จ่าย ลักษณะของผู้ ให้บริการและ
คณุภาพของบริการ ซึง่ก่อให้เกิดการเข้าถึงบริการและการใช้บริการสขุภาพ 

2. ช่วงหลงัจากกระบวนการการมีรูปร่างสวยงาม เป็นช่วงระยะของการท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลกั
ได้มาซึง่การมีรูปร่างสวยงามตามท่ีตนปรารถนา เกิดความพงึพอใจและได้รับการยอมรับจากกลุม่เพื่อนหรือคน
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ในสงัคม ท าให้ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมองเห็นคา่ของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ทัง้ในด้านประโยชน์และ
ด้านโทษของการมีพฤติกรรมดงักลา่ว มีรายละเอียดดงันี ้

การมองเห็นคุณค่าการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ  พบว่าผู้ ให้ข้อมูลหลัก
มองเห็นคณุประโยชน์ของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ได้แก่ กรณีกินผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกั ท าให้มี
รูปร่างตามท่ีตนต้องการ บางชนิดไม่มีผลข้างเคียง สร้างความมัน่ใจ สามารถหารายได้ให้กับตนเองได้ 
รวมถึงการออกก าลงักาย ยงัท าให้มีร่างกายแข็งแรง มีความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งล้วนแต่เป็นความรู้สึก
ทางบวกท่ีมีต่อการกินผิดปกติ ส่งผลให้มีแนวโน้มการท าพฤติกรรมดงักล่าวซ า้ๆ ถึงแม้ว่าจะตระหนกัรู้
วา่สง่ผลให้เกิดอนัตรายตอ่ร่างกายและจิตใจก็ตาม 

การมองเห็นโทษของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ พบว่าผู้ ให้ข้อมูลหลัก
ส่วนมากรู้ผลกระทบท่ีเกิดผลเสียต่อสุขภาพ จากการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยการใช้วิธีการใช้
ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับการลดน า้หนัก มีผลทางด้านร่างกาย ได้แก่ 1) ผลกระทบทางด้านร่างกาย เช่น         
หวัใจเต้นเร็ว เหน่ือยง่าย มองเห็นภาพซ้อน กินได้น้อยลง กระหายน า้บอ่ย คอแห้งปากแห้ง นอนไม่หลบั 
เหง่ือออกมาก อาการวูบ อาการเบรอๆ น า้หนักไม่ค่อยลดลง กลับมาอ้วนอีกครัง้ ราคาแพง เป็นต้น           
2) ผลกระทบทางด้านจิตใจ เช่น รู้สกึทรมานจากการกินยา มีอาการหงดุหงิด เป็นต้น ซึง่ผู้ ให้ข้อมลูหลกั
มีความรู้เชิงประเมินคา่ถึงประโยชน์และโทษของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีความรู้สกึนึกคิดและ
มีความพร้อมกระท าพฤติกรรมการกินผิดปกติ 

สรุปได้ว่า ผู้ ให้ข้อมลูหลกัสว่นมากรู้ผลกระทบท่ีเกิดผลเสียตอ่สขุภาพ จากการมี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยการใช้วิธีการใช้ผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัการลดน า้หนกั มีผลทางด้านร่างกาย 
ได้แก่ 1) ผลกระทบทางด้านร่างกาย เช่น หัวใจเต้นเร็ว เหน่ือยง่าย มองเห็นภาพซ้อน กินได้น้อยลง 
กระหายน า้บ่อย คอแห้งปากแห้ง นอนไม่หลบั เหง่ือออกมาก อาการวบู อาการเบรอๆ น า้หนักไม่ค่อย
ลดลง กลบัมาอ้วนอีกครัง้ ราคาแพง เป็นต้น 2) ผลกระทบทางด้านจิตใจ เช่น รู้สกึทรมานจากการกินยา
มีอาการหงดุหงิด ฉนุเฉียวง่าย เป็นต้น ซึ่งผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความรู้เชิงประเมินค่าถึงประโยชน์และโทษ
ของการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีความรู้สึกนึกคิด และมีความพร้อมกระท าพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ สอดคล้องกบั งามตา วนินทานนท์ (2535: 215) กลา่ววา่ เจตคติเป็นจิตลกัษณะท่ีเกิดจากการรู้
คิดเชิงประเมินค่าเก่ียวกับสิ่งนัน้ ท าให้เกิดประโยชน์หรือโทษของบุคคล ท าให้รู้สึกโน้มเอียงไปในทาง
ชอบหรือพอใจมากถึงน้อยต่อสิ่งนัน้  ๆรวมทัง้ความพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมเฉพาะอย่าง อนัเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากการเห็นประโยชน์หรือพอใจตอ่สิง่นัน้   
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้เสนอแนะ 3 ส่วน ได้แก่ เพื่อการปฏิบตัิ ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 

และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัตอ่ไป มีรายละเอียดดงันี ้
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัต ิ
1. จากแบบวดัตวัแปรปัจจยัจิตสงัคมและพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ท่ีผู้วิจยั

สร้างและพฒันาขึน้มีคณุภาพเท่ียงตรงและเช่ือมัน่ ดงันัน้ ผู้ ท่ีท างานเก่ียวข้อง ได้แก่ บุคคล สถานศึกษา 
ทางด้านสาธารณสขุหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าแบบวดัฉบบันีไ้ปใช้เพื่อช่วยในการประเมินภาวะ
เสี่ยงของการเกิดโรคการกินผิดปกติและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดโรคดงักลา่ว  

2. จากสาเหตุปัจจัยจิตสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้ หญิงไทย 
พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีอยู่ 3 กลุ่มตวัแปร โดยผู้วิจยัน าเสนอแนวทางการ
ปฏิบตัิตามสาเหตปัุจจยั ได้แก่  

จากข้อค้นพบกลุ่มตวัแปรท่ีจดัอยู่ในอิทธิพลภายในบุคคล ได้แก่ เจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรม
การกินผิดปกติ การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการการมีรูปร่างสวยงาม และการตดัสินใจแสดง
พฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยผู้วิจยัเสนอแนวทางการปฏิบตัิดงันี ้1) ระดบัตวับคุคล ควรสร้างทศันคติหรือ
ค่านิยมเก่ียวกับการกินอาหารให้ถูกหลกัทางโภชนาการให้กับตนเอง การยอมรับการมีรูปร่างของตนเอง
ตามความเป็นจริงหรือควรเลี่ยงชั่งน า้หนักหรือส่องกระจกบ่อยๆ เพราะเป็นตัวกระตุ้ นให้บุคคลนัน้มี
ความคิดในการลดน า้หนัก ควรใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ พิจารณา เลือกและตัดสินใจว่าจะมี
พฤติกรรมการกินผิดปกติหรือไม่ โดยค้นหาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ลดน า้หนักจากแหล่งข้อมูลท่ี
น่าเช่ือถือได้ หรือควรหาวิธีการควบคมุน า้หนกัท่ีถกูวิธีและไมเ่กิดผลเสียตอ่สขุภาพ 2) ระดบัครอบครัว ควร
มีการปลกูฝังคา่นิยมการบริโภคอาหารท่ีถกูต้องตามหลกัโภชนาการให้กบับตุรหลาน ให้ก าลงัใจและสร้าง
ความมั่นใจเก่ียวกับรูปร่างของบุตรหลาน เพื่อให้เกิดการยอมรับในรูปร่างของตนเอง โดยใช้ค าพูดท่ี
ออ่นโยนและไมก่ลา่วต าหนิเก่ียวกบัรูปร่างของบตุรหลาน ซึง่จะท าให้เขาเกิดปมด้อยและขาดความมัน่ใจใน
ตนเอง และ 3) ระดบัสถานศกึษา ควรให้ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ ปลกูฝังคา่นิยมและการปฏิบตัิเก่ียวกบั
พฤติกรรมการกินตามหลกัโภชนาการ เพื่อให้นกัเรียนหรือนกัศกึษาได้ตระหนกัเห็นคณุคา่ความส าคญัไปสู่
การปฏิบตัิท่ีดีและถูกต้องหรือควรหาวิธีการลดน า้หนักด้วยการควบคุมอาหารอย่างถูกวิธี เช่น ควบคุม
ตนเองในการกินอาหาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินท่ีถกูหลกัโภชนาการควบคู่กบัการออกก าลงักาย
อยา่งสม ่าเสมอ  

จากข้อค้นพบกลุ่มตวัแปรท่ีจดัอยู่ในอิทธิพลระหว่างบุคคล ได้แก่ การสนบัสนุนทางสงัคม
จากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม ตัวแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม โดยผู้ วิจัยเสนอ         



  237 

แนวทางการปฏิบตัิดงันี ้1) ระดบัตวับุคคล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมลูข่าวสารจากเพื่อนหรือคน
รู้จกั โดยเสพสื่ออย่างมีสติ ควรหาความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ลดน า้หนกั หรือการควบคมุน า้หนกัท่ีถูกวิธี 
เช่น ควบคุมตนเองในการกินอาหาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินท่ีถูกหลกัโภชนาการควบคู่กับการ
ออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอ จากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือได้เพื่อป้องกันผลกระทบท่ีเกิดกับสุขภาพ          
2) ระดบัครอบครัว ควรสอดส่องดแูลในเร่ืองการเลียนแบบของบตุรหลาน เน่ืองจากว่าตวัแบบมีอิทธิพลต่อ
พวกเขา เพราะฉะนัน้พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้ค าแนะน าท่ีเหมาะสม ในกรณีลกูเรามีพฤติกรรมการควบคมุ
น า้หนักตามตัวแบบ 3) ระดับสถานศึกษา ควรให้ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ ปลูกฝังค่านิยม และการ
ปฏิบตัิเก่ียวกบัพฤติกรรมการกินตามหลกัโภชนาการ เพื่อให้นกัเรียนหรือนกัศกึษาได้ตระหนกัเห็นคณุค่า
ความส าคญัไปสู่การปฏิบตัิท่ีดีและถกูต้อง รวมถึงทศันคติ ค่านิยมความผอม และพฤติกรรมท่ีไม่ถกูต้อง
เก่ียวกบัความอ้วน การเพิ่มคณุภาพของการสื่อสารท่ีเก่ียวกบัสขุภาพและบรูณาการด้านสขุภาพเข้ากบัการ
เรียน การสอนในชัน้เรียน เน้นการปฏิบตัิท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมสขุภาพให้มีความตอ่เน่ือง 

จากข้อค้นพบกลุม่ตวัแปรท่ีจดัอยูใ่นอิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม ได้แก่ การเข้าถึง
แหล่งบริการท่ีเอือ้ต่อการมีรูปร่างสวยงาม และรายได้ของครอบครัว ซึ่งพบว่าในบางครอบครัวรายได้
เป็นสิ่งหนึ่งท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ซึ่งคนท่ีมีรายได้จากการหาเลีย้งชีพด้วย
ตนเองได้ ก็จะน าเงินมาซือ้ผลิตภัณฑ์ลดน า้หนัก เพื่อให้ตนเองมีรูปร่างสวยงาม ท าให้เกิดการกิน
ผิดปกติได้มากกว่าคนท่ีมีรายได้จากการได้รับการจุนเจือจากบุคคลในครอบครัว โดยผู้ วิจัยเสนอ          
แนวทางการปฏิบตัิคือ 1) ระดบัตวับคุคล ควรสร้างคา่นิยมในการเลือกบริโภคนิยมให้ถกูหลกัโภชนาการ
และเหมาะสมกบัวยั ควรศกึษาหรือตรวจสอบแหล่งบริการว่ามีมาตรฐานและถกูกฎหมายหรือไม่ก่อนใช้
บริการ เพื่อความปลอดภัยของตนเอง 2) ระดับครอบครัว ควรสนับสนุนบุตรหลานในครอบครัวให้มี
พฤติกรรมการกินท่ีถกูหลกัโภชนาการมากกว่าการซือ้ผลิตภณัฑ์อาหารลดน า้หนกัมาให้บตุรหลานกิน 
เพื่อให้ได้รูปร่างท่ีต้องการใช้ในประกอบอาชีพหารายได้ เพราะจะเกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพได้ 
ควรให้ค าแนะน าเก่ียวกับแหล่งบริการท่ีได้มาตรฐานและถูกกฎหมาย และ 3) ระดบัหน่วยงานทางด้าน
สขุภาพ ควรให้ความรู้เก่ียวกับการกินอาหารให้ถูกหลกัโภชนาการท่ีเหมาะสมกับบุคคลทุกช่วงวยั และข้อ
ปฏิบตัิในการจดัการกับน า้หนกัท่ีเหมาะสม หรือจดัท าคู่มือเผยแพร่ความรู้และประชาสมัพนัธ์ให้ทราบ 
ทัว่กนัผ่านสื่อต่างๆ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้ เช่น ความรู้เร่ืองอาหารให้ถกู
หลกัโภชนาการ ความรู้เร่ืองโรคการกินผิดปกติ การลดน า้หนกัท่ีถกูต้อง เป็นต้น  

3. จากข้อค้นพบจากกระบวนการการมีรูปร่างสวยงาม แบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงก่อน
กระบวนการการมีรูปร่างสวยงาม ช่วงเข้าสูก่ระบวนการการมีรูปร่างสวยงาม และช่วงหลงักระบวนการการมี
รูปร่างสวยงาม ซึ่งพบว่าช่วงท่ีส าคญัท่ีสดุคือช่วงท่ีก่อนเข้าสู่กระบวนการมีรูปร่างสวยงาม เราจะเห็นว่า
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ช่วงนีจ้ะเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมและคา่นิยมตา่ง  ๆโดยผู้วิจยัเสนอแนวทางการปฏิบตัิคือ 1) ระดบัตวับคุคล 
โดยการสร้างค่านิยมเก่ียวกับการกินอาหารให้ถูกหลักทางโภชนาการ หรือการสร้างค่านิยมการมีรูปร่าง
แข็งแรงสมส่วนให้กบัตนเอง ควรมีการยอมรับการมีรูปร่างของตนเองตามความเป็นจริงเสียก่อน แล้วจึงใช้
วิจารณญาณในการพิจารณาไตร่ตรองว่าจะใช้วิธีใดมาใช้ในการควบคุมน า้หนัก เพื่อความปลอดภยัต่อ
สขุภาพมากท่ีสุด โดยศึกษาข้อมลูจากผู้ เช่ียวชาญทางโภชนาการหรือสถานพยาบาลท่ีได้มาตรฐานและ    
ถกูกฎหมาย 2) ระดบัครอบครัว ควรสอดสอ่งพฤติกรรมของบตุรหลานวา่มีพฤติกรรมการกินท่ีเปลี่ยนไปจาก
เดิมไหม เช่น อดอาหารมือ้หลัก กินผลิตภัณฑ์อาหารลดน า้หนัก เป็นต้น 3) ระดับสถานศึกษา ควรให้
ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ ปลกูฝังค่านิยม และการปฏิบตัิเก่ียวกบัพฤติกรรมการกินตามหลกัโภชนาการ 
เพื่อให้นักเรียนหรือนักศึกษาได้ตระหนักเห็นคุณค่าความส าคัญไปสู่การปฏิบัติท่ีดีและถูกต้อง เพื่อ
ปอ้งกนัไมใ่ห้คนก้าวเข้าสูก่ารมีพฤติกรรมการกินผิดปกติ  

ข้อเสนอแนะทางนโยบาย  
จากผลการวิจยัครัง้นีพ้บว่าแบบวดัตวัแปรปัจจยัจิตสงัคมและพฤติกรรมการกิน

ผิดปกติของผู้หญิงไทย ที่ผู้ วิจยัสร้างขึน้มีคณุภาพเท่ียงตรงและเช่ือมัน่ ดงันัน้ บทบาทในเชิงนโยบาย
สามารถด าเนินการได้ในลกัษณะของการพฒันาหรือวางกรอบของนโยบาย โดยให้หน่วยงานระดบันโยบาย
น าข้อเสนอแนะการน าแบบวัดดังกล่าว น าไปเป็นฐานข้อมูลท่ีส าคัญให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานสาธารณสขุ สามารถน าไปเป็นข้อมลูส าหรับการวางนโยบายเพื่อการป้องกันพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติ หรือเป็นการน าไปเป็นแนวทางไปสูก่ลุม่ผู้ปฏิบตัิ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเฝา้ระวงัพฤติกรรมการ
กินผิดปกติท่ีอาจจะเกิดขึน้ในกลุม่เด็กและเยาวชนหรือผู้ใหญ่ในบริบทของพืน้ท่ีตา่งๆ มีรายละเอียดดงันี ้

1. กระทรวงสาธารณสุข สามารถน าแบบวดัตวัแปรปัจจยัจิตสงัคมและพฤติกรรม
การกินผิดปกติของผู้ หญิงไทย ไปใช้ในการประเมินและคดักรองประชาชนว่ามีพฤติกรรมการกินผิดปกติ
หรือไม่ และได้ข้อค้นพบปัจจยัท่ีเป็นสาเหตทุ าให้เกิดการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติในวยัรุ่นตอนปลายและ
วยัผู้ ใหญ่ตอนต้น โดยน าเสนอตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีมีบทบาทส าคญัในการควบคมุปอ้งกนัไม่ให้เกิดโรค
การกินผิดปกติในประชาชนไทย  

2. กระทรวงศึกษาธิการ สามารถน าแบบวดัตวัแปรปัจจยัจิตสงัคมและพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติของผู้หญิงไทย ไปใช้เป็นฐานข้อมลูในการวางแนวทางส าหรับการออกแบบหลกัสตูรของการจดัการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนหรือนักเรียนให้มีค่านิยม พฤติกรรม ในการใช้วิจารณาญการมีค่านิยมหรือมี
พฤติกรรมการบริโภคในรายวิชาสขุศกึษาหรือสขุภาพอนามยัตา่งๆ   

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
1. เน่ืองจากการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาเฉพาะช่วงอาย ุ18-40 ปี ท่ีเป็นวยัรุ่นตอน

ปลายและวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น ท่ีเป็นเพศหญิงเท่านัน้ ซึง่การวิจยัในครัง้ตอ่ไป เพื่อให้เกิดความหลากหลายใน
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เร่ืองของ Multigeneration ภายใต้สงัคมบริโภคนิยม ควรท าการวิจยัในกลุ่มทุกช่วงอายุ เพื่อให้ครอบคลมุ
ช่วงอายุ ในกลุ่มเพศชาย และในเพศภาวะท่ีหลากหลายมากขึน้ เพราะว่าทุกคนมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิด
พฤติกรรมการกินผิดปกติ รวมถึงการศึกษาในภาพรวมโดยการน าตวัแปรชีวสงัคมอ่ืนๆ เช่น อายุ ระดบั
การศกึษา อาชีพ เป็นต้น น ามาศกึษาควบคูไ่ปด้วย นอกจากนี ้ควรท าการศกึษาพฤติกรรมการกินผิดปกติ 
ท่ีนอกเหนือจากพฤติกรรมการกินผิดปกติทัง้ 3 แบบ (แบบ Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa และ 
Binge Eating) เช่น แบบ Purging Disorder หรือแบบ Eating Disorder Not Otherwise Specified เป็นต้น 
มาท าการศึกษาเพิ่มเติม และจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่ามีตัวแปรเพิ่มเติมท่ีมีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการกินผิดปกติ ได้แก่ การเจ็บป่วยท่ีมีในอดีตก่อนท่ีจะมีการควบคมุน า้หนกั การเสริมความ
งามบนเรือนร่าง แรงเสริมจากการเลีย้งดขูองครอบครัวเพื่อการควบคมุน า้หนกั ความเข้าใจคลาดเคลื่อน
เก่ียวกบัการกินยาคมุก าเนิดท าให้อ้วน และผู้บริโภคความผอมมาสูก่ารเป็นผู้แทนจ าหน่าย ควรน าตวัแปร
ดงักลา่วมาศกึษาตอ่ยอด เพื่อมาร่วมอธิบายพฤติกรรมการกินผิดปกติให้ครอบคลมุมากยิ่งขึน้  

2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ท าให้ทราบถึงกระบวนการ            
ท่ีน าไปสู่การมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทย โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าสู่กระบวนการท่ีน าไปสู่การมีรูปร่าง
สวยงาม ซึ่งเป็นช่วงท่ีน่าสนใจมากเพราะเป็นช่วงระยะเวลาท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความต้องการให้ตนเองมี
รูปร่างตามท่ีตนปรารถนา ด้วยปัจจัยท่ีแตกต่างกัน บนพืน้ฐานและประสบการณ์ของ แต่ละบุคคล เช่น 
ความเช่ือบรรทดัฐานของวฒันธรรม การปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม สภาพปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวตัน์ รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและข้อมลูข่าวสารท่ีไร้พรมแดน 
ซึ่งพบว่าผู้ ให้ข้อมูลหลกัทัง้วยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ ใหญ่ตอนต้นมีพฤติกรรมรักสวยรักงาม จึงท าให้มี
โอกาสเสี่ยงหรือมีแนวโน้มตอ่การมีพฤติกรรมการกินผิดปกติได้มากกวา่ผู้ชาย การวิจยัครัง้ตอ่ไป เราอาจจะ
ท าวิธีวิทยาการวิจยัเชิงคณุภาพอย่างเดียว โดยเลือกศกึษาในแบบปรากฎการณ์วิทยา (Phenomenology 
Study) เพื่อท่ีจะไปศกึษาประสบการณ์ของคนท่ีมีความรู้สกึมีคณุค่าต่อตนเอง (Self-Esteem) ท่ีอยู่ในช่วง
วิกฤตหรือเคยเข้าสู่กระบวนการท่ีน าไปสู่การมีรูปร่างสวยงามของผู้หญิงไทยนัน้ แล้วผ่านกระบวนการท่ี
น าไปสูก่ารมีรูปร่างสวยงามมาได้แล้ว หรืออาจศกึษาในประเด็นเร่ืองมมุมองตอ่ความงามเข้ามาเป็นตวัแปร
ท่ีส าคญัของการศกึษา  

3. การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัแบบผสานวิธี ผลการศกึษานีน้ าไปเป็นข้อมลูเบือ้งต้นส าหรับ
น าไปศึกษาต่อยอดงานวิจยัต่อไป ได้แก่ การพฒันารูปแบบของโปรแกรมเพื่อเสริมพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้หญิงในแตล่ะวยั หรือการศกึษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการกินผิดปกติระหวา่งวยัรุ่นตอนปลาย
กับวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น หรือน าไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มท่ีเป็นเพศชาย หรือการจัดท าคู่มือการบริโภคด้าน
โภชนาการ โดยเน้นอาหารส าหรับผู้ หญิงวัยต่างๆ ให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการต่อไป 



  240 

นอกจากนัน้ น าไปศกึษาในมมุมองของผู้ เช่ียวชาญทางการแพทย์ นักวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์ ด้าน
โภชนาการ หรือจากตวัผู้บริโภคเอง ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียท่ีได้จากผู้ ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยท าการ
ออกแบบการวิจยัเชิงปฏิบตัิการหรือการวิจยัแบบมีส่วนร่วม โดยให้ทุกคนท่ีเก่ียวข้องเข้ามาร่วมระบปัุญา
หา วางแผน สู่การลงมือปฏิบัติ การสังเกตการณ์ การสะท้อนผลและปรับแผนในกลุ่มท่ีเสี่ยงต่อการมี
พฤติกรรมการกินผิดปกติ เพื่อเป็นแนวทางในการปอ้งกนัไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกินผิดปกติได้ เพื่อ
ขยายขอบเขตขององค์ความรู้ให้กว้างขวางมากขึน้ 
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ภาคผนวก ก 

เอกสารรับรองโครงการวิจัย 

จากคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมในมนุษย์ 

สถาบันยุทธศาสตร์ ตกึศาสตราจารย์ ดร .สาโรช บัวศรี ชัน้ 20 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ 

หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญและตวัอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ 

งานวจิัยระยะที่ 1 เชงิปริมาณ : แบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย จ านวน 5 คน 

 

รายช่ือผู้ เช่ียวชาญตรวจคณุภาพ
เคร่ืองมืองานวิจยั 
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1. รศ.ดร.ปรียา ลฬีหกลุ ส านกังานหลกัสตูรโภชนศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล  

2. ผศ.ดร.วิชดุา  กิจธรธรรม ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

3. ผศ.ดร.นริสรา  พึง่โพธ์ิสภ สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ อาคารสถาบนัพฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

4. อ.ดร.อมราพร  สรุการ อาคารบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5. พญ.มธุรดา สวุรรณโพธ์ิ  สถาบนัสขุภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์  

(กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ)  
 

งานวจิัยระยะที่ 2 เชงิคุณภาพ :  

แนวทางการสมัภาษณ์พฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย จ านวน 3 คน 

 

รายช่ือผู้ เช่ียวชาญตรวจคณุภาพ
เคร่ืองมืองานวิจยั 

สถานท่ีปฏิบตัิงาน 

1. พญ.มธุรดา สวุรรณโพธ์ิ  สถาบนัราชานกุลู (กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ)  

2. ผศ.ดร.นริสรา  พึง่โพธ์ิสภ สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ อาคารสถาบนัพฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

3. อ.ดร.อมราพร  สรุการ อาคารบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในระยะที่ 1 : การวจิัยเชิงปริมาณ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในระยะที่ 2 : การวจิัยเชิงคุณภาพ 
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ภาคผนวก ง 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดที่ใช้ในการวิจัย 
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ตาราง 17 คา่ที คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมท่ีปรับแก้ 
(Corrected ItemTotal Correlation: rct) และคา่ความเช่ือมัน่ครอนบาคแอลฟ่าของแบบวดัพฤติกรรมการ
กินผิดปกติของผู้หญิงไทย ฉบบัทดลองใช้ (150 ข้อ) ในกลุม่ตวัอยา่ง 2 วยั จ านวน 100 คน 

องค์ประกอบ ข้อ 
การ 

แปรผล 

t-ratio rct  
Reliability 

ก่อน
ตดัทิง้ 

หลงัตดัทิง้ 
ก่อน
ตดัทิง้ 

หลงัตดัทิง้ 

แบบวดัพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ  (คา่อ านาจจ าแนก=.250-.738, คา่ความเช่ือมัน่=.917) 
การกินผิดปกติแบบ 
Anorexia Nervosa 
 

1 คดัเลือก 7.67 8.30 .652 .645  
2 คดัเลือก 7.34 7.34 .650 .651  

3 คดัเลือก 4.47 4.76 .501 .531  

 4 คดัเลือก 5.00 5.03 .477 .501  

 5 คดัเลือก 5.91 6.27 .548 .543  

 6 คดัเลือก 4.40 4.65 .492 .530  

 7 คดัเลือก 6.06 6.06 .634 .615  

 8 คดัเลือก 7.01 6.85 .558 .565 .939 

 9 คดัเลือก 4.05 4.64 .382 .411  

 10 คดัเลือก 4.88 4.37 .420 .459  

 11 คดัเลือก 9.77 9.15 .768 .738  

 12 คดัเลือก 5.56 5.48 .531 .559  

 13 คดัเลือก 6.61 6.50 .541 .567  

 14 คดัเลือก 6.56 6.24 .635 .629  

 15 ตดัทิง้ 1.20 - -.050 -  

การกินผิดปกติแบบ  16 คดัเลือก 10.00 9.25 .624 .613  

Bulimia Nervosa 17 คดัเลือก 5.97 6.71 .694 .691  

 18 คดัเลือก 6.42 6.89 .727 .715 .869 

 19 คดัเลือก 5.48 6.70 .473 .488  

 20 คดัเลือก 6.21 5.71 .719 .703  

 21 คดัเลือก 5.91 6.33 .551 .541  
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ตาราง 17 (ตอ่) 

องค์ประกอบ ข้อ 
การ 

แปรผล 

t-ratio rct  
Reliability ก่อน

ตดัทิง้ 
หลงัตดัทิง้ 

ก่อน
ตดัทิง้ 

หลงัตดัทิง้ 

การกินผิดปกติแบบ  22 ตดัทิง้   .37 - -.011 -  

Binge Eating 23 คดัเลือก 3.96 3.90 .285 .294  

 24 คดัเลือก 5.35 6.15 .387 .410  

 25 คดัเลือก 4.38 3.93 .359 .367 .931 

 26 คดัเลือก 4.90 4.92 .422 .431  

 27 คดัเลือก 5.64 5.55 .424 .435  

 28 คดัเลือก 5.86 6.61 .469 .468  

 29 คดัเลือก 3.74 2.72 .202 .250  

 30 ตดัทิง้   .47 - -.044 -  

แบบวดัเจตคติต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ (คา่อ านาจจ าแนก=.208-.705, คา่ความเช่ือมัน่=.892) 

ด้านความรู้เชิง 31 ตดัทิง้ -1.07 - -.111 -  
ประเมินคา่   32 คดัเลือก 6.60 5.23 .537 .459  
 
 

33 คดัเลือก 5.12 9.05 .516 .639  
34 ตดัทิง้   .63 - -.023 -  

 35 ตดัทิง้ -2.82 - -.226 -  

 36 คดัเลือก 4.97 5.09 .328 .363  

 37 คดัเลือก 2.42 3.43 .211 .258  

 38 คดัเลือก 6.82 8.45 .518 .617 .762 

 39 คดัเลือก 6.30 7.12 .556 .656  

 40 คดัเลือก 4.89 3.45 .365 .254  

 41 คดัเลือก 4.98 6.37 .468 .511  

 42 คดัเลือก 4.57 4.99 .401 .466  

 43 คดัเลือก 4.82 6.35 .480 .537  

 44 ตดัทิง้ 1.46 - .020 -  

 45 ตดัทิง้ 2.83 - .290 -  
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ตาราง 17 (ตอ่) 

องค์ประกอบ ข้อ การแปรผล 
t-ratio rct  

Reliability ก่อน
ตดัทิง้ 

หลงัตดัทิง้ 
ก่อน
ตดัทิง้ 

หลงัตดัทิง้ 

ด้านความรู้สกึ 46 คดัเลือก 6.84 9.01 .509 .618  

 47 คดัเลือก 5.77 5.61 .451 .557  

 48 คดัเลือก 2.28 2.75 .177 .283  

 49 คดัเลือก 3.98 4.99 .347 .475  

 50 คดัเลือก 4.08 2.70 .279 .208  

 51 ตดัทิง้   .88 - .057 -  

 52 ตดัทิง้   .54 - -.052 - .682 

 53 คดัเลือก 5.87 7.05 .517 .564  

 54 คดัเลือก 4.52 2.90 .404 .234  

 55 ตดัทิง้ 2.80 - .263 -  

 56 ตดัทิง้ 2.25 - .139 -  

 57 คดัเลือก 4.39 5.13 .374 .419  

 58 ตดัทิง้ 1.99 - .060 -  

 59 คดัเลือก 5.89 4.79 .369 .413  

 60 ตดัทิง้ 3.03 - .268 -  

 61 ตดัทิง้   .68 - .029 -  

ด้านความพร้อม 62 ตดัทิง้ -0.58 - -.179 -  

กระท า 63 คดัเลือก 7.14 12.85 .566 .705  

 64 คดัเลือก 5.23 8.45 .465 .611  

 65 ตดัทิง้ 1.01 - .058 -  

 66 คดัเลือก 3.37 4.72 .326 .439 .731 

 67 ตดัทิง้ -0.66 - -.119 -  

 68 ตดัทิง้ -2.34 - -.282 -  

 69 คดัเลือก 4.79 3.92 .399 .309  

 70 คดัเลือก 4.68 6.04 .395 .485  
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ตาราง 17 (ตอ่) 

องค์ประกอบ ข้อ การแปรผล 
t-ratio rct  

Reliability ก่อน
ตดัทิง้ 

หลงั
ตดัทิง้ 

ก่อน
ตดัทิง้ 

หลงัตดัทิง้ 

 71 คดัเลือก 7.70 10.87 .538 .641  

 72 ตดัทิง้   .58 - .015 -  

 73 คดัเลือก 5.62 5.15 .342 .347  

 74 คดัเลือก 4.34 4.78 .331 .397  

 75 คดัเลือก 3.38 4.77 .278 .335  
 76 ตดัทิง้ -0.11 - -.107 -  
 77 ตดัทิง้   .12 - -.017 -  

แบบวดัการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม (ค่าอ านาจจ าแนก=.350-.820,  
คา่ความเช่ือมัน่=.901) 
ปริมาณความมัน่ใจ 78 คดัเลือก 3.80 3.18 .310 .350  

ในความสามารถใน 79 คดัเลือก 11.26 10.33 .752 .754  

การจดัการตนเอง 80 คดัเลือก 4.74 4.52 .302 .359  

เม่ือต้องการมีรูปร่าง 81 คดัเลือก 10.32 11.61 .718 .732  

สวยงาม 82 คดัเลือก 10.31 11.04 .695 .734  

 83 คดัเลือก 10.49 11.72 .700 .729  

 84 คดัเลือก 11.26 12.04 .780 .774 .901 

 85 คดัเลือก 13.60 14.02 .823 .820  

 86 คดัเลือก 11.70 12.35 .758 .746  

 87 คดัเลือก 8.12 7.93 .585 .613  

 88 คดัเลือก 6.27 6.96 .555 .576  

 89 ตดัทิง้ -2.19 - -.293 -  

 90 ตดัทิง้   .30 - -.092 -  

แบบวดัการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ (คา่อ านาจจ าแนก=.295-.782, คา่ความเช่ือมัน่=.888) 

การวิเคราะห์สาเหตุ
ของการตดัสินใจท่ี 

91 คดัเลือก 10.02 11.58 .706 .772  
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ตาราง 17 (ตอ่) 

 
องค์ประกอบ 

 
ข้อ 

การ 
แปรผล 

t-ratio rct  
Reliability ก่อน

ตดัทิง้ 
หลงัตดัทิง้ ก่อน

ตดัทิง้ 
หลงัตดัทิง้ 

จะแสดงพฤติกรรม 92 คดัเลือก 8.94 11.26 .703 .753  

การกินผิดปกติ 93 คดัเลือก 6.40 6.60 .470 .458  

 94 คดัเลือก 4.99 7.21 .308 .491 .759 

 95 คดัเลือก 4.70 4.66 .354 .295  

 96 ตดัทิง้ 2.13 - .040 -  

 97 ตดัทิง้ -2.20 - -.341 -  

ก าหนด/พฒันา 98 คดัเลือก 8.47 10.58 .634 .711  

ทางเลือก และท า 99 คดัเลือก 5.87 7.50 .510 .573  

การเลือกวิธีท่ีดีท่ีสดุ 100 คดัเลือก 12.83 11.91 .758 .782  

 101 คดัเลือก 10.74 11.35 .625 .749 .893 

 102 คดัเลือก 10.52 10.96 .597 .726  

 103 ตดัทิง้ 1.36 - .012 -  

 104 ตดัทิง้ -4.54 - -.562 -  

แบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่เพ่ือนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม (ค่าอ านาจจ าแนก=.291-.688, คา่ความ
เช่ือมัน่=.887) 
การสนบัสนนุด้าน 105 คดัเลือก 4.26 6.72 .391 .533  

อารมณ์ 106 คดัเลือก 2.66 3.46 .350 .291  

 107 คดัเลือก 4.36 4.57 .507 .545  

 108 คดัเลือก 4.75 5.97 .558 .617 .838 

 109 คดัเลือก 6.05 8.19 .625 .688  

 110 ตดัทิง้    .15 - -.258 -  

การสนบัสนนุด้าน 111 คดัเลือก 5.55 8.05 .405 .513  

ข้อมลูข่าวสาร 112 คดัเลือก 5.05 7.96 .455 .544  

 113 คดัเลือก 4.90 7.16 .567 .657  

 114 คดัเลือก 5.36 6.81 .566 .654  
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ตาราง 17 (ตอ่) 

องค์ประกอบ ข้อ การแปรผล 
t-ratio rct  

Reliability ก่อน
ตดัทิง้ 

หลงัตดัทิง้ 
ก่อน
ตดัทิง้ 

หลงัตดัทิง้ 

 115 คดัเลือก 6.44 9.21 .522 .650  

 116 ตดัทิง้ -3.87 - -.542 -  

 117 ตดัทิง้ 2.17 - .088 - .831 

 118 ตดัทิง้    .81 - -.091 -  

 119 ตดัทิง้ 1.15 - -.048 -  

การสนบัสนนุด้าน 120 คดัเลือก 4.16 7.06 .468 .623  

วตัถสุิ่งของ 121 คดัเลือก 4.26 4.07 .452 .503 .736 

 122 คดัเลือก 6.11 5.21 .388 .501  
 123 คดัเลือก 8.05 7.45 .514 .584  

แบบวดัตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม (ค่าอ านาจจ าแนก=.461-.707, คา่ความเช่ือมัน่=.879) 

ตวัแบบจากสื่อ 124 คดัเลือก 7.59 5.54 .562 .520  

 125 คดัเลือก 7.92 7.60 .586 .599  

 126 คดัเลือก 5.88 6.70 .592 .616  

 127 คดัเลือก 6.07 8.54 .571 .681 .800 

 128 คดัเลือก 5.52 7.71 .421 .551  

 129 ตดัทิง้ 1.91 - .167 -  

 130 ตดัทิง้ 1.15 - .013 -  

ตวัแบบจากบคุคล 131 คดัเลือก 7.12 5.98 .470 .461  

 132 คดัเลือก 5.32 7.38 .388 .563  

 133 คดัเลือก 9.04 10.49 .623 .707  

 134 คดัเลือก 4.61 4.28 .457 .526  

 135 คดัเลือก 5.31 4.94 .484 .572 .814 

 136 คดัเลือก 5.91 7.79 .550 .681  

 137 ตดัทิง้ 1.68 - .041 -  

 138 ตดัทิง้ -0.27 - -.202 -  
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ตาราง 17 (ตอ่) 

 

องค์ประกอบ ข้อ 
การแปร
ผล 

t-ratio rct  

Reliability ก่อน
ตดัทิง้ 

หลงั
ตดัทิง้ 

ก่อน
ตดัทิง้ 

หลงั
ตดัทิง้ 

 139 ตดัทิง้ -5.18 - -.588 -  

แบบวดัการเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม (คา่อ านาจจ าแนก=.387-.764,  
คา่ความเช่ือมัน่=.870) 
ความสามารถของ 140 คดัเลือก 4.33 4.32 .423 .387  

บคุคลในการเข้าถึง 141 คดัเลือก 8.33 13.95 .647 .764  

แหลง่บริการ 142 คดัเลือก 10.98 10.24 .649 .631 .793 

 143 คดัเลือก 8.81 12.48 .590 .689  

 144 ตดัทิง้ 2.09 - .017 .016  

วิธีการเข้าถึงแหลง่ 145 คดัเลือก 8.44 7.97 .594 .590  

บริการ 146 คดัเลือก 5.91 8.76 .476 .625  

 147 คดัเลือก 6.71 10.99 .527 .642 .713 

 148 คดัเลือก 8.06 10.75 .538 .661  

 149 ตดัทิง้ -4.17 - -.595 -  

 150 ตดัทิง้ -2.37 - -.434 -  

จ านวนข้อค าถามทัง้ฉบบั 109 ข้อ 150 ข้อ 

คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั .967 .917 
*แทนข้อความ ทางลบ/ตดัทิง้ 
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ตาราง 18คา่ที คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมท่ีปรับแก้ 
(Corrected Item  Total Correlation: rct) และคา่ความเช่ือมัน่ครอนบาคแอลฟ่าของแบบวดั
พฤตกิรรมการกินผิดปกติ ของผู้หญิงไทยฉบบัใช้จริง (109 ข้อ) ในกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ จ านวน
ทัง้สิน้ประมาณ 1,000 คน  

องค์ประกอบ ข้อ t-ratio rct α 
แบบวดัพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ (α = .946) 
การกินผิดปกติแบบ  1 23.37 .534  
Anorexia Nervosa 2 21.38 .560  

 3 25.26 .591  

 4 22.43 .582  

 5 25.00 .624  

 6 21.97 .581  

 7 17.53 .644 .939 

 8 22.03 .537  

 9 26.50 .582  

 10 25.81 .625  

 11 17.07 .637  

 12 19.48 .641  

 13 22.34 .623  

 14 16.94 .615  

การกินผิดปกติแบบ 15 25.82 .657  

Bulimia Nervosa 16 18.91 .623  

 17 16.55 .631 .869 

 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 .931 

 24 24.81 .460  
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ตาราง 18 (ตอ่) 

องค์ประกอบ ข้อ t-ratio rct α 
 25 26.43 .511  
 26 26.51 .473  
 27 17.95 .302  

แบบวดัเจตคติท่ีมีตอ่พฤติกรรมการกิน  (α = 0.883)                                                        
ด้านความรู้ 28 20.38 .538  

เชิงประเมินคา่   29 19.63 .625  

 30 11.93 .069  

 31 7.39 -.049  

 32 17.78 .506 .762 

 33 14.80 .552  

 34 12.48 .083  

 35 20.02 .431  
 36 19.89 .363  
 37 23.26 .397  
ด้านความรู้สกึ 38 21.03 .598  
 39 22.84 .606  
 40 20.15 .621  
 41 21.86 .650  
 42 9.53 -.023 .682 
 43 18.39 .423  
 44 11.33 -.068  

 45 25.29 .535  
 46 20.10 .379  
ด้านความพร้อมกระท า 47 21.16 .693  
 48 20.58 .591  
 49 20.26 .628  
 50 9.00 .044  
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ตาราง 18 (ตอ่) 

องค์ประกอบ ข้อ t-ratio rct α 
 51 18.96 .429  
 52 14.50 .539 .731 
 53 11.41 .094  
 54 15.92 .254  
 55 18.91 .446  

แบบวดัการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม  (α = 0.909)         
ปริมาณความมัน่ใจใน 56 16.99 .555  
ความสามารถในการ 57 23.33 .384  
จดัการตนเองเมื่อต้องการ 58 15.82 .575  
มีรูปร่างสวยงาม 59 25.77 .413  
 60 29.60 .336 .901 
 61 27.77 .323  
 62 29.44 .471  
 63 40.79 .511  
 64 32.58 .380  
 65 26.29 .431  

แบบวดัการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกิน (α = 0.862)                
การวิเคราะห์สาเหตขุอง 66 29.76 .353  
การตดัสินใจท่ีจะแสดง 67 23.60 .579  
พฤติกรรมการกินผิดปกติ  68 20.40 .600  
 69 22.72 .522  
 70 15.40 .459 .759 
 71 13.18 .247  
ก าหนด/พฒันาทางเลือก  72 24.46 .373  
และท าการเลือกวิธีท่ีดี 73 29.33 .632  
ท่ีสดุ 74 38.52 .721  
 75 32.00 .701  
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ตาราง 18 (ตอ่) 

องค์ประกอบ ข้อ t-ratio rct α 
 76 33.17 .727  
แบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่เพ่ือนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม  
การสนบัสนนุด้าน 77 35.88 .390  
อารมณ์ 78 23.40 .324  
 79 26.69 .326  
 80 31.59 .356  
 81 32.38 .319  
การสนบัสนนุด้านข้อมลู 82 44.89 .371  
ข่าวสาร 83 43.48 .410 .939 
 84 32.67 .354  
 85 26.08 .315  
 86 49.01 .423  
การสนบัสนนุ 87 26.44 .256  
ด้านวตัถสุิ่งของ 88 18.91 .244  
 89 39.09 .414  
 90 41.50 .421  
แบบวดัตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม 
ตวัแบบจากสื่อ 91 33.75 .512  
 92 33.64 .623  
 93 41.58 .554  
 94 25.75 .634  
 95 21.41 .619 .921 
ตวัแบบจากบคุคลอ่ืน 96 33.46 .519  
 97 30.11 .685  
 98 47.67 .545  
 99 27.31 .560  
 100 24.68 .457  
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ตาราง 18 (ตอ่) 

องค์ประกอบ ข้อ t-ratio rct α 
 101 27.05 .472  
แบบวดัการเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม   
ความสามารถของบคุคล 102 20.00 .555  
ในการเข้าถึงแหลง่บริการ 103 30.71 .653  
 104 42.05 .611 .919 
 105 37.79 .592  
วิธีการเข้าถึงแหลง่บริการ 106 41.58 .575  
 107 39.82 .646  
 108 35.08 .665  

 109 44.95 .665  
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ตาราง 19 คา่ที คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมท่ีปรับแก้ (Corrected Item 

Total   Correlation :rct) และคา่ความเช่ือมัน่ครอนบาคแอลฟ่าของแบบวดัพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย 

ฉบบัทดลองใช้ (30 ข้อ) ในกลุม่ตวัอยา่ง 2 วยั จ านวน 100 คน 

องค์ประกอบ ข้อ ข้อความ 
การ 

แปรผล 

t-ratio rct  
Reliability 

 
ก่อน
ตดัทิง้ 

หลงั
ตดัทิง้ 

ก่อน
ตดัทิง้ 

หลงั
ตดัทิง้ 

แบบวดัพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ  (คา่อ านาจจ าแนก=.250-.738, ค่าความเช่ือมัน่=.917) 
การกินผิดปกติ
แบบ Anorexia 
Nervosa 

1 ฉนักินผกัหรือผลไม้แทนอาหารหลกัทกุมือ้ 
เพื่อลดน า้หนกั  

คดัเลือก 7.67 8.30 .652 .645  

2 เมื่อฉนัต้องการกินอาหารในแตล่ะมือ้  ฉนั
มกัจะท าการแบง่อาหารออกเป็นชิน้เลก็ๆ 
แล้วกินเพียง 1-2 ชิน้ 

คดัเลือก 7.34 7.34 .650 .651  

3 ฉนักินอาหารในแต่ละมือ้จ านวนน้อยมาก 
เพราะกลวัอ้วน 

คดัเลือก 4.47 4.76 .501 .531  

 4 เมื่อฉนัเร่ิมหิว  ฉนัจะกินน า้เปลา่อย่างน้อย 
1-2 ขวด ก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการกินอาหาร
มือ้หลกั  

คดัเลือก 5.00 5.03 .477 .501  

 5 ฉนักินอาหารตามปริมาณพลงังานที่ค านวณ
ไว้อย่างเข็มงวดทกุมือ้ 

คดัเลือก 5.91 6.27 .548 .543  

 6 ฉนัไมกิ่นอาหารประเภทแปง้ เช่น ข้าว
ก๋วยเตี๋ยว ขนมปัง ฯลฯ เพราะต้องการ
ควบคมุไมใ่ห้มีน า้หนกัมากกวา่ปัจจบุนั 

คดัเลือก 4.40 4.65 .492 .530 .939 

 7 ฉนักินผลิตภณัฑ์อาหารเสริมลดน า้หนกัหรือ
ควบคมุน า้หนกัแทนอาหารมือ้หลกั 

คดัเลือก 6.06 6.06 .634 .615  

 8 ฉนัหลีกเลี่ยงอาหารท่ีมีน า้ตาลเป็นสว่น 
ประกอบทกุชนิด เช่น ไอศครีม, น า้แข็ง,  
บิงซ,ู ขนมหวาน, น า้อดัลม ฯลฯ เพราะจะท า
ให้ฉนัมีน า้หนกัเพิ่มได้ 

คดัเลือก 7.01 6.85 .558 .565  

 9 ฉนัต้องควบคมุปริมาณการกินอาหารทกุมือ้  
เพราะกลวัว่าจะมีน า้หนกัตวัเพิ่มขึน้มากไป
กวา่ขณะนี ้

คดัเลือก 4.05 4.64 .382 .411  

 10 ฉนักินผกัหรือผลไม้เลก็น้อยแทนอาหารมือ้
หลกั เพือ่ต้องการท าให้ตวัเองมีน า้หนกัตวั
ลดลง 

คดัเลือก 4.88 4.37 .420 .459  
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 ตาราง 19 )ตอ่ (  

องค์ประกอบ ข้อ ข้อความ 
การ 

แปรผล 

t-ratio rct  
Reliability 

 
ก่อน
ตดัทิง้ 

หลงั
ตดัทิง้ 

ก่อน
ตดัทิง้ 

หลงั
ตดัทิง้ 

 11 ฉนัไมกิ่นอาหารมือ้หลกัเป็นเวลามากกวา่  
3 เดือน  แตม่กัจะกินอาหารประเภทวิตามิน
หรือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเลก็น้อย   

คดัเลือก 9.77 9.15 .768 .738  

 12 ฉนัควบคมุอาหารประมาณ 3 เดือน โดยการ
ไม่กินอาหารมือ้หลกั ท าให้ฉนัมีน า้หนกั
ลดลงอย่างมาก  

คดัเลือก 5.56 5.48 .531 .559  

 13 ฉนังดอาหารและท าให้หน้าท้องแบน เพื่อ
ต้องการมีรูปร่างที่สวยงาม 

คดัเลือก 6.61 6.50 .541 .567  

 14 ฉนัทดลองใช้ยาทกุประเภท เพื่อควบคมุ
ไม่ให้มีน า้หนกัเพิ่มขึน้ 

คดัเลือก 6.56 6.24 .635 .629  

 15 *ฉนัไมเ่คยกินอาหารประเภทวิตามิน/
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมลดน า้หนกัแทน
อาหารมือ้หลกั 

ตดัทิง้ 1.20 - -.050 -  

การกินผิดปกติ
แบบ Bulimia 
Nervosa 

16 ฉนัมกักินอาหารมือ้หลกัที่มีพลงังานสงู ใน
ปริมาณมากกวา่เพื่อนๆ ที่อยู่ในวยัเดียวกนั 
หลงัจากนัน้ฉนัจะน าอาหารออกจาก
ร่างกาย 

คดัเลือก 10.00 9.25 .624 .613  

 17 ฉนักินอาหารปริมาณมากกวา่คนทัว่ไป 
ในช่วงของการกินที่เทา่ๆ กนั (เช่น ในช่วง 2 
ชัว่โมง)หลงัจากนัน้ฉนัพยายามล้วงคอทนัที 

คดัเลือก 5.97 6.71 .694 .691  

 18 เวลาที่ฉนักินอาหารจ านวนมากๆ  แล้ว 
หลงัจากกินเสร็จแล้ว ฉนัหาวิธีการตา่งๆ 
(เช่น ล้วงคอท าให้อาเจียน, ใช้ยาระบาย 
ฯลฯ) เพือ่ให้มีน า้หนกัตวัเทา่เดิมหรือไมใ่ห้
เพิ่มขึน้ 

คดัเลือก 6.42 6.89 .727 .715 .869 

 19 ฉนัเลือกกินอาหารที่ฉนัชอบ แม้วา่จะมี
พลงังานสงู เพราะฉนัมีวิธีน าอาหารออก
จากร่างกาย เพ่ือไมไ่ห้น า้หนกัขึน้ 

คดัเลือก 5.48 6.70 .473 .488  

 20 เมื่อฉนักินอาหารปริมาณมากพอ ฉนัจะหยดุ
กินอาหารทนัที  แล้วท าให้อาเจียนน าอาหาร
ออกมา 

คดัเลือก 6.21 5.71 .719 .703  
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ตาราง 19 )ตอ่ (  

องค์ประกอบ ข้อ ข้อความ 
การ 

แปรผล 

t-ratio rct  
Reliability 

 
ก่อน
ตดัทิง้ 

หลงั
ตดัทิง้ 

ก่อน
ตดัทิง้ 

หลงั
ตดัทิง้ 

 21 หลงัจากกินอาหารจ านวนมากแล้ว ฉนั
ควบคมุน า้หนกัตวัไมใ่ห้เพิ่มขึน้ โดยใช้
วิธีการตา่งๆ เช่น การกินยาระบาย, กินยา
ลดน า้หนกั, ยาขบัปัสสาวะ, ออกก าลงักาย
มากกว่า 1 ชัว่โมง ฯลฯ 

คดัเลือก 5.91 6.33 .551 .541  

การกินผิด 
ปกติแบบ  

22 *ฉันจะกินอาหารในปริมาณมาก แต่ไม่เคย
ล้วงคอเพื่อน าอาหารออกมา 

ตดัทิง้   .37 - -.011 -  

Binge Eating 23 ฉันกินอาหารได้ทุกมือ้  และกินอาหารได้
ตลอดเวลา ไมว่า่จะรู้สกึหิวหรือไม ่  

คดัเลือก 3.96 3.90 .285 .294  

 24 ฉนัมกัจะอยากกินอาหารตลอดเวลา แม้
ขณะที่ฉนัตื่นขึน้มาตอนกลางคืน ฉนัคิดถึง
แตเ่ร่ืองกิน 

คดัเลือก 5.35 6.15 .387 .410  

 25 ฉนักินอาหารจ านวนมาก โดยไม่สนใจว่า
น า้หนกัจะเพิ่มมากขึน้หรืออ้วน  

คดัเลือก 4.38 3.93 .359 .367  

 26 ช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ฉนักิน
อาหารได้มากกว่าคนอ่ืนๆ และในปริมาณ
มากที่สดุในระยะเวลาที่เทา่กนั 

คดัเลือก 4.90 4.92 .422 .431 .931 

 27 ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ฉนักิน
อาหารมากกวา่คนอื่นตลอด เพราะไม่
สามารถที่จะควบคมุการกินของตวัเองได้ 

คดัเลือก 5.64 5.55 .424 .435  

 28 ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ฉนักิน
อาหารจ านวนมากและตอ่เน่ือง  ถงึแม้วา่จะ
ไม่หิวก็ตาม 

คดัเลือก 5.86 6.61 .469 .468  

 29 แม้ฉนักินอาหารคอ่นข้างรวดเร็วและ
ปริมาณมาก แตไ่มเ่คยท าหาวิธีน าอาหาร
ออกจากร่างกายเพื่อให้หายแน่น 

คดัเลือก 3.74 2.72 .202 .250  

 30 *ฉนักินอาหารเมือ่รู้สกึหิวเทา่นัน้  เพราะจะ
ท าให้ฉนัอ้วนเกินไป  

ตดัทิง้   .47 - -.044 -  
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ตาราง 20 คา่ความเช่ือมัน่ (α-Coefficient) ทัง้ฉบบั คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบั
คะแนนรวมท่ี  ปรับแก้ (Correlated Item -Total Correlation) ของแบบวดัพฤตกิรรมการกินอาหาร
ผิดปกติของแบบวดัพฤตกิรรม การกินอาหารผิดปกติ   

 
 

ข้อ 

คา่ Correlated Item-Total Correlation 

ฉบบั 
ทดลองใช้ 
(n=100) 

ฉบบัใช้จริง (n=1000) 

ก่อนการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

หลงัการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

การกินแบบ Anorexia Nervosa    

1.ฉนักินผกัหรือผลไม้แทนอาหารหลกัทกุมือ้ เพ่ือลด 

   น า้หนกั 
.601 

.647 .679 

2.เม่ือฉนัต้องการกินอาหารในแตล่ะมือ้ ฉนัมกัจะท า 

   การแบง่อาหารออกเป็นชิน้เลก็ๆ แล้วกินเพียง 1-2 ชิน้ 
.627 .724 .727 

3.ฉนักินอาหารในแตล่ะมือ้จ านวนน้อยมาก เพราะ 

   กลวัอ้วน 

.745 .746 .766 

4.เม่ือฉนัเร่ิมหิว ฉนัจะกินน า้เปลา่อยา่งน้อย 1-2 ขวด 

   ก่อน เพ่ือหลีกเลี่ยงการกินอาหารมือ้หลกั 
.702 .721 .730 

5.ฉนักินอาหารตามปริมาณพลงังานที่ค านวณไว้อยา่ง 

   เข็มงวดทกุมือ้ 

.723 .783 .793 

6.ฉนัไมกิ่นอาหารประเภทแปง้ เช่น ข้าว,ก๋วยเตี๋ยว, 

   ขนมปังฯลฯ เพราะต้องการควบคมุไมใ่ห้มีน า้หนกั  
   มากกวา่ปัจจบุนั 

.721 .760 .763 

7.ฉนักินผลติภณัฑ์อาหารเสริมลดน า้หนกัหรือควบคมุ 

   น า้หนกัแทนอาหารมือ้หลกั 

.644 .696  

8.ฉนัหลีกเลี่ยงอาหารท่ีมีน า้ตาล เป็นสว่นประกอบทกุ 

   ชนิด เช่น ไอศครีม,น า้แข็งบิงซู, ขนมหวาน, น า้อดัลม  
   ฯลฯ เพราะจะท าให้ฉนัมีน า้หนกัเพิ่มได้ 

.698 .702 .708 

9.ฉนัต้องควบคมุปริมาณการกินอาหารทกุมือ้ เพราะ 

   กลวัวา่จะมีน า้หนกัตวัเพิ่มขึน้มากไปกวา่ขณะนี ้

.651 .718 .757 

10.ฉนักินผกัหรือผลไม้เลก็น้อยแทนอาหารมือ้หลกั เพ่ือ 

     ต้องการท าให้ตวัเองมีน า้หนกัตวัลดลง 

.759 .736 .743 
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ตาราง 20 (ตอ่) 

    
 
 

ข้อ 

คา่ Correlated Item-Total Correlation 

ฉบบั 
ทดลองใช้ 
(n=100) 

ฉบบัใช้จริง (n=1000) 

ก่อนการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

หลงัการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

11.ฉนัไมกิ่นอาหารมือ้หลกัเป็นเวลามากกว่า 3 เดือน  
     แต่มกัจะกินอาหารประเภทวิตามิน/ผลติภณัฑ์ 

     อาหารเสริมเลก็น้อย   

.699 .728  

12.ฉนัควบคมุอาหารประมาณ 3 เดือน โดยการไม่กิน 

     อาหารมือ้หลกั ท าให้ฉนัมีน า้หนกัลดลงอยา่งมาก 

.781 .761  

13.ฉนังดอาหารและท าให้หน้าท้องแบน เพ่ือต้องการมี 

     รูปร่างท่ีสวยงาม 

.674 .724 .664 

14.ฉนัทดลองใช้ยาทกุประเภท เพ่ือควบคมุไมใ่ห้มี 

     น า้หนกัเพิ่มขึน้ 

.692 .669  

การกินผิดปกติแบบ Bulimia Nervosa    

15.ฉนัมกักินอาหารมือ้หลกัท่ีมีพลงังานสงู ในปริมาณ 

    มากกวา่เพ่ือนๆ ท่ีอยูใ่นวยัเดียวกนั หลงัจากนัน้ฉนั 

    จะน าอาหารออกจากร่างกาย 

.755 .717  

16.ฉนักินอาหารปริมาณมากกว่าคนทัว่ไป ในช่วงของ 

    การกินท่ีเทา่ๆ กนั (เช่น ในช่วง 2 ชัว่โมง) หลงัจากนัน้  
    ฉนัพยายามล้วงคอทนัที 

.817 .788 .782 

17.เวลาท่ีฉนักินอาหารจ านวนมากๆ แล้ว หลงัจากกิน 

    เสร็จแล้ว ฉนัหาวิธีการต่างๆ (เช่น ล้วงคอท าให้ 

    อาเจียน, ใช้ยาระบาย ฯลฯ)  เพื่อให้มีน า้หนกัตวัเทา่ 

    เดิมหรือไมใ่ห้เพิ่มขึน้ 

.834 .788 .817 

18.ฉนัเลือกกินอาหารท่ีฉนัชอบ แม้วา่จะมีพลงังานสงู  
    เพราะฉนัมีวิธีการน าอาหารออกจากร่างกาย เพื่อไม่ 
    ไห้น า้หนกัขึน้ 

.617 .659  

19.เม่ือฉนักินอาหารปริมาณมากพอ ฉนัจะหยดุกิน 

    อาหารทนัที แล้วท าให้อาเจียนน าอาหารออกมา 

.730 .765 .802 
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ตาราง 20 (ตอ่) 

 

ข้อ 
คา่ Correlated Item-Total Correlation 

ฉบบั 
ทดลองใช้ 
(n=100) 

ฉบบัใช้จริง (n=1000) 

ก่อนการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

หลงัการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

20.หลงัจากกินอาหารจ านวนมากแล้ว ฉนัควบคมุ 

     น า้หนกัตวัไมใ่ห้เพิ่มขึน้ โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การ 

     กินยาระบาย, กินยาลดน า้หนกั, ยาขบัปัสสาวะ,  

     ออกก าลงักายมากกว่า 1 ชัว่โมง ฯลฯ 

.503 .683  

การกินผิดปกติแบบ Binge Eating     

21.ฉนักินอาหารได้ทกุมือ้ และกินอาหารได้ตลอดเวลา  
     ไมว่า่จะรู้สกึหิวหรือไม ่  

.730 .764 .745 

22.ฉนัมกัจะอยากกินอาหารตลอดเวลา แม้ขณะท่ีฉนั 

     ต่ืนขึน้มาตอนกลางคืน ฉนัคิดถึงแตเ่ร่ืองกิน 

.793 .784 .767 

23.ฉนักินอาหารจ านวนมาก โดยไมส่นใจวา่น า้หนกัจะ 

     เพิ่มมากขึน้หรืออ้วน 

.724 .807  

24.ช่วงระยะเวลา 3 เดือนท่ีผา่นมา ฉนักินอาหารได้ 
     มากกวา่คนอื่นๆ และในปริมาณมากท่ีสดุในระยะ 
     เวลาท่ีเท่ากนั 

.838 .839 .829 

25.ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนท่ีผา่นมา ฉนักินอาหาร 
     มากกวา่คนอื่นตลอด เพราะไมส่ามารถท่ีจะควบคมุ 
     การกินของตวัเองได้ 

.842 .819 .826 

26.ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนท่ีผ่านมา ฉนักินอาหาร 

     จ านวนมากและตอ่เน่ือง ถึงแม้วา่จะไมห่ิวก็ตาม 

.857 .831 .840 

27.แม้ฉนักินอาหารคอ่นข้างรวดเร็วและปริมาณมาก  
     แตไ่ม่เคยหาวิธีการน าอาหารออกจากร่างกาย  
     เพื่อให้หายแน่น 

.578 .660 .647 

คา่ α-Coefficient ทัง้ฉบบั .947 .946 .923 
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ตาราง 21คา่น า้หนกัองค์ประกอบ (Factor Loading) คา่ความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง (Construct 
Reliability: CR) และคา่เฉลีย่ความแปรปรวนของตวับง่ชีต้วัแปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average 
Variance Extracted: AVE) ของแบบวดัพฤตกิรรมการกินอาหารผิดปกต ิ 

แบบวดัพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ Factor Loading CR AVE 
ด้านการกินแบบ Anorexia Nervosa  .929 .566 

1 .68   
2 .75   
3 .80   
4 .76   
5 .83   
6 .79   
8 .71   
9 .76   
10 .75   
13 .68   

ด้านการกินแบบ Bulimia Nervosa  .882 .654 
16 .82   
17 .87   
19 .85   

ด้านการกินแบบ Binge Eating  .923 .679 
21 .73   
22 .77   
24 .90   
25 .92   
26 .89   
27 .67   

ทัง้ฉบบั  .961 .567 
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ตาราง 22 เปรียบเทียบคา่ดชันีความกลมกลืนของแบบจ าลองพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ 

รายละเอียด 2 df 2 df RMSEA GFI 

3 องค์ประกอบ 639.62 145 - - .038 .93 
2 องค์ประกอบ ด้าน 1 + 2 , 3 2011.69 147 1372.07** 2 .113 .83 
1 องค์ประกอบ 7276.79 148 6637.17** 3 .220 .57 
หมายเหต ุ  **หมายถึง  p<.01 

จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั แบบจ าลองพฤติกรรมการกินอาหาร
ผิดปกติ มี 3 องค์ประกอบ พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบดชันีความกลมกลืนของแบบจ าลอง 

ได้แก่  2= 639.62, df=145, 2/df=4.41, RMSEA=.060, SRMR=.038, GFI=.93, CFI=.98   
 

 

ภาพประกอบ 11 แบบจ าลองการวดัพฤตกิรรมการกินอาหารผิดปกติ 
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ตาราง 23คา่ความเช่ือมัน่ (α-Coefficient) ทัง้ฉบบัและคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบัคะแนน
รวมท่ี ปรับแก้ (Correlated Item-Total Correlation) ของแบบวดัเจตคติตอ่พฤตกิรรมการกิน
ผิดปกติ                       

ข้อ 

คา่ Correlated Item-Total Correlation 

ฉบบัทดลองใช้ 
(n=100) 

ฉบบัใช้จริง (n=1,000) 
ก่อนการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

หลงัการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

ด้านความรู้เชิงประเมินคา่   
     1 .508 .522 .623 
     2 .628 .533 .644 
     5 .532 .508 .706 
     6 .549 .535 .554 
     8 .444 .610  
     9 .472 .522  
     10 .538 .589  
ด้านความรู้สกึ    
     11 .628 .590  
     12 .569 .658  
     13 .629 .630  
     14 .559 .632  
     16 .582 .563 .637 
     18 .581 .635 .723 
     19 .557 .520 .663 
ด้านความพร้อมกระท า   
     20 .615 .554 .471 
     21 .553 .547 .476 
     22 .680 .573 .464 
    24 .544 .562  
    25 .640 .522 .578 
    27 .305 .411  
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ตาราง 23  )ตอ่(  

 

ข้อ คา่ Correlated Item-Total Correlation 

 
ฉบบัทดลองใช้ 

(n=100) 

ฉบบัใช้จริง (n=1000) 
ก่อนการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

หลงัการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

28 .430 .558  

คา่ α-Coefficient ทัง้ฉบบั .867 .883 .867 
 

หมายเหต ุ *หลงัจากท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัแล้วซึง่บางข้อค าถามถกูตดัทิง้ท าให้ไมป่รากฏ  

                  คา่สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนท่ีปรับแก้ 

               **คา่ α-Coefficient ทัง้ฉบบัของแบบวดัจ านวน 11 ข้อ )บางข้อค าถามถกูตดัทิง้จากการ  

                  วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

ตาราง 24 คา่น า้หนกัองค์ประกอบ (Factor loading) คา่ความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง (Construct 
Reliability: CR) และคา่เฉลีย่ความแปรปรวนของตวับง่ชีต้วัแปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average 
variance extracted: AVE) ของแบบวดัเจตคตติอ่พฤตกิรรมการกินผิดปกติ 

แบบวดัเจตคติต่อพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ Factor Loading CR AVE 
ด้านความรู้เชิงประเมินคา่  .745 .424 

1 .62   
2 .68   
5 .60   
6 .70   

ด้านความรู้สกึ  .804 .578 
     16 .74   
     18 .80   
     19 .74   
ด้านความพร้อมกระท า  .803 .507 
     20 .72   
     21 .64   
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ตาราง 24 (ตอ่) 

แบบวดัเจตคติต่อพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ Factor Loading CR AVE 
     22 .79   
     25 .69   
ทัง้ฉบบั  .914 .496 

ตาราง 25 เปรียบเทียบคา่ดชันีความกลมกลืนของแบบจ าลองเจตคตติอ่พฤตกิรรมการกินอาหาร
ผิดปกต ิ

รายละเอียด 2 df 2 df RMSEA GFI 

3 องค์ประกอบ 274.10 38   .079 .96 
2 องค์ประกอบ ด้าน 1 + 3 , 2 288.29 40 14.13** 2 .079 .95 
1 องค์ประกอบ 939.81 41 665.71** 3 .148 .85 

หมายเหต ุ  **หมายถึง  p<.01 

จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั แบบจ าลองเจตคติตอ่พฤติกรรมการ
กินอาหารผิดปกติ มี 3องค์ประกอบ พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของ

แบบจ าลอง ได้แก่  2=274.10, df=38, RMSEA=.079, GFI=.96 
 

 

 

ภาพประกอบ 12 แบบจ าลองการวดัเจตคติตอ่พฤตกิรรมการกินอาหารผิดปกติ 
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ตาราง 26 คา่ความเช่ือมัน่ (α-Coefficient) ทัง้ฉบบัและคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบั
คะแนนรวมท่ีปรับแก้ (Correlated Item-Total Correlation) ของแบบวดัการรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการจดัการมีรูปร่างสวยงาม 

ข้อ 

คา่ Correlated Item-Total Correlation 

ฉบบัทดลองใช้ 
(n=100) 

ฉบบัใช้จริง (n=1,000) 
ก่อนการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

หลงัการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

1 .461 .472  
2 .664 .651 .561 
3 .268 .382  
4 .677 .672  
5 .648 .723  
6 .748 .720  
7 .755 .739 .674 
8 .839 .801  
9 .745 .753 .771 
10 .628 .624 .617 
11 .616 .693 .687 

คา่ α-Coefficient ทัง้ฉบบั .902 .909 .851 

หมายเหต ุ *หลงัจากท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัแล้วซึง่บางข้อค าถามถกูตดัทิง้ท าให้ไมป่รากฏ  

                  คา่สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนท่ีปรับแก้ 

  **คา่ α-Coefficient ทัง้ฉบบัของแบบวดัจ านวน 5 ข้อ )บางข้อค าถามถกูตดัทิง้จากการ  

                  วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
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ตาราง 27 คา่น า้หนกัองค์ประกอบ (Factor Loading) คา่ความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง (Construct 
Reliability: CR) และคา่เฉลีย่ความแปรปรวนของตวับง่ชีต้วัแปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average 
Variance Extracted: AVE) ของแบบวดัการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการมีรูปร่าง
สวยงาม 

แบบวดัการรับรู้ความสามารถตนเองใน 
การจดัการมีรูปร่างสวยงาม 

Factor Loading CR AVE 

2 .61 .854 .543 

7 .72   

9 .87   

10 .68   

11 .78   

 

 

ภาพประกอบ 13 แบบจ าลองการวดัการรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการมีรูปร่างสวยงาม 
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ตาราง 28 คา่ความเช่ือมัน่ (α-Coefficient) ทัง้ฉบบัและคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบัคะแนน
รวมท่ีปรับแก้ (Correlated Item-Total Correlation) ของแบบวดัการตดัสินใจแสดงพฤตกิรรมการ
กินผิดปกติ                 

ข้อ 

คา่ Correlated Item-Total Correlation 

ฉบบัทดลองใช้ 
(n=100) 

ฉบบัใช้จริง (n=1000) 
ก่อนการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

หลงัการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

การวิเคราะห์สาเหตขุองการตดัสินใจท่ีจะ
แสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ 

   

1 .661 .570 .469 
2 .621  .542 .665 
3 .443  .470  
4 .500  .368 .661 
5 .406  .228  

ก าหนด/พฒันาทางเลือก และท าการเลือก
วิธีท่ีดีท่ีสดุ 

   

6 .766 .464 .649 
7 .617 .658 .728 
8 .709 .806 .751 
9 .655 .691  

10 .728 .766  

คา่ α – Coefficient ทัง้ฉบบั .879 .862 .860 

หมายเหต ุ *หลงัจากท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัแล้วซึง่บางข้อค าถามถกูตดัทิง้ท าให้ไมป่รากฏ  

                  คา่สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนท่ีปรับแก้ 

………………  **ค่า α-Coefficient ทัง้ฉบบัของแบบวดัจ านวน 6 ข้อ )บางข้อค าถามถกูตดัทิง้จากการวิเคราะห์  

                  องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
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ตาราง 29 คา่น า้หนกัองค์ประกอบ (Factor loading) คา่ความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง (Construct 
Reliability: CR) และคา่เฉลี่ยความแปรปรวนของตวับง่ชีต้วัแปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average 
Variance Extracted: AVE) ของแบบวดัการตดัสินใจแสดงพฤตกิรรมการกินผิดปกติ 

แบบวดัการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติ Factor Loading CR AVE 
การวิเคราะห์สาเหตขุองการตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมการ
กินผิดปกติ 

 .668 .402 

1 .62   
2 .68   
4 .60   

ก าหนด/พฒันาทางเลือก และท าการเลือกวิธีท่ีดีท่ีสดุ  .797 .579 
6 .53   
7 .77   
8 .93   

ทัง้ฉบบั  .848 .490 
 

ตาราง 30 เปรียบเทียบคา่ดชันีความกลมกลืนของแบบจ าลองการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกิน
ผิดปกต ิ

รายละเอียด 2 df 2 df RMSEA GFI 

2 องค์ประกอบ 25.35 5   .064 .99 
1 องค์ประกอบ 91.76 6 66.41** 1 .120 .97 
 

หมายเหต ุ  **หมายถึง  p<.01 

จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แบบจ าลองการตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมการกินผิดปกติ มี 2 องค์ประกอบ พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบดชันีความกลมกลืน

ของแบบจ าลอง ได้แก่  2=25.35, df=5, RMSEA=.064, GFI=.99 
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ภาพประกอบ 14 แบบจ าลองการวดัการตดัสินใจแสดงพฤตกิรรมการกินผิดปกติ 
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ตาราง 31 คา่ความเช่ือมัน่ (α-Coefficient) ทัง้ฉบบัและคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบั
คะแนนรวมท่ี ปรับแก้ (Correlated Item-Total Correlation) ของแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคม
จากกลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม 

ข้อ 

คา่ Correlated Item-Total Correlation 

ฉบบัทดลองใช้ 

(n=100) 

ฉบบัใช้จริง (n=1,000) 

ก่อนการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

หลงัการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

การสนบัสนนุด้านอารมณ์    

1 .630 .772 .704 
2 .540 .684 .617 
3 .592 .799 .662 
4 .651 .850 .704 
5 .662 .809 .692 

การสนบัสนนุด้านข้อมลู ข่าวสาร    

6 .584 .814 .773 
7 .520 .808 .776 
8 .620 .694  
9 .584 .618  
10 .565 .804 .776 

การสนบัสนนุด้านวตัถสุิ่งของ    

11 .564 .610  
12 .465 .470  
13 .526 .701 .703 
14 .487 .676 .741 

คา่ α-Coefficient ทัง้ฉบบั .890 .939 .925 

หมายเหต ุ *หลงัจากท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัแล้วซึง่บางข้อค าถามถกูตดัทิง้ท าให้ไมป่รากฏ  

                  คา่สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนท่ีปรับแก้ 

                    **คา่ α-Coefficient ทัง้ฉบบัของแบบวดัจ านวน 10 ข้อ )บางข้อค าถามถกูตดัทิง้จากการ  

                  วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

 

ตาราง 32 คา่น า้หนกัองค์ประกอบ (Factor loading) คา่ความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง (Construct 
Reliability: CR) และคา่เฉลีย่ความแปรปรวนของตวับง่ชีต้วัแปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average 
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Variance Extracted: AVE) ของแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่าง
สวยงาม 

แบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่เพ่ือนในเร่ือง
การมีรูปร่างสวยงาม 

Factor Loading CR AVE 

การสนบัสนนุด้านอารมณ์  .912 .678 

1 .80   

2 .69   

3 .83   

4 .91   

5 .87   

การสนบัสนนุด้านข้อมลู ข่าวสาร  .922 .798 

6 .89   

7 .91   

10 .88   

การสนบัสนนุด้านวตัถสุิ่งของ  .890 .802 

13 .86   

14 .93   

ทัง้ฉบบั  .965 .738 
 

ตาราง 33 เปรียบเทียบคา่ดชันีความกลมกลืนของแบบจ าลองการสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่
เพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม 

รายละเอียด 2 df 2 df RMSEA GFI 

3 องค์ประกอบ 195.09 32   .071 .96 
2 องค์ประกอบ ด้าน1, 2+3  487.92 34 292.83** 2 .112 .91 
1 องค์ประกอบ 3896.35 35 3701.26** 4 .332 .56 

หมายเหต ุ  **หมายถึง  p<.01 
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จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั แบบจ าลองการสนบัสนนุทางสงัคม
จากกลุ่มเพื่อนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม มี 3 องค์ประกอบ พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบ

ดชันีความกลมกลืนของแบบจ าลอง ได้แก่  2=195.09, df=32, RMSEA=.071, GFI=.96 
 

 

 

ภาพประกอบ 15 แบบจ าลองการวดัการสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่เพ่ือนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม 
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ตาราง 34 คา่ความเช่ือมัน่ (α-Coefficient) ทัง้ฉบบัและคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบั
คะแนนรวมท่ีปรับแก้ (Correlated Item-Total Correlation) ของแบบวดัตวัแบบจากสื่อของการมี
รูปร่างสวยงาม 

ข้อ 

คา่ Correlated Item-Total Correlation 

ฉบบัทดลองใช้ 

(n=100) 

ฉบบัใช้จริง (n=1,000) 

ก่อนการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

หลงัการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

ตวัแบบจากสื่อ    

     1 .619 .644  
     2 .539 .640  
     3 .666 .749  
     4 .482 .665 .610 
     5 .547 .585 .578 

ตวัแบบจากบคุคลอ่ืน    

     6 .700 .692 .696 
     7 .479 .559  
     8 .689 .754 .727 
     9 .501 .626  
     10 .580 .712 .526 
     11 .736 .743  

คา่ α-Coefficient ทัง้ฉบบั .883 .921 .829 

หมายเหต ุ *หลงัจากท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัแล้วซึง่บางข้อค าถามถกูตดัทิง้ท าให้ไมป่รากฏ  

                  คา่สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนท่ีปรับแก้ 

                   **ค่า α-Coefficient ทัง้ฉบบัของแบบวดัจ านวน 5 ข้อ )บางข้อค าถามถกูตดัทิง้จากการ  

                 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
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ตาราง 35 คา่น า้หนกัองค์ประกอบ (Factor loading) คา่ความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง (Construct 
Reliability: CR) และคา่เฉลีย่ความแปรปรวนของตวับง่ชีต้วัแปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average 
Variance Extracted: AVE) ของแบบวดัตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม 

แบบวดัตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม Factor Loading CR AVE 

ตวัแบบจากสื่อ  .816 .689 

4 .86   

5 .80   

ตวัแบบจากบคุคลอ่ืน  .826 .617 

6 .82   

8 .87   

10 .65   

ทัง้ฉบบั  .878 .593 

ตาราง 36 เปรียบเทียบคา่ดชันีความกลมกลืนของแบบจ าลองตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่าง
สวยงาม 

รายละเอียด 2 df 2 df RMSEA GFI 

2 องค์ประกอบ 17.25 4   .058 .96 
1 องค์ประกอบ 376.85 5 359.6** 1 .273 .87 

หมายเหต ุ  **หมายถึง  p<.01 

จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั แบบจ าลองตวัแบบจากสื่อของการ
มีรูปร่างสวยงามมี 2 องค์ประกอบ พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของ

แบบจ าลอง ได้แก่  2=17.25, df=4, RMSEA=.058, GFI=.96 
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ภาพประกอบ 16 แบบจ าลองการวดัตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม 
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ตาราง 37 คา่ความเช่ือมัน่ (α-Coefficient) ทัง้ฉบบัและคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบั
คะแนนรวมท่ีปรับแก้ (Correlated Item-Total Correlation) ของแบบวดัการเข้าถึงแหลง่บริการท่ี
เอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม 

ข้อ 

คา่ Correlated Item-Total Correlation 

ฉบบัทดลองใช้ 

(n=100) 

ฉบบัใช้จริง (n=1,000) 

ก่อนการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

หลงัการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

ความสามารถของบคุคลในการเข้าถงึแหลง่   

1 .476 .551  
2 .621 .678 .729 
3 .721 .683 .697 
4 .775 .663 .723 

วิธีการเข้าถงึแหลง่บริการ   

5 .806 .685  
6 .829 .812 .824 
7 .794 .760 .776 
8 .820 .827 .805 

คา่ α-Coefficient ทัง้ฉบบั .919 .919 .914 

หมายเหต ุ *หลงัจากท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัแล้วซึง่บางข้อค าถามถกูตดัทิง้ท าให้ไมป่รากฏ  

                  คา่สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนท่ีปรับแก้ 

  **คา่ α-Coefficient ทัง้ฉบบัของแบบวดัจ านวน 6 ข้อ )บางข้อค าถามถกูตดัทิง้จากการ  

                  วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
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ตาราง 38 คา่น า้หนกัองค์ประกอบ (Factor loading) คา่ความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง (Construct 
Reliability: CR) และคา่เฉลี่ยความแปรปรวนของตวับง่ชีต้วัแปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average 
Variance Extracted: AVE) ของแบบวดัการเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม 

แบบวดัการเข้าถงึแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม Factor 
Loading 

CR AVE 

ความสามารถของบคุคลในการเข้าถงึแหลง่  .813 .593 
2 .79   
3 .74   
4 .78   

วิธีการเข้าถงึแหลง่บริการ  .903 .757 
6 .89   
7 .84   
8 .88   

ทัง้ฉบบั  .925 .675 

ตาราง 39 เปรียบเทียบคา่ดชันีความกลมกลืนของแบบจ าลองการเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมี
รูปร่างสวยงาม 

รายละเอียด 2 df 2 df RMSEA GFI 

2 องค์ประกอบ 51.80 8   .074 .98 
1 องค์ประกอบ 128.65 9 76.85** 1 .115 .96 

หมายเหต ุ  **หมายถึง  p<.01 

จากตาราง 39 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั แบบจ าลองการเข้าถึงแหลง่บริการท่ี
เอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงามมี 2 องค์ประกอบ พิจารณาได้จากคา่สถิติท่ีใช้ตรวจสอบดชันีความกลมกลืน

ของแบบจ าลอง ได้แก่  2=51.80, df=8, RMSEA=.074, GFI=.98 
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ภาพประกอบ 17 แบบจ าลองการวดัการเข้าถึงแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม 
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ตาราง 40 คา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) แตล่ะองค์ประกอบของแบบวดั
พฤตกิรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย จ านวน 1,000 คน 

องค์ประกอบ ข้อ Min Max Mean SD 

พฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ 
การกินแบบ Anorexia Nervosa 1 0 5 1.78 1.27 
 2 0 5 1.38 1.23 
 3 0 5 1.54 1.24 
 4 0 5 1.39 1.28 
 5 0 5 1.26 1.22 
 6 0 5 1.19 1.19 
 7 0 5   .86 1.26 
 8 0 5 1.47 1.31 
 9 0 5 1.65 1.34 
 10 0 5 1.47 1.22 
 11 0 5   .81 1.15 
 12 0 5   .83 1.17 
 13 0 5 1.10 1.25 
 14 0 5   .81 1.25 
การกินแบบ Bulimia Nervosa 15 0 5 1.12 1.28 
 16 0 5   .67 1.13 

 17 0 5   .57 1.13 
 18 0 5 1.19 1.30 
 19 0 5   .56 1.12 
 20 0 11 1.01 1.40 

การกินแบบ Binge Eating 21 0 5 1.97 1.46 
 22 0 5 1.58 1.43 
 23 0 5 1.87 1.50 
 24 0 5 1.49 1.34 
 25 0 5 1.39 1.34 
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ตาราง 40 )ตอ่(  

องค์ประกอบ ข้อ Min Max Mean SD 

 26 0 5 1.44 1.39 

 27 0 5 1.80 1.54 

เจตคติท่ีมีตอ่พฤติกรรมการกินผิดปกติ                                                          

ด้านความรู้เชิงประเมินคา่   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 

ด้านความรู้สกึ 38 0 5 1.28 1.26 

 39 0 5 1.85 1.30 
 40 0 5 1.75 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 

ด้านความพร้อมกระท า 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 
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ตาราง 40 )ตอ่(  

องค์ประกอบ ข้อ 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 

การรับรู้ความสามารถตนเองในการจดัการการมีรูปร่างสวยงาม           

ปริมาณความมัน่ใจในความ 56 0 5 1.94 1.32 

สามารถในการจดัการตนเอง  57 0 5 2.52 1.28 

เม่ือต้องการมีรูปร่างสวยงาม 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 

การตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกิน         

การวิเคราะห์สาเหตขุองการ 67 0 5 1.32 1.34 

ตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมการ  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 

ก าหนด/พฒันาทางเลือก และท า 72 0 5 2.12 1.71 

การเลือกวิธีท่ีดีท่ีสดุ 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 
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ตาราง 40 )ตอ่(  

องค์ประกอบ ข้อ Min Max Mean SD 

องค์ประกอบ ข้อ Min Max Mean SD 

การสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่เพ่ือนในเร่ืองการมีรูปร่างสวยงาม 

การสนบัสนนุด้านอารมณ์ 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 

การสนบัสนนุด้านข้อมลูข่าวสาร 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 

การสนบัสนนุด้านวตัถสุิ่งของ 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 

ตวัแบบจากสื่อของการมีรูปร่างสวยงาม 

ตวัแบบจากสื่อ 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 

ตวัแบบจากบคุคลอ่ืน 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 
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ตาราง 40 )ตอ่(  

องค์ประกอบ ข้อ Min Max Mean SD 

การเข้าถงึแหลง่บริการท่ีเอือ้ตอ่การมีรูปร่างสวยงาม 

ความสามารถของบคุคลในการ 102 0 5 2.48 1.36 

เข้าถงึแหลง่บริการ 103 0 5 1.49 1.38 

 104 0 5 2.07 1.52 

 105 0 5 1.70 1.45 

วิธีการเข้าถงึแหลง่บริการ 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 
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