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The objective of this study was to develop and validate the multilevel causal model
of the antecedents and the consequents of eating styles among female high-school students.
A total of one thousand three hundred and eighty female high-school students from forty - six
schools were randomly selected using the two- stage cluster random sampling method. The
data were collected using four questionnaires, with construct reliabilities ranged from 0. 805
to 0.956. The rwgj (Within group agreement) and intraclass correlation (ICC1 and ICC2) were
calculated to examine the level variables in terms of multilevel modeling. Confirmatory factor
analyses, both single-level and multilevel, were performed to examine construct validity. Then,
the multilevel structural equation modeling ( MSEM) with MLR estimation was conducted to
validate the hypothesized model.
The findings suggest that the modified multilevel model of antecedents and
consequences of eating styles fitt with the empirical data ( χ2 =97.009, df =30, p < 0.01, χ2
/ df =3.233, CFI=0.961, TLI=0.917, RMSEA=0.041, SRMR=0.033). Interestingly, restrained
eating mediated the relationship between individual- level variables and all three criterion
variables; namely healthy food choice, unhealthy food avoidance and body mass index.
Finally, in terms of cross-level effects, the findings indicated that the lack of a weight
control policy and a lack of resources for exercise had a direct effect for eating collectiveefficacy (β = 0.733 and -0.627, respectively), which can accounted for 48%. Furthermore,
food availability and the lack of weight control policy had cross-level direct effects to unhealthy
food avoidance (β = -0.614 and -0.522, respectively), which can be account for 80.7%.
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การวิจยั ครังQ นีQมจี ุดมุ่งหมายเพื+อเพื+อพัฒนาและทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์
พหุ ร ะดับ ของปั จ จัย เชิง เหตุ แ ละผลของรูป แบบการกิน อาหารเพื+อ สุ ข ภาพของนัก เรีย นหญิ ง
มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 1380 คนจากโรงเรียนจํานวน 46 โรงเรียน โดยการสุ่มเชิงกลุ่ม 2
ขันQ ตอน (two-stage cluster random sampling) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ที+มคี ่าความเชื+อมั +น
เชิงโครงสร้างอยู่ระหว่าง 0.805 ถึง 0.956 โดยใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่า rwgj (Within
group agreement), ค่ า ICC (Intraclass correlation coefficient) ที+ป ระกอบด้ ว ยค่ า ICC1 และ
ICC2 วิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบยืน ยัน ระดับเดีย วและพหุร ะดับ เพื+อ ตรวจสอบความเที+ยงตรงเชิง
โครงสร้าง และทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ (multilevel structural equation
modeling: MSEM) ด้วยการประมาณค่าแบบ MLR
ผลการวิจยั พบว่าแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุร ะดับของปั จจัยเชิงเหตุและผล
ของรูปแบบการกินในระดับบุคคลและระดับกลุ่มโรงเรียนที+ปรับแก้มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ( χ2 =97.009, df =30, p < 0.01, χ2 /df =3.233, CFI=0.961, TLI=0.917, RMSEA=0.041,
SRMR=0.033) โดยมีขอ้ ค้นพบที+น่าสนใจคือ รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองซึ+งทําหน้าที+เป็ นตัว
แปรคั +นกลางความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งตัว แปรระดับ บุ ค คลที+มีต่ อ กับ ตัว แปรตามทังQ 3 ตัว ได้แ ก่
พฤติกรรมการเลือกกินอาหารเพื+อสุขภาพ พฤติกรรมการหลีกเลีย+ งอาหารทีไ+ ม่ดตี ่อสุขภาพ และดัชนี
มวลกาย
สุดท้ายในส่วนของอิทธิพลข้ามระดับ ผลการศึกษาพบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนใน
การกินได้รบั อิทธิพลจาก การขาดนโยบายที+เกี+ยวข้องกับการควบคุมนํQาหนักและการมีทรัพยากร
ด้านการออกกําลังกายจํากัด (β = 0.733 และ -0.627 ตามลําดับ) ทังQ 2 ตัวแปรสามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของการรับรูค้ วามสามารถในการกินระดับกลุ่มได้รอ้ ยละ 48 ส่วนพฤติกรรม
การหลีกเลีย+ งอาหารทีไ+ ม่ดตี ่อสุขภาพ พบว่าได้รบั อิทธิพลข้ามระดับจาก ความพรั +งพร้อมของอาหาร
และ การขาดนโยบายทีเ+ กี+ยวข้องกับการควบคุมนํQาหนัก ในระดับกลุ่มโรงเรียน (β = -0.614 และ 0.522 ตามลําดับ)สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการหลีกเลี+ยงอาหารทีไ+ ม่ดี
ต่อสุขภาพได้รอ้ ยละ 80.7

