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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.
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การวิจัยนีม^ ีจุดมุ่งหมายเพือ 1) สร้ างและพัฒ นาแบบวัดพฤติกรรมการกิ นผิดปกติของผู้หญิ งไทยทีมี
คุณภาพเทียงตรงและเชือมัน 2) เพือทดสอบและพัฒนาแบบจําลองสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุปัจจัยจิต
สังคมทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล 3) ค้ นหาคําอธิบาย
เกียวกับตัวแปรทีส่งผลต่อการมีรูปร่ างสวยงามและพฤติกรรมการกินผิดปกติ และ 4) กระบวนการการมีรูปร่ างสวยงาม
ของผู้หญิ งไทยทีนําไปสู่พฤติกรรมการกิ นผิดปกติ ภายใต้ บริ บทวัฒ นธรรมการบริ โภค การวิจัยผสานวิธีแบบมีลําดับ
ประกอบด้ วย 1) การวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 1,000 คน แบบสอบถาม 8 ตอน วิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรูป LIISREL และ 2) การวิจยั เชิงคุณภาพ กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก จํานวน 19 คน ทําการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้
ุ ภาพเชือถือได้ มีค่า
การวิเคราะห์เชิงเนื ^อหาผลการวิจยั พบว่า 1) แบบวัดพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิ งไทยมีคณ
ความเชือมัน 0.94 2) แบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุปัจจัยจิตสังคมทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการกิ น
ผิ ด ปกติของผู้ห ญิ งไทย มี ความกลมกลืน กับ ข้ อ มูล เชิ งประจัก ษ์ (c2=356.70, df=102, GFI=.95, CFI=.96, TLI=.98,
CAIC=731.63, Relative c2=3.49) 3) เจตคติทีมีต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการ
การมีรูปร่ างสวยงาม การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพือนในเรื องการมีรูปร่ างสวยงาม ตัวแบบจากสือของการมีรูปร่าง
สวยงาม การเข้ าถึงแหล่งบริ การทีเอื ^อต่อการมีรูปร่ างสวยงาม และการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินผิดปกติมีอิทธิพล
ทางตรงต่ อ พฤติกรรมการกิ น ผิ ดปกติ และรายได้ ข องครอบครั วมีอิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติก รรมการกิ น ผิ ด ปกติในบางคน 4)
กระบวนการการมีรูปร่ างสวยงามของผู้หญิงไทยทีนําไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติ ได้ แก่ (1) ช่วงก่อนเข้ าสู่กระบวนการ
(แรงบันดาลใจ การรับรู้ ค่านิยมวัฒนธรรมการบริ โภคอาหารเพือความผอม การมองเห็นคุณค่าของความอยากผอม การ
เสาะแสวงหาแหล่งข้ อมูลเพือการควบคุมนํ ^าหนักและการตัดสินใจแน่วแน่ว่าอยากผอมโดยการควบคุมนํ ^าหนัก ) (2) ช่วง
เข้ าสู่กระบวนการ (การเข้ าถึงแหล่งบริ การทีเอื ^อต่อการมีรูปร่ างสวยงามและวิธีการจัดการให้ ตวั เองมีรูปร่ างสวยงาม (3)
ช่วงหลังจากกระบวนการ (การมองเห็นคุณค่าการมีพฤติกรรมการกินผิดปกติและการมองเห็นโทษของการมีพฤติกรรม
การกินผิดปกติ
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