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Abstract 

The purposes of study were to 1) examine the consistency of the proposed causal relationship 

model of obesity prevention behavior, through physical activity and eating behavior models, with 

empirical data, and 2) to identify the direct and indirect effects of factors predicting those two 

behaviors based on the theory of planned behavior (TPB) and past behavior. The sample was 418 

bachelor degree students at Srinakharinwirot University, Bangkok. Self - administered questionnaires 

based on the TPB were used for data collection, including the TPB questionnaires for eating 

behavior and physical activity. The proposed models were tested and modified by path analyses. 

The final models adequately fit the empirical data. Testing the causal relationship model of eating 

behavior, it was found that intention and past eating behavior had positive direct effects on the 

eating behavior. Behavioral beliefs, normative beliefs, control beliefs, attitudes, subjective norm 

and perceived behavioral control, had effects on intention and eating behavior. Past eating behavior 

also had direct effect on attitudes and perceived behavioral control. Intention and past physical 

activity had positive direct effects on physical activity. Normative beliefs, control beliefs, 

subjective norm and perceived behavioral control had effects on intention and physical activity. 

Behavioral beliefs and attitudes had effects on intention, but not physical activity. The findings 

support efficacy of the TPB and past behavior in predicting obesity prevention behavior and also 

suggest significant predictors for creating behavioral - change interventions. 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรม  
การป้องกันโรคอ้วนซึ่งแยกเป็น 2 พฤติกรรม คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 2) ศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุตามทฤษฎีพฤติกรรมแผน
ร่วมกับพฤติกรรมในอดีตที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง กลุ่มตัวอย่างเป็น
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 418 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบวัด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง และแบบวัดตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
ผลการศึกษา พบว่า โมเดลโครงสร้างเชิงสาเหตุที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นภายหลังการปรับมีความสอดคล้องกับข้อมูล  
เชิงประจักษ์ ในโมเดลโครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว่า เจตนาในการกระท าพฤติกรรม 
การบริโภคอาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหารในอดีตมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เจตคติ
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการรับรู้ 
การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม มีอิทธิพลต่อเจตนาในการกระท าพฤติกรรม 
การบริโภคอาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหารในอดีตยังมีอิทธิพลทางตรงต่อ 
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรงและเจตคติ ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง 
ส่วนโมเดลโครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังพบว่า เจตนาในการกระท าพฤติกรรม 
การเคลื่อนไหวออกก าลัง และพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังในอดีต มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม 
การเคลื่อนไหวออกก าลัง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทั้งทางตรงและทางอ้อม มี อิทธิพลต่อเจตนา 
ในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง ส่วนเจตคติต่อพฤติกรรม 
การบริโภคอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม มีอิทธิพลต่อเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง  
แต่ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง ผลการศึกษานี้สนับสนุนความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนและพฤติกรรมในอดีตในการท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรท านายส าคัญ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนต่อไป 
  
 ค ำส ำคัญ: ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง  
พฤติกรรมในอดีต 
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บทน า 
โรคอ้วนเป็นปัญหาสุขภาพส าคัญที่ก าลังระบาดไปทั่วโลก องค์กรอนามัยโลกได้คาดการณ์ว่า ในปี 2568 

ทั่วโลก จะมีคนที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน 2,300 ล้านคน คนอ้วน 700 ล้านคน ซึ่งภาวะน้ าหนักเกินและอ้วนเป็น
ปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ส่งผลให้แต่ละปี  
มีผู้เสียชีวิตกว่า 2.8 ล้านคน (ฐานเศรษฐกิจ , 2558: ออนไลน์) ส าหรับในประเทศไทยจากการส ารวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบค่าดัชนี 
มวลกายที่เท่ากับและมากกว่า 25 กิโลกรัม/ตารางเมตร ในเพศชาย ร้อยละ 28.4 ในเพศหญิง ร้อยละ 40.7 และ
เส้นรอบเอวเกินมาตรฐาน ชาย ร้อยละ 18.6 หญิง ร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา  
(ปี 2534 - 2552) พบว่าคนไทยที่อายุ 15 ปีขึ้นไปอยู่ในภาวะน้ าหนักเกินและอ้วนเพ่ิมขึ้นสองเท่าตัว และหาก
เปรียบเทียบในระดับภูมิภาคพบว่า โรคอ้วนในชายไทยปัจจุบันมีความชุกสูงเป็นอันดับที่ 4 ขณะที่หญิงไทย  
อยู่ในอันดับที่ 2 รองจากหญิงมาเลเซียเท่านั้น (ฐานเศรษฐกิจ, 2558: ออนไลน์; สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557; ส านักงานส ารวจสุขภาพประชาชนไทย (สสท.), 2552) 

การป้องกันโรคอ้วนจึงเป็นเรื่องส าคัญที่หลายประเทศให้ความสนใจ การคงความชุกหรือร้อยละของประชากร
ในประเทศที่มีภาวะน้ าหนักเกินและอ้วนไม่ให้เพ่ิมขึ้น (หรือหากท าได้ควรลดลง) เป็น 1 ใน 9 เป้าหมายสุขภาพในปี 
2568 ตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกเพ่ือการป้องกันและลดภาระโรคจากการป่วยและตายด้วยโรค  
ไม่ติดต่อเรื้อรังทั่วโลก ในประเทศไทยความพยายามในการจัดการปัญหาโรคอ้วนมีความชัดเจน นับตั้งแต่ได้รับ
บรรจุและเห็นชอบเป็นมติหนึ่งในการประชุมสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 2 ปี 2552 แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
ปัญหาภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน ฉบับแรก (พ.ศ. 2554-2558) ได้ถูกยกร่างขึ้นพร้อมข้อเสนอเชิงมาตรการ 
ในหลายแนวทางภายใต้ 4 วัตถุประสงค์หลัก คือ 1) ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 2) ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ เหมาะสม ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 3) พัฒนาและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของระบบจัดบริการดูแลภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน รวมถึงผลกระทบทางสุขภาพ และ 4) พัฒนาศักยภาพ
ของระบบการจัดการปัญหาภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) ทั้งนี้ข้อมูลผลการส ารวจกิจกรรมทางกายของคนไทยในปี 2555-2557 พบว่า เจนวาย 
(อายุ 11-32 ปี ในปี 2557) มีกิจกรรมทางกายเพียง 1.14 ชั่วโมง น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเจนอ่ืน (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) และผลจากการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า มีเพียงร้อยละ 17.7 (ชายร้อยละ 16.9  
หญิร้อยละ 18.5) ที่บริโภคผักผลไม้อย่างเพียงพอตามข้อแนะน า ซึ่งลดลงจากการส ารวจในครั้งที่ 3 (ชายร้อยละ 
20.0 และหญิงร้อยละ 24.0) (ส านักงานส ารวจสุขภาพประชาชนไทย, 2552) 

ดังนั้น การศึกษาปัจจัยที่สามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนจะท าให้ได้ข้อมูลส าคัญเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนเพ่ือการพัฒนาโปรแกรมที่มีประสิทธิผลในการป้องกันโรคอ้วนของประชากรไทยต่อไป  
โดยท าการศึกษาพฤติกรรมป้องกันโรคอ้วนทั้งในพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังและพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ซึ่งทั้ง 2 พฤติกรรมนั้นเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการปัญหาภาวะน้ าหนักเกิน
และโรคอ้วน ฉบับแรกดังกล่าวข้างต้น ในต่างประเทศมีงานวิจัยมากมายที่ท าการศึกษาปัจจัยท านายพฤติกรรม  
การป้องกันโรคอ้วนโดยใช้ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ แต่ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสอดคล้องและ
เหมาะสมที่จะใช้อธิบาย ท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วน ทั้งพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังและพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร คือ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ซึ่งในทฤษฎีได้กล่าวว่า 
การกระท าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลร่วมกันของเจตนาเชิงพฤติกรรม และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม นอกจากนี้
ยังมีตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม
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โดยผ่านตัวแปรเจตนา (Ajzen, 1991) ความนิยมของการใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนอาจเนื่องมาจากความชัดเจน 
ในการนิยามตัวแปร แนวทางในการสร้างเครื่องมือวัดและตัวอย่างของแบบวัด รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล (Ajzen, 
2006; Francis et al., 2004; McEachan, Conner, Taylor, & Lawton, 2011) อย่างไรก็ตาม ในระยะหลัง 
มีงานวิจัยจ านวนไม่น้อยให้ความส าคัญกับความเพียงพอ (Sufficiency) ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
ในการท านายและอธิบายพฤติกรรมสุขภาพว่ายังไม่เพียงพอที่จะอธิบายเจตนาในการกระท าพฤติกรรมและ
พฤติกรรมได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีการศึกษาถึงบทบาทของพฤติกรรมในอดีต (Past Behavior) ในการท านายเจตนา 
ในการกระท าพฤติกรรมและพฤติกรรม และได้เสนอแนะให้เพ่ิมตัวแปรนี้เข้าไปในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
เพ่ือเพ่ิมอ านาจการท านายพฤติกรรม (Conner & Armitage, 1998; Moan & Rise, 2006; Mullan & Wong, 2009; 
Kor & Mullan, 2011; Ajzen, 2011; Mari, Tiozo, Capoza, & Ravarotto, 2012) อิทธิพลของพฤติกรรมในอดีต 
ในการท านายเจตนาและพฤติกรรมสุขภาพร่วมกับตัวแปรใน TPB ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยหลายเรื่อง ซึ่งใน
ภาพรวมพบว่า การเพ่ิมพฤติกรรมในอดีตเข้าไปใน TPB สามารถเพ่ิมความแปรปรวนในการอธิบายเจตนา 
ในการกระท าพฤติกรรมได้ระหว่างร้อยละ 1.6–8.2 และเพ่ิมความแปรปรวนในการอธิบายพฤติกรรมสุขภาพได้
ระหว่างร้อยละ 3.4–25.3 และในบางพฤติกรรมยังพบว่าพฤติกรรมในอดีตเป็นตัวแปรท านายที่ดีกว่าตัวแปร  
ใน TPB (พัชรี ดวงจันทร์, 2557) 

จากการประมวลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องพบว่า อิทธิ พลของพฤติกรรมในอดีตที่มีต่อตัวแปรใน TPB 
มีความหลากหลายระหว่างการศึกษาต่าง ๆ เช่น มีการศึกษาที่พบว่าพฤติกรรมในอดีตมีอิทธิพลทางตรงต่อ  
ทุกตัวแปรใน TPB (Hagger, Chatzisarantis, & Biddle, 2002; Hagger, Chan, Protogerou, & Chatzisarantis, 
2016) และการศึกษาอีกหลายเรื่อง พบว่า พฤติกรรมในอดีตมีอิทธิพลต่อบางตัวแปรใน TPB เท่านั้น (Ouellette 
& Wood, 1998; Elliott & Thomson, 2010; Mari et al., 2012; Lee & Gould, 2012) จะเห็นได้ว่า องค์ความรู้
เกี่ยวกับอิทธิพลของพฤติกรรมในอดีตต่อ TPB ยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยยังมีการศึกษา
เกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปรนี้ใน TPB ไม่มากนัก (Choyhirun, Suchaxaya, Chontawan, & Kantawang, 2008) 
ประกอบกับยังไม่พบงานวิจัยใดที่ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนในนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยใช้ TPB ร่วมกับพฤติกรรมในอดีต การวิจัยครั้งนี้ จึงได้ศึกษาปัจจัย 
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วน ทั้งพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ในนิสิตกลุ่มนี้ โดยน าตัวแปรใน TPB และพฤติกรรมในอดีตมาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งพฤติกรรม 
การเคลื่อนไหวออกก าลัง หมายถึง ความถี่ของการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ 30 นาที การท า
กิจกรรมอ่ืนที่นอกเหนือจากการออกก าลังกายที่ท าให้ร่างกายรู้สึกเหนื่อย มีเหงื่อหรือหัวใจเต้นเร็วขึ้น และ  
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมอยู่กับที่เป็นเวลานาน ๆ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง 
ความถี่ของการรับประทานผักและผลไม้ในปริมาณมาก การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบ และ  
การหลีกเลี่ยงของหวานหรือเครื่องดื่มที่มีน้ าตาลเป็นส่วนประกอบ  ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ผลการศึกษาครั้งนี้ 
จะท าให้เห็นรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนและ
บทบาทของพฤติกรรมในอดีตต่อตัวแปรใน TPB อันจะน าไปสู่แนวทางในการวางแผนเพ่ือการพัฒนาโปรแกรม 
การป้องกันโรคอ้วนที่มีประสิทธิผลและใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมส าหรับนิสิตต่อไป นอกจากนี้  
ในงานวิจัยนี้ยังมีความส าคัญในแง่การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างศาสตร์ต่างสาขา กล่าวคือ ถือได้ว่าเป็นงานวิจัย
ทางด้าน “เภสัชพฤติกรรมศาสตร์” อันเป็นการศึกษาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของคนไทย โดยน าเอาทฤษฎีและหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์ทางด้านมานุษยวิทยาการแพทย์ 
สังคมวิทยาการแพทย์ และจิตวิทยาสังคม มาประยุกต์และอธิบายถึงพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยและพฤติกรรม
การบริโภคยาของประชาชน (มคอ.2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต, 2555) 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย   
1. เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วน 

ในนิสิตระดับปริญญาตรี ซึ่งแยกเป็น 2 พฤติกรรมย่อย คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรม 
การเคลื่อนไหวออกก าลังกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับ
พฤติกรรมในอดีตท่ีมีต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ย่อย คือ 
  2.1 เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุ ได้แก่ เจตนาในการกระท า
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง  
ในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง 
เจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางอ้อม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการบริโภค
อาหารทางอ้อม การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางอ้อม และพฤติกรรมการบริโภคอาหารในอดีต 
ที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตระดับปริญญาตรี 

2.2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุ ได้แก่ เจตนาในการกระท า
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง เจตคติต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง การคล้อยตาม 
กลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกก าลังทางตรง เจตคติต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ในการกระท า
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังวัดทางอ้อม การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อม 
และพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังในอดีต ที่มีต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังของนิสิตระดับปริญญาตรี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยการท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนนี้ ซึ่งผู้วิจัยแยกศึกษาเป็น 2 พฤติกรรม 
คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง น าพื้นฐานแนวคิดมาจากทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน (Ajzen, 2006) ซึ่งอธิบายว่า เจตคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรม 
และการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรมส่ งผลโดยตรงต่อ เจตนาในการกระท าพฤติกรรม และเจตนา  
ในการกระท าพฤติกรรมส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรม นอกจากนี้เจตคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
ในการกระท าพฤติกรรม และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมยังส่งผลทางอ้อมต่ อพฤติกรรมโดยผ่านเจตนา 
ในการกระท าพฤติกรรม รวมทั้งผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของพฤติกรรมในอดีต
ต่อพฤติกรรม ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า พฤติกรรมในอดีตมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมและเจตนาในการกระท า
พฤติกรรม และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมผ่านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมและเจตนาในการกระท า
พฤติกรรม ผู้วิจัยจึงได้น าตัวแปรพฤติกรรมในอดีตเข้ามาในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพ่ือทดสอบ  
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารในนิสิตระดับปริญญาตรีมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์  

2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังในนิสิตระดับปริญญาตรี  
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ นิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคปลาย 
ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 19,685 คน 
  การก าหนดขนาดกลุ่มอย่างที่ใช้การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยทั่วไปตัวอย่างควรมี
ขนาดตั้งแต่ 200 ขึ้นไป หรืออัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างกับจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าควรเป็น 
20:1 หรือ 10:1 แต่ไม่ควรต่ ากว่า 5:1 (Kline, 2005) ดังนั้นในการวิจัยนี้มีพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า 25 
พารามิเตอร์ กลุ่มตัวอย่างจึงควรมีขนาดตั้งแต่ 200–500 คน 
  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิต
ปริญญาตรีที่มีความสมัครใจในการให้ข้อมูลและให้ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยติดตามข้อมูล เนื่องจากในการวิจัยนี้
จะต้องมีการตอบแบบสอบถาม 2 ครั้ง ซึ่งมีระยะเวลาห่างกัน 1 เดือน จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลมีทั้งหมด 418 คน แบ่งเป็นจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์แต่ละโมเดลดังนี้ 
   1. จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์  
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังในนิสิตระดับปริญญาตรี และเพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังของนิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 205 คน  

เจตคติต่อพฤติกรรม        
การป้องกันโรคอว้นทางตรง 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
ในการป้องกันโรคอ้วนทางตรง 

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
การป้องกันโรคอว้นทางตรง 

เจตนาในการกระท าพฤติกรรม
การป้องกันโรคอว้น 

 

พฤติกรรมการ
ป้องกันโรคอ้วน 

 

เจตคติต่อพฤติกรรม 
การป้องกันโรคอว้นทางอ้อม 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
ในการป้องกันโรคอ้วน

ทางอ้อม 

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
การป้องกันโรคอ้วนทางอ้อม 

พฤติกรรมการป้องกัน 
โรคอ้วนในอดีต 
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   2. จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์  
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารในนิสิตระดับปริญญาตรี และเพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 213 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปร ในส่วนของตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนั้น  
ในเบื้องต้นก่อนสร้างแบบวัดตัวแปร ผู้วิจัยได้มีการสร้างข้อค าถามปลายเปิดเพ่ือส ารวจความเชื่อเด่นชัดเกี่ยวกับผล
ของการกระท าพฤติกรรม ความเชื่อเด่นชัดเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง และความเชื่อเด่นชัดเกี่ยวกับปัจจัยควบคุม  
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก่อน ตัวอย่างข้อค าถามปลายเปิดเพ่ือส ารวจความเชื่อ
เด่นชัดเกี่ยวกับผลของการกระท าพฤติกรรมมีดังนี้ 1) นิสิตคิดว่าการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง 
ทั้ง 3 พฤติกรรมย่อย (ได้แก่ การออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องวันละ 30 นาที  การท ากิจกรรมนอกเหนือ 
จากการออกก าลังกายที่ท าให้ร่างกายรู้สึกเหนื่อย มีเหงื่อหรือหัวใจเต้นเร็วขึ้น และการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม  
อยู่กับที่) ใน 1 เดือนข้างหน้าจะก่อให้เกิดผลดีอะไรบ้าง 2) นิสิตคิดว่าการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหว 
ออกก าลังทั้ง 3 พฤติกรรมย่อยใน 1 เดือนข้างหน้า จะเกิดผลเสียอะไรบ้าง  3) นิสิตคิดว่าการกระท าพฤติกรรม 
การเคลื่อนไหวออกก าลังทั้ง 3 พฤติกรรมย่อยใน 1 เดือนข้างหน้า จะก่อให้เกิดผลอ่ืนใดตามมาอีกบ้าง  ทั้งนี้ผู้วิจัย
ให้นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 70  คน (ทั้งประสานมิตรและองครักษ์) 
ตอบค าถามโดยแยกพฤติกรรมย่อยในแต่ละข้อและไม่มีการจ ากัดเวลาในการตอบของนิสิต จากนั้นผู้วิจัยจึงน า
ค าตอบที่ได้มาแจกแจงความถี่และน าค าตอบที่มีความถี่ตั้งแต่ 75% มาสร้างข้อค าถามในการวัดตัวแปร 
ตามหลักการสร้างเครื่องมือวัดในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 2006; Francis et al., 2004) ตัวอย่างข้อวัด
ในแบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อม (ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระท า x 
การประเมินผลของการกระท า) ที่น าค าตอบจากค าถามปลายเปิดมาสร้างข้อวัด ซึ่งหนึ่งในค าตอบที่ได้มีความถี่
ตั้งแต่ 75% มีค าว่า “มีหุ่นดี” ดังนี้ 
 
 1) ตัวอย่างข้อวัดความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระท าการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยวันละ 30 
นาท ี
  ข้อ 0 การออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยวันละ 30 นาที ท าให้ฉันมีหุ่นดี 
 
 
 
 
  2) ตัวอย่างข้อวัดการประเมินผลของการกระท าการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยวันละ 30 
นาท ี
                        ข้อ 0 ส าหรับฉันการมีหุ่นดี เป็นสิ่งที่ฉัน 

ไม่ต้องการ :______:______:______:______:______:______:______:   ต้องการ 
 มาก    ปานกลาง    น้อย   ไม่ใช่ทั้ง    น้อย   ปานกลาง   มาก 
             2 อย่าง         

เป็นไปไม่ได้ :______:______:______:______:______:______:______:   เป็นไปได้    
  มาก    ปานกลาง   น้อย  ไม่ใช่ทั้ง   น้อย   ปานกลาง  มาก 
            2 อย่าง         
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และมีการตรวจสอบเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวัด ได้แก่ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 3 ท่าน จากนั้นจึงน าไปทดลองใช้กับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 60 คน 
และหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดตัวแปรทางตรงทุกชุดด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือวัดเป็นดังนี้ 
   1. เครื่องมือวัดส าหรับการวิจัยเพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารในนิสิตระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 1) แบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารในอดีต 
จ านวน 3 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .612  2) แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางอ้อม (ความเชื่อ
เกี่ยวกับผลของการกระท า x การประเมินผลของการกระท า) จ านวน 26 ข้อ 3) แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารทางตรง จ านวน 33 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .919 4) แบบวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท า
พฤติกรรมบริโภคอาหารทางอ้อม (ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง x แรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง) จ านวน 11 ข้อ 
5) แบบวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง จ านวน 6 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .847 6) การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางอ้อม (ความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยควบคุม x การรับรู้
อิทธิพลของปัจจัยควบคุม) จ านวน 22 ข้อ 7) การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง จ านวน 6 ข้อ 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .816 8) เจตนาในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จ านวน 9 ข้อ มคี่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .904 และ 9) แบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จ านวน 3 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .643 
  2. เครื่องมือวัดส าหรับการวิจัยเพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังในนิสิตระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 1) แบบวัดพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกก าลังในอดีต จ านวน 3 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.38 2) แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหว 
ออกก าลังทางอ้อม (ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระท า x การประเมินผลของการกระท า) จ านวน 42 ข้อ 
3) แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง จ านวน 24 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 
4) แบบวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการเคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อม (ความเชื่อเก่ียวกับกลุ่มอ้างอิง x แรงจูงใจ
ที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง) จ านวน 10 ข้อ 5) แบบวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการการกระท าพฤติกรรม
เคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง จ านวน 6 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.73 6) การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 
การเคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อม (ความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยควบคุม x การรับรู้อิทธิพลของปัจจัยควบคุม) จ านวน 
35 ข้อ 7) การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง จ านวน 6 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.75 8) เจตนาในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง จ านวน 9 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 
9) แบบวัดพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง จ านวน 3 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .662 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการขอจริยธรรมการวิจัย เลขที่จริยธรรม 003/ง2558 เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ผู้วิจัย
และผู้ช่วยนักวิจัยจึงได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้บอกวัตถุประสงค์การวิจัยพร้อมทั้งอธิบายเครื่องมือ  
ที่ใช้ในการวิจัยให้แก่ผู้ช่วยนักวิจัย ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือพิจารณาลักษณะการแจกแจงของตัวแปร วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปร และตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วน (พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) ซึ่งใช้ค่า 
2, p-value, 2/df, GFI, NFI, CFI, SRMR และ RMSEA เป็นดัชนีวัดระดับความกลมกลืน โดยใช้โปรแกรม 
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ลิสเรลในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path Coefficient) ในโมเดลความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุ ทั้งการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect: IE) และ
อิทธิพลรวม (Total Effect: TE) ของตัวแปรต่าง ๆ ภายในโมเดล 
 
ผลการศึกษา 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพิจารณาลักษณะการแจกแจงของตัวแปร พบว่า ตัวแปร 
ส่วนใหญ่มีการกระจายข้อมูลแตกต่างจากโค้งปกติ ผู้วิจัยจึงท าการแปลงข้อมูลและพบว่าการกระจายของข้อมูล
รายตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์มีการกระจายเป็นโค้งปกติทุกตัวแปร 
 2. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี ้
  2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาในปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว่า ตัวแปรแต่ละคู่ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.19- 0 .65 ยกเว้นความสัมพันธ์ของตัวแปร 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรงกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารในอดีต 
และตัวแปรการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรงกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรในปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. เจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางอ้อม - - - - - - - - - 
2. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรม 

การบริโภคอาหารทางอ้อม 
0.42** - - - - - - - - 

3. การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบรโิภคอาหารทางอ้อม 0.32** 0.32** - - - - - - - 
4. เจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง 0.40** 0.49** 0.38** - - - - - - 
5. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรม 

การบริโภคอาหารทางตรง 
0.27** 0.56** 0.19** 0.39** - - - - - 

6. การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบรโิภคอาหารทางตรง 0.21** 0.35** 0.42** 0.48** 0.23** - - - - 
7. เจตนาในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 0.30** 0.48** 0.37** 0.39** 0.41** 0.46** - - - 
8. พฤติกรรมการบริโภคอาหารในอดีต 0.27** 0.28** 0.34** 0.35** 0.08 0.42** 0.38** - - 
9. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 0.25** 0.28** 0.30** 0.34** 0.10 0.38** 0.45** 0.65** - 

หมายเหตุ ** p < .01 
   
  2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาในปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกก าลัง พบว่า ตัวแปรแต่ละคู่ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.14 - 0.65 ยกเว้นความสัมพันธ์ของตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรงและตัวแปรการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง
ทางตรงกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังในอดีต ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ดังแสดง 
ในตาราง 2 
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ตาราง 2  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรในปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหว 
ออกก าลัง 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. เจตคติต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อม - - - - - - - - - 
2. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรม 
    การเคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อม 

0.54** - - - - - - - - 

3. การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง 
    ทางอ้อม 

0.46** 0.38** - - - - - - - 

4. เจตคติต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง 0.64** 0.55** 0.38** - - - - - - 
5. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรม 
    การเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง 

0.46** 0.64** 0.34** 0.51** - - - - - 

6. การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง 
    ทางตรง 

0.28** 0.27** 0.33** 0.29** 0.21** - - - - 

7. เจตนาในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง 0.36** 0.37** 0.40** 0.34** 0.33** 0.65** - - - 
8. พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังในอดีต 0.24** 0.21** 0.22** 0.12 0.04 0.14* 0.18* - - 
9. พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง 0.27** 0.30** 0.34** 0.26** 0.15* 0.23** 0.24** 0.49** - 

หมายเหตุ  * p < .05 ,  ** p < .01 
 
 3. ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี พบว่าโมเดลสมมติฐานเริ่มแรกไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 108.47 df = 20, p-value 
< .001, 2/df = 5.42, NFI = 0.89, CFI = 0.91, GFI = 0.90, SRMR = 0.14 และ RMSEA = 0.15) ผู้วิจัยจึงปรับโมเดล
โดยตัดบางเส้นที่ไม่มีนัยส าคัญออก และเพ่ิมบางเส้นที่มีความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีและมีข้อค้นพบจากงานวิจัยในอดีต
เพ่ิมเติม ภายหลังจากการปรับโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (2 = 39.32 df = 17, p-value = 
0.00161, 2/df = 2.31, NFI = 0.96, CFI = 0.98, GFI = 0.96, SRMR = 0.06 และ RMSEA = 0.079)  และมี ผล 
การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตระดับปริญญาตรี ดังภาพประกอบ 
2 และตาราง 3 ดังนี้ 
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หมายเหตุ  *p < .05,  **p < .01,  ***p < .001 

ภาพประกอบ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารในนิสิตระดับปริญญาตรี 
ที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดล 

 
ตาราง 3 ค่าอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตระดับปริญญาตรี  (คะแนน
มาตรฐาน) 

ตัวแปร 
สาเหตุ 

ตัวแปรผล 
DATTF DNORMF DCONF INTENF NBEF 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

INATTF 0.18** 

 
- 0.18** - - - - 0.06** 0.06** - 0.05* 0.05* - 0.01* 0.01* 

INNORMF 0.22** 0.12** 0.34*** 0.56*** - 0.56*** - 0.12*** 0.12*** - 0.22*** 0.22*** - 0.06*** 0.06*** 

INCONF - - - - - - 0.25*** - 0.25*** - 0.10*** 0.10*** - 0.03** 0.03** 

PBEF 0.22*** - 0.22*** - - - 0.22*** 0.08** 0.30*** - 0.14*** 0.14*** 0.55*** 0.04*** 0.59*** 

DATTF - - - - - - 0.35*** - 0.35*** 0.14* 0.13*** 0.27*** - 0.07** 0.07** 

DNORMF 0.21** - 0.21** - - - - 0.07** 0.07** 0.24*** 0.06* 0.30*** - 0.08*** 0.08*** 

DCONF - - - - - - - - - 0.38*** - 0.38*** - 0.10*** 0.10*** 

INTENF - - - - - - - - - - - - 0.27*** - 0.27*** 

R2  0.34   0.31   0.37   0.34   0.45  

หมายเหตุ    *p < .05,  **p < .01,  ***p < .001 

  
 จากตาราง 3 และ ภาพประกอบ 2 พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (NBEF) สูงที่สุด 
คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารในอดีต (PBEF) รองลงมา คือ เจตนาในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
(INTENF) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 และมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.59, 0.27 ตามล าดับ โดยพบว่า  
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารในอดีต และเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีอิทธิพลทางตรง 
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.55 และ 

การคลอ้ยตามกลุ่มอ้างอิงในการ
กระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

อ้วนทางตรง (DNORMF) 

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 
การบริโภคอาหารทางตรง (DCONF) 

เจตนาในการกระท า
พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร (INTENF) 

 

พฤติกรรม 

การบรโิภคอาหาร 
(NBEF) 

การคลอ้ยตามกลุ่มอ้างอิง 
ในการกระท าพฤตกิรรมการบรโิภค

อาหารทางออ้ม (INNORMF) 

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 
การบริโภคอาหารทางอ้อม (INCONF) 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ในอดีต (PBEF) 

เจตคติตอ่พฤตกิรรมการบริโภค
อาหารทางออ้ม (INATTF) 

เจตคติตอ่พฤตกิรรมการบริโภค
อาหารทางตรง (DATTF) 
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0.27 ตามล าดับ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารในอดีต มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ใน 3 ทาง 
คือ 1) ผ่านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรงและเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร 2) ผ่านเจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง และเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
และ 3) ผ่านเจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง 
และเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.04  
 ทั้งนี้ตัวแปรสาเหตุทั้งหมดร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้ร้อยละ 45 
 4. ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเคลื่อนไหว  
ออกก าลัง และผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกก าลังของนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า โมเดลสมมติฐานเริ่มแรกไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 

= 68.14, df = 21, p-value<.001, 2/df = 3.24, NFI = 0.93, CFI = 0.95, GFI = 0.93, SRMR = 0.10 แล ะ 
RMSEA = 0.11) ผู้วิจัยจึงท าการปรับโมเดลโดยตัดบางเส้นที่ไม่มีนัยส าคัญออก และเพ่ิมบางเส้นที่มีความเป็นไปได้
ในเชิงทฤษฎีและมีข้อค้นพบจากงานวิจัยในอดีตเพ่ิมเติม ภายหลังจากการปรับโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูล  
เชิงประจักษ์ (2 = 46.12 df = 21, p-value = 0.00123, 2/df = 2.20, NFI = 0.95, CFI = 0.97, GFI = 0.95, 
SRMR = 0.079 และ RMSEA = 0.077) และมีผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรม 
การเคลื่อนไหวออกก าลังของนิสิตระดับปริญญาตรี ดังภาพประกอบ 3 และ ตาราง 4 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ** p < .01,  *** p < .001 

ภาพประกอบ 3 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังในนิสิตระดับปริญญาตรี 
ที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดล 

 

 

การคลอ้ยตามกลุ่มอ้างอิง 
ในการกระท าพฤตกิรรม 

การเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง 
(DNORMEX) 

เจตนาในการกระท า
พฤติกรรม 

การเคลื่อนไหว 
ออกก าลัง (INTENEX) 

 

พฤติกรรม 
การเคลื่อนไหว

ออกก าลัง
(NBEEX) 

การคลอ้ยตามกลุ่มอ้างอิง 
ในการกระท าพฤตกิรรม                  

การเคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อม 
(INNORMEX) 

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม            
การเคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อม 

(INCONEX) 

พฤติกรรมการเคลื่อนไหว           
ออกก าลังในอดีต (PBEEX) 

เจตคติตอ่พฤตกิรรม                  
การเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง 

(DATTEX) 

เจตคติต่อพฤติกรรม                     
การเคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อม  

(INATTEX) 

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 
การเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง 

(DCONEX) 
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ตาราง 4 ค่าอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังของนิสิตระดับปริญญาตรี (คะแนน
มาตรฐาน) 

ตัวแปร 
สาเหตุ 

ตัวแปรผล 
DATTEX DNORMEX DCONEX INTENEX NBEEX 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

INATTEX 0.48*** - 0.48*** - - - - 0.09** 0.09** - 0.06* 0.06* - 0.01 0.01 

INNORMEX 0.29*** - 0.29*** 0.69*** - 0.69*** - 0.06* 0.06* - 0.18*** 0.18*** - 0.03* 0.03* 

INCONEX - - - - - - 0.28*** - 0.28*** - 0.17*** 0.17*** - 0.03* 0.03* 

PBEEX - - - - - - - - - - - - 0.46*** - 0.46*** 

DATTEX - - - - - - 0.19** - 0.19** - 0.12** 0.12** - 0.02 0.02 

DNORMEX - - - - - - - - - 0.22*** - 0.22*** - 0.04* 0.04* 

DCONEX - - - - - - - - - 0.61*** - 0.61*** - 0.10** 0.10** 

INTENEX - - - - - - - - - - - - 0.17** - 0.17** 

R2  0.47   0.48   0.15   0.46   0.25  

หมายเหตุ    *p < .05,  **p < .01,  ***p < .001 

  
 จากภาพประกอบ 3 และตาราง 4 พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง (NBEEX) 
สูงที่สุด คือ พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังในอดีต (PBEEX) รองลงมา คือ เจตนาในการกระท าพฤติกรรม 
การเคลื่อนไหวออกก าลัง (INTENEX) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.46 และ 0.17 ตามล าดับ ส่วนเจตคติต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง (DATTEX) และเจตคติ 
ต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อม (INATTEX) พบว่า ค่าอิทธิพลไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยพบว่าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังในอดีต และเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง 
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .001 โดย 
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.46 และ 0.17 ตามล าดับ ซึ่งตัวแปรสาเหตุทั้งหมดร่วมกันอธิบายพฤติกรรม 
การเคลื่อนไหวออกก าลังได้ร้อยละ 25 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยนี้ทั้งสองโมเดลยืนยันความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
ในการท านายและอธิบายพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนทั้งสองพฤติกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเพ่ือ  
การจัดการปัญหาภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน และจากผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วน ซึ่งผู้วิจัยได้แยกตรวจสอบทีละโมเดลด้วยการวิเคราะห์เส้นทาง ดังนั้น 
จึงขออภิปรายแยกตามโมเดลและสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 
 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว่า 
โมเดลที่อธิบายพฤติกรรมการบริโภคอาหารภายหลังการปรับโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 โดยเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เจตคติต่อพฤติกรรม 
การบริโภคอาหารทางตรง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง การรับรู้
การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง เจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางอ้อม การคล้อยตาม
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กลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางอ้อม การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ทางอ้อม และพฤติกรรมการบริโภคอาหารในอดีต ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ได้ร้อยละ 45 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม  
การเคลื่อนไหวออกก าลังมีทั้งข้อค้นพบที่เป็นไปตามสมมติฐานและไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งผู้วิจัยขออภิปราย
ตามล าดับตัวแปรตามในโมเดลจากซ้ายไปขวา ดังนี้ 
  1. เจตนาในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหารในอดีต  
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยพฤติกรรมการบริโภคอาหารในอดีตมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
สูงกว่าเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้อง
กับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Fishbein & Ajzen, 2005; Ajzen, 2006) ซึ่งกล่าวว่า เจตนาในการกระท า
พฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรงกับพฤติกรรม  และยังสอดคล้องกับการศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง 
แบบอภิวิเคราะห์ (Meta-Analytic Path Analysis) ของ Hagger และคณะ (2016) ซึ่งท าการตรวจสอบความตรง 
ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับพฤติกรรมในอดีตในการท านายพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยใช้
ผลการวิจัยที่มาจากหลากหลายประเทศและหนึ่งในงานวิจัยเหล่านั้นเป็นงานวิจัยจากประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่า พฤติกรรมในอดีตมีอิทธิพลทางตรงต่อทุกตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และเจตนาในการกระท า
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหารในอดีตมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร (β = .20 และ .58 ตามล าดับ) นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาอ่ืนที่ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ 
ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารในอดีต 
(Ouellette & Wood, 1998;  Choyhirun et al., 2008; Wong & Mullan, 2009; Tak et al., 2011; Mari 
et al., 2012; Sharifirad, Yarmohammadi, Azadbakht, Morowatisharifabad, & Hassanzadeh, 2013) 
  การที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่ ากว่า
พฤติกรรมในอดีตทั้งที่เป็นตัวแปรหลักในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนอาจเนื่องมาจาก ประการแรก Fichbein และ
Ajzen (1975) ได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเจตนาในการกระท าพฤติกรรมและพฤติกรรมจะมีมากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมนั้นว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของเจตนามากน้อยเพียงใด ในงานวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรีซึ่งมีภารกิจด้านการเรียนค่อนข้างหนัก พฤติกรรมการบริโภคอาหารอาจไม่ใช่พฤติกรรมที่อยู่
ภายใต้การควบคุมของเจตนาอย่างเดียว แต่เป็นพฤติกรรมที่ต้องอาศัยทักษะ (ด้านการท าอาหาร) โอกาส หรือ
ความร่วมมือของผู้อ่ืนด้วย ประการที่สอง การเพ่ิมตัวแปรพฤติกรรมในอดีตเข้าไปในโมเดลโครงสร้างเชิงสาเหตุ 
ท าให้อิทธิพลของเจตนาในการกระท าพฤติกรรมต่อพฤติกรรมน้อยลง (McEachan et al., 2011) Hagger และ
คณะ (2016) ได้เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารระหว่างโมเดลโครงสร้างเชิงสาเหตุสองโมเดล คือ  โมเดลที่มีเฉพาะตัวแปรในทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนและโมเดลที่มีตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับพฤติกรรมในอดีต พบว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลลดลงจาก .41 เป็น .20 และความแตกต่างนี้มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยอื่น ๆ ที่ต่างก็พบว่าเมื่อน าพฤติกรรมในอดีตเข้าไปในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน จะท าให้อิทธิพลของเจตนา
ในการกระท าพฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมลดลงและพฤติกรรมในอดีตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมากกว่าเจตนา  
ในการกระท าพฤติกรรม (Astrom, 2004; Sharifirad et al., 2013) ประการที่สาม อาจเป็นผลมาจากบริบท 
ของการเกิดพฤติกรรมและความถี่ของการกระท าพฤติกรรม Ouellette และ Wood (1998) ได้อธิบายว่า 
การที่พฤติกรรมในอดีตจะท านายพฤติกรรมได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับบริบทของการเกิดพฤติกรรมและความถี่ 
ของพฤติกรรม กล่าวคือ หากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ เช่น ทุกวันหรือทุกสัปดาห์
และเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่เหมือนเดิม พฤติกรรมในอดีตจะท านายพฤติกรรมได้ดีกว่าเจตนา 
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ในการกระท าพฤติกรรม ในทางตรงกันข้ามถ้าหากพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง เช่น ปีละครั้ง หรือปีละ 2 ครั้ง 
และกระท าในบริบทที่ไม่คงที่เหมือนเดิม เจตนาในการกระท าพฤติกรรมจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมากกว่ า
พฤติกรรมในอดีต พฤติกรรมการบริโภคอาหารจัดเป็นพฤติกรรมที่ปฎิบัติทุกวัน มีความคงที่สม่ าเสมอ และมักเกิด
ในสิ่งแวดล้อมเดิม ๆ ส าหรับนิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นพฤติกรรมในอดีตจึงท านายพฤติกรรมได้ดีกว่าเจตนา  
ในการกระท าพฤติกรรม 
  2. เจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรม
การบริโภคอาหารทางตรง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง มีอิทธิพลทางตรง  
ต่อเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยพฤติกรรมการบริโภคอาหารในอดีตไม่มีอิทธิพลทางตรง
ต่อเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (สอดคล้องกับสมมติฐานบางส่วน)  และเจตคติต่อพฤติกรรม
การบริโภคอาหารทางตรง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง และ  
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารผ่าน
เจตนาในการบริโภคอาหาร (สอดคล้องกับสมมติฐาน) โดยพบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารในอดีตไม่มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารผ่านเจตนาในการบริโภคอาหาร ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน  
แต่สอดคล้องกับงานวิจัยอ่ืนในไทยที่ศึกษาความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับพฤติกรรมในอดีต 
ในการท านายและอธิบายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (Choyhirun et al., 2008) ข้อค้นพบดังกล่าว เป็นไปตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Fishbein & Ajzen, 2005; Ajzen, 2006) สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Riebl 
และคณะ (2015) ซึ่งได้ท าการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มวัยรุ่น พบว่า 
เจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการบริโภค
อาหารทางตรง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง มีอิทธิพลทางตรงต่ อเจตนา 
ในการบริโภคอาหาร นอกจากนี้ยังสอดคล้องบางส่วนกับการศึกษาอ่ืน (Hagger, et al., 2016; Sharifirad et al., 
2013; Astrom, 2004; Tak et al., 2011) ซึ่งพบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ทางตรง และพฤติกรรมการบริโภคอาหารในอดีต มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาในการบริโภคอาหาร และมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยผ่านเจตนาในการบริโภคอาหาร  
  ผลการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรงเป็นตัวแปร 
ที่มีอิทธิพลต่อเจตนาในการบริโภคอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรม
การบริโภคอาหารทางตรง และเจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง (β = 0.38, 0.30, 0.27 ตามล าดับ) 
สอดคล้องกับการศึกษาในกลุ่มเด็กวัยรุ่นไทย (Choyhirun et al., 2008) แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาอ่ืน 
ในต่ างประเทศ (Sharifirad et al., 2013; Hagger et al., 2016; Riebl et al., 2015) ซึ่ งพบว่ า  เจตคติต่ อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรงเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อเจตนาในการบริโภคอาหารมากที่สุด ทั้งนี้  
อาจเนื่องมาจากอิทธิพลของการเพ่ิมตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคอาหารในอดีตในโมเดลโครงสร้างเชิงสาเหตุ  
ของงานวิจัยนี้ ทั้งนี้มีงานวิจัยที่พบผลสอดคล้องกันว่า การเพ่ิมพฤติกรรมการบริโภคในอดีตเข้าในทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนจะลดอิทธิพลทางอ้อมของเจตคติและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อพฤติกรรมโดยผ่านเจตนา 
ในการกระท าพฤติกรรมมากกว่าการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (Hagger et al., 2016; Sharifirad et al., 2013) 
นอกจากนี้อาจเนื่องจากความแตกต่างของอายุกลุ่มตัวอย่างและบริบททางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
  3. เจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางอ้อม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการบริโภคอาหาร
ทางอ้อม และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางอ้อม มีอิทธิพลทางอ้อมต่อเจตนาในการบริโภค



138 | JBS  การท านายพฤตกิรรมการป้องกันโรคอ้วน ISSN 1686-1442 

 

วารสารพฤตกิรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบบัที่ 1 มกราคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

อาหาร โดยผ่านเจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติ กรรม
การบริโภคอาหารทางตรง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรงตามล าดับ (สอดคล้องกับ
สมมติฐาน) และผลการศึกษายังพบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางอ้อม มีอิทธิพลทางอ้อม 
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารผ่านเจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรงและเจตนาในการกระท า
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (สอดคล้องกับสมมติฐาน) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรม  
การบริโภคอาหารทางอ้อมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารผ่านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง  
ในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรงและเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการบ ริโภคอาหาร 
(สอดคล้องกับสมมติฐาน) และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางอ้อม มีอิทธิพลทางอ้อม  
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารผ่านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง และเจตนา  
ในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  (สอดคล้องกับสมมติฐาน) ข้อค้นพบดังกล่าวเป็นไปตามทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Fishbein & Ajzen, 2005; Ajzen, 2006) และสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้า (Choyhirun 
et al., 2008) นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารในอดีตมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้
การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ผ่าน 
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง และเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
(สอดคล้องกับสมมติฐาน)  
  4. งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบเพ่ิมเติม กล่าวคือ พบว่าพฤติกรรมในอดีตมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติ  
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรง และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ผ่านเจตคติ  
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางตรงและเจตนาในการบริโภคอาหาร ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
แต่สอดคล้องกับงานวิจัยอื่น (Hagger et al., 2016; Choyhirun et al., 2008) นอกจากนี้ยังพบว่า การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิงในการบริโภคอาหารทางอ้อมมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อการบริโภคอาหารทางตรง และมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อเจตคติต่อการบริโภคอาหารทางตรงโดยผ่านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการบริโภคอาหารทางตรง 
และพบว่าเจตคติต่อการบริโภคอาหารทางตรงมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภค
อาหารทางตรง ข้อค้นพบนี้ไม่เป็นไปตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้อง
บางส่วนกับงานวิจัยของวรรณชนก จันทชุม (2547) ซึ่งพบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรม
การป้องกันการสูบบุหรี่ทางอ้อมมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ทางตรงและ 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ทางตรง และเจตคติต่อพฤติกรรม  
การป้องกันการสูบบุหรี่ทางตรงมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ทางตรง 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
ในการกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งตามทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนทั้งสามตัวแปรต่างก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังกล่าว
ดังกล่าวยังได้รับการยืนยันจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (Hagger 
et al., 2016; McDermott, Oliver, Simnadis, Beck, Coltman, Iverson et al., 2015) 
 
 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง 
 โมเดลที่อธิบายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังภายหลังการปรับโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 โดยเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง เจตคติต่อ
พ ฤ ติ ก ร ร ม 
การเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง 
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การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง เจตคติต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อม 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังวัดทางอ้อม การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อม และพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังในอดีต ร่วมกันอธิบายความแปรปรวน 
ของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังได้ร้อยละ 25 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัย
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังมีทั้งข้อค้นพบที่เป็นไปตามสมมติฐานและไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
ซึ่งผู้วิจัยขออภิปรายตามล าดับตัวแปรตามในโมเดลจากซ้ายไปขวา ดังนี้ 
  1. พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังในอดีตและเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหว 
ออกก าลัง มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง  (สอดคล้องกับสมมติฐาน) โดยพฤติกรรม 
การเคลื่อนไหวออกก าลังในอดีตมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลสูงที่สุด (β = 0.46) รองลงมาคือ เจตนาในการกระท า
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง (β = 0.17) ตามล าดับ สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Fishbein & 
Ajzen, 2005; Ajzen, 2006) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรม 
ตามแผนร่วมกับตัวแปรส่วนขยายในการอธิบายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังในต่างประเทศ (Hagger et al., 
2002) ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมในอดีตมีอิทธิพลทางตรงต่อทุกตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เจตนา  
ในการเคลื่อนไหวออกก าลังและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังในอดีตมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม  
การเคลื่อนไหวออกก าลังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (β = .05 และ .55 ตามล าดับ) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาอ่ืน (Wang, 2011) การศึกษาระยะยาว 15 ปี เพ่ือศึกษาความสามารถในการท านายพฤติกรรม 
การเคลื่อนไหวออกก าลังของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Plotnikoff, Lubans, Trinh, & Craig, 2012) ก็พบ 
ผลสอดคล้องกันว่า พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังในอดีตในปี 1988 มีอิ ทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม 
การเคลื่อนไหวออกก าลังในปี 2003  
  การที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวต่ ากว่าพฤติกรรม 
ในอดีตทั้งที่เป็นตัวแปรหลักในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนอาจเนื่องมาจาก ประการแรก Fichbein และ Ajzen (1975) 
ได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเจตนาในการกระท าพฤติกรรมและพฤติกรรมจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับพฤติกรรม
นั้นว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของเจตนามากน้อยเพียงใด ในงานวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีซึ่งมี
ภารกิจด้านการเรียนค่อนข้างหนัก พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังอาจไม่ใช่พฤติกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
เจตนาอย่างเดียว แต่เป็นพฤติกรรมที่ต้องอาศัยโอกาส เช่น การมีเวลาว่าง ภูมิอากาศเอ้ืออ านวย เป็นต้น ประการที่สอง 
การเพ่ิมตัวแปรพฤติกรรมในอดีตเข้าไปในโมเดลโครงสร้างเชิงสาเหตุท าให้อิทธิพลของเจตนาในการกระท าพฤติกรรม 
ต่อพฤติกรรมน้อยลง (McEachan et al., 2011) ผลการสังเคราะห์งานวิจัยของ Hagger และคณะ (2002) พบว่า 
การเพ่ิมพฤติกรรมการในอดีตเข้าไปในโมเดลโครงสร้างเชิงสาเหตุท าให้อิทธิพลทางตรงของเจตนาในการเคลื่อนไหว 
ออกก าลังต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประการที่สาม อาจเป็นผลมาจากบริบท
ของการเกิดพฤติกรรมและความถี่ของการกระท าพฤติกรรม ดังที่ได้อภิปรายไว้ข้างต้นว่าการที่พฤติกรรมในอดีต  
จะท านายพฤติกรรมได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับบริบทของการเกิดพฤติกรรมและความถี่ของพฤติกรรม ในงานวิจัยนี้
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังจัดเป็นพฤติกรรมที่ปฎิบัติทุกวันมีความคงที่สม่ าเสมอ และมักเกิดในสิ่งแวดล้อมเดิม 
ๆ ส าหรับนิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดังนั้นพฤติกรรมในอดีตจึงท านายพฤติกรรม
ได้ดีกว่าเจตนาในการกระท าพฤติกรรม  
  2. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง และการรับรู้ 
การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาในการกระท าพฤติกรรม 
การเคลื่อนไหวออกก าลัง ส่วนเจตคติต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรงและพฤติกรรมการเคลื่อนไหว 
ออกก าลังในอดีตไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาในการเคลื่อนไหวออกก าลัง (สอดคล้องกับสมมติฐานบางส่วน) 
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นอกจากนี้พบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง และการรับรู้ 
การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง  
ผ่านเจตนาในการเคลื่อนไหวออกก าลัง (สอดคล้องกับสมมติฐาน) แต่เจตคติต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง
ทางตรงและพฤติกรรมการบริโภคอาหารในอดีตไม่มีอิทธิทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังผ่านเจตนา 
ในการเคลื่อนไหวออกก าลัง (ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน) ทั้งนี้ข้อค้นพบที่ว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท า
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรงและการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง  
มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
โดยผ่านเจตนาในการกระท าพฤติกรรม สอดคล้องบางส่วนกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Fishbein & Ajzen, 
2005; Ajzen, 2006) และงานวิจัยก่อนหน้าที่ศึกษาความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับพฤติกรรม
ในอดีตในการอธิบายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง (Hagger et al., 2002; Wang, 2011) 
  การที่ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
เจตนาในการเคลื่อนไหวออกก าลัง อาจเนื่องมาจากอิทธิพลของการเพ่ิมตัวแปรพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง
ในอดีตในโมเดลโครงสร้างเชิงสาเหตุของงานวิจัยนี้ ทั้งนี้มีงานวิจัยพบผลสอดคล้องกันว่า การเพ่ิมพฤติกรรม  
การเคลื่อนไหวออกก าลังในอดีตเข้าในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนจะลดอิทธิพลทางตรงของเจตคติต่อพฤติกรรม  
การเคลื่อนไหวออกก าลังที่มีต่อเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(Hagger et al., 2002) ซึ่งในงานวิจัยนี้อาจเป็นไปได้ว่าอิทธิพลทางตรงของเจตคติต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกก าลังทางตรงที่มีต่อเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังอาจจะลดลงมากจนไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ
  3. เจตคติต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อมมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง (สอดคล้องกับสมมติฐาน) แต่ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อเจตนาในการกระท า
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังผ่านเจตคติต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง (ไม่สอดคล้อง 
กับสมมติฐาน) รวมทั้งไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังผ่านเจตคติต่อพฤติกรรม  
การเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรงและเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง (ไม่สอดคล้อง  
กับสมมติฐาน) แต่พบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการเคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อม มีอิทธิพลทางตรงต่อ 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง (สอดคล้องกับสมมติฐาน) และการรับรู้การควบคุม
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อม มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหว 
ออกก าลังทางตรง (สอดคล้องกับสมมติฐาน) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ งในการเคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อม 
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังผ่านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง  
ในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง (สอดคล้องกับสมมติฐาน) การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อม มีอิทธิพลทางอ้อมต่อเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง  
ผ่านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง (สอดคล้องกับสมมติฐาน) และผลการศึกษา 
ยังพบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อม มีอิทธิพลทางอ้อม  
ต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังผ่านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหว  
ออกก าลังทางตรงและเจตนาในการกระท าพฤติกรรมเคลื่อนไหวออกก าลัง (สอดคล้องกับสมมติฐาน) และการรับรู้
การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อม มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง 
ผ่านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง และเจตนาในการกระท าพฤติกรรม  
การเคลื่อนไหวออกก าลัง (สอดคล้องกับสมมติฐาน) ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องบางส่วนกับทฤษฎีพฤติกรรม 
ตามแผน (Fishbein & Ajzen, 2005; Ajzen, 2006) แต่จากการประมวลผลงานวิจัยยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษา
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อิทธิพลทางอ้อมของเจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมทางอ้อมที่มีต่อพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกก าลัง นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังในอดีตไม่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง (ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน) ไม่มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังผ่านการรับรู้การคว บคุมพฤติกรรม 
การเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง (ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน) และไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกก าลัง ผ่านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง และเจตนาในการกระท าพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกก าลัง (ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน) ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง (Hagger et al., 2002) แต่สอดคล้องกับงานวิจัยอื่น (Wang, 2011) ข้อค้นพบนี้
อาจสะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังในกลุ่มตัวอย่างนี้หากเกิดขึ้นซ้ า  ๆ เป็นประจ าอาจจะ
พัฒนาไปเป็นความเคยชินหรือนิสัยซึ่งเป็นการกระท าที่เกิดขึ้นโดยไม่ผ่านความเชื่อและการรับรู้ตามตัวแปรในทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน สอดคล้องกับเอกสารและงานวิจัยก่อนหน้า (Ouellette & Wood, 1998; Norman, 2011) 
ซึ่งกล่าวว่า พฤติกรรมในอดีตมีโอกาสที่จะถูกพัฒนาเป็นพฤติกรรมเคยชิน (Habitual Behavior) และมีผล 
ต่อพฤติกรรมในอนาคต  
  4. งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบเพ่ิมเติม กล่าวคือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรม
เคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อมมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง และพบว่า
เจตคติต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรงมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 
การเคลื่อนไหวออกก าลังทางตรง ข้อค้นพบนี้ไม่เป็นไปตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
แต่สอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารในงานวิจัยนี้ แสดงว่าหากนิสิต  
มีความเชื่อว่าบุคคลที่มีความส าคัญต่อเขาต้องการให้เขามีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังและนิสิตมีแรงจูงใจ
สูงที่จะคล้อยตาม นิสิตผู้นั้นก็จะมีความรู้สึกในทางบวกต่อการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง และ
ส่งผลให้มีการรับรู้สูงว่าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังเป็นสิ่งที่ท าได้ง่ายและเขาสามารถควบคุมพฤติกรรมนั้น
ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณชนก จันทชุม (2547) ซึ่งพบว่า การคล้อยตาม 
กลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ทางอ้อมมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อพฤติกรรม  
การป้องกันการสูบบุหรี่ทางตรงและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่
ทางตรง และเจตคติต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ทางตรงมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้การควบคุม
พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ทางตรง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกก าลัง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง และการรับรู้
การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง ซึ่งตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนทั้งสามตัวแปร  ต่างก็มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  
  5. งานวิจัยนี้จะเห็นได้ว่าเจตคติต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังทางอ้อมและทางตรง 
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังผ่านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกก าลัง แต่ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน อาจเป็นไปได้ว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูลมีน้อย 
จึงมีผลให้ไม่พบนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อย่างไรก็ตามผลการวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่าตัวแปรอ่ืนในโมเดล 
มีความส าคัญเด่นชัดมากกว่า เช่น พฤติกรรมในอดีตดังที่ได้อภิปรายในข้างต้น และเมื่อพิจารณาเฉพาะตัวแปร 
ในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนจะพบว่า มีเจตนาในการกระท าพฤติกรรมเคลื่อนไหวออกก าลัง การรับรู้การควบคุม
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมเคลื่อนไหวทั้งทางตรง
และทางอ้อม เป็นตัวแปรส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมการออกก าลังกาย การลดน้ าหนักของรายการ 
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ทางโทรทัศน์ที่ผลิตรายการเก่ียวกับการออกก าลังกาย ลดน้ าหนักในปัจจุบันส่วนใหญ่ที่มักจะน าเสนอวิธีการให้ผู้ชม
เห็นว่า การออกก าลังกาย การรับประทานอาหารของผู้เข้าร่วมรายการจะมีโค้ชคอยแนะน า ดูแล  ควบคุม และให้
ผู้เข้าร่วมรายการทราบถึงความคาดหวังของบุคคลส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นคนรัก คนในครอบครัว โค้ช หรือผู้ชม 
ทางบ้าน ในการผลักดันให้ผู้เข้าร่วมรายการสามารถออกก าลังกายลดน้ าหนักได้ส าเร็จ นอกเหนือจากการพูดถึง
ประโยชน์ ข้อดีของการออกก าลังกาย การลดน้ าหนัก 
 งานวิจัยนี้ถือได้ว่าเป็นงานวิจัยทางด้าน “เภสัชพฤติกรรมศาสตร์” อันเป็นการศึกษาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสุขภาพซึ่งในที่นี้ คือ พฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วน ที่ประกอบด้วยพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง โดยน าเอาทฤษฎีและหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาสังคม  
มาประยุกต์และอธิบายถึงพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนของกลุ่มตั วอย่างที่ เป็นนิสิตปริญญาตรี  มศว 
หากผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและสามารถอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมดังกล่าวได้ ก็จะสามารถจัดกิจกรรม  
ที่เป็นประโยชน์เพ่ือป้องกันไม่ให้กลุ่มตัวอย่างเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคที่เป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังต่าง ๆ มากมายและ
น าไปสู่การบริโภคยาในอนาคต ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการท าความเข้าใจและสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วน  
จะช่วยลดจ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีสาเหตุมาจากโรคอ้วน และช่วยลดปริมาณการบริโภคยา ซึ่งเป็นบทบาทหนึ่ง
ของเภสัชกร 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้ 
  1. ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารในอดีตและเจตนาในการกระท าพฤติกรรมการบริโภค
อาหารมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรสนับสนุนให้นิสิตมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่ดีอย่างสม่ าเสมอในสิ่งแวดล้อมเดิมในมหาวิทยาลัย ร่วมกับการส่งเสริมให้เกิดเจตนาในการกระท า
พฤติกรรมการบริโภคอาหารด้วยการ 1) ส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้สึกเชิงประเมินค่าทางบวกต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร 2) ส่งเสริมให้นิสิตมีความรับรู้ว่าบุคคลที่มีความส าคัญกับพวกเขามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีและต้องการ
ให้เขามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีด้วย และ 3) ส่งเสริมให้นิสิตมีความรับรู้ว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีเป็น
สิ่งที่ท าได้ง่ายและท าให้เขาเชื่อว่าเขาสามารถควบคุมการกระท าพฤติกรรมได้เอง ซึ่งตามที่ Ajzen (1991: 184) ได้กล่าว
ไว้ว่า การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดเรื่องการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self - Efficacy) 
ของแบนดูร่า ดังนั้นอาจประยุกต์ใช้แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเองเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเสริมให้นิสิตมี
ความเชื่อว่าเขาสามารถกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีได้   
  2. ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังในอดีตและเจตนาในการกระท าพฤติกรรม 
การเคลื่อนไหวออกก าลัง มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควร
สนับสนุนให้นิสิตเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังอย่างสม่ าเสมอในสิ่งแวดล้อมเดิมในมหาวิทยาลัย 
ร่วมกับการส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้สึกเชิงประเมินค่าทางบวกต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง และส่งเสริมให้เกิด
เจตนาในการกระท าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังด้วยการ 1) ส่งเสริมให้นิสิตมีความรับรู้ว่าบุคคลที่มีความส าคัญ
กับพวกเขามีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังที่ดีและต้องการให้เขามีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังที่ดีด้วย 
และ 2) ส่งเสริมให้นิสิตมีความรับรู้ว่าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลังเป็นสิ่งที่ท าได้ง่ายและท าให้เขาเชื่อว่าเขา
สามารถควบคุมการกระท าพฤติกรรมได้เอง โดยอาจประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องการรับรู้ความสามารถของตนเอง  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
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  1. งานวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ศึกษาการท าหน้าที่เป็นตัวแปรก ากับ (Moderator) ของการรับรู้การควบคุม
พฤติกรรมในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างน้อย ดังนั้นการศึกษาต่อไปอาจศึกษาประเด็นนี้  
เพ่ือตรวจสอบและยืนยันทฤษฎีในบริบทของประเทศไทย 
  2. การที่ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมในอดีตเป็นตัวแปรที่สามารถท านายพฤติกรรมได้ดีที่สุด 
ทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง ดังนั้นงานวิจัยครั้งต่อไปอาจจะท าการศึกษา 
เชิงทดลองหรืองานวิจัยระยะยาวเพ่ือตรวจสอบว่า พฤติกรรมในอดีตสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมในอนาคตได้จริงหรือไม่ 
และท าให้พฤติกรรมที่เปลี่ยนนั้นคงอยู่ได้นานแค่ไหน หรือเป็นการศึกษาที่น าตัวแปรอ่ืนเข้ามาศึกษาร่วมด้วย เช่น 
ตัวแปรสติว่าหากกลุ่มตัวอย่างที่มีสติก ากับรู้ตัวดี อิทธิพลของพฤติกรรมในอดีตที่มีต่อพฤติกรรมจะเป็นอย่างไร 
 
ข้อจ ากัดของงานวิจัย 

งานวิจัยนี้ไม่ได้ท าการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดตัวแปรทางอ้อมด้วยวิธีการตรวจสอบซ้ า (Test-
Retest Reliability) ซึ่งเป็นวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นที่ Ajzen (2006) ได้แนะน าไว้ส าหรับตัวแปรทางอ้อม ทั้งนี้
เนื่องจากมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับความไม่สะดวกของกลุ่มตัวอย่างในการท าแบบวัด 2 ครั้ง งานวิจัยนี้จึงไม่ได้น าเสนอ  
ค่าความเชื่อม่ันส าหรับตัวแปรทางอ้อมทุกชุด 
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