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การวิจยั ครังนีมีจุดมุ่งหมายเพือเพือพัฒนาและทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์
พหุ ร ะดับ ของปั จ จัย เชิง เหตุ แ ละผลของรูป แบบการกิน อาหารเพือสุ ข ภาพของนัก เรีย นหญิ ง
มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 1380 คนจากโรงเรียนจํานวน 46 โรงเรียน โดยการสุ่มเชิงกลุ่ม 2
ขันตอน (two-stage cluster random sampling) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ทีมีค่าความเชือมัน
เชิงโครงสร้างอยู่ระหว่าง 0.805 ถึง 0.956 โดยใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่า rwgj (Within
group agreement), ค่ า ICC (Intraclass correlation coefficient) ทีประกอบด้ ว ยค่ า ICC1 และ
ICC2 วิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบยืน ยัน ระดับเดีย วและพหุร ะดับ เพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิง
โครงสร้าง และทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ (multilevel structural equation
modeling: MSEM) ด้วยการประมาณค่าแบบ MLR
ผลการวิจยั พบว่าแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุร ะดับของปั จจัยเชิงเหตุและผล
ของรูปแบบการกินในระดับบุคคลและระดับกลุ่มโรงเรียนทีปรับแก้มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ( 2 =97.009, df =30, p < 0.01, 2 /df =3.233, CFI=0.961, TLI=0.917, RMSEA=0.041,
SRMR=0.033) โดยมีขอ้ ค้นพบทีน่ าสนใจคือ รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองซึงทําหน้าทีเป็ นตัว
แปรคันกลางความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งตัว แปรระดับ บุ ค คลทีมีต่ อ กับ ตัว แปรตามทัง 3 ตัว ได้แ ก่
พฤติกรรมการเลือกกินอาหารเพือสุขภาพ พฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ และดัชนี
มวลกาย
สุดท้ายในส่วนของอิทธิพลข้ามระดับ ผลการศึกษาพบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนใน
การกินได้รบั อิทธิพลจาก การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนักและการมีทรัพยากร
ด้านการออกกําลังกายจํากัด (β = 0.733 และ -0.627 ตามลําดับ) ทัง 2 ตัวแปรสามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของการรับรูค้ วามสามารถในการกินระดับกลุ่มได้รอ้ ยละ 48 ส่วนพฤติกรรม
การหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ พบว่าได้รบั อิทธิพลข้ามระดับจาก ความพรังพร้อมของอาหาร
และ การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนัก ในระดับกลุ่มโรงเรียน (β = -0.614 และ 0.522 ตามลําดับ)สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดี
ต่อสุขภาพได้รอ้ ยละ 80.7
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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 ( 2 =97.009, df =30, p < 0.01, 2
/ 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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ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จได้ด้วยความสนับสนุ นและความช่วยเหลืออันดียงจากบุ
ิ
คคล
หลายฝ่ าย ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม และ อาจารย์ ดร.นําชัย
ศุภฤกษ์ชยั สกุล อาจารย์ทปรึ
ี กษาปริญญานิพนธ์ทได้
ี กรุณาให้คาํ ปรึกษาทีมีคุณค่าในการดําเนินการ
วิจยั ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ ตรวจทาน แก้ไข และให้ขอ้ แนะนําในการจัดทําปริญญานิพนธ์ฉบับ
นีอย่างมีความละเอียดในทุกขันตอนจนกระทังปริญญานิพนธ์ฉบับนีเสร็จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรยี ์ กาญจนวงศ์ และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุ
ดา กิจธรธรรม ประธานและกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ทได้
ี ให้คาํ แนะนําทีเป็ นประโยชน์
ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของงานวิจยั ซึงทําให้งานวิจยั ครังนีมีความสมบูรณ์มากยิงขึน
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วีรวรรณ วงศ์ปินเพ็ชร์ อาจารย์. ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์ อาจารย์. ดร.อารยา ผลธัญญา และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์. ดร.ชุตมิ า สุรเศรษฐ์ ทีได้ให้ความกรุณาเป็ นผู้ทรงคุณวุฒทิ ตรวจสอบคุ
ี
ณภาพของ
เครืองมือวัดทีใช้ในการวิจยั ครังนีให้มคี วามสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณผูบ้ ริหารและครูผปู้ ระสานงานใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในเขตพืนทีการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ทกรุ
ี ณาให้ความช่วยเหลือ
อย่างดียงในการเก็
ิ
บรวบรวมข้อมูล และขอขอบคุณนักเรียนหญิงชันมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนที
ให้ความร่วมมือและสละเวลาตอบแบบสอบถาม ให้การศึกษาครังนีสําเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ขอขอบพระคุณคณาจารย์สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านทีได้ให้การอบรมสังสอน
ถ่ ายทอดวิช าความรู้ และให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะอัน เป็ น ประโยชน์ ตลอดระยะเวลาของ
การศึกษา รวมถึง ขอขอบพระคุณ บุคลากรฝ่ ายสนับสนุ นของสถาบัน วิจ ยั พฤติกรรมศาสตร์และ
บัณ ฑิต วิท ยาลัย ทุ ก ท่ า นทีเมตตาให้ค วามช่ ว ยเหลือ และอํ า นวยความสะดวกด้ ว ยความเป็ น
กัลยาณมิตรอย่างยิง รวมถึงมิตรภาพจากเพือนนิสติ ปริญญาเอกและรุ่ นพีรุ่นน้องในสาขาวิชาการ
วิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ทุกท่านทีให้กําลังใจ ให้คําปรึกษาทีดีด้วยความเป็ นกัลยาณมิตรทีดี
ต่อกันเสมอมา
ขอขอบคุณ อาจารย์.ดร.ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ ผู้ซงที
ึ ปรึกษาทีดีทงด้
ั านวิชาการ การ
บริหารการวิจยั และทักษะต่างๆทีเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั รวมถึงการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที
ในทุกขันตอนการวิจยั และทีสําคัญทีสุดคืออยู่เคียงข้างและเป็ นกําลังใจทีดีมากในการขับเคลือนการ
วิจยั ครังนี
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ความรักความห่วงใยกําลังใจและเป็ นครอบครัวทีมีความหมายและความสําคัญทีสุดในชีวติ ของผูว้ จิ ยั
สุพตั รา สกุลศรีประเสริฐ

สารบัญ
บทที

หน้ า

1 บทนํา................................................................................................................

1

ความสําคัญและทีมาของปัญหาการวิจยั …………………………………………
ความมุ่งหมายของการวิจยั ………………………………………………………..
ความสําคัญของการวิจยั …………………………….…………………………...
ขอบเขตการวิจยั …………………………………………………………………..
ตัวแปรทีศึกษา………………………………………………………………........
นิยามศัพท์เฉพาะ/นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร…………………………………….........

1
8
8
9
10
10

2 เอกสารและงานวิ จยั ทีเกียวข้อง…………………………………………………..
ค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพของนักเรียนหญิง
มัธยมศึกษาตอนปลาย……………………………………………………..
แนวคิดทีเกียวข้องกับรูปแบบการกินอาหาร ……………………......................
เจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ………………………………………..........
การรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน……………………………………........
การรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบาง……………………..
สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน…………………....................................
การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ……………………...
กรอบแนวคิดของการวิจยั …………………………………………………………
สมมุตฐิ านในการวิจยั ……………………………………………………..............

15

3 วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั …………………………………………………………………..
การกําหนดประชากรและการสุ่มกลุม่ ตัวอย่าง…………………………………...
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือทีใช้ในการวิจยั ………………
การเก็บรวบรวมข้อมูล……………………………………………………............
การจัดกระทําและวิเคราะห์ขอ้ มูล…………………………………………...........

84
84
85
97
98

16
29
46
49
53
60
73
79
83

สารบัญ (ต่ อ)
บทที
4 ผลการวิ จยั ………………………………………………………………………......
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง…………………………………….
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับกลุ่มโรงเรียนทีนักเรียนเป็ นผู้
ประเมิน………………………………………………………......................
การตรวจสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรระดับกลุ่มโรงเรียนทีนักเรียนเป็ นผู้
ประเมิน…………………………….………………………………............
การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของปัจจัยเชิงเหตุ
และผลของรูปแบบการรับประทานอาหารของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย…………………………………………………………………….
การตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างใน
ระดับบุคคล……………………………………………………….................
การตรวจสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรระดับบุคคลทียกระดับขึนเป็ นตัว
แปรระดับกลุ่มโรงเรียน………………………………………………...........
การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของตัวแปรทังระดับ
บุคคลและระดับกลุ่มโรงเรียน………………………………………………

หน้ า
98
98

5 สรุปผล อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ…………………………………………...
สรุปผลการวิจยั ………………………………………………………………….
อภิปรายผลการวิจยั ……………………........................................................
ข้อเสนอแนะ………………………………………..........................................
ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี…………………………………………………….
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้…………………………...........
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั …………………........................................

128
128
133
150
150
152
154

บรรณานุกรม……………………………………………………………………………..

102
107

109
109
111
113

156

สารบัญ (ต่ อ)
บทที
ภาคผนวก………………………………………………………………………….........
ภาคผนวก ก เครืองมือวัดทีใช้ในการวิจยั ……………………………………………
ภาคผนวก ข รายชือผูท้ รงคุณวุฒทิ ตรวจสอบคุ
ี
ณภาพของเครืองมือวัดทีใช้
ในการวิจยั ……………………………………………………………...............
ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครืองมือวัดทีใช้ ใน
การวิจยั หลังปรับแบบจําลองการวัด..........................................................

หน้ า
177
178

ประวัติย่อผู้วิจยั ............…………………………………………………………………….

198

188
190

บัญชีตาราง
ตาราง
1 แสดงผลการประเมินค่าดัชนีมวลกาย…………………………………………….
2 แนวทางการวินิจฉัยสิงแวดล้อมตามกรอบโครงสร้าง the ANGELO
(Analysis Grid for Environments Linked to Obesity) …............................
3 แสดงตัวอย่างของการจัดประเภทของภาคส่วนต่าง ๆตามขนาดของ
สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน…………………………….…………….
4 แสดงจานวนร้อยละของคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง …………………………..
5 แสดงค่าสถิตพิ นฐานของตั
ื
วแปรทีศึกษาทังในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม………
6 การทดสอบความสอดคล้องของแบบจําลองการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยัน
พหุระดับของสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนก่อนและหลังการ
ปรับแบบจําลอง………………………………………………………………….
7 ค่าสถิตจิ ากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของ
สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน...........................................................
8 ผลการตรวจสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรระดับกลุ่มโรงเรียนที
นักเรียนเป็ นผูป้ ระเมิน…………………………………………………………..
9 แสดงการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างในระดับบุคคลก่อนและหลังการปรับแบบจําลอง.............................
10 ผลการตรวจสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรระดับบุคคลทียกระดับขึน
เป็ นตัวแปรระดับกลุ่มโรงเรียน………………………………………...............
11 ผลการตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างกลุม่ โรงเรียนของค่าเฉลียตัวแปร
ระดับบุคคลยกระดับขึนเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มโรงเรียน……………………….
12 แสดงการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์พหุระดับของปัจจัยเชิงเหตุและผลของรูปแบบการกินใน
ระดับบุคคลและระดับกลุ่มโรงเรียนก่อนและหลังปรับแบบจําลอง……………
13 แสดงค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานทังระดับบุคคลและระดับกลุ่มของ
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับตัวแปรเชิงเหตุและผลของ
รูปแบบของการกินหลังปรับแบบจําลอง…………………..............................

หน้ า
17
62
64
101
103

105
106
110
111
114
115

116

119

บัญชีตาราง (ต่ อ)
ตาราง
14 แสดงค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม
และอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรเชิงเหตุและผลของรูปแบบของการกิน
หลังปรับแบบจําลอง…………………………………………………………....
15 สรุปผลการทดสอบสมมุตฐิ านการวิจยั ……………………………………..........
16 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรเจตคติต่อการกิน
อาหารเพือสุขภาพ…………………………………………………………….
17 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรรูปแบบการกิน
อาหาร………………………………………………………………………….
18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรพฤติกรรมการกิน
อาหารเพือสุขภาพ…………………………………………………………….
19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแบบสอบถาม
สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน…………………………………..........
20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนในการกิน……………………………………………………………....
21 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการรับรูแ้ รงกดดันทาง
สังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบาง………………………………………….

หน้ า

121
129
191
192
194
195
196
197

บัญชีภาพประกอบ
ภาพประกอบ
1 ความเครียดและความอิมตามแนวคิดทฤษฎีจติ กายาพาธ …............................
2 กรอบแนวคิดในการวิจยั …............................................................................
3 แบบจําลองพหุระดับของสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน….....................
4 ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างในระดับบุคคล…........................................................................
5 แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของปัจจัยเชิงเหตุและผลของ
รูปแบบการกินในระดับบุคคลและระดับกลุ่มโรงเรียน………………………...

หน้ า
31
82
108
113
127

บทที
บทนํา
ทีมาและความสําคัญของปัญหา
สภาพสังคมและเศรษฐกิจทีเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้สุขภาพและแนวโน้มของ
การเจ็บป่ วยของคนในยุคปั จจุบนั ได้เปลียนไปจากเดิม คือ จากเดิมทีมีลกั ษณะเป็ นโรคเฉียบพลัน
(acute diseases) มาเป็ นโรคไม่ตดิ ต่อเรือ7 รัง (Non-Communicable Diseases : NCDs) ซึงส่วนมาก
เป็ นโรคทีเกียวข้องกับพฤติกรรมและการดําเนินชีวติ (Kaptein;&Weinman. 2004; Taylor. 2009)
ภาวะนํ7 าหนัก เกินมาตรฐานเป็ นปั จจัยหนึ งทีเพิมความเสียงต่ อ การเป็ นโรคไม่ติด ต่ อ เรื7อ รัง เช่ น
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค. 2558)
สอดคล้องกับ องค์การอนามัยโลก ได้รายงานว่าภาวะนํ7าหนักเกินมาตรฐานทีวัดโดยค่าดัชนีมวลกาย
เป็ นปั จจัยเสียงสําคัญสําหรับโรคไม่ตดิ ต่อโดยส่วนใหญ่เป็ นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองซึงเป็ น
สาเหตุการเสียชีวติ ในปี 2012 โดยความเสียงในการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเหล่านี7เพิมขึน7 ด้วยการเพิมขึน7
ของค่าดัชนีมวลกาย นอกจากนัน7 มีรายงานว่าในปี ค.ศ. 2014 พบว่ามีผู้ทอยู
ี ่ในภาวะนํ7 าหนักเกิน
มาตรฐานจํานวนถึง 1.9 พันล้านคนซึงเป็ นจํานวนทีเพิมขึน7 มากกว่าเท่าตัวตัง7 แต่ปี ค.ศ. 1980 โดย
พบในเพศหญิงมากกว่าชาย (World Health Organization : WHO. 2015) ส่วนในประเทศไทยนัน7
ข้อมูลจากสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติในปี 2557 พบว่าเยาวชนไทยมีภาวะนํ7 าหนักเกินมาตรฐานเพิมขึน7
อย่ างชัด เจนจากร้อ ยละ 6.9 ในปี 2548 เป็ น ร้อ ยละ 10.9 ในปี 2555 (สํ านั ก งานสถิติแ ห่ ง ชาติ.
2557) โรคไม่ตดิ ต่อเรือ7 รังนัน7 ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และสภาพความเป็ นอยู่ อีกทัง7 ก่อให้เกิด
ความสูญเสียทัง7 ทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็ นค่าใช้จ่ายโดยตรงจากค่ารักษาพยาบาลอาการ
เจ็บป่ วยต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายโดยอ้อมจากการสูญเสียความสามารถในการทํางานเนืองมาจากความ
เจ็บป่ วยหรือ เสียชีวติ (กองโภชนาการ กรมอนามัย. 2553) ซึงจะส่ งผลกระทบต่ อ สุขภาพ และ
ประสิทธิภาพของบุคลากรทีจะเป็ นผูใ้ หญ่ในอนาคตอย่างหลีกเลียงไม่ได้
จัง หวัด เชีย งใหม่ เ ป็ นอี ก พื7น ทีหนึ งทีประสบปั ญ หาภาวะนํ7 า หนั ก ตัว ของวัย รุ่ น ทัง7 นี7
เนืองมาจากการเปลียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วของจังหวัดเชียงใหม่ มีการ
เพิมขึ7น ของร้า นค้ า ร้า นอาหาร ร้า นสะดวกซื7อ มินิ ม าร์ท ซุ ป เปอร์ม าร์เ ก็ต ศู น ย์ก ารค้า ชุ ม ชน
(community mall) และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ส่งผลให้การเข้าถึงอาหารได้ง่ายและทุกเวลา การ
เปลียนแปลงดังกล่าวส่ง ผลต่ อภาวะนํ7 าหนัก ตัวจากการสํารวจของ ศักดา พรึงลําพู และคนอืนๆ
(2550) พบว่า เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่มปี ั ญหาภาวะนํ7 าหนักตัวถึงร้อยละ
15.2 เป็ น โรคอ้ ว นคิด เป็ นร้อ ยละ 5.83 เริมอ้ว นร้อ ยละ 6.07 และท้ว มร้อ ยละ 3.82 และมีภ าวะ
ค่อนข้างผอม และผอมคิดเป็ นร้อยละ 8.70 นอกจากนี7การเปลียนแปลงด้านวัฒนธรรม การจูงใจจาก
สือต่าง ๆ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังส่งผลต่อพฤติกรรมการกินอาหารทีส่งผลเสียต่อสุขภาพ
มากขึน7 ตัวอย่างเช่น อาหารจานด่วน (fast food) ซึงประกอบไปด้วยไขมันและนํ7 าตาลในปริมาณที
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สูงของวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่อกี ด้วย (สุนีมาศ โนรี และเพ็ญจิตร กาฬมณี .2544; พิมพร รุจริ กุล
.2550) ซึงวัยรุ่นมีมุมมองต่ อการเลือกรับประทานอาหารจานด่วนว่าเป็ นเครืองมือในการนํ าเสนอ
ตัว ตนของวัยรุ่นและเพือแสดงออกถึงพฤติกรรมทีเกียวกับรสนิ ยม ความเป็ นตัวตน บุ คลิกภาพ
ลักษณะความชอบส่วนตัวอืน ๆ ให้คนในสังคมได้รบั รูว้ ่าบุคคลทีรับประทานอาหารดังกล่าวนัน7 เป็ น
กลุ่มคนรุ่นใหม่ทมีี ค วามทันสมัย (เยาวลักษณ์ กล้ามาก.2549) จากทีกล่ าวมาผู้วจิ ยั จึงสนใจทีจะ
ดําเนินการศึกษาภาวะนํ7าหนักเกินและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
ปั ญหาภาวะนํ7าหนักตัวนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพจิต
และการปรับตัวอีกด้วย โดยเฉพาะในวัยรุ่นเพศหญิงทีมองว่าภาวะนํ7 าหนักเกินมาตรฐานเป็ นสภาวะ
ทีไม่พงึ ประสงค์ ทัง7 นี7เนืองจากนํ7าหนักตัวของบุคคลมักถูกผูกโยงกับเรือนร่างและความสวยงาม จาก
การศึกษาของ ศิรบิ งกช ดวงดาว (2545) ได้พบว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงไทยให้ความหมายความ
อ้วนหรือภาวะนํ7 าหนักเกินมาตรฐานในแง่ลบ เป็ นสิงทีไม่มใี ครชอบ รูส้ กึ ขาดความมันใจ แต่งกาย
แล้ว ไม่ ส วย และมองว่ าความอ้ว นส่ ง ผลเสีย ต่ อ โอกาสในการประกอบอาชีพ และการมีแ ฟน ใน
สังคมไทยความอ้วนมักถูกนําไปเปรียบเทียบกับสิงต่างวัตถุทมีี รปู ร่างกลม เช่น อ้วนเหมือนตุ่ม อ้วน
เหมือนแหนมตุ้ม อ้วนเป็ นข้าวต้มมัด หรือเปรียบเทียบกับสัตว์ เช่น อ้วนเป็ นฮิปโป อ้วนเป็ นช้างนํ7 า
อ้วนเหมือนหมู ซึงสัตว์เหล่านี7มกั ถูกมองว่าขีเ7 กียจ กินแล้วนอน ต่างจากความอ้วนของเพศชายทีไม่
ถูกให้ความหมายในทางลบเท่ากับเพศหญิง นอกจากนี7เพศหญิงยังมีความเสียงทีจะมีพฤติกรรมการ
กินทีส่ ง ผลเสียต่ อ สุ ขภาพ เสียงต่ อ การมีปัญ หาภาวะนํ7 าหนัก ตัวทัง7 มากกว่าหรือ น้ อ ยกว่ าเกณฑ์
นํ7าหนักมาตรฐาน รวมถึงการมีพฤติกรรมการกินอาหารทีไม่เหมาะสม เช่น การกินอาหารเกินขนาด
(over-eating) การกินตอนกลางคืน (night eating) การกินอาหารปริมาณมากโดยไม่สามารถยับยัง7
ตนเองได้ (binge
eating) มากกว่ า เพศชายในทุ ก ช่ ว งวัย และในหลายเชื7อ ชาติ (Kiyotaki;
&Yokoyama. 2006; Saules; et al. 2009; Striegel-Moore; et al. 2003) ผลกระทบต่อเนืองที
เกิดขึน7 คือวัยรุ่นหญิงมีความเสียงต่อการได้มาซึงรูปร่างทีสวยงามตามค่านิยมของสังคมทีอันตราย
หรือมีความเสียงสูง เช่น การใช้ยาลดนํ7 าหนักหรือการเข้ารับการดูดไขมัน (liposuction) โดยทีไม่ได้
อยู่ในการควบคุมของแพทย์ เป็ นต้น จากความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงทีกล่าวมาทัง7
ในแง่การให้ถูกให้ความหมายทางลบจากสังคมและในแง่ผลกระทบจากปั ญหาภาวะนํ7 าหนักตัว ส่งผล
ให้ ใ นการศึก ษาครัง7 นี7 ผู้ ว ิจ ัย จึง มุ่ ง สนใจทีจะศึ ก ษาสภาวะนํ7 า หนั ก ในวัย รุ่ น หญิง โดยเฉพาะนั ก
พฤติก รรมศาสตร์แ ละนั ก วิช าการจํ า นวนมากได้ พ ยายามศึก ษาพฤติก รรมการกิน อาหารทีไม่
เหมาะสมอันนําไปสู่ปัญหาด้านนํ7 าหนักตัว
จากการทบทวนกรรมพบว่าพฤติกรรมการกินอาหารทีไม่เหมาะสมมีสาเหตุ หนึงมาจาก
“รูปแบบการกินอาหาร (eating styles)” ของบุคคล รูปแบบการกินอาหารนี7 แบ่ง ออกได้เ ป็ น 3
ประเภท ได้แก่ รูปแบบการกินเพราะอารมณ์ (Emotional eating) รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุ้น
ภายนอก (External eating) และรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง (Restrained eating) (Anschutz;
et al. 2009; Elfhag;&Morey. 2008) รูปแบบการกินแต่ละแบบมีลกั ษณะดังนี7 รูปแบบการกิน
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เพราะอารมณ์ เป็ นการกินเพือลดอารมณ์ทางลบทีเกิดขึน7 รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุ้นภายนอก
เป็ นการกินอันเนืองมาจากถูกกระตุ้นจากอาหารทีจัดเป็ นสิงเร้าภายนอกได้ง่าย เช่น กลิน ภาพและ
รสชาติของอาหาร และรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง เป็ นลักษณะพฤติกรรมการกินทีบุคคลจํากัด
พลังงานทีได้จากอาหารทีรับประทานโดยการปฏิเสธอาหารหรือการอดอาหารเพือลดนํ7 าหนัก (Van
Strien; et al. 1986) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ารูปแบบการกินอาหารได้รบั อิทธิพลมาปั จจัย
ส่วนบุคคล ปั จจัยด้านสังคมวัฒนธรรม และปั จจัยด้านสิงแวดล้อม ในขณะเดียวกันรูปแบบการกิน
อาหารยังส่งผลต่อภาวะนํ7าหนักของบุคคลซึงวัดโดยใช้ค่าดัชนีมวลกาย จากทีกล่าวมาการศึกษาครัง7
นี7ผู้ว ิจยั จึง มีค วามมุ่ง หมายทีจะศึก ษาและพัฒนาองค์ความรู้เ กียวกับบทบาทของรูปแบบการกิน
อาหาร ในฐานะตัวแปรคันกลาง (mediating variable) ทีเชือมโยงปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยสังคม
วัฒนธรรม และปั จจัยสิงแวดล้อ มกับดัชนีมวลกายและพฤติก รรมการกินอาหารเพือสุขภาพของ
บุคคล
การศึกษาปั จจัยเชิงเหตุ ผู้วจิ ยั ใช้ทฤษฎีปัญญาสังคม (social cognitive theory) เป็ น
ทฤษฎีหลักในการศึกษาครัง7 นี7 ทฤษฎีน7ีเชือว่าพฤติกรรมของมนุ ษย์เป็ นปฏิสมั พันธ์ซงกั
ึ นและกัน
(reciprocal interaction) ระหว่างปั จจัยหลักสองปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล (personal factors)
และกับปั จจัยของสังคมสภาพแวดล้อม (social environment factors) กล่าวคือ พฤติกรรมของ
บุคคลเป็ นผลมาจากกระบวนการรู้คดิ (cognitive processes) ของบุคคลร่วมกับถูกควบคุมโดย
สถานการณ์ทางสังคมอันเป็ นสิงเร้าภายนอก (external social stimulus events) ในขณะเดียวกัน
บุคคลก็สามารถกําหนด เลือกและปรับเปลียนสิงแวดล้อมได้ ทีผ่านมาได้มกี ารนํ าทฤษฎีน7ีมาใช้ใน
การศึ ก ษาค่ า ดั ช นี ม วลกายของบุ ค คล ตั ว อย่ า งเช่ น การศึ ก ษาของ เดรสเลอร์ และสมิ ท
(Dressler;&Smith. 2013) อย่างไรก็ตามในการศึกษาครัง7 นี7ผู้วจิ ยั เลือกให้ความสําคัญกับตัวแปร
ตามแนวคิดทฤษฎีปัญญาทางสังคมทางด้านปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถของตน
(self-efficacy) ส่วนปั จจัยอืน ๆ ทีมีความสอดคล้องกับทฤษฎีปัญญาสังคมทีนํ ามาศึกษาเพิมเติม
ได้แก่ การรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ูปร่างผอมบางและเจตคติต่อการกินอาหารเพือ
สุขภาพ ส่วนปั จจัยด้านสิงแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมทีเอื7อให้เกิดความอ้วน โดยทําการศึกษา
ว่าปั จจัยทัง7 หมดดังกล่าวมาแล้วนี7มอี ทิ ธิพลต่อดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ
ของนักเรียนหญิงชัน7 มัธยมศึกษาตอนปลายอย่างไร
ปั จ จัย ด้ า นการรับ รู้ ค วามสามารถของตนในการกิ น ที ส่ ง ผลต่ อ รู ป แบบการกิ น นั 7น มี
ความสัมพันธ์กบั รูปแบบการกินอาหาร จากการศึกษาทีผ่านมาพบว่าการรับรูค้ วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการกินของนักเรียนวัยรุ่นหญิง โดย ชิน และคนอืนๆ (Shin; et al. 2011) ได้
กล่าวว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน ของบุคคลนัน7 จะมีในสถานการณ์ทบุี คคลมีความ
เสียงต่อการเกิดพฤติกรรมรับประทานอาหารสูง เช่น ในขณะทีมีอารมณ์เชิงลบ หรือในสถานการณ์ที
มีอาหารอย่างพรังพร้อมและในสถานการณ์ทมีี แรงกดดันให้บุคคลต้องรับประทานจากกลุ่มบุคคลใน
สังคม การศึกษาทีผ่านมาพบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกินมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
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รูปแบบพฤติกรรมการทานอาหารเนืองมาจากอารมณ์และรูปแบบการกินอาหารเนืองจากสิงกระตุ้น
ภายนอก (Niemeier; Phelan; Fava;&Wing. 2007; Phelan; et al. {||} citing Ames; et al.
2012) กล่ าวคือ เป็ นการทีบุ ค คลมีค วามมันใจว่าตนเองมีค วามสามารถในการหักห้ามใจและไม่
รับประทานอาหารในยามทีตนเองประสบอารมณ์ทางลบหรือเมือมีสงกระตุ
ิ
้นอันเป็ นอาหารจํานวน
มาก (van Strien;Herman;&Verheijden. 2012) จากการศึกษาทีผ่านมาพบว่าบุคคลทีมีการรับรู้
ความสามารถของตนในการกินสูงมีแนวโน้มทีจะลดนํ7 าหนักได้มากกว่าและมีการลดลงของดัชนีมวล
กายมากกว่า (Ames; et al. 2012; Bas; & Donmez. {||})
การรับรู้แรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ูปร่างผอมบางเป็ นอีกปั จจัยหนึงทีส่งผลต่ อ
รูปแบบการกินและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพของวัยรุ่น แรงผลักดันจากทัง7 กลุ่มเพือน
ครอบครัวและสือเกียวกับค่านิยมว่าการมีรูปร่างทีผอมบางเป็ นรูปร่างทีสวยงามตามอุดมคติ เป็ น
ภาพลัก ษณ์ ภ ายนอกทีดึง ดู ด ความสนใจจากบุ ค คลอืนได้ เมือวัย รุ่ น รับ รู้แ รงกดดัน ทางสัง คม
วัฒนธรรมดังกล่าวมาเป็ นของตน ส่งผลให้ควบคุมการกินของตนเพือให้ได้มาซึงรูปร่างทีผอมบาง
ตามอุดมคติ (Polivy; & Herman. 1987) การศึกษาทีผ่านมาพบว่าการรับรูแ้ รงกดดันทางสังคม
วัฒนธรรมให้มรี ูปร่างผอมบางจึงมีอทิ ธิพลต่อรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง (Chernyak;&Lowe.
2008) สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของจัน ท์ฑ ิต า พฤกษานานนท์ (2549) เกียวกับ ความพยายาม
ควบคุมอาหารของวัยรุ่น พบว่า ค่านิยมในสังคมปั จจุบนั ทีนิยมและชืนชมบุคคลซึงมีรปู ร่างผอมบาง
รวมทัง7 ดารา นักร้อง หรือนางแบบมักเน้ นรูปร่างผอมบางและการควบคุมอาหาร เป็ นแบบอย่างให้
วัยรุน่ ทําตาม
ปั จจัยด้านเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพนัน7 มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการกิน
อาหารเพือสุขภาพ จากการศึกษาพบว่าบุคคลทีมีเจตคติทางบวกต่อการกินอาหารเพือสุขภาพของ
ตนเองมีแนวโน้มทีจะมีพฤติกรรมปฏิบตั ติ ามแนวทางการกินอาหารเพือสุขภาพได้ดกี ว่าผูท้ มีี เจตคติ
เชิงลบ (Hearty; et al. 2007) และจากการศึกษาของ ซัน (Sun. 2008) พบว่าเจตคติต่อการกิน
อาหารเพือสุขภาพนัน7 มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพในมิติทางจิตวิทยา
เช่น การใส่ใจกับเรืองของภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการเลือกอาหารรับประทานอีกด้วย ดังนัน7 ใน
การศึก ษาครัง7 นี7 จ ึง มีปั จ จัย ด้า นเจตคติใ นระดับ บุ ค คลเข้า ร่ ว มศึก ษาในแง่ ปั จ จัย เชิง เหตุ ทีมีต่ อ
พฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพของวัยรุ่นหญิงด้วย
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการศึกษาครัง7 นี7ได้แก่ สภาพแวดล้อมทีเอื7อให้เกิดความอ้วน
ซึงพัฒนามาจากแนวคิดของสภาพแวดล้อมทีเอื7อต่อภาวะอ้วน ทีเสนอโดยสวินเบิรน์ ; เอ็กเกอร์ และ
ราซา (Swinburn;Egger; & Raza. 1999; citing Ulijaszek. 2007) โดยโรงเรียนนัน7 เป็ นส่วนหนึง
ของสภาพแวดล้อ มในฐานะทีเป็ น สถาบัน ทางสัง คมสถาบันหนึ งทีมีบทบาทสํา คัญ มีห น้ า ทีตาม
โครงสร้างของระบบสังคมทีนอกจากจะถ่ ายทอดความรู้ ทักษะ ความชํานาญ ระเบียบแบบแผน
กฎเกณฑ์หน้ าทีทางสังคม ถ่ายทอดค่านิยม และความเชือแล้วยังเป็ นทีคาดหวังว่าโรงเรียนจะต้อง
เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนอย่างต่ อเนืองและมีประสิทธิภาพ เมสส์
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และคนอืนๆ (Mâsse; et al. 2014) ได้ดําเนินการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมด้าน
อาหารทีโรงเรียนกับพฤติกรรมการกินและดัชนีมวลกายของนักเรียนวัยรุ่น พบว่าจํานวนร้านอาหาร
จานด่วนภายในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กบั ค่าดัชนีมวลกายทีสูง อย่างไรก็ตามยังมีผลการศึกษาวิจยั
เพียงเล็กน้ อยทีสนับสนุ นว่ากระบวนการทีสภาพแวดล้อมมีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการกินและดัชนี
มวลกายของบุคคลเป็ นอย่างไร ผู้วจิ ยั จึงทําการศึกษาปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมของบุคคลเพือทํา
ความเข้าใจถึงสาเหตุทมีี ผลกระตุ้นให้บุคคลเกิดพฤติกรรมหรือรูปแบบการกินอาหารอันนํ าไปสู่การ
เพิมขึน7 หรือลดลงของค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพของนักเรียนวัยรุ่น
หญิง
สําหรับปั จจัยเชิงผลของรูปแบบการกินอาหารนัน7 พบว่ารูปแบบการกินอาหารเป็ นปั จจัยที
ส่งผลต่อภาวะนํ7 าหนักตัวซึงวัดจากค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ จาก
การทบทวนวรรณกรรมทีผ่ า นมา ความสัม พัน ธ์ข องรูป แบบการกิน อาหารแต่ ล ะแบบเป็ น ดัง นี7
ประการแรก บุคคลทีมีรปู แบบการกินเพราะอารมณ์มแี นวโน้มทีจะมุ่งจัดการอารมณ์ทางลบทีเกิดขึน7
ด้วยการกินอาหารทีประกอบด้วยนํ7 าตาลและไขมัน (comfort food) ซึงช่วยลดความเครียดและ
อารมณ์ ทางลบได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามผลจากการกินอาหารดังกล่าวเป็ นปริมาณมากและ
ต่อเนืองย่อมส่งผลต่อการเพิมขึน7 ของนํ7 าหนักและดัชนีมวลกาย (Butcher;Mineka;&Hooley. 2013;
Elfhag; &Erlanson-Albertsson. 2006; Elfhag; & Morey. 2008) เทอเคอร์ และคนอืนๆ (Turker;
et al. 2012) ได้อธิบายเพิมเติมว่าการทีบุคคลมีรูปแบบการกินเพราะอารมณ์ มกั มีความอยาก
อาหารเกิดขึน7 ในทันทีทนั ใด โดยรับประทานอาหารไปเพือตอบสนองทางต่ออารมณ์ทางลบทีเกิดขึน7
ซึงไม่ได้เป็ นการกินเนืองจากการทีร่างกายขาดแคลนหรือต้องการอาหารแต่อย่างใด ดังนัน7 รูปแบบ
การกินเพราะอารมณ์จงึ มีความสัมพันธ์กบั ปริมาณแคลลอรีของอาหารทีรับประทานเข้าไปซึงส่งผล
ต่อค่าดัชนีมวลกายของบุคคลและอาหารทีประกอบด้วยนํ7 าตาลและไขมันหากรับประทานในปริมาณ
ทีมากเกินไปก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลด้วย ประการทีสอง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
การกินเพราะสิงกระตุ้นภายนอกกับค่าดัชนีมวลกาย ได้มกี ารศึกษาพบว่าบุคคลทีมีรูปแบบการกิน
เพราะสิงกระตุน้ ภายนอกมักถูกกระตุ้นให้รบั ประทานได้ง่ายจากอาหารทีอยู่รอบ ๆ ตัว เนืองมาจาก
บุคคลมีอคติใ นการเลือกสนใจเฉพาะสิงกระตุ้นทีเป็ นอาหารและมีแนวโน้ มทีจะไม่ส ามารถยับยัง7
ตนเองได้ และรับประทานอาหารเพราะความอยาก โดยไม่จําเป็ นต้องมีความรูส้ กึ หิว (Elfhag; &
Morey.2008 ; Mobbs; et al. 2010) การศึกษาทีผ่านมาพบว่าบุคคลทีมีรปู แบบการกินเพราะสิง
กระตุน้ ภายนอกสูงมีแนวโน้มทีจะรับประทานในปริมาณมากและรับประทานอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ
ส่งผลต่อการเพิมขึน7 ของดัชนีมวลกายอีกด้วย (Baños; et al.2014; Jasinska; et al. 2012)
ประการทีสาม ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งรู ป แบบการกิน แบบจํ า กัด ตนเองกับ ดัช นี ม วลกาย จาก
การศึกษาทีผ่านมาประเด็นดังกล่าวนี7ยงั เป็ นข้อถกเถียงกันในวงวิชาการ นักวิชาการกลุ่มแรกเชือว่า
บุคคลทีมีรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองมีแนวโน้ มทีจะไม่พงึ พอใจในร่างกายของตนเองอยู่ใ น
ระดับสูง (Ruderman; & Grace. 1988) รวมทัง7 อยากให้ต นเองมีรูปร่างทีผอมบาง (Polivy;
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&Herman. 1987) และมีความรูส้ กึ กลัวว่านํ7 าหนักของตนจะเพิมมากขึน7 (Vartanian;Herman; &
Polivy. 2005) จึ ง มี แ น ว โ น้ ม ที จ ะ ค ว บ คุ ม ห รื อ ล ด ก า ร กิ น อ า ห า ร ที มี แ ค ล ล อ รี สู ง
(Heatherton;Herman;&Polivy. 1991) ซึงลัก ษณะพฤติก รรมการกิน ดัง กล่ า วสอดคล้ อ งกับ ผล
การศึกษาทีผ่านมาซึงพบว่ารูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับแคลลอรีของ
อาหารทีรับประทานและดัชนีมวลกาย (Anschutz ; et al. 2009 ; Jasinska ; et al. 2012) อย่างไร
ก็ตามยังมีขอ้ โต้แย้งว่ารูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการกินอาหาร
ปริมาณมากและมีแ คลลอรีสู ง ด้ว ย ทัง7 นี7 เ นื องจากการพยายามควบคุ มทีมากไปจะก่ อ ให้เ กิด ผล
ย้อ นกลับ ในยามทีการควบคุ ม ของบุ ค คลลดน้ อ ยลงหรือ ความอดทนของบุ ค คลสิ7นสุ ด บุ ค คลมี
แนวโน้มทีจะรับประทานอาหารปริมาณมากอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้ (episodic binge
eating) ส่งผลต่อความล้มเหลวในการควบคุมอาหารและมีดชั นีมวลกายสูงตามมา ดังผลการศึกษาที
ผ่านมาพบว่าบุคคลทีมีรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองสูงมีความเสียงทีจะรับประทานปริมาณมาก
อย่างขาดการยับยัง7 (binge eating) เมือพวกเขาคิดว่าการควบคุมอาหารล้มเหลว กลุ่มนี7จะเชือว่า
เขาได้กนิ เกินขอบเขตไปแล้ว จึงไม่มเี หตุผลทีต้องควบคุมการกินอีกต่อไป ส่วนวัยรุ่นทีมีรปู แบบการ
กินแบบควบคุมสูงจะมีน7ํ าหนักตัวทีผันผวนและไม่คงที (Ruderman;&Christensen. 1983; Snoek;
et al. 2013) จากผลการศึกษาทีพบว่ามีความความสัมพันธ์ทงั 7 ทางบวกและทางลบระหว่างรูปแบบ
การกินแบบจํากัด ตนเองกับดัชนีมวลกายดังนัน7 ผู้ว ิจยั จึงทําการตรวจสอบความสัมพันธ์ดงั กล่าว
ต่อไปในการศึกษาครัง7 นี7
จากทีกล่ า วมาข้างต้น เนื องจากตัว แปรทีต้ อ งการศึก ษาในการวิจยั ครัง7 นี7 เ กียวข้อ งกับ
ลัก ษณะสภาพแวดล้ อ มทีเกี ยวข้ อ งกับ อาหารและพฤติ ก รรมการกิ น ของนั ก เรีย นทีศึ ก ษาใน
สถานศึกษาคือโรงเรียน และนักเรียนในการศึกษานี7คอื นักเรียนวัยรุ่นหญิง ดังนัน7 ในการศึกษาทาง
พฤติกรรมศาสตร์ทมุี ง่ ศึกษาทัง7 อิทธิพลของคุณลักษณะภายในตัวปั จเจกบุคคลและอิทธิพลของสังคม
แวดล้อม บุคคลทีอยู่ในสังคมวัฒนธรรมเดียวกันจะมีคุณลักษณะบางอย่างร่วมกันเสมอ จึงมีความ
สอดคล้องกันกับแนวคิดทฤษฎีปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) ทีให้ความสําคัญกับตัว
แปรทัง7 ระดับ บุ ค คลและระดับ สภาพแวดล้ อ ม โดยธรรมชาติข องนั ก เรีย นได้ ร ับ อิท ธิพ ลจากมี
ปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษาก็คอื โรงเรียนทีเป็ นสถาบันทางสังคมสถาบันหนึง
ทีมีบทบาทสําคัญมีหน้ าทีตามโครงสร้างของระบบสังคมทีนอกจากจะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ความ
ชํานาญ ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์หน้ าทีทางสังคม และ ถ่ ายทอดค่านิยม และความเชือแล้ว
โรงเรียนยังมีบทบาทหน้ าทีในการพัฒนาพฤติกรรมและสิงแวดล้อมให้เอื7อต่อสุขภาพของนักเรียน
ภายในโรงเรียนด้วย เช่น การจัดการควบคุมดูแลปรับปรุงภาวะต่าง ๆ และสิงแวดล้อมของโรงเรียน
ให้อยู่ใ นสภาพทีถู ก สุขลัก ษณะเอื7อ ต่ อ การเรียนรู้ ส่ง เสริมสุ ขภาพกาย จิต และสัง คมรวมถึงการ
ป้ องกันโรคและอันตรายทีอาจเกิดขึน7 ทัง7 ต่อนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เป็ นต้น ซึงในการศึกษา
ข้อมูลเชิงพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในระดับบุคคล จึงประกอบไปด้วยอิทธิพลทีมาจากทัง7 ตัวบุคคล
เองและบริบทแวดล้อม อย่างไรก็ตามการศึกษาการศึกษาทีผ่านมาในประเทศไทยยังมีการศึกษา
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ค่อนข้างน้ อยถึงจิตลักษณะส่วนบุคคลซึงเป็ นปั จจัยภายในตัวบุคคลและปั จจัยภายนอกทีเป็ นปั จจัย
ด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและสถานศึกษาทีมีต่อรูปแบบการกินอาหารทีส่งผลกระทบกับ
พฤติก รรมการกิน อาหารและค่ า ดัช นี ม วลกาย โดยทีการศึก ษาส่ ว นใหญ่ ย งั เป็ น การศึก ษาเชิง
ภาคตัดขวางเพียงระดับเดียวคือระดับบุคคล การศึกษาครัง7 นี7ผู้วจิ ยั จึงนํ าปั จจัยสภาพแวดล้อมเข้า
มาร่วมศึกษาพร้อมกับปั จจัยระดับบุคคล
อย่ า งไรก็ ต ามการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จจั ย ระดั บ บุ ค คลและปั จจั ย
สภาพแวดล้อมไปพร้อม ๆ กันนัน7 ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ดว้ ยเทคนิคการวิเคราะห์แบบดัง7 เดิม ไม่ว่า
จะเป็ นการวิเคราะห์สมการถดถอย หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน ในการศึกษาครัง7 นี7ผูว้ จิ ยั จึงใช้
การวิเ คราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุ ระดับ (multilevel structural equation
modeling; MSEM) ทีเป็ นเทคนิคการวิเคราะห์เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายเชิงเหตุ
และตัวแปรเชิงผล ทีถูกเชือมโยงด้วยตัวแปรคันกลาง ในธรรมชาติโครงสร้างของข้อมูลทีมีความ
เกาะเกียวกัน นอกจากนี7การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับมีจุดเด่นคือ มี
อคติในการประมาณค่าอิทธิทางอ้อมน้อยกว่าวิเคราะห์แบบจําลองพหุระดับแบบดัง7 เดิม ( Multilevel
modeling; MLM) และสามารถวิเคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์ของตัวแปรคันกลางได้หลากหลายกว่า
เช่น การวิเคราะห์อทิ ธิพลจากตัวแปรระดับบุคคลไปยังตัวแปรระดับสภาพแวดล้อม รวมถึงสามารถ
วิเคราะห์ตวั แปรแฝงทีประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้หลายตัวอีกด้วย (Preacher;Zhang; & Zyphur.
2011)
กล่าวโดยสรุปการศึกษาครัง7 นี7ประกอบด้วยกรอบแนวคิดของ ทฤษฎีปัญญาทางสังคมเป็ น
แนวคิดหลักในการศึกษา ทฤษฎีน7ีได้ให้ความสําคัญกับตัวแปรทัง7 ระดับบุคคลและระดับสิงแวดล้อม
ดังนัน7 ตัวแปรทีเป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุมที อิี ทธิพลทางตรงทัง7 ในระดับเดียวกันและข้ามระดับต่อตัวแปร
รูปแบบการกินจึงประกอบไปด้วยตัวแปรในระดับกลุ่มและระดับบุคคล ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนในการกิน การรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบาง และเจตคติต่อการกิน
อาหารเพือสุขภาพ ส่วนตัวแปรทีจัดอยู่ในระดับกลุ่ม ได้แก่ สภาพแวดล้อมทีเอื7อให้เกิดความอ้วน
โดยตัวแปรทัง7 สองระดับส่ง ผลต่ อตัวแปรรูปแบบการกินซึงได้กํ าหนดให้เป็ นตัว แปรคันกลางทีมี
อิทธิพลทางตรงต่อค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพของบุคคล จากทีปั จจัย
เชิงเหตุทมีี ลกั ษณะเป็ นระดับชัน7 ทีลดหลันกันลักษณะความสัมพันธ์ดงั กล่าวไม่สามารถวิเคราะห์ได้
ด้ว ยเทคนิ ค การวิเ คราะห์แ บบดัง7 เดิม ในการศึก ษาครัง7 นี7 ผู้ว ิจ ัย จึง ใช้ก ารวิเ คราะห์แ บบจํ า ลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ เพือตรวจสอบว่ารูปแบบการกินอาหารอันเป็ นแนวคิดทางตะวันตก
จะสามารถอธิบายค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพของนักเรียนหญิงใน
บริบทสังคมไทยได้หรือไม่อย่างไร เชือว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อแนวคิดด้านการส่งเสริมสุขภาวะทาง
กายและจิตใจของนักเรียนวัยรุน่ ของไทยต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิ จยั
การวิจยั ครัง7 นี7มคี วามมุง่ หมายของการวิจยั ดังนี7
1. เพือศึก ษาระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรสภาพแวดล้อมทีเอื7อ ให้เกิดความอ้วนของ
โรงเรียนให้มคี ุณภาพการวัดทีเหมาะสมทีจะสร้างเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มได้
2. เพือพัฒนาและทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของปั จจัยเชิงเหตุ
และผลของรูปแบบการกินอาหารเพือสุขภาพของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย

ความสําคัญของการวิ จยั
ความสําคัญเชิ งทฤษฎี
การวิจ ัย ครัง7 นี7 ม ีค วามสํ า คัญ ในเชิง ทฤษฎีภ ายใต้ บ ริบ ทสิงแสดล้ อ มในโรงเรีย นของ
สัง คมไทยทีมีค วามเกียวข้อ งกับ ภาวะสุ ข ภาพของนั ก เรีย นวัย รุ่ น หญิง ทัง7 ทางด้า นองค์ค วามรู้
เกียวกับรูปแบบการกินอาหาร ตัวแปรเชิงเหตุและผลทีเกียวข้อง รวมถึงการขยายขอบเขตของการ
วิเคราะห์พหุระดับด้วยแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี7
1. งานวิจยั ฉบับนี7เป็ นการพัฒนาและสร้างองค์ความรูใ้ หม่ทเกี
ี ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ
ได้แก่ รูปแบบการกินอาหาร ซึงเป็ นแนวคิดทีกําเนิดมาจากบริบทของสังคมตะวันตกมาประยุกต์ใช้
กับพฤติกรรมการกินอาหารทีมีความเกียวข้องกับสุขภาวะทางกาย และสุขภาวะทางจิตใจ การศึกษา
ในครัง7 นี7จะ ช่วยเพิมพูนความรูแ้ ละเป็ นข้อมูลพืน7 ฐานทีจะช่วยอธิบายเกียวกับลักษณะรูปแบบการกิน
อาหารในนักเรียนหญิงให้ชดั เจนยิงขึ7นว่ามีสาเหตุ อะไรบ้างทีส่ งผลต่ อรูปแบบการกิน อันนํ าไปสู่
สภาวะนํ7 าหนักซึงวัดโดยค่าดัชนีมวลกาย และพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ ซึงองค์ความรู้
ดัง กล่ า วยัง มีน้ อ ยมากในประเทศไทยทีส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การศึก ษาในด้ า นโภชนศาสตร์ หรือ ชีว
การแพทย์ ซึงยังไม่ครอบคลุมบริบทของการศึกษาปั จจัยทางจิตวิทยาและบริบททางสังคมวัฒนธรรม
ร่วมด้วย ดังนัน7 การวิจยั ครัง7 นี7จงึ มีความสําคัญในเชิงทฤษฎีคอื ทําให้ได้มาซึงแนวคิดทฤษฎีเกียวกับ
รูปแบบการกิน อาหารทีไม่เ หมาะสมซึงสามารถนํ ามาใช้อ ธิบายปรากฏการณ์ ภายใต้บริบทของ
สังคมไทยทีมีการให้ความหมายชัดเจนขึ7น สามารถระบุ พฤติกรรมบ่งชี7 ตัวแปรเชิงเหตุ และผลที
เกียวข้อง รวมถึงช่วยเพิมหลักฐานเชิงประจักษ์ทสนั
ี บสนุ นแนวคิดรูปแบบการกินอาหารดังกล่าว
มากขึ7น และสามารถเพิมองค์ค วามรู้ให้กบั การศึก ษาด้านภาวะนํ7 าหนักตัวและพฤติกรรมการกิน
อาหารเพือสุ ขภาพในกลุ่ มนั ก เรียนวัยรุ่ นหญิง สํ าหรับเป็ นพื7นฐานของการศึก ษาวิจ ยั ต่ อ ยอดใน
แนวคิดดังกล่าวต่อไป
2. การวิจยั ครัง7 นี7เป็ นการศึกษาทีสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์
เพือขยายกรอบความเข้าใจปั จจัยทีส่ ง ผลต่ อ สุ ขภาพ (health determinants) ด้ว ยมุมมองทาง
พฤติ ก รรมศาสตร์ ที ประกอบด้ ว ยปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ปั จจัย สัง คมวั ฒ นธรรมและปั จจัย ด้ า น
สภาพแวดล้อ มเพิมเติมจากมุ ม มองทางด้านชีว การแพทย์อ ันนํ า มาสู่ ค วามเข้า ใจปรากฏการณ์
ดังกล่าวอย่างลึกซึ7งและครอบคลุม โดยการวิจยั พหุระดับซึงเป็ นการศึกษากับข้อมูลทีมีหลายระดับ
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ได้แก่ ข้อมูลในระดับบุคคล ในการศึกษาครัง7 นี7คอื นักเรียนวัยรุ่นหญิงและข้อมูลในระดับกลุ่มซึงก็คอื
สภาพแวดล้อมด้านอาหารของโรงเรียน จึงถือเป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ทสนั
ี บสนุ นความสําคัญของ
ทฤษฎีพหุระดับทีแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของข้อมูลในปรากฏการณ์จริงในสังคมว่ามีหลายระดับ
เช่น ระดับบุคคล และระดับกลุ่ม ซึงความเป็ นกลุ่มทีเกิดขึน7 อาจมีลกั ษณะทีส่งผลกระทบต่อบุคคลที
อยู่ภายใต้กลุ่มนัน7 ด้วย การศึกษาในลักษณะดังกล่าวจึงต้องคํานึ งถึงระดับการวิเคราะห์ด้วยเพือ
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการสรุปผล ผลทีได้จากการวิจยั ครัง7 นี7แสดงให้เห็นถึงองค์ความรูใ้ นการ
เชือมต่ อ ระหว่ า งตัว แปรทัง7 สองระดับ เข้า ด้ ว ยกัน ทํ า ให้ ผู้ ว ิจ ัย สามารถตรวจสอบอิท ธิพ ลของ
สภาพแวดล้อมทีเอือ7 ให้เกิดความอ้วนของโรงเรียนทีส่งผลข้ามระดับไปยังจิตลักษณะส่วนบุคคลของ
นักเรียนวัยรุ่นหญิงและผลลัพธ์ดา้ นสภาวะนํ7 าหนักซึงวัดโดยค่าดัชนีมวลกาย และพฤติกรรมการกิน
อาหารเพือสุขภาพต่อไปได้
ความสําคัญเชิ งปฏิ บตั ิ
1. ผลการศึกษาทีได้จากการวิจยั ครัง7 นี7จะเป็ นประโยชน์ ต่อบุคลากรทางด้านพฤติกรรม
ศาสตร์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทีทํางานทางด้านส่งเสริมสุขภาพ หรือป้ องกันแก้ไขปั ญหาที
เกียวกับภาวะนํ7 าหนักตัวในวัยรุ่นหญิง ทัง7 ในแง่การนํ าความรูท้ ได้
ี ไปออกแบบโปรแกรมการส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียนโปรแกรมปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจนโปรแกรมควบคุมนํ7 าหนักที
เหมาะสม ลดโอกาสเสียงต่อการเกิดพฤติกรรมการกินทีไม่เหมาะสมสําหรับกลุ่มเสียงทีเป็ นนักเรียน
หญิงต่อไป
2. เพือเป็ นแนวทางให้กบั โรงเรียนในการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
โรงเรียนและสร้างค่ านิ ยมทางสัง คมวัฒนธรรมโรงเรียนทีเอื7อ ต่ อ การกินอาหารทีมีป ระโยชน์ ต่ อ
สุขภาพให้มากขึน7 เพือส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ มีภาวะนํ7 าหนักตัว
ทีเหมาะสม และมีความพึงพอใจในรูปร่างของตนเอง ซึงจะนําไปสู่การเห็นคุณค่าของตนเองต่อไป

ขอบเขตการวิ จยั
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ในการวิ จยั
ประชากรในการศึกษาวิจยั ครัง7 นี7 คือ นักเรียนหญิงทีกําลังศึกษาอยู่ในชัน7 มัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2559 ซึงมีโรงเรียนทีเปิ ดสอนในระดับมัธยม
ปลายจํานวนทัง7 50 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง7 นี7 คือ นักเรียนหญิงทีกําลังศึกษาอยู่ในชัน7 มัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) จากประชากรใน
จังหวัดเชียงใหม่ เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นนักเรียนหญิงชัน7 มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน
1,380 คน
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ขอบเขตด้านตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรของการศึกษาครัง7 นี7มแี บ่งออกเป็ น
1. ตัวแปรเชิ งสาเหตุ ได้แก่
1.1 รูปแบบการกินเพราะอารมณ์
1.2 รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุน้ ภายนอก
1.3 รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง
1.4 เจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ
1.5 การรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน
1.6 การรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบาง
1.7 สภาพแวดล้อมทีเอือ7 ให้เกิดความอ้วน
2. ตัวแปรเชิ งผล ได้แก่
2.1 ค่าดัชนีมวลกาย
2.2 พฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. นักเรียน หมายถึง นักเรียนหญิงทีกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายของโรงเรียนใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่ ในชัน7 เรียนภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2559
2. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ทมีี การจัดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ตัวแปรระดับนักเรียน หมายถึง ตัวแปรทีมีคะแนนผันแปรไปตามแต่ละหน่ วยนักเรียน
ซึงในการศึก ษาครัง7 นี7 คือ นัก เรีย นหญิง ระดับ ชัน7 มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย สํ าหรับการวิจยั ครัง7 นี7
ประกอบไปด้วยตัวแปรระดับบุคคล ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนในการกิน การรับรู้แรง
กดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบาง เจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ รูปแบบการกิน
เพราะอารมณ์ รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุ้นภายนอก รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง ค่าดัชนี
มวลกาย และพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ
4. ตัวแปรระดับโรงเรียน หมายถึง ตัวแปรทีมีค่าของคะแนนผันแปรไปตามหน่ วยของ
โรงเรียน ตัวแปรในการศึกษาครัง7 นี7เป็ นตัวแปรระดับโรงเรียน คือ สภาพแวดล้อมทีเอื7อให้เกิดความ
อ้วน โดยการสร้างตัวแปรสภาพแวดล้อมทีเอื7อให้เกิดความอ้วนใช้การรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกกลุ่ม
(Shared unit properties) เนืองจากนักเรียนทีอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ย่อมมีประสบการณ์และการ
รับรูส้ ภาพแวดล้อมทีเอือ7 ให้เกิดความอ้วนในโรงเรียนเดียวกันร่วมกัน ดังนัน7 การวัดตัวแปรประเภทนี7
จึงใช้การให้นกั เรียนประเมินโดยมีจดุ อ้างอิงเดียวกัน คือ โรงเรียน ว่าโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเอื7อ
ให้เกิดความอ้วนเพียงใด วิธกี ารนี7เรียกว่า referent-shift model (นํ าชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล; 2560) การ
วัดด้วยวิธกี ารนี7จําเป็ นต้องตรวจสอบความสอดคล้องกันของการตอบของนักเรียนแต่ละคน ซึงใน
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การศึกษาครัง7 นี7ใช้ rwgj ร่วมกับค่า ICC1 และ ICC2 หากคะแนนของนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันมี
ความสอดคล้องกันก็จะเพียงพอต่อการนํามาสร้างเป็ นตัวแปรระดับกลุ่ม
6. ตัวแปรคันกลาง หมายถึง ตัวแปรทีมีบทบาทคันกลางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
ตัวแปรเชิงเหตุกบั ตัวแปรผล และเป็ นตัวแปรทีทําหน้าทีเชือมโยงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัว
แปรเชิงเหตุทงั 7 ในระดับบุคคลและระดับกลุ่มกับตัวแปรผล โดยได้รบั อิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิง
เหตุและส่งผ่านอิทธิพลไปสู่ตวั แปรผล สําหรับการวิจยั ครัง7 นี7ประกอบไปด้วยตัวแปรคันกลาง ได้แก่
รูปแบบการกินเพราะอารมณ์ รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุน้ ภายนอก และรูปแบบการกินแบบจํากัด
ตนเอง

นิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิ การ
1. ค่ าดัชนี มวลกาย (Body Mass Index: BMI) หมายถึง ค่าดัชนีทใช้
ี ในการประเมิน
สภาวะนํ7 าหนักของบุ คคล โดยคํานวณได้จากสัด ส่ว นของความสัมพันธ์ระหว่ างนํ7 าหนัก ตัว ซึงมี
หน่ วยวัดเป็ น กิโลกรัมและส่วนสูง มีหน่ วยวัดเป็ นเมตรยกกําลังสอง เป็ นตัวชีว7 ดั สภาวะของร่างกาย
ว่ ามีค วามสมดุ ล ของนํ7 า หนัก ตัว ต่ อ ส่ ว นสูง อยู่ใ นเกณฑ์ทีเหมาะสมหรือ ไม่ ค่ า ดัชนี ม วลกายทีสู ง
หมายถึงแสดงถึงสภาวะนํ7 าหนักเกิน หรือ “อ้วน” และค่าดัชนีมวลกายทีน้อยแสดงถึงสภาวะนํ7 าหนัก
น้อย หรือ “ผอม”
2. พฤติ กรรมการกิ นอาหารเพือสุขภาพ (Healthy eating behavior) การปฏิบตั ติ นที
เกียวกับการรับประทานอาหารทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายซึงวัดได้จากแบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั ได้
พัฒนาขึ7น โดยอ้างอิงจากลัดดา เหมาะสุว รรณ (2547) ร่ว มกับคู่มอื กินตามวัย ให้พ อดี โดยกอง
โภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข (2552) ประกอบไปด้ว ย 2 องค์ประกอบ ได้แ ก่
พฤติกรรมเลือกกินอาหารเพือสุขภาพ และการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ
2.1 พฤติ กรรมการเลื อกอาหารเพื อสุขภาพ ประกอบไปด้วย การเลือกซื7ออาหาร
อย่างระมัด ระวัง เพือให้ไ ด้อ าหารทีปราศจากสารเคมีแ ละสารตกค้างทีอาจเป็ นอันตราย การกิน
อาหารหลากหลายชนิดเพือให้ได้สารอาหารครบถ้วน การเลือกกินเนื7อสัตว์ทมีี ไขมันตํา เช่น เนื7อ
ปลา อกไก่ แทนเนื7อสัตว์ติดมัน การเลือกกินข้าวเป็ นอาหารหลักแทนการกินอาหารแปรรูปอืน ๆ
เช่น ก๋วยเตีย• ว ขนมปั ง ขนมจีน การเลือกกินผักใบเขียว และการเลือกกินผลไม้น7ํ าตาลน้อย กากใย
สูง
2.2 พฤติ กรรมการหลี ก เลี ยงอาหารที ไม่ ดี ต่ อ สุ ข ภาพ ประกอบไปด้ ว ย การ
หลีก เลียงอาหารฟาสต์ฟ้ ู ด การหลีก เลียงอาหารเนื7 อ สัต ว์แ ปรรูป เช่ น ไส้ก รอก กุ นเชียง ลูก ชิ7น
เบคอน ปลากระป๋ อง ปูอดั การไม่ทานขนมทานเล่น การไม่กนิ ขนมจุบจิบระหว่างมือ7 อาหาร หรือการ
ไม่กนิ อาหารหรือขนมตอนกลางคืนก่อนนอน
ทัง7 2 ด้านมีลกั ษณะเหมือนกันคือ ลักษณะคําถามเป็ นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ คือ 1=
ไม่ เ คยทํ า เลย จนถึง 5=ทํ า เป็ น ประจํ า ให้ ผู้ต อบระบุ ต นเองได้ร ะบุ ค วามถีของพฤติก รรมการ
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รับประทานอาหารเพือสุขภาพ คะแนนทีสูงแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบมีการกินเพือสุขภาพในแต่ละด้าน
สูง (พฤติกรรมเลือกอาหารเพือสุขภาพสูง/การหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพสูง) ส่วนคะแนนตํา
แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบมีพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพตํา (การเลือกอาหารเพือสุขภาพตํา/การ
หลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพตํา)
3. รูปแบบการกิ นอาหาร (Eating styles) ในการศึกษาครัง7 นี7 หมายถึง กลุ่มตัวแปร
คันกลางทีเกียวข้องกับลักษณะรูปแบบของพฤติกรรมการกินทีไม่เหมาะสมของนักเรียนหญิงชัน7
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดของฟาน สทรีน และคนอืนๆ (Van Strien; et al. 1986)
ประกอบด้วย
3.1 รูปแบบการกิ นเพราะอารมณ์ (Emotional eating) หมายถึง ลักษณะรูปแบบของ
พฤติกรรมการกินเพือลดอารมณ์ทางลบทีเกิดขึน7 เช่น เครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า โกรธ เบือหน่ าย
หรือจากสภาพการถูกกระตุ้นทางอารมณ์ทไม่
ี พงึ ประสงค์ เช่น ในเวลาทีต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที
ยากลําบาก
3.2 รูปแบบการกิ นเพราะสิ งกระตุ้นภายนอก (External eating) หมายถึง ลักษณะ
การกินอันเนืองมาจากถูกกระตุ้นจากอาหารทีเป็ นสิงเร้าภายนอกได้ง่าย เช่น กลิน ภาพและรสชาติ
ของอาหารจากสือ ร้านค้าหรือจากสภาพแวดล้อมทีเกียวข้องกับอาหารหรือการกินอาหาร ส่งผลให้
บุคคลรูส้ กึ อยากกินและทําให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาอาหาร พฤติกรรมการซือ7 หรือพฤติกรรมการ
กินอาหาร ขนม หรือการดืมเครืองดืมทีเป็ นสิงกระตุน้ นัน7
3.3 รูปแบบการกิ นแบบจํากัดตนเอง (Restrained eating) หมายถึง ลักษณะการกิน
แบบจํากัดพลังงานทีได้จากอาหารเพือลดนํ7 าหนักทีไม่เหมาะสม โดยการปฏิเสธอาหาร หรือการอด
อาหาร
แบบสอบถามรูปแบบการกินอาหาร เป็ นแบบสอบถามทีผู้วจิ ยั สร้างขึ7นจาก การศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อ งกับรูปแบบการกินอาหาร โดยใช้แ นวคําถามของแบบสอบถาม
พฤติกรรมการกินอาหาร The Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ) ของ ฟาน สท
รีน และคนอืนๆ (Van Strien; et al. 1986) มาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้เป็ นไปตาม
นิยามปฏิบตั กิ ารทีผู้วจิ ยั กําหนดไว้ โดยปรับให้เข้ากับรูปแบบและวัฒนธรรมพฤติกรรมการกินของ
นักเรียนชัน7 มัธยมศึกษาไทย และผูว้ จิ ยั ได้สร้างข้อคําถามเพิมเติมตามนิยามปฏิบตั กิ ารทีสอดคล้อง
กับแบบวัดต้นฉบับ เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ คือ 1= ไม่เคยทําเลย จนถึง 5=ทําเป็ นประจํา
ตามความถีของลักษณะรูปแบบของพฤติกรรมการกินอาหารทีนัก เรียนกิน การให้ค ะแนนจะให้
คะแนนกลับกันสําหรับรูปแบบการกินทีเป็ นข้อความเชิงลบ คะแนนทีสูงแสดงให้เห็นว่านักเรียนมี
รูปแบบการกินในด้านนัน7 ๆ สูง
4. เจตคติ ต่อการกิ นอาหารเพือสุขภาพ (Attitudes towards healthy eating) หมายถึง
ความเชือ ความคิด ความรูส้ กึ และความตัง7 ใจทีจะกระทําพฤติกรรมทีเกียวข้องการกินอาหารเพือ
สุขภาพของนักเรียน ซึงวัดได้จากแบบสอบถามทีผู้วจิ ยั พัฒนาขึน7 ลักษณะของแบบสอบถามเป็ น
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มาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตัง7 แต่ “ไม่เห็นด้วย” จนถึง “เห็นด้วยมากทีสุด” การให้คะแนนจะให้คะแนน
กลับกันสําหรับเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพทีเป็ นข้อความเชิงลบ นักเรียนทีมีคะแนนทีสูง
กว่าแสดงว่ามีเจตคติทดีี ต่อการกินอาหารเพือสุขภาพในทางบวกมากกว่าผูท้ ได้
ี คะแนนตํา
5. การรับรู้ความสามารถของตนในการกิ น (Self-efficacy for eating) หมายถึง การ
รับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการกินของตนเองในสถานการณ์ทมีี ความเสียงสูงต่อการ
กินอาหารทีไม่มปี ระโยชน์ ทางโภชนาการหรืออาหารทีมีผลกระทบทีเป็ นอันตรายต่ อสุขภาพของ
นักเรียนวัยรุน่ หญิง เช่น ความเชือมันในตนเองของนักเรียนในการหักห้ามใจไม่กนิ อาหารในขณะทีมี
อารมณ์ เ ชิง ลบหรือ ในขณะทีเกิด ความไม่ ส บายทางกายหรือ เจ็บ ป่ วย เช่ น ร่ า งกายเหนื อยล้ า
อ่อนเพลีย เจ็บปวดตามร่างกาย รวมทัง7 เมืออยู่ในแหล่งหรือสถานทีทีมีอาหารหรือสิงเร้าทีเกียวกับ
อาหารจํานวนมาก เช่น ในงานเลี7ยงสังสรรค์ หรือความเชือมันในตนเองว่าสามารถปฏิเสธการกิน
อาหารตามคําชักชวนของบุคคลอืน ๆ ได้ และในขณะทีกําลังประกอบกิจกรรมทีตนเองชืนชอบ เช่น
ดู โ ทรทัศ น์ ฟั ง เพลง หรือ อ่ า นหนั ง สือ ตามแนวคิด กลยุ ท ธ์ ท างการรู้ก ารคิด และพฤติก รรม
(cognitive and behavioral strategies) ของ โดย คล๊าค และคนอืนๆ (Clark; et al. 1991) เป็ น
แบบสอบถามทีใช้วดั การรับรู้ของนัก เรียนต่ อความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการกินของ
ตนเองในสถานการณ์ทมีี ความเสียงต่อการกินอาหารสูง ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นมาตรประเมิน
ค่า 5 ระดับ ตัง7 แต่ “ไม่มนใจในตนเองเลย”
ั
จนถึง “มีความมันใจมากทีสุด” นักเรียนทีมีคะแนนทีสูง
กว่ า แสดงว่ ามีก ารรับรู้ว่ าตนเองมีค วามสามารถในการควบคุ มพฤติก รรมการกินของตนเองใน
สถานการณ์ทมีี ความเสียงต่อการกินอาหารทีไม่มปี ระโยชน์ทางโภชนาการหรืออาหารทีมีผลกระทบ
ทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพได้มากกว่าผูท้ ได้
ี คะแนนตํา
6. การรับ รู้ แ รงกดดั น ทางสั ง คมวัฒ นธรรมให้ มี รู ป ร่ า งผอมบาง (Perceived
sociocultural pressure to be thin) หมายถึง การรับรูค้ ่านิยมทางสังคมวัฒนธรรมของนักเรียนว่า
รูปร่างทีผอมบางเป็ นรูปร่างทีสวยงามตามอุดมคติ เป็ นภาพลักษณ์ภายนอกทีดึงดูดความสนใจจาก
บุ ค คลอืนได้ โดยนัก เรีย นได้รบั เอาแรงกดดัน ทางสัง คมวัฒ นธรรมดัง กล่ าวมาเป็ นของตนจาก
ข้อความทางภาษา เช่น การสนทนาเกียวกับรูปร่างหน้าตา การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วจิ ารณ์
การพูดจาหยอกล้อหรือล้อเลียน การประเมินผลสะท้อนจากประสบการณ์ทผ่ี านมาจากการสังเกตตัว
แบบที ได้ ร ับ การยอมรับ ว่ า มี รู ป ร่ า งที สวยงามตามบรรทัด ฐานและค่ า นิ ย มของสัง คมหรื อ
สภาพแวดล้อมของนัก เรียน ทัง7 ทางตรงและทางอ้อ ม การรับข้อ มูล ข่าวสารจากแหล่ ง ต่ างๆ ทัง7
ทางตรงและทางอ้อม ตามแนวคิดของ สติซและแบร์แมน (Stice; & Bearman. 2001) ประกอบด้วย
การรับ รู้ อิ ท ธิ พ ลแรงกดดัน จาก 1) ครอบครัว หมายถึ ง สมาชิ ก ในครอบครัว ของนั ก เรีย น
ประกอบด้วย บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พีน้ อง เครือญาติ 2)กลุ่มเพือน หมายถึง เพือนร่วมวัย
เพือนร่วมชัน7 เรียน เพือนรุน่ พี รุน่ น้อง ทัง7 ทีมีความสนิทสนมและไม่สนิทสนมกัน3) สือ หมายถึง การ
ประชาสัมพันธ์หรือการแจ้งข้อ มูล ข่าวสารและการโฆษณา ผ่านหนังสือพิมพ์ นิ ตยสาร นิ ตยสาร
แฟชัน วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และอินเทอร์เน็ต ลักษณะของแบบวัดเป็ นเป็ นมาตรประเมินค่า 5
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ระดับ ตัง7 แต่ “ไม่จริง” จนถึง “จริงทีสุด” นักเรียนทีมีคะแนนทีสูงกว่าแสดงว่ามีการรับรูแ้ รงกดดันให้
มีรปู ร่างผอมบางจากแหล่งทางสังคมวัฒนธรรมสูง
7. สภาพแวดล้อมทีเอื@อให้เกิ ดความอ้วน หมายถึง การรับรูส้ ภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ทีมีอทิ ธิพลต่อโอกาสทีส่งเสริมการเกิดภาวะนํ7 าหนักเกินหรือโรคอ้วน ซึงวัดได้จากแบบสอบถามที
ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน7 โดยมีองค์ประกอบทัง7 หมด 3 องค์ประกอบ ได้แก่
7.1 ความพรังพร้อมของอาหาร หมายถึง การทีโรงเรียนมีความพร้อมของแหล่ง
อาหารหรือการทีนักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก อันประกอบไปด้วย การมีรา้ นค้าจํานวนมาก
ซึงสามารถซื7อหาอาหารและขนมได้ตลอดเวลา การมีอาหารทีหลากหลายชนิดให้เลือก อาหารที
จําหน่ ายราคาไม่แพง ทัง7 นี7คะแนนจากแบบสอบถามด้านนี7ทสูี งแสดงว่านักเรียนรับรู้ว่าโรงเรียนมี
อาหารอยู่พรังพร้อม ในขณะทีคะแนนทีตําแสดงให้เห็นว่านักเรียนรับรูว้ ่าโรงเรียนมีอาหารอยู่อย่าง
จํากัด
7.2 การมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัด หมายถึง การทีโรงเรียนมีความ
พร้อมด้านแหล่งหรือทรัพยากรทีส่งเสริมการออกกําลังกายหรือการประกอบกิจกรรมเคลือนไหวออก
แรงของนักเรียนอย่างจํากัด อันประกอบด้วย การมีสนามหญ้าหรือสนามเล่นกีฬาไม่เพียงพอทีทําให้
นักเรียนรูส้ กึ อยากออกแรงเดินหรือเคลือนไหวร่างกาย การขาดแคลนอุปกรณ์สําหรับออกกําลังกาย
การเล่ นกีฬ าหรือ การออกกํ าลัง กายในโรงเรียนมีค่ าใช้จ่ายบางอย่างทีนัก เรียนต้อ งจ่าย รวมทัง7
สภาพแวดล้อ มภายในโรงเรีย นไม่ปลอดภัย ทัง7 หมดนี7 ส่ ง ผลให้นั ก เรีย นไม่ อ ยากออกกํ า ลัง กาย
คะแนนจากแบบสอบถามทีสูงแสดงให้เห็นว่านักเรียนรับรูว้ ่าโรงเรียนมีทรัพยากรทีเกียวข้องกับการ
ออกกําลังกายอย่างจํากัด
7.3 การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนํ@าหนัก หมายถึง การขาดนโยบาย
ทีเกียวข้องกับการสร้างความตระหนักและการควบคุมสภาวะนํ7 าหนักของนักเรียนในโรงเรียน ซึงใน
การศึกษาครัง7 นี7ดําเนินการวัดผ่านการรับรู้ดําเนินกิจกรรมอันเป็ นผลมาจากนโยบายของนักเรียน
ได้แก่ การขาดการรณรงค์ให้ความรูเ้ กียวกับการกินอาหารเพือสุขภาพ การขาดโครงการรณรงค์และ
จัดโครงการเชิญชวนให้นักเรียนออกลังกาย การรณรงค์การจัดกิจกรรมออกกําลังกาย และการไม่ม ี
กิจกรรมหรือโครงการต่ าง ๆ กับกลุ่มนักเรียนทีมีภาวะนํ7 าหนักเกิน คะแนนจากแบบสอบถามทีสูง
แสดงให้เห็นว่านักเรียนรับรูว้ ่าโรงเรียนมีนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนํ7 าหนักน้อย
ในการยกระดับตัวแปรสิงแวดล้อ มทีเอื7อ ให้เกิดความอ้ว นในระดับบุค คลให้เ ป็ นตัว แปร
ระดับ กลุ่ ม อาศัยหลัก การสร้างตัว แปรระดับ กลุ่ ม จากการรับรู้ร่ว มกันของสมาชิก กลุ่ ม (Shared
properties) คื อ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นเดี ย วกั น เป็ นผู้ ต อบแบบสอบถามเพื อประเมิ น การรั บ รู้
สภาพแวดล้อมทีเอือ7 ให้เกิดความอ้วนของโรงเรียนทัง7 3 ด้าน

บทที 2
เอกสารและงานวิ จยั ทีเกียวข้อง
การทบทวนเอกสารในการศึกษาครังนีได้ประมวลสาระสําคัญ ของแนวคิดทฤษฎีแ ละ
งานวิจยั ทีเกียวข้องทังในและต่างประเทศเพือเป็ นฐานคิดในการศึกษาในการทําความเข้าใจปัจจัย
เชิงเหตุและผลของรูปแบบพฤติกรรมกิน อาหารทีส่งผลต่อค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกิน
อาหารเพือสุขภาพของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีตวั แปรเชิงสาเหตุทประกอบไป
ี
ด้วยปั จจัยระดับบุคคลได้แก่ การกํากับตนเอง การรับรู้แรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ูปร่าง
ผอมบาง การรับรู้ความสามารถของตน และเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ ส่วนปั จจัยระดับ
กลุ่ ม ได้แ ก่ สภาพแวดล้อ มทีเอือให้เ กิด ความอ้ว น และตัว แปรผลได้แ ก่ ค่ า ดัช นี ม วลกายและ
พฤติกรรมการกิน อาหารเพือสุขภาพ โดยกําหนดให้รูปแบบพฤติกรรมกิน อาหาร เป็ น ตัวแปร
คันกลางในการศึกษา และได้นําเสนอตามหัวข้อต่อไปนี
1. ค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
2. แนวคิดทีเกียวข้องกับรูปแบบการกินอาหาร ได้แก่
2.1 รูปแบบการกินเพราะอารมณ์
2.2 รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุน้ ภายนอก
2.3 รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง
3. ปั จจัยเชิงเหตุทส่ี งผลต่อพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ ได้แก่ เจตคติต่อการกิน
อาหารเพือสุขภาพ
4. ปัจจัยเชิงเหตุทส่ี งผลต่อรูปแบบการกินอาหาร
4.1 ปัจจัยในระดับบุคคล ได้แก่
4.1.1 การรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน
4.1.2 การรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบาง
4.2 ปัจจัยในระดับสิงแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน
5. การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ
6. กรอบแนวคิดในการวิจยั
7. สมมติฐานในการวิจยั

16

1. ค่าดัชนี มวลกายและพฤติ กรรมการกิ นอาหารเพือสุข ภาพของนั กเรี ยนหญิ ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย
1.1 สถานการณ์เกียวกับภาวะนําหนักตัว
ภาวะนําหนักตัว คือนําหนักของร่างกายทีได้จ ากการวัดหรือการชังโดยเป็ น ภาวะ
นําหนักตัวปั จจุบนั ของบุคคลเมือเทียบกับนําหนักมาตรฐานหรือเทียบกับนําหนักตัวปกติทเคยเป็
ี
น
นอกจากนันแล้วภาวะนําหนักตัวสามารถวัดได้จาก การชังนําหนัก การวัดส่วนสูง การวัดเส้นรอบ
เอว การประเมินโครงร่าง รวมทังค่าดัชนีมวลกาย เป็ นต้น
สภาพสัง คมและเศรษฐกิจ ทีเปลียนแปลงไปอย่า งรวดเร็ว ส่ ง ผลให้สุข ภาพและ
แนวโน้มของการเจ็บป่ วยของคนในยุคปัจจุบนั ได้เปลียนไปจากเดิม คือ จากเดิมทีมีลกั ษณะเป็ นโรค
เฉียบพลัน (acute diseases) มาเป็ นโรคเรือรัง (chronic diseases) ซึงโรคเรือรังดังกล่าวส่วนมาก
เป็ น โรคทีเกียวข้อ งกับ พฤติก รรมและการดํ า เนิ น ชีว ิต (Kaptein; 2004; Tylor. 2009) ผลการ
ดําเนินงานเฝ้ าระวัง ป้ องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อของ หน่ วยงานทีเกียวข้องในระดับประเทศ
พ.ศ. 2551-2555 พบว่าโรคไม่ตดิ ต่อสําคัญ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ระบบทางเดินหายใจ หัวใจ
หลอดเลือด และมะเร็ง ยัง เป็ น ปั ญ หาสําคัญ ของประเทศไทย ทีต้องการได้ร บั การเฝ้ าระวัง ใน
ระดับ ประเทศ เนื องจากยัง เป็ น สาเหตุ ห ลัก ของการเจ็บ ป่ วย และการตายสูง เนื องจากการ
เจริญ เติบ โตของความเป็ น เมือ งทีการวางแผนรองรับ ทียัง ไม่ เ พีย งพอ วิถี ก ารดํา เนิ น ชีว ิต ที
เปลียนแปลงไปตามสภาพความเป็ นเมือง โดยส่วนทีมีความเกียวข้องกับพฤติกรรมการกินคือการ
ได้ร บั สารอาหารทีไม่เหมาะสม เป็ น ไปตามกระแสของการโฆษณา อุตสาหกรรมอาหาร และ
เครืองดืมต่าง ๆ และสภาพการทํางาน ลักษณะงานทีเร่งรีบ ทําให้ขาดการออกกําลังกาย และการ
เคลือนไหวทีเหมาะสม ควบคู่ไปกับความเคร่งเครียดในการดําเนินชีวติ ทําให้เกิดการบริโภคอาหาร
ในสัดส่วนของหวาน เค็ม ไขมันไม่อมตั
ิ ว อย่างเหมาะสม (พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; และคนอืนๆ.
2556) นอกจากนันภาวะนําหนักเกินหรือโภชนาการเกินเป็ นปัจจัยหนึงทีเพิมความเสียงต่อการเป็ น
โรคเรือรัง ต่ า ง ๆ เช่ น เบาหวาน ความดัน โลหิต สูง โรคหัว ใจและหลอดเลือ ด คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547) ได้รายงานว่าในปี ค.ศ. 2005 พบว่ามีผทู้ อยู
ี ใ่ นภาวะ
นําหนักเกินและโรคอ้วนจํานวนถึง 1,000 ล้านคน และได้ประมาณการต่อไปอีกว่าใน ค.ศ. 2015 จะ
มีประชากรทีมีภาวะนําหนักเกินประมาณ 2.3 พันล้านคน และมีประชากรทีเป็ นโรคอ้วนมากกว่า
7000 ล้านคน ส่วนในประเทศไทยนันข้อมูลจากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยครังที 4
พ.ศ. 2551-2552 พบว่า ประชากรไทยในปัจจุบนั มีการบริโภคอาหารบางประเภท เช่น เนือสัตว์บ่อย
มากขึน มีการกิน อาหารทีประกอบด้วยการทอดบ่ อ ยกว่า อาหารทีประกอบด้ว ยการนึงและต้ม
นอกจากนียังกินอาหารทีมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะผักและผลไม้น้อยเกินไป สอดคล้องกับ
การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ.2556 (สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ. 2556)
พบว่า ทุกกลุ่มอายุส่วนใหญ่ก่อนซืออาหารคํานึงถึงรสชาติเป็ นอันดับแรกมากกว่าคุณค่าทางโภช
การ ส่วนอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งหรืออาหารพร้อมปรุงแช่เย็นตามร้านสะดวกซือกําลังเป็ นทีนิยมของ
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คนทัวไป ซึงทาน 1-2 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 38.6 ส่วนอาหารในกลุ่มทีส่งผลเสียต่อสุขภาพ
หากบริโภคมากเกินพอดี ได้แก่ กลุ่มอาหารทีมีไขมันสูง พบว่าทาน 1-2 วัน/สัปดาห์ สูงสุด คิดเป็ น
ร้อยละ 48.1 สําหรับกลุ่มอาหารทีทานเพือสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
กลุ่มแร่ธาตุ วิตามิน พบว่ามีเพียงร้อยละ 19.1 ทีกิน นอกจากนันยังพบว่าประชากรวัยเด็ก (6-14 ปี)
และวัยเยาวชน(15-24 ปี )มีอตั ราการบริโภคอาหารว่างสูงสุดมากกว่าช่วงวัยอืน ๆ ด้วยซึงเป็ นการ
กินเพราะความอยากมากกว่าความรูส้ กึ หิว ซึงพฤติกรรมเหล่านีส่งผลทําให้ประชาชนไทยทังเด็กและ
ผูใ้ หญ่ในขณะนีมีแนวโน้มมีนําหนักตัวเกินมาตรฐานและอ้วนมากขึน
กกกกกกกส
1.2 ค่าดัชนี มวลกาย
ค่ า ดัช นี ม วลกาย (Body Mass Index : BMI) หมายถึง ค่ า ทีได้จ ากสัด ส่ ว นของ
ความสัมพันธ์ระหว่างนําหนักตัวและส่วนสูง มาเป็ นตัวชีวัดสภาวะของร่างกายว่ามีความสมดุลของ
นําหนักตัวต่อส่วนสูงอยูใ่ นเกณฑ์ทเหมาะสมหรื
ี
อไม่ ดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์ดกี บั ปริมาณไขมัน
ทังหมดในร่างกายแต่ไม่สมั พันธ์มากนักกับความสูง สามารถคํานวณได้จากสูตรดังนี
BMI (กก/ม )

=

นําหนัก (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เมตร) ยกกําลังสอง

ตาราง 1 แสดงผลการประเมินค่าดัชนีมวลกาย
BMI
มาตรฐานสากล(ยุโรป)
< 18.5
18.5-24.9
25-29.9
30-34.9
35-39.9
มากกว่าหรือเท่ากับ

BMI
มาตรฐานอาเซียน(เอเชีย)
< 18.5
18.5-22.9
23-24.9
25-29.9
มากกว่าหรือเท่ากับ 30
-

การแปลผล
นําหนักน้อยกว่ามาตรฐาน
ปกติ
อ้วนระดับ 1
อ้วนระดับ 2
อ้วนระดับ 3
อ้วนระดับ 4

ทีมา: กรมอนามัย (2543)
ค่าของดัชนีมวลกายแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุและไม่ขนกั
ึ บเพศ ดัชนีมวลกายอาจ
สัมพันธ์กบั ปริมาณไขมันในร่างกายไม่ได้ดเี ท่ากันในประชากรแต่ละเชือชาติ ทังนีขึนกับองค์ประกอบ
ของร่างกาย (body composition) ของแต่ละชาติพนั ธุ์ ความเสียงต่อสุขภาพเมือดัชนีมวลกาย
เพิมขึนแตกต่างกันในแต่ละเชือชาติเช่นเดียวกัน ในช่วงเวลาหลายปี ทผ่ี านมามีความพยายามจะใช้
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จุดตัดของค่าดัชนีมวลกายของคนเอเชียโดยเฉพาะ ซึงพบภาวะแทรกซ้อนสูงขึนจากการทีมีปริมาณ
ไขมันในร่างกายเพิมได้เร็วกว่าเกณฑ์นําหนักเกิน (WHO cut-off point for overweight ,ดัชนีมวล
กายมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กก./ตรม) ในปี 2004 องค์การอนามัยโลกได้สรุปว่าในคนเอเชียมีความ
เสียงต่อโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจสูงขึนแม้วา่ ดัชนีมวลกายตํากว่า 25 กก./ตรม อย่างไร
ก็ตามความเสียงเพิมขึนในเห็นตังแต่ดชั นีมวลกายตังแต่ 22-25 กก./ตรม และสูงขึนมากตังแต่ 2631 กก./ตรม แตกต่างกัน ไปในประชากรชาวเอเชียแต่ละประเทศ ดัง นันจึง แนะนํ าให้ใ ช้เกณฑ์
องค์การอนามัยโลกในการวินิจฉัยคนเอเชียเช่นกัน เพือให้เปรียบเทียบกับนานาชาติได้ ให้มเี กณฑ์
สําหรับชาวเอเชียเสริมเพือให้เลือกใช้เป็ น เครืองมือสําหรับการสาธารณสุขของประเทศในการ
ส่ง เสริมสุขภาพ (public health concern) ส่วนทีปกติ โดยทียัง ไม่ต้องแทรกแซง คือ 18.5-22.99
กก./ตรม.ส่วนทียังปกติแต่ค่อนไปทางสูง ซึงควรใช้มาตรการส่งเสริมสุขภาพแทรกแซง คือ 23-24.99
กก./ตรม.(ประณิธิ หงสประภาส. 2554)
ในช่วงหลายทศวรรษทีผ่านมานันพบว่าสภาวะนําหนักตัวทีไม่เหมาะสมหรือความ
ผิดปกติอนๆที
ื เกียวข้องกับนําหนักตัวนันมีแนวโน้มเพิมขึนอย่างมาก สังเกตได้จากความชุกของ
พฤติกรรมการกิน อาหารทีไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น (Moschonis; et al. 2015;
Hadjigeorgiou; et al. 2012) สอดคล้องกับผลสํารวจของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติในปี 2557 พบว่า
เยาวชนไทยมีภาวะอ้วนเพิมขึนอย่างชัดเจนจากร้อยละ 6.9 ในปี 2548 เป็ นร้อยละ 10.9 ในปี 2555
การเจ็บป่ วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณ ภาพชีวติ และสภาพความเป็ น อยู่ อีกทังก่อให้เกิดความ
สูญเสียทังทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่วา่ จะเป็ นค่าใช้จ่ายโดยตรง (direct cost) จากค่ารักษาพยาบาล
อาการเจ็บป่ วยต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายโดยอ้อม (indirect cost) จากการสูญเสียความสามารถในการ
ทํางานเนืองมาจากความเจ็บป่ วยหรือเสียชีวติ (กองโภชนาการ.2553) ซึงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
และประสิทธิภาพของบุคลากรทีจะเป็ นผูใ้ หญ่ในอนาคตอย่างหลีกเลียงไม่ได้
จังหวัดเชียงใหม่เป็ นอีกพืนทีหนึงทีประสบปั ญหาภาวะนําหนักเกิน ของวัยรุ่น ทังนี
เนืองมาจากการเปลียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วของจังหวัดเชียงใหม่ มีการ
เพิมขึนของร้า นค้า ร้า นอาหาร ร้า นสะดวกซือ มินิ ม าร์ท ซุ ป เปอร์ม าร์เก็ต ศูน ย์ก ารค้าชุมชน
(community mall) และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ส่งผลให้การเข้าถึงอาหารได้ง่ายและทุกเวลา การ
เปลียนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อภาวะนําหนักจากการสํารวจของ ศักดา พรึงลําพู และคนอืนๆ (2550)
พบว่า เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่มภี าวะโภชนาการเกินถึงร้อยละ 15.2 คิดเป็ น
โรคอ้วนคิดเป็ นร้อยละ 5.83 เริมอ้วนร้อยละ 6.07 และท้วมร้อยละ 3.82 และภาวะโภชนาการตํากว่า
เกณฑ์ (ค่อนข้างผอม และผอม) เพียงร้อยละ 8.70 นอกจากนีการเปลียนแปลงยังส่งผลต่อพฤติกรรม
การกินอาหารของวัยรุ่นอีกด้วย สุนีมาศ โนรี และเพ็ญจิตร กาฬมณี (2540) พบว่าวัยรุ่นในจังหวัด
เชียงใหม่มีพฤติกรรมการกิน ทีส่ งผลเสียต่อสุขภาพมากขึน ตัวอย่างเช่น อาหารจานด่วนแบบ
ตะวันตกซึงประกอบไปด้วยไขมันและนําตาลในปริมาณทีสูง เช่นเดียวกับ พิมพร รุจริ กุล (2550) ที
ศึกษาพบว่าปั จจัยด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจและด้านการสือสารมีผลต่อการบริโภคอาหารจานด่วน
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ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเห็นว่าการรับอิทธิพลของ
วัฒนธรรมตะวันตกเป็ นทีมาของการกินอาหารจานด่วน และสือต่างๆเป็ นสิงจูงใจให้กนิ อาหารจาน
ด่วนมากขึน สอดคล้องกับเยาวลักษณ์ กล้ามาก (2549) ทีพบว่าวัยรุ่นระดับชันมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ได้เลือกอาหารจานด่วนแบบตะวันตก (fast food) ให้เป็ น
เครืองมือในการนําเสนอตัวตนและแสดงพฤติกรรมการแสดงออกเกียวกับรสนิยม ความเป็ นตัวตน
บุคลิกภาพ ลักษณะความชอบส่วนตัวอืน ๆ ให้คนในสังคมได้รบั รู้ว่าบุคคลทีกินอาหารดังกล่าวนัน
เป็ นกลุ่มคนรุ่นใหม่ทมีี ความทันสมัย
ภาวะนําหนักเกินมาตรฐานนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายแล้ว ยังส่งผลต่อ
สุขภาพจิตและการปรับตัวอีกด้วย โดยเฉพาะในวัยรุ่นเพศหญิงทีมองว่านําหนักทีเกินมาตรฐานเป็ น
สภาวะทีไม่พึง ประสงค์ ทังนีเนืองจากนํ าหนักมักถูกผูกโยงกับเรือนร่างและความสวยงาม จาก
การศึกษาของ ศิรบิ งกช ดวงดาว (2545) ได้พบว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงไทยให้ความหมายความ
อ้วนในแง่ลบ เป็ นสิงทีไม่มใี ครชอบ รู้สกึ ขาดความมันใจ แต่งกายแล้วไม่สวย และมองว่าความอ้วน
ส่ ง ผลเสีย ต่ อ โอกาสในการประกอบอาชีพ และการมีแฟน ในสัง คมไทยความอ้ว นมักถูกนํ าไป
เปรียบเทียบกับสิงต่างวัตถุ ทมีี รูปร่างกลม เช่น อ้วนเหมือนตุ่ม อ้วนเหมือนแหนมตุ้ม อ้วนเป็ น
ข้าวต้มมัด หรือเปรียบเทียบกับสัตว์ เช่น อ้วนเป็ นฮิปโป อ้วนเป็ นช้างนํา อ้วนเหมือนหมู ซึงสัตว์
เหล่านีมักถูกมองว่าขีเกียจ กิน แล้วนอน ต่างจากความอ้วนของเพศชายทีไม่ถูกให้ความหมาย
ในทางลบเท่ากับเพศหญิง นอกจากนีเพศหญิงยังมีความเสียงทีจะมีพฤติกรรมการกินทีส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ เสียงต่อการมีภาวะนําหนักเกิน รวมถึงทําให้การควบคุมนําหนักไม่ประสบความสําเร็จ เช่น
พฤติกรรมการกินอาหารเกินขนาด พฤติกรรมการกินอาหารในเวลากลางดึก พฤติกรรมการกิน
อาหารปริมาณมากอย่างรวดเร็วและควบคุมตนเองไม่ได้หรือทีเรียกว่า “สวาปาม” (binge eating)
มากกว่าเพศชายในทุกช่วงวัยและในหลายเชือชาติ (Kiyotaki; & Yokoyama. 2006; Saules et al.,
2009; Striegel-Moore et al.,2003) ผลร้ายทีตามมาจากการควบคุมนํ าหนักไม่ได้คอื วัยรุ่นหญิง มี
ความเสียงต่อการใช้วธิ กี ารควบคุมนําหนักทีอันตรายหรือมีความเสียงสูง เช่น การใช้ยาลดความ
อ้วน การเข้ารับการดูดไขมัน (liposuction) ความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงทีกล่าวมา
ทังในแง่การให้ถูกให้ความหมายทางลบจากสังคมและในแง่ผลกระทบจากภาวะนําหนักเกิน
นอกจากนัน วลัย อินทรัมพรรย์ (2541) ได้แบ่งปั ญหาด้านสภาวะนําหนักของวัยรุ่น
เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. นําหนักมากเกินไป เนืองจากวัยรุ่นมีการเปลียนแปลงทางสรีรวิทยาหลายอย่าง ทํา
ให้ร่างกายต้องการอาหารเพิมขึน เด็กวัยรุ่นจึงมีความอยากอาหารเพิมขึน หิวบ่อย กินจุ ยิงเป็ นเด็ก
ทีมีปัญหาเกียวกับครอบครัวด้วยแล้ว เด็กอาจใช้อาหารเป็ นเครืองชดเชยทางอารมณ์ โดยกินอาหาร
ตลอดเวลา และ มักชอบกินอาหารทีให้พลังงานมาก เช่น ลูกกวาด ช็อคโกเลต นําหวาน ขนมหวาน
และอาหารขบเคียวอืน ๆ เช่น ข้าวเกรียบ มันทอด กล้วยทอด หรือกล้วยฉาบ เป็ นต้นประกอบกับ
การออกกําลังกายไม่เพียงพอ จึงทําให้นําหนักเพิมมากขึน
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2. นําหนักน้อยเกินไป เป็ นปัญหาทีสําคัญอีกปัญหาหนึงของวัยรุ่น ซึงตรงกันข้ามกับ
ประเภทแรก วัยรุ่นต้องการให้ตนเองเป็ นทียอมรับของหมู่คณะ ทําให้มคี วามกังวลต่อรูปร่างหน้าตา
ของตนเป็ นพิเศษ กลัวว่าจะมีนําหนักมากเกินไป จึงพยายามงดหรือลดอาหารบางมือ เช่นมือเช้า
หรือมือกลางวัน และยังงดหรืออดอาหารทีเห็นว่าให้พลังงานมากซึงอาจทําให้นําหนักเพิมเช่น นม
และไข่ ทังนีอาหารเหล่านีจําเป็ น ต่อการเจริญ เติบโต เมืองดกิน ไข่และนม ทังยัง ได้เนือสัตว์ไม่
เพียงพอ มีการจํากัดอาหารจําพวกข้าว แป้ ง และไขมันลงมากเพือรักษารูปร่าง เป็ นเหตุให้เกิดโรค
ขาดโปรตีนและพลังงาน ทําให้ความต้านทานตํา ติดโรคต่าง ๆ ได้ง่าย นอกจากนีการเปลียนแปลง
ทางร่างกายยังทําให้เกิดอารมณ์เครียด เก็บตัว ไม่ตอ้ งการพบเพือนฝูง เบืออาหารหงุดหงิด และไม่
สนใจอาหารทีเป็ นประโยชน์แก่ร่างกาย จึงทําให้ขาดอาหารได้ง่าย
จากปั ญหาด้านการกินอาหารดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับการศึกษาเกียวกับความ
พยายามควบคุมอาหารของวัยรุ่น ของจันท์ฑ ิตา พฤกษานานนท์ (2549) พบว่า ค่านิยมในสังคม
ปัจจุบนั ทีนิยมและชืนชมบุคคลซึงมีรปู ร่างผอมบาง รวมทังดารา นักร้อง หรือนางแบบมักเน้นรูปร่าง
ผอมบางและการควบคุมอาหาร เป็ นแบบอย่างให้วยั รุ่นทําตาม
ศรีเ รือ น แก้ว กัง วาล (2549) ได้ส รุ ป ปั ญ หาในวัย รุ่ น ทีมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ภาวะ
โภชนาการคือปัญหาความอ้วน-ผอมในวัยรุ่น โดยถือเป็ นปัญหาทีละเอียดอ่อนสําหรับวัยรุ่นมากเป็ น
พิเศษเพราะเป็ นระยะเวลาทีเด็กแสวงหาความภูมใิ จในตนเอง ความชืนชอบจากเพือนจากสัง คม
และจากเพศตรงข้าม ซึงส่วนหนึงมาจากรูปร่างหน้ าตาทีดูดี ดังนันความอ้วน-ผอมจึงเป็ น เรืองที
ก่อให้เกิดผลกระทบทางอารมณ์จติ ใจแก่เด็กวัยรุ่นหลายประการ รวมถึงพฤติกรรมการกิน
สํา หรับ แนวทางการกิน อาหารในวัย รุ่ น นัน อบเชย วงศ์ท อง (2541) ได้ส รุ ปถึง
ความสําคัญของอาหาร และการปฏิบตั ใิ นวัยรุ่นดังนี
1. วัยรุ่นควรกินอาหารให้ครบทัง 5 หมู่ ในปริมาณทีเพียงพอ เพือให้ร่างกายได้รบั
สารอาหารต่าง ๆ ครบถ้วน โดยเฉพาะนม และไข่ ซึงเป็ นอาหารทีให้โปรตีนคุณภาพดี รวมทังนม
เป็ นแหล่งทีดีของแคลเซียม และข้าวเป็ นอาหารทีให้พลังงาน
2. วัยรุ่นควรได้รบั อาหารวันละ 3 มือ การกินอาหาร 3 มือจะช่วยให้ร่างกายได้ร ับ
สารอาหารต่าง ๆ ในปริมาณเพียงพอกับความต้องการ หากงดมือใดมือหนึงจะทําให้ขาดสารอาหาร
ทีร่างกายควรได้รบั ไปอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของความต้องการทังวัน ซึงเป็ นการยากทีจะชดเชยให้
ร่างกายได้รบั สารอาหาร และพลังงานเพียงพอโดยการกินอาหารทดแทนในมืออืน
3. วัย รุ่ น ทีต้อ งการควบคุ ม นํ าหนัก ควรกินอาหารทุ ก มือและถู ก ต้อ งตามหลัก
โภชนาการ ควรจํากัดอาหารทีให้พลังงานมาก แต่ให้ประโยชน์น้อย ได้แก่ นําหวาน นําอัดลมและลูก
อมต่าง ๆ เป็ นต้น การกินอาหารเหล่านีมาก ๆ จะทําให้เกิดโรคอ้วนและฟั นผุ ควรจํากัดอาหารทีมี
ไขมันสูงด้วย เพราะจะทําให้ได้พลังงานส่วนเกิน ซึงร่างกายเก็บสะสมเป็ นไขมัน ทําให้นําหนักเพิม
มาก ในขณะเดียวกันควรกิน ผลไม้ให้มากขึน โดยเฉพาะผลไม้ทให้
ี วติ ามินซี และใยอาหารมาก เช่น
ส้ม ฝรัง มะละกอ หรือสับปะรด
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จากทีกล่าวมาทังหมดนีส่งผลให้การศึกษาครังนีผู้วจิ ยั จึงมุ่งสนใจทีจะศึกษาสภาวะ
นําหนักวัดจากค่าดัชนีมวลกายในวัยรุ่นหญิงโดยเฉพาะ
1.3 พฤติ กรรมการกิ นอาหารเพือสุขภาพ
อาหารเพือสุขภาพ หมายถึง สิงใดก็ตามทีรับเข้าสู่ร่างกายแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อ
สุขภาพทังทางร่างกายและจิตใจ (Darrall. 1992) การกินอาหารเพือให้มสี ุขภาพทีดี ควรกินให้ครบ 5
หมู่ คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ และยังต้องกินให้มคี วามหลากหลาย มี
เส้นใยสูง ไขมันตํา คลอเรสเตอรอลตํา ซึงผู้ทมีี ภาวะโภชนาการทีดีจะช่วยเพิมภูมติ ้านทานและลด
ปัญหาด้านสุขภาพ (ตําราวิชาการอาหารเพือสุขภาพ. 2551) โดยอาหารสุขภาพมีอยูห่ ลายประเภท
เช่น อาหารมังสวิรตั ิ อาหารชีวจิต อาหารสมุนไพร อาหารคลีน (Clean Food) ซึงเป็ นอาหารทีไม่
ผ่านการปรุงแต่งด้วยสารเคมีต่าง ๆ หรือผ่านการแปรรูปน้อยทีสุด อาหารเหล่านีจะเป็ นอาหารทีสด
สะอาดไม่ผ่านกระบวนการหมักดองหรือปรุงรสใด ๆ มากจนเกินไป เช่น เค็มจดหรือหวานจัด ดังนัน
พฤติกรรมการกิน อาหารเพือสุข ภาพ (Healthy eating behavior) จึง หมายถึง การปฏิบตั ิต นที
เกียวกับการกินอาหารทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย การหลีกเลียงอาหารทีไม่มปี ระโยชน์หรือ
ส่ง ผลกระทบต่อสุขภาพ และการกิน อาหารทีถูกสุขลักษณะ โดยการกิน อาหารทีมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ได้แก่ การเลือกกินอาหารทีสะอาด ปลอดภัยจากเชือโรคและสารเคมี การกินอาหารครบทัง
5 หมู่ การกินอาหารทีหลากหลายเพือให้ได้สารอาหารครบถ้วนการเลือกกินเนือสัตว์ทมีี ไขมัน ตํา
การดืมนมหรือกินผลิตภัณฑ์จากนมในปริมาณทีเหมาะสมกับวัย การกินอาหารข้าวเป็ นอาหารหลัก
และการกินแป้ งแปรรูปในปริมาณไม่มาก การกินพืชผักและผลไม้เป็ นประจํา การหลีกเลียงอาหารที
ไม่มีประโยชน์ หรือส่ง ผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ การหลีกเลียงการกิน อาหารทีมีไขมันสูง การ
หลีกเลียงอาหารทีมีนําตาลมาก การหลีกเลียงอาหารรสจัด รวมถึงการหลีกเลียงอาหารจานด่ วน
อาหารสําเร็จรูป อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ขนมขบเคียว นําหวาน นําอัดลม และการกินอาหารที
ถูกสุขลักษณะ ได้แก่ การไม่การกินอาหารจุบจิบหรืออาหารว่างแทนอาหารมือหลัก การกินอาหาร
เช้า การกินอาหารมือหลักครบทัง 3 มือและตรงเวลา และการไม่กนิ อาหารช่วงเวลาดึกก่อนนอน
สํา หรับ ข้อ ปฏิบ ัติใ นการกิน อาหารเพือให้มีสุข ภาพดีนัน กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข (ม.ป.ป.) ได้แนะนําให้ผทู้ มีี อายุระหว่าง 15 – 25 ปี ให้ความสําคัญในการกินอาหารเพือ
สุขภาพทีดี โดยยึดหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ และธงโภชนาการในการกินอาหาร ดังมีขอ้ ปฏิบตั ิ
ดังนี
1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และหมันดูแลนําหนักตัว คือ ควร
กินอาหารชนิดต่างๆ ให้ได้วนั ละ 15-25 ชนิด และให้มกี ารหมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน อาหารแต่ละ
ชนิดประกอบด้วยสารอาหารหลาย ๆ อย่างในปริมาณไม่เท่ากัน สารอาหารแต่ละอย่างให้ประโยชน์
แก่ร่างกายแตกต่างกัน ไม่มอี าหารชนิดใดชนิดหนึงทีประกอบไปด้วยสารอาหารทุกชนิดทีร่างกาย
ต้องการในปริมาณเพียงพอและได้สดั ส่วน ดังนันการกินอาหารเพือให้มสี ุขภาพดี จึงควรกินอาหาร
หลาย ๆ ชนิดในปริมาณทีเหมาะสมกับอายุและสภาพร่างกาย เพือให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตและ
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พัฒนาการอย่างเหมาะสม และเมือเข้าสู่วยั ผู้ใหญ่ ก็จะมีภาวะโภชนาการทีดี คือไม่เป็ นคนผอมไป
หรืออ้วนไป
2. กินข้าวเป็ นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้ งเป็ นบางมือ ซึงถ้าเป็ นไปได้ควร
กินข้าวกล้อง หรือ ข้าวซ้อมมือ ควบคู่ไปกับอาหารประเภทแป้ ง โดยหมวดข้าวและแป้ งนีควรกิน วัน
ละ 8-12 ทัพพี ซึงข้าวเจ้าสุก ก๋วยเตียว หรือขนมจีน 1 ทัพพี ประมาณ 60 กรัม หรือประมาณ ½
ถ้วยตวง เท่ากับข้าวเหนียว ½ ทัพพี หรือขนมปั ง 1 แผ่นอาหารประเภทข้าว แป้ ง จัดอยู่ในอาหาร
หมู่ท ี 1 อาหารหมู่นีเป็ นแหล่งสําคัญทีให้พลังงานแก่ร่างกาย ทําให้ร่างกายสามารถทํางานได้ และ
ยังให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายอีกด้วยการกินอาหารในหมู่นีควรหลีกเลียงอาหารทีผ่านกระบวนการ
ฟอกสีหรือขัดสี เช่น ข้าวขาวหรือขนมปั งทีทําจากแป้ งสาลีขาว เพราะอาหารทีผ่านกระบวนการ
ดังกล่าว จะมีการสูญเสียวิตามินและแร่ธาตุทสํี าคัญไปด้วย
3. กิน พืช ผักให้มาก และกิน ผลไม้เป็ นประจํา พยายามเลือกซือและกินพืชผักและ
ผลไม้ตามฤดูกาล โดยพืชผักควรกินประมาณ วันละ 4-6 ทัพพี ส่วนผลไม้กนิ ประมาณ 3-5 ส่วนต่อ
วัน โดยผลไม้ 1 ส่วนหากเป็ นผลไม้ทเป็
ี นผล มีปริมาณดังนี คือ กล้วยนําว้า 1 ผล หรือกล้วยหอม ½
ผล หรือส้มเขียวหวาน 1 ผลใหญ่ หรือ เงาะ 4 ผล หรือฝรัง ½ ผลกลาง สําหรับผลไม้ผลใหญ่ทหัี น
เป็ นชินพอคํา ได้แก่ มะละกอ หรือสับปะรด หรือแตงโมประมาณ 6–8 คําผักและผลไม้เป็ นแหล่งทีให้
วิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด ซึงจะช่วยเสริมทําให้ร่างกายแข็งแรง และช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ ทํางาน
ได้อย่างเป็ นปกติ นอกจากนียังมีใยอาหารซึงมีประโยชน์มาก เพราะใยอาหารจะถูกขับถ่ายออกมาใน
อุจจาระ ทําให้ระบบการขับถ่ายของลําไส้เป็ นไปอย่างปกติ มีประโยชน์ในการป้ องกันท้องผูกและ
ป้ องกันมะเร็งลําไส้ได้ นอกจากนีใยอาหารชนิดละลายนําจะมีลกั ษณะเป็ นวุน้ ซึงจะดูดซับเอาไขมัน
นําตาล และแบคทีเรีย ขับออกจากร่างกาย ทําให้ร่างกายดูดซึมเอานําตาล และไขมันเข้ากระแส
เลือดได้น้อยลง มีประโยชน์ในการช่วยลดโคเลสเตอรอล และสามารถใช้ในการควบคุมโรคเบาหวาน
ได้ดี
4. กินปลา เนือสัตว์ไม่ตดิ มัน ไข่ และถัวเมล็ดแห้งเป็ นประจํา ซึงให้โปรตีน โดยให้กนิ
วัน ละ 6-12 ช้อนกิน ข้าว ซึงเนือสุก 1 ช้อนกิน ข้าว ประมาณ 15 กรัม สามารถเลือกเปลียนเป็ น
อาหารในกลุ่มเดียวกันได้คอื เนือสัตว์ 1 ช้อนกินข้าวสามารถเปลียนเป็ นปลาทู ½ ตัวหรือ ไข่ ½ ฟอง
หรือเต้าหู้เหลือง ¼ แผ่น สําหรับไข่สามารถกินได้สปั ดาห์ละ 2-3 ฟอง เนือสัตว์ ไข่ ถัวเมล็ดแห้ง
เป็ นแหล่งของโปรตีน มีวติ ามินและแร่ธาตุหลายชนิด เช่นวิตามินบีหก วิตามินบีสบิ สอง ไนอาซิน
เหล็ก สัง กะสี ประโยชน์ ท ีสํา คัญ คือ ทํา ให้ร่ า งกายเติบ โตและแข็ง แรง มีภูมิต้า นทานเชือโรค
นอกจากนียังช่วยซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทีสึกหรอจากบาดแผล อุบตั เิ หตุ หรือจากการ
เจ็บป่ วย
5. ดืมนมให้เหมาะสมตามวัย ซึงวัยนี สามารถดืมนมได้วนั ละ 1-2 แก้ว
6. กินอาหารทีมีไขมันแต่พอควร เพราะถ้าได้รบั ไขมันมากเกินไป จะทําให้เกิดปัญหา
ไขมันในเลือดสูง และเป็ นปั ญหาโรคอ้วน และถ้ากินพืชผัก ผลไม้น้อย ขาดการออกกําลังกายจะทํา
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ให้ไขมันไปเกาะทีผนังหลอดเลือดแดงได้ง่ายขึน จนเกิดการแข็งตัว นําไปสู่โรคความดันโลหิตสูง
และโรคหัวใจขาดเลือด ในทางปฏิบตั ทิ ําได้โดยใช้นํามันพืชทีมีไขมันอิมตัวตํา เช่นนํามันถัวเหลือง
หรือนํามันรําข้าว ในการปรุงอาหารวันละ 3 ช้อนโต๊ะ และลดการกินอาหารทีมีโคเลสเตอรอลมาก
ได้แก่ เครืองในสัตว์ และหนังสัตว์ต่าง ๆ ตลอดจนไข่แดง สําหรับอาหารทอดหรือผัดทีใช้นํามันมาก
รวมทังแกงกะทิ ควรเลือกกินเป็ นครังคราวในปริมาณทีไม่มากเพือหลีกเลียงการได้รบั ไขมันทีมาก
เกินไป
7. หลีกเลียงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด เพราะจะทําให้เกิดโรคอ้วนและ
ความดันโลหิตสูงได้ แม้ว่านําตาลจะให้พลังงาน แต่การกินมาก ๆ ย่อมก่อให้เกิดอันตรายแก่ชวี ติ
เพราะจะทําให้ระดับนําตาลในเลือดสูงขึนเสียงต่อการเป็ นโรคเบาหวาน เพือป้ องกันโรคเบาหวาน
ควรลดปริมาณนําตาลทุกชนิด หลีกเลียงการกินอาหารทีมีนําตาลมาก เช่น ลูกอมนําอัดลม ขนมเค้ก
หรือคุกกี เลือกกินผลไม้ทให้
ี รสหวานน้อย ก่อนกินอาหารสําเร็จรูปควรอ่านฉลากให้ทราบว่าอาหาร
สําเร็จรูปนันมีนําตาลมากน้อยเพียงไร และทีสําคัญควรลดความถีในการกินลงด้วย สําหรับเกลือแกง
หรือโซเดียมคลอไรด์ไม่ควรกินเกินวันละ 6 กรัมหรือเกินกว่า 1 ช้อนชา การกินมากจะทําให้มกี าร
สะสมนํ าตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจนเกิดภาวะบวมนํ าได้ ดัง นัน จึง ควรกินอาหารรสเค็มให้
น้อยลง เช่น ปลาเค็ม ไข่เค็มเนยแข็ง อาหารอบทีใส่เกลือ และอาหารหมักดอง เพิมการกินพืชผักให้
มากขึนเพราะมีโซเดียมตํา อาหารแห้งต่าง ๆ เช่น เนือเค็ม ปลาเค็ม หรือหมูเค็ม มีปริมาณเกลือ
โซเดียมระหว่าง1 – 4 กรัม ต่อ 100 กรัม เครืองปรุงรสต่าง ๆ เช่น นํ าปลา ซีอิว เต้าเจียว หรือ
เต้าหู้ย ี มีปริมาณโซเดียมเฉลีย 10 – 23 กรัม ต่อ 100 กรัม ซึงเป็ น อาหารทีมีความเค็มสูงมาก
นอกจากนีในอาหารว่างหรืออาหารขบเคียวของเด็ก เช่น มันฝรังทอด มักจะมีรสเค็มจัดมาก
8. กินอาหารทีสะอาดปราศจากการปนเปื อน เพราะสิงปนเปื อนต่าง ๆ สามารถทําให้
เกิดโรคอุจจาระร่วง หรืออาหารเป็ นพิษ รวมทังอาจจะทําให้เกิดโรคพยาธิ และมะเร็งบางประเภทได้
โดยเลือกซืออาหารทีสด และปรุงใหม่ ๆ รวมถึงมีการล้างให้สะอาด
9. งดหรือลดเครืองดืมแอลกอฮอล์ เพราะเป็ นสารเสพติด และถ้าดืมจนติดแล้ว จะทํา
ให้ร่างกายขาดวิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ รวมทังอาจจะเป็ นโรคตับแข็งควบคู่ไปด้วยหลักในการกิน
อาหารทัง 9 ข้อนี ถ้าสามารถปฏิบตั คิ วบคู่กบั การออกกําลังกายสมําเสมอ จะทําให้ร่างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และยังทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย การออกกําลังกายทีแนะนําคือ
การออกกํา ลัง กายแบบแอโรบิค เนื องจากเป็ น การบริห ารร่ า งกายทีใช้ก ล้า มเนื อเฉพาะส่วน
โดยเฉพาะแขน – ขา ให้เคลือนไหวติดต่อกันเป็ นจังหวะสมําเสมอและต่อเนืองเป็ นระยะเวลานานๆ
ประมาณ 20 นาทีขนไปแต่
ึ
ไม่เกิน 1 ชัวโมง ตัวอย่างของชนิดกีฬา คือ เดินเร็ว วิงเหยาะ ถีบจักรยาน
ว่ายนํา และเต้นแอโรบิค การออกกําลังกายแบบนีจะช่วยเพิมประสิทธิภาพการ ทํางานของหัวใจ
ปอด และระบบไหลเวียนเลือดได้ดว้ ย
อย่างไรก็ตามข้อปฏิบตั กิ ารกินอาหารเพือสุขภาพทีดีดงั กล่าวได้จดั ทําตังแต่ปี พ.ศ.
2540 และใช้จ นมาถึงปี พ.ศ. 2555 นันใช้มานานกว่า 14 ปี ประไพศรี ศิร ิจ กั รวาล และ อุมาพร
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สุทศั น์วรวุฒิ (2555) ประไพศรี ศิรจิ กั รวาล;&อุมาพร สุทศั น์วรวุฒิ (2555) ได้เสนอแนะว่าควรมีการ
ปรับปรุง ทุกๆ 5-10 ปี ตามสถานการณ์ ปัญ หาโภชนาการและปั ญ หาสุขภาพของประเทศนันๆ
รวมทังขึนกับพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนว่าสถานการณ์แนวโน้มเป็ น อย่างไรในขณะนัน
โดยใช้ผลของการสํารวจอาหารบริโภคเป็ นข้อมูลประกอบ
จากคู่มอื กินตามวัยให้พอดี โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
(2552) ได้ระบุว่า วัยรุ่นทีมีอายุอยู่ในช่วง 13 -18 ปี นันเป็ นวัยทีมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเมือ
เทียบกับช่วงอายุอนื มีความต้องการพลังงานและสารอาหารทีสูงมากโดยมีความแตกต่างกันไปตาม
เพศ เด็กผูช้ ายจะมีการเจริญเติบโตทีรวดเร็ว ทําให้กนิ อาหารจํานวนมาก เด็กผูห้ ญิงจะเติบโตเต็มที
ก่อน ทําให้เรืองการกินอาหารมักจะมุ่งเน้นในเรืองการรักษาขนาดและรูปร่างทีต้องการ จึงต้องได้รบั
อาหารทีมีคุณภาพและปริมาณอย่างเพียงพอเพือให้มกี ารเจริญเติบโตเต็มทีและสมบูรณ์โดยมีแนว
ปฏิบตั ใิ นการจัดอาหารดังนี
1. ควรจัดให้มอี าหารให้ครบ 5 หมู่ในปริมาณทีพอเพียง
2. ควรจัดให้มอี าหารเช้าและอาหารกลางวันมาก เนืองจากในขณะอยูใ่ นโรงเรียนไม่มี
การพักกินอาหารว่าง
3. ควรจัดให้มอี าหารประเภทเครืองจิม เพือทีจะให้เด็กได้มกี ารบริโภคผักต่างๆ เพิม
มากขึน
นอกจากนี ลัดดา เหมาะสุวรรณ (2547) ได้ให้หลักเกียวกับการกินอาหารในวัยรุ่น
ดังนี
1. ความต้องการสารอาหารพลังงานและโปรตีนของวัยรุ่นไทยนันแนะนําให้เป็ น ไป
ตามข้อกําหนดสารอาหารทีควรได้รบั ประจําวันสําหรับคนไทย ในช่วงอายุ 16 -18 ปี คือวัยรุ่นชาย
ควรได้รบั พลังงาน 2,250 กิโลแคลอรีต่อวัน ส่วนวัยรุ่นหญิงควรได้รบั 1,800 กิโลแคลอรีต่อวัน ส่วน
โปรตีน วัยรุ่น ชายควรได้ร บั 1.1 กรัม/นํ าหนักตัว 1 กก./วัน และวัยรุ่น หญิง ควรได้ร บั 1.0 กรัม/
นําหนักตัว 1 กก./วัน พลังงานทีได้ควรมาจากอาหารกลุ่มข้าว แป้ ง งดอาหารหวานทีให้พลังงานสูง
เช่น นําหวาน ขนมเค้ก หรือคุกกี ส่วนประเภทสารอาหารโปรตีนควรมาจากเนือสัตว์ทมีี ไขมันตําเช่น
เนือปลา หรือเนือไก่ส่วนอก เพือลดความเสียงต่อโรคอ้วน ปั ญหาไขมันในเลือดสูงและโรคหลอด
เลือดหัวใจ วัยรุ่นไม่ควรได้รบั ไขมันเกินร้อยละ 30 ของพลังงานทังหมด โดยแนะนําให้เลียงอาหารที
ทอดนํามันจนกรอบ อาหารฟาสต์ฟู๊ด และอาหารทีมีนํามันมาก
2. วัยรุ่น ควรได้ร บั แคลเซียมและฟอสฟอรัส อย่างเพียงพอ เนืองจากปริมาณมวล
กระดูกมีอตั ราเพิมสูงสุดในช่วงวัยรุ่น และในการสร้างกระดูกใหม่ แร่ธาตุทสํี าคัญ คือแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัส วัยรุ่นควรดืมนมวันละ 2 – 3 แก้ว รวมทังอาหารทีมีแคลเซียมสูง ได้แก่ เต้าหูผ้ กั ใบเขียว
กุง้ แห้ง และปลาตัวเล็กทีกินได้ทงตั
ั ว เป็ นต้น ควรงดนําอัดลม เนืองจากในนําอัดลมมีกรดฟอสฟอริก
ซึงทําให้เกิดการสลายของกระดูก (bone resorbtion)
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3. วันรุ่นควรได้รบั อาหารทีมีธาตุเหล็กอย่างเพียงพอ ทังนีเนืองจากในช่วงวัยรุ่นทัง
ชายและหญิง จะมีปริมาณเลือดในร่างกายและมวลกล้ามเนือเพิมมาก เมือมีประจําเดือนวัยรุ่นหญิง
จะมีความต้องการเหล็กเพิมขึนและทําให้เสียงต่อการขาดธาตุเหล็กมากกว่าวัยรุ่นชาย เด็กหญิงที
ตังครรภ์ และวัยรุ่นหญิงทีเป็ นนักกีฬามีความเสียงสูงต่อการขาดธาตุเหล็กเช่นกัน อาหารทีมีธาตุ
เหล็กสูงคือ ตับ เนือสัตว์ ไข่แดง ผักใบเขียว ถัว และธัญพืชต่าง ๆ
4. วัยรุ่นหญิงทีควบคุมอาหารหรืออดอาหารเพือลดนํ าหนัก จะมีความเสียงต่อการ
ขาดวิตามิน รวมถึงวัยรุ่นทีกินอาหารแบบมังสวิรตั เิ พือต้องการควบคุมนําหนักหรือด้วยเหตุผลทาง
ศาสนาหรือด้านสังคมอืน ๆ ประโยชน์ ของอาหารมังสวิร ตั ิคอื มีโ คเลสเตอรอลตํา มีผ ลดีต่อการ
ควบคุมนําหนัก ระดับซีรมโคเลสเตอรอลและความดั
ั
นโลหิต แต่หากกินไม่ถูกส่วนอาจเสียงต่อการ
ขาดวิตามินดี บี 12 และ บี 2 โปรตีน แคลเซียม เหล็ก สังกะสี ไอโอดีน และกรดไขมันจําเป็ น ดังนัน
ควรได้รบั วิตามินอย่างเพียงพอตามปริมาณอ้างอิงทีควรได้รบั ประจําวัน อาหารทีมีวติ ามินสูงได้แก่
ผัก ผลไม้ต่าง ๆ ในกลุ่มทีถือมังสวิรตั อิ ย่างเคร่งครัดจึงควรได้รบั วิตามินรวมซึงเสริมแคลเซียมและ
เหล็ก
5. ใยอาหารมีความสําคัญในการลดระดับโคเลสเตอรอลและลดความเสียงต่อการเกิด
มะเร็งในสําไส้ใหญ่ ปริมาณใยอาหารทีวัยรุ่นควรได้รบั คือ วันละ 15 – 25 กรัม อาหารทีมีใยอาหาร
สูง ได้แก่ อาหารกลุ่มธัญพืช ผัก และผลไม้
นอกจากนันองค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและเกษตรได้มกี ารจัดประชุม
แนะนําการจัดทําแนวทางการบริโภคอาหารเพือสุขภาพสําหรับประชากรทัวโลกขึน ซึงแนวทางการ
บริโ ภคอาหาร (Food-based dietary guidelines : FBDGs) คือ ข้อความการแนะนํ าการบริโ ภค
อาหาร เพือสุขภาพทีดีสําหรับบุคคลทัวไป เป็ นข้อแนะนําทีเน้นทีตัวอาหารทีบุคคลควรกินโดยที
ไม่ได้กล่าวถึงเรืองของสารอาหาร และข้อแนะนําควรมีการกําหนดปริมาณอาหารพืนฐานให้ เพือการ
วางแผนการจัดอาหารในแต่ละมือและตลอดวัน โดยคณะผู้เชียวชาญด้านโภชนาการจากประเทศ
ต่างๆ ทัวโลกกําหนดหลักการในการจัดทําแนวทางการบริโภคอาหาร ซึงได้มกี ารติดตามและให้
คํา แนะนํ า ประเทศต่ า งๆ ในการจัด ทํา แนวทางการบริโ ภคอาหาร โดยการจัด ประชุ ม และมี
ผู้เชียวชาญจากประเทศต่างๆ เป็ น ทีปรึกษาและวิท ยากร ครังล่าสุดคือในปี ค.ศ. 2010 ทีเมือง
นิวเดลฮี ประเทศอิน เดีย กลุ่มประเทศในเอเชีย 16 ประเทศ ซึงได้ข้อสรุปคือมีข้อเสนอแนะแนว
ทางการบริโภคอาหารสําหรับวัยต่างๆ ตังแต่แรกเกิดถึงสูงอายุ ซึงแนวทางการบริโภคอาหารสําหรับ
เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี มีดงั นี (ประไพศรี ศิรจิ กั รวาล. 2555)
1. การกินอาหารอย่างหลากหลายประเภท
2. กินอาหารให้ครบ 3 มือหลักและอาหารว่างหนึงมือในแต่ละวัน
3. การกินอาหารในเด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิงวัยรุ่นหญิงนันต้องการอาหารทีอุดม
ด้วยธาตุเหล็กในชีวติ ประจําวัน เช่น ไข่แดง ปลา ตับ ผักใบเขียว ถัวงอก ถัวต่างๆและเนือแดง เป็ น
ต้น
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4. กินผักหลากสีทงั ผักใบเขียว เหลือง ส้มและผลไม้เป็ นประจําทุกวัน
5. หลีกเลียงการกินอาหารทีมีปริมาณนํ าตาล เกลือและไขมันสูง เช่น ลูกอมต่างๆ
เครืองดืมทีมีรสชาติหวาน และของทอดต่างๆ เป็ นต้น
6. กินอาหารทีสะอาดและปลอดภัย
7. ส่งเสริมการดําเนินชีวติ ทีมีสุขภาพดี
8. หลีกเลียงการสูบบุหรีและการบริโภคเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์
ส่วนแนวทางการบริโภคอาหารสําหรับผูใ้ หญ่และผูห้ ญิงวัยเจริญพันธุม์ ดี งั นี
1. มีการกินและเพลิดเพลินกับอาหารทีหลากหลายอย่างน้อยสามมือต่อวัน
2. กินอาหารทีสะอาดและปลอดภัย
3. สามารถรักษาระดับนําหนักตัวให้คงทีเพือสุขภาพ
4. กินผักและผลไม้ในปริมาณมากทุกวัน
5. กินอาหารประเภทธัญพืชทีไม่ปนเปื อน ธัญพืชทีไม่ผ่านการขัดสีหรือมีการแปรรูปที
น้อยทีสุด
6. กินถัว เนือไม่ตดิ มันและ / หรือไก่และ / หรือไข่และ / หรือปลาและ / หรือนมหรือ
ผลิตภัณฑ์จากนมทุกวัน
7. กินอาหารทีประกอบไปด้วยไขมันหรือนํามันทีดีในปริมาณทีเพียงพอ
8. ใช้เกลือเสริมไอโอดีน
9. จํากัด ปริมาณนําตาลและการบริโภคเกลือ
10. การปฏิบตั ติ นให้มวี ถิ ชี วี ติ ทีดีต่อสุขภาพ ออกกําลังกายอย่างสมําเสมอ ไม่สบู บุหรี
ขีด จํากัดการบริโภคเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์
11. ดืมนําในปริมาณทีมากพอดีโดยต้องเป็ นนําดืมทีมีความสะอาดและปลอดภัย
สรุปได้วา่ วัยรุ่นเป็ นวัยเปลียนจากเด็กสู่วยั ผูใ้ หญ่ ทีมีการเปลียนแปลงทังด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญามาก ทําให้เกิดความเสียงต่อการได้รบั อาหารทีไม่เหมาะสม และ
การสร้างนิสยั การกินทีนําไปสู่ปัญหาสุขภาพในวัยผู้ใหญ่ วัยรุ่นจึงควรได้รบั คําแนะนําและดูแลการ
กินอาหาร รวมทังเรียนรูใ้ นการเลือกกินอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการตามวัย
การวัดพฤติ กรรมการกิ นอาหารเพือสุขภาพ
พฤติก รรมการกิน อาหารเพือสุ ข ภาพวัด จากแบบสอบถามทีผู้ว ิจ ัย สร้า งขึนจาก
แนวทางหลักการกินอาหารในวัยรุ่น ทีนําเสนอโดย ลัดดา เหมาะสุวรรณ (2547) และคู่มอื กินตามวัย
ให้พอดี โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2552) ในการศึกษาครังนีประกอบ
ไปด้วยลักษณะพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ 2 ด้านได้แก่ พฤติกรรมการเลือกกินอาหารเพือ
สุขภาพ และพฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ ลักษณะคําถามเป็ นมาตรประเมินค่า
5 ระดับ คือ 1= ไม่เคยทําเลย จนถึง 5=ทําเป็ น ประจํา ให้ผู้ตอบระบุตนเองได้ร ะบุความถีของ
พฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ การให้คะแนนจะให้คะแนนกลับกันสําหรับพฤติกรรมการกิน
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อาหารทีส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ นักเรียนทีได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผูท้ มีี พฤติกรรมการกิน
อาหารเพือสุขภาพดีกว่าผูท้ ได้
ี คะแนนตํา
การวิ จยั ทีเกียวข้อง
การศึกษาทีผ่านมาทีเกียวข้องกับสภาวะนํ าหนักคือค่ าดัช นีม วลกายและการกิน
อาหารเพือสุขภาพของวัยรุ่นในประเทศไทย พบว่าวัยรุ่นไทยยังคงมีพฤติกรรมการกินอาหารทีไม่
เหมาะสมและส่ง ผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพและภาวะนํ าหนักตัวของวัยรุ่น จากการศึกษาของ
อบเชย วงศ์ทอง (2541) ได้ศกึ ษาถึงลักษณะของพฤติกรรมการกินอาหารของวัยรุ่น พบว่าลักษณะ
การกิน ทีไม่เหมาะสมของวัยรุ่น ไทยมีอยู่ 6 ประการ ประการแรก วัยรุ่น มีพฤติกรรมอาหารตาม
แฟชันนิยม โดยเฉพาะอาหารพวกฟาสต์ฟู๊ด เช่น โดนัท ไก่ทอด แฮมเบอร์เกอร์ สเต็ก หรือพิชช่า
ซึงอาหารเหล่านีมีส่วนประกอบหลักเป็ นแป้ ง ไขมัน และนําตาล นอกจากนียังนิยมอาหารสําเร็จรูป
เช่น บะหมี อาหารและขนมขบเคียวต่าง ๆ ประการทีสองวัยรุ่นงดอาหารบางมือหรือ กินอาหารไม่
เป็ นเวลา วัยรุ่นมักงดอาหารเช้า ซึงอาจเนืองมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน คือ บางคนอาจตืนสาย
เนืองจากนอนดึก ทําให้ไม่ได้กนิ อาหารเช้ามักจะรวมไปกินในมือกลางวันเป็ นมือเดียว นอกจากนี
วัยรุ่นยังกินอาหารไม่เป็ นเวลาตามมืออาหาร มักกินอาหารตามใจตัวเอง เมือมีอาหารไม่ถูกปากอาจ
ไม่กนิ หันไปกินอาหารทีถูกใจแต่ไม่มปี ระโยชน์แทน ประการทีสามคือ วัยรุ่นมีการบริโภคอาหาร
เปลียนแปลงตามกลุ่มเพือน ประการต่อมาคือ วัยรุ่นมักกินผักและผลไม้ไม่เพียงพอ โดยมักจะชอบ
กินอาหารพวกเนือสัตว์ นําตาล แป้ ง เป็ นต้น ประการทีห้าคือ วัยรุ่นชอบบริโภคอาหารจุบจิบระหว่าง
มืออาหารหลัก นอกจากนียังเกิดกับวัยรุ่นทีเคยกินอาหารมากมาตังแต่เด็ก ๆ นิสยั การกินจุบกินจิบ
จึงติดตัวมาจนเข้าสู่วยั รุ่น ซึงทําให้เกิดโรคอ้วน โรคฟั นผุ ตามมา ประการสุดท้ายคือ วัยรุ่นหลงเชือ
และกินอาหารตามโฆษณาได้ง่าย ส่วนในเรืองของการกินฟาส์ฟู๊ดนัน การศึกษาของ เยาวลักษณ์
กล้ามาก (2549) ได้อธิบายและให้รายละเอียดของพฤติกรรมการกินฟาสต์ฟู๊ดเพิมเติมว่า เด็กวัยรุ่น
นิยมมีการนําเสนอตัวตนของวัยรุ่นผ่านสัญญะของการกินอาหารฟาสต์ฟู๊ด ทังในเรืองของรสนิยม
บุคลิกภาพ ลักษณะและความชอบส่วนตัว โดยฟาสต์ฟู๊ดเป็ นสัญญะของความเป็ นคนรุ่นใหม่ เป็ น
บุคคลทีทันสมัย มีรสนิยมและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี
นอกจากนันวลัย อินทรัมพรรย์ (2549) ได้ทาํ การศึกษาปัญหาเกียวกับโภชนาการของ
วัยรุ่น พบว่า ส่วนใหญ่มกั มีสาเหตุมาจากการเปลียนแปลงทางสรีรวิทยาของวัยรุ่นซึงเป็ นไปอย่าง
รวดเร็ว ทําให้วยั รุ่นไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลียนแปลงต่าง ๆ ของร่างกายได้ทนั จึงเกิด
ปั ญ หาด้านอารมณ์ขนึ วัยรุ่น เกิดความไม่แน่ ใจว่าตนเองยังเป็ นเด็กหรือโตเป็ น ผู้ใหญ่แล้ว ทําให้
ปฏิบตั ติ วั ไม่ถูกจึงเกิดปัญหาการปรับตัวในสังคมและกลัวว่าจะไม่เป็ นทียอมรับของเพือนฝูง หากใน
ระยะนีพ่อแม่ขาดความเข้าใจและเอาใจใส่ วัยรุ่นจะเกิดปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ทําให้วยั รุ่น
เกิดอารมณ์เครียดมากขึน และหาทางออกโดยการใช้อาหารเป็ นเครืองชดเชย ซึงสอดคล้องกับ ลัด
ดา เหมาะสุวรรณ ( 2547) กล่าวว่า การเติบโตอย่างรวดเร็ว และการเปลียนแปลงทางด้านสรีร ะ
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ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของวัยรุ่น ประกอบกับความไม่รแู้ ละขาดประสบการณ์
นําพาให้วยั รุ่นมีพฤติกรรมทางสุขภาพทีไม่เหมาะสมได้ พฤติกรรมการกินอาหารทีไม่เหมาะสมซึง
เริมในวัยนีจะนําความเสียงมาให้ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิงกินนิสยั ทีเกียวข้องกับการได้ร บั
สารอาหารทีไม่ครบส่วน การกินอาหารทีมีไขมันและโซเดียมสูง การนิยมดืมนําอัดลม การกินผัก
ผลไม้ ใยอาหารและอาหารทีมีแคลเซียมตํา อาจมีผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว นําไปสู่โรคอ้วน โรค
หลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคกระดูกพรุนในวัยผูใ้ หญ่
จากการทบทวนวรรณกรรมจากต่างประเทศ เฟรนช์ และคนอืนๆ (French; et al.
2012) ได้ทาํ การสังเคราะห์งานวิจยั พบว่า มีภาวะสันนิษฐาน (construct) ของลักษณะพฤติกรรมการ
กินของบุคคลจํานวนมากถูกนํามาศึกษาความสัมพันธ์กบั ค่าดัชนีมวลกาย ได้แก่ การตอบสนองต่อ
อาหาร ความเพลิดเพลิน ในการกิน อาหาร การตอบสนองต่อ ความรู้ส ึก อิม พฤติกรรมกินโดย
ปราศจากความรูส้ กึ หิว คุณค่าของสิงเสริมแรงทีเป็ นอาหาร (reinforcing value of food) การกินโดย
ปราศจากการยับยัง ผลจากการสังเคราะห์งานวิจยั พบว่าภาวะสันนิษฐานทีกล่าวมามีความสัมพันธ์
เชิง บวกกับต่อดัช นีมวลกาย นอกจากนียัง พบว่าตัวแปรทางจิตวิท ยาและพฤติกรรมศาสตร์บาง
ประการมีความสัมพันธ์กบั ค่าดัชนีมวลกายด้วย เช่น ลักษณะหุนหันพลันแล่นหรือการขาดการยับยัง
ชังใจนั นมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ นํ าหนัก ตัว ทีเพิมขึนอย่ า งมากและสมํ าเสมอในหลายช่ ว งเวลา
นอกเหนือจากปัจจัยด้านจิตวิทยาแล้ว พบว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรมยังมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการกิน
อาหารเพือสุ ข ภาพของวัย รุ่ น ด้ว ย ตัว อย่า งเช่ น การศึก ษาของ เวอร์ส แทรเท็น และคนอืนๆ
(Verstraeten; et al. 2014) ได้ศึกษาถึงการให้ความหมายของพฤติกรรมการกินอาหารที “ดีต่อ
สุขภาพ” และ “ไม่ดตี ่อสุขภาพ” รวมทังความสําคัญของพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพในกลุ่ม
วัยรุ่นชาวเอกวาดอร์ พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ให้ความหมายพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพว่า
เป็ นการการกินในปริมาณทีพอดี มีความสมดุลและมีความหลากหลาย อย่างไรก็ตามแม้จะมีความรู้
แต่วยั รุ่นก็ยงั มีคงความยากลําบากในการทีจะปฏิบตั ติ ามคําแนะนําในการกินอาหารทีดีต่อสุขภาพ
และมักกินอาหารทีพวกเขารับรูว้ ่าไม่ดตี ่อสุขภาพ ทังนีเนืองมาจากส่วนอุปสรรคด้าน การไม่มเี วลา
ความไม่พร้อมของอาหารเพือสุขภาพในโรงเรียนและการขาดความตระหนักในการปฏิบตั ิตาม
คําแนะนําการกินอาหารทีดีต่อสุขภาพ ส่วนปั จจัยด้านสังคมนัน พบว่าก็มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
กินอาหารเพือสุขภาพเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การศึกษาอิทธิพลของกลุ่มเพือนทีมีต่อพฤติกรรมการกิน
อาหารเพือสุขภาพของ สเทล และ ฟาน โคนิงสเบอร์กเกน (Stel; & van Koningsbruggen. 2015)
ซึงได้ทาํ การศึกษาเชิงทดลองพบว่าวัยรุ่นหญิงมีแนวโน้มทีจะได้รบั อิทธิพลจากพฤติกรรมของบุคคล
อืนโดยเฉพาะพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพในกลุ่มทีมีนําหนักตัวน้อยเมือเทียบกับกลุ่มทีมี
ภาวะนําหนักเกิน กล่าวคือ เมือกลุ่มเพือนกินอาหารเพือสุขภาพมาก กลุ่มทดลองมีแนวโน้มทีจะกิน
อาหารมากขึนตามไปด้วย โดยเฉพาะกลุ่มทีมีนําหนักตัวน้อย ทีกินอาหารสุขภาพตามกลุ่มเพือน
มากกว่ากลุ่มทีนําหนักเกินอย่างมีนยั สําคัญ
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การศึกษาวิจยั ทีกล่าวมา เห็นได้ว่าพฤติกรรมการกินอาหารและภาวะนําหนักได้รบั
อิท ธิพลมาจากทังปั จ จัย ด้า นจิต วิท ยาและสัง คมวัฒนธรรมมากมาย นักพฤติกรรมศาสตร์แ ละ
นักวิชาการจํานวนมากจึงได้พยายามศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารทีไม่เหมาะสมอันนําไปสู่ภาวะ
นําหนักเกินหรือนําไปสู่ความล้มเหลวของการควบคุมนําหนักและควบคุมอาหาร หรือพฤติกรรมการ
กินอาหารเพือสุขภาพอันส่งผลต่อสุขภาพทีดีและภาวะนําหนักทีเหมาะสม ในการศึกษาครังนีผู้วจิ ยั
จึงมุ่งศึกษาปั จจัยดังกล่าว โดยจากการทบทวนกรรมพบว่า “รูปแบบของพฤติกรรมการกินอาหาร”
เป็ นภาวะสันนิษฐานหนึงทีมีความสัมพันธ์กบั การกินอาหารเพือสุขภาพและดัชนีมวลกาย และภาวะ
สันนิษฐานทีเชือมโยงปัจจัยเสียงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ดังทีจะกล่าวถึงในส่วนที 2 ต่อไป

2. แนวคิ ดทีเกียวข้องกับรูปแบบการกิ นอาหาร
รูปแบบการกิ นอาหาร
รูป แบบการกิน อาหาร (eating styles) หมายถึง ลัก ษณะของพฤติก รรมการกิน ทีไม่
เหมาะสม ถูกนําเสนอโดยฟาน สทรีน ; และคนอืนๆ (Van Strien ; et al. 1986) ด้วยความมุ่งหมาย
ทีจะอธิบายลักษณะพฤติกรรมการกินทีส่งผลต่อภาวะนําหนักตัวของบุคคล จากการทบทวนทฤษฎี
ทางพฤติกรรมศาสตร์ทเกี
ี ยวข้องกับพฤติกรรมการกินร่วมกับการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้อง ฟาน
สทรีน ; และคนอืนๆ (Van Strien; et al. 1986) ได้แบ่งรูปแบบการกินอาหารออกเป็ น 3 แบบ ได้แก่
รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง รูปแบบการกินเพราะอารมณ์ และรูปแบบการกินเพราะสิงกระตุน้
ภายนอก ซึงแต่ละแบบมีรายละเอียดและแนวคิดเบืองหลังดังนี
2.1 รูปแบบการกิ นเพราะอารมณ์
รูปแบบการกินเพราะอารมณ์ (Emotional eating) คือ พฤติกรรมการกินอาหารเพือ
ตอบสนองต่อสภาพอารมณ์ท างลบทีเกิดขึนกับบุคคล (Van Strien; et al. 1986) เช่น ความรู้สกึ
โกรธ กลัว หรือกังวลใจ (Cebolla; et al. 2014) ดังนันรูปแบบการกินดังกล่าวจึงเป็ นการตอบสนอง
ทีไม่เหมาะสมต่อความรู้สกึ ทุกข์ใจหรือไม่สบายต่างๆ ทีเกิดขึนกับบุคคล (Cebolla; et al. 2014;
citing Gold; & Chrousos. 2002; Greeno; & Wing. 1994; van Strien; et al. 2013) บุ ค ค ล ที มี
รูปแบบการกินอาหารชนิดนีมีแนวโน้มจะใช้การกินอาหารเพือลดอารมณ์ทางลบทีเกิดขึน กล่าวคือ
บุคคลทีมีแนวโน้ มทีจะถูกกระตุ้นทางอารมณ์ได้ง่ายมีความเสียงทีจะต้องเผชิญความเครียดและ
อารมณ์ทางลบ เช่น อารมณ์เศร้า กังวล เมือบุคคลกลุ่มนียังไม่สามารถจัดการอารมณ์ท างลบได้
อย่างเหมาะสมจึงมีแนวโน้มทีจะใช้การแก้ปัญหาทีมุ่งจัดการอารมณ์ทส่ี งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่า
คนทัวไป เช่น ดืมสุราและใช้สารเสพติดอืน รวมถึงการมีพฤติกรรมการกินเพือบรรเทาความเครียด
และความกดดันทีเกิดขึน โดยเฉพาะอาหารทีประกอบด้วยนําตาลและไขมัน (comfort food) ทีช่วย
ลดความเครียดและอารมณ์ ท างลบได้อ ย่างรวดเร็ว แต่ส่ง ผลเสียต่อสุขภาพตามมา (Butcher;
Mineka; & Hooley. 2007; Elfag; & Erlanson- Albertsson. 2006; Elfhag; & Morey. 2008) ซึ ง
สอดคล้องกับการศึกษาเชิงทดลองของ พูล และคนอืนๆ (Pool; et al. 2015) ทีพบว่า ความเครียด
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นันได้เพิมความต้องการได้มาซึงรางวัล (reward pursuits) ซึงส่ง ผลให้อิน ทรีย์มแี นวโน้มทีจะถูก
กระตุ้นได้ง่ายและรุนแรงจากสิงเร้าทีได้มาซึงความพึงพอใจ เช่น การกินอาหารในปริมาณมากใน
เวลาสันๆ หรือทีเรียกว่าพฤติกรรมการกินแบบ “สวาปาม” (binge eating) รวมถึงการใช้สารเสพติด
และการพนันด้วย
ความแตกต่างระหว่างรูป แบบการกิน เพราะอารมณ์ กบั พฤติกรรมการกิน เพราะ
ความรู้สกึ หิวเนืองจากความต้องการทางกายสามารถอธิบายได้ดงั นี รูปแบบการกินเพราะอารมณ์
เป็ น พฤติกรรมทีเกิดจากความรู้ส ึกอยากกิน อะไรบางอย่างทีเกิด ขึนในทัน ทีท นั ใดเพือเติม เต็ม
ความรู้สกึ อยากโดยทีไม่ได้เกิดจากการทีร่างกายขาดหรือต้องการอาหาร เมือได้ กนิ สิงทีอยากกิน
แล้วจะเกิดความรูส้ กึ พึงพอใจทีเป็ นการตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของบุคคล สอดคล้อง
กับที Greeno;&Wing (1994) กล่าวว่ารูปแบบการกินเพราะอารมณ์เป็ นการตอบสนองต่อสิงกระตุ้น
เร้าทางอารมณ์ ในขณะทีเมือร่างกายขาดอาหารจะมีการตอบสนองตามปกติ ส่วนการกินเพราะรูส้ กึ
หิวเป็ นลักษณะทางกายภาพทีค่อยๆเกิดขึน ดังที Geiselman (1996) ได้อธิบายว่า ความรู้สกึ หิว
เนืองจากร่างกายขาดและมีความต้องการอาหาร โดยมีกลไกทางสรีรวิทยาหลายระบบทีควบคุมการ
เริมและการหยุดกินอาหารทีมีความซับซ้อน เช่น ระบบพฤติกรรมแรงจูงใจ และระบบฮอร์โมนจาก
ต่อมไร้ท่อ เป็ นต้น ดังนันหากบุคคลกินอาหารเพราะมีความรู้สกึ หิวบุคคลนันย่อมมีแนวโน้มทีจะ
หยุดกินเมือเขารูส้ กึ อิมแล้ว
รู ป แบบการกิน เพราะอารมณ์ มีพืนฐานมาจากแนวคิ ด ทฤษฎี จ ิ ต กายาพาธ
(psychosomatic theories) โดยทฤษฎีกลุ่มนีได้อธิบายว่าเป็ นรูปแบบการกินอาหารทีสืบเนืองมาจาก
สภาพอารมณ์ทางลบทีเกิดขึน โดยปกติเมือบุคคลถูกกระตุ้นเร้าให้เกิดอารมณ์ เช่น ความโกรธ
ความกลัวหรือความวิตกกังวล จะทําให้ไม่มคี วามรู้สกึ อยากกินอาหาร โดยการถูกกระตุ้นเร้าทาง
อารมณ์นนจะไปยั
ั
บยังการเคลือนทีของกระเพาะอาหาร (Carlson. 1916) และการปล่อยนําตาลจาก
ตับเข้าสู่กระแสเลือด (Cannon, 1915) สิงเหล่านีเป็ นปฏิกริ ิยาทางสรีรวิทยาทีมีความสัมพัน ธ์กบั
ความวิตกกังวล การถูกกระตุน้ เร้าทางอารมณ์และความเครียด ส่งผลให้นําหนักลดลงและกินอาหาร
ได้น้อยลง แต่สําหรับบางคนการถูกกระตุ้นเร้าทางอารมณ์และความเครียดนําไปสู่การกินอาหารที
มากเกินไป ดังนัน"รูปแบบการกินเพราะอารมณ์" ตามทฤษฎีดงั กล่าวนี จึงพบในบุคคลทีกินอาหาร
เพือตอบสนองต่อการถูกกระตุ้นเร้าทางอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิงจากความวิตกกังวลและภาวะ
ซึมเศร้ามากกว่าในการตอบสนองต่อสัญญาณภายในทางสรีวทิ ยาของร่างกาย เช่น ความรู้สกึ หิว
และความความรูส้ กึ อิม (Van Strien. 1986) ดังแสดงจากภาพประกอบ 2
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ความเครียดยับยังการเคลือนทีของกระเพาะอาหาร
และการปล่อยนําตาลไปยังกระแสเลือด

ปฏิกริ ยิ าปกติ

กินน้อยลง
นําหนักตัวลดลง

ความรูส้ กึ อิม

ปฏิกริ ยิ าทีผิดปกติ

รูปแบบการกิน
เนืองจากอารมณ์

ภาพประกอบ 1 ความเครียดและความอิมตามแนวคิดทฤษฎีจติ กายาพาธ (Psychosomatic theory)
ทีมา: Van Strien (1986).
แรกเริมนันทฤษฎีจ ิตวิเคราะห์แบบดังเดิม (classical psychoanalysis theory) ได้
อธิบายถึงรูปแบบการกินเพราะอารมณ์ในแง่ของพัฒนาการในระยะปาก (oral stage) ว่าอาหารทีกิน
เป็ นแหล่งของความสุขในช่วงปี แรกของชีวติ ปากทําหน้าทีเป็ น erogenous zone ซึงในช่วงเวลานี
มารดาจะเป็ นแหล่งทีให้ความรักของเด็ก และเด็กเกิดการเรียนรูท้ จะเชื
ี อมโยงการกินอาหารต่อการ
ดูแลเอาใจใส่ของมารดา ในกระบวนการพัฒนาการตามปกตินันความต้องการทางปากจะค่อยๆ
กลายเป็ นการบู ร ณาการเข้า กับ กระบวนการทางประสาทสัม ผัส อืน ๆ แต่ ถ้ า มีเ หตุ ก ารณ์ ท ี
กระทบกระเทือนจิตใจเกิดขึนในระหว่างกระบวนการนีเด็กอาจจะเกิดภาวะยึดติดหรือหยุดชะงักใน
ระยะใดระยะหนึงในขันเริมต้นของระยะพัฒนาการ หากเกิดการยึดติดในระยะปาก ก็เป็ นไปได้วา่ เด็ก
จะไม่สามารถลดความต้องการของการพึงพอใจทางปาก ส่วนในช่วงวัยผูใ้ หญ่เชือว่าการกินอาหาร
ว่าเป็ น สัญ ลักษณ์ ของการดูแลเอาใจใส่จ ากมารดา เมือเกิดความเครียดทางอารมณ์ บุคคลจึงมี
แนวโน้มทีจะหันไปหาอาหารและพยายามทีจะระลึกถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายจาก
ประสบการณ์ทเคยมี
ี
ในวัยเด็ก (Slochower, 1983 citing van Strien. 1986) ดังนัน รูปแบบการ
กินเพราะอารมณ์จงึ เป็ นการเรียนรูใ้ นการตอบสนองทีมักเกิดขึนในช่วงวัยรุ่นเมือเกิดอาการซึมเศร้า
หรือรูส้ กึ ว่าตนเองไม่ได้รบั การดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่อย่างเพียงพอ (Snoek; et al. 2007) อย่างไร
ก็ตามคําอธิบายดังกล่าวได้ร บั การวิพากษ์วจิ ารณ์ ว่าไม่ได้ระบุกลไกทีชัดเจนในการเปลียนแปลง
ความคับข้องใจทางปาก (oral fixations) ว่าลักษณะของอาการทีเฉพาะเจาะจงของพฤติกรรมการ
กินมากเกินไปนันเป็ นอย่างไร
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ต่อมากลุ่มแนวคิดทฤษฎีจติ กายาพาธ จึงได้ถูกนําเสนอขึนมาเพืออธิบายกลไกการ
เกิดของโรคอ้วน โดย แคพแลน และ แคพแลน (Van Strien. 1986 citing; Kaplan; & Kaplan.1957)
ซึงระบุว่าโรคอ้วนเป็ นผลมาจากการกินมากเกินไป และได้ตงสมมติ
ั
ฐานตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ พือ
อธิ บ ายว่ า เหตุ ใ ดบุ ค คลบางกลุ่ ม จึ ง มี พ ฤติ ก รรมการกิ น อาหารในปริ ม าณที มากเกิ น ไป
(Stroebe;Papies; & Aarts. 2008) และความรูส้ กึ อยากกินอาหารนันสามารถอธิบายได้ตามทฤษฎี
การเรียนรู้โดยการวางเงือนไขแบบดังเดิม เช่น ช่วงเวลาทีกินอาหาร หรือเป็ นผลมาจากสภาพการ
ถูกวางเงือนไข ตัวอย่างเช่นบุคคลทีได้เรียนรู้วา่ การกินอาหารช่วยลดความกลัวหรือความวิตกกัง วล
เนืองจากมีความคิดว่าตนเองควรจะกินอะไรก็ได้สกั อย่างหนึง ในเวลาทีเกิดอารมณ์เชิงลบถึงแม้วา่
ในขณะนันจะไม่รสู้ กึ หิวก็ตาม (Van Strien. 1986 citing; Kaplan; & Kaplan.1957) นอกจากนีได้มี
สมมติฐานเกียวกับ ความไว (sensitivity) ความไวต่อการรับรูส้ งชี
ิ นําทางอาหาร ทีนําเสนอโดย บรูช
(Van Strien. 1986; citing; Bruch. 1961.1964) ทีอธิบ ายไว้ว่า บุ ค คลทีมีนํ าหนัก ตัว มากจะไม่
สามารถแยกความแตกต่างของความรูส้ กึ หิวจากสัญญาณร่างกายได้ เนืองจากความล้มเหลวของพ่อ
แม่ในการสอนลูกให้รบั รูส้ ญ
ั ญาณความหิวและความแตกต่างระหว่างสัญญาณดังกล่าวและความรู้สกึ
ทางร่างกายอืนๆ ได้ เช่น การใช้อาหารเป็ นรางวัลหรือเป็ นตัวแทนของการแสดงออกซึงความรัก
สําหรับเด็ก เป็ นต้น เด็กจึงไม่ได้เรียนรูท้ จะแยกความแตกต่
ี
างของการส่งสัญญาณทางร่างกาย
การศึก ษาทางทฤษฎีจ ิต กายาพาธ ได้ศึก ษาการเกิดปฏิกิร ิย าทางอารมณ์ อย่าง
ต่อเนืองในกลุ่มตัวอย่างทีมีปัญ หานํ าหนักตัวพบว่า ประการแรก บุคคลทีมีนํ าหนักตัวมากจะมี
อารมณ์เชิงลบมากและมักจะมีความรุนแรงมากกว่าบุคคลทีมีนําหนักปกติ และประการทีสองบุคคลที
มีนํ าหนักตัวมากมักเพิมปริมาณอาหารในการกิน เพือการตอบสนองต่อความเครียดทางอารมณ์
เนืองจากการทีบุคคลดังกล่าวมีความคิดว่าการทีความวิตกกังวลลดลงได้นันเป็ นผลมาจากการกิน
อาหาร นอกจากนันยังพบว่าบุคคลทีมีนําหนักตัวมากมีพฤติกรรมการกินมากเกินไปเมือถูกกระตุน้
ทางอารมณ์ โดยมีการศึกษาพบว่าสภาวะอารมณ์ ส่ง ผลต่ อพฤติกรรมการกิน อาหารทังจากใน
ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร (Torres;&Nowson. 2007; citing Greeno; & Wing, 1994) และจากในสภาพ
เหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนตามธรรมชาติ (O'Connor; et al. 2008) อย่างไรก็อาจมีความแตกต่างกันไปตาม
ชนิดของสาเหตุความรุนแรงและจากประสบการณ์ทางอารมณ์ โดยอารมณ์เชิงลบทีมีลกั ษณะความ
รุนแรงสูง เช่น ความรูส้ กึ โกรธจะกระตุน้ เร้าอารมณ์และมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อทังทางการคิดและ
พฤติกรรมของบุคคล (Cox; & Harrison. 2008) ส่งผลให้บุคคลเกิดแรงจูงใจเพิมขึนทีจะกินอาหาร
(Macht; & Simons. 2000) อย่างไรก็ตามยังไม่มกี ารศึกษาทีถึงผลกระทบของอารมณ์เชิงลบทีมีต่อ
พฤติกรรมการกินอาหารในปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมทีแตกต่างกัน
โดยสรุปทฤษฎีจติ กายาพาธของพฤติกรรมการกิน อาหารเชือว่าการกิน อาหารอาจ
ช่วยลดความวิตกกังวลได้ และบุคคลทีมีนําหนักตัวมากนันมีพฤติกรรมการกินมากเกินไปเพือลด
ความรู้สกึ ไม่สบายใจ (Canetti;Bachar; & Berry. 2002) ดังนันทฤษฎีดงั กล่าวนี จึงมีสองกลไกที
อธิบายว่า ความวิตกกังวลอาจทําให้เกิดการกินมากเกินไป คือ ขันแรก เป็ นการอธิบายตามแนวคิด
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ของ แคพแลน และ แคพแลน (Van Strien. 1986 citing; Kaplan; & Kaplan.1957) ว่าการกินมาก
เกินไปอาจจะกลายเป็ นการเรียนรูท้ จะตอบสนองต่
ี
อความวิตกกังวล และการกินนันจะช่วยลดความ
วิตกกังวลได้ กลไกขันทีสองอธิบายได้โดย บรูช (Van Strien. 1986; citing; Bruch. 1961.1964)
ว่าความวิตกกังวลนันสามารถกระตุน้ ให้เกิดความอยากกินอาหารในผูท้ ยัี งไม่เกิดการเรียนรูท้ จะแยก
ี
ความแตกต่างของสัญญาณความหิวได้วา่ เป็ นสัญญาณทีเกิดเนืองจากอารมณ์นนเอง
ั
ทังนีหากนําปั จจัยทางด้านชีววิทยาและความชอบรสชาติอาหารเข้ามาร่วมอธิบาย
พบว่าเมือบุคคลมีความเครียดเรือรังจะส่งผลให้ปริมาณฮอร์โมนกลูโคคอร์ตคิ อยด์ (glucocorticoids)
มีมากขึน จะนํานําตาลทีถูกเก็บสะสมไว้ในเซลล์ออกมาใช้ การกินอาหารทีมีทงนํ
ั าตาลและไขมันสูง
(comfort food) จะออกฤทธิเหมือนการทํางานของฮอร์โมนกลูโ คคอร์ติคอยด์ โดยจะไปลดการ
ทํ า งานของระบบประสาทอัต โนมัติ ซ ิ ม พาเธติ ก ( Sympathetic nervous system) ทํ า ให้ ล ด
ความเครียดทีเกิดขึนได้ชวคราว
ั
อย่างไรก็ตามนําตาลทีได้รบั เพิมขึนจากการกินส่งผลให้มกี ารการ
สะสมพลังงานในเซลล์ไขมันแทนมีมากขึนตามไปด้วย (Elfhag; & Erlanson-Albertsson. 2006)
และจากการทํา การศึก ษาในคนและสัต ว์ข อง แดลแมน และคนอืนๆ (Dallman; et al. 2003;
Dallman;Pecoraro; & la Fleur. 2005) ได้พบว่านําตาลซูโครส (sucrose) สามารถลดความเครียด
เรือรังได้ เนืองจากมีกลไกการออกฤทธิลดการทํางานของแกนไฮโปทาลามัส-พิทูอทิ ารี-อะดรีนัล
(hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis) ทีเป็ น ส่ ว นหนึ งของระบบประสาทต่ อ มไร้ท่ อ ที
ควบคุมการตอบสนองของร่างกายต่อความเครียดและการทํางานต่าง ๆ ของร่างกาย ทําหน้าทีใน
การควบคุมสมดุลของการทํางานร่างกาย เช่น การย่อยและเผาผลาญอาหาร การเก็บสะสมพลังงาน
และการนําออกมาใช้ การทํางานของระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมคิ ุ้มกัน อารมณ์ ฯลฯ ซึงเหตุการณ์
ภายนอก สภาวะทางจิตใจ หรือการใช้สารทีออกฤทธิต่อจิตประสาท จะส่งผลกระทบต่อการทํางาน
ของ HPA axis ได้เสมอ โดยเมือบุคคลเกิดความเครียดและอารมณ์ทางลบ เช่น กังวล เศร้า จะส่งผล
ให้ ร่ า งกายมี ก ารเปลี ยนแปลง โดยความเครี ย ดจะกระตุ้ น ให้ ส มองส่ ว นไฮโพทาลามั ส
(hypothalamus) หลังฮอร์โมนคอร์ตโิ คโทรปิ น รีลสิ ซิงแฟคเตอร์ (corticotrophin releasing factor:
CRF ) ไปกระตุน้ การทํางานของต่อมใต้สมอง (pituitary glands) ซึงต่อมใต้สมองจะหลังอะดรีโนคอร์
ติโคโทรฟิ คฮอร์โมน (adrenocorticotrophic hormone : ACTH) ไปกระตุ้นการทํางานของหมวกไต
ชันนอก (adrenal cortex) กระตุน้ ให้เกิดการหลังฮอร์โมนกลูโคคอร์ตคิ อยด์ เช่น คอร์ตซิ อล (cortisol)
ซึงฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์จ ะกลับไปยับยังการทํางานของสมองส่วนไฮโพทาลามัส (negative
feedback cycle) นอกจากนี ACTH ยังกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตชันใน (adrenal medulla) หลังและ
แคททีโคลามีน (catecholamines) เช่น อะดรีนาลีน (adrenaline) ซึง คอร์ตซิ อลและ แคททีโคลามีน
นีเองทีเป็ นฮอร์โมนหลักทีทําหน้าเกียวกับความเครียด ก่อให้ระบบประสาทอัตโนมัตซิ มิ พาเธติก
ทํางาน เพือตอบสนองต่อความเครียดในลักษณะสูห้ รือหนี (fight or flight) การนํานําตาลทีเก็บสะสม
ในร่างกายออกมาใช้ (Bjorntorp; & Rosmond. 2000; Torres; & Nowson. 2007) โดยความเครียด
เรือรังได้ส่งผลให้ปริมาณ ฮอร์โมนกลูโคคอร์ตคิ อยด์มมี ากขึน ส่งผลให้เกิดความต้องการทีจะกิน
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อาหารทีมีนําตาลสูง (comfort food) ซึงจะไปลดการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัตซิ มิ พาเธติก
ในขณะเดียวกันปริมาณของฮอร์โมนกลูโคคอร์ตคิ อยด์ ทีเพิมขึนส่งผลให้มกี ารสะสมพลังงานในเซลล์
ไขมันแทน นอกจากนี นําตาลซูโครสมีกลไกการออกฤทธิผ่านทาง opiodergic pathways ในการลด
สภาวะการเร้าใน stressor-activated brain network แต่สภาพปัจจุบนั ทีบุคคลเผชิญแตกต่างจากใน
อดีตทีบุคคลไม่สามารถใช้กาํ ลังเข้าสูห้ รือหนีได้โดยทันทีทนั ใด เช่น พนักงานถูกหัวหน้างานตําหนิ
นักเรียนเครียดจากการอ่านหนังสือสอบ ซึงนําตาลทีถูกดึงออกมาไม่ได้ใช้ไปในการต่อสูห้ รือกิจกรรม
ทางร่างกาย นําตาลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บเข้าสู่เซลล์ร่างกาย แต่ถูกเปลียนไปเก็บในเซลล์ไขมันแทน
ก่อให้เกิดไขมันสะสมและเกิดเป็ นโรคอ้วน
กล่าวโดยสรุป รูปแบบการกินเพราะอารมณ์ คือการทีบุคคลมีแนวโน้มจะใช้การกิน
อาหารเพือลดอารมณ์ทางลบทีเกิดขึน แนวคิดเบืองหลังทีใช้อธิบายรูปแบบการกินดังกล่าวมาจาก
ทฤษฎีจ ิตกายาพาธทีเชือว่าการกิน อาหารอาจช่วยลดอารมณ์ท างลบทีเกิดขึนกับบุคคลเมือต้อง
เผชิญ กับสถานการณ์ ท ีไม่พึง ประสงค์ โดยเริมจากทฤษฎีจ ิตวิเคราะห์แบบดังเดิมได้อธิบายถึง
รูปแบบการกินเพราะอารมณ์ในแง่ของพัฒนาการในระยะปาก อย่างไรก็ตามคําอธิบายดังกล่าวยัง
ขาดความชัดเจนว่าลักษณะของอาการทีเฉพาะเจาะจงของพฤติกรรมการกินมากเกินไปนันเป็ น
อย่างไร ดังนัน นัน ฟาน สทรีน และคนอืนๆ (Van Strien; et al. 1986) จึงมีการอธิบายจากทฤษฎี
จิตกายาพาธว่าบุคคลมีพฤติกรรมการกิน อาหารเพือตอบสนองต่อการถูกกระตุ้นเร้าทางอารมณ์
โดยเฉพาะอย่างยิงจากความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้ามากกว่าในการตอบสนองต่อสัญญาณ
ภายในทางสรีวทิ ยาของร่างกาย เช่น ความรูส้ กึ หิวและความรูส้ กึ อิม นอกจากนันยังมีปัจจัยทางด้าน
ชีววิทยาและความชอบรสชาติอาหารเข้ามาร่วมอธิบายด้วย
2.2 รูปแบบการกิ นเพราะสิ งกระตุ้นภายนอก
รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุ้นภายนอก (External eating) นัน ฟาน สทรีน และคน
อืนๆ (Van Strien; et al. 1986) ได้ใ ห้ค วามหมายว่า เป็ น พฤติก รรมการกิน อาหารเพือการ
ตอบสนองต่อการชีนําจากภายนอกทีบุคคลอยูใ่ นสภาพแวดล้อม อธิบายได้วา่ เป็ นพฤติกรรมการกิน
อันเนืองมาจากถูกกระตุ้นจากอาหารทีจัดเป็ นสิงเร้าภายนอก เช่น กลิน ภาพและรสชาติของอาหาร
จากสภาพแวดล้ อ มทีเกียวข้อ งกับ อาหารหรือ การกิน อาหาร (Cebolla ; et al. 2014; citing
Schechter, 1971) ซึงพบได้ทวไปในบุ
ั
คคลทีมีนําหนักตัวปกติและบุคคลทีมีภาวะนําหนักเกินด้วย
(van Strien;Herman; & Verheijden. 2009) ดัง นั นรู ป แบบการกิน ดัง กล่ า วจึง เป็ นการกิน อัน
เนืองมาจากถูกกระตุ้นจากสิงเร้าภายนอกทีเกียวกับอาหารได้ง่าย เช่น กลิน ภาพ และรสชาติของ
อาหาร จากสือต่างๆ รวมถึงร้านค้าหรือสภาพแวดล้อมทีเกียวข้องกับอาหาร ส่งผลให้บุคคลรู้สกึ
อยากกินและทําให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาอาหาร พฤติกรรมการซือหรือพฤติกรรมกินอาหาร
ขนม หรือการดืมเครืองดืมทีเป็ นสิงกระตุน้ นัน
ทฤษฎีผลกระทบจากภายนอก (externality theory) เป็ นแนวคิดฐานรากของรูปแบบ
อัน เนื องมาจากถูก กระตุ้น จากสิงเร้า ภายนอก เสนอโดย แซคเตอร์ ; โกล์ด แมน และกอร์ดอน
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(Schachter;Goldman; & Gordon. 1968) ได้อธิบายว่า บุคคลทีมีรปู แบบการกินดังกล่าวมีแนวโน้ม
ทีจะถูกกระตุ้นจากอาหารทีจัดเป็ นสิงเร้าภายนอกได้ง่าย เช่น กลิน ภาพและรสชาติของอาหาร สือ
หรือสิงกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกเป็ น กระบวนการเรียนรู้ของบุคคลทีเกียวข้องกับเรือง
อาหารหรือ การกิน อาหาร (Blumenthal; & Gold. 2010) โดยทีไม่ คํา นึ ง ถึง ความหิว หรือ ความ
ต้องการทางสรีรวิทยา ความเชือพืนฐานของทฤษฎีนีคือ สภาวะภายนอกซึงสือหรือตัวชีนํ าของ
อาหาร (external food cue) นันมีความเกียวข้องกับการกินอาหารของบุคคลทีมีภาวะนําหนักเกิน
ไม่ ใ ช่ ส ภาวะภายในของบุ ค คล ดัง นันสิงทีเป็ น ตัว ชีนํ า จากภายนอกทีเกียวข้อ งกับ อาหารทัง
คุณ ลักษณะภายนอกของอาหาร เช่น รสชาติท ีอร่อยถูกปาก หรือลักษณะสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพซึงเป็ นสัญญาณทีสือถึงความอร่อยของอาหาร ทีบุคคลสามารถมองเห็นอาหารหรือได้กลิน
ของอาหารทีเป็ นตัวชีนําไปสู่อาหารนันๆ รวมถึงสถานการณ์ทมีี ความเกียวข้องกับการกินอาหารของ
บุคคลอย่างสมําเสมอ เช่น ช่วงเวลาอาหารมือกลางวัน หรือมือคํา เป็ น ต้ น ซึงจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ทแข็
ี งแกร่งจากการศึกษาเชิงทดลองทังในสภาพทีเกิดขึนจริงตามธรรมชาติและจากการ
ทดลองในห้องปฏิบตั กิ ารได้สนับสนุ นแนวคิดดังกล่าวนี (Stroebe;Papies; & Aarts. 2008; citing
Goldman; Jaffa; & Schachter. 1968; McArthur; & Burstein. 1975; Nisbett. 1968; Ross. 1974;
Schachter; & Friedman. 1974; Schachter; et al. , 1968; Schachter; & Gross. 1968; Tom; &
Rucker. 1975) ดังนันบุคคลทีมีภาวะนําหนักเกินจึงมีแนวโน้มทีจะกินมากเกินไปเพือตอบสนองต่อ
สิงกระตุน้ เร้าจากภายนอกคือตัวชีนําทีเกียวข้องกับอาหาร แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถอธิบายได้
ว่าเหตุใดบุคคลทีมีภาวะนําหนักเกินจึงมีความไวต่อการกระตุ้นจากสิงชีนําจากภายนอกอย่างมาก
ต่อมาจึงได้มกี ารอธิบายในภายหลังเกียวกับทฤษฎีดงั กล่าว โดย แชคเตอร์ และโรดิน (Schachter;
& Rodin. 1974) เพือทําความเข้าใจว่าบุคคลทีมีภาวะนําหนักเกินนันแนวโน้มจะกินมากเกินไปนัน
จะมีความไวต่อสิงชีนํ าจากภายนอกทีเกียวข้องกับ อาหาร ซึงคําอธิบายดัง กล่าว ได้พฒ
ั นาต่อ
ยอดจากทฤษฎี “set-point theory of body weight” ทีนําเสนอโดย นิสเบ็ทท์ (Stroebe; Papies; &
Aarts. 2008; citing Nisbett. 1972) ตามทฤษฎีนีอธิบายได้โดยความเชือทีว่า ในแต่ละบุคคลได้
กําหนดนําหนักตัวทีเหมาะสม (set-point ) ของตนเองไว้แตกต่างกัน ซึงบุคคลทีมีนําหนักเกินจะ
กําหนดนํ าหนักตัวทีเหมาะสมของตนเองสูง เกินกว่านําหนักตัวทีเหมาะสมตามบรรทัดฐานทีถูก
กําหนดโดยสังคมวัฒนธรรม ดังนันบุคคลเหล่านีจึงพยายามดํารงไว้ซงนํ
ึ าหนักทีเหมาะสมตามที
ตนเองได้กาํ หนดไว้ ส่งผลให้ไม่สามารถลดนําหนักเพือให้มรี ปู ร่างทีเป็ นปกติตามทีสังคมคาดหวังได้
หรือหากบุคคลเหล่านีมีความต้องการทีจะลดนําหนักก็ทําได้อย่างยากลําบาก เพราะนําหนักตัวที
เหมาะสมของพวกเขามากเกินกว่าทีบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมได้กาํ หนดไว้ นอกจากนันบุคคลกลุ่ม
นียัง มีความทนทาน (tolerant) หรือความสามารถในการหักห้ามใจตนเองต่ออาหารได้น้อยกว่า
บุคคลทีมีนําหนักปกติ และพบว่าพฤติกรรมการกินของบุคคลทีมีนําหนักเกินได้รบั อิทธิพลจากการ
มองเห็นอาหารมากกว่าทีคนทีมีนําหนักตัวปกติ สรุปได้วา่ ประการแรกบุคคลทีมีนําหนักเกินนันอาจ
มีความไวในการตอบสนองต่อการ "ชีนํ าจากภายนอก" ทีเป็ น ตัวส่ง สัญ ญาณจากลักษณะตาม
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ธรรมชาติของอาหารเองหรือสภาพแวดล้อมทีมีความเกียวข้องกับอาหารสูง ประการทีสองบุคคลทีมี
นําหนักเกินอาจจะมีช่วงของระดับการตอบสนองในทางสรีรวิทยาต่อสภาวะ "ภายใน" ของความรูส้ กึ
หิวและความความรูส้ กึ อิมทีกว้างกว่าบุคคลทีมีนําหนักตัวปกติ ดังนันจึงมีโอกาสทีจะกินอาหารเพือ
ตอบสนองต่อสิงกระตุ้นของอาหารโดยไม่คํานึงถึง ความหิวและความอิมของตนเองซึงเป็ นภาวะ
ภายในของร่างกายได้
นอกจากนันแนวคิดทีเกียวกับ “รางวัล” ได้อธิบายถึงกลไกของพฤติกรรมการกินของ
บุคคลดังนี เนืองจากรางวัลเป็ นสิงเสริมแรงทีทําให้พฤติกรรมของบุคคลมีความถีหรือความเข้มมาก
ขึน ซึงรางวัลอาจจะเป็ นสิงของหรือเป็ นรางวัลทางใจก็ได้ เช่น ความพึงพอใจ ความตืนเต้น ความ
สนุ กสนาน ดัง นันความสุขทีได้จ ากการใช้สารเสพติดรวมไปถึงการกิน อาหารก็นับว่าเป็ นรางวัล
เช่นกัน ซึงเมืออธิบายด้วยการทํางานของระบบประสาทของแต่ละบุคคล โดยมีเส้นทางของระบบ
ประสาททีเกียวข้องกับการตอบสนองต่อรางวัลเรียกว่า “ระบบการให้ร างวัลตอบแทน (reward
system)” บริเวณ mesolimbic pathway ซึงเป็ นส่วนหนึงของ dopamenergic pathway ซึงบริเวณ
ดังกล่าวมีความไวต่อความพึงพอใจ โดยเฉพาะความสุขทีได้รบั การกระตุ้นจากสารเสพติดต่าง ๆ
รวมไปถึง นํ าตาล (Cannon; & Bseikri. 2004; Elfhag; & Erlanson-Albertsson. 2006) โดยเมือ
บุคคลได้รบั รางวัลและมีความพึงพอใจ จะทําให้สมองส่วนนีถูกกระตุน้ และเกิดการหลัง dopamine ที
บริเวณ mesolimbic pathway ดังกล่าวทําให้บุคคลมีความพึงพอใจ จดจําความสุขดังกล่าวเอาไว้
และมีแ นวโน้ ม ทีมีพ ฤติก รรมทีส่ ง ให้ เ กิด ความพึง พอใจซํ าแล้ ว ซํ าอีก (Elfhag; & ErlansonAlbertsson. 2006) สอดคล้องกับการศึกษาของ เนเดอคอูน และคนอืนๆ (2006) (Nederkoorn; et
al. 2006) ได้พบว่าเด็กอ้วนมีลกั ษณะไวในการตอบสนองต่อรางวัล (sensitivity to reward) รู้สกึ
คุกคามจากการลงโทษน้อย ส่งผลให้เลือกความสุขทีอยู่ตรงหน้า โดยไม่คํานึงถึงผลเสียทีจะตามมา
อย่างไรก็ตามความแตกต่างทางสรีระวิทยาส่งผลให้แต่ละบุคคลมีความไวต่อการตอบสนองต่อรางวัล
แตกต่างกัน ซึงความแตกต่างทางสรีระวิทยา ในกรณีของโรคอ้วนและภาวะนําหนักเกิน บุคคลทีมี
ลักษณะไวต่อการตอบสนองต่อรางวัลมีแนวโน้มทีจะแสวงหาความพึงพอใจจากการกินอาหาร หรือมี
รูปแบบการกินอาหารทีเรียกว่า รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุน้ ภายนอก(external eating) มากกว่า
คนอืน ๆ บุคคลทีมีลกั ษณะไวต่อการกระตุ้นด้วยรางวัลส่งผลให้บุคคลมีบุคลิกภาพแบบหุนหันพลัน
แล่น (impulsive) และแสวงหาต่อการกระตุ้น เร้าและความตืนเต้น (sensation and excitement
seeking) เช่นเดียวกันคนทีมีลกั ษณะไวต่อตอบสนองต่อด้วยรางวัลจึงมีแนวโน้มทีจะตอบสนองต่อ
อาหารทีเข้ามากระตุน้ โดยไม่คาํ นึงถึงผลเสียทีจะเกิดตามมา ส่งผลให้มคี วามเสียงต่อภาวะนํ าหนัก
เกินและโรคอ้วนมากกว่า
จากทีกล่าวมานันจึงสรุปได้วา่ รูปแบบการกินอาหารเนืองจากสิงกระตุน้ ภายนอก อาจ
มีส าเหตุมาจากแนวคิดทฤษฎีผลกระทบจากภายนอกทีอธิบายว่าบุคคลถูกกระตุ้น จากอาหารที
จัดเป็ นสิงเร้าภายนอกได้ รวมทังแนวคิดเรืองความแตกต่างกันทางสรีระวิทยาทีมคี วามไวต่อการ
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ตอบสนองต่อรางวัลแตกต่างกัน จึงมีแนวโน้ มทีจะแสวงหาความพึง พอใจจากการกิน อาหารและ
ตอบสนองต่อสือหรือสิงเร้าทีเกียวข้องกับอาหารทีเข้ามากระตุน้ นันเอง
2.3 รูปแบบการกิ นแบบจํากัดตนเอง
รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง (Restrained eating) หมายถึง แนวโน้มของบุคคล
ทีจะมีความพยายามจํากัดการกินอาหารหรือพลังงานทีได้จากการกิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือลดหรือ
ควบคุมนําหนัก (Van Strien; et al. 1986) ดังนันรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองจึงหมายถึงการ
กินแบบการพยายามควบคุมตนเองและจํากัดพลังงานทีได้อาหาร โดยการปฏิเสธอาหาร การอด
อาหาร หรือการลดการกินอาหารทีมีปริมาณแคลลอรีสูง โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือลดหรือควบคุม
นํ าหนัก เฮอร์แมน และ โพลิว ี (Herman; & Polivy.1975) ได้เริมศึกษารูปแบบการกินแบบจํากัด
ตนเองตามแนวคิดกลุ่มการรู้การคิดทีมุ่งเน้นเรืองของแรงขับหรือความคิดอยากมีรูปร่างผอมบาง
โดยกล่าวว่าบุคคลทีมีรูปแบบการกินดังกล่าวจะมีลกั ษณะ "อดอาหารอย่างต่อเนืองและมีความวิตก
กังวลเกียวกับนําหนักตัวของตนเอง เมือปล่อยปละละเลยตนเองแล้วก็จะมีนําหนักตัวเพิมขึนอย่าง
มาก” อย่างไรก็ตามความเชือดังกล่าวยังเป็ นเพียงมุมมองดังเดิมทีกล่าวถึงลักษณะของบุคคลทีมี
รูปแบบการกินอาหารแบบจํากัดว่าเป็ นความผิดปกติของความรูส้ กึ อยากอาหารและการตอบสนอง
ต่อการกินอาหารของบุคคล
นอกจากนี Lowe (1993) ได้จาํ แนกลักษณะบุคคลทีมีรปู แบบการกินอาหารแบบจํากัด
ไว้ดงั นี
1. บุคคลทีมีนําหนักตัวตํากว่านําหนักตัวสูงสุดของตนเองและเคยมีความตังใจทีจะลด
นําหนัก
2. บุคคลทีปัจจุบนั กําลังลดนําหนัก
3. บุคคลทีมีพฤติกรรมการกินอาหารมากเกินไปและเคยลดนําหนัก ซึงบุคคลดังกล่าว
มีพฤติกรรมกินในปริมาณมากแล้วพยายามลดนําหนักวนซําไปเรือย ๆ
อย่างไรก็ตามบุคลคลทีมีลกั ษณะรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองทังสามแบบนันมี
ความเกียวข้องกับเรืองของรูปแบบความรูส้ กึ อยากกินอาหารและพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิงเร้า
ทีแตกต่างกันดังที โลเว; วิทลาว และเบลวาว (Lowe; Whitlow; & Bellwoar. 1991) ศึกษาพบว่า
บุคคลทีจํากัดอาหารซึงไม่ได้อยูใ่ นภาวะลดนําหนัก จะมีการกินอาหารบางอย่างค่อนข้างมากโดยที
ไม่ต้องมีอาหารกระตุ้น (preload) ในขณะทีบุคคลทีกําลังลดนําหนักจะกินอาหารน้อยกว่าโดยทีไม่
ต้อ งมีอ าหารกระตุ้น เช่ น เดีย วกัน ดัง นัน โลเว (Lowe. 1993) จึง ชีให้เ ห็น ว่า ในการวัด ภาวะ
สันนิษฐานของ "การจํากัดการกิน" ควรตระหนักถึงของความแตกต่างระหว่างการควบคุมอาหารใน
รูปแบบต่างๆด้วย
บุคลคลทีมีลกั ษณะรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองจะไม่พึง พอใจในร่างกายของ
ตนเองอยู่ใ นระดับสูง (Ruderman; & Grace. 1988) รวมทังอยากให้ตนเองมีรูป ร่า งทีผอมบาง
( Polivy; & Herman. 1987) แ ล ะ มี ค ว า ม รู้ สึ ก ก ลั ว ว่ า นํ า ห นั ก ข อ ง ต น จ ะ เ พิ ม ม า ก ขึ น
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(Vartanian;Herman;&Polivy. 2005) ซึงสันนิษฐานว่าบุคคลทีมีลกั ษณะรูปแบบการกินแบบจํากัด
ตนเองส่วนใหญ่ตอ้ งการทีจะบริโภคแคลอรีน้อยลงกว่าทีพวกเขาจําเป็ นต้องใช้และลดนําหนักของตน
ลงบางส่วน เพือทีจะหลีกหนีจากความรู้สกึ กลัวทีนําหนักของตนเพิมขึนและให้มนี ําหนักตัวตาม
เป้ าหมายทีตนตังไว้ อย่างไรก็ตามสมมติฐานของ โพลิว ี และ เฮอร์แมน (Polivy; & Herman. 1987)
ได้กล่าวว่าบุคคลทีมีลกั ษณะรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองมีความปรารถนาทีจะมีร่างกายผอม
บางตามอุดมคติของตน ซึงเป็ น แรงขับทีต้องการผอมในระดับของความผอมทีไม่ดีต่อสุข ภาพ
การศึกษาของ เชิร์นยาค และ โลเว (Chernyak; & Lowe. 2008) ทีศึกษาเปรียบเทียบแรงขับของ
การมีรูปร่างผอมและความรู้ส ึกกลัวอ้วนในบุคคลมีรูปแบบการกิน อาหารทังแบบจํากัดและกิน
ตามปกติ พบว่า บุคคลทีมีรปู แบบการกินอาหารแบบจํากัดมีแรงขับอยากผอมและมีความกลัวอ้วน
สูงกว่าบุคคลปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ข้อค้นพบดังกล่าวได้สนับสนุ นสมมุตฐิ านทีว่าคนทีมี
รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองมีความต้องการทีจะมีรูปร่างผอมบาง ซึงไม่ใช่แรงขับทีดีต่อสุขภาพ
และกลายเป็ นความผอมทีจะส่งผลให้เกิดพยาธิสภาพทางกายในทีสุด
นอกจากนันบุคคลทีมีรปู แบบการกินแบบจํากัดตนเองจะตังเป้ าหมายในการควบคุม
นําหนักของตนโดยการลดและปฏิเสธอาหารทีมีแคลอรี หรือการอดอาหารเพือลดนําหนักเป็ น ปั จจัย
เสียงทีจะพัฒ นาไปเป็ น โรคหรือ การกิน ทีผิด ปกติ (Lowe;&Thomas. 2009; citng Garner; &
Fairburn, 1988; Butryn; & Wadden. 2005; Keys; Brozek; Henschel; Mickelsen; & Taylor. 1950;
Russell. 1979) ซึงประเมินได้จากการทีบุคคลนันมีความลังเลทีจะยับยังตนเองหรือยอมรับทีจะกิน
อาหารทีมีแคลลอรี (Heatherton;Herman;&Polivy. 1991) โดยถือว่าตนเองสามารถบรรลุเป้ าหมาย
ได้สําเร็จหากเขาสามารถยับยังตนเองไม่กนิ อาหารทีมีแคลลอรีได้ ซึงเป็ นการตรวจสอบตนเองโดย
ใช้การรูก้ ารคิดและพฤติกรรม (cognitions & behaviors) ทีเกียวข้องกับการกินอาหาร (Stunkard; &
Messick. 1985; van Strien; et al. 2007) อย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานใดทีบ่งชีว่าบุคคลทีมี
รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองจะกินอาหารน้อยกว่าบุคคลทีไม่ได้ควบคุมอาหาร
รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง มีรากฐานมาจากแนวคิดกลุ่มการรูก้ ารคิด (cognitive
restraint) คือทฤษฎีการจํากัดหรือยับยัง (restraint theory) นําเสนอโดย เฮอร์แมนและแม็คค์ (Van
Strien. 1986; citing Herman; & Mack.1975) ทีทําการศึกษาต่อยอดจากแนวคิดของ นิส เบ็ทท์
(Nisbett. 1972) ได้อธิบายถึงของความแตกต่างของพฤติกรรมการกินระหว่างบุคคลทีเป็ นโรคอ้วน
กับบุคคลทีมีนําหนักปกติวา่ เป็ นการอดอาหารในทางสรีรวิทยา ซึงในงานวิจยั จํานวนมากได้พยายาม
ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการกินอาหาร โดย เฮอร์แมนและแม็คค์ (Van Strien. 1986; citing Herman;
& Mack.1975) ศึกษาพบว่าบุคคลทีมีการจํากัดการกิน อาหารของตนเองนันมีการกิน อาหารทีให้
พลังงานสูงมากกว่าบุคคลทีมีการกินอาหารตามปกติ โดยพฤติกรรมการกินอาหารของบุคคลนัน
ได้ร บั อิท ธิพลจากความต้องการทางสรีวทิ ยาและจากปั จ จัยอืนทีไม่ได้มาจากสรีวทิ ยาด้วย เช่น
บุ ค ลิก ภาพ การยับ ยังตนเองต่ อ ความกดดัน ทีเกิดขึน รวมทังผลจากการได้ร บั อาหารกระตุ้น
(preloading effect) ก็เป็ นปัจจัยหนึงทีมีความสําคัญต่อการกินด้วย กล่าวคือ การกินอาหารทีมีแคลอ

39
รีสูงจะกระตุ้นให้กลุ่มทีจํากัดอาหารมากกินอาหารอย่างขาดการยับยัง ขณะเดียวกันกลับส่งผลให้
บุคคลทีมีการกินตามปกตินนกิ
ั นอาหารได้น้อยลง ต่อมา เฮอร์แมน และ โพลิว ี (Herman; & Polivy.
1984) ได้เสนอทฤษฎีขอบเขตของพฤติกรรมการกินอาหาร (boundary model of eating behaviour)
ทีอธิบายว่า ในสภาวะปกติแรงผลักดันทางชีววิทยาจะกระตุ้นให้บุคคลรักษาปริมาณอาหารทีกินอยู่
ในช่วงทีเหมาะสม (diet boundary) เมือบุคคลอิม บุคคลทานอาหารน้อยกว่าขอบเขตการกิน ตรง
ข้ามกับเมือหิวบุคคลจะกินอาหารเกินขอบเขต ในกรณีของกลุ่มทีจํากัดอาหารมากนันขอบเขตของ
ช่วงทีเหมาะสมจะกว้างกว่ากลุ่มทีไม่จาํ กัดการกินอาหาร กลุ่มจํากัดอาหารมากจึงต้องประสบกับการ
ขาดอาหารปริมาณมากกว่าถึงจะหิว และกินอาหารปริมาณมากจึงจะอิม ต่อมาได้มกี ารเสนอว่าช่วง
ของการกินทีเหมาะสมนันไม่ใช่เกิดจากภาวะทางกาย แต่ขอบเขตดังกล่าวเป็ นขอบเขตทางใจซึงเกิด
จากกระบวนการรูก้ ารคิด เมือกลุ่มทีจํากัดอาหารมากไม่ได้ทานอาหารกระตุน้ (preload) พวกเขาจะ
ทานอาหารเพียงเล็กน้อยเพราะการกินมากกว่านีจะเกินขอบเขตการกินของพวกเขา แต่เมือได้กนิ
อาหารกระตุน้ เข้าไปแล้ว กลุ่มนีจะเชือว่าเขาได้กนิ เกินขอบเขตดังกล่าวไปแล้ว จึงไม่มเี หตุผลทีต้อง
ควบคุมการกินอีกต่อไป ส่งผลให้เกิดการกินอาหารในปริมาณมาก (binge eating) ตามมา
บทบาทของกระบวนการรู้คิดทีมีต่อการกิน อาหารตามแนวคิดของเฮอร์แมน ได้
กระตุ้นให้นักวิจยั จํานวนหนึงได้เริมศึกษากระบวนการคิด กับ การควบคุมอาหารและผลของการ
ได้รบั อาหารกระตุ้น (preloading effects) ซึงผลการศึกษาบางส่วนได้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว
โดยพบว่าหากกลุ่มทีควบคุมการกินอาหารเข้าใจผิดว่าอาหารทีตนเองกินเข้าไปมีแคลอรีสูง ผลของ
การได้ร บั อาหารกระตุ้น ก็เกิดขึนได้เช่น กัน ส่วน รูเดอร์แมน และ คริส เต็น เซน (Ruderman; &
Christensen. 1983) พบว่ากลุ่มทีมีการควบคุมอาหารสูงมีแนวโน้มทีจะมีความคิดทีไม่สมเหตุสมผล
(irrational thinking) โดยเฉพาะในเรืองอาหารและการกิน ส่งผลให้มคี วามเสียงทีจะเกิดพฤติกรรม
การกินอย่างขาดการยับยังเมือพวกเขาคิดว่าการควบคุมอาหารล้มเหลว ดังนันกลุ่มทีกินอาหารแบบ
จํากัดจึงมักประสบความล้มเหลวในการควบคุมอาหารบ่อยกว่า ซึงมีสาเหตุจากหลายปั จจัย เช่น
อาหารกระตุน้ สภาวะอารมณ์ทางลบ จึงมีขอ้ สงสัยว่ากลุ่มทีควบคุมอาหารมากอาจจะมีลกั ษณะของ
การเรียนรูก้ ารสินหวังบางรูปแบบ (learned helplessness) คือ รูปแบบการอธิบายสาเหตุความสิน
หวัง (learned helplessness attribution styles) ในกลุ่มทีมีปัญหาการกินผิดปกติในการปรับเปลียน
รูปแบบการอธิบายสาเหตุเพือลดความท้อแท้สนหวั
ิ งทีเกิดขึน ดังนี
1. รูปแบบการอธิบายสาเหตุความสินหวังจากปั จจัยภายนอก (External attribution
model of learned helplessness) สลิกแมน (Seligman. 1975) ตังสมมุติฐานไว้ว่า ความสินหวัง
(helplessness) เป็ นผลมาจากความเชือของบุคคล ทีเชือว่า ตนเองสามารถควบคุมสิงต่าง ๆ ทีจะ
เกิดขึนได้เพียงเล็กน้อย ดังนันผลลัพธ์ทเกิ
ี ดจากการกระทําของจึงเขามีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
หรือ อาจกล่ า วได้ว่า บุ คคลทีมักอธิบ ายผลลัพ ธ์ท ีเกิด ว่า มีส าเหตุ จ ากปั จ จัย ภายนอก (external
attribution) มีความเสียงทีจะเป็ นโรคซึมเศร้า ในกลุ่มผูท้ ควบคุ
ี
มอาหารสูงก็เช่นกัน หากเชือว่าการ
ควบคุมอาหารของตนทังทีทําสําเร็จและไม่สาํ เร็จล้วนมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกหรือสถานการณ์
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เมือได้กนิ อาหารกระตุ้นจะรูส้ กึ ว่าเป็ นความล้มเหลวทีมีสาเหตุมาจากภายนอกทีไม่สามารถควบคุม
ได้ ส่วนกลุ่มทีไม่ควบคุมการกินอาหารนันเมือกินอาหารกระตุ้น พวกเขามักไม่ได้มองว่าเป็ นความ
ล้มเหลวหรือไม่ได้มองว่าเกิดจากปัจจัยภายนอกทีควบคุมไม่ได้ และเริมกินอาหารอืน ๆ หลังอาหาร
กระตุน้ ลดลง
2. รูปแบบการอธิบายสาเหตุความสินหวัง จากปั จ จัยภายใน (Internalized failure
attribution model) อับรามสัน; สลิกแมน และทิสเดล (Abramson; Seligman; & Teasdale. 1978)
ได้ปรับปรุงแนวคิดของ สลิกแมน (Seligman. 1975) เพิมเติม โดยอธิบายว่าคนทีซึมเศร้าอธิบาย
สาเหตุความล้มเหลวทีเกิดขึนว่ามีลกั ษณะคงที (stable) มีสาเหตุจากปั จจัยภายใน (internal) และ
เกิดในทุกสถานการณ์ (global) ในขณะทีความสําเร็จของตนมีลกั ษณะไม่คงที (unstable) เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก (external) และมีลกั ษณะสถานการณ์ทเฉพาะเจาะจง
ี
(situational) เมือนํามาอธิบาย
กรณีของการควบคุมอาหารจะพบว่าการเรียนรู้ความสินหวังนันมักจะเกิดขึนในวงจรการควบคุม
อาหาร กลุ่มทีควบคุมการกินอาหารมักอธิบายสาเหตุความล้มเหลวของตนมาจากปัจจัยภายใน ทีมี
ลัก ษณะคงที และเกิด ขึนในสถานการณ์ ท วไป
ั
แต่ เ มือใดทีประสบความสํา เร็จ มัก อธิบ ายว่ า
ความสําเร็จของตนเองมาจากปั จจัยภายนอก มีลกั ษณะไม่คงที และเกิดขึนเฉพาะบางสถานการณ์
ส่วนกลุ่มทีไม่ควบคุมการกินอาหารมักมีการอธิบายสาเหตุของผลลัพธ์ในทางตรงกันข้าม การนํา
แนวคิดเรืองการอธิบายสาเหตุมาใช้ร่วมกับ preloading effects จึงก่อให้เกิด abstinence violation
effect (AVE) ซึงนําไปประยุกต์ใช้กบั การเสพติดหลายชนิด เช่น สุรา บุหรี รวมถึงพฤติกรรมการกิน
แนวคิดนีได้อธิบายว่าบุคคลมักอธิบายสาเหตุของการใช้สารเสพติดซําว่า มีสาเหตุจากปัจจัยภายใน
(internal) มีล ัก ษณะคงที (stable) และมีแ นวโน้ ม ทีจะเกิด ในทุ ก สถานการณ์ (global) จาก
ประสบการณ์ทเกิ
ี ดขึนทําให้เกิดการสรุปกฎเกณฑ์ (generalization) ของความล้มเหลวว่าตนเองไม่
สามารถควบคุมการกินของตนเองได้ ทําให้เกิดการกินในปริมาณมากในครังต่อ ๆ ไป สรุปได้วา่ กลุ่ม
ทีควบคุมการกินอาหารและได้รบั อาหารกระตุน้ มีแนวโน้มทีจะกินอาหารปริมาณมากกว่ากลุ่มทีไม่ได้
กินอาหารกระตุน้ ส่วนกลุ่มทีไม่ควบคุมอาหารและได้รบั อาหารกระตุน้ มีแนวโน้มทีจะกินอาหารน้อย
กว่ากลุ่มทีไม่ได้รบั อาหารกระตุน้ เมือบุคคลถูกกระตุน้ จากอาหารทีอยากกินตลอดเวลา สถานการณ์
ดังกล่าวทําให้เสียงทีจะพลาดท่ากินอาหารซึงขัดกับข้อบังคับทีตนเองวางไว้ ดังนันในกลุ่มทีจํากัด
การกิน อาหาร เมือได้ทานอาหารกระตุ้ น ส่งผลให้รบั รู้ว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ททํี าให้ควบคุม
นําหนักไม่สําเร็จ ส่วนกลุ่มทีควบคุมอาหารตําเชือว่าพฤติกรรมการกินมีสาเหตุมาจากตนเอง จึง
พยายามลดอาหารเมือได้กนิ อาหารกระตุ้น แสดงว่ากลุ่มทีควบคุมการกินอาหารรูส้ กึ สินหวังในการ
ควบคุมอาหารเนืองจากสถานการณ์ภายนอกและประเมินอาหารกระตุน้ ว่าเป็ นปัจจัยภายนอก
กล่าวโดยสรุปรูปแบบการกินอาหารแบบจํากัดพัฒนามาจากแนวคิดกลุ่มการรู้การคิด
ในการจํากัดยับยัง (cognitive restraint) ทีเชือว่ากระบวนการรูค้ ดิ ส่งผลต่อพฤติกรรมการกินอาหาร
ของบุคคล รูปแบบการกินอาหารชนิดนีแสดงถึงแนวโน้มของบุคคลทีมีความพยายามจํากัดการกิน
อาหารหรือลดพลังงานทีได้จ ากการกินเพือลดนํ าหนักตัวและลดความกัง วลเกียวกับนํ าหนักของ
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ตนเอง อย่างไรก็ตามบุคคลทีมีการควบคุมอาหารสูงมีแนวโน้มทีจะมีความคิดทีไม่สมเหตุสมผล
(irrational thinking) โดยเฉพาะในเรืองอาหารและการกิน ส่งผลให้มคี วามเสียงทีจะเกิดพฤติกรรม
การกินอย่างขาดการยับยังเมือได้รบั อาหารกระตุ้นทีมีแคลอรีสูง บุคคลกลุ่มนีจึงมีความคิดว่าการ
ควบคุ ม อาหารของตนเองล้ม เหลว และอาจจะมีล ัก ษณะของการเรีย นรู้ก ารสินหวัง (learned
helplessness) จากทังปั จจัยภายในทีมีลกั ษณะคงที และเกิดขึนในสถานการณ์ทวไปทํ
ั
าให้เกิดการ
สรุปกฎเกณฑ์ของความล้มเหลวว่าตนเองไม่สามารถควบคุมการกินได้ ส่งผลเกิดการกินในปริมาณ
มากต่อมา และปั จจัยภายนอกของบุคคล ทีเชือว่า ตนเองสามารถควบคุมสิงต่าง ๆ ทีจะเกิดขึนได้
เพียงเล็กน้อย โดยการควบคุมอาหารของตนทังทีทําสําเร็จและไม่สาํ เร็จล้วนมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอก เมือได้กิน อาหารกระตุ้น จะรู้ส ึกว่าเป็ น ความล้มเหลวทีมีส าเหตุมาจากภายนอกทีไม่
สามารถควบคุมได้
การวัดรูปแบบการกิ นอาหาร
จากการวิจยั ทีผ่านมานันมีการวัดรูปแบบการกินอาหารด้วยแบบวัดทีหลากหลายและ
มีชอเรี
ื ยกตัวแปรทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการกินแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามแบบวัดเหล่านันก็
ยังคงเป็ นตัวแทนทีนําเสนอถึงรูปแบบการกิน อาหาร ซึงมุ่งเน้นไปทีกลยุทธ์ทางการรู้การคิดและ
พฤติกรรม (cognitive and behavioral strategies) ทีมีต่อพฤติกรรมการกินอาหารของบุคคล เช่น
สทัง ค์การ์ดและเมสซิคค์ (Stunkard; & Messick. 1985) ได้พฒ
ั นามาตรวัด the Three Factor
Eating Questionnaire (TFEQ) โดยข้อคําถามทังหมดนีมีความสัมพันธ์กบั แนวคิดเรืองรูปแบบการ
กิน แบบจํากัดตนเอง (restrained eating) และความอ้วนแฝง (latent obesity) นอกจากนันยังมี
มาตรวัด Emotional eating scale (EES) ที พัฒ นาขึนโดย อาร์ โ นว์ ; เคนาดี และอะกราส
(Arnow;Kenardy; & Agras. 1995) โดยถูกจัดไว้ในกลุ่มของรูปแบบการกินอาหารเพราะอารมณ์
ส่ ว นมาตรวัด the Restraint Scale (RS) พัฒ นาโดย เฮอร์แ มนและแมคค์ (Herman; & Mack.
1975) เพือใช้ในการประเมินรูปแบบการกินอาหารแบบจํากัด ซึงแบบวัดดังกล่าวก็ถูกนําไปใช้อย่าง
กว้างขวางในหลายประเทศ เช่น อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเรีย ฮ่องกง จีน โปตุเกต เนเธอ
แลนด์ (Kong;Zhang; & Chen. 2013) นอกจากนันยังมีแบบวัดอีกหลายแบบวัดทีเป็ นตัวแทนของ
พฤติกรรมการกินอาหารทีไม่เหมาะสมทีผ่านการตรวจสอบคุณ ภาพของเครืองมือแล้วว่ามีค วาม
เชือมันและความเทียงตรงทีเหมาะสม เช่น แบบสํารวจ The Minnesota Eating Behavior Survey
(MEBS) พัฒนาโดย ฟอง แรนสัน (von Ranson; et al. 2005) และ แบบสอบถาม the Attitudes to
Chocolate Questionnaire (ACQ) โดย ฟาน กอชท์ และคนอืนๆ (Van Gucht; et al.2014) เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามแบบวัดทังหมดทีกล่าวมาแล้วนันยังเป็ นเพียงการวัดเพียงมิตเิ ดียวคือการจัดอาหาร
เพือลดนําหนัก หรือมิตทิ เกี
ี ยวกับการกินมากเกินไปเพือตอบสนองต่ออารมณ์ทางลบทีเกิดขึนเพียง
มิตเิ ดียว ดังนันการศึกษาครังนีมุ่งศึกษาในรูปแบบของพฤติกรรมการกินอาหารทีครอบคลุมทังปัจจัย
ภายในและภายนอกตัว บุ ค คล จึ ง มี ม าตรวัด the Dutch Eating Behaviour Questionnaire
(DEBQ) ซึงพัฒนาโดย ฟาน สทรีน ; และคนอืนๆ (Van Strien ; et al. 1986) เพือประเมินรูปแบบ
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ของพฤติกรรมการกินอาหาร ของบุคคลแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ รูปแบบการกินเพราะ
อารมณ์ รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุ้นภายนอก และรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง ด้วยวิธกี าร
วิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) ผลการศึกษาพบว่ามีความเชือมันและความเทียงตรงเชิง
ปั จ จัย (Factorial Validity) สูง แสดงว่าในแต่ละโครงสร้างขององค์ประกอบมีค่าความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์สงู และมีความเทียงตรงเชิงโครงสร้างทีสามารถยอมรับได้ อย่างไรก็
ตามการศึกษาดังกล่าวยังไม่มกี ารตรวจสอบความเทียงตรงภายนอก (External Validity) ซึงแบบวัด
ดัง กล่าวนีมีการนํ ามาใช้ในการศึกษาเรืองพฤติกรรมการกินอย่างกว้างขวาง และมีการแปลจาก
ต้นฉบับภาษาดัตช์เป็ นภาษาต่างๆหลายภาษาเพือนําไปใช้ให้เหมาะกับบริบทประเทศต่างๆ อาทิ
เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรังเศส สเปน อิตาเลียน ตุรกี เป็ นต้น (Cebolla; et al. 2014; Dakanalis; et al.
2013; Bailly; et al. 2012) แบบวัดต้นฉบับเดิมและฉบับทีมีการแปลเป็ น ภาษาต่างๆนันพบว่ามี
คุณสมบัตทิ างการวัดทีดีมาก คือมีความเทียงตรงเชิงโครงสร้างทีดี มีค่าความเชือมันสูงและมีความ
เทียงตรงเชิงทํานาย (Cebolla; et al. 2014; citing Bozan; et al., 2011; Lluch et al., 1996; van
Strien; & van de Laar, 2008; van Strien et al., 1986; Wardle, 1987) ซึงเมือนําแบบวัดดังกล่าว
มาศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการกินกับค่าดัชนีมวลกายพบว่ามีความสัมพันธ์กนั (Van Strien;
et al.2014; Van Strien; Herman; & Verheijden.2012; Van Strien; Herman; & Verheijden. 2009)
ผลการศึกษาดังกล่าวจึงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ครังนี
การวัดรูปแบบการกินอาหารในงานวิจยั นี วัดโดยใช้แบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนจาก
แนวคํ า ถามของแบบสอบถามพฤติ ก รรมการกิ น อาหาร The Dutch Eating Behaviour
Questionnaire (DEBQ) ของ ฟาน สทรีน ; และคนอืนๆ (Van Strien; et al. 1986) มาเป็ นแนวทาง
ในการสร้างแบบวัดให้เป็ นไปตามนิยามปฏิบตั กิ ารทีผู้วจิ ยั กําหนดไว้ เป็ นมาตรประเมินค่าแบบลิ
เคิรต์ 5 ระดับ (5 point Likert scale) คือ 1= ไม่เคยทําเลย จนถึง 5=ทําเป็ นประจํา ตามความถีของ
ลักษณะรูปแบบของพฤติกรรมการกินอาหารทีนักเรียนกิน ผูต้ อบทีได้คะแนนรวมจากแบบสอบถาม
ด้านใดมากทีสุดแสดงว่ามีรปู แบบการกินอาหารของตนเองในด้านนัน
งานวิ จยั ทีเกียวข้อง
การศึกษาทีผ่านมาได้มกี ารศึกษาถึงความสัมพันธ์ของรูปแบบการกินอาหารกับภาวะ
นําหนักตัวจํานวนมาก ทังในแง่ของพลังงานทีได้รบั ค่าดัชนีมวลกาย และภาวะนําหนักตัวทีเพิมขึน
(Snoek ; et al. 2013; Van der Wijden; et al. 2014; Wiedemann; & Saules. 2013) โดยจาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่ารูปแบบการกินทัง 3 แบบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะนําหนัก ซึง
มีรายละเอียดดังนี
ด้านรูปแบบการกิน อาหารเนืองจากอารมณ์นัน จากการศึกษาของ โนแลน; ฮัลเพ
อร์รนิ และ เกเล็บเตอร์ (Nolan; Halperin; & Geliebter. 2010) พบว่าทีศึกษาพบว่ารูปแบบการกิน
อาหารเนืองจากอารมณ์นนมี
ั ความสัมพันธ์กบั ค่าดัชนีมวลกายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยบุคคลที
มีอารมณ์ทางลบมีแนวโน้มจะทานอาหารในปริมาณมาก นําไปสู่นําหนักตัวทีเพิมขึนหรือการมีดชั นี
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มวลกายทีสูง ในทางตรงข้ามบุคคลทีมีอารมณ์ท างบวกมีแนวโน้ มทีจะมีค่าดัชนีมวลกายตํากว่า
สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ ฟาน สทรีน และคนอืนๆ (Van Strien; et al. 2013) ทีพบว่าใน
สถานการณ์ทอารมณ์
ี
ปกติบุคคลทีมีรปู แบบการกินอาหารเนืองจากอารมณ์สงู และตํานันมีการรับประ
มานอาหารในปริมาณทีไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ททํี าให้บุคคลมีอารมณ์เศร้าหรือ
รู้ส ึกเพลิดเพลิน บุคคลทีมีรูปแบบการกิน อาหารเนืองจากอารมณ์ตํายังคงกิน ในปริมาณเท่าเดิม
ในขณะทีบุคคลทีมีรปู แบบการกินอาหารเนืองจากอารมณ์สงู นันมีการกินในปริมาณมากขึนกว่าเดิม
เช่น เดียวกับ อาร์โ นลด์ และคนอืนๆ (Arnold; et al. 2015) ทีได้ทําการศึกษาในวัยรุ่นหญิงแล้ว
พบว่ารูปแบบการกินอาหารเนืองจากอารมณ์มีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการกิน อย่าง
ต่อเนืองแม้จะไม่มคี วามรูส้ กึ หิว จึงส่งผลต่อภาวะนําหนัก ดังนันอารมณ์ทางลบจึงส่งผลสําคัญทีทํา
ให้บุคคลควบคุมอาหารไม่สําเร็จ เนืองมาจากบุคคลมีแนวโน้มจะใช้อาหารเป็ นเครืองมือในการปรับ
อารมณ์ดงั ทีกล่าวมาแล้วข้างต้น ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมลดนําหนักตามแผนทีวางเอาไว้ถูก
ขัดขวางเนืองมาจากอารมณ์ทางลบ
ในส่วนของรูปแบบการกินอาหารแบบจํากัด เงอเย็น และโพลิว ี (Nguyen; & Polivy.
2014) ได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการกินอาหารแบบจํากัดกับการควบคุมอาหาร
เพือลดนํ าหนัก (current dieting) และดัช นีมวลกาย ผลการศึกษาพบว่าบุคคลทีมีรูปแบบการกิน
อาหารแบบจํากัดมักลดนําหนักไม่สําเร็จ ในขณะทีบุคคลทีมีรูปแบบการกินอาหารแบบจํากัดตํา
ประสบความสํา เร็จ ในการลดนํ าหนัก มากกว่า ผลการศึก ษาดัง กล่ า วได้ร บั การสนับสนุ น จาก
การศึกษาของ เคลลี และคนอืนๆ (Kelly; et al. 2015) ศึกษาพบว่ารูปแบบการกินอาหารแบบจํากัด
มีความสัมพัน ธ์ท างบวกกับพฤติกรรมการกิน ในขณะทีไม่รู้สกึ หิว และการกิน อย่างรวดเร็วโดย
ปราศจากการยับยังในวัยรุ่นหญิง จากการศึกษาของ วอลเตอร์ และฮิลเบิร์ท (Walther; & Hilbert.
2015) ได้ศกึ ษาการทําหน้าทีเป็ นตัวแปรคันกลางของรูปแบบการกินอาหารแบบจํากัด ทีเชือมโยง
ระหว่างกระบวนการทางอารมณ์กบั ดัชนีมวลกายเข้าด้วยกัน จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการกิน
อาหารแบบจํากัดทําหน้าทีเป็ น ตัวแปรคันกลางระหว่างกระบวนการทางอารมณ์กบั ดัชนีมวลกาย
เฉพาะในกลุ่ม ตัว อย่า งทีเป็ น วัย รุ่น หญิง แต่ ไ ม่ พ บรูป แบบความสัม พัน ธ์ด ัง กล่า วในวัยรุ่น ชาย
นอกจากการศึก ษาแบบภาคตัด ขวางแล้ ว สเน็ ค และคนอืนๆ (Snoek ; et al. 2013) ได้
ทําการศึกษาระยะยาว พบว่ารูปแบบการกินอาหารแบบจํากัดมีอทิ ธิพลต่อค่าดัชนีมวลกายในช่วง
วัยรุ่นทังหญิงและชาย อย่างไรก็ตามรูปแบบการกินอาหารแบบจํากัดมีอทิ ธิพลต่อค่าดัชนีมวลกาย
ลดลงเมือบุคคลมีอายุมากขึน
ด้ า นรู ป แบบการกิน อาหารเนื องจากสิงกระตุ้ น ภายนอกนั นมีก ารศึก ษาของ
(Burton;Smit; & Lightowler. 2007) พบว่ารูปแบบการกินดังกล่าวมีความเกียวข้องกับการเพิมขึน
ของค่าดัชนีมวลกายในกลุ่มตัวอย่างบุคคลทีมีภาวะนําหนักปกติ นอกจากนัน สเน็ค และคนอืนๆ
(Snoek; et al. 2013) ได้ศกึ ษาพบว่ารูปแบบการกินอาหารเนืองจากสิงกระตุน้ ภายนอกกับรูปแบบ
การกินอาหารเนืองจากอารมณ์นันมีอทิ ธิพลต่อค่าดัชนีมวลกายสมําเสมอในทุกช่วงอายุ แตกต่าง
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จากรูปแบบการกินอาหารแบบจํากัดทีกล่าวมาแล้วข้างต้น นอกเหนือจากการศึกษาในกลุ่มประชากร
ทีเป็ นชาวตะวันตกแล้ว แนวคิดเรืองรูปแบบการกินเพราะสิงกระตุน้ ภายนอกยังได้ถูกนํามาศึกษาใน
กลุ่มประชากรเอเชียอีกด้วย ซอง และคนอืนๆ (Song; et al. 2013) ได้ทําการศึกษาระยะยาวใน
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นฝาแฝดชาวเกาหลีเพือศึกษาอิทธิพลของ พบว่าการเพิมขึนของรูปแบบการกิน
อาหารเนืองจากสิงกระตุ้น ภายนอกทํานายการเพิมนํ าหนักตัวในผู้ชายและผู้ห ญิงได้ อย่างไรก็
อิท ธิพ ลของรูป แบบการกิน อาหารทีมีต่ อ ภาวะนํ าหนั ก มีไ ม่ ม ากนั ก โดยการศึก ษาครังนี ให้
ความสําคัญกับอิทธิพลของพันธุกรรมมากกว่าโดยเฉพาะในเพศหญิง
จากทีกล่าวมาจึงพอสรุปได้ว่ารูปแบบการกินอาหารทัง 3 แบบ มีความเกียวข้องกับ
การควบคุมอาหารและภาวะนําหนัก อย่างไรก็ตามอิทธิพลของรูปแบบการกินอาหารทีมีต่อภาวะ
นําหนักตัวนัน แตกต่างกันออกไปตามเพศ อายุ และกลุ่มประชากร เพือทีจะเข้าใจอิทธิพลดังกล่าว
อย่างลึกซึงและเพือทีจะนําข้อค้นพบทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาภาวะนําหนักเกินในแต่ละ
กลุ่มประชากร การศึกษาวิจยั ในแต่ละกลุ่มประชากรจึงมีความน่าสนใจ ในการศึกษาครังนีผูว้ จิ ยั มี
เป้ าประสงค์ทจะศึ
ี กษาในกลุ่มประชากรทีเป็ นนักเรียนหญิงวัยรุ่น
นอกจากจะพบว่ารูปแบบการกินอาหารจะเกียวข้องกับภาวะนําหนักแล้ว ยังพบอีกว่า
รูปแบบการกินอาหารมีความสัมพันธ์กบั ชนิดอาหารทีบุคคลเลือกกิน ทังในแง่ของอาหารทีดีต่อ
สุขภาพและอาหารทีส่งผลเสียต่อสุขภาพ การทบทวนวรรณกรรมมีรายละเอียดดังนี
ด้านรูปแบบการกินอาหารเนืองจากอารมณ์นนั พบว่าบุคคลทีมีรปู แบบการกินอาหาร
เนืองจากอารมณ์นนั มีแนวโน้มทีใช้การกินอาหารเพือเป็ นกลวิธใี นการจัดการกับอารมณ์ทางลบของ
ตน โดยเฉพาะอาหารทีเรียกว่า “comfort food” ซึงเป็ นอาหารทีประกอบไปด้วยไขมันและนําตาลสูง
ทีช่วยลดความเครียดและความกดดันอย่างรวดเร็ว ส่งผลเสียต่อสุขภาพตามมา (Van Strien ; et al.
2013) โดย เวค; เจนกินส์ และโนแลน (Dweck; Jenkins; & Nolan. 2014) ได้ดําเนินการวิจยั เชิง
ทดลอง พบว่ากลุ่มทดลองทีมีรปู แบบการกินอาหารเนืองจากอารมณ์และมีความเครียดสูงมีแนวโน้ม
ทีจะกินขนมหวานและไขมันในปริมาณมากกว่า เช่นเดียวกับ ฟาน สทรีน และคนอืนๆ (Van Strien
; et al. 2013) ทีพบว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีลกั ษณะการกินอาหารเนืองจากอารมณ์สงู มีแนวโน้มทีจะกิน
อาหารหวานปริมาณมากกว่ากลุ่มทีมีลกั ษณะการกินอาหารรูปแบบนีตํา แต่พบความสัมพันธ์กบั การ
กินอาหารรสเค็ม
ส่วนด้านรูปแบบการกินอาหารเนืองจากสิงกระตุ้นภายนอกนัน การศึกษาของ นิจส์
และคนอืนๆ (Nijs; et al. 2010) พบว่า รูป แบบการกิน อาหารเนื องจากสิงกระตุ้น ภายนอกมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการกินอาหารหรือขนมขบเคียวทีไม่มปี ระโยชน์ต่อสุขภาพและนําหนักตัว
ของผู้หญิง สอดคล้องกับการศึกษาของ วู๊ดวอร์ด และทรีท (Woodward; & Treat. 2015) ทีศึกษา
พบว่ารูปแบบการกินอาหารเนืองจากสิงกระตุ้น ภายนอกนันมีความสัมพันธ์กบั ความชอบอาหาร
ประเภทไขมันและนําตาลในกลุ่มนักศึกษาหญิง นักศึกษาหญิงทีมีรปู แบบการกินอาหารเนืองจากสิง
กระตุ้นภายนอกสูง มีแนวโน้มทีจะมีความชอบอาหารประเภทไขมันและนําตาลมากกว่า สอดคล้อง

45
กับการศึกษาของ ฟาน เดอ แลร์ (Van de Laar; et al. 2006) ได้ศกึ ษารูปแบบการกินอาหารของ
กลุ่มบุคคลทีได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคเบาหวานชนิดที 2 พบว่ารูปแบบการกินเพราะสิงกระตุ้น
ภายนอกมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการกินไขมันและอาหารพลังงานสูง ทังนีเนืองมาจากบุคคล
กลุ่มนีตอบสนองต่อสิงชีนําภายนอกทีเกียวกับอาหารได้มากกว่า นอกจากนัน คาคอสช์เค; เคมป์
และทริกเกอร์แมน (Kakoschke; Kemps; & Tiggemann. 2015) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบการกินอาหารเนืองจากสิงกระตุน้ ภายนอกกับลักษณะหุนหันพลันแล่นและการกินอาหารทีไม่
ดีต่อสุขภาพพบว่า รูปแบบการกินอาหารเนืองจากสิงกระตุน้ ภายนอกมีบทบาทเป็ นตัวแปรคันกลาง
ระหว่างลักษณะการแสดงออกแบบหุนหันพลันแล่น (motor impulsivity) กับอาหารทีกินซึงมีรสชาติ
หวานทีไม่ดตี ่อสุขภาพในวัยรุ่นหญิง บุคคลทีมีลกั ษณะหุนหันพลันแล่นมีแนวโน้มทีจะไวตอบสนอง
ต่อสิงเร้าทีเป็ นอาหาร ส่งผลให้กนิ อาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพตามมา
รูปแบบการกินอาหารแบบจํากัดนัน พบว่าแม้จะพยายามควบคุมอาหารแต่กลุ่มบุคคล
ทีมีรูปแบบการกินอาหารแบบจํากัดมีแนวโน้มสูงเกินไปมีแนวโน้มทีจะกิน อาหารทีให้พลังงานสูง
มากกว่า เช่นจากการศึกษาของ อันชูตส์ และคนอืนๆ (Anschutz; et al. 2009) ทีพบว่าวัยรุ่นหญิง
ทีมีรูปแบบการกินอาหารแบบจํากัดปานกลางมีความสัมพันธ์ทางลบกับการกินอาหารทีให้พลังงาน
สูง อย่างไรก็ตามหากมีรูปแบบการกิน อาหารแบบจํากัดมากเกินไป หรือมีลกั ษณะไม่ยดื หยุ่นมัก
ส่ง ผลให้บุคคลการกิน อาหารประมาณมากเป็ น ครังคราว โดยเฉพาะอาหารหวานและไขมัน ซึง
จัดเป็ นอาหารต้องห้ามในการควบคุม
จากทีกล่าวมาจึงพอสรุปได้ว่ารูปแบบการกินอาหารทัง 3 แบบ มีความเกียวข้องกับ
การเลือกชนิดอาหารทีกินว่าเป็ นอาหารประเภททีมีไขมัน นําตาลหรืออาหารทีให้พลังงานมากเกินไป
ซึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการกินอาหารทีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
อย่างไร การทบทวนวรรณกรรมดังทีกล่าวมาแล้วนันนําไปสู่การตังสมมุตฐิ านที 4 ว่ารูปแบบ รูปแบบ
การกินอาหาร ได้แก่ รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุน้ ภายนอก และ
รูปแบบการกินเพราะอารมณ์ มีอทิ ธิพลทางตรงต่อดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือ
สุขภาพของนักเรียนวัยรุ่นหญิง
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3. ปัจจัยเชิ งเหตุทีส่งผลต่อพฤติ กรรมการกิ นอาหารเพือสุขภาพ
เจตคติ ต่อการกิ นอาหารเพือสุขภาพ
เจตคติ (Attitude) ตามความหมายโดยทัวไปหมายถึง กระบวนการทางด้านจิตใจ อารมณ์
ความรู้สกึ ความชอบ ความสนใจรวมไปถึงความเชือ ความรู้สกึ ของบุคคลทีต่างกัน โดยจะบอก
แนวโน้มของบุคคลในการกระทําพฤติกรรม ทังนี ขึนอยู่กบั องค์ประกอบอืนๆ ด้วย (สุวรรณา เชียง
ขุนทด. 2556) ดังนันเจตคติในการกินอาหารเพือสุขภาพ (Attitudes towards healthy eating) จึง
เป็ น พฤติกรรมภายในซึงไม่สามารถสังเกตเห็น ได้โ ดยตรง ต้องอาศัยจากการสัง เกตพฤติกรรม
ภายนอกทีแสดงออกมาถึงความรูส้ กึ นึกคิดของบุคคลในเรืองการกินอาหารซึงเกิดจากการเรียนรู้จน
กลายเป็ นความเชือของคน ซึงมีทงทางลบและทางบวก
ั
จากการศึกษาของ วิไลวรรณ คงกิจ (2548)
พบว่า เจตคติอยูร่ ะหว่างความรูแ้ ละการนําไปใช้ในการปฏิบตั ิ ซึงแสดงออกมาในรูปของความรูส้ กึ ใน
ทางบวกและทางลบ คือความรูส้ กึ ไม่แน่ใจ รูส้ กึ เฉยๆ ซึงอยูใ่ นระดับทีแตกต่างกันออกไปของบุคคล
ทีมีต่อสิงแวดล้อม การกระทํา ความคิด และสถานการณ์นนต่
ั างๆกันอันเป็ นผลมาจากประสบการณ์
ความรู้ ความคิด ความเชือ และการเรียนรู้ ดังนันเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ คือ ความคิด
ความรูส้ กึ และความตังใจทีจะกระทําพฤติกรรมทีเกียวข้องการกินอาหารเพือสุขภาพของบุคคล
เจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการกินอาหารของบุคคล
เนืองจากในการตัดสินใจเลือกกินอาหารของบุคคลบางส่วนนันขึนอยูก่ บั การประเมินอาหารตามเจต
คติของบุคคลในเชิงบวกหรือเชิงลบ (Aikman; Min; & Graham. 2006) เพราะว่าเจตคตินนส่
ั งผลให้
สามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลได้ดขี นเมื
ึ อพืนฐานทางเจตคตินันตรงหรือเข้าได้กบั ลักษณะ
พฤติก รรมตามธรรมชาติข องบุ ค คล (Aikman;Min; & Graham. 2006; citing Cantin; & Dube.
1999; Millar; & Tesser.1986, 1989) การศึกษาของ พิมพ์รวี ทังสุบุตร (2554) ได้แบ่งกลุ่มผูบ้ ริโภค
ตามปั จ จัยทีมีผ ลต่อการตัดสิน ใจเลือ กซืออาหารสุข ภาพโดยวัด จากเจตคติและพฤติกรรมของ
ผู้บ ริโ ภค พบว่า กลุ่ ม ทีเคร่ง ครัด ต่ อการสร้า งสมดุล เพือสุขภาพ (Strictly Discipline for Healthy
Balance) และกลุ่มทีสนใจสุขภาพแบบอิงกระแส (Health Concern as Trend) นันไม่ให้ความสําคัญ
ต่อปั จจัยด้านลดความเสียงปั ญหาสุขภาพ อย่างไรก็ตามทังสองกลุ่มนันต่างก็มอี าหารสุขภาพทีกิน
เป็ นประจําคืออาหารทีมีไขมันตําเช่นเดียวกัน ในขณะทีกลุ่มทีป้ องกันโรคและบริหารเวลาเพือสร้าง
สมดุลชีวติ (Prevention Disease with Balance Life) กลุ่มนีให้ความสําคัญต่อปั จจัยด้านลดความ
เสียงปั ญหาสุขภาพ กลุ่มนีมีกําลังซือสูงตามช่วงวัยและอาชีพ อาหารสุขภาพทีกินเป็ น ประจําคือ
อาหารทีมีไขมันตําและแคลอรีตํา เช่นเดียวกับกลุ่มสนใจสุขภาพแบบอิงกระแส ส่วนกลุ่มทีเคร่งครัด
ต่อการสร้างสมดุลเพือสุขภาพนันมีการกินอาหารมังสวิรตั ดิ ว้ ยเนืองจากให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้าน
คุณภาพชีวติ ปั จจัยด้านชอบความเป็ นออร์แกนิกคืออาหารทีผ่านการผลิตทางการเกษตรทีไม่ใ ช้
ปุ๋ ยเคมี สารเคมี รวมทังเมล็ดพันธุ์ทไม่
ี ตดั ต่อทางพันธุกรรม หรือวัตถุสงั เคราะห์ใด ๆ ทังสิน และ
ปั จ จัยด้านการให้ข้อมูล และเป็ น เพศหญิง สอดคล้องกับการศึกษาของ อะคามัท สึ และคนอืนๆ
(Akamatsu; et al. 2005) ได้ศกึ ษาเรืองของเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพของชาวญีปุ่นซึงได้
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ตีความคําว่า “อาหารเพือสุขภาพ” ว่าเป็ น การกินอาหารทีมีความสมดุลของคุณค่าทางโภชนาการ
และการกินอาหารจําพวกผักต่างๆ ซึงเป็ น สิงทีได้รบั อิทธิพลอย่างมากจากความเชือดังเดิมของ
พฤติกรรมการกินอาหารตามวัฒนธรรม จากผลการศึกษาจึงพบว่าลักษณะทีสําคัญของเจตคติต่อ
การกินอาหารเพือสุขภาพจึงประกอบด้วยปั จจัยทีสําคัญคือ ปั จจัยแรกคือพฤติก รรมการกินอาหาร
รวมทังลักษณะนิสยั ของบุคคล ปั จจัยทีสองคืออาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ซึงเรืองของอาหาร
และโภชนาการนันหากบุคคลมีความรู้ความเข้าใจก็จะส่งผลต่อการรับรูแ้ ละเจตคติของบุคคลทีมีต่อ
อาหารเพือสุขภาพ ดัง การศึกษาของ คานู ซ ามี; พูโ ก-กัน แซม และจีวอง (Cannoosamy;PugoGunsam; & Jeewon. 2014) ทีพบว่ามีความสัมพัน ธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติของความรู้ความ
เข้าใจทางโภชนาการและการติดฉลากเพือให้ข้อมูลทางโภชนาการอาหารกับปั จจัยทางด้านอายุ
การศึกษา รายได้และขนาดครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างซึงหากฉลากอาหารนันไม่มกี ารชีแจงเกียวกับ
คุณค่าทางโภชนาการก็จะส่งผลให้ผู้บริโ ภคเกิดความไม่พงึ พอใจได้ นอกจากนันแล้วอาหารและ
พฤติกรรมการกินของบุคคลนันมีความสัมพันธ์กบั ความรูส้ กึ สองฝั กสองฝ่ ายของบุคคล (ambivalent
feelings) เช่น ความรูส้ กึ กดดันและความรูส้ กึ เพลิดเพลิน หรือมีความรูส้ กึ กังวลและความรูส้ กึ ผิด ซึง
ความรูส้ กึ ผิดนันมีศกั ยภาพทีจะกระตุน้ การเปลียนแปลงพฤติกรรมแต่กอ็ าจนําไปสู่ความรูส้ กึ ทําอะไร
ไม่ถูกและสูญเสียการควบคุมได้เช่นกัน (Kuijer; & Boyce. 2014) อย่างไรก็ตาม ไอค์แมน; มิน และ
แกรแฮม (Aikman; Min; & Graham. 2006) ศึกษาพบว่า รสชาติของอาหารนันเป็ นตัวทํานายที
สําคัญและแข็งแกร่งของเจตคติและพฤติกรรมการกินมากกว่าเจตคติด้านอืนๆต่อการกินอาหาร เช่น
การกินอาหารเพือสุขภาพ ความรูส้ กึ ผิดและความสะดวกในการกิน เป็ นต้น ซึงสะท้อนให้เห็นถึงเจต
คติเกียวกับการกินอาหารว่าเป็ นผลจากการรูก้ ารคิด ความรูส้ กึ และความตังใจทีจะกระทําพฤติกรรม
ทีเกียวข้องการกินอาหารเพือสุขภาพของของบุคคล
ในการศึกษาครังนีถึงเจตคติเกียวกับการกินอาหาร ได้ครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ด้านคือ
ความคิด ความรู้สกึ และความตังใจทีจะกระทําพฤติกรรมทีมีต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ ซึงมีทงั
ทางบวกและทางลบ ประการแรกด้านความคิด คือความรู้หรือความเชือทีมีต่อการกิน อาหารเพือ
สุขภาพ ได้แก่ อาหารชนิดใดเป็ นอาหารเพือสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารทีถูกสุขลักษณะ ผลลัพธ์
ทางสุขภาพทีได้ร บั จากการบริโภคอาหารเพือสุขภาพ ประการต่อมาด้านความรู้สกึ คืออารมณ์
ความรู้ส ึกทีมีต่อการกิน อาหารเพือสุขภาพ รวมถึง อารมณ์ และความรู้ส ึกเมือได้ กินอาหารเพือ
สุขภาพ ส่วนองค์ประกอบด้านความตังใจทีจะทําพฤติกรรม เป็ น ความพร้อมบุคคลทีจะแสดง
พฤติกรรมการกิน อาหารเพือสุขภาพ ได้แก่ การศึกษาหาข้อมูลเกียวกับอาหารเพือสุขภาพ การ
พูดคุยแลกกับบุคคลอืนเกียวกับอาหารเพือสุขภาพ การแสวงหาหรือไม่หลีกเลียงทีจะกินอาหารเพือ
สุขภาพ
การวัดเจตคติ ต่อการกิ นอาหารเพือสุขภาพ
แบบสอบถามเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ วัดโดยใช้แบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน
จากการศึกษาเอกสารทีเกียวข้องทีแสดงถึงความเชือ ความคิด ความรูส้ กึ และความตังใจทีจะกระทํา
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พฤติกรรมทีเกียวข้องการกินอาหารเพือสุขภาพของนักเรียน ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นมาตร
ประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่ “ไม่เห็นด้วย” จนถึง “เห็น ด้วยมากทีสุด ” การให้คะแนนจะให้คะแนน
กลับกันสําหรับเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพทีเป็ นข้อความเชิงลบ นักเรียนทีมีคะแนนทีสูง
กว่าแสดงว่ามีเจตคติทดีี ต่อการกินอาหารเพือสุขภาพในทางบวกมากกว่าผูท้ ได้
ี คะแนนตํา
งานวิ จยั ทีเกียวข้อง
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี แ ละงานวิจ ัย ทีเกี ยวข้อ งทีผ่ า นมามี ก ารศึก ษาถึ ง
ความสัมพันธ์ของเจตคติกบั พฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพดังนี สุวรรณา เชียงขุนทด (2556)
ศึกษาพบว่าปั จ จัยทีมีความสัมพัน ธ์กบั พฤติกรรมการกิน อาหารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติได้แก่
ความรูเ้ กียวกับการกินอาหารและเจตคติต่อการกินอาหาร นอกจากนันการศึกษาทีผ่านมาของ ชญา
นิ ษ ฐ์ ธรรมธิษ ฐาน (2543) พบว่า พฤติก รรมสุ ข ภาพเกียวกับ การบริโ ภคอาหารของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายด้านความรูเ้ กียวกับเจตคติ และเจตคติกบั การปฏิบตั ิ มีความสัมพันธ์ทางบวก
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ ฮาร์ทตี และคนอืนๆ (Hearty; et al. 2007) พบว่าบุคคลทีมี
เจตคติทางบวกต่อการกินอาหารเพือสุขภาพของตนเองมีแนวโน้มทีจะมีพฤติกรรมปฏิบตั ติ ามแนว
ทางการกินอาหารเพือสุขภาพได้ดกี ว่าผูท้ มีี เจตคติเชิงลบ และจากการศึกษาของ ซัน (Sun. 2008)
พบว่าเจตคติต่อการกิน อาหารเพือสุขภาพนันมีค วามสัมพัน ธ์ก ับพฤติกรรมการกิน อาหารเพือ
สุขภาพในมิตทิ างจิตวิทยา เช่น การใส่ใจกับเรืองของภาวะสุขภาพ (health concern) และพฤติกรรม
การเลือกอาหารกิน (food choice) อีกด้วย ดังนันการวิจยั ครังนีจึงได้กําหนดให้พฤติกรรมการกิน
อาหารเพือสุขภาพเป็ นตัวแปรเชิงผลในระดับบุคคลทีได้รบั อิทธิพลทางตรงระดับบุคคลจากเจตคติ
ต่อการกินอาหารเพือสุขภาพซึงเป็ นตัวแปรเชิงเหตุในระดับบุคคลด้วย
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4. ปัจจัยเชิ งเหตุทีส่งผลต่อรูปแบบการกิ นอาหาร
4.1 ปัจจัยในระดับบุคคล ได้แก่
4.1.1 การรับรู้ความสามารถของตนในการกิ น
การรับรู้ความสามารถของตนในการกิน (Self-efficacy for eating) พัฒนาขึน
มาจากการแนวคิดเรืองการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Perceived self-efficacy) ของ แบนดูรา
(Bandura. 1986) โดยทัวไปแล้วการรับรู้ความสามารถของตนถูกนิยามว่าเป็ น ความเชือมันใน
ความสามารถของบุคคลทีจะกระทําพฤติกรรมทีเฉพาะเจาะจงต่อสถานการณ์ทท้ี าทาย (Bandura.
1977) ตามทฤษฎีปัญญาเชิงสังคมได้กล่ าวว่าการเข้าถึงองค์ความรู้เกียวกับเรืองประโยชน์และ
ภาวะความเสียงทางสุ ข ภาพจะทํา ให้เ กิด การเปลียนแปลงได้ ซึงการมีส มรรถนะของตนเอง
จําเป็ นต้องมีองค์ความรู้และนําไปสู่การปฏิบตั ดิ ้วย (Bandura. 2004) ดังนันจึงมีการศึกษาเพิมเติม
ในบริบทของพฤติกรรมการกินอาหารและการควบคุมนําหนักโดยเฉพาะการส่งเสริมพฤติกรรมการ
กินอาหารเพือสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น (Fitzgerald; et al. 2013; citing Cerin; Barnett; & Baranowski.
2009; Rinderknecht; & Smith. 2004) นิ ย ามการรับ รู้ค วามสามารถของตนในการกิน โดย เซ
เนคอล; นัวเวน และไวท์ (Senécal;Nouwen; & White. 2000) กล่าวว่า เป็ น ความเชือว่าบุคคล
สามารถทีจะควบคุมพฤติกรรมการกินของตนเองได้ทงนิ
ั สยั การกิน พฤติกรรมการควบคุมอาหาร
และการดูแลตนเองด้านการควบคุมอาหารเพือลดนําหนัก ส่วน ลูบานส์ และคนอืนๆ (Fitzgerald; et
al. 2013; citing Lubans; et al. 2012) กล่าวว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน คือการรับรู้
ความสามารถของบุ คคลทีมีต่ อ ตนเองในการเลือกกิน อาหารเพือสุข ภาพแม้เมือต้องเผชิญ กับ
อุปสรรคทีอาจเกิดขึน และ ชิมโป; ฟุคุช ิ และอะคามัตสึ (Shimpo; Fukkoshi; & Akamatsu. 2014)
กล่าวว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนในการกินเป็ นความมันใจทีจะควบคุมตนเองต่อสิงเร้าทีจะทํา
ให้เกิดพฤติกรรมการกินทีมากเกินไปในสถานการณ์ทมีี ความเสียงสูง โดยพบความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ความสามารถของตนในการกิน กับพฤติกรรมการกิน อาหารทีเกียวข้องกับการควบคุม
สิงแวดล้อมเกียวกับอาหาร เช่น พลังงานและสารอาหารหลัก (Macronutrient) ทีเป็ นสารอาหารใน
กลุ่มทีให้พลังงานต่อร่างกายเป็ นหลัก ซึงได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมันทีบุคคลได้รบั ในแต่
ละวัน ดัง นัน การรับรู้ความสามารถของตนในการกิน จึง หมายถึงการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการกิน เป็ นการพยายามหักห้ามใจในการกินเมือมีอารมณ์ทางลบหรือการกินใน
สถานการณ์ทมีี อาหารอยู่พรังพร้อมและจากแรงกดดันจากสังคมทีบุคคลรับรู้ รวมถึงการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางกายภาพต่าง ๆทีทําให้บุคคลสามารถควบคุมนําหนักตัวของตนเองได้อย่างประสบ
ความสําเร็จ นอกจากนันยังมีการเปลียนแปลงได้ตลอดเวลาและมีเพิมขึนหลังจากทีบุคคลมีการ
ปฏิบตั ติ ามแผนการลดนําหนักเสร็จสิน (Bas; & Donmez. 2009)
การรับรู้ความสามารถของตนนันส่งผลต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ
ต่าง ๆ ซึงมุ่งเน้นเรืองของการป้ องกันและความพยายามในการช่วยเหลือให้มกี ารดําเนินชีวติ อย่างมี
สุ ข ภาพทีดีโ ดยการปรับ ในเรืองของการออกกํา ลัง กายและการควบคุ มอาหารอย่า งสมดุ ล ซึง
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การศึกษาทีผ่านมาได้มกี ารเสนอแนะถึงประเด็นทางสภาพแวดล้อมทางสังคม กระบวนการรูค้ ดิ ทีมี
ต่อพฤติกรรมการกินอาหารทีไม่เหมาะสม และความเชือมันในความสามารถในการกิน อาหารที
เหมาะสม ว่ามีความสัมพันธ์กบั ดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารของบุคคล การศึกษาก่อน
หน้านีได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการรับรู้ความสามารถของตนในการกินทีมีต่อการควบคุม
นํ าหนักทีประสบความสําเร็จ โดยพบว่าบุคคลทีมีการรับรู้ความสามารถของตนในการกินสูงมี
ความสัมพันธ์กบั ค่าดัชนีมวลกายทีตําจากการควบคุมอาหารทีเหมาะสม (Bas; & Donmez. 2009;
Linde; et al. 2006) นอกจากนันแล้ว การรับ รู้ค วามสามารถของตนเองก็มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการกินอาหาร (Kinsaul; et al. 2014) เช่น การปฏิบตั ติ ามแผนการกิน อาหารและการ
ตรวจสอบแคลอรีทีกิน (Linde; et al. 2006) จากข้อค้นพบดังกล่าวได้มขี ้อเสนอแนะว่าการรับรู้
ความสามารถของตนในการกินนันเป็ นตัวแปรเชิงทํานายทีสําคัญต่อพฤติกรรมการควบคุมนําหนัก
และมีความสัมพันธ์อย่างมากต่อการคงไว้ซงการรั
ึ
กษาระดับนําหนักตัวของบุคคลในระยะยาว ดังนัน
การศึกษาครังนีผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจการศึกษาถึงความสัมพัน ธ์เชิงสาเหตุระหว่างการมีการรับรู้
ความสามารถของตนในการกินอาหารของบุคคลกับรูปแบบการกินอาหารทีส่งผลต่อนําหนักตัวและ
พฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพของนักเรียนวัยรุ่นหญิง
การวัดการรับรู้ความสามารถของตนในการกิ น
ทีผ่านมามีการวัดหรือการประเมินการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกินนัน
มุ่งเน้นไปทีกลยุทธ์ทางการรู้การคิดและพฤติกรรม (cognitive and behavioral strategies) ในการ
รักษาระดับนําหนักตัวทีเหมาะสมและการป้ องกันการกลับมาของนําหนักตัวทีไม่เหมาะสม (Turner;
et al. 2010; Turner; Wang; & Westerfield. 1995) มีการพัฒนาแบบวัดเพือศึกษาบทบาทของการ
รับรู้ความสามารถของตนเองในด้านพฤติกรรมการกินอาหาร เพือนําไปใช้ในการตรวจสอบผลของ
การรับรู้ความสามารถของตนด้านการควบคุมพฤติกรรมการกินอาหาร รวมทังพฤติกรรมภายหลัง
การลดนํ าหนักและผลลัพธ์ด้านสุขภาพ เช่น แบบวัด The portion control self-efficacy (PCSE)
ของ ฟาสต์ และคนอืนๆ (Fast; et al. 2015) และแบบวัด The Healthy Eating and Weight Self
Efficacy scale (HEWSE) ของ วิลสัน แบล์โลว์; ฮอลลิน และคลอพตัน (Wilson-Barlow; Hollins; &
Clopton. 2014) เป็ นต้น ในการส่งเสริมพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพจําเป็ นต้องใช้ความ
เข้าใจถึงปั จจัยทีมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการกินอาหาร ซึงทีผ่านมาก็มกี ารพัฒนาแบบวัดทีประกอบ
ไปด้วยข้อคําถามทีเกียวกับนําหนักตัว พฤติกรรมการกินมากเกินไปและการจํากัดปริมาณแคลอรีใน
การกินอาหาร เช่น แบบวัด the Eating SE Scale (ESES) ของ กลีน และรูเดอร์แมน (Glynn; &
Ruderman. 1986) แบบวัด the DIET-SE ของ สติช; นอร์เพอร์ และทินท์ (Stich; Knauper; & Tint.
2009) เป็ น ต้น ซึงแบบวัดดัง กล่าวมาทังหมดนีพบว่ามีคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาทีเหมาะสม
(psychometrically) ทังด้ า นความเชือมันและความเทียงตรง ซึงสามารถประเมิน การรับ รู้
ความสามารถของตนในการกิน ของบุคคลได้ อย่างไรก็ต ามแบบวัดดัง ทีกล่าวมาทังหมดนียังมี
ข้อจํากัดคือเป็ นการวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนในบุคคลแต่ไม่ได้วดั ในการรับรูค้ วามสามารถที
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บุคคลมีอย่างแท้จริง (actual self-efficacy) ดัง นันในการศึกษาครังนีจึง เลือกใช้แบบสอบถามทีมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั มากทีสุด
การศึกษาครังนีผูว้ จิ ยั มุ่งเน้นในความเข้าใจถึงปั จจัยทีมีอทิ ธิพลต่อรูปแบบการ
กินอาหารทีส่งผลต่อทิศทางของพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพและค่าดัชนีมวลกายทีเหมาะสม
ในสภาพแวดล้อมทีบุคคลต้องเผชิญในชีวติ ประจําวัน จึงสร้างแบบสอบถามตามแนวคิดกลยุทธ์
ทางการรู้การคิดและพฤติกรรม (cognitive and behavioral strategies) ของ โดย คล๊าค และคน
อืนๆ (Clark; et al. 1991)ซึงเป็ น ผู้พ ัฒ นาแบบสอบถาม the Weight Efficacy Lifestyle (WEL)
Questionnaire ในการวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดนิยามจากการศึกษาเอกสารทีเกียวข้องกับการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการกินของตนเองในสถานการณ์ทมีี ความเสียงต่อการกิน
อาหารทีไม่มีประโยชน์ ท างโภชนาการหรืออาหารทีมีผ ลกระทบทีเป็ น อัน ตรายต่อสุ ขภาพของ
นักเรียนวัยรุ่นหญิง สร้างข้อคําถามเป็ นแบบสอบถามทีใช้วดั การรับรูข้ องนักเรียนต่อความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมการกิน ของตนเองในสถานการณ์ ท ีมีค วามเสียงต่ อ การกิน อาหารสูง
ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่ “ไม่มนใจในตนเองเลย”
ั
จนถึง “มี
ความมันใจมากทีสุด” นักเรียนทีมีคะแนนทีสูงกว่าแสดงว่ามีการรับรูว้ า่ ตนเองมีความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการกินของตนเองในสถานการณ์ทมีี ความเสียงต่อการกินอาหารทีไม่มปี ระโยชน์
ทางโภชนาการหรืออาหารทีมีผลกระทบทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพได้มากกว่าผูท้ ได้
ี คะแนนตํา
งานวิ จยั ทีเกียวข้อง
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี แ ละงานวิจ ัย ทีเกียวข้อ งพบว่ า การรับ รู้
ความสามารถของตนในการกินได้รบั การพิสูจน์ว่ามีความสัมพันธ์และเป็ นปั จจัยเชิงทํานายทีดีของ
รูปแบบการกินอาหาร (Poínhos ; et al. 2015; citing Conn. 1997; Strecher; DeVellis; Becker; &
Rosenstock.1986) โดย ชิน และคนอืนๆ (Shin; et al. 2011) ได้กล่าวว่าการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนในการกิน ของบุคคลนันจะเกิดขึนในสถานการณ์ทบุี คคลมีความเสียงต่อการเกิดพฤติกรรมกิน
อาหารสูง เช่น ในขณะทีมีอารมณ์เชิงลบ หรือในสถานการณ์ทมีี อาหารอยูพ่ รังพร้อมอย่างมากและใน
สถานการณ์ทมีี แรงกดดันให้บุคคลต้องกินจากกลุ่มบุคคลในสังคม ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ
พอยน์ฮอส และคนอืนๆ (Poínhos; et al. 2015) ศึกษาพบความสัมพันธ์ทางลบระหว่างการรับรู้
ความสามารถของตนในการกินกับรูปแบบพฤติกรรมการทานอาหารเนืองมาจากอารมณ์ รูปแบบ
การกินอาหารเนืองจากสิงกระตุ้นภายนอกและพฤติกรรมการกิน อาหารมากเกินไปอย่างรวดเร็ว
(binge eating) ทังในชายและหญิง โดยทังหมดนีมีไ ด้ร บั ผลกระทบจากความต้องการของสังคม
(Social desirability) ทีส่งผลต่อความแข็งแกร่งในความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการกินอาหารกับการ
รับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน นอกจากนัน ชิมโป; ฟุคุช ิ และอะคามัตสึ (Shimpo; Fukkoshi;
& Akamatsu. 2014) ได้ศกึ ษาพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนในการต่อต้านอารมณ์เชิงลบนัน
มีค วามสัม พัน ธ์ ท างลบกับ การบริโ ภคพลัง งานทังหมดโดยเฉพาะจากขนมขบเคี ยวกลุ่ ม
คาร์โบไฮเดรตในกลุ่มผูห้ ญิง แสดงว่าบุคคลมีแนวโน้มทีจะกินมากเกินไปเมือรูส้ กึ หดหู่ โดยผูห้ ญิงมี
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การรับรูค้ วามสามารถของตนตํานันรับรู้วา่ การกินขนมหวานนันส่งผลให้ตนเองรูส้ กึ สบายใจมากขึน
กว่าผู้ชายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Shimpo;Fukkoshi;&Akamatsu. 2014; citing Grogan, Bell,
& Conner, 1997) และผู้ห ญิง อาจมีแนวโน้ ม ทีจะกิน ขนมต่ างๆเมือมีอ ารมณ์ เชิง ลบและมีค วาม
ปรารถนาว่าขนมหวานนันจะสามารถเปลียนอารมณ์ของตนเองได้ รวมทังผูห้ ญิงอาจมีแนวโน้มทีจะ
กินมากเกินไปในมือกลางวันโดยมีความคิดว่าเป็ นการให้รางวัลกับตนเองและจะไปปรับมืออาหารอืน
ๆ เพือให้ได้ปริมาณพลังงานทีเหมาะสมทังหมดในชีวติ ประจําวัน ซึง ฟาน สทรีน ; เฮอร์แมน; เวอร์
เฮจเดน (Van Strien;Herman; & Verheijden. 2012) กล่าวว่า เมือบุคคลมีความมันใจว่าตนเองมี
ความสามารถในการหักห้ามใจก็จะไม่กนิ อาหารในยามทีตนเองประสบอารมณ์ทางลบหรือเมือมีสงิ
กระตุ้นอันเป็ นอาหารจํานวนมาก ดังนันการรับรู้ความสามารถของตนในการกินจึงมีความสัมพันธ์
ทางลบกับรูปแบบพฤติกรรมการทานอาหารเนืองมาจากอารมณ์และรูปแบบการกินอาหารเนืองจาก
สิงกระตุน้ ภายนอก
ในบริบทของบุคคลทีมีรปู แบบพฤติกรรมการกินแบบจํากัดนัน มีการศึกษาของ
แบส และ ดอนเมส (Bas; & Donmez. 2009) และการศึกษาของ เอมส์ และคนอืนๆ (Ames ; et al.
2012) ต่างพบว่าบุคคลทีมีคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนในการกินสูงมีแนวโน้ มทีจะลด
นํ าหนักได้มากกว่าและมีการลดลงของดัชนีมวลกายมากกว่า นอกจากนันในบุคคลทีมีการรับรู้
ความสามารถของตนในการกิน สูงนันมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการกินอาหารทีดีต่อสุขภาพ
โดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยหนุ่มสาว เช่น การกินผักและผลไม้เป็ นประจํา การกินอาหารทีมีแคลเซียม
สูง และการกินอาหารทีมีไขมันตํา (Fitzgerald ; et al. 2013; citing Bere; & Klepp. 2004; IeversLandis; et al. 2003; Frenn; Malin; & Bansal.2003) สอดคล้องการการศึกษาของ เชอร์ชลิ ล์; กู๊ด
และพาเวย์ (Churchill;Good; & Pavey. 2014) ทีพบว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน ตํา
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการกินขนมขบเคียวทีตํา แสดงให้เห็นว่าการรับรูส้ มรรถนะในการกิน
นันเกียวข้องกับประโยชน์ ต่อสุขภาพของบุคคลจากพฤติกรรมการหลีกเลียงขนมขบเคียวทีไม่มี
ประโยชน์ทางสุขภาพ นอกจากนัน ฟิ ท์ซเจอร์ราลด์ และคนอืนๆ (Fitzgerald ; et al. 2013) พบว่า
กลุ่มวัยรุ่นทีมีการรับรู้สมรรถนะตนเองในการกินอาหารเพือสุขภาพตําและได้รบั แรงสนับสนุ นจาก
กลุ่มเพือนในการกินอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพสูงจะมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการกินอาหารทีไม่ดี
ต่อสุขภาพ ส่วนกลุ่มทีมีการรับรูสมรรถนะแห่งตนสูงนันจะมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการกิน
อาหารเพือสุขภาพ ซึงข้อค้นพบดังกล่าวมานีแสดงให้เห็นว่าหากบุคคลมีการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนในการกินทําให้มคี วามตังใจในการควบคุมอาหารและเลือกกิน อาหารทีดีมปี ระโยชน์ กป็ ระสบ
ความสําเร็จในการลดนําหนักได้ (Churchill; Good; & Pavey. 2014; citing Brownell; & Cohen.
1995; Byrne. 2002; Strecher; DeVellis; Becker; & Rosenstock. 1986; Wadden; & Letizia.
1992) ดังนันการดําเนินการเพือแก้ไขปรับปรุงสมรรถนะแห่งตนและอิทธิพลทางสังคมสิงแวดล้อมใน
การกินอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพจึงอาจเป็ นทางเลือกหนึงทีประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือด้าน
พฤติกรรมการกินในกลุ่มวัยรุ่นได้
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จากทังหมดทีกล่าวมานีสรุปได้ว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกินเป็ น
ปั จ จัย สํา คัญ ปั จ จัย หนึงทีควรได้ร บั การศึก ษาร่ว มกัน กับ รูป แบบการกิน อาหารในระดับบุคคล
เนืองจากมีความเกียวข้องกับการรับรู้อารมณ์ ความคิด ความรู้สกึ ของบุคคลทีมีต่อความสามารถ
ของตนเองในการยับยังชังใจหรือหลีกเลียงทีจะไม่ กิน อาหารทีให้พลังงานสูง เกินความจําเป็ น ต่อ
ร่างกายโดยเฉพาะขนมขบเคียวหรือเครืองดืมทีมีแคลอรีสูงต่าง ๆ เช่น ในขณะทีมีอารมณ์เชิงลบ
หรือการถูกกระตุ้นด้วยสิงชีนําทางอาหาร และผลกระทบจากอิทธิทางสังคมในระดับกลุ่ม ซึงอาจะ
นํ าไปสู่ความรู้ความเข้าใจทีมากขึนต่อปั จจัยเชิง พฤติกรรมและสิงแวดล้อมทีจะส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพและดัชนีมวลกายของนักเรียนหญิงวัยรุ่น ดังนันการวิจยั ครังนี
จึงได้กาํ หนดให้การรับรูค้ วามสามารถของตนในการกินมีบทบาทเป็ นปัจจัยเชิงเหตุในระดับบุคคลทีมี
อิทธิพลทางตรงในระดับบุคคลต่อรูปแบบการกินทัง 3 รูปแบบ และเป็ นปั จจัยเชิงเหตุทมีี อทิ ธิพล
ทางอ้อมไปยังตัวแปรเชิงผลในระดับบุคคลคือ ค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกิน อาหารเพือ
สุขภาพ
4.1.2 การรับรู้แรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มีรปู ร่างผอมบาง
การรับ รู้ แ รงกดดัน ทางสัง คมวัฒ นธรรมให้ มีรูป ร่ า งผอมบาง (Perceived
sociocultural pressure to be thin) หมายถึง การรับรู้ค่านิยมทางสัง คมวัฒนธรรมของบุค คลว่า
รูปร่างทีผอมบางเป็ นรูปร่างทีสวยงามตามอุดมคติ เป็ นภาพลักษณ์ภายนอกทีดึงดูดความสนใจจาก
บุคคลอืนได้ ซึงบุคคลรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมดังกล่าวมาเป็ นของตน โดยได้รบั อิทธิพล
จากปัจจัยด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การรับรูอ้ ทิ ธิพลแรงกดดันจากครอบครัว กลุ่มเพือนและจากสือ
จากงานวิจยั ทีผ่านมามีหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายทีกล่าวถึงความสัมพันธ์อย่างแข็งแกร่งของการ
รับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมทีมีต่อความผอมบางทีสังคมมองว่าเป็ นรูปร่างทีสวยงามตามอุดม
คติของผูห้ ญิง โดยแรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมนันมีแหล่งทีสําคัญซึงเป็ นเรืองของสภาพแวดล้อม
เชิงปฏิสมั พันธ์ทงทางตรงและทางอ้
ั
อมของวัยรุ่น 3 แหล่งคือ แรงกดดันจากครอบครัว กลุ่มเพือน
และจากสือ มีรายระเอียดดังต่อไปนี
ในช่วงเวลาก่อนศตวรรษที 20 รูปร่างทีสวยงามตามอุดมคติของผู้หญิง (the
idealized female physique) มักจะถูกกําหนดโดยสังคมวัฒนธรรมทางตะวันตกหรือจากประเทศที
พัฒนาแล้วโดยให้ความสําคัญกับสัดส่วนของหน้าอก เอว และสะโพกทีชัดเจนมากกว่าร่างกายทีผอม
บาง การมีรูปร่างทีเป็ น ส่วนเว้าส่วนโค้ง ทีสวยงามนีถูกมองว่าทําให้ผู้ห ญิง มีเสน่ ห์และน่ าสนใจ
(Swift,
) นอกจากนันจิตกรชาวตะวัน ตกให้ความหมายว่ารูปร่างในอุดมคติของผู้หญิงคือ
ร่างกายทีมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 27-30 ในปั จจุบนั มุมมองทีมีต่อมาตรฐานด้านความงามได้
เปลียนแปลงไป รูปร่างทีสวยงามนันคือรูปร่างทีผอมบางและปราศจากไขมัน (Brown; & Slaughter.
2011; Chang; et al. 2013; Caltabiano; & Ricciardelli. 2012) ซึงช่วงของค่าดัชนีมวลกายของ
ผู้ห ญิง ทียอมรับกัน ว่าอยู่ใ นเกณฑ์นํ าหนักทีมีสุขภาพดีจ ะอยู่ใ นระหว่าง 18.5-24 อย่างไรก็ตาม
ร่างกายทีสวยงามตามอุดมคติของผู้หญิงทีอยู่ในสังคมวัฒนธรรมตะวันตกนันจะมีนําหนักตัวน้ อย
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กว่าร่างกายทีมีดชั นีมวลกายทีเหมาะสมอยู่ 15 % (Owen; & Spencer. 2013; citing Bonafini; &
Pozzilli. 2010; Berrington de Gonzalez; et al. 2010; Martin. 2010) ซึงในวัยรุ่น หญิงทีไม่ได้มี
รูปร่างผอมบางหรือไม่ได้มดี ชั นีมวลกายตามรูปร่างในอุดมคตินนมั
ั กจะมีความวิตกกังวลและไม่พงึ
พ อ ใ จ ใ น รู ป ร่ า ง ข อ ง ต น เ อ ง ( Anschutz; et al. 2011; Ata;Thompson; & Small. 2013;
Brown;&Slaughter. 2011; Chang ; et al. 2013; Fitzsimmons-Craft; et al. 2014; FitzsimmonsCraft; et al. 2012; Flament; et al. 2012; Owen;&Spencer. 2013; Titchener;&Wong. 2015)
ในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยนันได้มกี ารศึกษาของ (จุลนี เทียนไทย. 2550) ทีพบว่า ภาพลักษณ์
เรือนร่างในอุดมคติของวัยรุ่นหญิงและชายคือ รูปร่างทีสูงตามมาตรฐานของชนชาติตะวันตกและ
รูปร่างทีมีความกระชับโดยวัยรุ่นหญิงจะชืนชมรูปร่างทีผอมบางเป็ น พิเศษ แหล่งทีมาของสิงทีมี
อิทธิพลต่อเรืองภาพลักษณ์รปู ร่างในอุดมคติ ได้แก่ นิตยสาร รายการโทรทัศน์ กลุ่มเพือน ครอบครัว
กระแสแฟชัน ทัศนะของเพศตรงข้าม การตระหนักรูด้ ว้ ยตนเอง และความรูเ้ รืองสุขภาพ วัยรุ่นหญิง
นันให้ความสําคัญกับสัดส่วนของรูปร่างทีไม่พึงปรารถนามากกว่าวัยรุ่นชายโดยวัยรุ่นหญิ งจะมี
วิธีการมองในรายละเอียดในแต่ละอวัยวะทีตนไม่พึงพอใจในขณะทีวัยรุ่นชายจะมองส่วนต่าง ๆ
เหล่านีในภาพรวม วิธกี ารต่าง ๆ ทีวัยรุ่นนิยมใช้เพือให้ได้รูปร่างทีตนต้องการ ได้แก่ การเล่นกีฬา
ออกกําลัง การจํากัดอาหาร การลดความอ้วนโดยใช้ยา ไปจนถึงการล้วงคอให้อาเจียน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ดาราวรรณ รองเมือง (2556) ทีศึกษา พบว่าความวิตกกัง วลเกียวกับรูปร่างและ
นําหนักมีความสัมพันธ์กบั ความไม่พงึ พอใจในรูปร่างและพฤติกรรมการการกินอาหารทีผิดปกติใน
กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงไทย รวมทัง ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย (2555) พบว่าวัยรุน่ และเยาวชนไทยให้
ความสําคัญกับภาพลักษณ์ภายนอกและไม่พงึ พอใจในรูปร่างของตนเอง ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ
ลดนําหนักทีไม่ถูกต้อง เช่น การใช้ยาลดนําหนักและการอดอาหาร ซึงก่อให้เกิดผลกระทบทีเป็ น
อันตรายต่อร่างกาย จากการศึกษาในบริบทสังคมไทยแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นหญิงยังขาดความรูข้ อ้ มูล
ในเรืองการใช้วธิ กี ารทีถูกต้องเพือให้ได้มาซึงรูปร่างทีเหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาของ ฟลา
เมนท์ และคนอืน ๆ (Flament; et al. 2012) ทีพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความผอมบางตามอุดม
คติกบั รูปแบบการกินอาหารทีไม่เหมาะสมทัง 3 รูปแบบ โดยมีความภาคภูมใิ จในนําหนักตัว และ
ความภาคภูมใิ จในรูปร่างทําหน้าทีเป็ นตัวแปรส่งผ่านเพียงบางส่วน (partially mediated) ดังนี ความ
ภาคภูมใิ จในนําหนักตัวทําหน้าทีเป็ นตัวแปรส่งผ่านทีมีอทิ ธิพลมากต่อรูปแบบการกินอาหารแบบ
จํากัด ส่วนความภาคภูมใิ จในรูปร่างทําหน้าทีเป็ นตัวแปรส่งผ่านทีมีอทิ ธิพลมากต่อรูปแบบการกิน
อาหารแบบเนืองจากอารมณ์และแบบเนืองจากสิงกระตุน้ จากภายนอก
แรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ูปร่างผอมบางจากครอบครัว โดยเฉพาะ
พ่อแม่หรือผูป้ กครองนันมีอทิ ธิพลต่อการรับรูล้ กั ษณะรูปร่างตามอุดมคติทงทางตรงและทางอ้
ั
อมของ
ลูก อิท ธิพ ลทางตรงนันรวมถึงการแสดงความคิดเห็น การพูดหยอกเย้าหรือพูดล้อเล่น และการ
วิพากษ์วจิ ารณ์ทมีี ต่อรูปร่างลักษณะภายนอกทีปรากฏ เช่น การให้กําลังใจในการลดนําหนัก ส่วน
อิทธิพลทางอ้อมหมายถึงการเป็ นตัวแบบของพ่อแม่ในเรืองของความวิตกกังวลเกียวกับรูปร่างและ
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พฤติกรรมการกินอาหารทีไม่เหมาะสม แรงกดดันจากครอบครัวเรืองความผอมส่งผลให้วยั รุ่นมี
พฤติกรรมการกินทีมากขึนโดยปราศจากความหิว เนืองจากพ่อแม่ละครอบครัวนันศูนย์กลางของ
ความคิดหรือกิจกรรมของวัยรุ่นในการเรียนรู้และพัฒนาการเรืองของพฤติกรรมการกินอาหารทีดี
หรือไม่ดีต่อสุขภาพ (Reina et al. 2013; citing Birch;& Fisher. 1998) สอดคล้องกับ ดวงมาลย์
พละไกร;จุลกทัพพะ และลิมศรีเจริญ (2556) พบว่า อิทธิพลของครอบครัวและความแตกต่างระหว่าง
การรับรู้รปู ลักษณ์ทเป็
ี นจริงกับรูปลักษณ์ในอุดมคติเป็ นปั จจัยสําคัญทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้ยาลดความอ้วนในกลุ่มนักศึกษาหญิง
แรงกดดัน ทางสังคมวัฒนธรรมให้มีรูปร่างผอมบางของวัยรุ่นหญิงจากกลุ่ม
เพือนร่วมวัยนันอธิบายได้ว่าเนืองจากวัยรุ่นเป็ นวัยทีกําลังพัฒนาความเป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง
และมีจุดมุ่งหมายในชีวติ ของตนเอง บุคคลในสังคมทีมีความสําคัญของช่วงวัยรุ่นคือกลุ่มเพือน โดย
วัยรุ่นจะยึดแบบจากกลุ่มเพือนและบุคคลทีตรงกับอุดมคติ (Zhang. 2015) และมีความต้องการใน
การทีจะเป็ นทียอมรับของเพือนและสังคมรอบ ๆ ตัว มีการรวมกลุ่มเพือนรุ่นเดียวกันทีมีความคิด
หรือทําอะไรคล้าย ๆ กัน ช่วยเหลือกัน มีการแลกเปลียนประสบการณ์ ซงกั
ึ นและกันเมืออยู่ในกลุ่ม
กลุ่มเพือนทําหน้าทีเป็ น ตัวแทนของสัง คมและวัฒนธรรมซึงมีอิทธิพลมากต่อทัศนคติ ความเชือ
ความสนใจ และพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น การทีวัยรุ่นให้ความสําคัญกับปฏิสมั พันธ์ท ีมีใน
กลุ่มเพือนหรือคนรอบข้างนีส่งผลต่อมุมมองของวัยรุ่นทีมีต่อภาพลักษณ์ทางกาย เช่น รูปร่างหน้าตา
นําหนัก ส่วนสูง ทรงผม สีผวิ เป็ นต้น โดยบุคคลจะมีความสัมพันธ์กบั เพือนหรือคนรอบข้างด้วยการ
ประเมินผลสะท้อนจากประสบการณ์ทผ่ี านมาจากการได้รบั การยอมรับและความไม่พอใจจากเพือน
รวมถึงการยอมรับของสังคมโดยทัวไปด้วย ซึงระดับของการยอมรับจากสังคมนันขึนอยู่กบั ลักษณะ
ภายนอกทีปรากฏโดยเฉพาะเรืองของรูปร่างหน้าตาและความหวาดกลัวของการถูกปฏิเสธทีอาจ
เกิด ขึนตามลักษณะรูป ร่า งหน้ า ตา (Carlson Jones. 2012) สอดคล้อ งกับ แนวคิด ทีเกียวกับ
กระบวนการการเปรียบเทียบทางสังคมทีส่งผลต่อวัยรุ่นของ ดาวิสสัน (Davison. 2012) ทีกล่าวว่า
ในช่วงวัยรุ่นนันมักจะมีความวิตกกังวลเกียวกับความสัมพันธ์ทการเข้
ี
ากันได้ดกี บั เพือน ซึงจะทําให้
เด็กวัยรุ่นหญิงมีแนวโน้มทีจะมีการวิพากษ์วจิ ารณ์ทรุี นแรงโดยเฉพาะอย่างยิงการแสดงความคิดเห็น
ต่อร่างกายหรือรูปร่างของตนเอง และมีความเสียงสูงทีจะรับรู้ว่าคนอืน ๆ จะมีการตัดสินลักษณะ
รูปร่างหน้าตาของพวกเขาในทางลบ การศึกษาของ วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล (2555) พบว่าวัยรุ่นทีมี
ความอ่อนไหวต่ออิทธิพลของกลุ่มเพือนมาก ๆจะพึงพอใจในภาพลักษณ์ของตนเองน้อยลง เพราะ
ต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพือน อยากให้ตนเองดูดไี ม่มปี มด้อยให้เพือนล้อเลียนจึงมีความกังวล
เรืองรูปร่าง ซึงส่งผลต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์ (self-concept) และอัตลักษณ์แห่งตน (self-identity)
ในวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงทีค่อนข้างทีจะพิถีพถิ นั เรืองการแต่งกายและเอาใจใส่เรืองรู ปร่าง
ความสวยงามอย่างมาก ดังนันการมีรปู ร่างทีสวยงามตามอุดมคติในหมู่วยั รุ่นก็เพือทีจะทําให้ตนเอง
ได้รบั การยอมรับและยังสามารถคงอยูใ่ นกลุ่มเพือนหรืออยูร่ ่วมกับคนในสังคมทีแวดล้อมตนเองได้ดี
ทังหมดทีกล่าวมานีจึงเป็ นแรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้วยั รุ่นปรารถนาทีจะมีรูปร่างผอมบาง
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ตามค่านิยมสัง คมทีแวดล้อมวัยรุ่น ซึงหากรูปลักษณ์ ภายนอกไม่อยู่ใ นมาตรฐานความงามตาม
ค่านิยมทีวัยรุ่นรับรูก้ จ็ ะส่งผลต่อความรูส้ กึ ทีมีต่อรูปร่างและรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆของของวัยรุ่น
เช่น พฤติกรรมการกินอาหาร การออกกําลังกายรวมทังพฤติกรรมการลดนําหนักทีไม่ถูกต้อง เป็ น
ต้น
แรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ูปร่างผอมบางของวัยรุ่นหญิงจากสือหรือ
สือมวลชน (mass media) ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร นิตยสารแฟชัน วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์
อินเทอร์เน็ตฯลฯ วัยรุ่นซึงเป็ นสมาชิกในสังคมจึงมีการเชือมต่อกับสือโดยเป็ นผูร้ บั สารจากสือซึงใน
ปั จจุบนั นันมีช่องทางทีวัยรุ่นจะรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆจากสือได้ง่ายกว่าเดิมนอกเหนือจากสือทาง
วิทยุ โทรทัศน์หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิงการเชือมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทังจาก
คอมพิวเตอร์ห รือแท็บเล็ต (tablet personal computer) ซึงเป็ น เครืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที
สามารถพกพาได้และใช้หน้ าจอสัมผัสในการทํางาน รวมทังโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (smart
phone) ทีสามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เป็ นต้น วัยรุ่นจึงรับเอาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆจาก
สือทีสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายนันไม่ว่าจะเป็ นแบบแผนการคิด รูปแบบพฤติกรรม ค่านิยม กระแส
ทางด้านสังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ เป็ นต้น สือจึงเป็ นปั จจัยหนึงทีมีอทิ ธิพลต่อการรับรู้แรงกดดันจาก
ค่านิยมเรืองรูปร่างในกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงทีมีการรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มี
รูปร่างผอมบางมากกว่าวัยรุ่นชาย สอดคล้องกับแนวคิดของ เลวิน (Levine. 2012) ซึงกล่าวว่าความ
ไม่พึง พอใจในร่างกายตนเองของผู้ห ญิง สะท้อนให้เห็น ได้จ ากรูปร่างบางผอมทีถูกสร้างมาจาก
ค่านิยมทางสังคมวัฒนธรรมทีเห็นได้อย่างชัดเจนเป็ นประจําจากสือต่าง ๆ เช่น ค่านิยมว่ารูปร่าง
และนําหนักเป็ นปัจจัยสําคัญของความเป็ นตัวตนของคน ๆ หนึง ความผอมบางเป็ นสิงทีสวยงามเป็น
ทีพึงปรารถนาและเป็ นสิงดี ความอ้วนหรือไขมันนันน่าเกลียดเป็ นสิงทีไม่พงึ ประสงค์และไม่ดี บุคคล
ควรจะสามารถควบคุมร่างกายและการกินอาหารของตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวัฒนธรรม
โดยธรรมชาติของผูห้ ญิงนันมักจะมีการลงทุนและให้ความสําคัญกับความสวยงามของตนเอง และ
การทีผูห้ ญิงจะมีความสวยงามและรักษาไว้ซงความงามได้
ึ
นนต้
ั องอาศัยทรัพยากรจากภายนอก เช่น
การแต่งกาย หรือการใช้เครืองสําอาง ดังนัน การทีวัยรุ่นหญิงได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากสือในทุกแง่มุม
ข้อมูลจากสือย่อมมีความหลากหลาย มีการทับซ้อนของเนือหาข้อมูลทีนําเสนอและมีการนําเสนอที
บ่อยเกินไปของข้อความเชิงลบเกียวเพศสภาพ ความน่าดึงดูดใจ รูปร่างของผูห้ ญิง ขนาดและรูปร่าง
ในอุดมคติ การควบคุมตนเอง ความปรารถนา ความดีงามและอันตรายของอาหาร การจํากัดอาหาร
การทําตามใจตนเองและการควบคุมนําหนักของตนเอง รวมถึงการนําเสนอมุมมองว่า “ความผอม
บางนันเป็ นความปกติและเป็ นสิงทีน่ าดึงดูดใจ”และ "ไขมันเป็ นความผิดปกติและน่ ารังเกียจ" แม้แต่
ในภาพยนตร์ การ์ตูน ละครโทรทัศน์นันก็มกี ารนําเสนอว่าผู้หญิงทีมีรูปร่างหญิงผอมบางนันจะมี
ความเกียวข้องกับความน่ าดึงดูดใจและความดีง ามทังหลาย ส่วนความอ้วนซึงเป็ น เรืองทีปกติท ี
สามารถพบเห็นได้โดยทัวไปของทังในเพศชายและเพศหญิงนัน เมือนําเสนอในโทรทัศน์กจ็ ะการเป็น
สัญลักษณ์ในเชิงลบโดยเฉพาะในเพศหญิง ทีเมือผูห้ ญิงทีมีนําหนักเกินจะปรากฏบนจอโทรทัศน์กจ็ ะ
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โดนดูถูกด้วยเสียงหัวเราะจากตัวละครชายเป็ นต้น ซึงทังหมดนีล้วนส่งผลต่อการรับรูแ้ รงกดดันทาง
สังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบางของวัยรุ่นและกระตุน้ ให้วยั รุ่นเลือกปฏิบตั หิ รือแสดงออกถึงการมี
รูปร่างทีสวยงามตามอุดมคติของสังคมทีสือนําเสนอเพือให้ตนเองเป็ นทียอมรับว่าเป็ นส่วนหนึงของ
สัง คมซึงก็คือการได้มาซึงรูปร่างผอมบางตามอุดมคตินันเอง นอกจากนันแล้วยัง พบว่าสือยัง มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการกินทีไม่เหมาะสมของวัยรุ่นหญิงด้วย โดย ไรนา และคนอืน ๆ (Reina;
et al. 2013) พบว่า แรงกดดันจากสือมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการกินทีมากขึนโดยปราศจาก
ความหิวในวัยรุ่นหญิง สอดคล้องกับการศึกษาของ ไทล์คา; รัสเซลล์ และนีล (Tylka; Russell; &
Neal. 2015) ทีพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างความผอมบางเนืองจากอิทธิพลของสือไปยังพฤติกรรม
การกิน อาหารทีไม่เหมาะสมและการปลูกฝั ง เรืองความผอมบางตามอุดมคติด้วย ส่วนบุคคลทีมี
ความรู้สกึ เห็นอกเห็นใจตนเองสูงนันจะมีการรับรู้แรงกดดันให้ผอมบางน้อย มีการรับเอาความผอม
บางเข้ามาภายในตนเองตําและมีพฤติกรรมการกินอาหารทีไม่เหมาะสมตํา
การวัด แรงกดดัน จากสัง คมวัฒ นธรรมต่ อการมี ร ูป ร่ างผอมบางของ
วัยรุ่นหญิ ง
การศึกษาเรืองของรูปร่างทางกายภาพทีเป็ น ลักษณะภายนอกทีปรากฏนัน
ได้รบั ความสนใจและยังคงมีการศึกษาอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะเรืองความปรารถนาทีจะมีรูปร่าง
ผอมบางวัยรุ่น หญิง ทีผ่านมาจึง มีการสร้างและพัฒนาเครืองมือทีสามารถวัดและประเมินภาวะ
สันนิษฐาน (construct) เกียวกับความผอมบางอย่างหลากหลาย เช่น เรืองของการปลูกฝั งค่านิยม
ความผอมบางตามอุดมคติ เจตคติทางสังคมวัฒนธรรมทีมีต่อเรืองของรูปร่าง และการรับรูแ้ รงกดดัน
ทางสัง คมวัฒนธรรมทีมีต่ อ รูปร่ า งผอมบาง เป็ น ต้น อาทิเ ช่ น แบบสอบถามเจตคติท างสัง คม
วัฒนธรรมทีมีต่อเรืองของรูปร่างลัก ษณะภายนอกทีปรากฏฉบับดังเดิม คือ The Sociocultural
Attitudes Towards Appearance Questionnaire (SATAQ) ของ ไฮน์เบอร์ก; ทอมป์ สัน และสตอร์ม
เมอร์ (Heinberg; Thompson; & Stormer. 1995) ต่ อ มามี ก ารพัฒ นาเป็ น the Sociocultural
Attitudes Toward Appearance Questionnaire- 3 ( SATAQ- 3) ของ ท อม ส์ ส ั น แ ล ะ ค นอื นๆ
(Thompson; et al. 2004) โดยได้มกี ารแปลเป็ นภาษาอืนๆหลายภาษาเพือนําไปใช้ในหลายประเทศ
ปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาแบบสอบถามฉบับล่าสุดโดย ทอมป์ สัน; และคนอืนๆ (Thompson;Schaefer;
& Menzel. 2012) เรีย กว่า the SATAQ-4 นอกจากนันก็มีก ารพัฒ นาแบบสอบถาม เช่ น The
Questionnaire on the Influence of the Aesthetic Body Shape Model ฉบับ 40 ข้อและ ฉบับ 26
ข้อ (CIMEC-40 และ CIMEC-26) โดย โทโร; ซาลาเมโร และมาติเ นซ (Toro; Salamero; &
Martinez. 1994) อย่างไรก็ตามแบบสอบถาม CIMEC นันได้จากการผสมผสานแนวคิดทีมีโครงสร้าง
แตกต่างกัน 2 แนวคิดคือ แรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมและ แนวคิดเรืองการปลูกฝั ง นอกจากนัน
มาตรวัดแรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ูปร่างผอมบาง (Perceived Sociocultural Pressures
Scale; PSPS) พัฒนาโดย สติส และแบร์แมน (Stice; & Bearman. 2001) พบว่าเป็ นแบบวัดทีมีค่า
ความเชือมันและความเทียงตรงทีเหมาะสม จากการหาค่าความเชือมันโดยการวิเคราะห์ความ
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สอดคล้องภายใน ร่วมกับการหาค่าความเชือมันแบบวัดซําในกลุ่มวัยรุ่นหญิงพบว่ามีค่าความเชือมัน
ทีเหมาะสม (Reina ; et al. 2013; citing Stice; & Agras. 1998; Stice; Nemeroff;&Shaw. 1998)
และมี ค่ า ความเที ยงตรงที เหมาะสมจากการวิ เ คราะห์ ค วามเที ยงตรงเชิ ง โครงสร้ า ง
(Tylka;Russell;&Neal. 2015) นอกจากนันการศึกษาในอดีตแสดงให้เห็นว่ามาตรวัดดังกล่าวนีมีค่า
ความเชือมันทีเหมาะสมในการนําไปใช้ในกลุ่มวัยรุ่น (Goodwin; Haycraft; & Meyer. 2011; citing
Presnell, Bearman; & Stice. 2004; Stice; & Whitenton. 2002) ดังนันผูว้ จิ ยั จึงสร้างแบบสอบถาม
ตามแนวคิด ของ สติซ และแบร์ แ มน (Stice; & Bearman. 2001) เป็ นแนวทางในการสร้า ง
แบบสอบถามเพือใช้ในการศึกษาครังนี โดยข้อคําถามประกอบด้วย การรับรู้อทิ ธิพลแรงกดดันจาก
1) ครอบครัว หมายถึง สมาชิกในครอบครัวของนักเรียน ประกอบด้วย บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
พีน้อง เครือญาติ 2)กลุ่มเพือน หมายถึง เพือนร่วมวัย เพือนร่วมชันเรียน เพือนรุ่นพี รุ่นน้อง ทังทีมี
ความสนิทสนมและไม่สนิทสนมกัน 3) สือ หมายถึง การประชาสัมพันธ์หรือการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
และการโฆษณา ผ่ า นหนัง สือ พิม พ์ นิ ต ยสาร นิ ต ยสารแฟชัน วิท ยุ โทรทัศ น์ ภาพยนตร์ และ
อินเทอร์เน็ต ลักษณะของแบบวัดเป็ นเป็ นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่ “ไม่จริง” จนถึง “จริง
ทีสุด” นักเรียนทีมีคะแนนทีสูงกว่าแสดงว่ามีการรับรู้แรงกดดันให้มรี ปู ร่างผอมบางจากแหล่งทาง
สังคมวัฒนธรรมสูง
งานวิ จยั ทีเกียวข้อง
จากการทบทวนเอกสารและผลการวิจยั ทีผ่านมาดังกล่าวมาแล้วนันสนับสนุน
ความคิดเกียวกับแรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมทีนําไปสู่พฤติกรรมการกินอาหารโดยขาดการยับยัง
ของวัยรุ่น เนืองจากแรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมทีแวดล้อมลักษณะทางกายภาพนันปรากฏให้เห็น
อย่างเด่นชัดในช่วงระยะเวลาพัฒนาการของวัยรุ่น แรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมเกียวกับความผอม
อาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการกินอาหารโดยขาดการยับยังเพือให้รปู ร่างผอมบางหรือเพือให้เกิด
ความสวยงามตามอุดมคติซงทํ
ึ าให้วยั รุ่นต้องงดกินอาหารหรืออดอาหารอย่างมาก (Reina ; et al.
2013; citng The McKnight Investigators. 2003) ซึงสอดคล้อ งกับ ลัก ษณะของรูป แบบการกิน
อาหารแบบจํากัดในเชิงทฤษฎี แรงกดดันดังกล่าวอาจส่งเสริมการตกแต่งในลักษณะทางกายภาพ
มากขึน การเติมเต็มความรูส้ กึ ทีคิดว่าตนเองขาดเสน่หห์ รือความไม่พงึ พอใจกับลักษณะภายนอกที
ปรากฏของตนเอง และการคิดหมกมุ่น (preoccupation) เกียวกับนําหนักตัวและการกินอาหาร ซึง
ในทางกลับ กัน การกิน อาหารทีมีแ นวโน้ มทีจะกลายเป็ น การกิน โดยขาดการยับ ยังเมือบุคคล
กลายเป็ นผู้ทมุี ่งเน้นในลักษณะภายนอกทีปรากฏมากเกินไป ทังเรืองของนําหนักตัวและการกิน
อาหารรวมทังความเชือทีว่าตนเองนันไม่สามารถบรรลุถงึ ความงามตามอุดมคติดงั กล่าวได้ (Reina;
et al. 2013; citing Thompson; Heinberg; Altabe,; & Tantleff-Dunn. 1999) ความผอมบางตาม
อุดมคติเป็ นปัจจัยเสียงทีสําคัญของการมองภาพลักษณ์ต่อตนเองไม่ดแี ละมีการเห็นคุณค่าในตนเอง
ตําซึงมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตกิ บั ปัญหาทางจิตวิทยารวมทังความซึมเศร้าและความ
ผิด ปกติเ กียวกับ การกิน (Brown; & Slaughter. 2011; citing Bessenoff. 2006; Thompson; &
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Stice. 2001) ซึงในวัยรุ่นหญิงแรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมทีมีต่อความผอมบางมีความเกียวข้อง
กับรูปแบบอืน ๆ ของการกินอาหารโดยขาดการยับยัง รวมทังพฤติกรรมการกินอาหารทีไม่เหมาะสม
เช่น พฤติกรรมการกินแบบสวาปาม (binge eating) (Reina ; et al. 2013; citing Stice; & Agras.
1998; Stice; Presnell; & Spangler. 2002) นอกจากนัน ฟลาเมนท์ และคนอืนๆ (Flament; et
al.2012) ศึกษาพบกลไกของความสัมพันธ์ระหว่างความผอมบางตามอุดมคติกบั รูปแบบการกิน
อาหารทีไม่เหมาะสมทัง 3 รูปแบบ คือรูปแบบการกินอาหารแบบจํากัด รูปแบบการกินอาหารแบบ
เนืองจากอารมณ์และแบบเนืองจากสิงกระตุ้นจากภายนอก โดยมีความภาคภูมใิ จในนํ าหนักตัว
(weight-esteem) และความภาคภูมใิ จในรูปร่าง (appearance-esteem) นันทําหน้ าทีเป็ นตัวแปร
ส่งผ่านเพียงบางส่วน (partially mediated) ของความสัมพันธ์ระหว่างความผอมบางตามอุดมคติกบั
รูปแบบการกินอาหารแบบจํากัดอย่างมาก ส่วนความภาคภูมใิ จในรูปร่างมีอทิ ธิพลมากต่อรูปแบบ
การกินอาหารแบบเนืองจากอารมณ์และแบบเนืองจากสิงกระตุ้นจากภายนอก ดังนันวัยรุ่นทีรู้สกึ
กดดัน มากขึนก็จะมีความกัง วลมากขึนเกียวกับนํ าหนักตัวและการกิน อาหารของตนเอง ในทาง
กลับกันก็จะมีพฤติกรรมเกียวข้องกับการกินอาหารหรือขนมขบเคียวทีมากขึนถึงแม้วา่ จะไม่รสู้ กึ หิวก็
ตาม
ในบริบทสังคมไทย จุลนี เทียนไทย (2550) ศึกษาพบว่า ความอ่อนไหวต่อ
อิทธิพลของกลุ่มเพือนเป็ นปัจจัยหนึงทีส่งผลเชิงลบต่อความพึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนเองในวัยรุน่
เพราะอยากให้ตนเองดูดไี ม่มปี มด้อยให้เพือนล้อเลียนจึงมีความวิตกกังวลเรืองรูปร่างของตนเอง
แสดงว่าเพือนมีส่วนสําคัญต่อการรับรู้แรงกดดันเกียวกับรูปร่างและพฤติกรรมการกินในกลุ่มวัยรุ่น
หญิง สอดคล้องกับการศึกษาของ นนทกร สิทธิพลากุล (2547) พบว่า เพือนคือปัจจัยสําคัญทีสุดใน
การสร้างความกดดันให้นิสติ หญิงเกิดความไม่พงึ พอใจรูปร่างของตนเอง โดยมักจะเกิดขึนจากการ
เปรียบเทียบรูปร่างของตนกับเพือนทีมีรูปร่ างดีก ว่า สอดคล้องกับมุมมองของ Carlson Jones
(2012) กล่าวว่า ความวิตกกังวลกับแรงกดดันและการคล้อยตามกันในกลุ่มเพือนเป็ นแนวโน้มของ
บุคคลทีจะเชือมโยงและมีความผูกพันกับคนอืน ๆ ทีมีความคล้ายคลึงกัน จากการขัดเกลาทางสังคม
ในความสัมพันธ์แบบเพือน ซึงการคบหากันเป็ นเพือนนันมักจะดึงดูดคนทีมีความเชือหรือพฤติกรรม
ทีเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
ส่วนการศึกษาทีผ่านมาเกียวกับสือและผลกระทบทีมีต่อวัยรุ่น ในไทยนันมี
การศึกษาพบว่าสือมีอทิ ธิพลต่อภาพลักษณ์ทางกายของวัยรุ่นโดยเฉพาะรูปร่างทีผอมบางนันถือว่า
เป็ นรูปร่างทีสวยงามตามอุดมคติของวัยรุ่นหญิง เช่น การศึกษาของ วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล (2555)
พบว่าการดูโทรทัศน์ส่งผลให้นกั ศึกษามีความพึงพอใจในภาพลักษณ์ตนเองน้อยลงเพราะการได้เห็น
ภาพของนักร้องนักแสดงซึงส่วนใหญ่มรี ปู ร่างผอมบาง สวยงาม ดูดจี งึ เปรียบเทียบรูปร่างของตนกับ
ดารานักแสดง ส่วน นนทกร สิทธิพลากุล (2547) ศึกษาพบว่า การตระหนักรู้บรรทัดฐานรูปร่างที
สวยงามในสือมวลชนมีความสัมพัน ธ์กบั กระบวนการยอมรับภาพลักษณ์ร่างกายในอุดมคติจาก
สือมวลชนแสดงให้เห็นว่าสือมวลชนมีอทิ ธิพลในการสร้างภาพลักษณ์ร่างกายในอุดมคติในวัยรุ่น
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หญิงได้แก่ รูปร่างผอมเพรียวทีปัจจุบนั ได้แตกแขนงออกเป็ น รูปร่างผอมเพรียวและมีส่วนสูงเหมือน
ชาวตะวันตก รูปร่างผอมเพรียวกระชับแบบนักกีฬา และรูปร่างผอมเพรียวแบบมีหน้าอก ส่วนนิสติ
หญิงนิยมรับชม แฟชันโชว์ของตะวันตก และรายการโทรทัศน์ทเน้
ี นเนือหาเกียวกับการทําศัลยกรรม
เสริมความงาม การเปิ ดรับสือมวลชนตะวันตกนีเองทําให้นิสติ หญิงมีความปรารถนาทีจะมีรปู ร่างสูง
และผอมเพรียวแบบผูห้ ญิงชาวตะวันตก จากการศึกษาทีผ่านมาดังกล่าวมาทังหมดนีแสดงให้เห็นว่า
ครอบครัว กลุ่มเพือนและสือนันมีความเกียวข้องกับการรับรูแ้ รงกดดันจากสังคมวัฒนธรรมต่อการมี
รูปร่างผอมบางของวัยรุ่นหญิง
จากทังหมดทีกล่าวมานีแสดงว่าแรงกดดันจากสังคมวัฒนธรรมต่อการมีรูปร่าง
ผอมบางของวัยรุ่นหญิงมีความสัมพันธ์กบั รูปแบบการกินอาหาร โดยเฉพาะรูปแบบการกินอาหาร
แบบจํากัด ดังนันการวิจยั ครังนีจึงได้กําหนดให้แรงกดดันจากสังคมวัฒนธรรมต่อการมีรปู ร่างผอม
บางมีบทบาทเป็ นปั จจัยเชิงเหตุในระดับบุคคลทีมีอทิ ธิพลทางตรงในระดับบุคคลต่อรูปแบบการกิน
แบบจํากัดตนเอง และเป็ นปัจจัยเชิงเหตุทมีี อทิ ธิพลทางอ้อมไปยังตัวแปรเชิงผลในระดับบุคคลคือ ค่า
ดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพของวัยรุ่นหญิง

4.2 ปัจจัยในระดับสิ งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิ ดความอ้วน
สภาพแวดล้อ มทีเอือให้เ กิด ความอ้ว น เป็ น ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ มทีมีค วาม
เกียวข้องกับภาวะสุขภาพหรือพฤติกรรมสุภาพของบุคคล โดยเริมมาจากการศึกษาของ สวินเบิรน์ ;
เอ็ ก เกอร์ และราซา (Swinburn; Egger; & Raza. 1999) ได้ นํ าเสนอคํ า ว่ า “Obesogenic
environments” เนืองจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม (the majority of industrialized nations) ซึงมี
ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมทีให้ความสําคัญและส่งเสริม
เรืองความสมดุลของพลังงานเชิงบวก ดังนันสิงใดก็ตามทีก่อให้เกิดภาวะนําหนักเกินหรือโรคอ้วน
(Obesogenicity) ก็จะถูกกําหนดว่าเป็ นสิงทีเอือหรือส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการทีจะมีนําหนักเกิน
หรือเป็ นสิงกระตุ้นให้เกิดปั ญหาภาวะนําหนักตัวทีไม่เหมาะสมในบุคคลหรือกลุ่มประชากรทีอยูใ่ น
หน่ วยของสังคมนัน ๆ โดยได้รวมถึงทุกสิงทุกอย่างทีอยู่รอบ ๆตัวทังหมดและเป็ นสิงมีอทิ ธิพลต่อ
รูปแบบของการดําเนินชีวติ ของบุคคลในสังคมนันด้วย ซึงทังหมดดังกล่าวนีก็คอื การอธิบายในแง่
ของสภาพแวดล้อ มของบุ ค คลทีเอือให้เ กิด ภาวะนํ าหนัก ตัว ทีไม่เ หมาะสม หรือ “Obesogenic
environment” นันเอง ทีผ่านมาได้มกี ารให้ความหมายหรือคํานิยามถึงสภาพแวดล้อมดังกล่าว เช่น
คอร์ซ ิกา และฮู้ด (Corsica; & Hood. 2011) ให้ความหมายว่า “Obesogenic environment” คือ
สภาพแวดล้อมทีก่อให้เกิดหรือสนับสนุ นให้เกิดภาวะนําหนักเกินหรือโรคอ้วนทีผ่านกลไกต่าง ๆที
หลากหลาย สอดคล้อ งกับ ทัก ษพล ธรรมรัง สี (ไม่ ป รากฏปี ท ีพิม พ์) ได้ใ ห้ค วามหมายของ
“Obesogenic environment” ว่าเป็ นสภาพแวดล้อมรอบตัวในปั จจุบนั ทีมีลกั ษณะส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดภาวะนําหนักเกินและโรคอ้วน ในการศึกษาครังนีได้มุ่งเน้นไปทีสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
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และศึกษาในกลุ่มนักเรียนหญิงชันมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงสอดคล้องกับการนิยามในบริบทของ
สังคมในระดับโรงเรียนหรือสถานศึกษาของ คาร์เตอร์ และสวินเบิรน์ (Cater; & Swinburn. 2004)
ได้ใ ห้ค วามหมายว่า “Obesogenic environment” เป็ น ผลรวมของการรับ รู้ส ภาพแวดล้อ มของ
โรงเรียนทีมีอทิ ธิพลต่อโอกาสหรือหรือเป็ นเงือนไขทีส่งเสริมการเกิดภาวะนําหนักเกินหรือโรคอ้วน
และปั ญหาทางพฤติกรรมการกินของนักเรียน ดังนันในการศึกษาครังนีเป็ นการศึกษาถึงปั จจัยเชิง
สาเหตุดา้ นสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามแนวคิด “Obesogenic environments” จึงให้ความหมาย
ของสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนว่า หมายถึง ผลรวมของการรับรู้ส ภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนทีมีอทิ ธิพลต่อโอกาสหรือหรือเป็ นเงือนไขทีส่งเสริมการเกิดภาวะนําหนักเกินหรือโรคอ้วน
และปั ญหาทางพฤติกรรมการกินของนักเรียน แบ่งตามประเภทของสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและ
บริเวณใกล้เคียงหรือรอบโรงเรียน ประกอบด้วย 1) ด้านลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2)
ด้านสังคมวัฒนธรรม 3) ด้านเศรษฐกิจ และ 4) ด้านนโยบาย
แนวคิดเรืองสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนนันได้พฒ
ั นาขึนโดย สวินเบิรน์ และ
คนอืนๆ (Swinburn; Egger; & Raza. 1999) ซึงพัฒนากรอบโครงสร้าง The ANGELO framework
(Analysis Grid for Environments Linked to Obesity framework) แรกเริมนันได้นํากรอบโครงสร้าง
ดัง กล่ า วไปศึก ษานํ า ร่ อ งโดยทดลองใช้ ก ับ กลุ่ ม ประชากรในระดับ ชุ ม ชนชาวเกาะ ( island
communities) เพือจัดลําดับความสําคัญของการจัดตังสถานทีหรือสภาพแวดล้อม (settings) และ
ภาคส่ ว นทางเศรษฐกิจ หรือ สัง คมต่ า ง ๆ (sectors) ในการดํา เนิ น การแทรกแซงหรือ ให้ความ
ช่วยเหลือ (intervention) และเพือจัดลําดับความสําคัญของการวิจยั ตามความต้องการทีจําเป็ นและ
การดําเนินการแทรกแซงหรือให้ความช่วยเหลือในระดับการจัดตัง (the setting level) ร้านค้าอาหาร
หรือร้านอาหารจานด่วนต่าง ๆ ซึงก็พบว่ากรอบโครงสร้าง the ANGELO framework เป็ นเครืองมือ
ทีมีความยืดหยุน่ และมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นและขันตอนการระบุปัญหา
ของการลดปั ญหาภาวะนําตัวทีไม่เหมาะสมของบุคคลในสภาพแวดล้อมยุคใหม่ จากหลักฐานด้าน
ผลกระทบทีเกิดขึน รวมทังความสัมพันธ์ทเกี
ี ยวข้องกับบริบทท้องถิน และแนวโน้มของการมีปัญหา
การเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนได้ เมือพิจารณาจากกรอบโครงสร้าง The ANGELO framework นัน
ได้แบ่ง สภาพแวดล้อมออกเป็ น สองขนาดคือสภาพแวดล้อมขนาดมหภาคและจุลภาค และแบ่ง
ประเภทออกเป็ นสีด้านประกอบด้วย ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านสังคมวัฒนธรรม
ด้านเศรษฐกิจและด้านนโยบาย ในส่วนของสภาพแวดล้อมขนาดจุลภาคนันคือเรืองของสถานทีตัง
ของสภาพแวดล้อมหรือบริเวณทีผู้คนมารวมตัวกัน เช่น โรงเรียน สถานทีทํางานและบ้าน เป็ นต้น
ส่วนสภาพแวดล้อมขนาดมหภาคนันเป็ นตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆซึงมีผลต่อประชากรทังหมด
เช่น อุตสาหกรรมทีเกียวกับอาหาร ระบบการศึกษาและรัฐบาลท้องถิน เป็ นต้น นอกจากนันภายใน
ประเภทของสภาพแวดล้อมแต่ละขนาดนันมีการพิจารณาเรืองสมดุลพลังงานทังสองด้านคือ ปริมาณ
การรับพลังงานเข้าสู่ร่างกายและการใช้พลังงานโดยผูท้ มีี ส่วนได้เสียจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีสําคัญในการ
ระบุถึงองค์ประกอบของสิงทีทําให้เกิดภาวะอ้วน (obesogenic elements) จากนันก็มกี ารจัดลําดับ
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องค์ประกอบต่าง ๆตามความเกียวข้องกันในท้องถิน (local relevance) รวมทังผลกระทบทีอาจ
เกิดขึนได้และปั ญ หาความไม่แน่ นอนในการระบุเขตพืนทีหรือท้องถินทีมีความเสียงสูง เพือการ
ดําเนินการให้การช่วยเหลือ (Egger; Swinburn; & Rossner. 2003) ซึงแสดงให้เห็นจากคําถามที
แสดงในตารางดังต่อไปนี
ตาราง 2 แนวทางการวินิจฉัยสิงแวดล้อมตามกรอบโครงสร้าง the ANGELO (Analysis Grid for
Environments Linked to Obesity)
ขนาดสภาพแวดล้อม
ประเภท
สภาพแวดล้อม
ด้านกายภาพ
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านนโยบาย
ด้านสังคมวัฒนธรรม

สภาพแสดล้อมขนาดจุลภาค
อาหาร

กิจกรรมทางกายภาพ

สภาพแสดล้อมขนาดมหภาค
อาหาร

กิจกรรมทางกายภาพ

สิงทีเป็ นความพร้อมหรือสิงทีมีอยู่คอื อะไร (What is available?)
สิงทีเป็ นปั จจัยทางการเงินคือสิงใด (What are the financial factors?)
สิงทีเป็ นกฎเกณฑ์คอื อะไร (What are the rules?)
สิงทีเป็ นเจตคติ ความเชือการรับรูแ้ ละค่านิยมคืออะไรบ้าง
(What are attitudes, beliefs, perceptions

ทีมา: เอ็กเกอร์; สวินเบิรน์ และรอสเนอร์ (Egger; Swinburn; & Rossner. 2003)
ขนาดของสภาพแวดล้อม (Environmental size)
สภาพแวดล้อมขนาดจุลภาค (Micro-environmental settings)
สภาพแวดล้อ มขนาดจุ ลภาค หมายถึง ลัก ษณะทีบุ ค คลกลุ่ มหนึ งรวมตัว กัน เพือ
วัต ถุ ป ระสงค์บ างอย่า งทีเฉพาะเจาะจง ในการศึก ษาครังนีคือ การรวมตัว กัน ของกลุ่มบุคคลที
เกียวข้องกับเรืองของอาหารหรือพฤติกรรมการกินและการประกอบกิจกรรมทางกายภาพหรือการ
เคลือนไหวออกแรง (Physical activity) หรือทังสองอย่าง โดยทีตังของสภาพแวดล้อมดังกล่าวมักจะ
มีความโดดเด่นทางภูมศิ าสตร์ มีขนาดค่อนข้างเล็กและได้รบั อิทธิพลทีอาจเกิดขึนโดยบุคคล การ
ดํา เนิ น การตามโปรแกรมการส่ ง เสริม สุ ข ภาพได้ร ับ การยอมรับ ในฐานะทีเป็ น โครงสร้า งทีมี
ประสิทธิภาพสําหรับการให้การรักษาหรือความช่วยเหลือในระดับจุลภาคนี ซึงในการศึกษาครังนี
เป็ น การศึกษาพหุร ะดับทังในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ในระดับบุคคลนันทําการเก็บข้อมูลใน
นักเรียนวัยรุ่นหญิงทีกําลังศึกษาในระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนันการศึกษาในระดับกลุ่มจึง
เป็ นการเก็บข้อมูลของสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนในระดับโรงเรียน
โรงเรียนหรือสถานศึกษานันได้ถูกจัดให้เ ป็ น ส่ วนหนึงของสภาพแวดล้อมขนาด
จุลภาค (Carter; & Swinburn. 2004) ในฐานะทีโรงเรียนเป็ น สถาบันทางสังคมสถาบันหนึงทีมี
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บทบาทสําคัญมีหน้าทีตามโครงสร้างของระบบสัง คมทีนอกจากจะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ความ
ชํานาญ ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์หน้าทีทางสังคม และ ถ่ายทอดค่านิยม และความเชือแล้ว ยัง
เป็ นทีคาดหวังว่าโรงเรียนจะต้องเป็ นศูน ย์กลางการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนอย่าง
ต่ อ เนื องและมีป ระสิท ธิภ าพ เมสส์ ; และคนอืนๆ (Mâsse; et al. 2014) ได้ดํา เนิ น การศึก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมด้านอาหารทีโรงเรียน ทีมีต่อการบริโภคของนักเรียนและดัชนี
มวลกายของวัยรุ่น ชาวแคนาดา การศึกษาพบว่าจํานวนร้า นอาหารจานด่วนภายในโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์กบั ค่าดัชนีมวลกายทีสูง อย่างไรก็ตามยังมีหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่มากทีอธิบายได้ว่า
งานวิจยั เพียงเล็กน้อยทีสนับสนุนว่ากระบวนการทีสภาพแวดล้อมมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการกินและ
ภาวะนําหนักของบุคคลเป็ นอย่างไร ผู้วจิ ยั จึงทําการศึกษาปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมของบุคคลเพือ
ทําความเข้าใจถึงสาเหตุทมีี ผลกระตุ้นให้บุคคลเกิดพฤติกรรมหรือรูปแบบการกินอาหารอันนําไปสู่
ดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพของนักเรียนวัยรุ่นหญิง
สภาพแวดล้อมขนาดมหภาค (Macro-environmental sectors)
สภาพแวดล้อมขนาดมหภาค หมายถึงสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่ทงทางกายภาพและ
ั
ทางสังคมวัฒนธรรมทีมีความเกียวข้องกับพฤติกรรมการกินอาหารของบุคคล เช่น ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการบริการหรือการสนับสนุ นในเรืองของโครงสร้างพืนฐาน ซึงต้องมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
กินอาหารหรือการประกอบกิจกรรมทางกายหรือการเคลือนไหวออกแรงของบุคคลทีเป็ นสมาชิกหรือ
ประชากรในสังคมนัน ดังนันในการจัดสภาพแวดล้อมขนาดมหภาค อาทิเช่น ตลาดสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่กจ็ ะได้รบั การสนับสนุนจากสภาพแวดล้อมขนาดมหภาคหลายอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหาร
ภาคการผลิตระดับโรงงาน ภาคการตลาดและการจัดจําหน่ าย ซึงภาคต่างๆเหล่านีเหมาะสมกับ
จํานวนประชากรทีมีขนาดใหญ่ ทีมักจะมีการดําเนินงานในระดับภูมิภาค ระดับชาติและระหว่าง
ประเทศ และมีแนวโน้มทีจะกระจายไปตามลักษณะทางภูมศิ าสตร์ ในการดําเนินงานในระดับของ
การวัดและการเข้าไปจัดการหรือแทรกแซงภายในสภาพแวดล้อมมหภาคนัน มีการเชือมต่อกันหลาย
ชันทีมีอิท ธิพ ลซึงอาจทํา ให้เ กิด กระบวนการทีซับ ซ้อ นขึนได้ไ ม่ ว่า จะเป็ น กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
หน่ วยงานท้องถินและระดับภูมิภาค รัฐ บาลกลาง และบรรษัท ข้ามชาติ แต่โ อกาสในการเข้ามา
แทรกแซงก็มแี นวโน้มทีจะเกิดขึนได้ค่อนข้างน้ อยและมีความเฉพาะเจาะจงมากจึงช่วยลดความ
ซับซ้อนของกระบวนการไปได้ โดยโครงสร้างหลักของสภาพแวดล้อมขนาดมหภาคนันอยู่เหนือ
อิทธิพลของบุคคลและแม้กระทังความพยายามของภาครัฐและองค์กรทีไม่ใช่ภาครัฐต่างก็มกั จะมี
ปัญหาหรือมีความยากลําบากในการเข้ามามีอทิ ธิพลต่อภาคการผลิตเหล่านี เพราะในระดับมหภาคนี
มีความซับซ้อนและมีความสําคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิง เรืองของผลประโยชน์รวมถึงกําไรที
ใช้เป็ นแรงจูงใจทังในภาคเอกชนและการเมืองภายในของภาครัฐ
สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนเมือแบ่งตามขนาดสภาพแวดล้อมขนาดจุลภาค
และมหภาคดังแสดงในตารางต่อไปนี
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ตาราง 3 แสดงตัวอย่างของการจัดประเภทของภาคส่วนต่างๆตามขนาดของสภาพแวดล้อมทีเอือให้
เกิดความอ้วน
สภาพแวดล้อมขนาดจุลภาค

สภาพแวดล้อมขนาดมหภาค
บ้าน
เทคโนโลยี / การออกแบบ
เช่น อุปกรณ์ประหยัดแรงงาน สถาปั ตยกรรม
โรงเรียน สถานศึกษา มหาวิทยาลัย /สถาบันอุดมศึกษา
สือ เช่น นิตยสารผูห้ ญิง
สถานทีทํางาน
การผลิตอาหารหรือการนําเข้าอาหาร
กลุ่มชุมชน เช่น สมาคม โบสถ์ วัด ศาสนจักร
การผลิตหรือการแปรรูปอาหาร
สถานทีชุมชน เช่น สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า
การตลาดด้านอาหาร เช่น การโฆษณาอาหารจานด่วน
สถาบัน เช่น โรงพยาบาล โรงเรียนประจํา
การกระจายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหาร เช่น ผูค้ า้ ส่ง
ร้านค้าอาหารปลีก เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต
การบริการอาหารจัดเลียง
ร้านค้าทีให้บริการด้านอาหาร เช่น ห้องอาหาร ภัตตาคาร
อุ ต สาหกรรมกี ฬ าหรื อ การบัน เทิง เช่ น โปรแกรมการจัด
ฝึกอบรมครูผสู้ อน
สถานทีหรือกิจกรรมสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ
การพัฒนาเมืองหรือชนบท
เช่น สระว่ายนํา โรงยิม
เช่น การวางผังเมือง การบริหารของเทศบาลท้องถิน
ย่านหรือบริเวณใกล้เคียง เช่น เส้นทางจักรยาน ความปลอดภัย ระบบการขนส่ง เช่น ระบบการขนส่งสาธารณะ
ของสถานทีหรือตําแหน่งทีตัง
ศูนย์บริการการขนส่ง เช่น สนามบิน สถานีรถโดยสาร
ระบบสุ ข ภาพ เช่ น กระทรวงสาธารณสุ ข โรงเรีย นแพทย์
สมาคมวิชาชีพ
การให้บริการทางสาธารณสุขท้องถิน
เช่น โรงพยาบาล ศูนย์อนามัย

ทีมา: สวินเบิรน์ ; เอ็กเกอร์ และราซา (Swinburn;Egger; & Raza. 1999)
ประเภทของสภาพแวดล้อม (Environmental types)
สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ
สภาพแวดล้อ มทางด้ า นกายภาพ ตามความหมายโดยทัวไปของแนวคิด ด้ า น
สภาพแวดล้อมทีเกียวกับการกินอาหารและการออกกําลังกายคือสิงใดก็ตามทีมีอยู่และสามารถใช้
ประโยชน์ได้ ทังในเชิงรูปธรรมทีสามารถมองเห็นได้ชดั เจน เช่น อาคารสถานที สิงปลูกสร้าง ร้านค้า
อาหาร ขนม เครืองขายของอัตโนมัติ โรงอาหาร เป็ นต้น รวมทังในเชิงนามธรรม เช่น ความพร้อม
ของโอกาสทีบุคคลจะได้รบั การฝึ กอบรมด้านโภชนาการและการออกกําลังกาย โอกาสทีบุคคลจะ
ได้รบั ข้อมูลข่าวสารหรือการมีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทเกี
ี ยวกับการกินอาหารและการออกกําลัง
กาย เป็ นต้น
ด้านความสัมพันธ์เกียวกับอาหารและการกินนัน สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ
หมายถึง ความพร้อ มหรือการมีอ ยู่ข องแหล่ง อาหารทีหลากหลาย เช่น ภัตตาคาร ร้านอาหาร
ซูเปอร์มาร์เก็ต เครืองขายของอัตโนมัติ โรงเรียน ทีทํางาน ชุมชน รวมทังสถานทีจัดงานกีฬาและ
ศิลปะต่างๆ เป็ นต้น รวมทังการได้รบั ข้อมูลเพือประกอบการตัดสินใจในการซือผลิตภัณฑ์เกียวกับ

65
อาหาร เช่น ฉลากอาหารทีเสนอข้อมูลทางโภชนาการ การสาธิตผลิตภัณฑ์ หรือสัญลักษณ์บางอย่าง
ทีจะระบุให้ผซู้ อได้
ื รวู้ า่ ผลิตภัณฑ์นนมี
ั ความปลอดภัยหรือเป็ นอาหารทีดีต่อสุขภาพ เพือให้เกิดความ
ไว้วางใจและเป็ นทางเลือกในการกินอาหารของผู้บริโภค ในด้านความพร้อมของโอกาสทีจะได้รบั
การฝึกอบรมด้านโภชนาการ เช่น การให้ความรูด้ า้ นโภชนาการในหลักสูตรการประกอบอาหาร เป็ น
ต้น นอกจากนันยังรวมทังโอกาสทีจะได้รบั การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและการออกกํา ลังกายด้วย
เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทีช่วยลดไขมัน เป็ นต้น ทังหมดดังกล่าวมานีเป็ น ปั จ จัย
สําคัญทีควรมีอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ
ด้านการประกอบกิจกรรมทางกายภาพหรือการเคลือนไหวร่างกายนัน คือการทีบุคคล
ได้มโี อกาสในการเคลือนไหวออกแรง รวมทังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทีเกียวกับการพักผ่อนหย่อน
ใจหรือกิจกรรมอืน และรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอือต่อการคมนาคมหรือการเดินทางทีต้อง
ออกแรงเคลือนไหวมากกว่าการใช้เครืองยนต์กลไกหรือสิงอํานวยความสะดวก เช่น บุคคลได้เดิน
หรือปันจักรยาน มากกว่าขับรถยนต์ ขึนลิฟท์หรือบันไดเลือน เป็ นต้น รวมถึงความพร้อมของการมี
เส้น ทางสําหรับปั นจักรยาน มีท างเดินเท้า มีไ ฟส่องถนน มีใ นเส้นทางการขนส่งสาธารณะและมี
บัน ไดทีสามารถเชือมต่อเข้าถึง ได้ใ นอาคาร เป็ น ต้น ส่วนปั จ จัยทีมีอิท ธิพลต่อการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพือการพักผ่อนหย่อนใจนันได้รวมถึงความพร้อมของการมีพนที
ื สําหรับพักผ่อนหย่อนใจที
มีคุณภาพ เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬาและสโมสรของชุมชนนัน เป็ นต้น
สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพในระดับโรงเรียนซึงเป็ นสภาพแวดล้อมขนาดจุลภาค
นันหากอธิบายในบริบทของสภาพแวดล้อมทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการกินของนักเรียน หมายถึง
การทีโรงเรียนมีความพร้อมของแหล่งอาหารทีเพียงพอสําหรับนักเรียนหรือการทีนักเรียนสามารถ
เข้าถึงแหล่งอาหารได้ในเชิงกายภาพ เช่น โรงเรียนมีการจัดให้บริการด้านอาหาร มีโรงอาหาร มีรา้ น
ค้าขายอาหาร ขนมหรือเครืองดืมทุกประเภทอย่างเพียงพอ โดยบริการด้านอาหารนันอาจเป็ นการ
ดําเนินการจําหน่ายหรือให้บริการโดยโรงเรียนจัดดําเนินการเองหรือเป็ นการดําเนินการโดยเอกชน
หรือบุคคลกรภายนอกก็ได้ รวมถึงการมีเครืองจําหน่ ายอาหาร ขนม หรือเครืองดืมอัตโนมัติด้วย
นอกจากนันในแหล่งทีให้บริการด้านอาหารดังกล่าวนันมีการบอกชนิดของอาหารไม่วา่ จะเป็ นอาหาร
จานหลัก ขนมขบเคียว หรือเครืองดืมด้วยเช่นกัน ดังนันกลยุทธ์ในการจัดการเกียวกับการระบาด
ของภาวะนําหนักตัวทีไม่เหมาะสมในเด็กและวัยรุ่นจึงมุ่งเน้นไปยังการปรับปรุงเรืองของมาตรฐาน
ทางโภชนาการในโรงเรียน เช่น การควบคุมการขายอาหารในโรงอาหารหรือจากเครืองจําหน่ าย
อาหารอัตโนมัติ (Clark; et al. 2014; citing Carter; & Swinburn. 2004; Fox; et al. 2009; Story;
et al. 2009) นอกจากนันยังรวมถึงเรืองของแหล่งอาหารภายนอกโรงเรียนหรือแหล่งอาหารทีเป็ น
ร้านค้าภายนอกทีอยูบ่ ริเวณใกล้เคียงหรือบริเวณรอบโรงเรียนด้วยโดยสิงแวดล้อมด้านอาหาร (food
environment) ทีอยู่บริเวณรอบโรงเรียนนันก็มคี วามสําคัญ ในด้านของทางเลือกในการกินอาหาร
(dietary choices) ในทีสุดก็นําไปสู่เรืองคุณภาพของอาหารทีวัยรุ่น กินด้วย เนืองจากวัยรุ่นทีเป็ น
นักเรียนในระดับชันมัธยมศึกษานันมีอสิ ระในการออกไปนอกโรงเรียนหรือการเลือกซืออาหารด้วย
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ตนเอง จากการศึกษาของ คล้าค ; และคนอืนๆ (Clark ; et al. 2014) พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่าง
ร้านอาหารหรือร้านค้าทีเกียวกับอาหารทีอยู่รอบบริเวณโรงเรียนและคุณภาพของอาหารโดยใน
ระยะทาง
เมตรจากโรงเรียนมีร้านกาแฟร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ตและอาหารพร้อมกินซึง
ร้านค้าดังกล่าวนีมีคะแนนดัชนีคุณภาพอาหาร (Diet Quality Index scores) สูงกว่าในเด็กวัยรุ่นชาย
และระยะทางไปยัง ร้ า นทีใกล้ท ีสุ ด สํ า หรับ ร้า นค้ า สะดวกซือร้ า นกาแฟและร้ า นอาหารและ
ซูเปอร์มาร์เก็ตมีคะแนนดัชนีคุณภาพอาหารตํากว่าในเด็กวัยรุ่นหญิง ชีให้เห็นว่าร้านค้าอาหารทีอยู่
รอบ ๆ โรงเรียนมีบทบาทในพฤติกรรมการกินอาหารทีมีคุณภาพของวัยรุ่น นอกจากนันร้านอาหาร
จานด่วนทีอยู่ใกล้เคียงบริเวณรอบโรงเรียนนันทําให้นักเรียนเข้าสู่การมีภาวะนําหนักเกินมากขึน
(Clark; et al. 2014; citing Austin et al., 2005; Day; & Pearce, 2011; Kipke et al., 2007) ซึ ง
พบว่าร้านอาหารจานด่วนมีความสัมพันธ์กบั การบริโภคเครืองดืมทีมีรสหวานเพิมมากขึน และการ
บริโ ภคผัก และผลไม้น้ อ ยลง ((Clark; et al. 2014; citing Davis and Carpenter, 2009) ยัง มี
การศึกษาพบว่าร้านอาหารจานด่วนทีอยูใ่ กล้บริเวณโรงเรียนนันมีความสัมพันธ์กบั ทางเลือกในการ
กินอาหาร สภาวะนําหนักของนักเรียนและพฤติกรรมการกินอาหารทีไม่มปี ระโยชน์ต่ อสุขภาพของ
นักเรียนมากขึนด้วย (Clark; et al. 2014; citing Williams; et al. 2014) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ คาปิ น อส; ยาคุเชวา และไอเซนเบิร์ก (Kapinos; Yakusheva; & Eisenberg. 2014) พบว่า
สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนส่งผลกระทบต่อนําหนักตัวของนักศึกษาหญิงทีพักอยูใ่ นหอพัก
ใกล้กบั ห้องอาหารของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามผลกระทบทีเกิดขึนอาจมีความแตกต่างกันไปตาม
สภาพแวดล้อ มด้า นอาหารของแต่ ล ะสัง คมวัฒ นธรรม ดัง นันในการศึก ษาครังนี มุ่ ง ศึก ษาถึง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียนทีมีความพร้อมของอาหารเพือ
สุขภาพน้อย และนักเรียนสามารถเข้าถึงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพได้ง่าย ได้แก่ การมีร้านค้าอาหาร
ขนมและเครืองดืมบริเวณรอบโรงเรียน ทีนักเรียนสามารถหาซือได้ง่ายทุกช่วงเวลา ร้านค้าใน
โรงเรียนหรือบริเวณรอบโรงเรียนนําผักผลไม้หรืออาหารเพือสุขภาพมาจําหน่ายไม่มากหรือร้านค้ามี
จํานวนน้ อย รวมถึง มีส ถานทีสําหรับการดําเนิน กิจ กรรมทีมีการเคลือนไหวอย่างจํากัดหรือ ไม่
ปลอดภัย การขาดสิงอํานวยความสะดวกอืน ทีส่งเสริมให้นกั เรียนสามารถออกกําลังกายได้ง่าย และ
สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยทีส่งผลให้นกั เรียนไม่อยากทีจะเคลือนไหวร่างกายหรือออกกําลังกาย
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิ จ
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจตามแนวคิดนีหมายถึงค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับเรือง
ของอาหารการกินและการประกอบกิจกรรมทางกายหรือการเคลือนไหวออกแรง ซึงในด้านค่าใช้จ่าย
ด้านอาหารและพฤติกรรมการกินนันมีอิทธิพลหลักทางเศรษฐกิจ คือค่าใช้จ่ายต่อผลิตภัณฑ์ด้าน
อาหาร ภาคการผลิตหรือแปรรูป การจัดจําหน่ ายและการค้าปลีก อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายเหล่านี
อาจจะไม่พร้อมและไม่ส อดคล้องกับการดําเนินการด้านสาธารณสุขหรือการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านสุขภาพของประชากรเพราะประชากรส่วนใหญ่ถูกกําหนดให้มกี ารซือขายตามกลไกของ
ตลาด ซึงการแทรกแซงด้านเศรษฐกิจทีอาจส่งผลต่อเรืองของพฤติกรรมการกินอาหารคือ ประการ
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แรกการมีสงจู
ิ งใจและสิงทีลดแรงจูงใจทางการเงินในรูปแบบของภาษี นโยบายการกําหนดราคาและ
เงินอุดหนุ น ประการทีสองคือการสนับสนุนทางการเงินสําหรับการจัดโครงการการส่งเสริมสุขภาพ
ประการสุดท้ายคือ การซือขายตามนโยบายของอาหารเพือสุขภาพและการปฏิบตั ิท ีได้ร บั การ
สนับสนุนจากผูอ้ ุปถัมภ์
ในเรืองของการประกอบกิจกรรมทางกายหรือการเคลือนไหวออกแรงนันอาจไม่ได้มี
ค่าใช้จ่ายหรือมีต้นทุนทางการเงินตามสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัย
ทางเศรษฐกิจบางปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่อจํานวนประชาชนทีมีการประกอบกิจกรรมทางกายหรือมีการ
ออกกําลังกาย ตัวอย่างเช่น อาจจะมีการลดค่าใช้จ่ายในการออกกําลังกาย เช่นการให้เงินอุดหนุนแก่
บุคคลทีเป็ นสมาชิกโรงยิม หรือการเพิมโอกาสให้บุคคลได้ออกกําลังกายโดยสะดวก เช่น การจัดสรร
งบประมาณสําหรับการสร้างศูนย์นนั ทนาการหรือการสร้างเส้นทางสําหรับปันจักรยาน นอกจากนัน
อาจมีการเพิมแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในกิจ กรรมทางกายภาพ เช่น การระดมทุนในการจัดตัง
แคมเปญเพือส่งเสริมสุขภาพและการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ เป็ นต้น
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในระดับโรงเรียนนันจะมุ่งประเด็นไปทีด้านการให้บริการ
อาหารของโรงเรียน (Cater; & Swinburn. 2004) เช่น โรงเรียนมีการให้บริการด้านอาหารสําหรับ
นักเรียนโดยทีไม่แสวงหาผลกําไร ด้านค่าใช้จ่ายของรายการอาหารทีขายในโรงเรียน ราคาอาหาร ที
ประกอบด้วยอาหารจานหลัก อาหารว่างหรือขนมขบเคียวและเครืองดืมทีขายในโรงเรียน รวมทัง
เรืองของการให้บริการอาหารเพือแสวงหาผลกําไรของโรงเรียน โรงเรียนทําสัญญาทางธุรกิจให้
เอกชนดําเนินการให้บริการด้านอาหารของโรงเรียน เป็ นต้น อย่างไรก็ตามในการศึกษาครังนีมุ่ง
ศึกษาในประเด็นการรับรู้ราคาของอาหาร อาหารว่างหรือขนมขบเคียวและเครืองดืมทีก่อให้เ กิน
ภาวะอ้วนและนําหนักเกินทีจําหน่ ายในโรงเรียนและร้านค้าบริเวณรอบโรงเรียนว่ามีราคาถูก ส่วน
อาหารเพือสุขภาพมีราคาแพง รวมทังการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมทีมีการเคลือนไหว
ร่างกายว่ามีราคาสูง ส่งผลไม่ให้สามารถดําเนินการกิจกรรมทีมีการเคลือนไหวร่างกายได้
สภาพแวดล้อมทางด้านนโยบาย
สภาพแวดล้อมทางด้านนโยบายนันในการศึกษาครังนีหมายถึงเรืองของกฎเกณฑ์
(rules) ทีมีความเกียวข้องกับเรืองของอาหารการกินและการประกอบกิจกรรมทางกาย รวมถึงเรือง
ของกฎหมาย การกํากับดูแล และนโยบาย อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ และกฎของสถาบัน
ด้วย ซึงกฎเหล่านีมีผลกระทบอย่างลึกซึงต่อพฤติกรรมของบุคคลและองค์กร โดยในสภาพแวดล้อม
ขนาดมหภาคนันมีสภาพแวดล้อมทางด้านนโยบายทีเกียวข้องกับเรืองของอาหารและโภชนาการ
ตามนโยบายของรัฐ การกํากับดูแลและกฎหมาย รวมถึงเรืองของนโยบายอุตสาหกรรมด้านอาหาร
และมาตรฐานของอาหารด้วย การกํากับดูแลด้านอาหารนันเป็ น คุณลักษณะทีมีความสําคัญของ
สภาพแวดล้อมทางด้านนโยบายเพราะเป็ นเรืองของการตรวจสอบชนิดหรือประเภทของฉลากอาหาร
การกล่าวอ้างถึงสรรพคุณด้านสุขภาพทีระบุไว้ในบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารหรือโฆษณา การตรวจสอบสุข
ภาวะทีเกียวข้องกับรายละเอียดทางโภชนาการในตลาดผูบ้ ริโภค เช่นซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหาร
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ซึงทังหมดนีล้วนมีอทิ ธิพลต่อทางเลือกในการกินอาหาร นอกจากนันแล้วองค์ประกอบทีสําคัญของ
สภาพแวดล้อมด้านนโยบายในระดับมหภาคอีกองค์ประกอบหนึงก็คือการกํากับ ดูแลเรืองของ
ลักษณะและจํานวนของโฆษณาทีเกียวกับอาหารซึงมักจะมุ่งเป้ าไปทีเด็กและวัยรุน่ ด้วย
ในการศึกษาครังนีได้ศกึ ษาในระดับโรงเรียนซึงเป็ นสภาพแวดล้อมขนาดจุลภาค มี
สภาพแวดล้อมทางด้านนโยบายเรืองโภชนาการในโรงเรียนและกฎของโรงเรียนทีมีความเกียวข้อง
กับอาหาร ซึงจะมีอทิ ธิพลต่อแนวทางในการเลือกกินอาหารในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็ นอาหารจาก
เครืองจําหน่ ายอาหารอัตโนมัติ และอาหารอืนทีให้บริการในโรงเรียน โดย คาร์เตอร์ และสวินเบิรน์
(Cater; & Swinburn. 2004) ได้พฒ
ั นาแบบสอบถามเพือประเมินสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความ
อ้วนในโรงเรียน พบองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางด้านนโยบาย ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนมี
การระบุชนิดหรือประเภทของอาหารไว้ในการบริการด้านอาหาร มีการจัดการเรียนการสอนในชัน
เรียนทีเกียวข้องกับอาหารและโภชนาการ โรงเรียนได้มกี ารส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการกิน
อาหารทีดีต่อสุขภาพ มีการจัดบริการด้านอาหารทีให้คุณ ค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพแก่นัก เรียน มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองเกียวกับอาหารทีดีต่อสุขภาพ โดยโรงเรียนได้
กําหนดประเภทของอาหารทีไม่ได้รบั อนุญาตให้จาํ หน่ายหรือกินในโรงเรียน โรงเรียนมีการใช้อาหาร
เพือการระดมทุน โรงเรียนมีการจัดเตรียมอาหารให้แก่นักเรียนและบุคคลากรในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนเป็ นตัวแบบให้แก่นกั เรียน เป็ นต้น อย่างไรก็ตามใน
การศึกษาครังนีมุ่งศึกษาของการรับรู้พฤติกรรม ความเชือและค่านิยมของเพือนนักเรียนในระดับ
โรงเรียนทีเอือให้มกี ารกินอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพและขัดขวางการกินอาหารเพือสุขภาพของนักเรียน
รวมถึงการขัดขวางการมีกจิ กรรมทีมีการเคลือนไหวร่างกาย
สภาพแวดล้อมทางด้านสังคมวัฒนธรรม
สภาพแวดล้อมทางด้า นสัง คมวัฒ นธรรม หมายถึง เจตคติข องชุมชนหรือสัง คม
รวมทังความเชือและค่านิยมทีเกียวกับอาหารและการประกอบกิจกรรมทางกาย ซึงบรรทัดฐานทาง
สังคมและวัฒนธรรมเหล่านีล้วนได้ร บั อิทธิพลจากเพศ อายุ เชือชาติ ประเพณี ศาสนาและความ
ผูกพันของกลุ่มย่อย ซึงล้วนมีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมของสมาชิกแต่ละคนของกลุ่มหรือชุมชนนัน
ในระดับของสภาพแวดล้อมขนาดมหภาคนัน พบว่า สือมีอทิ ธิพลต่อสภาพแวดล้อมทางด้านสังคม
วัฒนธรรมทังทางตรงและทางอ้อม โดยการสะท้อนและเสริมสร้างจุดร่วมทางสังคมวัฒนธรรม อีกทัง
ยังรวมถึงการประกอบสร้างเจตคติ ความเชือและค่านิยมทีเกียวกับเรืองของอาหารการกินและการ
ประกอบกิจกรรมทางกาย โดยเฉพาะอย่างยิงผ่านทางผลกระทบของการโฆษณาและการตลาดอีก
ด้วย เห็นได้ชดั ว่าองค์ประกอบด้านสังคมและวัฒนธรรมทีแตกต่างกันของสภาพแวดล้อมนันมีความ
ซับซ้อนและมีความยากลําบากในการวัดและประเมิน อย่างไรก็ตามอาจวัดได้จากความถีของการ
นําเสนอของสือ ซึงสภาพแวดล้อมทางสืออาจจะคล้อยตามการวัด เช่น ความถีและเนือหาของการ
โฆษณาเรืองอาหารให้กบั เด็ก แต่โดยทัวไปแล้วในการพัฒนาตัวชีวัดทีน่ าเชือถือและถูกต้องของ
สภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมนันยังคงมีความซับซ้อนเพราะโดยธรรมชาติขององค์ประกอบ
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เหล่านีมักจะเป็ น เรืองนามธรรมทีวัดหรือจับ ต้องได้ย ากและมีค วามสัมพัน ธ์ซ ึงกัน และกัน ตาม
ธรรมชาติ แม้ว่าจะมีอิท ธิพลของเจตคติและความเชื ออาจเป็ น เรืองยากและมีค่ าใช้จ่า ยสูง แต่
ผลกระทบต่อพฤติกรรมทีเกียวข้องกับอาหารและการออกกําลัง กายนันก็ไ ม่ ควรละเลยในการ
วิเคราะห์ทครอบคลุ
ี
มปัจจัยด้านสิงแวดล้อมทีมีอทิ ธิพลต่อภาวะนําหนักตัวทีไม่เหมาะสม
ในระดับของสภาพแวดล้อมจุลภาค อิทธิพลทีมีร่วมกันของของสังคมวัฒนธรรมได้
อธิบายถึงความหลากหลายของความเป็ นวัฒนธรรม อุปนิสยั หรือหลักของความประพฤติ (ethos)
หรือบรรยากาศ (climate) ของบ้าน โรงเรียน สถานทีทํางานหรือพืนทีใกล้เคียง ซึงในการศึกษาครัง
นี เป็ น การศึก ษาในระดับ โรงเรีย น ดัง นันหลัก ของความประพฤติข องโรงเรีย นจึ ง ถื อ ว่ า เป็ น
องค์ประกอบทีสําคัญ ของสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมวัฒนธรรมในโรงเรียน โดยโรงเรียนทีมี
ลักษณะเป็ นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (health-promoting school) นันได้รบั อิทธิพลจากความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกรและนักเรียนในการเสริมสร้างค่านิยมของโรงเรียนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
การกีฬ าและพลศึกษา ซึงมีครูอาจารย์ทําหน้ าเป็ น ตัวแบบทีดีเรืองการส่ง เสริมสุขภาพสํา หรับ
นักเรียน และมีแนวทางในการปฏิบตั ดิ ้านโภชนาการทีดีตามปรัชญาของการให้บริการอาหารใน
โรงเรียน โดยจากการศึกษาของ คาร์เตอร์ และสวินเบิร์น (Cater; & Swinburn. 2004) ได้พฒ
ั นา
แบบสอบถามเพือประเมินสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนในโรงเรียน พบองค์ประกอบของ
สภาพแวดล้อมด้านสังคมวัฒนธรรม ได้แก่ การให้ความสําคัญอย่างมากกับเรืองของอาหารทีให้
คุณค่าทางโภชนาการสูง ในด้านการบริหารจัดการนันได้ให้การสนับสนุ นให้มกี ารจัดเตรียมอาหาร
กลางวันทีมีประโยชน์ต่อสุขภาพสําหรับนักเรียน และในโรงอาหารของโรงเรียนนันได้สนับสนุนให้มี
อาหารทีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็ นส่วนใหญ่ ดังนันในการศึกษาครังนีได้มุ่งศึกษาในขอบเขตของ
การรับรูข้ องนักเรียนทีมีต่อนโยบายของโรงเรียนว่าโรงเรียนไม่มกี ฎเกณฑ์หรือ กฎระเบียบทีส่งเสริม
ให้นักเรียนมีการกินอาหารเพือสุขภาพหรือไม่มกี ารส่งเสริมกิจกรรมทีมีการเคลือนไหวร่างกาย ใน
ประเด็นของ โรงเรียนการนําความรูท้ เกี
ี ยวข้องกับอาหารเพือสุขภาพและโภชนาการในการเรียนการ
สอนเพิมเติมในการเรียนการสอน การนําความรูเ้ รืองของกิจกรรมทีมีการเคลือนไหวร่างกายการออก
กําลังกายมาเพิมเติมในการเรียนการสอน นักเรียน การประชาสัมพันธ์เกียวกับการกินอาหารทีมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพและการออกกําลังกาย การมีคาบเรียนหรือกิจกรรมชมรมทีมีกจิ กรรมทีมีการ
การเคลือนไหวร่างกายเพิมเติมจากวิชาพละศึกษา การจัดโครงการต่าง ๆ เพือจัดการกับสภาวะ
นําหนักเกิน และนักเรียนได้รบั รูว้ า่ โรงเรียนให้ความสําคัญกับโภชนาการของนักเรียน
ในการศึกษาครังนีประกอบด้วยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 3 ด้านได้แก่ ด้านความพรัง
พร้อมของอาหาร ด้านการมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัด และด้านการขาดนโยบายที
เกียวข้องกับการควบคุมนําหนัก
กล่าวโดยสรุปสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนมีความสัมพัน ธ์ก ับเรืองของ
อาหารและพฤติกรรมการกินอาหารของบุคคล ซึงครอบคลุมทังในเรืองการผลิต การกระจาย ความ
พร้อม การมีราคาถูก ของอาหารโดยทังหมดอาจเป็ นปั จจัยกระตุ้นให้เกิดปัญหาภาวะนําหนักตัวได้
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โดยเฉพาะอย่างยิงการทีบุคคลมีพฤติกรรมทีก่อให้เกิดภาวะนําหนักเกินและโรคอ้วน นันคือการกิน
อาหารในปริมาณมาก โดยเฉพาะอย่างยิงอาหารทีอุดมไปด้วยไขมัน นําตาลสูง รวมทังการทีต้องใช้
เวลาทีมากขึนในการประกอบกิจกรรมทีทําอยูอ่ ย่างต่อเนืองหรือกิจกรรมทีทําเป็ นประจํา (Corsica &
Hood, 2011) ซึงสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั นันมักจะเอือให้เกิดการกิน อาหารทีให้พลังงานสูง มาก
จนเกินไปหรือเอือให้เกิดการกินอาหารทีให้คุณค่าทางโภชนาการตํา โดยเฉพาะอย่างยิงอาหารที
ประกอบไปด้วยธัญพืชขัดสี นําตาลและสารกันบูดเป็ นส่วนประกอบสําคัญ รวมทังอาหารแปรรูปทีอยู่
ในบรรจุภณ
ั ฑ์สําเร็จรูปซึงส่วนใหญ่แล้วมักจะมีราคาไม่แพงจนเกินไป ให้พลังงานสูงเมือเทียบกับ
อาหารอืนในปริมาณทีเท่ากัน (energy-dense) และมีความสะดวกในการหาซือ นอกจากนี การกิน
อาหารทีมีคุณภาพของเด็กและวัยรุ่นนันได้ลดลงจากทีมีการกินผักผลไม้และนมถูกเปลียนไปเป็ น
การกิน อาหารจานด่วนและนําอัดลมทีเพิมมากขึน (Clark; et al. 2014; citing Lytleetal. 2000;
Parnelletal. 2003) ซึงสิงเหล่านีเป็ นปัจจัยสําคัญทีส่งผลต่อพัฒนาการด้านพฤติกรรมการกินอาหาร
ของวัยรุ่น ซึงทังหมดนีล้วนถือว่า เป็ นพฤติกรรมทีก่อให้เกิดภาวะนํ าหนักเกิน และโรคอ้วนทังสิน
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นซึงเป็ นกลุ่มทีใช้ชวี ติ ส่วนใหญ่ในโรงเรียน ดังนันสภาพแวดล้อมที
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดภาวะนําหนักเกินหรือโรคอ้วนนันจึงมีลกั ษณะทีเป็ นเหมือนกับแหล่งรวมของ
อาหารหรือขนมขบเคียวทีน่าอร่อยหรือน่ากิน อีกทังเมือมีความพร้อมและสะดวกในการซือหา มีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์เกียวกับผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆอย่างหนัก จึงเป็ นการเพิมแรงกดดันให้เกิด
พฤติกรรมการกินอาหารทีเป็ นปั จจัยสําคัญปั จจัยหนึงทีนํามาซึงนําหนักตัวทีเพิมขึน ในการศึกษา
ครังนีประกอบด้วยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 3 ด้านได้แก่ ด้านความพรังพร้อมของอาหาร ด้านการ
มีท รัพยากรด้านการออกกําลัง กายจํากัด และด้านการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุ ม
นําหนัก
การวัดสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิ ดความอ้วน
การวัดสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนในการวิจยั ครังนี วัดโดยใช้แบบสอบถาม
ทีผู้วจิ ยั สร้างขึนตามแนวคิดเรืองสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนตาม กรอบโครงสร้าง The
ANGELO framework (Analysis Grid for Environments Linked to Obesity framework) ทีนําเสนอ
โดย สวินเบิรน์ ; เอ็กเกอร์ และราซา (Swinburn; Egger; & Raza. 1999) โดยมีองค์ประกอบทังหมด
3 ด้านแบ่งตามประเภทของสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียงหรือรอบโรงเรียน ได้แก่
ด้านความพรังพร้อมของอาหาร ด้านการมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัด และด้านการขาด
นโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนัก เป็ นแนวทางการสร้างแบบวัดตามนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารที
ผูว้ จิ ยั กําหนดไว้ แบบวัดเป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่า 5 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” มีค่าคะแนนเท่ากับ
5 จนถึ ง “ไม่ จ ริง ” มีค่ า คะแนนเท่ า กับ 1 เป็ นแบบวัด การรับ รู้ ข องนั ก เรีย นทีมีต่ อ ลัก ษณะ
สภาพแวดล้อมทีเกียวกับอาหารหรือการกินทีไม่เอือต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ ผูต้ อบทีมีคะแนน
มากกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ มีี การรับรู้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียนทีมีอทิ ธิพล
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ส่งเสริมให้เกิดภาวะนําหนักเกินหรือโรคอ้วน และไม่เอือต่อการกินอาหารเพือสุขภาพมากกว่าผู้ตอบ
ทีมีคะแนนน้อยกว่า
งานวิ จยั ทีเกียวข้อง
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้องพบว่าทีผ่านมามีการศึกษา
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนทีมีต่อรูปแบบการกินอาหารกับภาวะนําหนักตัว
และพฤติก รรมการกิน อาหารเพือสุ ข ภาพตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีปั ญ ญาทางสัง คม (Social
Cognitive Theory) และมุมมองของปั จจัยระบบนิเวศ (ecological perspective) ซึงก็คอื ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อมทีมีอทิ ธิพลต่อการทําความเข้าใจพฤติกรรมการกินอาหารในระดับบุคคล ตัวอย่างเช่น
การศึกษาของ สตอรี; นูมาร์ค-สเตนเนอร์และเฟรนช์ (Story; Neumark-Sztainer; & French. 2002)
ได้ทําการศึกษาปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทีมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการกินอาหารและการเลือกกิน
อาหารในระดับบุคคลของวัยรุ่นก็พบว่า ทังปั จจัยในระดับบุคคลและในระดับสภาพแวดล้อมต่างก็
ล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมการกินอาหารของวัยรุ่น ดังนี ในระดับบุคคลนันปั จจัยด้านจิตสังคมทีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการกินอาหารของวัยรุ่น ประกอบด้วย เจตคติ ความเชือ ความรู้ การรับรูส้ มรรถนะใน
การกินของตนเอง รวมทังรสชาติและหน้าตาของอาหารด้วย ส่วนปั จจัยด้านชีววิทยาก็คอื เรืองของ
ความต้องการอาหาร เช่น ความหิว ส่วนปั จ จัยด้านพฤติกรรมก็คือ รูปแบบการกิน อาหารและ
พฤติกรรมการควบคุมนํ าหนักตัวของวัยรุ่น และปั จจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวติ คือ ค่าใช้จ่าย
เกียวกับอาหาร การจัดการด้านเวลาและความสะดวกสบาย ส่วนปั จ จัยด้านสภาพแวดล้อมทีมี
อิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการกิน อาหารของวัย รุ่น ประกอบไปด้ว ย การมีป ฏิส ัม พัน ธ์ก ับ บุคคลใน
สภาพแวดล้อมทางสังคมของวัยรุ่น เช่น ครอบครัว เพือน และกลุ่มเครือข่ายของวัยรุ่น ทังหมดนีมี
อิทธิพลผ่านกลไกทางสังคมในเรืองของตัวแบบ การเสริมแรง การสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้
บรรทัดฐานทางสังคม ส่วนสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ เช่น ความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งอาหาร
ของวัยรุ่นจาก โรงเรียน ร้านค้าอาหาร ห้างสรรพสินค้า เครืองขายอาหารหรือเครืองดืมอัตโนมัติ และ
ร้านค้าสะดวกซือ ส่วนอิทธิพลของสภาพแวดล้อมขนาดมหภาคทีส่งผลต่อพฤติกรรมการกินอาหาร
ของวัยรุ่น ก็คือ อิท ธิพลพลของสือและการโฆษณา การรับรู้บรรทัดฐานทางสัง คมวัฒนธรรมที
เกียวกับการกิน เช่นผลิตภัณฑ์อาหาร ระบบการจัดจําหน่ายทีมีอทิ ธิพลต่อความพร้อมด้านอาหาร
ของท้องถินรัฐ นโยบายและกฎหมายของรัฐทีควบคุมหรือการสนับสนุนในประเด็นทีเกียวกับอาหาร
เช่น การสามารถเข้าถึงอาหารและราคา เป็ นต้น สอดคล้องกับการศึกษาของ บรัก ; ฟาน เลนเต้
และเครเมอร์ส (Brug; van Lenthe; & Kremers. 2006) ทีได้ทําการศึกษาเชิงสังเคราะห์การวิจ ยั
ของความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม ปั จจัยด้านพฤติกรรมการกินและการประกอบ
กิจกรรมทางกายของเด็ก วัยรุ่น และผูใ้ หญ่ พบว่า มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทสนั
ี บสนับอย่างแข็งแกร่ง
ถึง การมีอิท ธิพ ลเชิง บวกของสภาพแวดล้อ มเชิง กายภาพขนาดจุ ล ภาคและการเปลียนแปลง
สภาพแวดล้อมด้านสังคมวัฒนธรรมทีส่งผลต่อพฤติกรรมการกินอาหารและพฤติกรรมการประกอบ
กิจกรรมทางกายของเด็ก วัยรุ่น และผูใ้ หญ่ สอดคล้องกับการศึกษาของ คล๊าค และคนอืนๆ (Clark;
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et al. 2014) ทีศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมด้านอาหารบริเวณรอบโรงเรียนในระยะทาง 800 เมตร
นันมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพอาหารทีวัยรุ่นเลือกกิน นอกจากนันการศึกษาของ สต๊อค และคนอืนๆ
(Stok; et al. 2015) ได้ทาํ การศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนและการ
กํ า กับ ตนเองในการกิ น อาหารทีส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการกิ น อาหารกับ ความอ่ อ นไหวต่ อ
สภาพแวดล้อมด้านอาหารของวัยรุ่น พบว่า วัยรุ่นทีมีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมด้านอาหารจะ
มีพฤติกรรมการกินอาหารหรือขนมทีไม่มปี ระโยชน์ต่อสุขภาพสูง และวัยรุ่นทีมีความสามารถในการ
กํากับตนเองในการกินอาหารนันสามารถควบคุมพฤติกรรมการกินอาหารทีไม่เหมาะสมของตนเอง
ได้ดเี มือต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน โดยทีผ่านมานันมีการศึกษาเชิงสรีรวิทยา
ตามแนวคิดด้านการรู้การคิด (cognitive function) ของบุคคลกับสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความ
อ้วนของ มาร์ตนิ และดาวิดสัน (Martin; & Davidson. 2014) พบว่าบุคคลทีมีปัญหาภาวะนําหนัก
ตัวนันอาจมีความบกพร่องบางอย่างเกียวกับกระบวนการรูก้ ารคิดทีมีต่อการยับยังสิงชีนําภายนอกที
เกียวกับ อาหาร เมือบุ ค คลต้อ งเผชิญ กับ สภาพแวดล้อ มทีมีอ าหารพรังพร้อ มและหลากหลาย
โดยเฉพาะอาหารทีอุดมไปด้วยแป้ ง นําตาล ไขมันหรืออาหารทีให้พลังงานสูงเกินจําเป็ น จึงส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมการกินอาหารของบุคคลทําให้มกี ารกินอาหารในปริมาณทีมากเกินไปซึงเป็ น
การกิน ด้ว ยความอยากเนื องจากการเผชิญ กับ สิงกระตุ้น จากภายนอกแต่ ไ ม่ ใ ช่ก ารกิน เพราะ
ความรูส้ กึ หิว เช่น การมองเห็นอาหารหรือภาพอาหาร การได้กลินอาหาร สอดคล้องกับลักษณะของ
รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุน้ ภายนอกนํามาสู่ปัญหาภาวะนําหนักตัวในทีสุด
การศึกษาเชิงพหุระดับเกียวกับสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนมีต่อรูปแบบการ
กินอาหารกับภาวะนําหนักตัวทีผ่านมายังมีการศึกษาค่อนข้างน้อย โดยส่วนมากยังเป็ นการศึกษา
ภาคตัดขวาง อย่างไรก็ตามยังมีการศึกษาของ ซู และคนอืนๆ (Xu; Wen; & Wang. 2015) ทีได้
ทําการศึกษาวิจ ยั พหุระดับถึงปั จจัยทีส่ง ผลให้บุคคลมีความเสียงทีจะมีพฤติกรรมทีนําไปสู่การมี
ปั ญหาภาวะนําหนักตัวทีไม่เหมาะสม ในการศึกษาข้ามระดับ ตัวแปรระดับกลุ่มคือระดับเขตพืนที
การปกครองนันพบว่า สภาพแวดล้อ มด้า นอาหารโดยเฉพาะการมีร้า นค้า อาหารจานด่วนใน
สภาพแวดล้อมนันเป็ นปัจจัยทีสําคัญทีมีอทิ ธิพลต่อการมีพฤติกรรมเสียงปัญหาภาวะนําหนักตัวทีไม่
เหมาะสมของประชากรในเขตพืนทีนันโดยวัดจากปัจจัยด้านพฤติกรรมและค่าดัชนีมวลกายในระดับ
บุคคล ส่วนการศึกษาของ แบริงตัน และคนอืนๆ (Barrington; et al. 2015) ได้ทาํ การศึกษาเชิงพหุ
ระดับเกียวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมด้านกายภาพกับพฤติกรรมทีนําไปสู่ปัญหาภาวะนําหนักตัว
พบว่า สภาพแวดล้อมด้านกายภาพโดยเฉพาะบริบททางด้านขอบเขตพืนทีหรือละแวกย่านของ
สถานทีทํางานทีมีระยะทางทีใกล้กบั แหล่งอาหารและการประกอบกิจกรรมทางกายโดยเฉพาะใน
พืนทีเขตเมืองนันมีความสัมพันธ์กบั การเคลือนไหวออกแรงโดยการเดินทีมากขึนและพฤติกรรมการ
กินอาหารทีมีประโยชน์ เช่น ผักผลไม้ เพิมมากขึน แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมด้านกายภาพที
บุคคลสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้โดยสะดวกส่งผลให้บุคคลมีการใช้พลังงานด้วยการเคลือนไหว
ออกแรงมากขึนและมีโอกาสทีจะกินอาหารเพือสุขภาพมากขึนด้วย
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จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้องข้างต้นทีพบว่าสภาพแวดล้อม
ทีเอือให้เกิดความอ้วนมีความเกียวข้องกับตัวแปรรูปแบบการกิน อาหารกับภาวะนําหนักตัวและ
พฤติกรรมการกิน อาหารเพือสุข ภาพ โดยเฉพาะกับรูปแบบการกิน อาหารเนื องจากสิงกระตุ้น
ภายนอกและรูปแบบการกินอาหารแบบจํากัด การวิจยั ครังนีจึงได้กาํ หนดให้สภาพแวดล้อมทีเอือให้
เกิดความอ้วนเป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุในระดับกลุ่มทีมีอทิ ธิพลทางอ้อมข้ามระดับต่อตัวแปรเชิงผลใน
ระดับบุคคล ได้แก่ ภาวะนําหนักตัวในการศึกษานีวัดจากค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกิน
อาหารเพือสุขภาพ โดยมีตวั แปรรูปแบบการกินอาหารเนืองจากสิงกระตุ้นภายนอกและรูปแบบการ
กินอาหารแบบจํากัดเป็ นตัวแปรคันกลางในระดับบุคคลทีได้รบั อิทธิพลทางตรงข้ามระดับจากตัวแปร
สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนในระดับกลุ่ม ซึงได้กล่าวถึงแล้วข้างต้น

5. การวิ เคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ
การศึกษาความสัมพัน ธ์เชิง สาเหตุของตัวแปรทีใช้ใ นการศึกษาวิจ ยั มีร ากฐานมาจาก
แนวคิด ทีว่า ทุ ก สิงล้ว นมีส าเหตุ ท ีนํ า ไปสู่ผ ล (determinism) (Bishop. 2007; Guba; & Lincoln.
1994; ชาย โพธิสติ า, 2552) ดังนันการศึกษาวิจยั จึงควรให้ความสําคัญทังในส่วนของคุณลักษณะใน
ตัว ของปั จ เจกบุ ค คลและอิท ธิพ ลของสัง คมวัฒ นธรรม (Cruickshank. 2003; Manicas. 2006)
สอดคล้องกับการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์ทมุี ่งศึกษาทังอิทธิพลของคุณลักษณะภายในตัวปั จเจก
บุคคลและอิท ธิพลของสัง คมแวดล้อม บุคคลทีอยู่ใ นสัง คมวัฒนธรรมเดีย วกัน จะมีคุณ ลัก ษณะ
บางอย่างร่วมกันเสมอ อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ทกล่
ี าวมาไม่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์แบบดังเดิม ไม่ว่าจะเป็ นการวิเคราะห์สมการถดถอย หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ฮอก (Hox. 2010) อธิบายว่าทีเป็ นเช่นนีสืบเนืองมาจาก
ประการแรก ปัญหาด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล เนืองจากจากลักษณะของข้อมูลทีมีความเกาะ
เกียวกันละเมิดข้อตกลงเบืองต้นของการวิเคราะห์แบบดังเดิม โดยข้อตกลงเบืองต้นประการหนึงของ
การวิเคราะห์สมการถดถอยหรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนก็คอื ค่าทีสังเกตได้ต้องมีความเป็ น
อิสระจากกัน (independent observation) ข้อมูลทีไม่เป็ นอิสระจากกันส่งผลกระทบให้ค่านัยสําคัญ
ทางสถิตจิ ากการวิเคราะห์สูงกว่านัยสําคัญทางสถิตทิ แท้
ี จริง ผลทีตามมาก็คอื ผลการวิเคราะห์มี
โอกาสทีจะปฏิเสธสมมุตฐิ านศูนย์ (null hypothesis) ง่ายขึน ทําให้ผลการวิเคราะห์ทได้
ี ผดิ พลาดไป
จากความเป็ นจริง
ประการทีสอง ปั ญหาด้านกรอบแนวคิดทฤษฎี ทีการใช้ขอ้ มูลระดับบุคคลในการวิเคราะห์
ปั จ จัย เชิง เหตุ ใ นระดับ กลุ่ ม ผลทีได้ อ าจเป็ นการสรุ ป ทีผิด พลาด เพราะความแตกต่ า งหรือ
ความสัม พัน ธ์ท ีพบอาจจะไม่ ไ ด้เ กิด เนื องจากลัก ษณะปั จ เจกบุ ค คล แต่ เ ป็ น ผลเนื องมาจาก
คุณ ลักษณะของกลุ่ม ซึงเรียกว่า ecological fallacy หรือ Robinson’ effect นอกจากนียัง มีความ
ผิด พลาดอีก กรณี ห นึ งคือ “atomistic fallacy” หรือ “Simpson’s paradox” ซึงเป็ น การทีข้อ สรุป
ผิดพลาด เนืองจากใช้การวิเคราะห์ระดับบุคคลแต่อา้ งอิงผลไประดับกลุ่ม
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ประการทีสาม ความสัมพันธ์ทได้
ี อาจมีลกั ษณะทีแตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่ม หรืออาจ
กล่ า วได้ค วามเป็ น กลุ่ม มีบ ทบาทเป็ น ตัว แปรกํา กับ (moderating factor) ทีส่ ง ผลความสัมพัน ธ์
ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลทีส่งผลต่อพฤติกรรมแต่ต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่ม
จากความซับซ้อนของข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้การวิเคราะห์แบบดังเดิมไม่สามารถใช้กบั
ข้อมูลแบบนีได้นักสถิตแิ ละนักวิธวี ทิ ยาการวิจยั จึงได้พฒ
ั นาวิธีการวิเคราะห์ ซงมี
ึ ช ือเรียกว่า การ
วิเคราะห์พุระดับ (multilevel analysis) เพือใช้กบั ข้อมูลทีมีความซับซ้อนดังกล่าวมา นอกจากนีการ
วิเคราะห์พหุระดับยังถูกนําไปร่วมกับการวิเคราะห์แบบอืน ๆ เช่น แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้าง
(structural equation model; SEM) กลายเป็ นแบบจํ า ลองโครงสร้ า งความสัม พัน ธ์ พ หุ ร ะดับ
(multilevel structural equation modeling; MSEM) เพือให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภาย
เชิงเหตุและตัวแปรเชิงผล ซึงอาจมีลกั ษณะเป็ นได้ทงตั
ั วแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ ในธรรมชาติ
โครงสร้างของข้อมูลทีมีความเกาะเกียวกัน
ในขณะเดียวกัน การวิจ ยั ครังนีเป็ นการศึกษาตัวแปรรูปแบบการกินอาหารในฐานะทีมี
บทบาทเป็ นตัวแปรคันกลางในระดับบุคคลซึงจากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องพบว่าตัวแปร
คันกลางดังกล่าวนีอาจได้รบั อิทธิพลทางตรงแบบข้ามระดับจากตัวแปรสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิด
ความอ้วนทีถูกกําหนดให้เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุในระดับกลุ่ม และตัวแปรดังกล่าวได้ถูกกําหนดให้
เป็ นตัวแปรคันกลางในระดับบุคคลอีกด้วย ซึงทําให้ไม่เหมาะสมกับการวิเคราะห์แบบจําลองตัวแปร
คันกลางแบบดังเดิมดังได้กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์แบบจําลองพหุระดับแบบดังเดิม (
Multilevel modeling; MLM) ซึงมีร ากฐานมาจากการวิเคราะห์สมการถดถอย (regression-based
model) ยังมีขอ้ จํากัดเมือนําไปใช้ในการวิเคราะห์ตวั แปรคันกลางหรือตัวแปรเชิงผลในระดับการ
วิเคราะห์ทสูี งขึนอยู่ 2 ประการ ประการแรกคือ ยังไม่สามารถทําการวิเคราะห์ตวั แปรในระดับ 1 ทีมี
อิท ธิพลไปยังตัวแปรในระดับที 2 ได้ ประการที 2 คือ ในการวิเคราะห์ความสัมพัน ธ์ของตัวแปร
คันกลางกับตัวแปรเชิงผลซึงเป็ นตัวแปรในระดับที 1 ตัวอย่างเช่น M → Y ในการวิเคราะห์ตวั แปร
คันกลางพหุระดับแบบ 2-1-1 โดยค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มนันได้ถูก
กําหนด (constrained) ให้มคี ่าเท่ากัน หรือทีเรียกว่า conflated multilevel modeling (CMM) แม้จะมี
ความพยายามทีจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทไม่
ี กาํ หนดให้ค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มให้เท่ากัน (unconflating multilevel modeling; UMM) ก็พบว่าวิธกี ารดังกล่าวยังคงมี
ข้อจํากัดในเรืองของการมีอคติในการประมาณค่าอิทธิพลทางอ้อม
จากข้อจํากัดดังกล่าว พรีเชอร์ จางและไซเฟอร์ (Preacher; Zhang; & Zyphur. 2011) ได้
เสนอว่าเทคนิคการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ (MSEM) สามารถลด
ข้อจํากัดของการวิเคราะห์แบบ MLM ได้ทงในเรื
ั
องของความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีตัวแปร
ผลอยูใ่ นระดับที 2 ได้ มีอคติในการประมาณค่าอิทธิทางอ้อมลดลง นอกจากนียังสามารถใช้วเิ คราะห์
ตัว แปรแฝงทีประกอบด้ ว ยตัว แปรสัง เกตได้ห ลายตัว สามารถคํา นวณความสอดคล้ อ งของ
แบบจําลองได้ อีกทังยังสามารถวิเคราะห์แบบจําลองทีมีความซับซ้อนและมีตวั แปรหลากหลายชนิด
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เช่น มาตรเรียงลําดับ(ordinal) ตัวแปรทีการแจกแจงไม่เป็ นโค้งปกติ (nonnormal) ตัวแปรเชิงนับ
(count) และตัวแปร censored เป็ น ต้น ดัง นันผู้วจิ ยั จึง เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบจําลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ (MSEM) ในการศึกษาครังนี
การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับทีมีตวั แปรคันกลางแบบ 2-1-1
(a 2-1-1 model MSEM) หรือ บางครังเรีย กว่า “ upper-level mediation” (Preacher; Zyphur; &
Zhang. 2010) ซึงนําเสนอโดยครัลล์และแมคคินนอน (Preacher;Zhang; & Zyphur. 2011; citing
Krull; & MacKinnon. 2001) แบบจําลอง 2-1-1 model MSEM คือ แบบจําลองทีความแปรปรวน
ของตัวแปรระดับ กลุ่มในระดับที 2 มีลกั ษณะเป็ น อิท ธิพลทางอ้อมแบบสุ่ม (a random indirect
effect) ต่อตัวแปรเชิงผล (M → Y effect) ส่วนตัวแปรในระดับที 2 ทีมีอทิ ธิพลข้ามระดับมายังตัว
แปรระดับที 1 มักมีลกั ษณะเป็ นอิทธิพลคงที (fixed effect) ดังนันอิทธิพลของตัวแปรเชิงเหตุ (X) ทีมี
ต่อตัวแปรคันกลาง (M) และอิท ธิพลทางตรงของตัวแปรระดับกลุ่มทีมีต่อตัวแปรเชิง ผล (Y) จึง
จําเป็ นต้องถูกกําหนดให้เป็ นอิทธิพลคงที (fixed effect) และข้อพิจารณาทีสําคัญในการตรวจสอบ
อิทธิพลทางอ้อมของการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับทีมีตวั แปรคันกลาง
แบบ 2-1-1 นันคือการเลือกประเภทของวิธกี าร centering สําหรับตัวแปรคันกลางทีอยูใ่ นระดับที 1
(Tofighi;&Thoemmes. 2014) โดยได้มี 2 วิธีการทีนักวิจ ยั ได้เสนอ ได้แก่ (1) centering within
cluster 2 (CWC2) คือ การ centering โดยใช้ค่าเฉลียของแต่ละกลุ่ม (2) centering at the grand
mean 2 (CGM2) คื อ การ centering โดยใช้ ค่ า เฉลี ยจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทุ ก คน ( Tofighi; &
Thoemmes. 2014; citing Enders; & Tofighi. 2007; Kreft, de Leeuw; & Aiken. 1995; Pituch; &
Stapleton. 2012)
ข้อตกลงเบืองต้นโดยทัวไปของการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ
ประกอบด้วย การแจกแจงเป็ นโค้งปกติแบบหลายตัวแปรของข้อมูลทีใช้ในการวิเคราะห์ ตัวแปรแต่
ละคู่มคี วามสัมพันธ์เชิงเส้น ขนาดของค่าความสัมพันธ์กนั ของตัวแปรอิสระมีน้อย ค่าความสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม (Intraclass Correlation: ICC) ของข้อมูลมีหรือไม่มคี วามเหมาะสมจะวิเคราะห์เป็ นสอง
ระดับ ซึงค่าความสัมพัน ธ์ดงั กล่าวควรมีค่ามากกว่าศูน ย์แสดงว่าตัวแปรทีศึกษาระหว่างกลุ่มไม่
แตกต่างกันและตัวแปรในระดับกลุ่มต้องได้มาจากการสุ่ม (Random grouping) ทีสามารถอ้างอิงไป
ยังประชากรได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีเหมาะสมในทางการวิเคราะห์แบบจําลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับประกอบไปด้วยกลุ่มตัวอย่างในระดับบุคคลและในระดับกลุ่ม ใน
ระดับบุคคล แฮร์ และคนอืนๆ (Hair; et al. 2010) เสนอว่ากลุ่มตัวอย่างควรมีจํานวน 5-10 เท่าของ
สําหรับพารามิเตอร์ทต้ี องประมาณค่า 1 ตัว ส่วนในระดับกลุ่ม ฮ๊อกซ์ (Hox. 2010) เสนอว่าจํานวน
กลุ่มควรมี กลุ่มเป็ นอย่างน้อย หรือจํานวนทีเหมาะสมคือ 50 กลุ่ม ส่วน ชไนเดอร์ และบอสเกอร์
(Snijders; & Bosker. 1999) เสนอว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับกลุ่มควรมีอย่างน้ อ ย 30 กลุ่ม ส่วน
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จํานวนทีเหมาะสมคือ 100 กลุ่ม เนืองจากหากกลุ่มมีขนาดเล็ก จะส่งผลให้การประมาณค่ามีความ
คลาดเคลือนสูง
การประมาณค่าพารามิเตอร์สาํ หรับวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ
ในการศึกษาครังนีใช้วธิ ปี ระมาณค่าแบบ MLR (maximum likelihood with robust statistics) ซึงใช้
ข้อมูลดิบทังหมดในการประมาณค่า เป็ นวิธกี ารหนึงทีนิยมใช้ในการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์พหุระดับ โดยวิธกี ารดังกล่าวเป็ นวิธีการทีพัฒนามาเพือการประมาณค่าแบบอาศัย
ความน่ า จะเป็ น สูง สุ ด ทีใช้ข้อ มูล เต็ม รูป (Full Information Maximum Likelihood : FIML) ซึงจะ
ประมาณค่าได้ดเี มือกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่เพียงพอ จํานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากันและข้อมูลมีการ
แจกแจงเป็ น โค้ง ปกติ การประมาณค่าแบบ MLR เป็ น การประมาณค่าทีให้ค่าไค-สแควร์ (Chisquare) และค่าความคลาดเคลือนมาตรฐาน (Standard error) ทีมีความทนทาน (Robust) ต่อการ
ละเมิด ข้อ ตกลงเบืองต้น เกียวกับ การแจกแจงแบบโค้ง ปกติ (Normality assumption) สามารถ
วิเคราะห์ได้ง่าย ใช้เวลาในการคํานวณน้อยและสามารถประมาณค่าสัมประสิทธิอิทธิพลหรือค่า
สัมประสิทธิความชันแบบสุ่ม (Random slopes) ทีมีค่าแตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มได้ (ธีระวัฒน์
สุขสี าร ; และคนอืนๆ. 2555: 98) ดังนันในการศึกษาครังนีใช้การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์พหุระดับทีมีตวั แปรคันกลางโดยใช้โปรแกรมสถิติ M plus พัฒนาโดยมิวเธ็น และมิว
เธ็น (Muthén; & Muthén. 2012) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเนืองจากโปรแกรมสถิตดิ งั กล่าวสามารถ
ทดสอบโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรทังแบบจําลองในครังเดียวโดยมีการประมาณค่าทีอาศัย
ข้อมูลทังหมดในแบบจําลอง
ขันตอนการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพัน ธ์พหุระดับทีผ่านมานันมิวเธ็น
(Muthén. 1989, 1994) ได้เ สนอขันตอนการวิเ คราะห์ 5 ขันตอน ได้แ ก่ (1) ทํา การตรวจสอบ
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับทีผู้วจิ ยั ตังไว้มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือไม่เพียงใด (2) ทําการตรวจสอบค่าความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (Intraclass Correlation: ICC) ว่า
ข้อมูลทีได้มคี วามเหมาะสมจะวิเคราะห์เป็ นสองระดับหรือไม่ (3) ทําการตรวจสอบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรทีเกิดขึนในระดับหน่ วยย่อยโดยใช้เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมภายในกลุ่ม (Pooled withingroup covariance matrix) (4) การตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทีเกิดขึนในระดับกลุ่ม โดยใช้
เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่ม (Between-group covariance matrix) และ (5) ทําการ
วิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับทังระดับบุคคลและระดับกลุ่มพร้อมกัน โดยใช้
เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมทังระดับบุคคลและระดับกลุ่ม
จากข้อ จํา กัด ของการวิเ คราะห์แ บบดังเดิม ทีกล่ า วมาแล้ ว นัน พรีเ ชอร์แ ละคนอืนๆ
(Preacher; Zyphur; & Zhang. 2010) จึงได้นําเสนอเทคนิคทางการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์พหุระดับทีมีตวั แปรคันกลางโดยมีสมการของการวิเคราะห์ดงั นี
Υ =
+ Λ
+ ΚΧ +
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จากสมการข้างต้น Υ , และ
คือสัญลักษณ์ทเป็
ี นตัวแทนของเมทริกซ์ โดยเมท
ริกซ์ Υ , และ
คือเมทริกซ์ทมีี มติ ิ (Dimension) จํานวน p มิติ เช่นเดียวกันกับเมทริกซ์
Λ ซึงมีขนาดเท่ากับ × เมือ m คือจํานวนของตัวแปรแฝงทังในส่วนของความแปรปรวน
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม รวมถึง random slopes ด้วย (ถ้ามี) นอกจากนัน
มีขนาดเท่ากับ
× 1 ส่วน Κ มีขนาดเท่ากับ × ส่วน Χ คือ เวคเตอร์ของความแปรปรวนร่วมของ
ตัวแปรภายนอก (exogenous covariates) ซึงมีขนาด q มิติ และ
คือ ความคลาดเคลือนแบบสุ่ม
ของตัวแปรอิสระที i ในกลุ่มที j จากสมการข้างต้นสามารถแจกแจงเวคเตอร์
โดยสามารถเขียน
เป็ นสมการดังนี
=
+ Β
+ ΓΧ + ′
เมือ เป็ นเวคเตอร์ทมีี ขนาดเท่ากับ m x 1 ส่วนเมทริกซ์ Β มีขนาดเท่ากับ m x m,
และเมทริกซ์ Γ มีขนาดเท่ากับ m x q ส่วนค่าเศษเหลือ (Residuals) ซึงแทนสัญลักษณ์ของเมท
ริกซ์
และ
ได้ถูกกําหนดให้มกี ารแจกแจงเป็ นโค้งปกติแบบพหุตวั แปรซึงมีค่าเฉลียเท่ากับ
ศูนย์ และมีเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมเท่ากับ Θ and Ψ ซึงเมทริกซ์ทงสองเมทริ
ั
กซ์ถูกกําหนดให้
มีค่าเท่ากันในทุกกลุ่ม
องค์ประกอบของพารามิเตอร์เมทริกซ์ , Λ , , , Β , และ Γ นันอาจจะมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม ส่วนแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับในระดับที 2 สามารถ
อธิบายได้จากสมการดังนี
= +
+ Χ +
สิงสําคัญ ทีต้องคํานึงถึงคือ
มีค่าแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มโดยเวคเตอร์ของ
ประกอบไปด้วยค่า random effects ทุกค่า ส่วน Χ เป็ นเวคเตอร์ของความแปรปรวนร่วมในระดับ
กลุ่มจํานวน s มิติ ส่วนเวคเตอร์ (r x 1) และเมทริกซ์ (r x r) และ (r x s) เป็ น fixed
effects ทีถูกประมาณค่าได้ ซึง เป็ นค่าเฉลียของการกระจายและ intercepts ของสมการในระดับ
ที 2 ส่วนเมทริกซ์ ประกอบไปด้วยค่า slopes ของ random effects ระหว่างตัวแปรภายใน ส่วน
เมทริกซ์ เป็ น slopes ของ random effects ของตัวแปรภายนอกในระดับกลุ่ม ส่วนค่าเศษเหลือ
ในระดับกลุ่ม คือ มีการกระจายตัวเป็ นโค้งปกติพหุตวั แปรมีค่าเฉลียเท่ากับศูนย์ และมีเมทริกซ์
ความแปรปรวนร่วมคือ
พรีเ ชอร์แ ละคนอืนๆ (Preacher; Zyphur; & Zhang. 2010) ได้ทํา การลดขันตอนการ
วิเคราะห์แบบเดิมซึงมี 5 ขันตอนลดลงเหลือขันตอนทังหมด 4 ขันตอน โดยมีขนตอนการวิ
ั
เคราะห์
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับทีมีตวั แปรคันกลาง ดังนี
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ขันตอนที 1 การระบุแบบจําลองสมมุตฐิ านของการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์พหุ
ระดับทีมีตวั แปรคันกลางให้มคี วามสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีทเกี
ี ยวข้องและกําหนดตัวแปรให้
เหมาะสมกับระดับการวิเคราะห์
ขันตอนที 2 การตรวจสอบความแปรผัน ระหว่างกลุ่มว่ามีความเหมาะสมทีจะใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ โดยพิจารณาจากค่าความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (Intraclass
Correlation: ICC) ซึงหากค่าดังกล่าวมีค่าตํากว่า .05 อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการประมาณค่าตังต้น
(convergence problem) หรือส่งผลให้ค่าอิทธิพลทางอ้อมทีประมาณค่าได้มคี วามไม่คงเส้นคงวาอัน
เนืองมาจากความเอนเอียงอย่างมากทีเกิดในการวิเคราะห์ แม้ว่าอาจมีบางวิธีการทีสามารถเพิม
ความคงเส้นคงวาได้บา้ ง เช่น การใช้ group-mean centering อย่างไรก็ตามในเทคนิคดังกล่าวยังไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ดนี กั ในการวิเคราะห์พหุระดับ
ขันตอนที 3 การตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจําลอง โดยเริมต้นในระดับบุคคลหรือ
ภายในกลุ่ม (Within model) ก่อน โดยเริมต้นจากการใช้ group mean centering กับตัวแปรสังเกต
ได้ในระดับที 1 และปรับแบบจําลองในระดับที 1 จนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อย่างไร
ก็ตามความสอดคล้องของแบบจําลองในระดับบุคคลอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ โดยแบบจําลองใน
ระดับกลุ่มทีถูกกําหนดเอาไว้ต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย เมือแบบจําลองระดับ
บุคคลมีความสอดคล้องกันดีแล้ว จึงค่อยๆ ปรับแบบจําลองในระดับกลุ่มต่อไป อีกทางเลือกหนึงคือ
ผู้วจิ ยั อาจปรับแบบจําลองในระดับบุคคล โดยปล่อยให้ตวั แปรระดับกลุ่มมีความสัมพันธ์กนั อย่าง
อิสระ เมือแบบจําลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลแล้ว ผู้วจิ ยั จึงเริมทําการปรับแบบจําลองในระดับ
กลุ่มต่อไป เพือให้มคี วามซับซ้อนขึนครบถ้วนตามทีทฤษฎีได้กาํ หนดเอาไว้
ขันตอนที เมือแบบจําลองในระดับบุคคลจากขันตอนที 3 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์แล้ว จึงทําการทดสอบความสอดคล้องกันระหว่างแบบจําลองทางทฤษฎีแบบเต็มรูปแบบที
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึนมาจากการทบทวนวรรณกรรมต่อไป กับข้อมูลเชิงประจักษ์ทงระดั
ั บบุคคลและระดับ
กลุ่มพร้อมกัน
นอกจากนันในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามทีเป็ นเครืองมือในการวัดค่าตัวแปร
พหุระดับทีต้องการศึกษานันเพือให้การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือวัดพหุระดับมีความถูกต้อง
แม่น ยํามากขึนโดยไม่ละเลยความแตกต่างกัน ของการอธิบายตัวแปรทีศึกษาในแต่ละระดับการ
วิเคราะห์ ปิ ยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์ (2558) ได้บูรณาการแนวทางการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือวัด
ตัวแปรพหุร ะดับของ เฉิน แมทธิว และบลีส (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004) นํ ามาใช้ใ นการ
วิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับตามวิธกี ารของพรีเชอร์ในขันตอนที 2 ซึงเป็ น
การตรวจสอบคุณภาพการวัดของตัวแปรระดับกลุ่มให้มคี วามสมบูรณ์ของการตรวจสอบมากขึน โดย
วิธกี ารดังกล่าวมีขนตอนการตรวจสอบทั
ั
งหมด 5 ขันตอน ได้แก่ ขันตอนที การกําหนดนิยามของ
ตัวแปรทีศึกษาทังในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ขันตอนที 2 การระบุธรรมชาติ วิธกี ารวัด และการ
สร้างคะแนนของตัวแปรระดับกลุ่ม ขันตอนที 3 การตรวจสอบคุณ ภาพของเครืองมือวัดในแต่ ละ
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ระดับการวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (MCFA) และการตรวจสอบ
ระดับ การวิเ คราะห์ข องตัว แปรกลุ่ ม จากค่ า rwgj (Within group agreement) ขันตอนที 4 การ
ตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มของตัวแปร โดยใช้การตรวจสอบจากค่า ICC (Intraclass
correlation coefficient) ทีประกอบด้วยค่า ICC1 และ ICC2 และ ขันตอนที 5 เป็ น การตรวจสอบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปรพหุระดับทีศึกษากับตัวแปรอืนๆ ทีระดับการวิเคราะห์
ต่างๆ ซึงขันตอนที 5 นีจะสอดคล้องกับขันตอนที 4 ตามแนวทางของพรีเชอร์และคนอืนๆ (ปิ ยรัฐ
ธรรมพิทกั ษ์ . 2558) ดังนันในการศึกษาครังนีจึงได้นําวิธกี ารตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามที
เป็ น เครืองมือ ในการวัด ตัว แปรของเฉิ น แมทธิว และบลีส (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004)
นํามาใช้ในการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับร่วมด้วย เพือให้แบบสอบถามที
ใช้ในการศึกษาครังนีมีความสมบูรณ์และมีความเหมาะสมตามคุณสมบัตขิ องเครืองมือทีใช้ในการวัด
ตัวแปรทีศึกษามากยิงขึน

6. กรอบแนวคิ ดของการวิ จยั
ดัชนีมวลกาย เป็ นดัชนีทบ่ี งบอกถึงสภาวะนําหนักของบุคคล ผูท้ มีี ค่าดัชนีมวลกายสูงหรือ
ตํากว่าเกณฑ์ปกติจะมีความเสียงต่อการเกิดการเจ็บป่ วยอย่างมาก เช่น ภาวะนําหนักเกินและโรค
อ้วน ความดัน โลหิตสูง กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด จากการทบทวนเอกสารและงานวิจ ัย ที
เกียวข้อง ค่าดัชนีมวลกายทีสูงเป็ นผลมาจากทังปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยสิงแวดล้อมทีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการกินและการออกกําลังกาย ในการศึกษาครังนีผู้วจิ ยั ได้นําแนวคิดของ ทฤษฎีปัญญา
สังคม (social cognitive theory) มาเป็ นกรอบแนวคิดหลักในการอธิบายรูปแบบการกินอันส่งผลต่อ
ค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ โดยทฤษฎีนีเชือว่าพฤติกรรม (behavior)
ของมนุษย์เป็ นปฏิสมั พันธ์ซงกั
ึ นและกัน (reciprocal interaction) ระหว่างปัจจัยหลักสองปัจจัย ได้แก่
ปั จจัยส่วนบุคคล (personal factors) และปั จจัยสังคมสภาพแวดล้อม (social environment factors)
ในการศึกษาครังนีผูว้ จิ ยั เลือกให้ความสําคัญกับตัวแปรตามแนวคิดทฤษฎีปัญญาทางสังคมทางด้าน
ปั จ จัยส่วนบุคคล ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนในการกิน การรับรู้แรงกดดัน ทางสัง คม
วัฒนธรรมให้มีรูปร่างผอมบาง และเจตคติต่อการกิน อาหารเพือสุ ขภาพ ส่วนปั จ จัยด้านสัง คม
สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน ว่ามีอิท ธิพลต่อดัช นีมวลกายและ
พฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพของนักเรียนอย่างไร นอกจากนีการวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั สนใจศึกษา
บทบาทของ รูปแบบการกินอาหาร ในฐานะตัวแปรคันกลาง ทีเชือมโยงอิทธิพลปั จจัยส่วนบุคคล
ปั จจัยสังคมวัฒนธรรมและปั จจัยสิงแวดล้อมไปยังดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือ
สุขภาพในกลุ่มนักเรียนหญิง รูปแบบการกินอาหาร พัฒนาโดย ฟาน สทรีน และคนอืนๆ (Van
Strien ; et al. 1986) ซึงประกอบด้วย 3 ตัวแปรย่อยคือ รูปแบบการกินเพราะอารมณ์ รูปแบบการ
กินเพราะสิงกระตุน้ ภายนอก และรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
รูปแบบการกินอาหารได้รบั อิทธิพลมาปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยสังคมวัฒนธรรม ปั จจัยสิงแวดล้อม
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และรูปแบบการกินอาหารยังส่งผลต่อไปยังค่าดัชนีมวลกายของบุคคล โครงข่ายความสัมพันธ์ของตัว
แปรต่าง ๆ ทีกล่าวมามีรายละเอียดดังนี
ปั จจัยเชิงเหตุในระดับบุคคลทีส่งผลต่อรูปแบบพฤติกรรมการกินของการศึกษาครังนีให้
ความสําคัญกับการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการกิน และการรับการรับรูแ้ รงกดดันทางสังคม
วัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบางของนักเรียนหญิงชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปั จจัยในระดับกลุ่ม คือ
สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนของการศึกษาครังนีคือโรงเรียน ทางด้านปัจจัยในระดับบุคคล
นัน จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน การรับรูค้ วามสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมการกินของตนเองในสถานการณ์ทมีี ความเสียงต่อการทานอาหารสูง (Shin
; et al. 2011) บุ ค คลทีรับ การรับ รู้ค วามสามารถของตนในการกิน สูง มีแ นวโน้ ม จะมีรูป แบบ
พฤติก รรมการกิน อาหารเพราะอารมณ์ และรูป แบบการกิน อาหารเพราสิงกระตุ้น ภายนอกตํา
เนืองจากบุคคลสามารถหักห้ามใจว่าตนเองสามารถหักห้ามใจและสามารถรอดพ้นสถานการณ์ทถูี ก
กระตุน้ ให้กนิ อาหาร (Ames; et al. 2012; citing Niemeier; Phelan; Fava; & Wing, 2007; Phelan;
et al. 2009) ส่วนปั จจัยจิตลักษณะด้านการรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ูปร่างผอมบาง
เป็ นการรับรู้ว่าสังคมมีค่านิยมว่ารูปร่างทีผอมบางเป็ นรูปร่างทีสวยงามตามอุดมคติจงึ มีอทิ ธิพลต่อ
รู ป แ บบก าร กิ น แ บบจํ ากั ด ตน เ อง ( Polivy; & Herman. 1987; Chernyak; & Lowe. 2008)
เช่นเดียวกับการรับรูค้ วามสามารถในการกินของบุคคล
ปั จจัยในระดับกลุ่มของการศึกษาครังนีได้แก่ สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน ซึง
พัฒนามาจากแนวคิดสภาพแวดล้อมทีเอือต่อภาวะอ้วน โดยสวิน เบิร์น และคนอืนๆ (Swinburn;
Egger; & Raza. 1999) ในสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนเป็ นผลรวมของสภาพแวดล้อมทีมี
อิทธิพลต่อโอกาสหรือหรือเป็ นเงือนไขทีส่งเสริมการเกิดภาวะโรคอ้วนในบุคคลหรือประชากรของ
เมืองนันๆ มักจะส่งเสริมให้บุคคลซือหาอาหารได้โดยง่า ยและมีสงกระตุ
ิ
้นเร้าทีเป็ น อาหาร (food
cues) จํานวนมาก สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนในการศึกษาครังนีประกอบด้วยปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม 3 ด้านได้แก่ ด้านความพรังพร้อมของอาหาร ด้านการมีทรัพยากรด้านการออกกําลัง
กายจํากัด และด้านการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนัก ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม
ดังกล่าวส่งผลให้มบี ุคคลมีแนวโน้มจะมีรูปแบบการกินอาหารเนืองจากสิงกระตุ้นภายนอกสูง และ
บุคคลทีมีรปู แบบการกินอาหารแบบจํากัดสูงทีมีความพยายามจํากัดการกินอาหารหรือลดพลังงานที
ได้จากการกินเพือลดนําหนักตัวและมีแนวโน้มทีจะมีความคิดทีไม่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะในเรือง
อาหารและการกิน ส่งผลให้มคี วามเสียงทีจะเกิดพฤติกรรมการกินอย่างขาดการยับยังเมือต้องเผชิญ
กับสิงกระตุ้น ทางอาหารโดยเฉพาะอาหารกระตุ้น ทีให้พลังสูงมากเกิน จําเป็ น บุคคลกลุ่มนีจึงมี
ความคิดว่าการควบคุมอาหารของตนเองล้มเหลว และอาจจะมีลกั ษณะของการเรียนรู้การสินหวัง
จากทังปั จจัยภายในทีมีลกั ษณะคงที และเกิดขึนในสถานการณ์ทวไปทํ
ั
าให้เกิดการสรุปกฎเกณฑ์
ของความล้มเหลวว่าตนเองไม่สามารถควบคุมการกินได้ ส่งผลเกิดการกินในปริมาณมากต่อมา และ
ปั จจัยภายนอกของบุคคล ทีเชือว่า ตนเองสามารถควบคุมสิงต่าง ๆ ทีจะเกิดขึนได้เพียงเล็กน้อย
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โดยการควบคุมอาหารของตนทังทีทําสําเร็จและไม่สําเร็จล้วนมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอก เมือ
เผชิญกับอาหารกระตุ้นจะรู้สกึ ว่าเป็ นความล้มเหลวทีมีสาเหตุมาจากภายนอกทีไม่สามารถควบคุม
ได้ ดังนันปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนจึงมีความสัมพันธ์ขา้ มระดับจากระดับกลุ่ม
ในการศึกษาครังนีคือโรงเรียนไปยังตัวแปรเชิงผลผ่านตัวแปรคันกลางคือรูปแบบการกินอาหาร
เนืองจากสิงกระตุ้นภายนอกและรูปแบบการกินอาหารแบบจํากัดในระดับบุคคลในการศึกษาครังนี
คือนักเรียนหญิงชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
ด้านปัจจัยเชิงผลพบว่ารูปแบบการกินอาหารเป็ นปัจจัยทีส่งผลต่อสภาวะนําหนักซึงวัดโดย
ค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ จากการศึกษาทีผ่านมาพบว่ารูปแบบการ
กินอาหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับค่าดัชนีมวลกาย โดยบุคคลทีมีรูปแบบการกินเพราะอารมณ์มี
แนวโน้มทีจะมุ่งจัดการอารมณ์ทางลบทีเกิดขึนด้วยการกินอาหาร โดยเฉพาะอาหารทีประกอบด้วย
นํ าตาลและไขมัน (comfort food) ส่ง ผลต่อการเพิมขึนของนํ าหนักและดัช นีมวลกาย (Butcher;
Mineka; & Hooley. 2013; Elfhag; & Erlanson- Albertsson. 2006; Elfhag; & Morey. 2008)
รูปแบบการกิน เพราะสิงกระตุ้น ภายนอกมักถูกกระตุ้น ให้กิน ได้ง่าย จากอาหารทีอยู่ร อบ ๆ ตัว
เนืองมาจากบุคคลมีอคติใ นการเลือกสนใจเฉพาะสิงกระตุ้น ทีเป็ นอาหาร และมีแนวโน้ มทีจะไม่
สามารถยับยังตนเองได้ และกินอาหารเพราะความอยาก โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีความรูส้ กึ หิว ส่งผลต่อ
การมีดชั นีม วลกายทีสูง (Baños ; et al. 2014; Elfhag; & Morey. 2008; Mobbs; et al. 2010)
รูปแบบการกินแบบควบคุมนัน แม้จะส่งผลให้บุคคลควบคุมอาหารและนําหนักของตน แต่พบว่า
บ่อยครังทีการควบคุมตนเองอย่างมากกลับให้ผลทางลบ คือ การบริโภคอาหารปริมาณมากในยามที
ตนเองเผลอหรือไม่ได้ควบคุมตนเอง นอกจากนันพบว่าเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ ซึงเป็ น
ความเชือ ความคิด ความรู้สกึ และความตังใจทีจะกระทําพฤติกรรมทีเกียวข้องการกินอาหารเพือ
สุขภาพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพด้วย ดังนันปัจจัยเชิงสาเหตุในระดับ
บุคคลของการศึกษาครังนีทีมีความสัมพันธ์กบั ค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกิน อาหารเพือ
สุขภาพจึงประกอบไปด้วยรูปแบบการกินอาหารทัง 3 รูปแบบ รวมทังปั จจัยด้านเจตคติต่อการกิน
อาหารเพือสุขภาพทีส่งผลต่อพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพด้วย
จากทีกล่าวมาว่าการศึกษาครังนีอาศัยกรอบแนวคิดของ ทฤษฎีปัญ ญาทางสัง คม เป็ น
แนวคิด หลัก ในการศึก ษา ทฤษฎี นี ได้ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ กับ ตัว แปรทังระดับ บุ ค คลและระดับ
สภาพแวดล้อม สาระของทฤษฎีดงั กล่าวสอดคล้องกับแบบจําลองพหุร ะดับ (multilevel model)
การศึกษาในครังนีจึงกําหนดให้มปี ั จจัยเชิงเหตุทงในระดั
ั
บบุคคลและระดับสภาพแวดล้อมเพือทีจะ
อธิบายพฤติกรรมของบุคคลให้สมบูรณ์ขนึ และเป็ นการตรวจสอบว่าตัวแปรรูปแบบการกินอาหารอัน
เป็ นแนวคิดทางตะวันตก จะสามารถอธิบายค่าดัชนีมวลกายของนักเรียนหญิงในบริบทสังคมไทยได้
หรือไม่อย่างไร เชือว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อแนวคิดด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตรวมถึง
ค่านิยมทางสังคมของนักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษาของไทยต่อไป
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งานวิจยั ครังนี ใช้หลักการวิเคราะห์เนือหา โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
กับรูปแบบการกินอาหาร โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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7. สมมุติฐานในการวิ จยั
7.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนทีกลุ่มตัวอย่างระดับบุคคลเป็ นผูป้ ระเมินมี
ความสอดคล้องกันและมีคุณภาพการวัดเหมาะสมทีจะสร้างเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มได้
7.2 ค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ ได้รบั อิทธิพลทางตรงระดับ
บุคคลจากรูปแบบการกิน แบบจํากัดตนเอง การกิน เพราะสิงกระตุ้น ภายนอก และการกินเพราะ
อารมณ์
7.3 พฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ ได้รบั อิทธิพลทางตรงระดับบุคคลจากเจตคติต่อ
การกินอาหารเพือสุขภาพ
7.4 รูปแบบการกินอาหาร ได้แก่ การกินเพราะอารมณ์ การกินเพราะสิงกระตุ้นภายนอก
และการกินแบบจํากัดตนเอง ได้รบั อิทธิพลทางตรงระดับบุคคลจากจิตลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ การ
รับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน
7.5 รูปแบบการกินอาหาร ได้แก่ รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง ได้รบั อิทธิพลทางตรง
ระดับบุคคลจากจิตลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ การรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอม
บาง
7.6 ค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมระดับ
บุคคลจาก จิตลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนในการกิน และการรับรู้แรง
กดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบาง
7.7 รูปแบบการกินอาหาร ได้แก่ รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุน้ ภายนอก และการกินแบบ
จํากัดตนเอง ได้รบั อิทธิพลทางตรงข้ามระดับจากตัวแปรเชิงเหตุด้านสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิด
ความอ้วน
7.8 ค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมข้าม
ระดับจากตัวแปรเชิงเหตุดา้ นสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน

บทที 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขันตอนดังนี
1. การกําหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครือ, งมือทีใ, ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทําและวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. การกําหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรในการศึก ษาวิจ ัย มี 2 ระดับ คือ โดยระดับ ที, 1 เป็ น นั ก เรีย นหญิง ชัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนระดับที, 2 เป็ น โรงเรียนมัธยมในสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 33 โรงเรียน และ โรงเรียนเอกชนที,
เปิ ดสอนในระดับมัธยมปลายในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 17 โรงเรียน รวมมีจํานวนโรงเรียนที,เปิ ด
การเรียนการสอนในระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ทงหมด
ั
50 โรงเรียน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง การกําหนดกลุ่มตัวอย่างพิจารณาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ใน
การศึกษาครังนีใช้การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ ชไนเดอส์; บอสเคอ
และบอสเคอ(Snijders; Bosker; & Bosker. 1999) เสนอว่ากลุ่มควรมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 30 กลุ่ม
สอดคล้องกับ การศึกษาของฮอกและแมส (Hox; & Maas. RSST; Maas; & Hox. 2005) มี
ความเห็นว่าจํานวนขนาดตัวอย่างระดับกลุ่มที,สูงสุดของการวิเคราะห์ควรจะมีขนาดทีม, ากกว่าหรือ
เท่ากับ 30 กลุ่มขึนไป เนื,อ งจากประชากรโรงเรียนที,เปิ ดการเรียนการสอนในจัง หวัด เชียงใหม่ม ี
จํานวน 50 โรงเรียน ผูว้ จิ ยั จึงดําเนินการเก็บข้อมูลจากทังประชากร ส่วนการกําหนดกลุ่มตัวอย่างใน
ระดับนักเรียน ชไนเดอส์; บอสเคอ และ บอสเคอ (Snijders; Bosker; & Bosker. 1999) อธิบายว่า
ควรให้ความสําคัญกับขนาดของกลุ่มเนื,องจากหากกลุ่มมีขนาดเล็ก จะส่งผลให้การประมาณค่ามี
ความคลาดเคลื,อนสูง การกําหนดกลุ่มตัวอย่างในระดับนักเรียน จึงได้มาจากการคํานวณโดยใช้
โปรแกรม Optimal Design ของ สไปบรู๊ค (Spybrook. 2011) โดยกําหนดวิธกี ารวิจยั เป็ นแบบ 2level cluster randomized trial with person level outcome กําหนดจํานวนกลุ่มในระดับโรงเรียน
เท่ากับ 50 ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ,ี 0.05, ค่า intraclass correlation เท่ากับ 0.20 และ effect size
ขนาดปานกลาง (δ = 0.50) หากต้องการให้มคี ่า power เท่ากับ .80 จะต้องมีกลุ่มตัวอย่างในระดับที,
1 อย่างน้อยกลุ่มละ 8 คน ดังนันควรจะกลุ่มตัวอย่างในระดับนักเรียนอย่างน้อยจํานวน 400 คน
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เนื,องจากในระดับโรงเรียนผู้วจิ ยั ดําเนินการเก็บข้อมูลทังประชากรซึ,งมีจํานวนทังสิน 50
โรงเรียนการสุ่มตัวอย่างจึงมีเพียงขันตอนเดียวคือการสุ่มนักเรียนในแต่ละโรงเรียน ผูว้ จิ ยั ใช้การสุ่ม
เชิงกลุ่ม (cluster random sampling) โดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนทีจ, บั ฉลากได้ออกเป็ น
กลุ่มโดยใช้ห้องเรียน เพื,อให้นักเรียนเป็ นตัวแทนที,ดนี ักเรียนหญิงระดับมัธยมปลายของโรงเรียน
ผูว้ จิ ยั จึงดําเนินการวิธกี ารจับฉลากห้องเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปี ท,ี 4-6 ระดับชันละ 1 ห้องเรียนๆ
ละ 10 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทีเ, ป็ นนักเรียนหญิงชันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนละ 30 คน
การเก็บข้อมูลจริง มีโรงเรียนที,ให้ความอนุ เคราะห์จาํ นวน 46 โรงเรียนคิดเป็ นร้อยละ 92
และมีกลุ่มตัวอย่างในระดับนักเรียนจํานวน 1,375 คน ซึง, เมือ, วิเคราะห์ค่า power ของกลุ่มตัวอย่างที,
ได้จากโรงเรียนจํานวน 46 โรงเรียน โดยมีระดับนัยสําคัญ ทางสถิติท,ี 0.05, ค่ า intraclass
correlation เท่ากับ 0.20 และ effect size ขนาดปานกลาง (δ = 0.50) พบว่าค่า power ของ
การศึกษาครังนียังคงมีมากกว่า .80

2. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใช้ในการวิ จยั
เครื,องมือทีใ, ช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นแบบสอบถามสําหรับนักเรียนแบ่งออกเป็ น 5 ตอนซึ,ง
ใช้วดั ตัวแปรในการวิจยั นีทังหมด 7 ตัวแปร โดยมีรายละเอียดดังนี
ตอนที, 1 ลักษณะทางชีวสังคมและภูมหิ ลัง ประกอบด้วย โรงเรียน อายุ ระดับชัน ส่วนสูง
และนําหนัก
ตอนที, 2 ข้อมูลตัวแปรทีเ, กีย, วข้องกับตัวแปรรูปแบบการกินอาหาร ประกอบด้วยข้อคําถาม
สําหรับวัดตัวแปรรูปแบบการกินเพราะอารมณ์ รูปแบบการกินเพราะสิง, กระตุ้นภายนอก และรูปแบบ
การกินแบบจํากัดตนเอง เป็ นตัวแปรคันกลางในการศึ
,
กษา
ตอนที, 3 ข้อ มูลตัวแปรที,เกี,ยวข้อ งกับตัว แปรเชิง เหตุ ด้านจิต ลักษณะของนักเรียน
ประกอบด้วยข้อคําถามสําหรับวัดตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน เจตคติต่อการกิน
อาหารเพื,อสุขภาพ และการรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบาง
ตอนที, 4 ข้อ มูล ตัว แปรที,เกี,ยวข้อ งกับตัว แปรเชิง ผลด้านพฤติก รรมของนัก เรียน
ประกอบด้วยข้อคําถามสําหรับวัดตัวแปรพฤติกรรมการกินอาหารเพื,อสุขภาพ
ตอนที, 5 ข้อ มูล ที,เ กี,ย วกับ โรงเรีย น ประกอบด้ว ยข้อ คํ า ถามสํ า หรับ วัด ตัว แปร
สภาพแวดล้อมทีเ, อือให้เกิดความอ้วน
การศึกษาครังนีได้ระดับการวิเคราะห์ขอ้ มูลของตัวแปรออกเป็ น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับกลุ่ม
คือโรงเรียนและระดับบุคคลคือนักเรียน สําหรับตัวแปรในการวิเคราะห์ระดับกลุ่มได้แก่ ตัวแปรเชิง
เหตุด้านสภาพแวดล้อมที,เอือให้เกิดความอ้วน โดยการให้ขอ้ มูลของกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนเป็ น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลร่วมกัน ส่วนตัวแปรระดับบุคคลทีน, ักเรียนเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย นํ าหนักตัว ส่วนสูง
เพื,อใช้ในการประเมินค่าของตัวแปรดัชนีมวลกาย ข้อมูลตัวแปรที,เกี,ยวข้องกับตัวแปรเชิงผลด้าน
พฤติกรรมการกินอาหารเพื,อสุขภาพ ตัวแปรรูปแบบการกินเพราะอารมณ์ รูปแบบการกินเพราะสิง,
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กระตุ้นภายนอก และรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองที,เป็ นตัวแปรคันกลางในการศึ
,
กษา ข้อมูลตัว
แปรทีเ, กี,ยวข้องกับตัวแปรเชิงเหตุดา้ นจิตลักษณะของนักเรียน ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถของตน
ในการกิน เจตคติต่อการกินอาหารเพื,อ สุขภาพ และการรับรู้แ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้ม ี
รูปร่างผอมบาง
ขัน, ตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือทีใช้ในการวิ จยั
การสร้างเครื,องมือวัดตัวแปรทังหมดทีใ, ช้ในการวิจยั ครังนีมีขนตอนการสร้
ั
างเครื,องมือและ
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ, งมือวัดดังต่อไปนี
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที,เกี,ยวข้องกับคุณลักษณะของตัวแปรที,ต้องการวัด
เพื,อทําความเข้าใจและใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดนิยามเชิงทฤษฎีและนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของ
ตัวแปรทีใ, ช้ในการศึกษาครังนี
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี,ยวกับแนวทางการวัดตัวแปรที,ต้องการศึกษา โดยค้นคว้า
แบบสอบถามตัวแปรนัน ทีเ, คยมีผูส้ ร้างและพัฒนาเพื,อใช้ในการวัดตัวแปรดังกล่าว จากนันพิจารณา
ถึงความเหมาะสมด้านความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั รวมทังบริบทของการวิจยั ด้านกลุ่ม
ตัวอย่าง ความเป็ นปั จจุบนั และข้อจํากัดของแบบสอบถามในแต่ละฉบับ เพื,อประกอบการตัดสินใจใน
การเลือ กใช้แบบสอบถามและนํ ามาปรับให้เ หมาะสมหรือ สร้างและสร้างแบบสอบถามที,มคี วาม
เหมาะสมกับการศึกษาในครังนี
3. สร้างแบบสอบถามเพื,อใช้ในการวัดตัวแปรทีต, อ้ งการศึกษาครังนี
4. นํ าแบบสอบถามทังหมดที,สร้างขึนไปให้ผู้เชีย, วชาญด้านการสร้างและพัฒนาเครื,องมือ
วัดด้านเนือหาทางพฤติกรรมศาสตร์ ด้านจิตวิทยาสุขภาพ ด้านจิตวิทยาพัฒนาการและการศึกษา
จํานวน 5 คน ทําการตรวจสอบความเทีย, งตรงเชิงเนือหา (Content validity) และทําการปรับปรุง
แก้ไขแบบวัดตามข้อเสนอแนะที,ได้รบั จากผูเ้ ชีย, วชาญให้แบบวัดมีความสมบูรณ์ยงิ, ขึน โดยตัดหรือ
ปรับปรุงข้อคําถามที,มคี ่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุ ประสงค์ (Index of ItemObjective Congruence; IOC) ตํ,ากว่า 0.50 (Rovinelli; & Hambleton. 1977)
5. ผู้ว ิจยั นํ าแบบสอบถามที,ผ่ านการตรวจสอบคุ ณ ภาพและปรับปรุง แก้ไขแล้ว ไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน
เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลให้ ก่อนการเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้นัดหมายวัน เวลา และสถานที, กับอาจารย์ผู้
ประสานงานของแต่ละโรงเรียนไว้ล่วงหน้า พร้อมทังจัดทําใบยินยอมให้เข้าร่วมวิจยั ให้กลุ่มตัวอย่าง
นํ าไปให้ผู้ปกครองอนุ ญ าตให้ทําการวิจยั ได้ใ นขันตอนการเก็บข้อ มูล ผู้ว ิจยั ได้นํ าคู่มอื การตอบ
แบบสอบถาม พร้อมกับแบบสอบถามไปชีแจงแก่ อาจารย์ผู้ประสานงานของแต่ ละโรงเรียน เพื,อ
ทบทวนวัตถุผู้วจิ ยั ศึกษาทฤษฎี งานวิจยั ที,เกี,ยวข้อง เพื,อนํ ามากําหนดเป็ นตัวแปรและเขียนนิยาม
ปฏิบตั กิ ารข้อคําถามและพฤติกรรมบ่งชีของตัวแปรทีต, อ้ งการศึกษา
6. จากนั นนํ าข้อ คํ า ถามที,ผ่ า นเกณฑ์ส ร้า งเป็ น แบบสอบถามแล้ว นํ า มาทดลองใช้เ พื,อ
ตรวจสอบค่าอํานาจจําแนกด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ vสหสัมพันธ์จากคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
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โดยคัดเลือกข้อคําถามที,มคี ่าเท่ากับหรือมากกว่า 0.20 ขึนไปหากไม่ผ่านเกณฑ์จงึ ทําการคัดออก
ส่วนข้อคําถามที,ผ่านเกณฑ์ทําการตรวจสอบค่าความเชื,อมัน, โดยวิเคราะห์จากข้อมูลที,คดั ออกจาก
ค่าอํานาจจําแนกแล้ว
7. การตรวจสอบค่าความเชื,อมัน, (Reliability) หาค่าความเชื,อมันของแบบสอบถามตั
,
วแปร
ทีศ, กึ ษา โดยนําไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มนักเรียนหญิงชันมัธยมศึกษาทีม, ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที, ศึ ก ษ า คื อ นั ก เรี ย นห ญิ ง ชั น มั ธ ยม ศึ ก ษ าต อ น ปล าย โร งเ รี ย นส าธิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 50 คน จากนันนําข้อมูลทีไ, ด้มาหาค่าความเชื,อมันด้
, วยวิธสี มั ประสิทธิ v
อัล ฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) เพื,อ แสดงหลัก ฐานความเชื,อ มันของ
,
แบบสอบถามทุกฉบับ
8. การตรวจสอบความเทีย, งตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ความเที,ยงตรงเชิงลู่
เข้า (convergent validity) และความเทีย, งตรงเชิงจําแนก (discriminant validity) ของแบบสอบถาม
ด้วยวิธวี เิ คราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และทําการประเมินค่า
ความเชื,อมันของตั
,
วแปรแฝง (Construct reliability) กับทุกแบบสอบถามที,ผูว้ จิ ยั สร้างขึน โดยการ
การวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันพหุระดับ (multilevel confirmatory factor analysis: MCFA) เพื,อ
ตรวจสอบและยืนยันว่าเครื,องมือทุกฉบับมีองค์ประกอบตามภาวะสันนิษฐานที,ได้กําหนดไว้หรือไม่
ค่าความเชื,อมันของตั
,
วแปรแฝงถ้าสูงกว่า 0.70 แสดงว่ามีความเทีย, งสูง ส่วนทีอ, ยู่ระหว่าง 0.60-0.70
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ (Hair; et al. 2010) นอกจากนันเลือกพิจารณาดัชนีความสอดคล้อง
จากดัชนี GFI, AGFI และ CFI ทีม, ากกว่า 0.90-0.95 ส่วน standardized RMR ถ้ามีค่าตํ,ากว่า 0.05
แสดงว่าโมเดลทีไ, ด้มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลดี ส่วน RMSEA ทีถ, ้ามีค่าตํ,ากว่า 0.05-0.80 แสดงว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี (Schumacker; & Lomax. 2010) ดัชนีการปรับปรุง
โมเดล (Modification Index) ที,มากกว่า 4.0 ควรได้รบั การปรับปรุง อย่างไรก็ตามการปรับปรุง
โมเดลนันไม่ควรพิจารณาจากค่าดัชนีปรับปรุงโมเดลเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะคํานึงถึงทฤษฏีทม,ี า
ของโมเดลการวัดด้วยแต่ดชั นีการปรับปรุงโมเดลเป็ นเพียงตัวช่วยให้นักวิจยั ทบทวนและหาแนวทาง
ในการปรับปรุง ตลอดจนสร้างโมเดลทางเลือกเท่านัน แฮร์ และคนอื,นๆ (Hair ; et al. 2010) เสนอ
ว่าหากพบว่ามีการตัดข้อคําถามหรือการปรับปรุงแก้ไขความสัมพันธ์ในโมเดลปริมาณมากกว่าร้อย
ละ 20 ควรจะนําโมเดลทีไ, ด้ใหม่ไปทดสอบกับข้อมูลชุดใหม่
การศึกษาครังนีใช้เครือ, งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี
1. แบบสอบถามข้อมูลทัวไป โรงเรียน อายุ ระดับชัน, ส่วนสูง และนํ,าหนัก
2. แบบสอบถามรูปแบบการกิ นอาหาร
การสร้างแบบสอบถามรูปแบบการกิ นอาหาร
แบบสอบถามรูปแบบการกินอาหาร เป็ นแบบสอบถามที,ผู้วจิ ยั สร้างขึนจาก การศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ที,เ กี,ยวข้อ งกับรูปแบบการกินอาหาร โดยใช้แ นวคําถามของแบบสอบถาม
พฤติกรรมการกินอาหาร The Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ) ของ ฟาน สท
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รีน และคนอื,นๆ (Van Strien ; et al. 1986) มาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้เป็ นไป
ตามนิยามปฏิบตั กิ ารทีผ, ูว้ จิ ยั กําหนดไว้ เป็ นการสอบถามความถี,ของลักษณะรูปแบบของพฤติกรรม
การกินอาหารทีน, ักเรียนกินในช่วง 1 เดือนทีผ, ่านมา โดยในแบบสอบถามจะมีลกั ษณะรูปแบบของ
พฤติกรรมการกิน ƒ ด้าน ที,ได้กําหนดไว้ คือ 1) รูปแบบการกินเพราะอารมณ์ หมายถึง ลักษณะ
รูปแบบของพฤติกรรมการกินเพื,อลดอารมณ์ทางลบทีเ, กิดขึน ได้แก่ เครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า โกรธ
เบื,อหน่ าย หรือจากสภาพการถูกกระตุ้นทางอารมณ์ท,ไี ม่พงึ ประสงค์ เช่น ในเวลาที,ต้องเผชิญกับ
เหตุการณ์ท,ยี ากลําบาก เผชิญกับบุคคลหรือเหตุการณ์ทก,ี ่อให้เกิดความไม่พงึ พอใจ ไม่สบายใจ 2)
รูปแบบการกินเพราะสิง, กระตุ้นภายนอก หมายถึง ลักษณะการกินอันเนื,องมาจากถูกกระตุ้นจากสิง,
เร้าภายนอกทีเ, กี,ยวข้องกับอาหารหรือการกินได้ง่าย ได้แก่ กลิน, ภาพและรสชาติของอาหารจากสื,อ
ร้านค้าหรือจากสภาพแวดล้อมทีเ, กี,ยวข้องกับอาหารหรือการกินอาหาร ส่งผลให้บุคคลรูส้ กึ อยากกิน
และทําให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาอาหาร พฤติกรรมการซือหรือพฤติกรรมการกินอาหาร ขนม
หรือการดื,มเครื,องดื,มทีเ, ป็ นสิง, กระตุ้นนัน 3) รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง หมายถึง ลักษณะการ
กินแบบจํากัด พลัง งานที,ไ ด้จากอาหารเพื,อ ลดนํ าหนัก ในลัก ษณะที,ไ ม่เ หมาะสม โดยการปฏิเ สธ
อาหาร หรือการอดอาหาร ลักษณะของแบบสอบถามรูปแบบการกินอาหารเป็ นแบบมาตรประเมินค่า
แบบลิเคิรต์ 5 ระดับ („-point Likert scale) คือ 1= ไม่เคยทําเลย จนถึง 5=ทําเป็ นประจํา ตาม
ความถีข, องลักษณะรูปแบบของพฤติกรรมการกินอาหารทีน, กั เรียนกิน
การให้คะแนนจะให้คะแนนกลับกันสําหรับรูปแบบการกินที,เป็ นข้อความเชิงลบ การแปล
ความหมายของคะแนน คือ ผู้ตอบที,ได้คะแนนรวมจากรูปแบบการกินด้านใดมากที,สุดแสดงว่ามี
รูปแบบการบริโภคอาหารของตนเองในด้านนัน
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามรูปแบบการกิ นอาหาร
แบบสอบถามรูปแบบการกินอาหารมีการวิเคราะห์ความเที,ยงตรงเชิงโครงสร้าง ผูว้ จิ ยั ใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื,อตรวจสอบว่าแบบจําลองการวัดของมาตรวัดรูปแบบการกิน
ที,ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ รูปแบบการกินเพราะอารมณ์ รูปแบบการกินเพราะสิ,ง
กระตุ้นภายนอก และรูปแบบการกินแบบจํากัด ตนเอง มีความสอดคล้องกับข้อ มูลเชิง ประจัก ษ์
หรือ ไม่ การวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิง ยืน ยัน แสดงให้ เ ห็น ว่ า แบบจํ า ลองการวัด ยัง ไม่ ม ีค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลดีนัก ( χ2 goodness of fit =1713.472; p < 0.01; CFI= S.858; RMSEA=
S.056; SRMR= S.068) ผูว้ จิ ยั จึงดําเนินการปรับแบบจําลองโดยการ ตัดข้อคําถามออกจํานวน 5 ข้อ
เนื,องจากข้อคําถามดังกล่าวมี cross-loading กับตัวแปรแฝงอื,นหรือมีค่านํ าหนักองค์ประกอบตํ,า
นอกจากนียังปรับแบบจําลองโดยการผ่อนปรนข้อตกลงเบืองต้นให้ความคลาดเคลื,อนของข้อคําถาม
ในตัวแปรแฝงเดียวกันมีความสัมพันธ์กนั ได้อกี 1 คู่ พบว่าแบบจําลองทีป, รับแก้แล้วมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี ( χ2 goodness of fit =1841.792; p < 0.01; CFI= 0.904; RMSEA= 0.049;
SRMR= 0.049) ยกเว้นค่า χ2 goodness of fit ทีพ, บว่ามีนัยสําคัญทางสถิติ ( χ2 = 1841.792; p
< 0.01) ส่วนการวิเคราะห์ความเชื,อมัน, โดยการดําเนินการตรวจสอบด้วยวิธกี ารหาความสอดคล้อง
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ภายในจากค่าสัมประสิทธิ vแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) พบว่าค่ามีค่าอยู่
ระหว่าง 0.819-0.925 โดยมีค่าความเชื,อมันทั
, งฉบับเท่ากับ 0.886 และค่าความเชื,อมันของตั
,
วแปร
แฝง (construct reliability) พบว่ามีอยูร่ ะหว่าง 0.820-0.923 ดังนันเมื,อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์
ค่าความเชื,อมันของตั
,
วแปรจากมาตรวัดมีค่ามากกว่า 0.80 ทุกด้านอยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยรูปแบบการกิน
เพราะอารมณ์มขี อ้ คําถาม 12 ข้อ รูปแบบการกินเพราะสิง, กระตุ้นภายนอกมีขอ้ คําถาม 8 ข้อ และ
รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองมีขอ้ คําถาม 11 ข้อ รวมข้อคําถามทังฉบับ 31 ข้อ
ตัวอย่างข้อคําถาม
รูปแบบการกินเพราะอารมณ์
ก. เมื,อรูส้ กึ เศร้าหรือท้อแท้ ฉันจะกินอาหารหรือขนมเพื,อให้ตนเองรูส้ กึ ดีขนึ
ไม่เคยทําเลย
…………….

นานๆครัง
...................

บางครัง
...................

บ่อยครัง
...................

ทําเป็ นประจํา
...................

บ่อยครัง
...................

ทําเป็ นประจํา
...................

บ่อยครัง
...................

ทําเป็ นประจํา
...................

รูปแบบการกินเพราะสิง, กระตุน้ ภายนอก
ข. อาหารทีด, นู ่ากินและมีกลิน, หอม ทําให้ฉนั กินได้มากกว่าปกติ
ไม่เคยทําเลย
…………….

นานๆครัง
...................

บางครัง
...................

รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง
ค. หากนําหนักของฉันเพิม, ขึน ฉันจะกินอาหารน้อยลงกว่าเดิม
ไม่เคยทําเลย
…………….

นานๆครัง
...................

บางครัง
...................

3. แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนในการกิ น
การสร้างแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนในการกิ น
แบบสอบถามการรับรู้ค วามสามารถของตนในการกินผู้ว ิจยั สร้างขึนจาก การศึก ษา
เอกสารและงานวิจยั ทีเ, กีย, วข้องกับความเชื,อมันในความสามารถของตนเองในการควบคุ
,
มพฤติกรรม
การกินในสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมที,เฉพาะเจาะจง จึงเลือกสร้างตามตามแนวคิดกลยุทธ์
ทางการรูก้ ารคิดและพฤติกรรม (cognitive and behavioral strategies) ของ โดย คล๊าค และคน
อื,นๆ (Clark; et al. 1991) เป็ นแบบสอบถามทีใ, ช้วดั การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การกินของตนเองในสถานการณ์ทม,ี คี วามเสี,ยงสูงต่อการกินอาหารที,ไม่มปี ระโยชน์ทางโภชนาการ
หรือ อาหารที,มผี ลกระทบที,เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพของนัก เรียนวัยรุ่นหญิง เช่น ความเชื,อมันใน
,
ตนเองของนักเรียนในการหักห้ามใจไม่กนิ อาหารในขณะทีม, อี ารมณ์เชิงลบหรือในขณะทีเ, กิดความไม่
สบายทางกายหรือเจ็บป่ วย เช่น ร่างกายเหนื,อยล้า อ่อนเพลีย เจ็บปวดตามร่างกาย รวมทังเมื,ออยู่
ในแหล่งหรือสถานทีท, ม,ี อี าหารหรือสิง, เร้าทีเ, กีย, วกับอาหารจํานวนมาก เช่น ในงานเลียงสังสรรค์ หรือ
ความเชื,อมันในตนเองว่
,
าสามารถปฏิเ สธการกินอาหารตามคําชัก ชวนของบุ ค คลอื,น ๆ ได้ และ
ในขณะที,กํ า ลัง ประกอบกิจ กรรมที,ต นเองชื,น ชอบ เช่ น ดู โ ทรทัศ น์ ฟั ง เพลง หรือ อ่ า นหนั ง สือ
ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ จํานวน 33 ข้อ คือ 1= ไม่มนใจในตนเอง
ั,
เลย จนถึง 5= มีความมันใจมากที
,
,สุด จากนันรวมคะแนนทังหมดทุกข้อ (total score) การแปลผล
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คะแนนคือคะแนนทีส, ูงกว่าแสดงว่ามีการรับรูว้ ่าตนเองมีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
กินของตนเองในสถานการณ์ ท,มี คี วามเสี,ยงต่ อการกินอาหารที,ไม่มปี ระโยชน์ ทางโภชนาการหรือ
อาหารทีม, ผี ลกระทบทีเ, ป็ นอันตรายต่อสุขภาพได้มากกว่าผูท้ ไ,ี ด้คะแนนตํ,า
การตรวจสอบคุณภาพของแบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนในการกิ น
แบบสอบถามการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกินมีการวิเคราะห์ความเที,ยงตรงเชิง
โครงสร้างเพื,อตรวจสอบว่าแบบจําลองการวัดของการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกินมีความ
สอดคล้ อ งกับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ ห รือ ไม่ การวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน แสดงให้ เ ห็น ว่ า
แบบจําลองการวัดยังไม่มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลดีนัก ( χ2 goodness of fit =3805.155; p < 0.01;
CFI= 0,513; RMSEA= 0.104; SRMR=0.177) ผูว้ จิ ยั จึงดําเนินการปรับแบบจําลองโดยการ ตัดข้อ
คําถามออกจํานวน 18 ข้อเนื,องจากข้อคําถามดังกล่าวมีค่านํ าหนักองค์ประกอบตํ,า นอกจากนียัง
ปรับแบบจําลองโดยการผ่อนปรนข้อตกลงเบืองต้นให้ความคลาดเคลื,อนของข้อคําถามในตัวแปรแฝง
เดียวกันมีความสัมพันธ์กนั ได้อกี 3 คู่ พบว่าแบบจําลองทีป, รับแก้แล้วมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดี ( χ2 goodness of fit =531.360; p < 0.01; CFI= 0.943; RMSEA= 0.061; SRMR=
0.038) ยกเว้นค่า χ2 goodness of fit ทีพ, บว่ามีนัยสําคัญทางสถิติ ( χ2 = 531.360; p < 0.01)
ส่วนการวิเคราะห์ความเชื,อมัน, โดยการดําเนินการตรวจสอบด้วยวิธกี ารหาความสอดคล้องภายใน
จากค่าสัมประสิทธิ vแอลฟาของครอนบาคพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.925 และค่าความเชื,อมันของตั
,
วแปร
แฝงพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.922 ซึ,งมีค่ามากกว่า 0.80 อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีขอ้ คําถามทังฉบับจํานวน
15 ข้อ
ตัวอย่างข้อคําถาม
ก. ฉันสามารถยับยังตนเองไม่ให้กนิ ขนมหวานมากเกินไปเมื,อฉันรูส้ กึ โกรธ โมโห หรือฉุนเฉียว
ไม่มนใจใน
ั,
ตนเองเลย
…………….

ค่อนข้าง
ไม่มนใจ
ั,
...................

ค่อนข้าง
มันใจ
,
...................

มีความมันใจ
,
...................

มีความมันใจ
,
มากทีส, ุด
...................

ข. ฉันสามารถหักห้ามใจตนเองไม่ให้กนิ มากเกินไปเมื,อฉันอยู่ในสถานทีท, ,มี อี าหาร ขนม หรือเครื,องดื,ม ทีน, ่ ากิน
มากมาย เช่น ในงานเลียงสังสรรค์
ไม่มนใจใน
ั,
ตนเองเลย
…………….

ค่อนข้าง
ไม่มนใจ
ั,
...................

ค่อนข้าง
มันใจ
,
...................

มีความมันใจ
,
...................

มีความมันใจ
,
มากทีส, ุด
...................

ค. ฉันสามารถพูดปฏิเสธเมื,อเพื,อนของฉันคะยันคะยอให้ฉนั กินอาหาร ขนม หรือเครื,องดื,มทีฉ, นั ชื,นชอบ
ไม่มนใจใน
ั,
ตนเองเลย
…………….

ค่อนข้าง
ไม่มนใจ
ั,
...................

ค่อนข้าง
มันใจ
,
...................

มีความมันใจ
,
...................

มีความมันใจ
,
มากทีส, ุด
...................
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4. แบบสอบถามเจตคติ ต่อการกิ นอาหารเพือสุขภาพ
การสร้างแบบสอบถามเจตคติ ต่อการกิ นอาหารเพือสุขภาพ
แบบสอบถามเจตคติต่อการกินอาหารเพื,อสุขภาพเป็ นการสอบถามความเชื,อ ความคิด
ความรูส้ กึ และความตังใจที,จะกระทําพฤติกรรมที,เกี,ยวข้องการกินอาหารเพื,อสุขภาพของนักเรียน
เป็ นแบบสอบถามที,ผู้วจิ ยั สร้างขึนจากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจยั ที,เกี,ยวข้องกับ
พฤติกรรมการกินอาหารเพื,อสุขภาพ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
“ไม่เห็นด้วย” จนถึง “เห็นด้วยมากทีส, ุด” การให้คะแนนจะให้คะแนนกลับกันสําหรับเจตคติต่อการกิน
อาหารเพื,อสุขภาพทีเ, ป็ นข้อความเชิงลบ นักเรียนทีม, คี ะแนนทีส, ูงกว่าแสดงว่ามีเจตคติทด,ี ตี ่อการกิน
อาหารเพื,อสุขภาพในทางบวกมากกว่าผูท้ ไ,ี ด้คะแนนตํ,า
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเจตคติ ต่อการกิ นอาหารเพือสุขภาพ
แบบสอบถามเจตคติต่อการกินอาหารเพื,อสุขภาพมีการวิเคราะห์ค วามเที,ยงตรงเชิง
โครงสร้า งเพื,อ ตรวจสอบว่ าแบบจําลองการวัด ของเจตคติต่ อ การกิน อาหารเพื,อ สุ ขภาพมีค วาม
สอดคล้ อ งกับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ ห รือ ไม่ การวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน แสดงให้ เ ห็น ว่ า
แบบจําลองการวัดยังไม่มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลดีนัก ( χ2 goodness of fit =173.572; p < 0.01;
CFI= 0.879; RMSEA= 0.079; SRMR=0.049) ผูว้ จิ ยั จึงดําเนินการปรับแบบจําลองโดยการ ตัดข้อ
คําถามออกจํานวน 22 ข้อเนื,องจากข้อคําถามดังกล่าวมีค่านํ าหนักองค์ประกอบตํ,า นอกจากนียัง
ปรับแบบจําลองโดยการผ่อนปรนข้อตกลงเบืองต้นให้ความคลาดเคลื,อนของข้อคําถามในตัวแปรแฝง
เดียวกันมีความสัมพันธ์กนั ได้อกี 1 คู่ พบว่าแบบจําลองทีป, รับแก้แล้วมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดี ( χ2 goodness of fit =245.856; p < 0.01; CFI= 0.911; RMSEA= 0.069; SRMR=
0.043) ยกเว้นค่า χ2 goodness of fit ทีพ, บว่ามีนัยสําคัญทางสถิติ ( χ2 = 146.515; p < 0.01)
ส่วนการวิเคราะห์ความเชื,อมัน, โดยการดําเนินการตรวจสอบด้วยวิธกี ารหาความสอดคล้องภายใน
จากค่าสัมประสิทธิ vแอลฟาของครอนบาคพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.806 และค่าความเชื,อมันของตั
,
วแปร
แฝงพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.805 ซึ,งมีค่ามากกว่า 0.80 อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีขอ้ คําถามทังฉบับจํานวน
10 ข้อ
ตัวอย่างข้อคําถาม
ก. การกินอาหารประเภททีใ, ห้เส้นใยสูง เช่น ผักและผลไม้ ช่วยให้ฉนั สุขภาพดี
ไม่เห็นด้วย
…………….

ค่อนข้าง
ไม่เห็นด้วย
...................

ค่อนข้าง
เห็นด้วย
...................

เห็นด้วย
...................

เห็นด้วยมาก
ทีส, ุด
...................

ข. อาหารประเภทปิ ง ย่าง รมควัน เป็ นอาหารทีม, กี ลิน, หอมน่ากิน ทําให้ฉนั รูส้ กึ อยากกินอาหารมากขึน
ไม่เห็นด้วย
…………….

ค่อนข้าง
ไม่เห็นด้วย
...................

ค่อนข้าง
เห็นด้วย
...................

เห็นด้วย
...................

เห็นด้วยมาก
ทีส, ุด
...................
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5. แบบสอบถามแรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มีรปู ร่างผอมบาง
การสร้างแบบสอบถามแรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มีรปู ร่างผอมบาง
แบบสอบถามนีเป็ นแบบสอบถามทีผ, ูว้ จิ ยั สร้างขึนจาก การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที,
เกีย, วข้องกับค่านิยมทางสังคมทีม, ตี ่อรูปร่างทีผ, อมบาง ตามแนวคิดของ สติซและแบร์แมน (Stice; &
Bearman. 2001) เพื,อวัดการรับรูค้ ่านิยมทางสังคมวัฒนธรรมของนักเรียนว่ารูปร่างทีผ, อมบางเป็ น
รูปร่างที,สวยงามตามอุ ดมคติ เป็ นภาพลักษณ์ ภายนอกที,ดงึ ดูดความสนใจจากบุคคลอื,นได้ โดย
นักเรียนได้รบั เอาแรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมดังกล่าวมาเป็ นของตนจากข้อความทางภาษา เช่น
การสนทนาเกี,ยวกับรูปร่างหน้าตา การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วจิ ารณ์ การพูดจาหยอกล้อหรือ
ล้อเลียน การประเมินผลสะท้อนจากประสบการณ์ทผ,ี ่านมาจากการสังเกตตัวแบบทีไ, ด้รบั การยอมรับ
ว่ามีรูปร่างที,ส วยงามตามบรรทัดฐานและค่ านิ ยมของสัง คมหรือ สภาพแวดล้อมของนัก เรียน ทัง
ทางตรงและทางอ้อ ม การรับข้อ มูล ข่า วสารจากแหล่ ง ต่ า งๆ ทังทางตรงและทางอ้อ มโดยได้ร บั
อิทธิพลจากปั จจัยด้านต่างๆ ประกอบด้วย การรับรูอ้ ทิ ธิพลแรงกดดันจาก 1) ครอบครัว หมายถึง
สมาชิกในครอบครัวของนักเรียน ประกอบด้วย บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พีน, ้อง เครือญาติ 2)กลุ่ม
เพื,อน หมายถึง เพื,อนร่วมวัย เพื,อนร่วมชันเรียน เพื,อนรุ่นพี, รุ่นน้ อง ทังที,มคี วามสนิทสนมและไม่
สนิทสนมกัน 3) สื,อ หมายถึง การประชาสัมพันธ์หรือการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการโฆษณา ผ่าน
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร นิตยสารแฟชัน, วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และอินเทอร์เน็ต ลักษณะของ
แบบวัดเป็ นเป็ นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่ “ไม่จริง” จนถึง “จริงที,สุด” นักเรียนที,มคี ะแนนที,
สูงกว่าแสดงว่ามีการรับรูแ้ รงกดดันให้มรี ปู ร่างผอมบางจากแหล่งทางสังคมวัฒนธรรมสูง
การตรวจสอบคุณ ภาพของแบบสอบถามแรงกดดันทางสัง คมวัฒ นธรรมให้ มี
รูปร่างผอมบาง
แบบสอบถามแรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ูปร่างผอมบางมีการวิเคราะห์ความ
เที,ยงตรงเชิงโครงสร้างเพื,อตรวจสอบว่าแบบจําลองการวัดของแรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้ม ี
รูปร่างผอมบางมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
แสดงให้เห็นว่าแบบจําลองการวัดยังไม่มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลดีนัก ( χ2 goodness of fit
=3525.586; p < 0.01; CFI= 0.615; RMSEA= 0.093; SRMR=0.086) ผูว้ จิ ยั จึงดําเนินการปรับ
แบบจํา ลองโดยการตัด ข้อ คํ า ถามออกจํา นวน 23 ข้อ เนื, อ งจากข้อ คํ า ถามดัง กล่ า วมีค่ า นํ าหนั ก
องค์ประกอบตํ, า พบว่ า แบบจําลองที,ปรับแก้แ ล้ว มีค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ ดี ( χ2
goodness of fit =408.406; p < 0.01; CFI= 0.936; RMSEA= 0.073; SRMR= 0.042) ยกเว้นค่า
, บว่ามีนัยสําคัญทางสถิติ ( χ2 = 408.406; p < 0.01) ส่วนการวิเคราะห์
χ 2 goodness of fit ทีพ
ความเชื,อมัน, โดยการดําเนินการตรวจสอบด้วยวิธกี ารหาความสอดคล้องภายในจากค่าสัมประสิทธิ v
แอลฟาของครอนบาคพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.912 และค่าความเชื,อมันของตั
,
วแปรแฝงพบว่ามีค่าเท่ากับ
0.909 ซึง, มีค่ามากกว่า 0.80 อยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยมีขอ้ คําถามทังฉบับจํานวน 12 ข้อ
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ตัวอย่างข้อคําถาม
ก. สมาชิกในครอบครัวเคยหยอกล้อฉันเกีย, วกับนําหนักตัวหรือรูปร่างของฉัน
ไม่จริง
…………….

ค่อนข้าง
ไม่จริง
...................

ค่อนข้าง
จริง
...................

จริง
...................

จริงทีส, ุด
...................

ข. ฉันเคยรูส้ กึ กดดันจากกลุ่มเพื,อนของฉันในการลดนําหนักเพื,อให้มรี ปู ร่างผอมบาง
ไม่จริง
…………….

ค่อนข้าง
ไม่จริง
...................

ค่อนข้าง
จริง
...................

จริง
...................

จริงทีส, ุด
...................

ค. เมื,อดูโฆษณา ฉันเชื,อว่าการมีรปู ร่างดีและสวยงาม คือการมีรปู ร่างทีผ, อมบางเหมือนนางแบบในโฆษณา
ไม่จริง
…………….

ค่อนข้าง
ไม่จริง
...................

ค่อนข้าง
จริง
...................

จริง
...................

จริงทีส, ุด
...................

6. แบบสอบถามสภาพแวดล้อมทีเอื,อให้เกิ ดความอ้วน
การสร้างแบบสอบถามสภาพแวดล้อมทีเอื,อให้เกิ ดความอ้วน
แบบสอบถามสภาพแวดล้อมทีเ, อือให้เกิดความอ้วน เป็ นแบบสอบถามทีผ, ูว้ จิ ยั สร้างขึน
จากแนวคิด เรื,อ งสภาพแวดล้อ มที,เ อือให้เ กิด ความอ้ว นตาม กรอบโครงสร้าง The ANGELO
framework (Analysis Grid for Environments Linked to Obesity framework) ของ สวินเบิรน์ ; เอ็ก
เกอร์ และราซา (Swinburn; Egger; & Raza. 1999) โดยมีองค์ประกอบทังหมด 3 ด้านแบ่งตาม
ประเภทของสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียงหรือรอบๆโรงเรียน ดังนี 1) ความพรัง,
พร้อมของอาหาร หมายถึง การทีโ, รงเรียนมีความพร้อมของแหล่งอาหารหรือการทีน, ักเรียนสามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก อันประกอบไปด้วย การมีรา้ นค้าจํานวนมากซึง, สามารถซือหาอาหารและขนม
ได้ต ลอดเวลา การมีอ าหารที,ห ลากหลายชนิ ดให้เ ลือ ก อาหารที,จํา หน่ ายราคาไม่แ พง 2) การมี
ทรัพ ยากรด้า นการออกกํ า ลัง กายจํ า กัด หมายถึง การที,โ รงเรีย นมีค วามพร้อ มด้า นแหล่ ง หรือ
ทรัพยากรที,ส่งเสริมการออกกําลังกายหรือการประกอบกิจกรรมเคลื,อนไหวออกแรงของนักเรียน
อย่างจํากัด อันประกอบด้วย การมีสนามหญ้าหรือสนามเล่นกีฬาไม่เพียงพอที,ทําให้นักเรียนรู้สกึ
อยากออกแรงเดินหรือเคลื,อนไหวร่างกาย การขาดแคลนอุปกรณ์สําหรับออกกําลังกาย การเล่นกีฬา
หรือการออกกําลังกายในโรงเรียนมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที,นักเรียนต้องจ่าย รวมทังสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนไม่ปลอดภัย ทังหมดนีส่งผลให้นกั เรียนไม่อยากออกกําลังกาย 3) การขาดนโยบายที,
เกี,ยวข้องกับการควบคุมนํ าหนัก หมายถึง การขาดนโยบายที,เกี,ยวข้องกับการสร้างความตระหนัก
และการควบคุมสภาวะนํ าหนักของนักเรียนในโรงเรียน ซึง, ในการศึกษาครังนีดําเนินการวัดผ่านการ
รับรู้ดําเนินกิจกรรมอันเป็ นผลมาจากนโยบายของนักเรียน ได้แก่ การขาดการรณรงค์ให้ค วามรู้
เกี,ยวกับการกินอาหารเพื,อสุขภาพ การขาดโครงการรณรงค์และจัดโครงการเชิญชวนให้นักเรียน
ออกลังกาย การรณรงค์การจัดกิจกรรมออกกําลังกาย และการไม่มกี จิ กรรมหรือโครงการต่าง ๆ กับ
กลุ่มนักเรียนทีม, ภี าวะนํ าหนักเกิน แบบวัดเป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่า 5 ระดับ ตังแต่ “จริงที,สุด”
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มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 จนถึง “ไม่จริง” มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 การแปลผลคะแนนจากแบบสอบถาม
ด้านความพรังพร้
, อมของอาหารทีส, ูงแปลว่านักเรียนรับรูว้ ่าโรงเรียนมีอาหารอยู่พรังพร้
, อม ในขณะที,
คะแนนที,ต, ําแสดงให้เห็นว่านักเรียนรับรู้ว่าโรงเรียนมีอาหารอยู่อย่างจํากัด คะแนนจากด้านการมี
ทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัดทีส, งู แปลว่านักเรียนรับรูว้ ่าโรงเรียนมีทรัพยากรทีเ, กี,ยวข้องกับ
การออกกําลังกายอย่างจํากัด ส่วนด้านการขาดนโยบายที,เกี,ยวข้องกับการควบคุมนํ าหนักคะแนน
จากแบบสอบถามทีส, ูงแสดงให้เห็นว่านักเรียนรับรูว้ ่าโรงเรียนมีนโยบายทีเ, กี,ยวข้องกับการควบคุม
นําหนักน้อย
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามสภาพแวดล้อมทีเอื,อให้เกิ ดความอ้วน
แบบสอบถามสภาพแวดล้อ มที,เ อือให้เ กิดความอ้ว นมีการวิเคราะห์ค วามเที,ยงตรงเชิง
โครงสร้าง ผู้วจิ ยั ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel confirmatory factor
analysis; MCFA)เพื,อตรวจสอบว่าแบบจําลองการวัดของสภาพแวดล้อมที,เอือให้เกิดความอ้วนที,
ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความพรังพร้
, อมของอาหาร การมีทรัพยากรด้านการออก
กําลังกายจํากัด และการขาดนโยบายทีเ, กี,ยวข้องกับการควบคุมนํ าหนัก มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์หรือไม่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแสดงให้เห็นว่าแบบจําลองการวัดยังไม่ม ี
ความสอดคล้องกับข้อมูลดีนัก ( χ2 = 692.695, df =151, p < 0.01, CFI=0.822, TLI=0.785,
RMSEA=0.055, SRMR=0.060) ผู้วจิ ยั จึงดําเนินการปรับแบบจําลองให้มคี วามสอดคล้องกับข้อมูล
เชิง ประจัก ษ์ ซ,ึง ใช้ว ิธ ีก ารตัด ข้อ คํ า ถามจากการพิจ ารณาเนื อหาในข้อ คํ า ถามตามแนวคิด ของ
สภาพแวดล้อมทีเ, อือให้เกิดความอ้วน ผูว้ จิ ยั ได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามทีม, เี นือหาคล้ายคลึงกัน และมี
ความหมายไม่ ช ัด เจน รวมถึ ง ปรับ แบบจํ า ลองโดยการผ่ อ นปรนข้ อ ตกลงเบื องต้ น ให้ ค วาม
คลาดเคลื,อนของข้อคําถามในตัวแปรแฝงเดียวกันมีความสัมพันธ์กนั ได้อกี 5 คู่ พบว่าค่าสถิตดิ ชั นี
ความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ท,กี ําหนดไว้ ( χ2 = R39.823, df =79, p < 0.01, CFI=0.934,
TLI=0.908, RMSEA=0.042, SRMR=0.038) แสดงว่าแบบจําลองการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิง ประจัก ษ์ ส่ ว นการวิเ คราะห์ค วามเชื,อ มันโดยการดํ
,
าเนิ นการตรวจสอบด้ว ยวิธ ีก ารหาความ
สอดคล้องภายในจากค่าสัมประสิทธิ vแอลฟาของครอนบาค พบว่าค่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.250-0.724
โดยมีค่ า ความเชื,อ มัน, ทังฉบับ เท่ า กับ 0.498 และค่ า ความเชื,อ มัน, ของตัว แปรแฝง (construct
reliability) พบว่ามีค่า 0.552 - 0.730 ดังนันเมือ, พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ค่าความเชื,อมันของตั
,
ว
แปรความพรังพร้
, อมของอาหารและการขาดนโยบายทีเ, กี,ยวข้องกับการควบคุมนํ าหนักมีค่าน้อยกว่า
0.60 อยู่ในเกณฑ์ท,ยี งั ไม่ดนี ัก อย่างไรก็ตามการมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัด มีค่า
มากกว่า 0.70 อยูใ่ นเกณฑ์ยอมรับได้ ส่วนค่าความเชื,อมันของตั
,
วแปรแฝงเมื,อรวมทุกด้านพบว่ามีค่า
เท่ากับ 0.840 ซึง, มีค่ามากกว่า 0.80 อยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยความพรังพร้
, อมของอาหารมีขอ้ คําถาม 4 ข้อ
การมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัดมีขอ้ คําถาม 4 ข้อ และการขาดนโยบายทีเ, กี,ยวข้องกับ
การควบคุมนําหนักมีขอ้ คําถาม 3 ข้อ รวมข้อคําถามทังฉบับ 11 ข้อ
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ตัวอย่างข้อคําถาม
ความพรังพร้
, อมของอาหาร
ก. ร้านข้าวในโรงอาหารของโรงเรียนมีขา้ วกล้อง ธัญพืชหรืออาหารทีใ, ส่ผกั ให้เลือกซือได้ตามความชอบ
ไม่จริง
…………….

ค่อนข้าง
ไม่จริง
...................

ค่อนข้าง
จริง
...................

จริง
...................

จริงทีส, ุด
...................

การมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัด
ข. ทีโ, รงเรียนไม่มอี ุปกรณ์สาํ หรับออกกําลังกายทําให้ฉนั ต้องซืออุปกรณ์ออกกําลังกายมาใช้เอง
ไม่จริง
…………….

ค่อนข้าง
ไม่จริง
...................

ค่อนข้าง
จริง
...................

จริง
...................

จริงทีส, ุด
...................

การขาดนโยบายทีเ, กีย, วข้องกับการควบคุมนําหนัก
ง.โรงเรียนของฉันได้จดั กิจกรรมหรือโครงการให้นกั เรียนทีน, ําหนักเกิน ให้ออกกําลังกายและควบคุมอาหาร
ไม่จริง
…………….

ค่อนข้าง
ไม่จริง
...................

ค่อนข้าง
จริง
...................

จริง
...................

จริงทีส, ุด
...................

7. แบบสอบถามพฤติ กรรมการกิ นอาหารเพือสุขภาพ
การสร้างพฤติ กรรมการกิ นอาหารเพือสุขภาพ
แบบสอบถามพฤติกรรมการกินอาหารเพื,อสุขภาพ เป็ นแบบสอบถามความถี,ของการ
กระทําพฤติกรรมการกินอาหารเพื,อสุขภาพ วัดโดยใช้แบบสอบถามที,ผู้วจิ ยั สร้างขึนจากแนวทาง
หลักการกินอาหารในวัยรุ่น ที,นําเสนอโดย ลัดดา เหมาะสุวรรณ (2547) คู่มอื กินตามวัย ให้พอดี
โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2552) และคู่มอื การบันทึกและประเมินการ
บริโภคอาหารทัวไปและอาหารที
,
เ, ป็ นแหล่งแคลเซียม (2548) ได้แก่ 1)พฤติกรรมการเลือกกินอาหาร
เพื,อสุขภาพ หมายถึง การปฏิบตั ติ นของนักเรียนในการเลือกกินอาหารประโยชน์ ต่อร่างกาย เช่น
อาหารหลัก 5 หมู่ในปริมาณที,เหมาะสมกับอายุและสภาพร่างกาย การกินพืชผัก และผลไม้เ ป็ น
ประจํา รวมทังการกินอาหารทีถ, ูกสุขลักษณะ เช่น การกินอาหารเช้า การกินอาหารตามเวลาอาหาร
มือหลัก การไม่การกินอาหารจุบจิบหรืออาหารว่างแทนอาหารมือหลัก 2)พฤติกรรมการหลีกเลี,ยง
อาหารที,ไม่ดตี ่อสุขภาพ หมายถึง การปฏิบตั ติ นของนักเรียนในการงดหรือหลีกเลี,ยงอาหารทีไม่ม ี
ประโยชน์ทางโภชนาการหรือมีผลกระทบทีเ, ป็ นอันตราย เช่น การกินอาหารทีม, ไี ขมันสูง อาหารที,ม ี
รสชาติหวานหรือเค็มเกินไป อาหารทอด อาหารจานด่วน ขนมขบเคียว นํ าหวาน นํ าอัด ลมและ
อาหารทีม, เี ส้นใยอาหารตํ,า ลักษณะคําถามเป็ นมาตรประเมินค่าแบบลิเคิรต์ 5 ระดับ (5 point Likert
scale) คือ 1= ไม่เคยทําเลย จนถึง 5 =ทําเป็ นประจํา จํานวน 31 ข้อ ให้ผู้ตอบระบุตนเองได้ระบุ
ความถีข, องพฤติกรรมการกินอาหารเพื,อสุขภาพ สําหรับคําถามให้เลือกตอบเกี,ยวกับพฤติกรรมการ
กินอาหารเพื,อ สุ ขภาพที,นักเรียนกระทํา ให้คะแนนข้อ ละ 1 คะแนน การให้คะแนนจะให้ค ะแนน
กลับกันสําหรับพฤติกรรมการกินอาหารที,ส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ ผู้ทไ,ี ด้คะแนนสูงแสดงว่า
เป็ นผูท้ ม,ี พี ฤติกรรมการกินอาหารเพื,อสุขภาพดีกว่าผูท้ ไ,ี ด้คะแนนตํ,า
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามพฤติ กรรมการกิ นอาหารเพือสุขภาพ
แบบสอบถามพฤติก รรมการกินอาหารเพื,อ สุ ข ภาพมีก ารวิเ คราะห์ค วามเที,ย งตรงเชิง
โครงสร้าง ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื,อตรวจสอบว่าแบบจําลองการวัดของมาตร
วัด รูป แบบการกินที,ป ระกอบไปด้ว ย 2 องค์ประกอบ ได้แ ก่ พฤติก รรมการเลือ กกินอาหารเพื,อ
สุ ข ภาพ และพฤติก รรมการหลีก เลี,ย งอาหารที,ไ ม่ ดีต่ อ สุ ข ภาพ มีค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิง
ประจักษ์หรือไม่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแสดงให้เห็นว่าแบบจําลองการวัดยังไม่มคี วาม
สอดคล้องกับข้อมูลดีนัก ( χ2 goodness of fit =4207.379; p < 0.01; CFI= 0.591; RMSEA=
0.084; SRMR= 0.107) ผูว้ จิ ยั จึงดําเนินการปรับแบบจําลองโดยการ ตัดข้อคําถามออกจํานวน 18
ข้อเนื,องจากข้อคําถามดังกล่าวมี cross-loading กับตัวแปรแฝงอื,นหรือมีค่านํ าหนักองค์ประกอบตํ,า
พบว่าแบบจําลองทีป, รับแก้แล้วมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี ( χ2 goodness of fit =
286.723; p < 0.01; CFI= 0.925; RMSEA= 0.051; SRMR= 0.043) ยกเว้นค่า χ2 goodness of
fit ทีพ, บว่ามีนัยสําคัญทางสถิติ ( χ2 = 286.723; p < 0.01) ส่วนการวิเคราะห์ความเชื,อมันโดยการ
,
ดําเนินการตรวจสอบด้วยวิธกี ารหาความสอดคล้องภายในจากค่าสัมประสิทธิ vแอลฟาของครอนบาค
พบว่าค่ามีค่า 0.575 และ 0.789 โดยมีค่าความเชื,อมันทั
, งฉบับเท่ากับ 0.70 และค่าความเชื,อมันของ
,
ตัวแปรแฝงพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.739 และ 0.791 มีค่าความเชื,อมันทั
, งฉบับเท่ากับ 0.869 ดังนันเมื,อ
พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ค่าความเชื,อมันของตั
,
วแปรจากมาตรวัดมีค่ามากกว่า 0.70 ทุกด้านอยู่
ในเกณฑ์ยอมรับได้ โดยพฤติกรรมการเลือกกินอาหารเพื,อสุขภาพมีขอ้ คําถาม 6 ข้อ และพฤติกรรม
การหลีกเลีย, งอาหารทีไ, ม่ดตี ่อสุขภาพมีขอ้ คําถาม 7 ข้อ รวมข้อคําถามทังฉบับ 13 ข้อ
ตัวอย่างข้อคําถาม
พฤติกรรมการเลือกกินอาหารเพื,อสุขภาพ
ก. ฉันกินทานผักและผลไม้เป็ นประจํา
ไม่เคยทําเลย
…………….

นานๆครัง
...................

บางครัง
...................

บ่อยครัง
...................

ทําเป็ นประจํา
...................

พฤติกรรมการหลีกเลีย, งอาหารทีไ, ม่ดตี ่อสุขภาพ
ข. ฉันหลีกเลีย, งอาหารทีเ, ติมสารปรุงแต่ง เช่น ผงชูรส สารให้ความหวาน สีผสมอาหาร สารแต่งกลิน,
ไม่เคยทําเลย
…………….

นานๆครัง
...................

บางครัง
...................

บ่อยครัง
...................

ทําเป็ นประจํา
...................

97
8. ค่าดัชนี มวลกายของนักเรียน
การประเมินค่าดัชนีมวลกาย คํานวณโดยใช้นําหนักตัวเป็ นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูง
เป็ นเมตรยกกําลังสอง แบ่งระดับ BMI เป็ น 5 ระดับ ตามมาตรฐานดัชนีมวลกายของแบ่งตามเกณฑ์
ขององค์การอนามัยโลกสําหรับทวีปเอเชีย กรมอนามัย (2543) ดังนี
ดัชนี มวลกายตามมาตรฐานอาเซียน
(เอเชีย)
< 18.5
18.5-22.9
23-24.9
25-29.9
มากกว่าหรือเท่ากับ 30

การแปลผล
นําหนักตัวน้อยกว่ามาตรฐาน
ปกติ
อ้วนระดับ 1
อ้วนระดับ 2
อ้วนระดับ 3

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั นํ าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ไป
ขออนุ มตั จิ ากผูอ้ ํานวยการโรงเรียน เพื,อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื,อการวิจยั
2. เมื,อได้รบั อนุ มตั ใิ ห้เก็บข้อมูลเพื,อการวิจยั แล้ว ผู้วจิ ยั ไปประสานงานกับโรงเรียนแต่ละ
แห่งโดยแนะนํ าตัว ชีแจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดเพิม, เติมของการวิจยั และประสานงานเรื,องการ
เก็บข้อมูลนําหนักและส่วนสูงของนักเรียน การทดสอบเครือ, งมือ และการเก็บรวมรวมข้อมูล
3. ผู้วจิ ยั นํ าแบบสอบถามทีผ, ่านการตรวจสอบคุณสมบัตทิ างการวัด นิยามของพฤติกรรม
รายละเอียดของแบบสอบถามทุกชุด และวิธกี ารตอบแบบสอบถามร่วมกับอาจารย์ผูป้ ระสานงานเพื,อ
สร้างความเข้าใจทีต, รงกัน และปฏิบตั แิ บบเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างทุกโรงเรียน
4. การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนเริม, ต้นการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างจะได้รบั การ
แจ้งข้อมูลที,เกี,ยวข้องกับการวิจยั ผลกระทบที,อาจจะเกิดขึน รวมถึงสิทธิในการยกเลิกการเข้าร่วม
การศึกษาเมื,อใดก็ได้ สิทธิในการไม่ตอบข้อมูลที,กลุ่มตัวอย่างไม่เต็มใจหรือไม่สะดวกใจ และได้รบั
การบอกกล่าวถึงการปกปิ ดข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างและจะมีการนํ าเสนอในภาพรวมเท่านัน
ไม่สามารถสืบสาวถึงตัวบุคคลที,เป็ นกลุ่มตัวอย่างได้ (anonymity) โดยเมื,อกลุ่มตัวอย่างยินยอมใน
การตอบแบบสอบถาม ผู้วจิ ยั จะขออนุ ญาตให้กลุ่มตัวอย่างลงลายมือชื,อในเอกสารให้ความยินยอม
(informed consent form) และเก็บเอกสารให้ความยินยอมแยกออกมาก่อน จึงเริม, ต้นดําเนินการ
เก็บข้อมูลตามขันตอนต่อไป
5. ผู้ว ิจยั จัด ส่ง แบบสอบถามให้ก ับอาจารย์ผู้ประสานงานการเก็บข้อ มูล ที,ประกอบด้ว ย
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตทิ างการวัด ทังหมด 6 แบบสอบถาม พร้อมทังนัดวันเวลา
ในการรับแบบสอบถามกลับคืน
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6. ก่อนการตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจะได้รบั การแจ้งว่าไม่ตอ้ งใส่ช,อื หรือข้อมูลใด ที,
จะทําให้สบื สาวถึงตนเองได้ และแจ้งว่าในการเก็บแบบสอบถามกลับคืนนันจะเก็บในซองเอกสารปิ ด
ผนึก เพื,อความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างในการปกปิ ดข้อมูลของตน และกลุ่มตัวอย่างสามารถทีจ, ะไม่
ตอบข้อมูลบางข้อทีไ, ม่เต็มใจให้ขอ้ มูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้วจิ ยั หรืออาจารย์ผูป้ ระสานงานเก็บข้อมูล
ทราบล่วงหน้า
7. อาจารย์ผูป้ ระสานงานการเก็บข้อมูลดําเนินการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม โดย
มีการชีแจงวัตถุประสงค์และความสําคัญของการศึกษาครังนี ตลอดจนแจ้งวิธกี ารตอบแบบสอบถาม
เพื,อความเข้าใจทีถ, ูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์การวิจยั
8. เมื,อถึงเวลานัดหมายในการเก็บแบบสอบถามคืน ผู้วจิ ยั เป็ นผู้เข้าไปรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาจากอาจารย์ผูป้ ระสานงานทีโ, รงเรียนด้วยตนเอง โดยนํ าแบบสอบถามทีผ, ่านการตอบโดย
สมบูรณ์แล้วใส่ซองปิ ดผนึกและส่งมอบให้ผู้วจิ ยั จากนันผู้วจิ ยั จึงตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน
ของแบบสอบถามแต่ ละชุด แล้วรวบรวมแบบสอบถามชุดที,สมบูรณ์เพื,อนํ าไปวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิตติ ่อไป

4. การจัดกระทําและวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลครังนีใช้โปรแกรมสถิติ M plus Version 7.3 และโปรแกรม R version
3.3.3 แพคเกจ multilevel version 2.6 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
1. ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี, ร้อยละ ค่าเฉลี,ย ส่วนเบี,ยงเบนมาตรฐานในการ
อธิบายลักษณะข้อมูลเบืองต้นเกีย, วกับกลุ่มตัวอย่างและตัวแปร
2.การวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันพหุระดับ (Multilevel Confirmatory Factor Analysis:
MCFA) เพื,อตรวจสอบข้อคําถามและองค์ประกอบของแบบสอบถามสภาพแวดล้อมที,เอือให้เกิด
ความอ้วน ว่าข้อใดเหมาะสมทีจ, ะนําไปสร้างคะแนนระดับกลุ่ม
3. นํ าข้อคําถามที,ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันไปสร้างคะแนนระดับกลุ่มโดย
ตรวจสอบความสอดคล้องของคะแนนภายในกลุ่มจากการพิจารณาจากค่า rwgj (Within group
agreement) โดยเกณฑ์ท,ใี ช้ในการพิจารณาคือ ควรมีค่ามากกว่า 0.70 (Bliese. 2009) พร้อมทัง
ทดสอบระดับการวิเคราะห์โดยทดสอบค่ าความสัมพันธ์ภายในกลุ่ ม (ICC) ว่ าข้อมูลที,ได้มคี วาม
เหมาะสมในการนํ ามาวิเคราะห์เป็ นระดับกลุ่มหรือไม่ การทดสอบค่าความสัมพันธ์ภายในกลุ่มหรือ
ICC นีจะพิจารณาจากค่า 2 ค่าคือ ICC1 และ ICC2 ซึง, ค่า ICC1 เป็ นการประมาณค่าความเชื,อมัน,
จากอัตราส่วนความแปรปรวนระหว่างบุคคลต่อความแปรปรวนของกลุ่มโดยไม่ได้รบั อิทธิพลจาก
ขนาดของกลุ่ม และจะวิเคราะห์ค่กู บั ค่า ICC2 ซึง, ใช้ในการประเมินความเชื,อมันของค่
,
าเฉลีย, รายกลุ่ม
(Group means) ภายในกลุ่มตัวอย่าง เกณฑ์ทใ,ี ช้ในการพิจารณาคือ ค่า ICC1 ควรมีค่ามากกว่า
0.05 (Snijders; Bosker; & Bosker. 1999) และค่า ICC2 ควรมีค่ามากกว่า 0.70 (Klein; &
Kozlowski. 2000)
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4. การวิเ คราะห์แ บบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พ หุ ระดับ (multilevel structural
equation modeling: MSEM) ทดสอบความสอดคล้ อ งกัน ระหว่ า งแบบจํ า ลองทางทฤษฎีท,ี
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึนมาจากการทบทวนวรรณกรรมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ท,ไี ด้จากกลุ่มตัวอย่างทังระดับ
บุคคลและระดับกลุ่มพร้อมกัน โดยใช้วธิ กี ารตามขันตอนของของพรีเชอร์และคนอื,นๆ (Preacher;
Zyphur; & Zhang. 2010) ซึง, ประกอบไปด้วยขันตอนทังหมด 4 ขันตอน ร่วมกับวิธกี ารตรวจสอบ
คุณภาพของเครื,องมือวัดตัวแปรพหุระดับของ เฉิน แมทธิว และบลีส (Chen; Mathieu; & Bliese.
2004) ทีป, ระกอบด้วยการตรวจสอบทังหมด 5 ขันตอน ได้แก่ ขันตอนที, 1 การกําหนดนิยามของตัว
แปรทีศ, กึ ษาทังในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ขันตอนที, 2 การระบุธรรมชาติ วิธกี ารวัด และการสร้าง
คะแนนของตัวแปรระดับกลุ่ม ขันตอนที, 3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื,องมือวัดในแต่ละระดับการ
วิเคราะห์ ซึ,งในการวิเคราะห์ระดับกลุ่มใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel
confirmatory factor analysis; MCFA)

บทที 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาและทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุ
ระดับของปั จจัยเชิงเหตุและผลของรูปแบบการกินอาหารเพือสุขภาพของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยมีตวั แปรเชิงสาเหตุทประกอบไปด้
ี
วยปัจจัยระดับบุคคลได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนในการกิน การรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ูปร่างผอมบาง และเจตคติต่อการกิน
อาหารเพือสุขภาพ ส่วนปัจจัยระดับกลุ่มได้แก่ สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน และตัวแปรผล
ได้แก่ ค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ โดยกําหนดให้รปู แบบการกินอาหาร
เป็ น ตัวแปรคันกลางในการศึกษา ในการนํ าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึง แบ่ง การนํ าเสนอได้
ดังต่อไปนี
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับกลุ่มโรงเรียนทีนักเรียนเป็ นผูป้ ระเมิน
3. การตรวจสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรระดับกลุ่มโรงเรียนทีนักเรียนเป็ นผูป้ ระเมิน
4. การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของปัจจัยเชิงเหตุและผลของ
รูปแบบการกินอาหารของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. การวิ เคราะห์ข้อมูลเบืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ในครังนีคือนักเรียนหญิงทีกําลังศึกษาอยูใ่ นชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จากประชากรนักเรียนหญิงชันมัธยมศึกษาตอนปลายในจัง หวัดเชียงใหม่ มีจํานวนทังสิน
1,375 คน โดยข้อมูลเบืองต้นของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย สังกัดโรงเรียนทีศึกษา อายุ ระดับชันที
ศึกษา ดัชนีมวลกาย เกรดเฉลีย ทีอยู่อาศัยปั จจุบนั ภูมลิ ําเนา และค่าใช้จ่ายต่อเดือน (ไม่รวมค่าที
พัก) ทังนีสามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลเบืองต้นดังกล่าวได้ดงั ตาราง 4
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ตาราง 4 จํานวนร้อยละของคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง (n = 1,375)
ลักษณะทัวไป
สังกัดโรงเรียนทีศึกษา ( โรงเรียน)
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) (33 โรงเรียน)
โรงเรียนเอกชน ในสังกัดสานักงานเขตพืนทีการศึกษาเขต
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน (13 โรงเรียน)

อายุ
15
16
17
18
19
ไม่ระบุอายุ
ระดับชัน
มัธยมศึกษาปี ท ี
มัธยมศึกษาปี ท ี 5
มัธยมศึกษาปี ท ี 6
ไม่ระบุระดับชันเรียน
ดัชนีมวลกาย
นําหนักตํากว่าเกณฑ์ (น้อยกว่า18.5)
นําหนักอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ (18.5-23.4)
ภาวะนําหนักเกิน (23.5-28.4)
โรคอ้วนขันที1 (28.5-34.9)
โรคอ้วนขันที2 (35-39.9)
โรคอ้วนขันสูงสุด (40 หรือมากกว่า)
ไม่ระบุนําหนัก/ส่วนสูง

จํานวน

ร้อยละ
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72.5

378

27.5

204
470
449
223
24
5

14.8
34.2
32.7
16.2
1.7
.4

463
441
467
4

33.7
32.1
34.0
.3

409
790
124
47
4
0
1

29.7
57.5
9.0
3.4
.3
0
.1
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ตาราง 4 (ต่อ)
ลักษณะทัวไป

จํานวน

ร้อยละ

7
23
103
327
520
374
21

.5
1.7
7.5
23.8
37.8
27.2
1.5

172
173
926
72
5
13

12.5
12.6
67.3
5.2
1.4
.9

269
956
141
9

19.6
69.5
10.3
.7

118
212
199
218
232
81
69
62
184

8.6
15.4
14.5
15.9
16.9
5.9
5.0
4.4
13.4

เกรดเฉลีย
1.00-1.49
1.50-1.99
2.00-2.49
2.50-2.99
3.00-3.49
3.50 ขึนไป
ไม่ระบุ

ทีอยูอ่ าศัยปัจจุบนั
หอพักในโรงเรียน
หอพักนอกโรงเรียนหรือบ้านเช่า
บ้านพักของตนเอง
อาศัยอยูก่ บั ญาติ
อืน ๆ
ไม่ระบุ
ภูมลิ าํ เนา
อําเภอเมืองเชียงใหม่
อําเภออืน ๆ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ต่างจังหวัด
ไม่ระบุ
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน (ไม่รวมค่าทีพัก)
50 – 500 บาท
501 – 1,000 บาท
1,001 – 1,500 บาท
1,501 – 2,000 บาท
2,001 – 3,000 บาท
3,001 – 4,000 บาท
4,001 – 5,000 บาท
5,000 บาทขึนไป
ไม่ระบุ
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จากตาราง 4 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งนักเรีย นหญิง ชันมัธ ยมศึกษาตอนปลายในจัง หวัด
เชีย งใหม่ ส่ว นใหญ่ ศึก ษาโรงเรียนในสัง กัด สํา นัก งานเขตพืนทีการศึกษามัธ ยมศึก ษา เขต 34
(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) คิดเป็ นร้อยละ 72.5 ส่วนนักเรียนทีศึกษาโรงเรียนเอกชน ในสังกัดสานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาเขต 1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนคิดเป็ นร้อยละ 27.5 นักเรียนส่วนใหญ่มอี ายุ
16 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.2 รองลงมาคืออายุ 17 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.7 ศึกษาในระดับชันมัธยมศึกษา
ปี ท ี 4 5 และ 6 คิดเป็ นร้อยละ 33.7 32.1 และ 34 ตามลําดับ ซึงเป็ นสัดส่วนจํานวนทีใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตามพบว่ามีนกั เรียนทีไม่ระบุระดับชันทีศึกษาจํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.40 นักเรียน
ส่วนใหญ่มคี ่าดัชนีมวลกายนําหนักอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ (18.5-23.4) คิดเป็ นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือมี
นําหนักตํากว่าเกณฑ์ (น้อยกว่า 18.5) คิดเป็ นร้อยละ 29.7 ส่วนนักเรียนทีมีภาวะนําหนักเกิน (23.528.4) และโรคอ้วนขันที 1 (28.5-34.9) คิดเป็ นร้อยละ 9.0 และ 3.4 ตามลําดับ นักเรียนส่วนใหญ่มี
ผลการเรียนเฉลียอยู่ในระดับ 3.00-3.49 คิดเป็ นร้อยละ 37.8 รองลงมาคือ 3.50 ขึนไป และ 2.502.99 คิดเป็ นร้อยละ27.2 และ 23.8 ตามลําดับ นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นบ้านพักของตนเอง คิด
เป็ นร้อยละ 67.3 โดยมีภูมลิ ําเนาอยู่อําเภออืน ๆ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และอําเภอเมืองเชียงใหม่
คิดเป็ นร้อยละ 69.5 และ 19.6 ตามลําดับ ซีงนักเรียนส่วนใหญ่มคี ่าใช้จ่ายต่อเดือน (ไม่รวมค่าทีพัก)
อยู่ระหว่าง 2,001 – 3,000 บาท 1,501 – 2,000 บาท และ 501-1,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 16.9
15.9 และ 15.4 ตามลําดับ
ตาราง 5 ค่าสถิตพิ นฐานของตั
ื
วแปรทีศึกษาทังในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม (N = 1,375)

ตัวแปร

ค่าตํา
สุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลีย

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน

1.55
1.00
11.33

5.00
4.78
33.20

3.43
2.96
20.28

0.58
0.63
3.09

1.00
1.00
1.00
1.70
1.00

4.92
5.00
5.00
5.00
5.00

2.46
3.15
2.79
3.93
3.03

0.84
0.71
0.75
0.56
0.81

ตัวแปรระดับบุคคล
พฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ
พฤติกรรมการเลือกกินอาหารเพือสุขภาพ
พฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ

ดัชนีมวลกาย
รูปแบบการกิน
การกินเพราะอารมณ์
การกินเพราะสิงกระตุน้ ภายนอก
การกินแบบจํากัดตนเอง
เจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ
การรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน
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ตาราง 5 (ต่อ)

ตัวแปร
การรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มี
รูปร่างผอมบาง

ค่าตํา
สุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลีย

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน

1.00

5.00

2.51

0.81

2.16
1.53
2.57

3.62
3.08
3.84

3.02
2.10
3.23

0.29
0.34
0.30

ตัวแปรระดับกลุ่ม
สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน
ความพรังพร้อมของอาหาร
การมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัด
การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนํ าหนัก

จากตาราง 5 ในระดับบุคคล พบว่าตัวแปรจากแบบมาตรประเมินค่าแบบลิเคิร์ต 5 ระดับมี
ค่าเฉลียอยูใ่ นช่วง 2.46 – 3.93 โดย ตัวแปรในระดับบุคคลทีมีค่าสูงทีสุดคือเจตคติต่อการกินอาหาร
เพือสุขภาพรองลงมาคือพฤติกรรมการเลือกกินอาหารเพือสุขภาพ ส่วนตัวแปรทีมีค่าตําทีสุดคือ
รูปแบบการกินเพราะอารมณ์ และมีการรับรู้แรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ูปร่างผอมบางทีมี
ค่าเฉลียใกล้เคียงกัน ส่วนตัวแปรค่าดัชนีมวลกายในระดับบุคคลมีค่าเฉลียเท่ากับ 20.28 แสดงให้
เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีนําหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ ในระดับกลุ่ม พบว่ามีค่าเฉลียอยู่ในช่วง 2.10-3.23
โดย ตัวแปรในระดับกลุ่มทีมีค่าสูง ทีสุดคือ การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนํ าหนัก
ส่วนตัวแปรทีมีค่าตําทีสุดคือ การมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัด

2. การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับกลุ่มโรงเรียนที นักเรียนเป็ นผู้
ประเมิ น
ตัวแปรทีต้องการศึกษาในการวิจยั ครังนีเกียวข้องกับสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน
และปัจจัยส่วนบุคคลทีส่งผลต่อพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพและดัชนีมวลกายของนักเรียนที
ศึกษาในสถานศึกษาคือโรงเรียน และนักเรียนในการศึกษาครังนีคือนักเรียนวัยรุ่นหญิง ซึงเป็ นปัจจัย
สภาพแวดล้อมเข้ามาร่วมศึกษาพร้อมกับปั จจัยระดับบุคคล ดังนันการวิจยั ครังนีจึงประกอบไปด้วย
ตัวแปรในระดับกลุ่มและระดับบุคคล ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนในการกิน การรับรู้แรง
กดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบาง และเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ ส่วนตัวแปร
ทีจัดอยู่ในระดับกลุ่ม ได้แก่ สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน ซึงเกิดจากการรับรู้ร่วมกันของ
สมาชิกภายในกลุ่ม (Shared properties) สามารถเกิดอิทธิพลระหว่างระดับขึนได้และอาจมีนิยาม
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หรือองค์ประกอบของตัวแปรทีเหมือนหรือแตกต่างกันได้ตามแต่ละระดับการวิเคราะห์ โดยตัวแปร
ทังสองระดับส่งผลต่อตัวแปรรูปแบบการกินซึงได้กําหนดให้เป็ นตัวแปรคันกลางทีมีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพของนักเรียนหญิง ดังนันการศึกษาครังนี
จึง ทํา การวิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน พหุ ร ะดับ (Multilevel confirmatory factor analysis;
MCFA) เพือตรวจสอบแบบจําลองการวัดทังในระดับบุคคลและระดับกลุ่มโรงเรียนไปพร้อม ๆกัน ว่า
ข้อคําถามใดบ้างทีมคี วามเหมาะสมทีจะใช้ในแบบจําลองระดับกลุ่มโรงเรียน โดยใช้เมทริกความ
แปรปรวนร่ ว มทังภายในกลุ่ ม และระหว่ า งกลุ่ ม (Pooled within group and between group
covariance matrix)
ตาราง 6 การทดสอบความสอดคล้องของแบบจําลองการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของ
สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนก่อนและหลังการปรับแบบจําลอง
ดัชนีความกลมกลืน
Chi-Square
Chi-square ( 2 )
Degree of freedom
2 /df

Absolute fit measure
Comparative Fit Index (CFI)
Tucker Lewis index (TLI)
Root mean square error of
approximation (RMSEA)
Standardized root mean square
residual (SRMR)

เกณฑ์

ก่อนปรับ
แบบจําลอง

หลังปรับ
แบบจําลอง

ไม่มนี ยั สําคัญทาง
สถิตทิ ระดั
ี บ .05
ไม่เกิน 3.00

692.695*
; p < 0.01
151
4.587

239.823*
; p < 0.01
79
3.003

มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .05

0.822
0.785
0.055

0.934
0.908
0.042

น้อยกว่า .05

0.060

0.038

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05
จากตาราง 6 พบว่ า ผลจากการวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยืน ยัน พหุ ร ะดับ ของ
สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนแสดงให้เห็นว่าแบบจําลองการวัดยังไม่มคี วามสอดคล้องกับ
ข้อมูลทียอมรับได้ โดยมีค่าดัช นีความสอดคล้องทุกค่ายัง ไม่ผ่านเกณฑ์ท ีได้กําหนดไว้ ( 2 =
692.695, df =151, p < 0.01, CFI=0.822, TLI=0.785, RMSEA=0.055, SRMR=0.060) ผู้วจิ ยั จึง
ดําเนินการปรับแบบจําลองให้มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซงใช้
ึ วธิ กี ารตัดข้อคําถามจาก
การพิจารณาเนือหาในข้อคําถามตามแนวคิดของสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน ผู้วจิ ยั ได้
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พิจ ารณาตัดข้อคําถามทีมีเนือหาคล้ายคลึงกัน และมีความหมายไม่ชดั เจน รวมถึง การผ่อนปรน
ข้อตกลงเบืองต้นให้ความคลาดเคลือนในบางข้อให้มคี วามสัมพันธ์กนั เนืองจากเนือหาของข้อคําถาม
เป็ นข้อคําถามเกียวกับองค์ประกอบเดียวกัน เพือให้ได้แบบจําลองการวัดทีสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ภายหลังการปรับแบบจําลองการวัดและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พหุระดับของ
สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนพบว่าค่าสถิตดิ ชั นีความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ ( 2
= 239.823, df =79, p < 0.01, CFI=0.934, TLI=0.908, RMSEA=0.042, SRMR=0.038) แสดงว่า
แบบจําลองการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตาราง 7 ค่าสถิตจิ ากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิด
ความอ้วน

ตัวแปร
สังเกต

ระดับบุคคล/ภายในกลุ่ม
(Within group: W)
(Standardized estimate)

ค่า
สหสัมพันธ์
ภายในชัน
(ICC)

ระดับกลุ่ม/ระหว่างกลุ่ม
(Between group: B)
(Standardized estimate)

β

SE

Z

p

β

SE

Z

p

0.487
0.744
0.508
0.312

0.061
0.065
0.058
0.047

7.958
11.374
8.730
6.692

0.000
0.000
0.000
0.000

0.996
0.870
0.610
0.450

0.001
0.081
0.170
0.224

779.416
10.446
3.597
2.006

0.000
0.000
0.000
0.045

0.000
0.000
0.000
0.000

0.874
0.997
0.903
0.930

0.107
0.001
0.069
0.037

8.175
1458.095
13.146
25.155

0.000
0.000
0.000
0.000

18.408 0.000 0.572
6.432 0.000 0.994
10.843 0.000 0.926

0.273
0.002
0.064

2.097
580.670
14.440

0.036
0.000
0.000

ความพรังพร้อมของอาหาร
ข้อที 5
ข้อที 29
ข้อที 31
ข้อที 33

0.093
0.065
0.066
0.086

การมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัด
ข้อที 14
ข้อที 35
ข้อที 36
ข้อที 37

0.059
0.141
0.082
0.125

0.427
0.712
0.597
0.782

0.035
0.030
0.033
0.028

12.189
23.928
17.887
27.835

การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนัก
ข้อที 42
ข้อที 45
ข้อที 46

0.054
0.073
0.095

0.696
0.414
0.496

0.038
0.065
0.046

จากตาราง 7 แสดงค่าสหสัมพันธ์ภายในชันของข้อคําถามจากแบบวัดสภาพแวดล้อมทีเอือ
ให้เกิดความอ้วน พบว่ามีค่า ICC ระหว่าง 0.054-0.141 แสดงว่าข้อคําถามดังกล่าวมีความแปรปรวน
เกิดขึนระหว่างกลุ่ม เมือเปรียบเทียบกับความแปรปรวนทีเกิดขึนทังหมด ดังนันจึงมีความเหมาะสม
ทีจะใช้ในการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับต่อไป และเมือตรวจสอบความ
เทียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบจําลองการวัดนี พบว่าในระดับบุคคล ตัวแปรสังเกตขององค์ประกอบ

107
ความพรังพร้อมของอาหาร มีค่านําหนักองค์ประกอบ ตังแต่ 0.312-0.744 ส่วนตัวแปรสังเกตของ
องค์ประกอบ การมีท รัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัด นันมีค่านําหนักองค์ประกอบ ตังแต่
0.427-0.782 และตัวแปรสัง เกตขององค์ประกอบ การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับ การควบคุ ม
นําหนัก นันมีค่านําหนักองค์ประกอบ ตังแต่ 0.414-0.696 โดยค่านําหนักทุกค่ามีนัยสําคัญทางสถิติ
ที 0.001 เช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์ในระดับกลุ่ม ทีพบว่าตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงนันมีค่า
นําหนักองค์ประกอบตังแต่ 0.045-0.997 โดยมีค่านําหนักองค์ประกอบของข้อคําถามข้อที 33 และ
42 ทีมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความ
อ้วนจึงสามารถสรุปได้ดงั ภาพประกอบ 3 โดยตัวแปรสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนทังใน
ระดับบุคคลและระดับกลุ่มโรงเรียน ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบด้านความพรัง
พร้อมของอาหาร ประกอบด้วยข้อคําถาม 4 ข้อ (ได้แก่ ข้อที 5, 29, 31 และ 33) องค์ประกอบด้าน
การมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัด ประกอบด้วยข้อคําถาม 4 ข้อ (ได้แก่ ข้อที 14,35-37)
และองค์ประกอบด้าน การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนัก ประกอบด้วยข้อคําถาม
จํานวน 3 ข้อ (ได้แก่ ข้อที 42, 45 และ 46)
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*** * มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.001
ภาพประกอบ 3 แบบจําลองพหุระดับของสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน
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3. การตรวจสอบระดับการวิ เคราะห์ของตัวแปรระดับกลุ่มโรงเรียนทีนักเรียนเป็ น
ผูป้ ระเมิน
การศึกษาครังนีมีตวั แปรในระดับกลุ่มโรงเรียนคือสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนซึง
ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านความพรังพร้อมของอาหาร การมีทรัพยากร
ด้านการออกกําลังกายจํากัด และการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนัก โดยต้องทํา
การตรวจสอบความสอดคล้องคะแนนภายในกลุ่มโดยใช้การวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวแปร
ระดับกลุ่ม ซึงเป็ นการตรวจสอบระดับการวิเคราะห์ของ ตัวแปรระดับกลุ่ม โดยพิจารณาจากค่า rwg
(Within – group agreement) และค่า ICC (Intraclass correlation coefficient) ทีประกอบด้วยค่า
ICC1 และ ICC2
ค่า rwg เป็ นค่าทีใช้ในการประเมินว่าคะแนนของสมาชิกภายในกลุ่มมีความใกล้เคียงหรือ
สอดคล้องกันหรือไม่ เมือเทียบกับความสอดคล้องทีเกิดขึนโดยบังเอิญ ค่า rwg มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง
1 ค่าทีคํานวณได้ยงเข้
ิ าใกล้ 1 แสดงว่าคะแนนภายในกลุ่มสอดคล้องกันสูง ในการทีจะตัดสินว่า
คะแนนมีความสอดคล้องกันมากเพียงพอทีจะนํามาสร้างเป็ นคะแนนของกลุ่มหรือไม่ ใช้เกณฑ์ใน
การพิจารณาคือ ค่า rwg ทีมีค่า 0.70 ขึนไปแสดงว่ามีความสอดคล้องกันสูง (Bliese. 2000: 351) แต่
เนืองจากค่า rwg ใช้สําหรับคะแนนทีวัดด้วยข้อคําถามเพียงข้อเดียว ในการศึกษาครังนีคะแนนของ
แต่ละตัวแปรได้มาจากการวัดด้วยข้อคําถามหลายข้อ ดังนันจึงใช้ค่า rwgj ซึงเป็ นค่าสถิตทิ ใช้
ี ในการ
วิเคราะห์จากการวัดด้วยข้อคําถามหลายข้อ (Bliese. 2016: 29) การศึกษาครังนีผูว้ จิ ยั วิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรม R version 3.3.3 แพคเกจ multilevel version 2.6 อย่างไรก็ตาม ค่า rwg หรือ rwgj ยังมี
ข้อจํากัดคือไม่สามารถใช้พจิ ารณาความแตกต่างของคะแนนระหว่างกลุ่มได้ ดังนันจึงจําเป็ นต้อง
ตรวจสอบด้วยค่า ICC ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย
ค่า ICC1 เป็ นค่าสถิตทิ ใช้
ี ในการประมาณค่าความเชือมันจากอัตราส่วนความแปรปรวน
ระหว่างบุคคลต่อความแปรปรวนของกลุ่มโดยไม่ได้รบั อิทธิพลจากขนาดของกลุ่ม เพือพิจารณาว่า
ความแปรปรวนทีเกิดจากความแตกต่างของคะแนนระหว่างกลุ่มมีมากหรือน้อยเพียงใด เมือเทียบ
กับความแตกต่างของคะแนนทีเกิดขึนทังหมด ค่า ICC1 ทีได้ควรมีค่ามากกว่า 0.05 หรือมีค่าอยู่
ในช่ ว ง 0.05 -0.20 (Bliese. 2000; Sniders; & Bosker.1999; Muthen.1994) สามารถทํ า การ
วิเคราะห์ได้โดยใช้โปรแกรม R version 3.3.3 แพ็คเก็จ multilevel version 2.6 เช่นเดียวกับค่าสถิติ
ค่า rwg หรือ rwgj และวิเคราะห์ได้จากการใช้โปรแกรม Mplus การศึกษาครังนีผูว้ จิ ยั วิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม Mplus version 7.4 จุดเด่นของค่า ICC1 คือเป็ นการประมาณค่าความเชือมันโดยไม่ได้
ขึนอยูอ่ ทิ ธิพลจากจํานวนสมาชิกของกลุ่ม
ค่า ICC2 เป็ นค่าสถิตทิ ใช้
ี ในการประเมินความเชือมัน (Reliability) ของค่าเฉลียรายกลุ่ม
(Group means) ภายในกลุ่มตัวอย่าง (Castro. 2002) เพือใช้ในการตรวจสอบว่าสมาชิกภายในกลุ่ม
ประเมินในตัวแปรทีต้องการวัดเดียวกันทีสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด พิจารณาจากค่าทีคํานวนได้
ควรมีค่ามากกว่า 0.70 ขึนไป (Klein; & Kozlowski. 2000: 225) สามารถทําการวิเคราะห์ได้โดยใช้
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โปรแกรม R version 3.3.3 แพ็คเก็จ multilevel version 2.6 เช่นเดียวกับค่าสถิติ ค่า rwg หรือ rwgj
อย่างไรก็ตามค่า ICC2 มีขอ้ จํากัดคือเป็ นค่าทีขึนอยูก่ บั ขนาดของสมาชิกภายในกลุ่ม ค่าทีคํานวนได้
จึง จะมีค่ามากหรือน้ อ ยขึนอยู่ก ับจํานวนสมาชิกในกลุ่ม (Klein; & Kozlowski. 2000) เนืองจาก
ค่าเฉลียทีได้จากการประเมินของสมาชิกในกลุ่มหลายคน อาจมีความน่าเชือถือมากกว่าการประเมิน
จากกลุ่มทีมีจาํ นวนสมาชิกน้อย
ตาราง 8 ผลการตรวจสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรระดับกลุ่มโรงเรียนทีนักเรียนเป็ นผูป้ ระเมิน
ตัวแปร
ความพรังพร้อมของอาหาร
การมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัด
การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนัก

rwgj

ICC1

ICC2

0.729
0.611
0.705

0.169
0.126
0.093

0.829
0.803
0.755

หมายเหตุ เกณฑ์ rwgj > 0.70, ICC1 > 0.05, ICC2 > 0.70
จากตาราง 8 แสดงผลการตรวจสอบระดับการวิเคราะห์ของสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิด
ความอ้วนซึงเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มโรงเรียนทีนักเรียนเป็ นผูป้ ระเมิน พบว่า องค์ประกอบด้านความ
พรังพร้อมของอาหาร ด้านการมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัด และด้านการขาดนโยบายที
เกียวข้องกับการควบคุมนํ าหนัก ค่า rwgj มีค่าเท่ากับ 0.729, 0.611 และ 0.705 ตามลําดับ โดย
องค์ประกอบด้านความพรังพร้อมของอาหาร และด้านการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุม
นําหนักมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าคะแนนทีวัดได้จากนักเรียนแต่ละคนภายในโรงเรียนเดียวกันมี
ความสอดคล้องกัน ส่วนด้านการมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัดนันมีค่าน้อยกว่า 0.70
แสดงว่าคะแนนทีวัดได้จ ากนักเรียนแต่ละคนภายในโรงเรียนเดียวกันมีความสอดคล้องกันน้อย
อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาโดยใช้การตรวจสอบจากค่า ICC (Intraclass correlation coefficient) ที
ประกอบด้วยค่า ICC และ ICC พบว่ามีค่า ICC1 เท่ากับ 0.169, 0.126 และ 0.093 ตามลําดับ ซึง
ค่าทีได้มคี ่าอยูใ่ นช่วง 0.05-0.20 ส่วนค่า ICC2 มีค่ามากกว่า 0.70 ในองค์ประกอบทุกด้าน แสดงให้
เห็นว่าการรับรูส้ ภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนของนักเรียนแต่ละโรงเรียนมีความสอดคล้องจึง
เพียงพอทีจะยกระดับขึนไปเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มในการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์
พหุระดับ (Multilevel structural equation modeling; MSEM) ต่อไป
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4. การวิ เคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของปัจจัยเชิ งเหตุ
และผลของรูปแบบการกิ นอาหารของนักเรียนหญิ งมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวแปรในการศึกษาครังนีสามารถจําแนกออกได้เป็ น 3 กลุ่มตามระดับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ตัวแปรระดับบุคคล ตัวแปรระดับกลุ่มโรงเรียน และตัวแปรทียกระดับจากตัวแปรระดับบุคคล
เป็ น ตัว แปรระดับ กลุ่ ม โรงเรีย น ซึงตัว แปรแต่ ล ะระดับ นันคือ ตัว แปรสัง เกต ในการวิเ คราะห์
แบบจําลองโครงสร้า งความสัมพัน ธ์พหุระดับ (Multilevel structural equation modeling; MSEM)
ตามแนวทางการวิเคราะห์ของมิวเธ็น (Muthén. 1994) ดังทีได้นําเสนอไว้ในบทที 2 ด้วยโปรแกรม
สถิติ Mplus การนําเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ MSEM ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ 1) การตรวจสอบ
ความสอดคล้องของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในระดับบุคคล 2) การตรวจสอบระดับ
การวิเคราะห์ของตัวแปรระดับบุคคลทียกระดับขึนเป็ น ตัวแปรระดับกลุ่มโรงเรียน และ 3) การ
วิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของตัวแปรทังระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน
ซึงมีรายละเอียดดังนี
4.1 การตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างใน
ระดับบุคคล
ตาราง 9 การตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในระดับบุคคล
ก่อนและหลังการปรับแบบจําลอง
ดัชนีความกลมกลืน
Chi-Square
Chi-square ( 2 )
Degree of freedom
2 /df

Absolute fit measure
Comparative Fit Index (CFI)
Tucker Lewis index (TLI)
Root mean square error of
approximation (RMSEA)
Standardized root mean square
residual (SRMR)

เกณฑ์

ก่อนปรับ
แบบจําลอง

หลังปรับ
แบบจําลอง

ไม่มนี ยั สําคัญทาง
สถิตทิ ระดั
ี บ .05
ไม่เกิน 3.00

529.526*
; p < 0.01
15
35.301

70.869*
; p < 0.01
13
5.451

มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .08

0.746
0.442
0.158

0.971
0.928
0.057

น้อยกว่า .05

0.093

0.027

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05
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จากตาราง 9 พบว่าผลจากการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างในตัวแปรระดับบุคคลก่อนการปรับแบบจําลองแสดงให้เห็นว่าแบบจําลองยังไม่มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลทียอมรับได้ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องทุกค่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ทได้
ี กาํ หนดไว้ (
2 = 529.526, df =15 p = 0.001, CFI=0.746, TLI=0.442, RMSEA=0.158, SRMR=0.093) ผูว้ จิ ยั
จึงดําเนินการปรับแบบจําลองให้มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากดัชนีการ
ปรับแบบจําลอง (Modification indices) และแนวคิดทฤษฎีทเกี
ี ยวข้องให้มคี วามสอดคล้องกับการ
ปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ จนกระทังได้แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระดับบุคคลทีมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ภายหลังการปรับแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในตัว
แปรระดับบุคคล พบว่า ค่าสถิตดิ ชั นีความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ ( 2 =70.869, df =13,
p = 0.001, CFI=0.971, TLI=0.928, RMSEA=0.057, SRMR=0.027) แสดงว่าแบบจําลองดังกล่าว
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพประกอบ 4
รายละเอียดการปรับแบบจําลองดังนี
1. เพิมเส้นอิทธิพล 2 เส้น ทีส่งผลต่อรูปแบบการกินเพราะอารมณ์ซงมี
ึ บทบาทเป็ นตัวแปร
คันกลางทีมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพทัง 2 ด้าน คือเส้นอิทธิพลของ
การรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบางและเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ
2. ตัดเส้นอิทธิพลทีส่งผลต่อรูปแบบการกินเพราะสิงกระตุ้นภายนอกออก 1 เส้น คือ เส้น
อิทธิพลของการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน เนืองจากพบว่าไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ จากนัน
เพิมเส้นอิทธิพลของตัวแปรการรับรู้แรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ูปร่างผอมบางทีส่งผลต่อ
รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุ้นภายนอกซึงเป็ นตัวแปรคันกลางทีส่งผลต่อพฤติกรรมการหลีกเลียง
อาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพและตัวแปรดัชนีมวลกาย
3. เพิมเส้นอิทธิพล 1 เส้น ทีส่งผลต่อรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองซึงมีบทบาทเป้ นตัว
แปรคันกลางทีมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพทัง 2 ด้าน คือเส้นอิทธิพล
ของเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ
4. ตัดเส้นอิทธิพลทีส่งผลต่อตัวแปรดัชนีมวลกายออก 2 เส้นคือเส้นอิทธิพลของตัวแปร
รูปแบบการกินเพราะอารมณ์และรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง เนืองจากพบว่าไม่มนี ยั สําคัญทาง
สถิติ และเพิมเส้นอิทธิพลของตัวแปรการรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบาง
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หมายเหตุ : เส้นอิทธิพลทุกเส้นมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี 0.05
การรับรู้
ความสามารถของ
ตนในการกิน

-0.164

0.080
การรับรูแ้ รงกดดัน
ทางสังคม
วัฒนธรรมให้มี
รูปร่างผอมบาง

0.201

R2 = 0.234

R2 = 0.076
0.053

รูปแบบการกิน
เพราะอารมณ์
-0.258

0.186

R2 = 0.004
0.062

พฤติกรรมการเลือกกิน
อาหารเพือสุขภาพ

รูปแบบการกิน
เพราะสิงกระตุน้
ภายนอก

R2 = 0.375
-0.405

พฤติกรรมการหลีกเลียง
อาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ

0.398

เจตคติต่อการกิน
อาหารเพือสุขภาพ

-0.177

R2 = 0.218

-0.103
0.201

รูปแบบการกิน
แบบจํากัดตนเอง

0.155

R2 = 0.180

ดัชนีมวลกาย
0.408
0.396

ภาพประกอบ 4 ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างใน
ระดับบุคคล
4.2 การตรวจสอบระดับการวิ เคราะห์ของตัวแปรระดับบุคคลทียกระดับขึนเป็ นตัว
แปรระดับกลุ่มโรงเรียน
นอกเหนือจากตัวแปรสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนแล้ว มีความเป็ นไปได้วา่
ตัวแปรในระดับบุคคลบางตัวอาจได้รบั อิทธิพลจากความเป็ นกลุ่มซึงครังนีคืออิทธิพลของโรงเรียน
ผูว้ จิ ยั จึงดําเนินการตรวจสอบว่าตัวแปรในระดับบุคคล ได้แก่ เจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ
การรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน การรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบาง
รูปแบบการกินเพราะอารมณ์ รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุน้ ภายนอก รูปแบบการกินแบบจํากัด
ตนเอง พฤติกรรมการเลือกกินอาหารเพือสุขภาพ พฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ
และดัชนีมวลกายได้รบั อิทธิพลจากความเป็ นกลุ่มหรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ rwgj ค่า ICC1
และค่า ICC2
ผลจากการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรระดับบุคคล ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถของตนใน
การกิน ได้รบั อิทธิพลจากความเป็ นกลุ่มของโรงเรียน ซึงมีรายละเอียดดังตาราง 10
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ตาราง 10 ผลการตรวจสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรระดับบุคคลทียกระดับขึนเป็ นตัวแปร
ระดับกลุ่มโรงเรียน
ตัวแปร
การรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน

Rwgj

ICC1

ICC2

0.834

0.070

0.662

หมายเหตุ เกณฑ์ rwgj > 0.70, ICC1 > 0.05, ICC2 > 0.70
จากตาราง 10 พบว่า แม้ตวั แปรการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกินจะเป็ นตัวแปรใน
ระดับบุคคล แต่ตวั แปรดังกล่าวค่า rwgj เท่ากับ 0.834 ซึงมากกว่า 0.70 แสดงให้เห็นว่าคะแนนของ
ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนในการกิน ของนักเรียนทีมาจากโรงเรียนเดีย วกัน มีค วาม
สอดคล้องกันและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
เมือพิจ ารณาค่า ICC1 พบว่าตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนในการกิน มีมากกว่า
0.05 โดยมีค่ า 0.070 ซึงหมายความว่า ร้อ ยละ 7.0 ของความแปรปรวนของตัว แปรการรับ รู้
ความสามารถของตนในการกินของนักเรียนสามารถอธิบายได้ดว้ ยความเป็ นสมาชิกของกลุ่ม ซึงครัง
นีคือความเป็ นสมาชิกของโรงเรียน
อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาค่า ICC2 พบว่าของตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนในการ
กินมีค่าเท่ากับ 0.662 ซึงตํากว่าเกณฑ์ทกํี าหนดไว้คอื 0.7 ซึงแม้ค่า ICC2 จะตํากว่าเกณฑ์ แต่เมือ
นําผลการวิเคราะห์ค่า rwgi และค่า ICC1 ทีผ่านเกณฑ์มาพิจารณาร่วมกันแล้ว ผู้วจิ ยั ตัดสินใจทีจะ
ยกระดับตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนในการกินนีขึนไปเป็ นตัวแปรในระดับโรงเรียน ทังนี
เนืองจากหากดําเนินการพิจารณาตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนในการกิน เฉพาะในระดับ
บุ ค คลจะมีค วามเสี ยงต่ อ การละเมิด ข้ อ ตกลงเบื องต้ น ในการวิเ คราะห์ คือ independence
observation ซึงจะส่งผลให้ type I error สูงเกินกว่าปกติ อาจจะส่งผลให้การสรุปผลข้อค้นพบของ
การศึกษาครังนีมีความคลาดเคลือนไปจากความเป็ นจริง
จากนันนําแบบจําลองความสัมพัน ธ์เชิงโครงสร้างในระดับบุ คคลทีมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์มาสร้างแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับทีมีความแปรปรวนเกิดขึนทัง
ระดับบุคคลและระดับกลุ่มโรงเรียน ซึงประกอบด้วยตัวแปรทังระดับบุคคลและระดับกลุ่มโรงเรียน
โดยกําหนดให้ค่าเฉลียตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกินระดับบุคคลเป็ นอิทธิพลแบบ
สุ่ม (Random intercepts) และสร้างแบบจําลองเพือตรวจสอบเส้นอิทธิพลของตัวแปรดังกล่าวว่ามี
ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มโรงเรียน พบว่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มโรงเรียนของค่าเฉลียตัว
แปรการรับรู้ความสามารถของตนในการกิน มีความแตกต่างจากศูน ย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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แสดงให้เห็นว่าตัวแปรดังกล่าวมีค่าเฉลียของแต่ละกลุ่มโรงเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังแสดง
ในตาราง 11
ตาราง 11 ผลการตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มโรงเรียนของค่าเฉลียตัวแปรระดับบุคคล
ยกระดับขึนเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มโรงเรียน
ตัวแปร
การรับรูค้ วามสามารถของตนในการ
กิน

Intercept
variance

SE

Z

P-Value

0.046

0.009

4.903

<0.001

4.3 การวิ เคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของตัวแปรทังระดับ
บุคคลและระดับกลุ่มโรงเรียน
การศึกษาครังนีใช้โปรแกรมสถิติ M plus Version 7.4 ในการวิเคราะห์แบบจําลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ ตามแนวทางการวิเคราะห์ของมิวเธ็น (Muthén. 1989, 1994) ได้
เสนอขันตอนการวิเคราะห์ 5 ขันตอน ได้แก่ (1) ทําการตรวจสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์
พหุระดับทีผูว้ จิ ยั ตังไว้มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่เพียงใด (2) ทําการตรวจสอบ
ค่ า ความสัม พัน ธ์ภ ายในกลุ่ ม (Intraclass Correlation: ICC) ว่า ข้อ มูล ทีได้มีค วามเหมาะสมจะ
วิเคราะห์เป็ นสองระดับหรือไม่ (3) ทําการตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทีเกิดขึนในระดับหน่วย
ย่อยโดยใช้เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมภายในกลุ่ม (Pooled within-group covariance matrix) (4)
การตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทีเกิดขึนในระดับกลุ่ม โดยใช้เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม
ระหว่างกลุ่ม (Between-group covariance matrix) และ (5) ทําการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์พหุระดับทังระดับบุคคลและระดับกลุ่มพร้อมกัน โดยใช้เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมทัง
ระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ทังนีการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติ M plus ได้ลดขันตอนเหลือเพียง
4 ขันตอนดังกล่าวไว้ในบทที 2
การพัฒนาแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของปัจจัยเชิงเหตุและผลของ
รูปแบบการกินในระดับบุคคลและระดับกลุ่มโรงเรียน ได้เพิมตัวแปรระดับกลุ่มโรงเรียนทียกระดับ
จากตัวแปรระดับบุคคลเข้าไปในแบบจําลองเข้าไปในแบบจําลองตามความสัมพันธ์ทกํี าหนดของ
แบบจําลองสมมุตฐิ าน ผลการวิเคราะดังแสดงในตาราง 12
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ตาราง 12 การตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของปัจจัย
เชิงเหตุและผลของรูปแบบการกินในระดับบุคคลและระดับกลุ่มโรงเรียนก่อนและหลังปรับ
แบบจําลอง
ดัชนีความกลมกลืน
Chi-Square
Chi-square ( 2 )
Degree of freedom
2 /df

Absolute fit measure
Comparative Fit Index (CFI)
Tucker Lewis index (TLI)
Root mean square error of
approximation (RMSEA)
Standardized root mean square
residual (SRMR)

เกณฑ์

ก่อนปรับ
แบบจําลอง

หลังปรับ
แบบจําลอง

ไม่มนี ยั สําคัญทาง
สถิตทิ ระดั
ี บ .05
ไม่เกิน 3.00

625.856*
; p < 0.01
47
13.316

97.009*
; p < 0.01
30
3.233

มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .05

0.695
0.442
0.096

0.961
0.917
0.041

น้อยกว่า .05

0.071

0.033

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05
จากตาราง 12 พบว่าผลจากการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจําลองความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างในตัวแปรระดับบุคคลและระดับกลุ่มโรงเรียนก่อนการปรับแบบจําลองแสดงให้เห็นว่า
แบบจําลองยังไม่มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลทียอมรับได้ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องทุกค่ายังไม่
ผ่ า นเกณฑ์ท ีได้กํา หนดไว้ ( 2 = 625.856, df =47, p < 0.01, 2 /df = 13.136, CFI=0.695,
TLI=0.442, RMSEA=0.096, SRMR=0.071) ผู้ ว ิจ ัย จึง ดํ า เนิ น การปรับ แบบจํ า ลองให้ มีค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากดัชนีการปรับแบบจําลอง (Modification indices)
และแนวคิดทฤษฎีทเกี
ี ยวข้องให้มคี วามสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ จนกระทังได้
แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระดับบุคคลและระดับกลุ่มโรงเรียนทีมีความกลมกลืน กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ภายหลังการปรับแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในตัวแปรระดับบุคคล
พบว่า ค่าสถิตดิ ชั นีความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ ( 2 =97.009, df =30, p < 0.01, 2 /df
=3.233, CFI=0.961, TLI=0.917, RMSEA=0.041, SRMR=0.033) แสดงว่าแบบจําลองดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพประกอบ 5
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รายละเอียดการปรับแบบจําลองดังนี
ในระดับบุคคล
1. เพิมเส้นอิทธิพล 5 เส้น ทีส่งผลต่อรูปแบบการกินเพราะอารมณ์ซงมี
ึ บทบาทเป็ นตัวแปร
คันกลางทีมีอิท ธิพลต่อตัวแปรพฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดีต่อสุขภาพ คือเส้น อิท ธิพล
ทางตรงของสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนทัง 3 ด้านทีส่งผลต่อเจตคติต่อการกินอาหารเพือ
สุขภาพ และตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกินซึงมีบทบาทเป็ นตัวแปรคันกลางทีได้ร บั
อิทธิพลจากตัวแปรสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนด้านความพรังพร้อมของอาหารซึงเป็ นตัว
แปรทีมีทงอิ
ั ทธิพลทางตรงและทางอ้อมส่งผลต่อรูปแบบการกินเพราะอารมณ์
2. ตัดเส้นอิทธิพลทีส่งผลต่อรูปแบบการกินเพราะสิงกระตุน้ ภายนอกออก 1 เส้น คือ เส้น
อิทธิพลของการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน เนืองจากพบว่าไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ทีส่งผล
ต่ อ รูป แบบการกิน เพราะสิงกระตุ้น ภายนอกซึงเป็ น ตัว แปรคันกลางทีส่ง ผลต่ อ พฤติก รรมการ
หลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพและตัวแปรดัชนีมวลกาย
3. เพิมเส้นอิทธิพล 2 เส้น ทีส่งผลต่อรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองซึงมีบทบาทเป็ นตัว
แปรคันกลางทีมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพทัง ด้านและตัวแปรดัชนี
มวลกาย คือเส้นอิทธิพลของเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ
4. ตัดเส้นอิทธิพลทีส่งผลต่อตัวแปรพฤติกรรมการเลือกกินอาหารเพือสุขภาพออก 2 เส้น
คือเส้นอิทธิพลของตัวแปรรูปแบบการกินเพราะอารมณ์และรูปแบบการกินเพราะสิงกระตุน้ ภายนอก
เนื องจากพบว่า ไม่ มีนัย สํา คัญ ทางสถิติ เพิมเส้น อิท ธิพ ล 2 เส้น คือ เส้น อิท ธิพ ลทางตรงของ
สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนด้านความพรังพร้อมของอาหาร และการมีทรัพยากรด้านการ
ออกกําลังกายจํากัด
5. เพิมเส้น อิท ธิพล 1 เส้น ทีส่ง ผลต่อตัวแปรพฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ ดีต่ อ
สุขภาพ คือเส้นอิทธิพลทางตรงของสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนด้านความพรังพร้อมของ
อาหาร
6. ตัดเส้นอิทธิพลทีส่งผลต่อตัวแปรดัชนีมวลกายออก 1 เส้นคือเส้นอิทธิพลของตัวแปร
รูปแบบการกินเพราะอารมณ์ เนืองจากพบว่าไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ และเพิมเส้นอิทธิพล 2 เส้นของ
ตัวแปรการรับรู้แรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบาง และตัวแปรพฤติกรรมการเลือก
กินอาหารเพือสุขภาพ
อิทธิพลข้ามระดับ
7. พบว่ามีอทิ ธิพลระดับบุคคลทีสามารถยกระดับเป็ นอิทธิพลระดับกลุ่มโรงเรียนได้ คือการ
รับรู้ความสามารถของตนในการกิน เนืองจากมีความแปรปรวนเกิดขึนในระดับกลุ่มโรงเรียน ผู้วจิ ยั
จึงพิจารณาจากดัชนีการปรับแบบจําลอง (Modification Indices) ร่วมกับการพิจารณาความเป็ นไป
ได้ของแนวคิดและทฤษฎี ดังนันจึงทําการปรับแบบจําลองเพิมเติมคือ เพิมเส้นอิทธิพลในระดับกลุ่ม
โรงเรียน 2 เส้น ดังนี เส้นอิทธิพลทางตรงของสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน 2 ด้านทีส่งผล
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ต่อตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนในการกิน ได้แก่ การมีทรัพยากรด้านการออกกําลัง กาย
จํากัดและด้านการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนักในระดับกลุ่มโรงเรียน
8. ตัดเส้นอิทธิพลข้ามระดับทีส่งผลต่อรูปแบบการกินเพราะอารมณ์ในระดับบุคคล คือเส้น
อิทธิพลทางตรงของสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนทัง 3 ด้านในระดับกลุ่มโรงเรียนเนืองจาก
พบว่าไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
9. เพิมเส้นอิทธิพลทางตรงข้ามระดับ 2 เส้นทีส่งผลต่อตัวแปรพฤติกรรมการหลีกเลียง
อาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพในระดับบุคคล คือเส้นอิทธิพลทางตรงของตัวแปรตัวแปรสภาพแวดล้อมที
เอือให้เกิดความอ้วนด้านความพรังพร้อมของอาหารและด้านการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการ
ควบคุมนําหนักในระดับกลุ่มโรงเรียน
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ต่อไปนีใช้ประกอบการอธิบายตาราง 13 และ 14 หน้าถัดไป
ตัวแปรระดับบุคคล
พฤติกรรมการเลือกกินอาหารเพือสุขภาพ
พฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อ
สุขภาพ

อักษรย่อ
HE_CHOICE
HE_AVOID

ดัชนีมวลกาย

BMI

การกินเพราะอารมณ์
การกินเพราะสิงกระตุ้นภายนอก
การกินแบบจํากัดตนเอง

EMO
EXT
RES

เจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ

T_ATT

การรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน
การรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มี
รูปร่างผอมบาง
ความพรังพร้อมของอาหาร
การมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัด
การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุม
นําหนัก

EFF
THIN
F_AVAI
EXERC
POLICY

ตัวแปรระดับกลุ่มโรงเรียน
ความพรังพร้อมของอาหาร
การมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกาย
จํากัด
การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุม
นําหนัก
การรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน
ค่าสัมประสิทธิน้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธิการทํานาย

อักษรย่อ
F_AVAIB
EXERCB
POLICYB
EFFB
STDYX
R2
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ตาราง 13 แสดงค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานทังระดับบุคคลและระดับกลุ่มของแบบจําลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับตัวแปรเชิงเหตุและผลของรูปแบบของการกินหลังปรับ
แบบจําลอง
ตัวแปรผล
อิ ทธิ พลระดับบุคคล
EMO

EXT
RES

EFF
HE_CHOIC

HE_AVOID

BMI

ตัวแปรสาเหตุ

Estimate

SE

Est./S.E

p

T_ATT
EFF
EXERC
F_AVAI
POLICY
F_AVAI
T_ATT
EFF
THIN
EXERC
POLICY
F_AVAI
RES
T_ATT
POLICY
F_AVAI
RES
EXT
EMO
F_AVAI
RES
EXT
THIN
HE_CHOIC

-0.093
-0.168
0.178
0.102
-0.126
0.211
0.214
0.094
0.131
0.144
-0.096
0.151
0.166
0.377
-0.097
0.143
0.187
-0.387
-0.253
0.139
0.241
-0.137
0.111
-0.070

0.027
0.032
0.027
0.030
0.034
0.026
0.029
0.030
0.062
0.027
0.034
0.031
0.024
0.030
0.027
0.025
0.022
0.032
0.032
0.029
0.024
0.020
0.053
0.028

-3.427
-5.260
6.640
3.412
-3.699
8.085
7.389
3.144
2.118
5.423
-2.844
4.868
7.051
12.549
-3.607
5.791
8.459
-12.285
-8.011
-4.823
9.901
-6.713
2.108
-2.482

0.001
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.002
0.034
0.000
0.004
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.035
0.013

R2

0.102

0.045

0.111

0.023
0.273

0.395

0.097

อิ ทธิ พลระดับบุคคลทียกระดับเป็ นอิ ทธิ พลระดับกลุ่มโรงเรียน
EFFB
HE_AVOID

EXERCB
POLICYB
F_AVAIB
POLICYB

-0.627
0.773
-0.614
-0.522

0.223
0.235
0.178
0.215

-2.807
3.295
-3.443
-2.429

0.005
0.001
0.001
0.015

0.480
0.807

120
จากตาราง 13 ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุ
ระดับในระดับบุคคล พบว่า รูปแบบการกินเพราะอารมณ์ได้รบั อิทธิพลจากการมีทรัพยากรด้านการ
ออกกําลังกายจํากัดมากทีสุด รองลงมาคือการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน โดยมีสมั ประสิทธิ
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.178 และ -0.168 ตามลําดับ การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุม
นํ าหนัก ความพรังพร้อมของอาหารและเจตคติต่อการกิน อาหารเพือสุข ภาพ มีค่าสัมประสิท ธิ
อิทธิพลมาตรฐานรองลงมาคือ -0.126 0.102 และ -0.093 ตามลําดับ โดยทัง 5 ตัวแปรสามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของรูปแบบการกินเพราะอารมณ์ในระดับบุคคลได้เพียงร้อยละ 10.2
รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุ้นภายนอกระดับบุคคลได้ร บั อิทธิพลจาก ความพรังพร้อม
ของอาหารเพียงตัวแปรเดียว โดยมีสมั ประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.211 สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของรูปแบบการกินเพราะอารมณ์ในระดับบุคคลได้รอ้ ยละ 4.5
รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองในระดับบุคคลได้รบั อิทธิพลจากเจตคติต่อการกินอาหาร
เพือสุขภาพมากทีสุด รองลงมาคือ การมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัด โดยมีสมั ประสิทธิ
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.214 และ 0.144 ตามลําดับ การรับรู้แรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มี
รูปร่างผอมบาง การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนัก และการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนในการกิน มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานรองลงมาคือ 0.131 -0.096 และ 0.094 ตามลําดับ
โดยทัง 5 ตัวแปรสามารถร่วมกัน อธิบายความแปรปรวนของรูปแบบการกิน แบบจํากัดตนเองใน
ระดับบุคคลได้รอ้ ยละ 11.1
นอกจากนันพบว่าในระดับบุคคลการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกินได้รบั อิทธิพลจาก
ความพรังพร้อมของอาหารเพียงตัวแปรเดียว โดยมีส มั ประสิทธิอิท ธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.151
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการรับรู้ความสามารถของตนในการกินในระดับบุคคลได้ร้อยละ
2.3
ด้านพฤติกรรมการกิน อาหารเพือสุขภาพในระดับบุคคลพบว่า พฤติกรรมการเลือกกิน
อาหารเพือสุขภาพได้รบั อิทธิพลจากเจตคติต่อการกิน อาหารเพือสุขภาพมากทีสุด รองลงมาคือ
รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง ความพรังพร้อมของอาหารและ การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการ
ควบคุ ม นํ าหนัก โดยมีส ัมประสิท ธิอิท ธิพ ลมาตรฐานเท่า กับ 0.377 0.166 0.102 และ -0.126
ตามลําดับ โดยทัง 4 ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกกิน
อาหารเพือสุขภาพในระดับบุคคลได้ร้อยละ 27.3 ส่วนพฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดีต่อ
สุขภาพ พบว่าได้รบั อิทธิพลจากรูปแบบการเพราะสิงกระตุน้ ภายนอกมากทีสุด รองลงมาคือ รูปแบบ
การกินเพราะอารมณ์ รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง และ ความพรังพร้อมของอาหาร โดยมี
สัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ -0.378 -0.253 0.187 และ 0.139 ตามลําดับ โดยทัง 4 ตัวแปร
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพในระดับ
บุคคลได้รอ้ ยละ 39.5
ด้านดัช นีมวลกาย พบว่าได้ร บั อิท ธิพลจากรูปแบบการกิน แบบจํากัด ตนเองมากที สุ ด
รองลงมาคือ รูปแบบการเพราะสิงกระตุ้น ภายนอก การรับรู้แรงกดดัน ทางสังคมวัฒนธรรมให้มี
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รูปร่างผอมบาง และพฤติกรรมการเลือกกินอาหารเพือสุขภาพโดยมีสมั ประสิทธิอิทธิพลมาตรฐาน
เท่ากับ 0.241 -0.137 0.111 และ -0.070 ตามลําดับ โดยทัง 4 ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของดัชนีมวลกายในระดับบุคคลได้รอ้ ยละ 9.7
จากผลการวิเคราะห์แบบจําลองในส่วนของระดับบุคคลมีขอ้ ค้นพบว่ารูปแบบการกินแบบ
จํากัดตนเองซึงทําหน้าทีเป็ นตัวแปรคันกลางมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรตามในการศึกษาครังนีโดยตรงทัง 3
ตัวแปร คือ พฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพทังสองด้าน และด้านดัชนีมวลกาย
อิทธิพลอิทธิพลข้ามระดับพบว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนในการกินได้รบั อิทธิพลจาก
การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนัก มากทีสุด รองลงมาคือ การมีทรัพยากรด้านการ
ออกกําลังกายจํากัด โดยมีสมั ประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.773 และ -0.627 ตามลําดับ โดย
ทัง 2 ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของดัชนีมวลกายในระดับกลุ่มโรงเรียนได้รอ้ ย
ละ 48.0
ในส่วนของพฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ พบว่าได้รบั อิทธิพลข้ามระดับ
จาก ความพรังพร้อมของอาหาร และ การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนัก ในระดับ
กลุ่มโรงเรียน โดยมีสมั ประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ -0.614 และ -0.522 ตามลําดับ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพในระดับบุคคลได้ร้อยละ
80.7
ตาราง 14 แสดงค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพล
โดยรวมของตัวแปรเชิงเหตุและผลของรูปแบบของการกินหลังปรับแบบจําลอง
อิทธิพล
ระดับบุคคล

เส้นทาง

F_AVAI to HE_CHOIC
อิทธิพลโดยรวม
F_AVAI to HE_CHOIC
F_AVAI to EFF to RES to HE_CHOIC
อิทธิพลทางอ้อม
F_AVAI to HE_CHOIC
อิทธิพลทางตรง
EXERC to HE_CHOIC
อิทธิพลโดยรวม
EXERC to HE_CHOIC
อิทธิพลทางอ้อม
EXERC to RES HE_CHOIC
POLICY to HE_CHOIC
อิทธิพลโดยรวม
อิทธิพลทางอ้อม
อิทธิพลทางตรง

POLICY to HE_CHOIC
POLICY to RES to HE_CHOIC
POLICY to HE_CHOIC

Estimate

SE

Z

p

0.145
0.002
0.143

0.025
0.001
0.025

5.862
2.299
5.790

0.000
0.022
0.000

0.024
0.024

0.006
0.006

4.028
4.028

0.000
0.000

-0.113
-0.016
-0.097

0.027
0.006
0.027

-4.253
-2.701
-3.607

0.000
0.007
0.000
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ตาราง 14 (ต่อ)
อิทธิพล

เส้นทาง

EFF to HE_CHOIC
อิทธิพลโดยรวม
EFF to HE_CHOIC
อิทธิพลทางอ้อม
EFF to RES to HE_CHOIC
T_ATT to HE_CHOIC
อิทธิพลโดยรวม
T_ATT to HE_CHOIC
อิทธิพลทางอ้อม
T_ATT to RES to HE_CHOIC
อิทธิพลทางตรง
T_ATT to HE_CHOIC
THIN to HE_CHOIC
อิทธิพลโดยรวม
THIN to HE_CHOIC
อิทธิพลทางอ้อม
THIN to RES to HE_CHOIC
F_AVAI to HE_AVOID
อิทธิพลโดยรวม
F_AVAI to HE_AVOID
อิทธิพลทางอ้อมรวม

อิทธิพลทางอ้อม

F_AVAI to EMO to HE_AVOID
F_AVAI to EXT to HE_AVOID
F_AVAI to EFF to EMO to HE_AVOID
F_AVAI to EFF to RES to HE_AVOID

อิทธิพลทางตรง
EXERC to HE_AVOID
อิทธิพลโดยรวม

F_AVAI to HE_AVOID
EXERC to HE_AVOID

อิทธิพลทางอ้อมรวม

อิทธิพลทางอ้อม

EXERC to EMO to HE_AVOID
EXERC to RES to HE_AVOID
POLICY to HE_AVOID
อิทธิพลโดยรวม
POLICY to HE_AVOID
อิทธิพลทางอ้อมรวม

อิทธิพลทางอ้อม
EFF to HE_AVOID
อิทธิพลโดยรวม

POLICY to EMO to HE_AVOID
POLICY to RES to HE_AVOID
EFF to HE_AVOID

อิทธิพลทางอ้อมรวม

อิทธิพลทางอ้อม

EFF to EMO to HE_AVOID
EFF to RES to HE_AVOID

Estimate

SE

Z

p

0.016
0.016

0.006
0.006

2.659
2.659

0.008
0.008

0.413
0.036
0.377

0.029
0.007
0.030

14.456
4.883
12.549

0.000
0.000
0.000

0.022
0.022

0.010
0.010

2.070
2.070

0.038
0.038

-0.237
-0.098
-0.026
-0.082
0.006
0.003
-0.139

0.031
0.016
0.008
0.012
0.002
0.001
0.029

-7.707
-6.295
-3.149
-6.719
3.874
2.417
-4.823

0.000
0.000
0.002
0.000
0.000
0.016
0.000

-0.018
-0.018
-0.045
0.027

0.010
0.010
0.009
0.005

-1.803
-1.803
-5.009
5.039

0.071
0.071
0.000
0.000

0.014
0.014
0.032
-0.018

0.010
0.010
0.009
0.006

1.418
1.418
3.467
-2.812

0.156
0.156
0.001
0.005

0.060
0.060
0.043
0.017

0.010
0.010
0.008
0.006

5.770
5.770
5.127
2.731

0.000
0.000
0.000
0.006

123
ตาราง 14 (ต่อ)
อิทธิพล
T_ATT to HE_AVOID
อิทธิพลโดยรวม

เส้นทาง

Estimate

SE

Z

p

T_ATT to HE_AVOID
T_ATT to EMO to HE_AVOID
T_ATT to RES to HE_AVOID

0.063
0.063
0.023
0.040

0.010
0.010
0.008
0.008

6.226
6.226
2.913
5.065

0.000
0.000
0.004
0.000

THIN to HE_AVOID
THIN to RES to HE_AVOID

0.024
0.024

0.011
0.011

2.133
2.133

0.033
0.033

F_AVAI to BMI

-0.036
-0.036
-0.029
0.003
-0.010

0.007
0.007
0.005
0.001
0.004

-4.877
-4.877
-5.337
2.549
-2.357

0.000
0.000
0.000
0.011
0.018

0.033
0.035
-0.002

0.008
0.008
0.001

4.299
4.256
-1.998

0.000
0.000
0.046

-0.015
-0.015
-0.023
0.007
0.001

0.010
0.010
0.009
0.003
0.001

-1.564
-1.564
-2.568
1.948
1.984

0.118
0.118
0.010
0.051
0.047

0.021
0.021
0.023
-0.001

0.007
0.007
0.007
0.001

3.060
3.060
3.054
-1.858

0.002
0.002
0.002
0.063

0.023
0.023
0.052

0.015
0.015
0.008

1.500
1.500
6.122

0.134
0.134
0.000

อิทธิพลทางอ้อมรวม

อิทธิพลทางอ้อม

THIN to HE_AVOID
อิทธิพลโดยรวม
อิทธิพลทางอ้อม

F_AVAI to BMI
อิทธิพลโดยรวม
อิทธิพลทางอ้อมรวม

อิทธิพลทางอ้อม

EXERC to BMI
อิทธิพลโดยรวม
อิทธิพลทางอ้อม

F_AVAI to EXT to BMI
F_AVAI to EFF to RES to BMI
F_AVAI to HE_CHOIC to BMI
EXERC to BMI
EXERC to RES to BMI
EXERC to RES to HE_CHOIC to BMI

POLICY to BMI
อิทธิพลโดยรวม
อิทธิพลทางอ้อมรวม
อิทธิพลทางอ้อม

POLICY to BMI
POLICY to RES to BMI
POLICY to HE_CHOIC to BMI
POLICY to RES to HE_CHOIC to BMI

EFF to BMI
อิทธิพลโดยรวม

EFF to BMI

อิทธิพลทางอ้อมรวม
อิทธิพลทางอ้อม

EFF to RES to BMI
EFF to RES to HE_CHOIC to BMI

T_ATT to BMI
อิทธิพลโดยรวม

T_ATT to BMI

อิทธิพลทางอ้อมรวม
อิทธิพลทางอ้อม

T_ATT to RES to BMI
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ตาราง 14 (ต่อ)
อิทธิพล

เส้นทาง

Estimate

SE

Z

p

T_ATT to HE_CHOIC to BMI

-0.026
-0.002

0.011
0.001

-2.331
-2.472

0.020
0.013

THIN to RES to BMI
THIN to RES to HE_CHOIC to BMI
THIN to BMI

0.141
0.030
0.031
-0.002
0.111

0.064
0.013
0.014
0.001
0.053

2.204
2.263
2.228
-1.419
2.108

0.028
0.024
0.026
0.156
0.035

F_AVAI to RES
F_AVAI to EFF to RES

0.014
0.014

0.005
0.005

2.630
2.630

0.009
0.009

F_AVAI to EMO
F_AVAI to EFF to EMO
F_AVAI to EMO

0.076
-0.025
0.102

0.032
0.007
0.030

2.368
-3.460
3.412

0.018
0.001
0.001

F_AVAIB to HE_AVOID
F_AVAIB to HE_AVOID

-0.629
-0.629

0.183
0.183

-3.438
-3.438

0.001
0.001

POLICYB to HE_AVOID
POLICYB to HE_AVOID

-0.527
-0.527

0.217
0.217

-2.427
-2.427

0.015
0.015

EXERCB to EFFB
EXERCB to EFFB

-0.634
-0.634

0.225
0.225

-2.819
-2.819

0.005
0.005

POLICYB to EFFB
POLICYB to EFFB

0.761
0.761

0.232
0.232

3.283
3.283

0.001
0.001

T_ATT to RES to HE_CHOIC to BMI

THIN to BMI
อิทธิพลโดยรวม

THIN to BMI

อิทธิพลทางอ้อมรวม

อิทธิพลทางตรง

F_AVAI to RES
อิทธิพลโดยรวม
อิทธิพลทางอ้อม

F_AVAI to EMO
อิทธิพลโดยรวม
อิทธิพลทางอ้อม
อิทธิพลทางตรง

อิ ทธิ พลข้ามระดับ
F_AVAIB to HE_AVOID
อิทธิพลโดยรวม
อิทธิพลทางตรง

POLICYB to HE_AVOID
อิทธิพลโดยรวม
อิทธิพลทางตรง

EXERCB to EFFB
อิทธิพลโดยรวม
อิทธิพลทางตรง

POLICYB to EFFB
อิทธิพลโดยรวม
อิทธิพลทางตรง

จากตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรง อิท ธิพลทางอ้อม และอิท ธิพล
โดยรวมของตัวแปรเชิง เหตุและผลของของรูปแบบของการกิน ทังในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม
โรงเรียน หลังปรับแบบจําลอง ดังนี
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ในระดับบุคคล พบว่าตัวแปรสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนในกระดับบุคคลทัง 3
ด้าน รวมทังตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน เจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพและ
การรับรู้แรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบาง มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อตัวแปรพฤติกรรม
การเลือกกินอาหารเพือสุขภาพ ผ่านตัวแปรรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง โดยมีค่าสัมประสิทธิ
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.002, 0.024, -0.016, 0.016, 0.039 และ 0.022 ตามลําดับ นอกจากนัน
ยังพบว่าตัวแปรความพรังพร้อมของอาหารและการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนัก
รวมทังตัวแปรเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพมีอทิ ธิพลทางตรงต่อตัวแปรพฤติกรรมการเลือก
กิน อาหารเพือสุขภาพโดยมีค่าสัมประสิท ธิอิท ธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.143, -0.097 และ 0.3
ตามลําดับ โดยมีค่าค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานของอิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.145, -0.113 และ
0.413 ตามลําดับ
ส่วนค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมทีส่งผลต่อตัวแปรตามคือ
พฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ พบว่าตัวแปรสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน
ในกระดับบุคคลทัง 3 ด้าน รวมทังตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน เจตคติต่อการกิน
อาหารเพือสุขภาพและการรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบาง มีอทิ ธิพลทางอ้อม
ต่อตัวแปรพฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดีต่อสุขภาพ อธิบายตามลําดับดัง นี พบว่าตัวแปร
สภาพแวดล้ อ มทีเอือให้ เ กิด ความอ้ ว นในกระดับ บุ ค คลทัง 3 ด้ า น รวมทังตัว แปรการรับ รู้
ความสามารถของตนในการกิน และเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อตัว
แปรพฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ ผ่านตัวแปรรูปแบบการกินเพราะอารมณ์ โดยมี
ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานอยู่ในช่วงระหว่าง -0.045 ถึง 0.043 นอกจากนันตัวแปรเชิง เหตุ
ทังหมดดังกล่าวมาแล้วนันรวมทังตัวแปรการรับรู้แรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ูปร่างผอมบาง
ยัง มีอิท ธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปร รูปแบบการกิน แบบจํากัดตนเอง โดยมีค่าสัมประสิท ธิอิทธิพล
มาตรฐานอยู่ในช่วงระหว่าง -0.018 ถึง 0.043 อย่างไรก็ตามตัวแปรความพรังพร้อมของอาหารยัง
พบอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมทีส่งผลต่อตัวแปรตามคือพฤติกรรมการ
หลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพด้วย ดังนี ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานของอิทธิพลทางตรง
เท่ากับ -0. อิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรรูปแบบการกินเพราะสิงกระตุน้ ภายนอกมีค่าสัมประสิทธิ
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ -0.082 อิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนในการ
กินไปยังตัวแปรรูปแบบการกินเพราะอารมณ์และรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองมีค่าสัมประสิทธิ
อิท ธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.006 และ 0.003 ตามลําดับ ส่วนค่าอิท ธิพลโดยรวมมีค่าสัมประสิทธิ
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ -0.237
และตัวแปรดัชนีมวลกายได้รบั อิทธิพลจากปัจจัยเชิงเหตุดงั นี พบว่าตัวแปรสภาพแวดล้อม
ทีเอือให้เกิดความอ้วนในกระดับบุคคลทัง 3 ด้าน รวมทังตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนในการ
กิน เจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพและการรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ูปร่างผอม
บาง มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อตัวแปรดัชนีมวลกาย ผ่านตัวแปร รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองและ
พฤติกรรมการเลือกกินอาหารเพือสุขภาพ โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานอยูใ่ นช่วงระหว่าง -
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0.023 ถึง 0.052 อย่างไรก็ตามตัวแปรความพรังพร้อมของอาหารยัง พบอิท ธิพลทางอ้อม และ
อิท ธิพ ลโดยรวมทีส่ ง ผลต่ อ ตัว แปรดัช นี ม วลกาย โดยอิท ธิพ ลทางอ้ อ มผ่ า นตัว แปรการรับ รู้
ความสามารถของตนในการกิน และ รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองและพฤติกรรมการเลือ กกิน
อาหารเพือสุขภาพ มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.003 และอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปร
รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุ้นภายนอกมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ -0..029 ส่วนค่า
อิทธิพลโดยรวมมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ -0.036 นอกจากนันยังพบว่าตัวแปรเชิง
เหตุการรับรู้แรงกดดัน ทางสัง คมวัฒนธรรมให้มีรูปร่างผอมบางมีอิท ธิพลทางตรง และอิท ธิพล
โดยรวมทีส่งผลต่อตัวแปรดัชนีมวลกายด้วย โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.111
และ 0.141 ตามลําดับ
การตรวจสอบอิทธิพลข้ามระดับ พบว่า ตัวแปรในกระดับกลุ่มโรงเรียนด้านการมีทรัพยากร
ด้านการออกกําลังกายจํากัดและด้านการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนัก มีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกินในระดับกลุ่มโรงเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ
อิท ธิพลมาตรฐานเท่ากับ -0.634 และ 0.761 ตามลําดับ ส่วนตัวแปรในกระดับกลุ่มโรงเรียนด้าน
ความพรังพร้อมของอาหารและการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนัก มีอทิ ธิพลทางตรง
ข้ามระดับต่อตัวแปรพฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพในระดับบุคคลด้วย โดยมีค่า
สัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ -0.629 และ -0.527 ตามลําดับ
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หมายเหตุ : ชือตัวแปร.....B = ตัวแปรระดับกลุ่มโรงเรียน, C = ความสัมพันธ์ขา้ มระดับ
R2 = ค่าความผันแปรของตัวแปรตอบสนองทีสามารถอธิบายได้คดิ เป็ นร้อยละ
ภาพประกอบ 5 แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของปัจจัยเชิงเหตุและผลของรูปแบบ
การกินในระดับบุคคลและระดับกลุ่มโรงเรียน

บทที 5
สรุปผล อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึก ษาเรือง ปั จ จัย เชิง เหตุ แ ละผลของรู ป แบบการกิน อาหารของนั ก เรีย นหญิ ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ มีวตั ถุประสงค์คอื
เพือพัฒนาและทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของปั จจัยเชิงเหตุและผลของ
รูปแบบการกินอาหารเพือสุขภาพของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีตวั แปรเชิงสาเหตุท ี
ประกอบไปด้วยปัจจัยระดับบุคคลได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน การรับรูแ้ รงกดดัน
ทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบาง และเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ ส่วนปั จจัยระดับ
กลุ่ ม ได้แ ก่ สภาพแวดล้อ มทีเอือให้เกิด ความอ้ว น และตัว แปรผลได้แ ก่ ค่ า ดัช นี ม วลกายและ
พฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ โดยกําหนดให้รูปแบบการกินอาหารเป็ นตัวแปรคันกลางใน
การศึกษา โดยผูว้ จิ ยั ได้สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตามลําดับดังต่อไปนี

สรุปผลการวิ จยั
การวิจยั นีเป็ นการศึกษาตามกรอบแนวคิดของ ทฤษฎีปัญญาทางสังคมเป็ นแนวคิดหลักใน
การศึกษา ซึงให้ความสําคัญกับตัวแปรทังระดับบุคคลและระดับสิงแวดล้อม ดังนันตัวแปรทีเป็ นตัว
แปรเชิงสาเหตุมที อิี ทธิพลทางตรงทังในระดับเดียวกันและข้ามระดับต่อตัวแปรรูปแบบการกิน จึง
ประกอบไปด้วยตัวแปรในระดับกลุ่มและระดับบุคคล ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน
การรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบาง และเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ
และสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน โดยตัวแปรทังสองระดับส่งผลต่อตัวแปรรูปแบบการกินซึง
ได้กําหนดให้เป็ น ตัวแปรคันกลางทีมีอิท ธิพลทางตรงต่อค่าดัช นีมวลกายและพฤติกรรมการกิน
อาหารเพือสุขภาพเป็ นนักเรียนหญิงชันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดย
การการสุม่ เชิงกลุ่ม (cluster random sampling) โดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนทีจับฉลากได้
ออกเป็ นกลุ่มโดยใช้ห้องเรียน เพือให้นักเรียนเป็ นตัวแทนทีดีนักเรียนหญิงระดับมัธยมปลายของ
โรงเรียนผู้วจิ ยั จึงดําเนินการวิธกี ารจับฉลากห้องเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปี ท ี 4-6 ระดับชันละ 1
ห้องเรียนๆละ 10 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นนักเรียนหญิงชันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนละ 30
คน การเก็บข้อมูลจริง มีโรงเรียนทีให้ความอนุ เคราะห์จาํ นวน 46 โรงเรียนคิดเป็ นร้อยละ 92 และมี
กลุ่มตัวอย่างในระดับนักเรียนจํานวน 1,375 คน จากนันได้ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือทดสอบ
สมมุตฐิ าน ดังแสดงในตาราง 15
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ตาราง 15 สรุปผลการทดสอบสมมุตฐิ านการวิจยั
สมมุตฐิ านในการวิจยั

ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
ข้อที ปั จจัยสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนทีกลุ่มตัวอย่างระดับ
สนับสนุนสมมุตฐิ าน

บุคคลเป็ นผูป้ ระเมินมีความสอดคล้องกันและมีคุณภาพการวัดเหมาะสมทีจะ
สร้างเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มได้
ข้อที ค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ ได้รบั
อิทธิพลทางตรงระดับบุคคลจากรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง การกินเพราะ
สิงกระตุน้ ภายนอก และการกินเพราะอารมณ์
ข้อที พฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพได้รบั อิทธิพลทางตรงระดับ
บุคคลจากเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ

ข้อ ที รูปแบบการกิน อาหาร ได้แ ก่ การกิน เพราะอารมณ์ การกิน
เพราะสิงกระตุ้นภายนอก และการกินแบบจํากัดตนเอง ได้รบั อิทธิพลทางตรง
ระดับบุคคลจากจิตลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถของตนใน
การกิน
ข้อที รูปแบบการกินอาหาร ได้แก่ รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง
ได้รบั อิทธิพลทางตรงระดับบุคคลจากจิตลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ การรับรูแ้ รง
กดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบาง
ข้อที ค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ ได้รบั
อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มระดับ บุ ค คลจาก จิ ต ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ การรับ รู้
ความสามารถของตนในการกิน และการรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้ม ี
รูปร่างผอมบาง
ข้อที รูปแบบการกิน อาหาร ได้แก่ รูปแบบการกิน เพราะสิงกระตุ้น
ภายนอก และการกินแบบจํากัดตนเอง ได้รบั อิทธิพลทางตรงข้ามระดับจากตัว
แปรเชิงเหตุดา้ นสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน
ข้อที ค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพได้รบั
อิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับจากตัวแปรเชิงเหตุดา้ นสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิด
ความอ้วน

สนับสนุนสมมุตฐิ าน
เพียงบางส่วน
สนับสนุนสมมุตฐิ าน
เพียงบางส่วน
สนับสนุนสมมุตฐิ าน
เพียงบางส่วน
สนับสนุนสมมุตฐิ าน
สนับสนุนสมมุตฐิ าน

ไม่สนับสนุนสมมุตฐิ าน
ไม่สนับสนุนสมมุตฐิ าน

โดยผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอการสรุปผลการวิจยั รายละเอียดดังนี
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับกลุ่มโรงเรียนทีนักเรียนเป็ นผูป้ ระเมินของ
ตัวแปรของสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน เพือตรวจสอบว่าข้อคําถามทีเก็บจากนักเรียนแต่
ละคนในโรงเรียนเดียวกันมีความเหมาะสมจะนําไปสร้างเป็ นคะแนนระดับกลุ่มโรงเรียนหรือไม่ และ
เพือตรวจสอบว่าองค์ประกอบของตัวแปรระดับกลุ่มโรงเรียนเป็ นองค์ประกอบเดียวกันกับตัว แปร
ระดับบุคคลหรือไม่ พบว่า สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนทังในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม
โรงเรียนประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความพรังพร้อมของอาหาร การมีทรัพยากรด้านการ
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ออกกําลังกายจํากัด และการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนัก มีขอ้ คําถามทังหมด 11
ข้อ
2. การตรวจสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรระดับกลุ่มโรงเรียนทีนักเรียนเป็ นผูป้ ระเมิน
ของตัวแปรของสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน พบว่า องค์ประกอบด้านความพรังพร้อมของ
อาหาร ด้านการมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัด และด้านการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับ
การควบคุมนําหนัก ค่า rwgj มีค่าเท่ากับ 0.729, 0.611 และ 0.705 ตามลําดับ โดยองค์ประกอบด้าน
ความพรังพร้อมของอาหาร และด้านการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนักมีค่ามากกว่า
0.70 แสดงว่าคะแนนทีวัดได้จากนักเรียนแต่ละคนภายในโรงเรียนเดียวกันมีความสอดคล้องกัน ส่วน
ด้านการมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัดนันมีค่าน้อยกว่า 0.70 แสดงว่าคะแนนทีวัดได้จาก
นักเรียนแต่ละคนภายในโรงเรียนเดียวกันมีความสอดคล้องกันน้อย อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาโดย
ใช้ก ารตรวจสอบจากค่ า ICC และ ICC พบว่า มีค่ า ICC1 เท่ า กับ 0.169, 0.126 และ 0.093
ตามลําดับ ซึงค่าทีได้มคี ่าอยูใ่ นช่วง 0.05-0.20 ส่วนค่า ICC2 มีค่ามากกว่า 0.70 ในองค์ประกอบทุก
ด้าน แสดงให้เห็นว่าการรับรู้สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนของนักเรียนแต่ ละโรงเรียนมี
ความสอดคล้องจึง เพียงพอทีจะยกระดับขึนไปเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มในการวิเคราะห์ แบบจําลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับต่อไป
3. การตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในระดับบุคคล
เพือทีจะนําไปใช้เป็ นแบบจําลองตังต้นในการการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุ
ระดับต่อไป พบว่าแบบจําลองยังไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ โดยมีค่าดัช นีความ
สอดคล้องทุกค่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ทได้
ี กําหนดไว้ ( 2 = 529.526, df =15, p < 0.01, CFI=0.746,
TLI=0.442, RMSEA=0.158, SRMR=0.093) ผู้ ว ิจ ัย จึง ดํ า เนิ น การปรับ แบบจํ า ลองให้ มีค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากดัชนีการปรับแบบจําลอง (Modification indices)
และแนวคิดทฤษฎีทเกี
ี ยวข้องให้มคี วามสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ จนกระทังได้
แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระดับบุคคลทีมีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
ค่าสถิตดิ ชั นีความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ ( 2 =70.869, df =13, p < 0.01, CFI=0.971,
TLI=0.928, RMSEA=0.057, SRMR=0.027)
4. การตรวจสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรระดับบุคคลทียกระดับขึนเป็ นตัวแปรระดับ
กลุ่มโรงเรียน พบว่าตัวแปรระดับบุคคล คือ การรับรู้ความสามารถของตนในการกิน ได้รบั อิทธิพล
จากความเป็ น กลุ่มของโรงเรียน พิจ ารณาจากค่าสถิติ rwgj ค่า ICC1 และค่า ICC2 โดยค่า rwgj
เท่ากับ 0.834 ซึงมากกว่า 0.70 แสดงให้เห็นว่าคะแนนของตัวแปรดังกล่าวของนักเรียนทีมาจาก
โรงเรียนเดียวกันมีความสอดคล้องกันและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เมือพิจารณาค่า ICC1 พบว่าตัว
แปรการรู้รู้ความสามารถของตนในการกิน มีมากกว่า 0.05 ผ่านเกณฑ์ทกํี าหนด โดยมีค่าเท่ากับ
0.070 อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาค่า ICC2 พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.662 ซึงตํากว่าเกณฑ์ทกํี าหนดไว้คอื
0.70 ซึงแม้ค่า ICC2 จะตํากว่าเกณฑ์ แต่เมือนําผลการวิเคราะห์ค่า rwgi และค่า ICC1 ทีผ่านเกณฑ์
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มาพิจารณาร่วมกันแล้ว ผูว้ จิ ยั ตัดสินใจทีจะยกระดับตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน
ขึนไปเป็ น ตัว แปรในระดับ โรงเรีย น ทังนี เนื องจากหากดํา เนิ น การพิจ ารณาตัว แปรการรับ รู้
ความสามารถของตนในการกินเฉพาะในระดับบุคคลจะมีความเสียงต่อการละเมิดข้อตกลงเบืองต้น
ในการวิเคราะห์ คือ independence observation ซึงจะส่งผลให้ type I error สูงเกินกว่าปกติอาจจะ
ส่งผลให้การสรุปผลข้อค้นพบของการศึกษาครังนีมีความคลาดเคลือนไปจากความเป็ นจริง
5. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของ
ปั จจัยเชิงเหตุและผลของรูปแบบการกินในระดับบุคคลและระดับกลุ่มโรงเรียน พบว่าแบบจําลองยัง
ไม่มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลทียอมรับได้ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องทุกค่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ทได้
ี
กํ า หนดไว้ ( 2 = 625.856, df =47, p < 0.01, 2 /df = 13.136, CFI=0.695, TLI=0.442,
RMSEA=0.096, SRMR=0.071) ผู้วจิ ยั จึงดําเนินการปรับแบบจําลองให้มคี วามสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากดัชนีการปรับแบบจําลอง (Modification indices) และแนวคิดทฤษฎีท ี
เกียวข้อ งให้มีค วามสอดคล้อ งกับ การปรับ โครงสร้า งความสัม พัน ธ์ จนกระทังได้แ บบจํา ลอง
ความสัมพัน ธ์เชิง โครงสร้างระดับบุ คคลและระดับกลุ่มโรงเรียนทีมีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ภายหลัง การปรับแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในตัวแปรระดับบุคคล พบว่า
ค่าสถิตดิ ชั นีความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ ( 2 =97.009, df =30, p < 0.01, 2 /df =3.233,
CFI=0.961, TLI=0.917, RMSEA=0.041, SRMR=0.033) แสดงว่า แบบจํา ลองดัง กล่ า วมีค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
6. การวิเคราะห์อทิ ธิพลของตัวแปรระดับบุคคล พบว่า รูปแบบการกินเพราะอารมณ์ได้รบั
อิท ธิพ ลจากการมีท รัพ ยากรด้ า นการออกกํ า ลัง กายจํ า กัด มากทีสุ ด รองลงมาคือ การรับ รู้
ความสามารถของตนในการกิน โดยมีส มั ประสิท ธิอิท ธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.178 และ -0.168
ตามลําดับ การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนัก ความพรังพร้อมของอาหารและเจต
คติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานรองลงมาคือ -0.126 -0.102 และ
-0.093 ตามลําดับ โดยทัง 5 ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของรูปแบบการกินเพราะ
อารมณ์ในระดับบุคคลได้เพียงร้อยละ 10.2
รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุ้นภายนอกระดับบุคคลได้ร บั อิทธิพลจาก ความพรังพร้อม
ของอาหารเพียงตัวแปรเดียว โดยมีสมั ประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.211 สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของรูปแบบการกินเพราะอารมณ์ในระดับบุคคลได้รอ้ ยละ 4.5
รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองในระดับบุคคลได้รบั อิทธิพลจากเจตคติต่อการกินอาหาร
เพือสุขภาพมากทีสุด รองลงมาคือ การมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัด โดยมีสมั ประสิทธิ
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.214 และ 0.144 ตามลําดับ การรับรู้แรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มี
รูปร่างผอมบาง การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนัก และการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนในการกิน มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานรองลงมาคือ 0.131 -0.096 และ 0.094 ตามลําดับ
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โดยทัง 5 ตัวแปรสามารถร่วมกัน อธิบายความแปรปรวนของรูปแบบการกิน แบบจํากัดตนเองใน
ระดับบุคคลได้รอ้ ยละ 11.1
ด้านพฤติกรรมการเลือกกินอาหารเพือสุขภาพได้รบั อิทธิพลจากเจตคติต่อการกินอาหาร
เพือสุขภาพมากทีสุด รองลงมาคือรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง ความพรังพร้อมของอาหารและ
การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนํ าหนัก โดยมีส มั ประสิทธิอิท ธิพลมาตรฐานเท่ากับ
0.377 0.166 0.143 และ -0.097 ตามลําดับ โดยทัง 4 ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการเลือกกินอาหารเพือสุขภาพในระดับบุคคลได้รอ้ ยละ 27.3
ส่วนพฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ พบว่าได้รบั อิทธิพลจากรูปแบบการ
เพราะสิงกระตุ้นภายนอกมากทีสุด รองลงมาคือ รูปแบบการกินเพราะอารมณ์ รูปแบบการกินแบบ
จํากัดตนเอง และ ความพรังพร้อมของอาหาร โดยมีสมั ประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ -0.387 0.253 0.187 และ 0.139 ตามลําดับ โดยทัง 4 ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพในระดับบุคคลได้รอ้ ยละ 39.5
ด้านดัช นีมวลกาย พบว่าได้ร บั อิท ธิพลจากรูปแบบการกิน แบบจํากัด ตนเองมากทีสุ ด
รองลงมาคือ รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุ้นภายนอก การรับรู้แรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มี
รูปร่างผอมบางและพฤติกรรมการเลือกกินอาหารเพือสุขภาพ โดยมีสมั ประสิทธิอิทธิพลมาตรฐาน
เท่ากับ 0.241 -0.137 0.111 และ -0.070 ตามลําดับ โดยทัง 4 ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของดัชนีมวลกายในระดับบุคคลได้รอ้ ยละ 9.7
จากผลการวิเคราะห์แบบจําลองในส่วนของระดับบุคคลมีขอ้ ค้นพบว่ารูปแบบการกินแบบ
จํากัดตนเองซึงทําหน้าทีเป็ นตัวแปรคันกลางมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรตามในการศึกษาครังนีโดยตรงทัง 3
ตัวแปร คือ พฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพทัง 2 ด้าน และดัชนีมวลกาย
7. การวิเคราะห์อทิ ธิพลข้ามระดับพบว่า พฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ
พบว่าได้รบั อิทธิพลข้ามระดับจาก ความพรังพร้อมของอาหาร และ การขาดนโยบายทีเกียวข้อง
กับการควบคุมนําหนัก ในระดับกลุ่มโรงเรียน โดยมีสมั ประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ -0.629
และ -0.527 ตามลําดับ สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อ
สุขภาพในระดับบุคคลได้รอ้ ยละ 80.7 ส่วนตัวแปรในกระดับกลุ่มโรงเรียน 2 ด้านคือการมีทรัพยากร
ด้านการออกกําลัง กายจํากัดและการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนํ าหนัก มีอิท ธิพล
ทางตรงต่อตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกินในระดับกลุ่มโรงเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ -0.634 และ 0.761 ตามลําดับ สามารถอธิบายความแปรปรวนของการรับรู้
ความสามารถของตนในการกินในระดับกลุ่มโรงเรียนได้รอ้ ยละ 48
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
สมมุติฐานข้อที 1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนทีกลุ่มตัวอย่างระดับบุคคล
เป็ นผูป้ ระเมินมีความสอดคล้องกันและมีคุณภาพการวัดเหมาะสมทีจะสร้างเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มได้
ผลการตรวจสอบพบว่าตัวแปรสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนมีความสอดคล้องกัน
และมีคุ ณ ภาพการวัด เหมาะสมทีจะสร้า งเป็ น ตัว แปรในระดับ กลุ่ ม ผลการศึ กษาในครังนี จึ ง
สนับสนุนสมมุติฐานในข้อที 1 ผลการตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี
ในการตรวจสอบแบบจําลองการวัดสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนนัน แบบจําลอง
สมมุตฐิ านตามแนวคิดThe ANGELO framework ของ สวินเบิร์น และคนอืนๆ (Swinburn; Egger;
& Raza. 1999) ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั ได้ดําเนินการปรับแบบจําลองโดยการ
ปรับเปลียนองค์ประกอบใหม่ ได้แบบจําลอง 3 องค์ประกอบอันประกอบด้วย ความพรังพร้อมของ
อาหาร การมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัด และการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุม
นําหนัก การตรวจสอบแบบจําลองการวัดด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับพบว่า
แบบจําลอง 3 องค์ประกอบมีความความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี ( 2 = 239.823, df =79,
p < 0.01, CFI=0.934, TLI=0.908, RMSEA=0.042, SRMR=0.038)
แบบจํา ลองตามแนวคิด The ANGELO framework ทีเป็ น แบบจํา ลองสมมุ ติฐ านของ
สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนในการศึกษาครังนีประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
สิงแวดล้อมด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านนโยบาย และด้านสังคมวัฒนธรรม ซึงเมือพิจารณาใน
ในรายละเอียดแต่ละด้านแล้ว พบว่าทุกด้านประกอบไปข้อคําถามหลัก 2 กลุ่มคือ กลุ่มข้อคําถาม
เกียวกับอาหารและกลุ่มข้อคําถามเกียวกับกิจกรรมทีมีการเคลือนไหวร่างกาย ผลการวิเคราะห์ใน
เบืองต้นพบว่าแบบจําลองดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เนืองจากความคลาดเคลือน
ของข้อคําถามทีวัดเรืองของอาหารหรือกิจกรรมทีมีการเคลือนไหวร่างกายทีอยูต่ ่างองค์ประกอบกัน
มีความสัมพันธ์กนั สูง (เช่น ด้านกายภาพ: มีอาหารสามารถหาซือได้ง่าย กับ ด้านเศรษฐกิจ: อาหาร
มีร าคาถูก) ผู้วจิ ยั จึง ตัดสิน ใจปรับแบบจําลองโดยการนํ าข้อคําถามทีเกียวข้องกับอาหารมาอยู่
องค์ประกอบเดียวกัน โดยให้ชอว่
ื า ความพรังพร้อมของอาหาร ซึงหมายถึง การทีโรงเรียนมีความ
พร้อ มของแหล่ ง อาหารหรือ การทีนัก เรีย นสามารถเข้า ถึง แหล่ ง อาหารได้ใ นเชิง กายภาพได้
โดยสะดวก รวมทังร้านค้าอาหารบริเวณรอบโรงเรียนมีราคาทีนักเรียนสามารถซือได้ และข้อคําถาม
เรืองของการออกกําลังกายมาอยูร่ วมกันและให้ชอว่
ื า การมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัด
หมายถึง การทีโรงเรียนมีความพร้อมด้านแหล่งหรือทรัพยากรทีส่งเสริมการออกกําลังกายหรือการ
ประกอบกิจกรรมเคลือนไหวออกแรงของนักเรียนอย่างจํากัด ซึงการแยกสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิด
ความอ้วนเป็ น 2 กลุ่มเช่นนี สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทีใช้อนื ๆ เช่น เฟง และคนอืนๆ (Feng; et
al. 2010) และ โคเฮน (Cohen. 2008) ส่วนการขาดนโยบายทีส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักหรือ
ปฏิบตั ติ นเองในการควบคุมนําหนักยังคงอยูต่ ามข้อเสนอของสวินเบิรน์ สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิด
ความอ้วนเป็ นแนวคิดทีค่อนข้างใหม่และได้ร บั การกล่าวถึงมากขึน นักวิชาการยังมีความเห็น ไม่
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ตรงกัน นัก การพัฒนาทฤษฎีและการตรวจสอบแบบจําลองการวัดควรจะได้ร บั การศึกษาต่อไป
แบบจําลอง 3 องค์ประกอบทีพบในครังนีน่ าจะเป็ นทางเลือกหนึงของการอธิบายสภาพแวดล้อมที
เอือให้เกิดความอ้วนในระดับโรงเรียน
ส่วนด้านความสอดคล้องกันพิจารณาจากค่า rwg และค่า ICC ทีประกอบด้วยค่า ICC1 และ
ICC2 โดย พบว่า ทังหมดมีค่ามากกว่า 0.70 ทังหมดนีแสดงให้เห็นว่าในภาพรวมนักเรียนภายใน
โรงเรียนเดียวกันมีการรับรู้สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนสอดคล้องกัน มีเพียงด้านการมี
ทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัดเท่านันทีมีค่า rwgj ตํากว่า 0.70 อย่างไรก็ตาม เลอเบรตอง
และเซนเทอะ (LeBreton;&Senter. 2007) ระบุว่าหากค่า rwgj อยู่ร ะหว่าง 0.51 – 0.70 แสดงว่า
คะแนนในกลุ่มยังมีความสอดคล้องกันอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบกับค่า ICC1 และ ICC2 ของ
การมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัดมีค่าเท่ากับ 0.126 และ 0.803 ซึงค่า ICC1 เป็ นค่าที
แสดงถึงสัดส่วนความแปรปรวนทังหมดทีสามารถอธิบายได้ด้วยความเป็ นสมาชิกกลุ่ม ในกรณีนี
แสดงให้เห็น ว่าการมีท รัพยากรด้านออกกําลัง กายจํากัดถูกอธิบายได้ด้วยความเป็ น สมาชิก ใน
โรงเรียนร้อยละ 12.6 ซึงจัดว่าเป็ นขนาดอิทธิพลขนาดใหญ่ ส่วนค่า ICC2 เป็ นค่าทีแสดงถึงความ
เชือมันของค่าเฉลียกลุ่มซึงค่า 0.803 ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดี ในภาพรวมจึงพอยอมรับได้วา่ คะแนนของ
องค์ประกอบการมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายมีความสอดคล้องกับพอทีจะนําขึนไปวิเคราะห์
ในระดับโรงเรียน
ความไม่สอดคล้องกันระหว่างค่า rwgj กับค่า ICC เป็ นเพราะค่า rwgj ค่าทีบ่งบอกว่าสมาชิก
ในกลุ่มเดียวกันให้คะแนนสอดคล้องกันหรือไม่ โดยอาศัยการเปรียบเทียบความแปรปรวนสังเกตได้
ภายในกลุ่ม (observed group variance) กับความแปรปรวนเชิงสุ่มคาดหวัง (expected random
variance) อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม ในขณะทีค่า ICC เป็ นการ
ตรวจสอบว่าสัดส่วนของความแปรปรวนทีเกิดขึนระหว่างกลุ่มเป็ นเท่าใดของความแปรปรวนทังหมด
(Bliese. 2000) อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาค่า rwgj ของทัง 3 องค์ประกอบทีอยู่ระหว่าง 0.611 –
0.729 แสดงให้เห็นว่ามีความคลาดเคลือนของการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 27.1 ถึงร้อยละ 38.9
ซึงความคลาดเคลือนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความแปรปรวนของคะแนนเป็ นผลมาจากทังระดับ
บุคคล คือ การรับรู้ของตัวนักเรียนเองกับระดับโรงเรียน คือ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ในการ
วิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้างพหุระดับผู้วจิ ยั จึงจัดตัวแปรสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความ
อ้วนอยู่ในฐานะตัวแปรพหุระดับแทนทีจะเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มเพียงระดับเดียว นําชัย ศุภฤกษ์ชยั
สกุล (2560) ได้อธิบายว่าตัวแปรหพุระดับเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มประเภทหนึงทีใช้คะแนนรายบุคคล
มารวมกัน เพือสร้างเป็ น คะแนนระดับกลุ่ม แต่ความเฉพาะกว่าตัวแปรระดับกลุ่มทัวไป ทีความ
แปรปรวนทีเกิดขึนมีทงในระดั
ั
บบุคคลและระดับกลุ่ม ซึงข้อค้นพบจากการวิเคราะห์สอดคล้องกับ
แนวคิด reciprocal determinism ของแบนดูร า (Bandura. 1978) ทีมองความซับซ้อนระหว่า ง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับสิงแวดล้อม โดยสิงแวดล้อมจะเป็ นตัวกําหนดทางเลือกในการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล (potential environment) ส่วนบุคคลจะเป็ นผู้รบั รู้ วิเคราะห์และประมวลผล
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เกียวกับสิงแวดล้อมดังกล่าว (experienced environment) ก่อนทีจะตัดสิน ใจและเลือกทีจะแสดง
ออกมาเช่น ไรในสภาพล้อมดัง กล่าว ซึงสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนก็เช่น กัน ทีความ
แปรปรวนทีเกิดขึนเป็ นผลมาจากสิงแวดล้อมในโรงเรียนและการรับรูข้ องนักเรียน ตัวอย่างเช่น ใน
ด้านความพรังพร้อมของอาหาร ความแปรปรวนในระดับโรงเรียนขึนอยู่ก ับอาหารหรือ ขนมที
จําหน่ ายอยู่ในโรงเรียนและร้านค้าโดยรอบทีมีจํานวนแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน ส่วนความ
แปรปรวนในระดับบุคคลเป็ นการรับรู้ว่าอาหารและขนมทีจําหน่ ายในโรงเรียน มีความพรังพร้อม
หรือไม่ นักเรียนทีเลือกกิน อาจรับรูว้ า่ อาหารทีจําหน่ายในโรงเรียนมีอยูจ่ าํ กัด ในขณะทีนักเรียนทีกิน
ง่ายอาจรับรูว้ า่ อาหารทีจําหน่ายมีอยูพ่ รังพร้อม อย่างไรก็ตามการรับรูข้ องตัวนักเรียนเองก็ไม่ได้เป็ น
อิสระจากสิงแวดล้อม กล่าวคือ นักเรียนทีมีลกั ษณะเลือกกินเหมือนกัน คนทีอยู่โรงเรียนทีมีรา้ นค้า
จํานวนมากกว่ามีแนวโน้มทีจะรับรู้ว่าอาหารในโรงเรียนมีพรังพร้อมกว่าคนทีอยู่ใ นโรงเรียนทีมี
ร้านค้าจํานวนน้อยกว่า
สมมุติ ฐานข้ อที 2 ค่ า ดัช นี มวลกายและพฤติกรรมการกิน อาหารเพือสุข ภาพ ได้ร ับ
อิทธิพลทางตรงระดับบุคคลจากรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง การกินเพราะสิงกระตุ้นภายนอก
และการกินเพราะอารมณ์
ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการกินเพราะสิงกระตุ้นมีอทิ ธิพลทางลบกับค่าดัชนีมวลกาย
และการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ, รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองมีอทิ ธิพลทางบวกกับค่า
ดัช นีมวลกาย การกิน อาหารเพือสุขภาพและการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดีต่อสุ ขภาพ นอกจากนี
รูปแบบการกิน เนืองจากอารมณ์ มีอิท ธิพลทางลบกับการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดีต่อสุขภาพ ผล
การศึกษาพบว่ารูปแบบการกินมีความสัมพันธ์กบั ค่าดัชนีมวลกาย พฤติกรรมการกินเพือสุขภาพ
และพฤติก รรมการหลีก เลียงอาหารทีไม่ ดีต่ อ สุ ข ภาพไม่ ค รบทุ ก ด้า นดัง นันผลการศึ ก ษาจึง
สนับสนุนสมมุติฐานที 2 เพียงบางส่วน
จากทีพบว่ารูปแบบการกินเพราะสิงกระตุ้นภายนอกมีอทิ ธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการ
หลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพและดัชนีมวลกาย ข้อค้น พบดังกล่าวแสดงให้เห็น ว่านักเรียนมี
ลักษณะการกินเพราะสิงกระตุน้ ภายนอกสูงก็จะแนวโน้มทีจะมีพฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดี
ต่อสุขภาพตําและมีแนวโน้มทีจะมีดชั นีมวลกายตํา ข้อค้นพบเรืองด้านความสัมพันธ์ทางลบระหว่าง
รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุ้นภายนอกกับการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพนัน ผลการศึกษา
สอดคล้องกับทฤษฎี externality theory ทีอยู่เบืองหลัง รูปแบบการกิน เพราะสิงกระตุ้น ภายนอก
(Schachter;Goldman; & Gordon. 1968) ซึ งได้ อ ธิ บ ายว่ า บุ ค คลบางกลุ่ ม มีค วามไวต่ อ การ
ตอบสนองต่ อ สิงชีนํ า ภายนอก (reactive to external cues) มากกว่ า สัญ ญาณภายในตนเอง
(sensitive to internal signal) รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุ้นภายนอกก็เช่นกัน ทีเป็ น ผลมาจาก
บุคคลมีความไวต่อสิงชีนําเกียวกับอาหาร (external food cues) มากกว่าสัญญาณความหิวหรืออิม
ภายในตนเอง (internal hunger and satiety signals) บุคคลทีมีรูปแบบการกิน เพราะสิงกระตุ้น
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ภายนอกสูงจึงมีแนวโน้มทีจะถูกกระตุน้ โดยจากกลิน ภาพ ความแปลกใหม่และรสชาติของอาหารได้
ง่าย โดยเฉพาะอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ ทีมักมีรปู ร่าง รสชาติ หรือกลินทีดึงดูดใจ จึงมีแนวโน้มทีจะ
หลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพได้น้อยกว่าบุคคลทีมีรปู แบบการกินเพราะสิงกระตุน้ ภายนอกตํา
อย่างไรก็ตามข้อค้นพบทีน่ าสนใจคือ นักเรียนทีมีรปู แบบการกินเพราะสิงกระตุน้ ภายนอก
สูงมีแนวโน้มทีจะมีค่าดัชนีมวลกายตํา ซึงขัดแย้งกับสมมุตฐิ านว่านักเรียนทีมีรปู แบบการกินแบบนี
สูงน่ าจะตอบสนองต่อสิงเร้าต่ออาหารไวกว่าสัญญาณทีเกียวข้องกับความหิวหรืออิมภายในตนเอง
(internal hunger and satiety signals) ส่งให้รบั ประทานอาหารปริมาณมากส่งผลให้มคี ่าดัชนีมวล
กายสูง ทังนีน่าจะเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนีเป็ นกลุ่มนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ซึงเป็ นคนปกติแตกต่างจากกลุ่มผูป้ ่ วยทีมีภาวะนําหนักเกินหรือผู้ป่วยทีมีความผิดปกติ
ทางด้านการกิน (eating disorders) รูปแบบความสัมพัน ธ์ท ีพบจึง แตกต่ างกัน อย่างไรตามผล
การศึกษาในครังนีสอดคล้องกับการวิจยั เกียวกับรูปแบบการกินทีได้ดาํ เนินการศึกษาในกลุ่มวัยรุ่น
และนักศึกษาหญิงทีมักพบว่ารูปแบบการกินเพราะสิงกระตุ้นภายนอกมีความสัมพันธ์ทางลบกับค่า
ดัช นี ม วลกาย (Ledoux; et al. 2011; Goldfield; et al. 2010) นอกจากนี สโนค และคนอืนๆ
(Snoek; et al. 2013) ได้ศึก ษารูป แบบการกิน ในระยะยาว ผลการศึก ษาพบว่า ความสัมพัน ธ์
ทางบวกระหว่างรูปแบบการกิน กับดัช นีมวลกายจะไม่พบจนกว่าจะเปลียนผ่านเข้ าสู่วยั ผู้ใ หญ่
สมมุตฐิ านทีอธิบายปรากฏการณ์ดงั กล่าวมาอยู่สองประการ คือ เด็กและวัยรุ่นอาจไม่ตระหนักถึง
อิทธิพลของสิงชักนําทีเกียวข้องกับอาหารทีมีลกั ษณะทีส่งผลต่อการกินของตนเอง จึงส่งผลให้ไม่
สามารถตอบแบบสอบถามได้อย่างแม่นยํา (Ledoux ; et al. 2011) หรือส่วนสมมุตฐิ านอีกข้อหนึง
คือ ลักษณะพฤติกรรมการกินของวัยรุ่นหญิงเมือถูกกระตุ้นจากสิงแวดล้อมมีลกั ษณะเป็ นการกิน
จุ บ จิบ ซึงส่ ง ผลให้เด็ก วัย รุ่น หญิง รู้ส ึก อิมเมือถึง เวลามืออาหาร จึง กิน อาหารได้น้ อ ยและขาด
สารอาหารทีจําเป็ น สมมุตฐิ านนีได้รบั การสนับสนุนจากการศึกษาของ เรียส์ และคนอืนๆ (Reas; et
al. 2012) ทีพบว่าการกินจุบจิบของผู้หญิงมีความสัมพันธ์ท างลบกับการหลีกเลียงอาหาร (food
avoidance) และความไวต่อการนําหนักขึน (sensitivity to weight gain)
ทางด้านรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองนัน ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการกินแบบจํากัด
ตนเองมีอทิ ธิพลทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกกินอาหารเพือสุขภาพ พฤติกรรมการหลีกเลียง
อาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพและดัชนีมวลกาย แสดงให้เห็นว่านักเรียนหญิงทีมีลกั ษณะการกินแบบจํากัด
ตนเองสูงก็จะมีแนวโน้มทีจะเลือกกินอาหารทีดีต่อสุขภาพ อีกทังพยายามหลีกเลียงการกินอาหารที
ไม่ดตี ่อสุขภาพสูงตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามกลับพบว่านักเรียนกลุ่มนีมีแนวโน้มทีจะมีดชั นีมวล
กายทีสูง ข้อค้นพบทีเกิดขึนเหมือนจะเป็ นความขัดแย้งว่าเหตุใดทีบุคคลทีรับประทานอาหารเพือ
สุขภาพและหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพจะมีดชั นีมวลกายสูงได้อย่างไร ความขัดแย้งทีเกิดขึน
อธิบ ายได้ด้ว ยทฤษฎีก ารรู้ก ารคิด จํา กัด ยับ ยัง (cognitive restraint theory) ซึงเป็ น ทฤษฎีท ีอยู่
เบืองหลัง รูปแบบการกิน แบบจํากัด ตนเอง ทีนํ าเสนอโดย เฮอร์แมน และ แมคค์ (Herman; &
Mack.1975) แนวคิดนีได้อธิบายว่าบุคคลใช้กระบวนการรูก้ ารคิด (cognitive processes) ในการการ
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ควบคุมตนเอง ตัวอย่างเช่น เมือบุคคลควบคุมอาหาร เขาจะใช้การหักห้ามใจและบอกตัวเองว่า
ตนเองกินสิงใดได้บา้ ง ปริมาณเท่าไหร่และห้ามกินสิงไหน ซึงในกรณีนีคือพยายามกินอาหารทีดีต่อ
สุขภาพและหลีกเลียงอาหารมันและขนมหวานทีไม่ดตี ่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามการควบคุมตนเอง
อย่างมากหรือเป็ นระยะเวลานานจะส่งผลในทางตรงกันข้าม คือ เมือถึงจุดหนึงนักเรียนไม่สามารถ
ควบคุมตนเองได้ ตัวอย่างเช่น การควบคุมอาหารอย่างมากหรือเป็ นระยะเวลานานส่งผลให้บุคคลมี
ความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ทางอารมณ์หรือสิงเร้าภายนอกอย่างมาก ส่งผลให้บุคคลสูญเสียการ
ควบคุมอาหารและกิน อาหารในปริมาณมาก หรือในกรณีท ีนักเรียนต้องอยู่ใ นสถานการณ์ ท ีไม่
สามารถหลีกเลียงอาหารมันหรือหวานโดยไม่สามารถหลีกเลียงได้ (เช่น ไปทานข้าวกับกลุ่มเพือน
การทานบุพเฟ่ ต์) ส่งผลนักเรียนทีควบคุมอาหารรู้สกึ ว่าอาหารทีรับประทานเข้าไปมีแคลอรีเกิน ที
ตนเองจํากัดแล้ว ตนจึงไม่จาํ เป็ นต้องควบคุมต่อไป จึงกินอาหารปริมาณมาก และไม่สามารถควบคุม
ได้ หากมีรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองสูงย่อมส่งผลให้นักเรียนอยู่ในสถานการณ์เช่นนีบ่อยครัง
กว่า ส่งผลให้มคี ่าดัชนีมวลกายสูง (Van Strien. 1986; citing Herman; & Mack.1975) ข้อค้นพบ
ในการศึกษาครังนีสอดคล้องกับ เงอเย็น และโพลิว ี (Nguyen; & Polivy. 2014) ทีศึกษาพบว่าบุคคล
ทีมีรปู แบบการกินอาหารแบบจํากัดมักลดนําหนักไม่สาํ เร็จ ในขณะทีบุคคลทีมีรปู แบบการกินอาหาร
แบบจํากัดตําประสบความสําเร็จในการลดนําหนักมากกว่า มีการศึกษาระยะยาวของ สเน็ค และคน
อืนๆ (Snoek; et al. 2013) พบว่ารูปแบบการกินอาหารแบบจํากัดมีอทิ ธิพลต่อค่าดัชนีมวลกาย
ในช่วงวัยรุ่นทังหญิงและชาย อย่างไรก็ตามรูปแบบการกินอาหารแบบจํากัดมีอทิ ธิพลต่อค่าดัชนีมวล
กายลดลงเมือบุคคลมีอายุมากขึน ส่วน เคลลี และคนอืนๆ (Kelly; et al. 2015) ศึกษาพบว่ารูปแบบ
การกินอาหารแบบจํากัดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการกินในขณะทีไม่รู้สกึ หิว และการ
กินอย่างรวดเร็วโดยปราศจากการยับยังในวัยรุ่นหญิง
ทางด้านรูปแบบการกินเพราะอารมณ์นนั ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการกินเพราะอารมณ์
มีอทิ ธิพลทางลบกับพฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ หมายถึงหากนักเรียนมีลกั ษณะ
การกินเพราะอารมณ์สูงก็จะมีพฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดีต่อสุขภาพตํา ทังนีเนืองจาก
รูปแบบการกินเพราะอารมณ์สงู แสดงถึงลักษณะของบุคคลทีใช้การกินเป็ นการแก้ปัญหา (coping)
เมือบุคคลเผชิญกับอารมณ์ทางลบ เช่น ความเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า โกรธ เบือหน่าย หรือจาก
สภาพการถูกกระตุน้ ทางอารมณ์ทไม่
ี พงึ ประสงค์ เช่น ในเวลาทีต้องเผชิญกับเหตุการณ์ทยากลํ
ี
าบาก
หรือไม่พงึ พอใจ การกินเพราะอารมณ์มพี นฐานมาจากกลุ
ื
่มทฤษฎีจติ กายาพาธ (psychosomatic
theories) โดยทฤษฎีกลุ่มนีได้อธิบายว่าโดยปกติเมือบุคคลถูกกระตุ้นเร้าให้เกิดอารมณ์ ทไม่
ี พงึ
ประสงค์ เช่น โกรธ กลัวหรือวิตกกังวล บุคคลพยายามทีจะลดใช้กลวิธบี างอย่างในการจัดการกับ
อารมณ์ ท ีเกิดขึน (compensation to negative emotion) บุคคลบางกลุ่มเลือกทีจะกิน อาหารเพือ
บรรเทาความเครียดและความกดดันทีเกิดขึน โดยเฉพาะอาหารทีประกอบด้วยนําตาลและไขมัน
(comfort food) ทีช่วยลดความเครียดและอารมณ์ทางลบได้อย่างรวดเร็ว (Van Strien; et al. 2013)
การศึกษาครังนีสอดคล้องกับการศึกษาของฟาน สทรีน และคนอืนๆ (Van Strien ; et al. 2013) ที
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ศึกษาพบว่าบุคคลทีมีรูปแบบการกินเนืองจากอารมณ์สูง มีแนวโน้มทีจะรับประทานอาหารหวาน
ปริมาณมากกว่ากลุ่มทีมีลกั ษณะการกินอาหารรูปแบบนีตํา อธิบายได้ว่าในสถานการณ์ทอารมณ์
ี
ปกติบุคคลทีมีรูปแบบการกินอาหารเนืองจากอารมณ์สูงและตํานันมีการกินอาหารในปริมาณทีไม่
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ททํี าให้บุคคลมีอารมณ์เศร้าหรือรูส้ กึ เพลิดเพลิน บุคคลทีมี
รูปแบบการกินอาหารเนืองจากอารมณ์ตายั
ํ งคงกินในปริมาณเท่าเดิม ในขณะทีบุคคลทีมีรปู แบบการ
กินอาหารเนืองจากอารมณ์สงู นันมีการกินในปริมาณมากขึนกว่าเดิม
อย่างไรก็ตามทีผลการศึกษาทีขัดแย้งกับสมมุตฐิ านคือ รูปแบบการกินเพราะอารมณ์ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ดัชนีมวลกาย ผลการศึกษาครังนีคล้ายคลึงกับการศึกษาของ เลอดวกซ์ และคนอืน
ๆ(Ledoux; et al. 2011) และการศึกษาของ โกลด์ฟิลด์ และคนอืน ๆ (Goldfield; et al. 2010) ที
พบว่ารูปแบบการกินเพราะอารมณ์ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ดัชนีมวลกายของนักเรียนหญิง ทังนีอาจ
เนืองมาจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนีเป็ นกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นคนปกติทในภาพรวมแล้
ี
วสามารถ
ปรับตัวได้ดตี ามสมควรและสถานการณ์ท ีก่อเกิดความยากลําบากไม่ได้เกิดขึนบ่อยครังหรือเป็ น
ประจํา ดังนันนักเรียนหญิงจึงใช้การกินอาหารหรือขนมทีชอบเพือลดหรือจัดการณ์อารมณ์ทางลบจึง
มีลกั ษณะเป็ นครังคราวไม่ต่อเนือง ไม่ได้กนิ ปริมาณมากเป็ นประจําจนส่งผลให้นําหนักตัวเพิมขึน
คําอธิบายดัง กล่าวคล้ายคลึง กับการวิจ ยั อืน ๆ ทีได้ดําเนิน การศึกษาในกลุ่มนักเรียนปกติ เช่น
การศึกษาของเงอเย็น-รอดริเควซ และคนอืนๆ (Nguyen-Rodriguez; et al. 2008) ทีศึกษาในกลุม่
นักเรียนวัยรุ่นพบว่า รูปแบบการกินเพราะอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นไม่มคี วามแตกต่างกันในกลุ่มที
มีส ภาวะนํ าหนั ก ตัว ปกติแ ละนํ าหนัก เกิน รวมถึ ง การรับ รู้ ค วามเครีย ดของนัก เรีย นวัย รุ่ น มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตกิ บั รูปแบบการกินเพราะอารมณ์โดยทีไม่ขนอยู
ึ ก่ บั สภาวะของ
ดัช นีมวลกาย ซึงแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการกิน เพราะอารมณ์ไม่ความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อการ
ปรับ เปลียนสภาวะนํ าหนักตัว หรือ ดัช นี มวลกาย รวมทังการศึกษาของเบลเชอร์ และคนอืนๆ
(Belcher; et al. 2011) ทีพบว่าไม่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการกินเพราะอารมณ์ก บั ค่าดัชนี
มวลกายในวัยรุ่นหญิง
นอกจากนีพบว่าค่าดัชนีมวลกายได้รบั อิทธิพลทางลบจากพฤติกรรมการเลือกกินอาหาร
เพือสุขภาพด้วย แสดงให้เห็นว่าหากนักเรียนมีพฤติกรรมการเลือกกินอาหารเพือสุขภาพสูง ก็จ ะ
ส่งผลให้มคี ่าดัชนีมวลกายตํา ซึงข้อค้นพบนีสอดคล้องกับความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับโภชนาการทีมี
อยู่ทวไป
ั (ตัวอย่างเช่น ลัดดา เหมาะสุวรรณ; 2547, กองโภชนาการ กรมอนามัย; 2552) ว่าการ
เลือกกิน อาหารทีเหมาะสม อาทิ กิน อาหารทีหลากหลาย ได้ส ารอาหารครบถ้วน การเลือกกิน
เนือสัตว์ไขมันตํา การเลือกกินผลไม่นําตาลน้อย การกินผักใบเขียว ส่งผลให้นกั เรียนมีภาวะนําหนัก
ทีเหมาะสม ห่างไกลโรคอ้วน
อย่ า งไรก็ต ามผลจากการศึก ษาพบว่ า การหลีก เลียงอาหารที ไม่ ดีต่ อ สุ ข ภาพไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ค่าดัชนีมวลกาย ซึงขัดแย้งกับความเชือทัวไปว่าการกินอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ จะ
ส่งผลต่อภาวะนําหนัก ข้อค้นพบในการศึกษาครังนีน่ าจะเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนี
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เป็ น นักเรียนหญิงวัยรุ่น ทีลักษณะการกินอาหารทีไม่ ดีต่อสุขภาพ เช่น การกิน ฟาสฟู๊ ด การกิน
อาหารโดยคํา นึ ง ถึง แต่ ค วามอร่ อ ยโดยไม่ คํา นึ ก ถึง คุ ณ ค่ า โภชนาการเป็ น เรืองทีพบได้ท วไป
ั
(คณะกรรมการสังเคราะห์องค์ความรูด้ า้ นอาหารและโภชนาการสําหรับผูบ้ ริโภค; 2559) ไม่ได้พบใน
เฉพาะกลุ่มนักเรียนหญิงทีมีค่าดัชนีมวลกายสูงเท่านัน การหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพจึงไม่
สัมพันธ์กบั ค่าดัชนีมวลกาย นอกจากนีการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพไม่จาํ เป็ นทีจะต้องได้รบั
การใส่ใจ เนืองจากการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพ (health
outcome) อืน ๆ ทีไม่ได้ถูกนํามาเป็ นตัวแปรในการศึกษาครังนี เช่น การได้รบั สารอาหารครบถ้วน
ภาวะสมดุลของเกลือแร่ รวมถึงการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพอาจส่งผลต่อภาวะนําหนักใน
ระยะยาว ดังนันการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการหลีกเลียงอาหารเพือสุขภาพกับผลลัพธ์ท าง
สุขภาพอืน ๆ น่าจะได้รบั การศึกษาต่อไป
สมมุติฐานข้อที 3 พฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพได้รบั อิทธิพลทางตรงระดับบุคคล
จากเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ
ผลการวิเคราะห์พบว่าในระดับบุคคลเจตคติการกินอาหารเพือสุขภาพมีอทิ ธิพลทางตรงกับ
พฤติกรรมการกิน อาหารเพือสุข ภาพด้านพฤติกรรมการเลือกกิน อาหารเพือสุข ภาพ โดยมีค่ า
สัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐาน 0.408 มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 อย่างไรก็ตามพบว่าเจตคติ
การกินอาหารเพือสุขภาพไม่ได้มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อการเลือกกินอาหารเพือสุขภาพเพียงอย่างเดียว
แต่มอี ทิ ธิพลทางอ้อมผ่านการกินเพราะอารมณ์อกี ด้วย นอกจากนีเจตคติการกินอาหารเพือสุขภาพ
ไม่มีอิท ธิพลทางตรงกับการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดีต่อสุขภาพ แต่มีอิท ธิพลทางอ้อมผ่านการกิน
เพราะอารมณ์และรูปแบบการกินแบบจํากัดตัวเอง จากทีกล่าวมาจึงสรุปได้วา่ ผลการศึกษาครังนีจึง
สนับสนุนสมมุติฐานข้อที 3 เพียงบางส่วน
อิทธิพลทางบวกของเจตคติต่อการกิน อาหารเพือสุขภาพทีมีต่อพฤติกรรมการเลือกกิน
อาหารเพือสุขภาพ แสดงให้เห็นว่าเมือนักเรียนมีเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพในทางบวกจะ
ส่ง ผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเลือกกิน อาหารเพือสุขภาพสูงตามไปด้วย ทังนีเป็ น เพราะการ
ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารของบุคคลบางส่วนนันขึนอยูก่ บั การประเมินอาหารตามเจตคติของ
บุคคลในเชิง บวกหรือเชิง ลบ (Aikman; Min; & Graham. 2006) ดัง นันเมือบุคคลมีการประเมิน
อาหารเพือสุขภาพในเชิงบวกจึงส่งผลต่อความคิด ความรูส้ กึ และความตังใจทีจะกระทําพฤติกรรมที
เกียวข้อ งการกิน อาหารเพือสุ ข ภาพซึงก็คือ การมีพ ฤติก รรมการเลือ กกิน อาหารเพือสุ ข ภาพ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ซัน (Sun. 2008) พบว่าเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพนันมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพในมิตทิ างจิตวิทยา เช่น การใส่ใจกับเรืองของ
ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการเลือกอาหารรับประทานอีกด้วย เช่น เดียวกับผลการศึกษาของ
ฮาร์ทตี และคนอืนๆ (Hearty; et al. 2007) ทีศึกษาระยะยาวพบว่าบุคคลทีมีเจตคติเชิงบวกต่อการ
กินอาหารเพือสุขภาพก็จะมีพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพด้วย นอกจากนีการศึกษาของ พิมพ์
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รวี ทังสุบุตร (2554) ทีศึกษาถึงปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือและเลือกกินอาหารสุขภาพโดย
แบ่งตามเจตคติและพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่าทังบุคคลทีเคร่งครัดต่อการสร้างสมดุลเพือสุขภาพ
และบุคคลทีสนใจสุขภาพแบบอิงกระแส ต่างก็เลือกกิน อาหารทีดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึง
อาหารสุ ข ภาพทีบุ ค คลทังสองกลุ่ ม รับ ประทานเป็ น ประจํา คือ อาหารทีมีไ ขมัน และแคลอรีตํ า
นอกจากนันหากบุคคลมีความรูค้ วามเข้าใจก็จะส่งผลต่อการรับรูแ้ ละเจตคติของบุคคลทีมีต่ออาหาร
เพือสุขภาพด้วย ดัง การศึกษาของ คานนู ซ ามี; พูโ ก-กัน แซม และจีวอง (Cannoosamy; PugoGunsam; & Jeewon. 2014) ทีพบว่ามีความสัมพัน ธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติของความรู้ความ
เข้าใจทางโภชนาการและการติดฉลากเพือให้ข้อมูลทางโภชนาการอาหารกับปั จจัยทางด้านอายุ
การศึกษา รายได้และขนาดครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างซึงหากฉลากอาหารนันไม่มกี ารชีแจงเกียวกับ
คุณค่าทางโภชนาการก็จะส่งผลให้ผบู้ ริโภคเกิดความไม่พงึ พอใจได้
อย่างไรก็ตามนอกจากอิทธิพลทางตรงแล้ว ข้อค้นพบทีน่าสนใจคือพบว่า เจตคติต่อการกิน
อาหารเพือสุขภาพมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเลือกกินอาหารเพือสุขภาพผ่านรูปแบบการ
กินเพราะอารมณ์ นอกจากนียังพบอีกว่าเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพและดัชนีมวลกายผ่านรูปแบบการกินเพราะอารมณ์
และรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองด้วย โดยเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพมีอทิ ธิทางลบต่อ
รูปแบบการกินเพราะอารมณ์ และทางบวกกับรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง
เจตคติต่อการกิน อาหารเพือสุ ขภาพมีอิท ธิล ทางลบต่ อรูปแบบการกิน เพราะอารมณ์
หมายถึงนักเรียนทีมีเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพในทางบวกสูงก็จะมีลกั ษณะการกินเพราะ
อารมณ์ตํา ทังนีเจตคติทดีี ต่อการกินอาหารเพือสุขภาพแสดงถึงความรู้ ความรู้สกึ และแนวโน้มการ
แสดงพฤติกรรมทีดีต่ออาหารเพือสุขภาพ เมือบุคคลประสบอารมณ์ทางลบหรือสถานการณ์ทไม่
ี น่า
พึงพอใจ บุคคลจึงเลือกทีจะกินอาหารเพือลดอารมณ์ทางลบน้อย และเลือกทีจะใช้วธิ กี ารจัดการกับ
อารมณ์ด้วยวิธกี ารอืน ๆ แทน (Martinson; Esposito-Smythers; & Blalock. 2016) สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาทีผ่านทีพบว่าการจัดการปั ญหาสัมพันธ์กบั การกินอาหารปริมาณมาก (binge eating)
(Kelly; Lydecker; & Mazzeo. 2012) และส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุ ขภาพ
(Koritar; Philippi; & Alvarenga. 2017)
เจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพมีอทิ ธิพลทางบวกกับรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง
หมายถึงนักเรียนทีมีเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพสูงก็จะมีลกั ษณะการกินแบบจํากัดตนเองสูง
ด้วย ทังนีเนืองจากเมือมีเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพสูงจึงพยายามเลือกกินอาหารทีดีต่อ
สุขภาพ และหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ การกินของบุคคลจึงมีลกั ษณะจํากัดการกิน ไม่กนิ
ตามความต้องการตนเอง ซึงกระบวนการยับยังตนเองเนืองจากเจตคติการการใช้การรูก้ ารคิดและ
พฤติกรรมทีเกียวข้องกับการกินอาหาร จึงส่งผลให้มรี ปู แบบการกินแบบจํากัดตนเองสูงตามไปด้วย
(Van Strien; et al. 2007; citing Stunkard; & Messick. 1985) สรุปได้ว่าเจตคติต่อการกินอาหาร
เพือสุขภาพเป็ นปัจจัยทีดีต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพได้ในระดับบุคคล
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สมมุติฐานข้อที 4 รูปแบบการกินอาหาร ได้แก่ การกินเพราะอารมณ์ การกินเพราะสิง
กระตุน้ ภายนอก และการกินแบบจํากัดตนเอง ได้รบั อิทธิพลทางตรงระดับบุคคลจากจิตลักษณะส่วน
บุคคล ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ในระดับบุคคลมีเพียงรูปแบบการกินเพราะอารมณ์ และการกินแบบ
จํากัดตนเองเท่านันทีได้รบั อิทธิพลทางตรงระดับบุคคลจากการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน
โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐาน -0.169 และ 0.092 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ
0.05 แต่ไ ม่พบอิท ธิพลทางตรงทีส่ง ผลต่อรูปแบบการกิน เพราะสิงกระตุ้น ภายนอก ดัง แสดงใน
ภาพประกอบที 4 ดังนันจากผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวจึงสนับสนุนสมมุติฐานที 4 เพียงบางส่วน
ผลการศึกษาแสดงให้เห็น ว่านักเรียนหญิง ทีรับรู้ความสามารถของตนในการกิน สูง มี
แนวโน้มทีจะควบคุมพฤติกรรมการกินของตนเองได้ ส่งผลให้มกี ารกินเพราะอารมณ์ตํา และมีการ
กินแบบจํากัดตนเองสูง ทังนีเป็ นเพราะว่าการรับรู้ความสามารถของตนในการกินเป็ นความเป็ น
ความเชือของบุคคลว่าตนสามารถทีจะควบคุมพฤติกรรมการกิน ของตนเองได้ท งนิ
ั ส ัยการกิน
พฤติกรรมการควบคุมอาหาร และการดูแลตนเองด้านการควบคุมอาหารเพือลดนําหนัก (Senécal;
Nouwen; & White. 2000) โดย ลูบานส์ และคนอืนๆ (Fitzgerald ; et al. 2013; citing Lubans; et
al. 2012) ได้อธิบายเพิมเติมว่า บุคคลจะมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการเลือกรับประทาน
อาหารเพือสุขภาพแม้เมือต้องเผชิญกับอุปสรรคทีอาจเกิดขึน ความเชือดังกล่าวส่งผลให้เมือนักเรียน
หญิง เผชิญกับสภาวะอารมณ์ทางลบ นักเรียนยังสามารถควบคุมตนเองไม่ให้ใช้การกินเป็ นการ
จัดการอารมณ์ แต่เลือกวิธกี ารอืน ๆ เช่นเดียวกันกับการกินแบบจํากัดตนเอง ทีนักเรียนหญิงทีมีการ
รับรู้ความสามารถของตนในการกินสามารถควบคุมตนเองให้รบั ประทานอาหารเพือสุขภาพ และ
หลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพได้ตามมา
ผลการศึกษาในครังนีสอดคล้องกับการศึกษาทีผ่านมา เช่น การศึกษาของพอยน์ฮอส และ
คนอืนๆ (Poínhos ; et al. 2015) ศึกษาพบความสัมพันธ์ทางลบระหว่างการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนในการกิน กับรูปแบบพฤติกรรมการทานอาหารเนืองมาจากอารมณ์ รูปแบบการกิน อาหาร
เนืองจากสิงกระตุ้นภายนอกและพฤติกรรมการกินแบบ binge eating ทังในชายและหญิง รวมทัง
ชิมโป; ฟุคุช ิ และอะคามัตสึ (Shimpo; Fukkoshi; & Akamatsu. 2014) ได้ศกึ ษาพบว่าผูห้ ญิงมีการ
รับรูค้ วามสามารถของตนตํานันรับรูว้ ่าการกินขนมหวานนันส่งผลให้ตนเองรูส้ กึ สบายใจมากขึนกว่า
ผู้ช ายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติและอาจมีแนวโน้ มทีจะรับประทานขนมหวานชนิดต่าง ๆ เมือมี
อารมณ์เชิงลบเพือให้ขนมหวานนันเปลียนอารมณ์ของตนเองให้ดขี นได้
ึ
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สมมุติฐานข้อที 5 รูปแบบการกินอาหาร ได้แก่ รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองได้ร บั
อิทธิพลทางตรงระดับบุคคลจากจิตลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ การรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรม
ให้มรี ปู ร่างผอมบาง
ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับพบว่า ในระดับบุคคลตัวแปร
รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองได้รบั อิทธิพลทางตรงระดับบุคคลจากการรับรู้แรงกดดันทางสังคม
วัฒนธรรมให้มรี ูปร่างผอมบาง โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐาน 0.129 มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี
ระดับ 0.05 รวมทังผลจากการทดสอบแบบจําลองในระดับบุคคลเพียงอย่างเดียวก็พบว่าการรับรู้แรง
กดดัน ทางสัง คมวัฒนธรรมให้มรี ูปร่างผอมบางมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อรูปแบบการกินแบบ
จํากัดตนเองเช่น กัน โดยมีค่าสัมประสิท ธิอิท ธิพลมาตรฐาน 0.398 มีนัยสําคัญ ทางสถิติท ี 0.05
นอกจากนันยังพบว่าตัวแปรรูปแบบการกินเพราะสิงกระตุน้ ภายนอก และการกินเพราะอารมณ์ได้รบั
อิทธิพลทางตรงระดับบุคคลจากการรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบางด้วย โดย
มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐาน 0.062 และ 0.201 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05
ดังแสดงในภาพประกอบที 4 ดังนันจากผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวจึงสนับสนุนสมมุติฐานที 5
จากการศึกษาทีผ่านมาพบว่าวัยรุ่นหญิงทีไม่ได้มรี ูปร่างผอมบางหรือไม่ได้มดี ชั นีมวลกาย
ตามรูปร่างในอุดมคตินันมักจะมีความวิตกกังวลและไม่พงึ พอใจในรูปร่างของตนเอง (Anschutz; et
al. 2011; Ata; Thompson; & Small. 2013; Brown; & Slaughter. 2011; Chang ; et al. 2013;
Fitzsimmons-Craft; et al. 2014; Fitzsimmons-Craft; et al. 2012; Flament; et al. 2012; Owen;
& Spencer. 2013; Titchener; & Wong. 2015) วิธกี ารต่าง ๆ ทีวัยรุ่นนิยมใช้เพือให้ได้รปู ร่างทีตน
ต้องการ ได้แก่ การเล่นกีฬา ออกกําลังกาย ซึงการจํากัดอาหาร เป็ นวิธกี ารหนึงทีถูกนํามาใช้ ดังนัน
การรับรูแ้ รงกดดันจากสังคมให้มรี ปู ร่างผอมบางจึงมีความสัมพันธ์กบั ดัชนีมวลกาย
ความสัมพันธ์ทพบสามารถอธิ
ี
บายได้ว่า วัยรุ่นหญิงมีการรับรู้ค่านิยมเรืองความงามจาก
สั ง ค ม ว่ า ร่ า งกายที ผอม บางไม่ มี ไ ขมั น ส่ ว น เกิ น เ ป็ น ร่ า งกายที สวยงามตามอุ ด มคติ
(Brown;&Slaughter. 2011; Chang; et al. 2013; Caltabiano; & Ricciardelli. 2012) มาจากกลุ่ม
เพือน โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนีทีเป็ นนักเรียนหญิงมัธยมปลาย ทีให้ความสําคัญ
กับมุมมองจากกลุ่มเพือนและคนรอบข้าง ซึงการประเมินจากบุคคลรอบข้างทีรวดเร็วและเกิดขึนง่าย
ทีสุดคือ ประเมินจากลักษณะจากนอก เช่น รูปร่างหน้าตา นําหนัก ส่วนสูง ทรงผม สีผวิ เป็ นต้น
(Zhang. 2015) เมือสังคมกลุ่มเพือนให้คุณค่าต่อความผอมบางว่าเป็ น ความงามในอุดมคติ เมือ
วัยรุ่นมีความสัมพันธ์กบั เพือนหรือคนรอบข้างจึงประเมินจากการได้รบั การยอมรับหรือไม่ยอมรับ
รวมทังถูกพึงพอใจหรือไม่พอใจจากเพือน รวมถึงการยอมรับของสังคมโดยทัวไปด้วย ซึงระดับของ
การยอมรับจากสังคมนันขึนอยู่กบั ลักษณะภายนอกทีปรากฏโดยเฉพาะเรืองของรูปร่างหน้าตาและ
ความหวาดกลัวของการถูกปฏิเสธทีอาจเกิดขึนตามลักษณะรูปร่างหน้าตา (Carlson Jones. 2012)
โดยวัยรุ่นหญิงมีแนวโน้มทีจะมีการวิพากษ์วจิ ารณ์ทรุี นแรงโดยเฉพาะอย่างยิงการแสดงความคิดเห็น
ต่อร่างกายหรือรูปร่างของตนเอง และมีความเสียงสูงทีจะรับรู้ว่าคนอืน ๆ จะมีการตัดสินลักษณะ
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รูปร่างหน้าตาของพวกเขาในทางลบ (Davison. 2012; Thomas; et al. 2017; นนทกร สิทธิพลา
กุล. 2547; จุลนี เทียนไทย. 2550) ทังหมดนีจึงเป็ นแรงกดดันทางสังคมทีมีต่อรูปร่างทีวัยรุ่นหญิง
รับรู้ เมือไม่อยากถูกปฏิเสธจากสังคมและการมีรปู ร่างทีสวยงามตามอุดมคติในหมู่วยั รุ่นก็จะทําให้
ตนเองได้รบั การยอมรับและยังสามารถคงอยู่ในกลุ่มเพือนหรือ อยู่ร่วมกับคนในสังคมทีแวดล้อม
ตนเองได้ดี จึงมีการตังเป้ าหมายในการควบคุมอาหารเพือให้ได้มาซึงรูปร่างทีสวยงามตามอุดมคติ
คือรูปร่างทีผอมบาง (Polivy; & Herman. 1987) จึงนําไปสู่รปู แบบการกินแบบจํากัด
สมมุติ ฐานข้ อที 6 ค่ า ดัช นี มวลกายและพฤติกรรมการกิน อาหารเพือสุ ข ภาพ ได้ร ับ
อิทธิพลทางอ้อมระดับบุคคลจาก จิตลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถของตนในการ
กิน และการรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบาง
ผลการวิเคราะห์พบว่าในระดับบุคคล การรับรู้ความสามารถในการกินมีอทิ ธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพทัง 2 ด้านและค่าดัชนีมวลกายผ่านรูปแบบการกินเพราะ
อารมณ์และรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง นอกจากนีพบว่าการรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรม
ให้มรี ปู ร่างผอมบางมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการกินอาหารเพือสุขภาพทัง 2 ด้านและดัชนีมวลกายผ่าน
ทางรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง ผลการศึกษาครังนีจึงสนับสนุนสมมุติฐานข้อที 6
ในระดับบุคคลการรับรู้ความสามารถของตนในการกิน มีอิท ธิพลทางอ้อมเชิง บวกกับ
พฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพทัง 2 ด้านและค่าดัชนีมวลกาย ซึงในด้านการกินอาหารเพือ
สุ ข ภาพนั น ผลการศึก ษาในครังนี สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาทีผ่ า นมา ทีต่ า งพบว่ า การรับ รู้
ความสามารถของตนในการกินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ เช่น
ผักและผลไม้ อาหารทีมีแคลเซียมสูง และอาหารทีมีไขมันตํา (Bas; & Donmez. 2009; Ames; et
al. 2012) หรือการศึกษาทีพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนในการกินตํามีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการกินอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพน้อย เช่น ขนมขบเคียว อาหารรสมัน (Fitzgerald; et al.
2013; Churchill; Good; & Pavey. 2014) ทังนีเพราะเมือบุคคลมีความเชือมันในความสามารถของ
ตนเองก็จ ะนํ า ไปสู่ก ารกระทํ า พฤติก รรมตามเป้ า หมายได้ ดัง ทีแบนดูร า (Bandura. 1977)
เช่นเดียวกันกับพฤติกรรมการกิน การรับรูอ้ ารมณ์ ความคิด ความรู้สกึ ของตนเองทีมีต่อพฤติกรรม
การกินจึงเป็ นการรับรูค้ วามสามารถของตนเองทีส่งผลต่อการะกระทําพฤติกรรมการยับยังชังใจหรือ
หลีกเลียงทีจะไม่รบั ประทานอาหารทีส่งผลเสียต่อสุขภาพหากกินมากเกินไปโดยเฉพาะอาหารขนม
ขบเคียวหรือเครืองดืมทีประกอบไปด้วยไขมัน นําตาลหรือแคลอรีสูง ตลอดจนการควบคุมการกิน
ของตนเมืออยูใ่ นสถานการณ์ทมีี อารมณ์ทางลบ (Shin ; et al. 2011)
อย่างไรก็ตามพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนด้านการกินมีความสัมพันธ์ทางอ้อมเชิง
บวกกับดัชนีมวลกายผ่านทางการกินแบบจํากัดตนเอง จึงแสดงให้เห็นว่าแม้นกั เรียนหญิงจะมีความ
เชือมันในตนเองในเรืองของการควบคุมการกินได้ อย่างไรก็ตามหากใช้การควบคุมและจํากัดการกิน
เพียงอย่างเดียว อาจให้ผลตรงข้ามคือ กินโดยปราศจากการควบคุมอันส่งผลต่อค่าดัชนีมวลกายได้
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มีการศึกษาต่างประเทศทีมีผลการศึกษาคล้าย ๆ กันอยู่จํานวนหนึง เช่น การศึกษาของ คลัม และ
คนอืนๆ (Clum; et al. 2014) ทีพบว่าอารมณ์เศร้าส่งผลต่อค่าดัชนีมวลกายของผูห้ ญิง โดยอารมณ์
เศร้าจะไปเพิมความรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน แต่ไปลดการรับรู้ความสามารถของตนใน
การออกกําลังกาย ส่งผลให้นําหนักเพิมขึน ดังนันในกลุ่มนักเรียนหญิงทัวไปการควบคุมหรือจํากัด
อาหารอย่างเดียว จึงไม่ใช่วธิ กี ารควบคุมนําหนักทีเหมาะสมนัก และอาจส่งผลในทางตรงข้าม จึงต้อง
มีวธิ กี ารอืน ๆ เช่นการออกกําลังกาย การควบคุมอารมณ์หรือเทคนิคทางพฤติกรรมอืน ๆ ควบคู่ไป
ด้วย ซึงการศึกษาของ มาทา และคนอืนๆ (Mata; et al. 2009) พบว่าการสร้างแรงจูงใจภายในด้าน
ออกกําลังกายจะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมการกินเหมาะสมขึนและควบคุมนําหนักดีขนึ
การรับรู้แรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบางมีอทิ ธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อ
ดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพผ่านตัวแปรรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง
หมายถึงนักเรียนทีมีการรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบางสูงจะมีพฤติกรรมการ
กินอาหารเพือสุขภาพสูงและค่าดัชนีมวลกายสูงตามไปด้วย
เมือนักเรียนหญิงรับรู้แรงกดดัน ทางสังคมวัฒนธรรมให้มีรูปร่างผอมบาง ทําให้มคี วาม
กังวลต่อรูปร่างหน้าตาของตนเป็ นพิเศษ กลัวว่าจะมีนําหนักมากเกินไป นักเรียนจึงจํากัดการกินของ
ตนโดย พยายามงดหรือลดอาหารบางมือ เช่นมือเช้า หรือมือกลางวัน และยังงดหรืออดอาหารทีเห็น
ว่าให้พลัง งานมากซึงอาจทําให้นํ าหนักเพิมเช่ น นม และไข่ ทังนีอาหารเหล่านีจําเป็ น ต่ อ การ
เจริญเติบโต เมืองดรับประทานไข่และนม ทังยังได้เนือสัตว์ไม่เพียงพอ มีการจํากัดอาหารจําพวก
ข้าว แป้ ง และไขมันลงมากเพือรักษารูปร่าง (วลัย อินทรัมพรรย์. 2541) ซึงเป็ นลักษณะรูปแบบการ
กินแบบจํากัดตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่านมาพบว่าการรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรม
ให้มรี ปู ร่างผอมบางจึงมีอทิ ธิพลต่อรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง อันนําไปสู่การกินอาหารทีเชือว่า
จะดีต่อสุขภาพหรือรูปร่าง อีกทังหลีกเลียงอาหารทีอาจจะส่งผลเสียต่อรูปร่าง (Chernyak; & Lowe.
2008; Polivy; & Herman. 1987; Snoek ; et al. 2013)
อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษาพบว่าการรับรู้แรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ูปร่าง
ผอมบางมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกกับค่าดัชนีมวลกาย และมีอทิ ธิพลรวมในทางบวกเช่นกัน (Total
Effect = 0.139) ทังนีแสดงให้เห็นว่าบุคคลทีรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมให้มรี ปู ร่างผอมบางมีแนวโน้มที
จะมีค่าดัชนีมวลกายสูงกว่า ไม่ได้ส่งผลให้บุคคลมีรปู ร่างผอมแต่อย่างใด ทังนีเนืองมาจากแรงกดดัน
ทีสูง ส่ง ผลให้เกิดพฤติกรรมการกิน ทีผิด ปกติ เช่น binge eating และ disorder eating behavior
(Reina ; et al. 2013; citing Stice; & Agras. 1998; Stice; Presnell; & Spangler. 2002) รวมถึง
ปัญหาทางจิตใจ เช่น ภาวะซึมเศร้า การมองตนเองทางลบ การเห็นคุณค่าในตนเองตํา (ดาราวรรณ
รองเมือง. 2556; Brown; & Slaughter. 2011; citing Bessenoff. 2006; Thompson; & Stice. 2001)
ข้อค้นพบของการศึกษาในครังนีช่วยให้เข้าใจกลไกทีเชือมโยงความสัมพัน ธ์ระหว่างการรับรู้แรง
กดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบางมีอทิ ธิพลกับค่าดัชนีมวลกายมากขึน คือ รูปแบบการ
กินแบบจํากัดตนเองทีมีฐานะเป็ นตัวแปรคันกลาง กล่าวคือเมือวัยรุ่นหญิงได้รบั รูแ้ รงกดดันจากสังคม

145
ไม่ว่าจะเป็ นจากบุคคลในครอบครัว กลุ่มเพือน หรืออิทธิพลจากสือว่า ความผอมคือความสวยงาม
ดังนันวัยรุ่นทีรู้สกึ กดดันมากขึนก็จะมีความกังวลมากขึนเกียวกับนําหนักตัวและพฤติกรรมการกิน
อาหารของตนเองจึงพยายามควบคุมอาหารโดยการจํากัดปริมาณอาหารและพลังงานทีได้รบั เพือให้
ตนเองมีรูปร่างทีตนต้องการตามค่านิยมของสังคม อย่างไรก็ตามความเศร้า ความกังวลทีเกิดขึน
และการจัดการกับความอยากอาหารและควบคุมการกิน ของตนนัน นักเรียนต้องใช้ท รัพยากร
ทางการรูก้ ารคิดอย่างมาก เมือถึงจุดหนึงนักเรียนไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ส่งผลให้สญ
ู เสียการ
ควบคุมอาหารและกินอาหารในปริมาณมาก มีพฤติกรรมการกินโดยขาดการยับยัง ส่งผลต่อค่าดัชนี
มวลกายตามมา (Reina ; et al. 2013; citing The McKnight Investigators. 2003; Flament; et
al.2012)
สมมุติฐานข้อที 7 รูปแบบการกินอาหาร ได้แก่ รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุน้ ภายนอก
และการกินแบบจํากัดตนเอง ได้รบั อิทธิพลทางตรงข้ามระดับจากตัวแปรเชิงเหตุดา้ นสภาพแวดล้อม
ทีเอือให้เกิดความอ้วน
ผลการวิเ คราะห์ ไม่ พ บว่ า มีอิ ท ธิ พ ลทางตรงข้ า มระดับ จากตัว แปรเชิ ง เหตุ ด้ า น
สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนทัง 3 ด้าน ในระดับกลุ่มโรงเรียน ต่อตัวแปรรูปแบบการกิน
เพราะสิงกระตุ้นภายนอกและการกินแบบจํากัดตนเองในระดับบุคคล ดังแสดงในตาราง 14 และ
ภาพประกอบที 5 ดังนันจากผลการศึกษาในครังนีจึงไม่สนับสนุนสมมุติฐานที 7 แต่พบว่าตัวแปร
สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนในระดับบุคคล (หรือเรียกได้วา่ การรับรูส้ ภาพแวดล้อมทีเอือให้
เกิดความอ้วน: perceived obesogenic environment) มีอทิ ธิพลต่อรูปแบบการกินในระดับ บุค คล
นอกจากนีข้อค้นพบอืน ๆ นอกเหนือจากสมมุตฐิ านก็คือสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนมี
อิทธิพลกับตัวแปรอืน ๆ ในระดับกลุ่ม โดยการรับรู้ความสามารถของตนในการกินระดับโรงเรียน
(หรือการรับรูค้ วามสามารถในการกินร่วมกันของโรงเรียน: eating collective-efficacy) ได้รบั อิทธิพล
จากการมีทรัพยากรทีเกียวกับการออกกําลังกายจํากัดและการขาดนโยบายทีเกียวกับการควบคุม
นํ าหนัก และการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดีต่อสุขภาพในระดับโรงเรียนได้ร บั อิท ธิพลจากการขาด
นโยบายทีเกียวกับการควบคุมนําหนักและความพรังพร้อมของอาหาร ผูว้ จิ ยั ดําเนินการอภิปรายข้อ
ค้น พบโดยเริมจากการรับรู้สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนในระดับบุคคลกับรูปแบบการ
รับประทานอาหารก่อน จากนันจึงอภิปรายในส่วนของสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนในระดับ
โรงเรียนกับการรับรูค้ วามสามารถร่วมทีเกียวข้องกับการกินของโรงเรียน
ข้อค้นพบว่าสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรในแบบจําลองทัง
ระดับ บุ ค คลและระดับ กลุ่ ม สะท้อ นให้เ ห็น ความซับ ซ้อ นของปรากฏการณ์ ร ะหว่า งบุ ค คลกับ
สิงแวดล้อม โดย แบนดูร า ได้อธิบายว่ามนุ ษ ย์ก ับสิงแวดล้อ มมีป ฏิส มั พัน ธ์ซ ึงกัน และกัน โดย
สิงแวดล้อมจะเป็ นตัวกําหนดทางเลือกในการแสดงพฤติกรรมของ ส่วนบุคคลจะเป็ นผูร้ บั รู้ วิเคราะห์
และประมวลผลเกียวกับสิงแวดล้อมดังกล่าวก่อนทีจะตัดสินใจและเลือกทีจะแสดงออกมาเช่นไรใน
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สภาพล้อมดังกล่าว ในแง่สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนเช่นกัน ทีการกินของบุคคลได้ร บั
อิทธิพลจากสิงแวดล้อมโดยตรงและบางส่วนเป็ นผลมาจากการรับรูส้ งแวดล้
ิ
อมของบุคคล
ในส่วนของการรับรูส้ ภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนในระดับบุคคลกับรูปแบบการกิน
นัน ความพรังพร้อมของอาหารมีอิท ธิพลทางตรงเชิง บวกกับรูปแบบการกิน เพราะอารมณ์ และ
รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุ้นภายนอก หมายถึงนักเรียนแต่ละคนทีมีการรับรูว้ ่าโรงเรียนมีความ
พรังพร้อมของอาหารมากส่งผลให้มลี กั ษณะพฤติกรรมการกิน เพราะอารมณ์และรูปแบบการกิน
เพราะสิงกระตุ้นภายนอกสูง ทังนีเนืองจากการทีบุคคลรับรูว้ ่ามีอาหารอยู่รอบตัว สามารถหาซือได้
ง่าย ส่งผลต่อโอกาสในการเข้าถึงอาหาร จึงสามารถเลือกใช้อาหารเป็ นตัวจัดการอารมณ์และถูก
กระตุ้นจากสิงเร้าทีเกียวข้องกับอาหารการกินจากภายนอกได้ง่า ย แต่ในบุคคลทีรับรู้ว่าอาหารที
ตนเองสามารถกินได้นนมี
ั จาํ กัดจึงใช้การกินอาหารเพือจัดการกับอารมณ์ได้น้อยและทําให้ถูกกระตุน้
จากสิงเร้าอาหารได้น้อย ตัวอย่างเช่น นักเรียนหญิงทีรับรูว้ า่ อาหารทีจําหน่ายในโรงเรียนและบริเวณ
รอบมีอยูอ่ ย่างพรังพร้อมและสามารถหาซือได้ง่าย เมือประสบปัญหา เช่น ถูกครูดุ เครียดจากการทํา
การบ้าน ก็สามารถเดินไปหาซืออาหารหรือขนมเพือจัดการกับอารมณ์ได้ อีกทังยังรู้สกึ ว่ารอบตัว
เต็มไปด้วยอาหารทีตนเองชอบ เกิดความรู้ส ึกอยากกิน และซือหามากิน เพราะอยากกิน โดยไม่
เกียวข้องกับความหิว ในทางกลับกัน ไม่วา่ จะมีอาหารและขนมจําหน่ายมากและหลากหลายเพียงใด
นักเรียนหญิงทีเลือกกินและรับรู้ว่ารอบ ๆ ตัวมีอาหารทีตนเองกินได้น้อยมาก เมือเกิดความเครียด
หรือความไม่สบายใจ แต่อาหารทีตนเองชอบและจะช่วยบรรเทาอารมณ์ทางลบมีอย่างจํากัด จึงมี
แนวโน้มทีจะใช้อาหารหรือขนมเป็ นเครืองมือในการจัดการอารมณ์น้อยตามไปด้วย เช่นเดียวกับการ
รับรู้ว่าอาหารทีตนเองชอบมีอยู่อย่างจํากัด ส่งผลให้รสู้ กึ ว่าถูกกระตุ้นจากอาหารหรือขนมตํา ส่งผล
ให้มคี วามต้องการกินเพราะอยากกินน้อยตามไปด้วย สอดคล้องกับทีนีล และคนอืน ๆ (Neal; et al.
2012) ได้ศกึ ษาพบเช่นกันว่าลักษณะนิสยั การเลือกกิน อาหารและพฤติกรรมการกิน อาหารนันมี
ความสัมพัน ธ์เกียวข้องอย่างมากกับสภาพแวดล้อมภายนอกทีเป็ น สิงกระตุ้น เช่น ทีบ้าน มาที
ทํางานหรือมาทีโรงเรียน
การรับรู้ว่าโรงเรียนมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัดมีอทิ ธิพลเชิงบวกกับรูปแบบ
การกินเพราะอารมณ์และรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง ข้อค้นพบนีแสดงให้เห็นว่านักเรียนทีรับรู้
ว่าโรงเรียนมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายอย่างจํากัดมากส่งผลให้เกิดลักษณะพฤติกรรมการกิน
เพราะอารมณ์และการกินแบบจํากัดตนเองสูง ผลการศึกษาในครังนีสอดคล้องกับการศึกษาทีผ่านมา
ทีพบว่าการออกกําลังกายเป็ นวิธกี ารกํากับควบคุมอารมณ์แบบหนึงสามารถลดอารมณ์ทางลบได้
อีกทังยังเป็ นการระบายออกซึงความก้าวร้าวด้วย (Annesi; & Mareno. 2015) การทีวัยรุ่นหญิงทีได้
ออกกําลังกายก็จะสามารถป้ องกันตนเองจากการมีพฤติกรรมการกินทีไม่เหมาะสมได้ (Wollenberg;
Shriver; & Gates. 2015) แต่เมือบุคคลมีการรับรู้ว่าตนเองไม่ส ะดวกในการเคลือนไหวออกแรง
เพราะไม่สามารถเข้าถึงหรือขาดสิงทีเอืออํานวย เช่น ความไม่พร้อมของสถานทีและอุปกรณ์ ทําให้
สามารถประกอบกิจกรรมทางกายหรือออกกําลังกายได้น้อยส่งผลให้ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ได้

147
ส่ง ผลให้บุคคลมีแนวโน้ มทีจะเลือกใช้การกิน อาหารขนมหรือเครืองดืมต่าง ๆ ในการจัดการกับ
อารมณ์มากขึน เช่นเดียวกับหน้าทีหลักของการออกกําลังกายคือการเผาผลาญพลังงาน เมือบุคคลมี
การรับรู้ว่าทรัพยากรด้านการออกกําลังกายมีจํากัดส่งผลให้บุคคลไม่สามารถใช้ก ารออกกําลังกาย
เพือควบคุมนําหนักได้ ส่งผลให้วธิ กี ารควบคุมนําหนักของนักเรียนต้องอาศัยการควบคุมและจํากัด
การกินมากขึน อันส่งผลให้รปู แบบพฤติกรรมการกินแบบจํากัดมากขึนตามไปด้วย อย่างไรก็ตามสิง
หนึงทีน่าสนใจคือความสัมพันธ์ทอธิ
ี บายอยูใ่ นระดับบุคคล ซึงหมายความว่าการขาดทรัพยากรเป็ น
การรับรู้ของตัวนักเรียนหญิงเอง กล่าวคือ หากทรัพยากรเกียวกับการออกกําลังกายในโรงเรียนมี
มาก โรงเรียนนันจะมีทางเลือกในการออกกําลังกายให้นักเรียนมาก เด็กทีอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน
อาจรับรู้ทรัพยากรทีเกียวข้องกับการออกกําลังกายแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น นักเรียนหญิงคนหนึง
ชอบว่ายนํา อยู่ในโรงเรียนทีมีทออกกํ
ี
าลังกายหลายอย่างยกเว้นสระว่ายนํา อาจส่งผลให้นักเรียน
รับรู้ว่าแม้โรงเรียนมีอุปกรณ์และสถานทีออกกําลังกายหลายอย่าง แต่ไม่ได้มากทีสุดเพราะยังไม่มี
สระว่ายนํา ในขณะทีในโรงเรียนเดียวกัน เด็กคนอืนอาจชอบเล่นกีฬ าอืน ๆ จึงรับรู้ว่าโรงเรียนมี
ทรัพยากรในการออกกําลังกายเพียงพอ การรับรูส้ งแวดล้
ิ
อมในระดับบุคคลนีเองทีส่งผลให้นกั เรียนมี
รูปแบบการกินเพราะอารมณ์และการกินแบบจํากัดตนเองแตกต่างกัน
การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนักมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงลบกับรูปแบบการ
กินเพราะอารมณ์และรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง แสดงให้เห็นว่านักเรียนทีรับรูว้ า่ โรงเรียนของ
ตนมีการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนักสูงจะส่ง ผลให้นักเรียนมีแนวโน้ มทีจะมี
รูปแบบการกินเพราะอารมณ์ตาและมี
ํ
การจํากัดการกินและควบคุมอาหารของตนเองตําตามไปด้วย
ในทางตรงข้ามว่าเด็กทีรับรูว้ า่ ตนเองอยูภ่ ายใต้นโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมอาหารมีแนวโน้มที
จะควบคุมพฤติกรรมการกินของตนมากขึน ส่งผลให้นักเรียนมีรูปแบบการกิน แบบจํากัดมากขึน
อย่างไรก็ตามผลการศึกษากลับพบว่าในระยะยาวอาจส่งผลในทางตรงข้ามคือการไม่สามารถควบคุม
ตนเองได้ นําไปสู่ค่าดัชนีมวลกายทีสูง ข้อค้นพบในการศึกษาครังนีสอดคล้องกับปรากฏการณ์ ท ี
เรีย กว่า “policy resistance” ที สเทอร์แ มน (Sterman. 2006) ได้ก ล่ า วถึง ในวารสารสมาคม
สาธารณสุขอเมริกนั (American Journal of Public Health) ทีอธิบายได้ว่าเมือมีการเปลียนแปลง
นโยบายหรือนํานโยบายใหม่มาใช้ นโยบายอาจได้ผลในช่วงแรก แต่ไม่นานนักอาจสถานการณ์อาจ
กลับไปสู่สภาพเดิมก่อนการเปลียนแปลงนโยบายหรืออาจส่งผลในทางตรงข้าม ทังนีเนืองมาจาก
ความซับซ้อนของปรากฏการณ์ ใ นสัง คม ซึงปรากฏการณ์ policy resistance พบได้บ่อยครังใน
นโยบายสาธารณะ โดยสเทอร์แมน ได้ยกตัวอย่างทีเกิดขึนในอเมริกาได้แก่ การสร้างถนนเพือลด
ปั ญหาจราจรกลับทําให้รถติดและมลภาวะมากขึน การผลิตบุหรีนิโคตินตําส่งผลให้การสูบบุหรีใน
ปริมาณมากขึน ส่วนในประเทศไทยมีนักวิชาการจํานวนหนึงทีได้กล่าวในลักษณะใกล้เคียงกับ
คําอธิบายของสเทอร์แมน เช่นกัน ตัวอย่างเช่นในด้านนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมการดืมสุรา
ที วรานันต์ ตันติเวทย์; เอกภัทร ลักษณะคํา; และ ฉัตรกุล คงตระกูล (2557) ได้อธิบายว่าการจัด
โซนนิงร้านเหล้าหรือสถานบันเทิง ทําให้เกิดการแข่งขันระหว่างผูป้ ระกอบการในพืนทีทีถูกจํากัดเขต
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มากขึน นํามาสู่โปรโมชันเพือดึงดูดลูกค้าและส่งผลให้เกิดปริมาณการดืมมากขึน หรือส่งผลให้เกิด
การหย่อนกฎระเบียบเรืองการจํากัดเวลาขายหรือจํากัดอายุผู้ซอื หรือทีโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
(2560) ได้วพิ ากษ์นโยบายและการรณรงค์ด้านสุขภาพทีผ่านมาว่า เป็ นการดําเนินการทีใช้มุมมอง
ด้านการแพทย์เป็ นหลัก ทีมองกลุ่มเสียงในลักษณะตีตรา ผลักด้านให้เห็นคนอืนหรือลดทอนคุณค่า
ความเป็ นมนุษย์ จนกลายเป็ นกระแสต่อต้าน
ส่วนในระดับโรงเรียนนัน การรับรู้ความสามารถของตนในการกินระดับโรงเรียนได้รบั
อิทธิพลทางลบจากการขาดทรัพยากรทีเกียวกับการออกกําลังกายและได้รบั อิทธิพลทางบวกจาก
การขาดนโยบายทีเกียวกับการควบคุมนําหนัก ซึงสามารถอธิปรายได้คอื การทีโรงเรียนมีทรัพยากร
ทีเกียวข้องกับการออกกําลังกายน้อยส่งผลให้การรับรูค้ วามสามารถในการกินร่วมกันของนักเรียนใน
โรงเรียนน้อย ในทางตรงข้ามหากโรงเรียนมีทรัพยากรในการออกกําลังกายมาก นักเรียนหญิงย่อม
รับรู้ความสามารถในกินร่วมกันในระดับโรงเรียนมากตามไปด้วย จากแนวคิดของแบนดูร่าการมี
ทรัพยากรเกียวกับการออกกําลังกายในโรงเรียนส่งผลให้เกิดความเชือมันในความสามารถในการกิน
ร่วมในระดับโรงเรียนได้หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น การได้ออกกําลังกายร่วมกับเพือนส่งผลให้รสู้ กึ ว่า
ตนเองสามารถควบคุมการกินอาหารได้ ได้ทได้
ี เคยกล่าวไปแล้วในการอภิปรายสมมุตฐิ านที 6 จาก
การศึกษาของ มาทา และคนอืน ๆ (Mata; et al. 2009) ทีพบว่าแรงจูงใจในการออกกําลังกายส่งผล
ให้ให้บุคคลมีพฤติกรรมการกินเหมาะสมขึนและควบคุมนําหนักดีขนึ นอกจากนีระหว่างทีออกกําลัง
กายนักเรียนอาจได้เห็นตัวแบบทีเป็ นเพือนนักเรียนหญิงวัยเดียวกันและมีลกั ษณะใกล้เคียงกับตน
ออกกําลังกายอันนําไปสู่ความสามารถควบคุมการกินได้ หรืออาจเป็ นการออกกําลังกายเป็ นการที
นักเรียนได้รู้ส ึกว่าตัวเองสามารถจัดการกับรูปร่างของตัวเองได้ นํ าไปสู่การความเชือมันในการ
ควบคุมอาหาร หรือการออกกําลังกายทําให้นกั เรียนได้พูดคุยกันและได้ให้กําลังใจกัน (persuasion)
ซึงเป็ นอีกปัจจัยหนึงทีช่วยเพิมความเชือมันในความสามารถร่วมกันของกลุ่ม (Bandura. 1998)
การขาดนโยบายทีเกียวข้อ งกับ การควบคุ ม นํ าหนัก มีอิท ธิพ ลทางบวกกับ การรับ รู้
ความสามารถของตนในการกินในระดับกลุ่มโรงเรียน ข้อค้นพบนีแสดงให้เห็นว่าตามการรับรู้ของ
นักเรียน โรงเรียนทีมีคะแนนการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนํ าหนักสูงมีอิทธิพลให้
นักเรียนมีการรับรูค้ วามสามารถในการกินร่วมกันในโรงเรียนสูง ในทางตรงข้ามโรงเรียนทีมีคะแนน
การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการคุมนําหนักตํากลับส่งให้นักเรียนมีคะแนนการรับรูค้ วามสามารถ
ในการกินระดับโรงเรียนตํา ซึงผลการศึกษาทีขัดแย้งกับความเชือว่านโยบายน่ าจะมีส่วนในการเพิม
การรับรูค้ วามสามารถในการกินของนักเรียนหญิงได้ น่าจะเป็ นเพราะนโยบายทีเกียวข้องกับการกิน
เป็ นเครืองมือ ทีผู้ บ ริห ารนํ า มาใช้ใ นการควบคุ ม กํา กับ พฤติก รรมของนั ก เรีย น (Mitchell; &
Encarnation. 1984) ซึงในทีนีคือ นํ าหนัก และพฤติก รรมการกิน อย่า งไรก็ตามนโยบายอาจไม่
ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงในทิศทางทีต้องการเสมอไปดัง เช่นปรากฏการณ์ policy resistance ที
กล่าวมาก่อนหน้านี ในกรณีของนโยบายของโรงเรียนเกียวกับการควบคุมนําหนัก จากการทบทวน
ผลการดําเนินการของหลายโรงเรียน โครงการทีถูกนํามาปฏิบตั เิ พือตอบสนองนโยบายทีพบได้แก่
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การให้นักเรียนอ้วนออกกําลังกายตอนเช้าหรือเย็น การจํากัดอาหารโดยโรงเรียนทํางานร่ วมกับ
ผู้ปกครอง แม้ผ ลดําเนิน การจะสําเร็จในแง่ของการลดนํ าหนัก แต่ใ นส่วนของตัวนักเรียน ซึงใน
การศึกษาครังนีเป็ นนักเรียนหญิงแล้ว การปฏิบตั ติ ามขันตอนในโครงการอาจส่งผลให้นกั เรียนต้อง
ทําตามโดยขาดความกระตือรือร้น การเกิดความรู้สกึ ว่าตนเองไม่ส ามารถจัดการนํ าหนักตัวของ
ตนเองได้ ต้องพึงพาครูห รืออาจารย์ ส่ง ผลให้แม้จะลดนําหนักได้แต่นักเรียนไม่รู้สกึ ว่าตนเองมี
ความสามารถในการควบคุมนําหนักของตนเอง ประการต่อมาคือ ผลทางลบในด้านการตีตรา จากที
พบว่าสังคมไทยให้ความหมายของความอ้วนของผูห้ ญิงว่าเป็ นความน่าเกลียด (ศรีบงกช ดวงดาว,
2545) การเข้าร่วมโครงการซึงบางโรงเรียนมีการถ่ายรูปนักเรียนทีเข้าร่วมโครงการลงเวปไซต์ของ
โรงเรียน การทีนักเรียนต้องแยกจากกลุ่มเพือนเพือมาเข้าโครงการ ฯลฯ จึงอาจส่งผลให้นกั เรียนรับรู้
การถูกตีตราจากโครงการอันเป็ นผลจากนโยบาย ซึงผลจากการศึกษาทีผ่านมาพบว่าการรับรูก้ ารถูก
ตีต รามีผ ลให้ ก ารรับ รู้ ค วามสามารถของตนเองลดลง (Corrigan; Larson; & RÜSch. 2009;
Palmeira; Pinto-Gouveia; & Cunha. 2016)
สมมุติฐานข้อที 8 ค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อมข้ามระดับจากตัวแปรเชิงเหตุดา้ นสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน
ผลการวิเคราะห์พบว่าสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนในระดับกลุ่มทัง 3 ด้านไม่มี
อิทธิพลต่อรูปแบบการรับประทานอาหารเลย พบแต่เพียงอิทธิพลทางตรงจากความพรังพร้อมของ
อาหารและการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนักเท่านันทีมีต่อการหลีกเลียงอาหารทีไม่
ดีต่อสุขภาพในระดับกลุ่มเท่านัน ผลการศึ กษาจึงไม่ส นับสนุนสมมุติ ฐานที 8 อย่างไรก็ตาม
อิทธิพลทางตรงทีพบสามารถอภิปรายได้ดงั ต่อไปนี
ผลการศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนด้านความพรังพร้อมของอาหาร
และด้านการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนักในระดับโรงเรียนมีอทิ ธิพลทางตรงเชิง
ลบข้ามระดับกับพฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพในระดับบุคคล แสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนทีมีอาหารจําหน่ ายอยู่มากและพรังพร้อม รวมถึง มีการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการ
ควบคุมนําหนักในระดับสูง ส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนมีพฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อ
สุขภาพน้อย ข้อค้นพบนีจึงแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิงแวดล้อมกับ พฤติกรรมของบุคคล
โรงเรียนทีมีอาหารจําหน่ายอยู่พรังพร้อมหรือเข้าถึงได้ง่ายส่งผลให้นกั เรียนสามารถเข้าถึงอาหารที
ไม่ดตี ่อสุขภาพได้ง่ายโดยสามารถหาซือได้ง่ายทุกช่วงเวลา สอดคล้องกับผลการศึกษาของสต๊อค
และคนอืนๆ (Stok; et al. 2015) ทีพบว่าวัยรุ่นทีมีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมด้านอาหารจะมี
พฤติกรรมการกินอาหารหรือขนมทีไม่มปี ระโยชน์ต่อสุขภาพสูง โดยสภาพแวดล้อมด้านความพรัง
พร้อมของอาหารนันอาจรวมถึง แหล่ง อาหารภายนอกโรงเรียนหรือ แหล่ง อาหารทีเป็ น ร้ า นค้ า
ภายนอกทีอยู่บริเวณใกล้เคียงหรือบริเวณรอบ ๆโรงเรียนซึงเป็ นทางเลือกในการกินอาหารนําไปสู่
เรืองคุณภาพของอาหารทีวัยรุ่นกินด้วย เช่นเดียวกับการศึกษาของ คล้าค และคนอืน ๆ (Clark ; et
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al. 2014) พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างร้านอาหารหรือร้านค้าทีเกียวกับอาหารทีอยู่ร อบบริเ วณ
โรงเรียนในระยะทาง 800 เมตรกับคุณภาพของอาหารทีนักเรียนวัยรุ่นเลือกกินโดยพบว่าคะแนน
ดัชนีคุณภาพอาหารในเด็กวัยรุ่นหญิงตํากว่าวัยรุ่นชาย
ส่วนการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนักทีมีความสัมพันธ์ทางลบกับการ
หลีกเลียงอาหารเพือสุขภาพนัน แสดงให้เห็นว่านโยบายและการดําเนินโครงการตามนโยบายส่งผล
ให้นกั เรียนในโรงเรียนหลีกเลียงการกินอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในระดับกลุ่มมี
ความสอดคล้องกับผลการศึกษาครังนีในระดับบุคคลทีพบว่า สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน
ทังสองด้านล้วนอิทธิพลทางตรงเชิงลบกับพฤติกรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพในระดับ
บุคคล ซึงข้อค้น พบในครังนีสอดคล้องกับ การศึกษาของ สตอรี; นู มาร์ค -สเตนเนอร์และเฟรนช์
(Story; Neumark-Sztainer; & French. 2002) พบว่ า ทั งปั จจั ย ในระดั บ บุ ค คลและในระดับ
สภาพแวดล้อมต่างก็ลว้ นส่งผลต่อพฤติกรรมการกินอาหารและการเลือกรับประทานอาหารในระดับ
บุคคลของวัยรุน่

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิ งทฤษฎี
1. ผลการศึกษาในครังนีสนับสนุนองค์ประกอบรูปแบบการกินทัง 3 ประเภท ไม่วา่ จะเป็ น
รูปแบบการกินเพราะอารมณ์ รูปแบบการกินเพราะสิงกระตุน้ ภายนอก และรูปแบบการกินแบบจํากัด
ตนเอง แม้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนีจะเป็ นกลุ่มนักเรียนหญิงมัธยมปลาย แต่จากข้อค้นพบ
ดังกล่าวจึงสนับสนุนภาวะเชิงสันนิษฐานของรูปแบบการกินทัง 3 ด้านในบริบทสังคมไทยอย่างน้อย
ก็ในประชากรกลุ่มนี ดังนันรูปแบบการกินทีรวบรวมโดยฟาน สทรีน และคนอืนๆ (Van Strien ; et
al. 1986) จึงเป็ นอีกแนวคิดหนึงทีน่าจะสามารถนํามาใช้ในการทําความเข้าใจพฤติกรรมการกินของ
กลุ่มประชากรไทยได้ อย่างไรก็ตามเพือให้มีความมันใจในการนําทฤษฎีนีมาใช้ การศึกษาและ
ตรวจสอบแนวคิดรูปแบบการกินในประชากรกลุ่มอืนน่าจะได้รบั การดําเนินการต่อไป
ในส่วนของการใช้แนวคิดรูปแบบการกินในการปฏิบตั งิ านหรือการศึกษาพฤติกรรมการกิน
ของนักศึกษามัธยมปลายหญิงนัน สามารถนํารูปแบบการกินอย่างใดอย่างหนึงไปแยกใช้ได้อย่าง
อิส ระ หรือใช้ร่วมกัน ทัง 3 ชนิดก็ไ ด้ตามแต่วตั ถุ ประสงค์ของการดําเนิน งานหรือการวิจ ยั ทังนี
เนืองจากผลการศึกษาทีพบว่าเหตุและผลของรูปแบบการกินแต่ละชนิดแตกต่างกัน ผลการศึกษาที
พบว่าความแปรปรวนร่วมระหว่างรูปแบบการกินทัง 3 ชนิดมีค่าไม่สงู นัก และทฤษฎีทอยู
ี เ่ บืองหลัง
รูปแบบการกินทัง 3 ประเภททีแตกต่างกัน การกินเพราะอารมณ์มพี นฐานมาจากกลุ
ื
่มทฤษฎีจติ กา
ยาพาธ การกินเพราะสิงกระตุ้นภายนอกมีรากฐานมาจากกลุ่มทฤษฎีผลกระทบจากภายนอก และ
รูปแบบการกินแบบจํากัดตนเองมีรากฐานมาจากกลุ่มทฤษฎีการยับยังด้วยกระบวนการรูก้ ารคิด
2. ในส่วนของสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนนัน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพหุ
ระดับพบว่าในระดับโรงเรียนสามารถแบ่งออกได้เป็ น 1 ประเภทได้แก่ ความพรังพร้อมของอาหาร
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การมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัด และการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนัก
ซึงแตกต่างจากแบบจําลองทีเสนอโดยสวินเบิร์น; เอ็กเกอร์ และราซา (Swinburn; Egger; & Raza.
1999) ผลการศึกษาครังนีจึงนํามาสู่ขอ้ เสนอเรืองแบบจําลองทางเลือกของสภาพแวดล้อมในระดับ
โรงเรียนทีอาจเอือให้เกิดความอ้วน ว่าอาจสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
ข้อค้น พบทีขัดแย้ง กับการศึกษาทีผ่านมาสะท้อนให้เห็น ข้อเท็จ จริง ทีสําคัญ 2 ประการ
ประการแรกคือ การศึก ษาทีผ่ า นมายัง พบว่า แนวคิด เรืองสภาพแวดล้อ มยัง มีอ ยู่อ ย่า งจํา กัด
การศึกษาเพือทําความเข้าใจกรอบแนวคิดและทฤษฎีของสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน
ประเด็นทีจําเป็ น เนืองจากอาจกรอบแนวคิดและทฤษฎีส่งผลต่อทังการนําแนวคิดไปวางนโยบาย
หรือกําหนดแนวปฏิบตั ิ นอกจากนียังส่งผลต่อการวิจยั ทังเรืองของการพัฒนาเครืองมือสําหรับการ
วิจยั และการนิยามตัวแปรในการศึกษา ประการทีสองคือ จากทีข้อค้นพบทีว่าสภาพแวดล้อมทีเอือให้
เกิดความอ้วนในระดับโรงเรียนแตกต่างจากกรอบแนวคิดของสวินเบิรน์ ดังทีกล่าวมาแล้วข้างต้น จึง
มีความเป็ นไปได้วา่ สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนในแต่ละระดับ เช่น โรงเรียน ตําบล อําเภอ
หรือจังหวัด อาจมีกรอบแนวคิดทฤษฎีหรือองค์ประกอบทีแตกต่างกันออกไป การนําแนวคิดเรือง
ของสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนไปใช้จงึ ทําความเข้าใจสภาพแวดล้อมแต่ละระดับเสียก่อน
ข้อค้น พบในการศึกษาครังนีได้เสนอกรอบทฤษฎีใ นการทําความเข้าใจสภาพแวดล้อมทีร ะดับ
โรงเรียนในบริบทสังคมไทยว่าประกอบไปด้วย ความพรังพร้อมของอาหาร การมีทรัพยากรด้านการ
ออกกําลังกายจํากัด และการขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนําหนัก
3. ผลการศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนมีลกั ษณะเป็ นตัวแปรพหุระดับ
กล่าวคือสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนมีความแปรผันทังในระดับโรงเรียนไม่ว่าจะเป็ นสภาพ
ร้านค้าภายในโรงเรียนและบริเวณรอบ นอกจากนียังแปรผันในระดับบุคคลตามความรับรูข้ องบุคคล
ผลการศึกษาในครังนีจึงสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม การพัฒนา
แนวคิดและทฤษฎีทเกี
ี ยวกับสภาพแวดล้อมกับพฤติกรรมของบุคคลจึงควรให้ความสําคัญ กับทัง
สภาพแวดล้อ มทางกายภาพในฐานะตัว กํา หนดทางเลือ กในการแสดงพฤติก รรมของบุ ค คล
(potential environment) พร้อ ม ๆ กับ การคํา นึ ง ถึง สภาพแวดล้อ มทีบุ ค คลรับ รู้ (experienced
environment) การเข้าใจสภาพแวดล้อมในลักษณะพหุระดับทีจะช่วงให้เข้าใจกระบวนการยอมรับ
ปรับตัวหรือต่อรองกับสภาพแวดล้อมอันส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเป้ าหมายตามมา เช่นเดียวกับการ
นําทฤษฎีทเกี
ี ยวข้องกับสภาพแวดล้อมไปใช้ ควรคํานึงถึงความซับซ้อนของปรากฏการณ์ดงั กล่าว
ด้วย
4. ผลการศึกษาในครังนีพบว่าตัวแปรในระดับบุคคลบางตัวแปรสามารถยกระดับขึนไปเป็น
ตัวแปรในระดับกลุ่ม ตัวอย่างเช่น การรับรูค้ วามสามารถของตน (self-efficacy) สามารถยกระดับขึน
ไปเป็ น การรับรู้ความสามารถร่วม (collective-efficacy) ข้อค้น พบในการศึกษาครังนีช่วยขยาย
แนวคิดทางจิตวิท ยาหรือพฤติกรรมศาสตร์เกียวกับบุคคลออกไป แม้ว่าตัวแปรส่วนบุคคลหรือ
ปรากฏการณ์ทเกิ
ี ดขึนในระดับบุคคล แต่การปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลหรือปฏิสมั พันธ์ภายในกลุ่ม
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สามารถทําให้ตวั แปรหรือคุณลักษณะดังกล่าวยกระดับขึนไปเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มหรือปรากฏการณ์
ในระดับกลุ่มได้ด้วย การพัฒนาแนวคิดหรือทฤษฎีทางจิตวิทยาหรือพฤติกรรมศาสตร์จงึ สามารถ
ขยายขอบเขตออกไป ไม่จาํ กัดอยูใ่ นระดับบุคคลอีกต่อไป
ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้
1. ผลจากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2
องค์ประกอบได้แก่ การเลือกกินอาหารเพือสุขภาพ และ การหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ ซึงทัง
2 องค์ประกอบแยกจากกันชัดเจนและไม่มคี วามสัมพันธ์ซงกั
ึ นและกัน ข้อค้นพบในครังนีขัดแย้งกับ
ความเชือทัวไปทีมองการกินอาหารทีดีต่อสุขภาพกับการกินอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพเป็ นคู่ตรงข้าม
กัน แต่ความเป็ นจริงแล้วในนักเรียนหญิงการกินในทัง 2 ลักษณะอาจเกิดควบคู่กนั ไป ตัวอย่างเช่น
นักเรียนกินพิซซ่าทีอุดมไปด้วยไขมันคู่กบั สลัด กินอาหารคลีนจากนันจึงกินเค้กเป็ นของหวาน การ
เลือกกินผัดผักหรือผักทอด ในการปรับเปลียนพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพจําเป็ น ต้องมี
กระบวนการส่งเสริมและควบคุมการกินในทัง 2 ลักษณะไปพร้อม ๆ กัน ไม่ได้มองเป็ นการเลือกกิน
อาหารเพือสุขภาพและการกินอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพเป็ นคู่ตรงข้ามทีเชือว่าการเพิมพฤติกรรมด้าน
หนึงจะลดพฤติกรรมอีกด้านหนึง
2. ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการกินมีอทิ ธิพลต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ การหลีกเลียง
อาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ และค่าดัชนีมวลกาย แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมพฤติกรรมการกินอาหาร
เพือสุขภาพควรจะให้ความสนใจกับรูปแบบการกินและช่วยเพิมทักษะบางประการทีช่วยปรับเปลียน
รูปแบบการกิน อีกด้วย ตัวอย่างเช่น รูปแบบการกิน เพราะอารมณ์ ท ีสูง ส่ง ผลให้นักเรียนมีก าร
หลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพตํา การส่งเสริมหรือการให้ทกั ษะการจัดการกับอารมณ์จะช่วยให้
นักเรียนสามารถจัดการกับอารมณ์ดขี นึ โดยไม่ตอ้ งใช้อาหารหวานและมันเป็ นเครืองมือในจัดการกับ
อารมณ์ รูปการกินแบบจํากัดส่งผลต่อการกินอาหารเพือสุขภาพและการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อ
สุขภาพแต่นํามาซึงการกินแบบควบคุมไม่ได้ การให้ทกั ษะในการกินเช่น การแบ่งอาหารเป็ นมือเล็ก
ๆ มากกว่า มือและสามารถกินอาหารทีอยากได้ แต่ให้กนิ ปริมาณน้อย ตลอดจนทักษะการจัดการ
กับสถานการณ์บางอย่างทีอาจส่งผลต่อกระบวนการควบคุมการกินด้วยกระบวนการรู้การคิด เช่น
ในสถานการณ์ทนัี กเรียนมีโอกาสกินอาหารปริมาณมากและจัดการกับสิงแวดล้อมได้ตํา นักเรียนมี
แนวโน้ มทีจะเสียการควบคุมด้ว ยการรู้ก ารคิดไป (เช่น เมือกิน บุพเฟ่ ต์กบั เพือนซึงจัดการกับ
สภาพแวดล้อมได้น้อย มีการควบคุมด้วยการรูก้ ารคิดลดลงและเกิดความคิดว่าเลยตามเลยจึงส่งผล
ให้กนิ อาหารปริมาณมากอย่างควบคุมไม่ได้) การเพิมการเพิมอํานาจภายในตน (internal locus of
control) จะช่วยให้บุคคลไม่สญ
ู เสียกระบวนการควบคุมด้วยการรูก้ ารคิดไป
3. การรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ูปร่างผอมบางและเจตคติต่อการกินอาหาร
เพือสุขภาพเป็ นปัจจัยทีช่วยให้นกั เรียนหญิงควบคุมและระมัดระวังการกินของตนเองทังในเรืองของ
การกินอาหารทีดีต่อสุขภาพและหลีกเลียงอาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาในครัง
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นีกลับพบอีกว่าการรับรู้แรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ูปร่างผอมบางและเจตคติการกินอาหาร
เพือสุขภาพมีอทิ ธิพลทางบวกกับค่าดัชนีมวลกาย เนืองจากภาวะนําหนักของนักเรียนมัธยมปลาย
หญิง ถูกผูกโยงกับความสวยงามและความอัปลักษณ์ การรับรู้แรงกดดัน ทางสัง คมวัฒนธรรม
วัฒนธรรมให้มรี ปู ร่างผอมบางและเจตคติการกินอาหารทีสูงส่งผลให้มแี นวโน้มทีจะมีรูปแบบการกิน
อาหารแบบจํากัดสูง ขึน นํ ามาสู่ค่าดัชนีมวลกายทีสูงตามผลการศึกษาครังนี หรืออาจตามมาซึง
ความผิดปกติของการกินดังเช่นพบในการศึกษาอืน ๆ ทีผ่านมา การดําเนินกิจกรรมป้ องกันปัญหา
ภาวะนําหนักเกินหรืออ้วนในกลุ่มนักเรียนหญิงจึงไม่ควรมุ่งเน้นแค่ความสวยงามของรูปร่าง ทีแม้
อาจจะได้ผลในการควบคุมและจํากัดการกินในระยะสัน แต่เป็ นการผลิตซําเชิงสัญลักษณ์ทเกี
ี ยวข้อง
กับความอ้วนและความงามอันจะส่งผลให้การควบคุมนําหนักไม่ได้ผลในระยะยาว รวมถึงอาจส่งผล
ให้เกิดพฤติกรรมการกินทีผิดปกติอนื ๆ เช่น anorexia nervosa, bulimia nervosa ตามมาอีกด้วย
กิจกรรมทีดําเนินการป้ องกันปัญหาภาวะนําหนักเกินและปัญหาการกินในนักเรียนมัธยมปลายหญิง
ควรมุ่งเน้นทีสุขภาพทีแข็งแรงของผูห้ ญิงแทน รวมถึงการดําเนินการไม่ควรผลิตซําแต่ควรรือถอน
ความเชือว่ารูปร่างของผูห้ ญิงทีสวยตามอุดมคติของสังคมมีอยูเ่ พียงอย่างเดียว คือ รูปร่างทีผอมบาง
4. ผลการศึก ษาพบว่า สภาพแวดล้อ มทัง 2 ระดับ คือ ในระดับ โรงเรีย นและการรับรู้
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนระดับบุคคลต่างก็มอี ทิ ธิพลต่อการกินอาหารเพือสุขภาพและค่าดัชนีมวล
กาย ดังนันในการดําเนินโปรแกรมป้ องกันปัญหาความอ้วนและนําหนักเกินในระดับสิงแวดล้อมของ
โรงเรียนนัน ควรจะดําเนิน การร่วมกับการรับรู้ส ภาพแวดล้อมในโรงเรียนของนักเรียนอีก ด้ว ย
ตัวอย่างเช่น เมือเพิมอุปกรณ์หรือสถานทีออกกําลังกายในโรงเรียนแล้ว ควรทําควบคู่กบั การส่งเสริม
ให้นกั เรียนรับรูว้ า่ ตนเองสามารถเข้าถึงทรัพยากรเหล่านัน ดังกรณีเช่น โรงเรียนสร้างสนามฟุตบอล
แต่มกี ฎให้นกั เรียนใช้แค่บางเวลาเพือป้ องกันหญ้าตาย อีกทังเวลาดังกล่าวมักเป็ นเวลาทีนักเรียนเข้า
ไม่ถงึ หรือเป็ นช่วงทีนักกีฬาโรงเรียนใช้ ส่งผลมีทรัพยากรเกียวกับการออกกําลังจริงในทางกายภาพ
แต่นักเรียนเข้าไม่ถึงทรัพยากรเหล่านันทางการรับรู้ของบุคคล การเข้าถึงทรัพยากรเหล่านันไม่
จํากัดแค่อนุ ญาตให้ใช้ แต่เกียวโยงไปถึงการจัดสรรทรัพยากร (เช่น เด็กเล็ก -เด็กโต รุ่นพี-รุ่นน้อง
นักเรียนทัวไป-นักกีฬา ฯลฯ) และการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์ (เช่น อุปกรณ์ ท ีเกียวข้อง ราคา
ค่าบริการ ฯลฯ) อีกด้วย
5. ในการวางนโยบายทีเกียวกับการป้ องกันปั ญหาทีเกียวข้องกับภาวะนําหนักเกินความ
อ้วนนัน ผลการศึกษาพบว่าการมีนโยบายทีเกียวกับความอ้วนมากช่วยให้นักเรียนหญิงหลีกเลียง
อาหารทีไม่ดตี ่อสุขภาพได้ แต่ผลในทางตรงข้ามคือโรงเรียนใดทีใช้นโยบายมากส่งผลให้นักเรียน
หญิงมีความเชือมันในความสามารถของกลุ่มทีเกียวกับการกินน้อย อีกทังนักเรียนทีรับรูว้ า่ โรงเรียน
มีนโยบายเกียวกับนําหนักมากมีแนวโน้มทีจะมีค่าดัชนีมวลกายสูง ข้อค้นพบดังกล่าวจึงสะท้อนให้
เห็น ผลทางลบทีไม่คาดคิด (unintended consequence) ของการดําเนิน นโยบายในกลุ่มนักเรียน
หญิง ดังนันการวางนโยบายหรือการจัดโครงการดําเนินการตามนโยบายทีเกียวข้องกับภาวะนําหนัก
เกิน และโรคอ้วน ควรระมัดระวัง และมีความละเอียดอ่อนต่อความเป็ น หญิง หรือการมุ่ง ควบคุม
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พฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์แทนทีจะเสริมกําลัง (empower) ให้เกิดความเชือมันในการเปลียนแปลง
พฤติกรรมด้วยตนเอง ตลอดจนการดําเนินนโยบายควรกําหนดผลลัพธ์ทต้ี องการเป็ นคุณลักษณะ
ทางจิตใจอืน ๆ เช่น การเชือมันในความสามารถตนเองเกียวกับการกิน คุณภาพชีวติ การเห็นคุณค่า
ในตนเอง ฯลฯ นอกเหนือจากภาวะนําหนักเพียงอย่างเดียว
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนีเป็ นนักเรียนหญิงระดับชันมัธยมปลาย
เท่านัน ซึงอาจส่งผลต่อการอ้างอิงไปสู่ประชากรกลุ่มอืน ดังนันในการวิจยั ครังต่อไปน่าจะศึกษาใน
ประชากรกลุ่มอืน ๆ ทีแตกต่างออกไป เช่น นักเรียนหญิงระดับชันอืน ๆ นักเรียนชายหรือไม่แยก
เพศ เนืองจากกลุ่มประชากรอืนอาจมีรปู แบบการกิน การรับรูส้ ภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน
หรือความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและผลทีเกียวข้องกับนําหนักและการกินเพือสุขภาพทีแตกต่างกัน
ออกไป
2. การศึกษาครังนีผู้วจิ ยั มุ่งศึกษาสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนในระดับโรงเรียน
อย่างไรก็ตามในความเป็ นจริงสิงแวดล้อมนันไม่จํากัดอยู่เพียงแค่ระดับโรงเรียน แต่ยงั รวมไปถึง
สิงแวดล้อมในระดับอืนทีใหญ่กว่าไม่ว่าจะเป็ นในระดับอําเภอทีมีความเป็ นเมือง กึงเมืองและชนบท
หรือกลุ่มเพือน หรือสิงแวดล้อมทีเล็กกว่าห้องเรียนและครูประจําชัน นอกจากนีนักเรียนไม่ไ ด้
เกียวข้องกับโรงเรียนตลอดเวลา ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างสิงแวดล้อมในครอบครัว ละแวกบ้าน
ฯลฯ การศึกษาครังต่อไปจึงอาจศึกษาปั จจัยทางด้านสิงแวดล้อมในบริบทอืน เพือให้เข้าใจอิทธิพล
ของสิงแวดล้อมทีส่งผลต่อพฤติกรรมการกินและสภาวะนําหนักมากขึน
3. การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัม พัน ธ์พหุร ะดับในการวิจ ยั ครังนี พบว่า
สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนทัง 3 ด้านมีอทิ ธิพลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกิน
ทังในระดับบุคคลและระดับกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะในระดับบุคคลนันพบว่าการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนในการกินระดับบุคคลทําหน้าทีเป็ นตัวแปรคันกลางระหว่างสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความ
อ้วนกับรูปแบบการกินอาหารด้วย ซึงการรับรู้ความสามารถของตนนันมีความเกียวข้องกับความ
คาดหวัง ผลทีจะเกิดขึน (Outcome Expectation) ตามแนวคิด social cognitive theory ดัง นันใน
การวิจยั ครังต่อไปทีศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการกินอาหารอาจศึกษาโดยเพิมเติมตัวแปรเชิงเหตุท ี
เกียวข้องกับการรับรูค้ วามสามารถตนเอง เช่น ความคาดหวังผลทีจะเกิดขึน เพือให้เกิดความชัดเจน
ในการระบุตวั แปรเชิงเหตุทมีี ความสําคัญ ต่อการอธิบายกลไกการเกิดพฤติกรรมการกิน อาหารที
เหมาะสมและไม่เหมาะสมรวมทีนําไปสู่สภาวะนําหนักตัวต่อไป
4. จากผลการวิจ ยั ครังนีพบว่าไม่มีอิท ธิพลทางตรงข้ามระดับจากตัวแปรเชิง เหตุด้า น
สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วนทัง 3 ด้าน ในระดับกลุ่มโรงเรียน ต่อตัวแปรรูปแบบการกิน
เพราะสิงกระตุ้นภายนอกและการกินแบบจํากัดตนเองในระดับบุคคล แต่พบว่ามีความสัมพันธ์ใ น
ระดับบุคคลของความพรังพร้อมของอาหารกับรูปแบบการกินเพราะอารมณ์ รูปแบบการกินเพราะสิง
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กระตุ้นภายนอก ความสัมพันธ์ของการมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัดกับรูปแบบการกิน
เพราะอารมณ์และรูปแบบการกินแบบจํากัดตนเอง ซึงอาจเกิดจากการรับรู้ของแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างกันแม้ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมจริงร่วมกัน แสดงว่ายังคงมีตวั แปรอืนทีผูว้ จิ ยั ไม่ได้ศกึ ษา
หรือควบคุมในการวิจยั ครังนี ดังนันในการวิจ ยั ครังต่อไปทีต้องการอธิบายสาเหตุการเกิดลักษณะ
พฤติกรรมการกินทีไม่เหมาะสมของวัยรุ่นหญิงนัน อาจศึกษาโดยเพิมเติมตัวแปรจิตลักษณะอืน ที
เกียวข้องกับการรับรู้สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดความอ้วน เช่น ความภาคภูมใิ จในรูปร่าง(bodyesteem) ลักษณะบุคลิกภาพ อาทิ ลักษณะบุคลิกภาพแบบหวันวิตกทางอารมณ์ (neuroticism)
ลัก ษณะบุ ค ลิก ภาพแบบเข้า สัง คม (extraversion)เป็ นต้ น สอดคล้ อ งกับ แนวคิด reciprocal
determinism ของแบนดูร า (Bandura.
) ทีมองความซับซ้อนระหว่างปฏิส มั พัน ธ์ร ะหว่าง
บุคคลกับสิงแวดล้อม โดยสิงแวดล้อมจะเป็ นตัวกําหนดทางเลือกในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
ส่วนบุคคลจะเป็ นผูร้ บั รู้ วิเคราะห์และประมวลผลเกียวกับสิงแวดล้อมดังกล่าว ก่อนทีจะตัดสินใจและ
เลือกทีจะแสดงออกมาเช่น ไรในสภาพล้อมนัน ซึงอาจแสดงให้เห็นถึงความสัมพัน ธ์หรืออิทธิพล
ระหว่างตัวแปรได้มากขึนเพือทีจะสามารถอธิบายกลไกการเกิดรูปแบบพฤติกรรมการกินของวัยรุ่น
หญิงได้ดขี นึ
5. ควรมีการศึกษาในส่วนของของนโยบายและการดําเนินการเชิงโยบายในการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาความอ้วนในแง่ของนโยบายมีความละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพหรือพัฒนาการตาม
ช่วงวัยเพียงใด ตลอดจนการศึกษาวิจยั ประสิทธิผลของการแทรกแซง (intervention) ทีเกียวกับการ
ส่งเสริมป้ องกันโรคอ้วน ควรมีการศึกษาตัวแปรผลลัพธ์อนื ๆ นอกเหนือจากภาวะนําหนักด้วย เช่น
การเห็นคุณค่าในตนเอง คุณภาพชีวติ เพือเป็ นการดูแลและปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพทีรอบด้าน
กว่าการมองปั ญหาเรืองความอ้วนแบบลดส่วน (reductionism) เหลือเพียงแง่มุมทางร่างกายและ
นําหนักเพียงอย่างเดียว แต่ละเลยเรืองของจิตใจและสังคมไป
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เรียน ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
ด้วยข้าพเจ้านางสาวสุพ ัต รา สกุลศรีประเสริฐ หัวหน้าโครงการวิจ ัย สังกัด สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ป ระยุ ก ต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์ทําวิจยั เรือง “ปั จจัยเชิงเหตุและผลของรูปแบบการกิน
อาหารของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ” ซึงประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะ
ได้รบั คือ ทราบถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั กลุ่มนี อันจะเป็ นแนวทางในการพิจารณาออกแบบและเลือก
โปรแกรมป้ องกันปั ญหาจากรูปแบบการรับประทานอาหารกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารทีเหมาะสม ท่านได้รบั เชิญให้เข้าร่ วม
การวิจยั นีเพราะเป็ นนักเรียนหญิงชันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ในการนีผูว้ ิจยั มีความจําเป็ นต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเรือง “ปั จจัยเชิงเหตุและผลของรูปแบบการรับประทานอาหารของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย” ซึงประกอบด้วยคําถาม 7 ส่วน จํานวน 101 ข้อ ดังนี ข้อมูลทัวไป เจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ รูปแบบการกินอาหาร
พฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ สภาพแวดล้อมทีก่อให้เกิดความอ้วน การรับรู้ความสามารถของตนในการกิน และการรับรูแ้ รง
กดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มรี ูปร่างผอมบาง ใช้เวลาในการตอบประมาณ 30 นาที - 1 ชัวโมง ผูว้ จิ ยั จะขอรับแบบสอบถามคืนโดยรอ
รับแบบสอบถามด้วยตนเอง
เนืองจากแบบสอบถามประกอบด้วยคําถามหลายส่วน จึงขอความกรุณาให้ท่านพิจารณาตอบตามความรู้สกึ ของท่านให้
มากทีสุด โดยข้อมูลและคําตอบทังหมดจะถูกปกปิ ดเป็ นความลับ และจะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาครังนีโดยออกมาเป็ น
ภาพรวมของการวิจยั เท่านัน จึงไม่มีผลกระทบใดๆต่อผูต้ อบหรือหน่ วยงานของผูต้ อบ เนืองจากไม่สามารถนํ ามาสืบค้นเจาะจงหา
ผูต้ อบได้ ท่านมีสิทธิทีจะไม่ตอบคําถามข้อใดข้อหนึง หากท่านไม่สบายใจหรืออึดอัดทีจะตอบคําถามนัน หรือไม่ตอบแบบสอบถาม
ทังหมดเลยก็ได้ โดยไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านใดๆของท่าน ท่านมีสทิ ธิทีจะไม่เข้าร่วมการวิจยั ก็ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผล
หากผูเ้ ข้าร่วมวิจยั มีขอ้ สงสัยเกียวกับการวิจยั หรือแบบสอบถาม สามารถติดต่อสอบถามได้ที สถานทีติดต่อสถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันและเวลาราชการ หรือ โทรศัพท์ทติี ดต่อได้ 086-5394297
โครงการวิจยั นีได้รบั การพิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ใบรับรองเลขที SWUEC/E-225/2559

หากท่านได้ร บั การปฏิบ ตั ิทีไม่ตรงตามทีระบุไ ว้ หรือมีขอ้ ร้องเรียน ท่านสามารถติดต่อ ไปยัง ประธาน
คณะกรรมการพิจ ารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ หรือผูแ้ ทน ได้ที ส่วนงานพิจารณาจริยธรรมวิจยั ในมนุ ษ ย์
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปั ญญาและวิ จยั อาคาร ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชัน โทร ต่อ
โทรสาร: ( ) ขอขอบพระคุณทีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุพตั รา สกุลศรีประเสริฐ)
ผูว้ จิ ยั
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แบบสอบถามเจตคติ ต่อการกิ นอาหารเพือสุขภาพ
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2. ฉันพูดคุยแลกเปลียนกับกับบุคคลอืน
เกียวกับการกินอาหารเพือสุขภาพตามหลัก
โภชนาการทีดี
3. ฉันรูส้ กึ สบายใจเมือได้กนิ อาหารทีดีม ี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ
4. การเริมต้นกินอาหารเพือสุขภาพ ไม่ใช่เรือง
ยากลําบากสําหรับฉัน
5. ฉันยินดีทจะเริ
ี มต้นกินอาหารทีดีม ี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ
6. ฉันเชือว่าวัยรุน่ ควรกินอาหารทีมี มีเส้นใย
สูง คลอเรสเตอรอลตํา
7. การได้กนิ อาหารทีดีมปี ระโยชน์ต่อสุขภาพ
เป็ นเรืองทีฉันพึงพอใจ
8. ฉันมีความสนใจเกียวกับการกินอาหารเพือ
สุขภาพตามหลักโภชนาการทีดี
9. ฉันคิดว่าการเคียวอาหารให้ละเอียดก่อน
กลืนนันเป็ นวิธกี ารกินอาหารทีถูกต้อง
10. ฉันศึกษาหาข้อมูลเกียวกับการกินอาหาร
เพือสุขภาพจากสือต่างๆ เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
อินเตอร์เน็ต

ไม่
เห็น
ด้วย

ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่เห็น เห็นด้วย
ด้วย

เห็น
ด้วย

เห็น สําหรับ
ด้วย ผูว้ ิ จยั
มาก
ทีสุด
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แบบสอบถามรูปแบบการกิ นอาหาร
คําชีแจง: โปรดอ่านข้อความด้านล่างแล้วสํารวจดูวา่ ข้อความดังกล่าวตรงกับนักเรียนเพียงใด ให้
ทําเครืองหมาย  ในช่องทีสอดคล้องกับตนเองมากทีสุด
ข้อคําถาม
1. เวลาทีรูส้ กึ หงุดหงิด ฉันกินเพือให้อารมณ์ ดี
ขึน
2. เมือรูส้ กึ สับสนหรือว้าวุน่ ใจ ฉันกินเพือให้
ตนเองรูส้ กึ สงบ
3. ฉันกินอาหารมือเย็น น้อยกว่าทีฉันอยาก
เพือควบคุมนําหนัก
4. ถ้าฉันอารมณ์เสีย ฉันจะกินอาหารใน
ปริมาณมาก
5. ฉันกินได้มากกว่าปกติ ถ้าอาหารนันมี
รสชาติอร่อย
6. ฉันไม่กนิ อาหารหรือเครืองดืมทีผูอ้ นเตรี
ื ยม
ไว้ให้ เพราะกลัวว่านําหนักตัวจะเพิมขึน
7. อาหารทีดูน่ากินและมีกลินหอม ทําให้ฉนั กิน
ได้มากกว่าปกติ
8. ฉันหมันตรวจสอบตนเองเสมอว่า ในแต่ละ
มือ ฉันได้กนิ อะไรไปบ้าง
9. เวลาทีฉันเศร้าหรือท้อแท้ การหาอะไรกินทํา
ให้ฉนั รูส้ กึ ดีขนึ
10. ถ้าเห็นอาหารหรือขนมทีดูน่ากิน ฉันรูส้ กึ
อยากกินสิงนันแม้วา่ จะไม่หวิ
11. เวลาทีฉันเหงา ฉันปลอบใจตัวเองด้วยการ
กินอาหารหรือขนมทีฉันชอบ
12. ถ้าฉันกินมากเกินไป วันต่อมาฉันจะกินให้
น้อยลง
13. ฉันกินอาหารมากขึน ถ้าช่วงเวลานันฉัน
เครียด
14. ถ้าฉันเดินผ่านร้านขายอาหาร ขนม หรือ
เครืองดืมต่างๆ ฉันจะซือของทีอยากกิน
เสมอ
15. ฉันพยายามทีจะไม่กนิ ของจุบจิบ เพราะฉัน
ต้องการควบคุมนํ าหนักตัวไม่ให้เพิมขึน

ไม่เคย
ทําเลย

นานๆ
ครัง
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ทําเป็ น
ประจํา

สําหรับ
ผู้วิจยั

182
ข้อคําถาม
16. การกินอะไรซักอย่าง ช่วยลดความกังวลของ
ฉันได้
17. การเห็นอาหารทีโฆษณาในโทรทัศน์ หรือ
จากสือออนไลน์ ทําให้ฉนั รูส้ กึ อยากกิน
อาหารนันบ้าง
18. ฉันพยายามทีจะไม่กนิ อาหารก่อนนอน
เพราะฉันกําลังควบคุมนําหนักตัว
19. ในเวลาทีฉันรูส้ กึ หวาดหวัน ฉันหาอะไรสัก
อย่างมากิน
20. ถ้าฉันได้ยนิ หรือได้ฟังคนอืนๆ พูดถึงอาหาร
บางอย่างว่ามีรสชาติดมี าก ฉันจะรูส้ กึ อยาก
กินอาหารชนิดนันด้วย
21. ฉันจะกินเฉพาะในเวลาอาหารเท่านัน แม้ว่า
ฉันจะรูส้ กึ หิวก่อนทีจะถึงเวลาอาหารก็ตาม
22. เมือต้องเผชิญกับเหตุการณ์ทยากลํ
ี
าบาก
ฉันจะกินเพือให้ตนเองรูส้ กึ ดีขนึ
23. ถ้าเห็นคนอืนกินอาหารบางอย่าง ฉันรูส้ กึ
อยากกินอาหารชนิดนันด้วย
24. ฉันจะรูส้ กึ ผิดอย่างมาก ถ้าฉันกินอาหารหรือ
ขนมหวานมากเกินไป
25. เมือฉันต้องทํางานกับคนทีฉันไม่ชอบ ฉันจะ
หาอาหารหรือขนมมากินเสมอ
26. ฉันอดอาหารเพือควบคุมนํ าหนักเป็ นประจํา
27. ฉันกินอาหารหรือขนมในเวลาทีมีเรืองไม่
สบายใจ
28. เมือไปเทียวสถานทีแปลกใหม่ ฉันกินได้มาก
เป็ นพิเศษ
29. ในยามทีผิดหวัง อาหารหรือขนมทําให้ฉนั
รูส้ กึ ดีขนึ
30. หากนําหนักของฉันเพิมขึน ฉันจะกินอาหาร
น้อยลงกว่าเดิม
31. หลังจากกินอาหารหรือขนมหวาน ฉันกังวล
เรืองนําหนักตัว
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ทําเลย
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แบบสอบถามพฤติ กรรมการกิ นอาหารเพือสุขภาพ
คําชีแจง: โปรดอ่านข้อความด้านล่างแล้วสํารวจดูวา่ ข้อความดังกล่าวตรงกับนักเรียนเพียงใด ให้
ทําเครืองหมาย  ในช่องทีสอดคล้องกับตนเองมากทีสุด
ข้อคําถาม
1. ฉันเลือกซืออาหารอย่างระมัดระวัง เพือให้ได้
กินอาหารทีปราศจากสารเคมีและสารตกค้าง
ทีอาจเป็ นอันตราย
2. ฉันกินอาหารหลากหลายชนิดเพือให้ได้
สารอาหารครบถ้วน
3. ฉันเลือกกินเนือสัตว์ทมีี ไขมันตํา เช่น เนือ
ปลา อกไก่ แทนเนือสัตว์ติดมัน
4. ฉันเลือกกินข้าวเป็ นอาหารหลัก แทนการกิน
อาหารแปรรูปอืน ๆ (เช่น ก๋วยเตียว ขนมปั ง
ขนมจีน)
5. ฉันกินผักใบเขียว ( เช่น ตําลึง ผักหวาน
ผักบุง้ ผักกะเฉด คะน้า บล็อกโคลี ผักโขม
กวางตุง้ กะหลําปลี ผักป๋ วยเล้ง บัวบก)
6. ฉันกินผลไม้ทมีี นําตาลน้อย กากใยสูง (เช่น
มะละกอ แอปเปิ ล ฝรัง แก้วมังกร)
7. ฉันกินขนมหวาน เช่น ขนมไทย ขนมเค้ก
คุกกี พาย ช็อกโกเลต ไอศกรีม ลูกอม
8. ฉันกินอาหารฟาสต์ฟ้ ูด (เช่น แฮมเบอร์เกอร์
แซนด์วชิ พิซซ่า โดนัท มันฝรังทอด)
9. ฉันกินอาหารเนือสัตว์แปรรูป (เช่น ไส้กรอก
กุนเชียง ลูกชิน เบคอน ปลากระป๋ อง ปูอดั )
10. ฉันกินขนมทานเล่นหรือขนมกรุบกรอบ
11. ฉันดืมเครืองดืมทีมีรสหวาน (เช่น ชา กาแฟ
นําหวาน นําผลไม้หรือสมุนไพรทีใส่นําเชือม
นําอัดลม)
12. ฉันกินขนมจุบจิบระหว่างมืออาหาร
13. ฉันกินอาหารหรือขนมในตอนกลางคืนก่อน
นอน

ไม่เคย
ทําเลย
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แบบสอบถามสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิ ดความอ้วน
คําชีแจง: โปรดอ่านข้อความด้านล่างแล้วสํารวจดูวา่ ข้อความดังกล่าวตรงกับนักเรียนเพียงใด ให้
ทําเครืองหมาย  ในช่องทีสอดคล้องกับตนเองมากทีสุด
ข้อคําถาม
1. ร้านข้าวในโรงอาหารของโรงเรียนมีขา้ วกล้อง
ธัญพืชหรืออาหารทีใส่ผกั ให้เลือกซือได้ตาม
ความชอบ
2. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนไม่ปลอดภัย
ทําให้นกั เรียนไม่คอ่ ยอยากทีจะออกกําลังกาย
3. อาหารสุขภาพ เช่น เนือปลา ธัญพืช ข้าว
กล้องทีขายในโรงเรียนของฉันราคาถูก
4. อาหารประเภทผักและผลไม้ทขายในโรงเรี
ี
ยน
มีราคาไม่แพง
5. ของทอด เช่น ไส้กรอก ไก่ ทีขายในโรงเรียน
ของฉันราคาไม่แพง
6. การใช้โรงยิม คอร์ต หรือสระว่ายนํ าส่วนใหญ่
ในโรงเรียนของฉันต้องเสียค่าธรรมเนียมการเข้า
ใช้ทค่ี อนข้างแพง
7. ทีโรงเรียนไม่มอี ุปกรณ์สาํ หรับออกกําลังกาย
ทําให้ฉนั ต้องซืออุปกรณ์ออกกําลังกายมาใช้เอง
8. การเล่นกีฬาหรือการออกกําลังกายในโรงเรียน
มีคา่ ใช้จ่ายบางอย่างทีฉันต้องเสีย เช่น ค่า
สมาชิก ค่าอุปกรณ์
9. เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียนของฉันให้ขอ้ มูล
ข่าวสารเรืองของการกินอาหารทีดีต่อสุขภาพ
เป็ นประจํา
10. โรงเรียนของฉันจัดโครงการทีชวนเชิญให้
นักเรียนมาออกกําลังกาย
11. โรงเรียนของฉันได้จดั กิจกรรมหรือโครงการ
ให้นกั เรียนทีนําหนักเกิน ให้ออกกําลังกายและ
ควบคุมอาหาร

ไม่จริ ง

ค่อนข้าง
ไม่จริ ง

ค่อนข้าง
จริ ง

จริ ง
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แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนในการกิ น
คําชีแจง: โปรดอ่านข้อความด้านล่างแล้วสํารวจดูวา่ ข้อความดังกล่าวตรงกับท่านเพียงใด ให้ทาํ
เครืองหมาย  ในช่องทีสอดคล้องกับตัวท่านมากทีสุด โดย

“นักเรียนมีความมันใจว่าสามารถควบคุมตนเอง ไม่ให้กนิ อาหารหรือขนมหวานมาก
เกินไปในสถานการณ์ต่อไปนีเพียงใด”
ข้อคําถาม

1. เมือฉันรูส้ กึ โกรธ โมโห หรือฉุนเฉียว
2. ช่วงเวลาผ่อนคลาย ก่อนเข้านอน
3. เมือฉันรูส้ กึ เสียใจ หรือซึมเศร้า
4. ในเวลาทีฉันรูส้ กึ ว่าร่างกายอ่อนล้า
5. เมือฉันรูส้ กึ วิตกกังวลกับบางสิงบางอย่างทียังไม่
เกิดขึน
6. เมือฉันรูส้ กึ เหน็ดเหนือย
7. เมือฉันรูส้ กึ เครียดหรือเป็ นทุกข์ใจกับเหตุการณ์
ทีผ่านมา
8. ในเวลาทีฉันรูส้ กึ ปวดหัว
9. เมือฉันรูส้ กึ ล้มเหลว
10. ในเวลาทีฉันปวดเมือยร่างกาย
11. เมือฉันรูส้ กึ ผิดหวัง
12. ในเวลาทีฉันรูส้ กึ อึดอัด ไม่สบายเนือไม่สบายตัว
13. ในเวลาทีฉันรูส้ กึ น้อยใจ
14. ในเวลาทีฉันรูส้ กึ เหงา หรือหดหู่
15. ในเวลาทีฉันรูส้ กึ ไม่พอใจกับสิงทีเกิดขึนกับ
ตนเอง

ไม่
ค่อนข้าง ค่อนข้าง
มันใจ ไม่มนใจ
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มันใจ
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แบบสอบถามการรับรู้แรงกดดันทางสังคมวัฒนธรรมให้มีรปู ร่างผอมบาง
คําชีแจง: โปรดอ่านข้อความด้านล่างแล้วสํารวจดูวา่ ข้อความดังกล่าวตรงกับนักเรียนเพียงใด ให้
ทําเครืองหมาย  ในช่องทีสอดคล้องกับตนเองมากทีสุด
ข้อคําถาม
1. บุคคลในครอบครัวพรําบอกว่าฉันควรจะมี
รูปร่างทีผอมบางกว่านี
2. ฉันเคยมีความรูส้ กึ กดดันทีจะลดนําหนักจาก
บุคคลในครอบครัวของฉัน
3. บุคคลในครอบครัวของฉันมักแสดงความ
คิดเห็นหรือวิพากษ์วจิ ารณ์ถงึ รูปร่างของฉัน
4. บุคคลในครอบครัวทําให้ฉนั วิตกกังวลว่าฉัน
จะมีนําหนักตัวมากเกินไป
5. กลุ่มเพือนของฉันมักจะกดดันให้ฉนั ลด
นําหนัก
6. เพือนบอกอย่างชัดเจนว่าฉันควรจะมีรปู ร่าง
ทีผอมบางกว่านี
7. แฟนหรือเพือนต่างเพศมักพูดกดดันให้ฉนั
ลดนําหนัก
8. เพือนทีโรงเรียนมักพูดจาหยอกล้อถึง
นําหนักตัวหรือรูปร่างของฉัน
9. ฉันมักเปรียบเทียบรูปร่างของฉันกับเพือนๆ
ในกลุ่ม
10. ข้อมูลจากสือต่าง ๆ กดดันฉันให้ตอ้ งลด
นําหนักเพือให้มรี ปู ร่างผอมกว่านี
11. ฉันลดนําหนักเพือทีจะให้รปู ร่างผอมบาง
เหมือนดารา นักร้อง นางแบบ หรือบุคคล
สําคัญทีปรากฏตัวตามสือต่างๆ
12. ฉันอยากซือสินค้าบางอย่างมาใช้ให้มรี ปู ร่าง
ผอม สมส่วนเหมือนดารา นางแบบที
โฆษณา

ไม่จริ ง

ค่อนข้าง
ไม่จริ ง

ค่อนข้าง
จริ ง

จริ ง

จริ ง
ทีสุด

สําหรับ
ผู้วิจยั

ภาคผนวก ข
รายชือผู้ทรงคุณวุฒิทีตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือวัดทีใช้ในการวิ จยั
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รายชือผู้ทรงคุณวุฒิทีตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือวัดทีใช้ในการวิ จยั
รายชือผู้ทรงคุณวุฒผิ เู้ ชียวชาญด้านการสร้างและพัฒนาเครืองมือวัดด้านเนือหาทางด้าน
จิตวิท ยาสุขภาพ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ด้านจิตวิท ยาคลินิก ด้านจิตวิท ยาพัฒนาการ และด้าน
จิตวิทยาการศึกษา จํานวน 5 ท่าน ดังนี
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์. ดร.พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์. ดร.วีรวรรณ วงศ์ปินเพ็ชร์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. อาจารย์. ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. อาจารย์. ดร.อารยา ผลธัญญา
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์. ดร.ชุตมิ า สุรเศรษฐ์
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ค
ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
เครืองมือวัดทีใช้ในการวิ จยั หลังปรับแบบจําลองการวัด
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรเจตคติต่อการกินอาหารเพือสุขภาพ

ข้อคําถาม
1. การกินอาหารประเภททีให้เส้นใยสูง เช่น ผักและผลไม้ ช่วย
ให้ฉนั สุขภาพดี
2. ฉันพูดคุยแลกเปลียนกับกับบุคคลอืนเกียวกับการกินอาหาร
เพือสุขภาพตามหลักโภชนาการทีดี
3. ฉันรูส้ กึ สบายใจเมือได้กนิ อาหารทีดีมปี ระโยชน์ต่อสุขภาพ
4. การเริมต้นกินอาหารเพือสุขภาพ ไม่ใช่เรืองยากลําบาก
สําหรับฉัน
5. ฉันยินดีทจะเริ
ี มต้นกินอาหารทีดีมปี ระโยชน์ต่อสุขภาพ
6. ฉันเชือว่าวัยรุน่ ควรกินอาหารทีมี มีเส้นใยสูง คลอ
เรสเตอรอลตํา
7. การได้กนิ อาหารทีดีมปี ระโยชน์ต่อสุขภาพเป็ นเรืองทีฉันพึง
พอใจ
8. ฉันมีความสนใจเกียวกับการกินอาหารเพือสุขภาพตามหลัก
โภชนาการทีดี
9. ฉันคิดว่าการเคียวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนนันเป็ นวิธกี าร
กินอาหารทีถูกต้อง
10. ฉันศึกษาหาข้อมูลเกียวกับการกินอาหารเพือสุขภาพจากสือ
ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
อินเตอร์เน็ต

รวมทังฉบับ

ค่านําหนัก
องค์ประกอบ

ค่าความ
เชือมันของ
ตัวแปรแฝง

ค่า
สัมประสิทธิ
แอลฟา
ของครอ
นบาค

0.805

0.806

0.473
0.607
0.691
0.507
0.415
0.659
0.651
0.514
0.421
0.444
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ข้อคําถาม
รูปแบบการกิ นเพราะอารมณ์
1. เวลาทีรูส้ กึ หงุดหงิด ฉันกินเพือให้อารมณ์ ดขี นึ
2. เมือรูส้ กึ สับสนหรือว้าวุน่ ใจ ฉันกินเพือให้ตนเองรูส้ กึ สงบ
4. ถ้าฉันอารมณ์เสีย ฉันจะกินอาหารในปริมาณมาก
10. เวลาทีฉันเศร้าหรือท้อแท้ การหาอะไรกินทําให้ฉนั รูส้ กึ ดีขนึ
13. เวลาทีฉันเหงา ฉันปลอบใจตัวเองด้วยการกินอาหารหรือขนมที
ฉันชอบ
16. ฉันกินอาหารมากขึน ถ้าช่วงเวลานันฉันเครียด
19. การกินอะไรซักอย่าง ช่วยลดความกังวลของฉันได้
22. ในเวลาทีฉันรูส้ กึ หวาดหวัน ฉันหาอะไรสักอย่างมากิน
25. เมือต้องเผชิญกับเหตุการณ์ทยากลํ
ี
าบาก ฉันจะกินเพือให้
ตนเองรูส้ กึ ดีขนึ
28. เมือฉันต้องทํางานกับคนทีฉันไม่ชอบ ฉันจะหาอาหารหรือขนม
มากินเสมอ
31. ฉันกินอาหารหรือขนมในเวลาทีมีเรืองไม่สบายใจ
34. ในยามทีผิดหวัง อาหารหรือขนมทําให้ฉนั รูส้ กึ ดีขนึ
รูปแบบการกิ นเพราะสิ งกระตุ้นจากภายนอก
5. ฉันกินได้มากกว่าปกติ ถ้าอาหารนันมีรสชาติอร่อย
8. อาหารทีดูน่ากินและมีกลินหอม ทําให้ฉนั กินได้มากกว่าปกติ
11.ถ้าเห็นอาหารหรือขนมทีดูน่ากิน ฉันรูส้ กึ อยากกินสิงนันแม้วา่ จะ
ไม่หวิ
17. ถ้าฉันเดินผ่านร้านขายอาหาร ขนม หรือเครืองดืมต่างๆ ฉันจะ
ซือของทีอยากกินเสมอ
20. การเห็นอาหารทีโฆษณาในโทรทัศน์ หรือจากสือออนไลน์ ทํา
ให้ฉนั รูส้ กึ อยากกินอาหารนันบ้าง
23. ถ้าฉันได้ยนิ หรือได้ฟังคนอืนๆ พูดถึงอาหารบางอย่างว่ามี
รสชาติดมี าก ฉันจะรูส้ กึ อยากกินอาหารชนิดนันด้วย
26. ถ้าเห็นคนอืนกินอาหารบางอย่าง ฉันรูส้ กึ อยากกินอาหารชนิด
นันด้วย

ค่านําหนัก
องค์ประกอบ

ค่าความ
เชือมัน
ของตัว
แปรแฝง

ค่า
สัมประสิทธิ
แอลฟา
ของครอ
นบาค

0.923

0.925

0.820

0.819

0.644
0.718
0.701
0.759
0.756
0.696
0.745
0.705
0.732
0.503
0.755
0.759
0.56
0.654
0.653
0.572
0.61
0.66
0.617
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ข้อคําถาม
32. เมือไปเทียวสถานทีแปลกใหม่ ฉันกินได้มากเป็ นพิเศษ
รูปแบบการกิ นแบบจํากัดตนเอง
3. ฉันกินอาหารมือเย็น น้อยกว่าทีฉันอยาก เพือควบคุมนํ าหนัก
6. ฉันไม่กนิ อาหารหรือเครืองดืมทีผูอ้ นเตรี
ื ยมไว้ให้ เพราะกลัวว่า
นําหนักตัวจะเพิมขึน
9. ฉันหมันตรวจสอบตนเองเสมอว่า ในแต่ละมือ ฉันได้กนิ อะไรไป
บ้าง
15. ถ้าฉันกินมากเกินไป วันต่อมาฉันจะกินให้น้อยลง
18. ฉันพยายามทีจะไม่กนิ ของจุบจิบ เพราะฉันต้องการควบคุม
นําหนักตัวไม่ให้เพิมขึน
21. ฉันพยายามทีจะไม่กนิ อาหารก่อนนอน เพราะฉันกําลังควบคุม
นําหนักตัว
24. ฉันจะกินเฉพาะในเวลาอาหารเท่านัน แม้ว่าฉันจะรูส้ กึ หิวก่อนที
จะถึงเวลาอาหารก็ตาม
27.ฉันจะรูส้ กึ ผิดอย่างมาก ถ้าฉันกินอาหารหรือขนมหวานมาก
เกินไป
30.ฉันอดอาหารเพือควบคุมนํ าหนักเป็ นประจํา
35. หากนําหนักของฉันเพิมขึน ฉันจะกินอาหารน้อยลงกว่าเดิม
36. หลังจากกินอาหารหรือขนมหวาน ฉันกังวลเรืองนําหนักตัว

รวมทังฉบับ

ค่านําหนัก
องค์ประกอบ

ค่าความ
เชือมัน
ของตัว
แปรแฝง

ค่า
สัมประสิทธิ
แอลฟา
ของครอ
นบาค

0.859

0.861

0.956

0.886

0.492
0.667
0.453
0.397
0.562
0.687
0.685
0.425
0.547
0.611
0.755
0.727
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ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรพฤติกรรมการกินอาหารเพือสุขภาพ
ข้อคําถาม
พฤติ กรรมการเลือกกิ นอาหารเพือสุขภาพ
1. ฉันเลือกซืออาหารอย่างระมัดระวัง เพือให้ได้กนิ
อาหารทีปราศจากสารเคมีและสารตกค้างทีอาจ
เป็ นอันตราย
2. ฉันกินอาหารหลากหลายชนิดเพือให้ได้
สารอาหารครบถ้วน
3. ฉันเลือกกินเนือสัตว์ทมีี ไขมันตํา เช่น เนือปลา
อกไก่ แทนเนือสัตว์ตดิ มัน
4. ฉันเลือกกินข้าวเป็ นอาหารหลัก แทนการกิน
อาหารแปรรูปอืน ๆ (เช่น ก๋วยเตียว ขนมปั ง
ขนมจีน)
5. ฉันกินผักใบเขียว ( เช่น ตําลึง ผักหวาน ผักบุง้
ผักกะเฉด คะน้า บล็อกโคลี ผักโขม กวางตุง้
กะหลําปลี ผักป๋ วยเล้ง บัวบก)
6. ฉันกินผลไม้ทมีี นําตาลน้อย กากใยสูง (เช่น
มะละกอ แอปเปิ ล ฝรัง แก้วมังกร)
พฤติ กรรมการหลีกเลียงอาหารทีไม่ดีต่อสุขภาพ
7. ฉันกินขนมหวาน เช่น ขนมไทย ขนมเค้ก คุกกี
พาย ช็อกโกเลต ไอศกรีม ลูกอม
8. ฉันกินอาหารฟาสต์ฟ้ ูด (เช่น แฮมเบอร์เกอร์
แซนด์วชิ พิซซ่า โดนัท มันฝรังทอด)
9. ฉันกินอาหารเนือสัตว์แปรรูป (เช่น ไส้กรอก
กุนเชียง ลูกชิน เบคอน ปลากระป๋ อง ปูอดั )
10. ฉันกินขนมทานเล่นหรือขนมกรุบกรอบ
11. ฉันดืมเครืองดืมทีมีรสหวาน (เช่น ชา กาแฟ
นําหวาน นําผลไม้หรือสมุนไพรทีใส่นําเชือม
นําอัดลม)
12. ฉันกินขนมจุบจิบระหว่างมืออาหาร
13. ฉันกินอาหารหรือขนมในตอนกลางคืนก่อนนอน

รวมทังฉบับ

ค่านําหนัก
องค์ประกอบ

ค่าความ
เชือมันของ
ตัวแปรแฝง

ค่าสัมประสิทธิ
แอลฟาของครอ
นบาค

0.739

0.575

0.791

0.789

0.869

0.700

0.501
0.658
0.554
0.413
0.641
0.621
0.535
0.535
0.575
0.729
0.667
0.621
0.473
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแบบสอบถามสภาพแวดล้อมทีเอือให้
เกิดความอ้วน

ข้อคําถาม
ความพรังพร้อมของอาหาร
5. ร้านข้าวในโรงอาหารของโรงเรียนมีขา้ วกล้อง ธัญพืชหรือ
อาหารทีใส่ผกั ให้เลือกซือได้ตามความชอบ
29. อาหารสุขภาพ เช่น เนือปลา ธัญพืช ข้าวกล้องทีขายใน
โรงเรียนของฉันราคาถูก
31. อาหารประเภทผักและผลไม้ทขายในโรงเรี
ี
ยนมีราคาไม่แพง
33. ของทอด เช่น ไส้กรอก ไก่ ทีขายในโรงเรียนของฉันราคาไม่
แพง
การมีทรัพยากรด้านการออกกําลังกายจํากัด
14. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนไม่ปลอดภัย ทําให้นกั เรียนไม่
ค่อยอยากทีจะออกกําลังกาย
35. การใช้โรงยิม คอร์ต หรือสระว่ายนํ าส่วนใหญ่ในโรงเรียนของ
ฉันต้องเสียค่าธรรมเนียมการเข้าใช้ทค่ี อนข้างแพง
36. ทีโรงเรียนไม่มอี ุปกรณ์สาํ หรับออกกําลังกายทําให้ฉนั ต้องซือ
อุปกรณ์ออกกําลังกายมาใช้เอง
37. การเล่นกีฬาหรือการออกกําลังกายในโรงเรียนมีค่าใช้จ่าย
บางอย่างทีฉันต้องเสีย เช่น ค่าสมาชิก ค่าอุปกรณ์
การขาดนโยบายทีเกียวข้องกับการควบคุมนํ าหนัก
42. เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียนของฉันให้ขอ้ มูลข่าวสารเรืองของการ
กินอาหารทีดีต่อสุขภาพเป็ นประจํา
45. โรงเรียนของฉันจัดโครงการทีชวนเชิญให้นักเรียนมาออก
กําลังกาย
46. โรงเรียนของฉันได้จดั กิจกรรมหรือโครงการให้นกั เรียนที
นําหนักเกิน ให้ออกกําลังกายและควบคุมอาหาร

รวมทังฉบับ

ค่านําหนัก
องค์ประกอบ

ค่าความ
เชือมันของ
ตัวแปรแฝง

ค่า
สัมประสิทธิ
แอลฟา
ของครอ
นบาค

0.597

0.250

0.730

0.724

0.552

0.703

0.840

0.498

0.487
0.744
0.508
0.318
0.427
0.712
0.597
0.782
0.696
0.414
0.496
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนในการ
กิน
ข้อคําถาม
1. เมือฉันรูส้ กึ โกรธ โมโห หรือฉุนเฉียว
2. ช่วงเวลาผ่อนคลาย ก่อนเข้านอน
3. เมือฉันรูส้ กึ เสียใจ หรือซึมเศร้า
4. ในเวลาทีฉันรูส้ กึ ว่าร่างกายอ่อนล้า
5. เมือฉันรูส้ กึ วิตกกังวลกับบางสิงบางอย่างทียังไม่
เกิดขึน
6. เมือฉันรูส้ กึ เหน็ดเหนือย
7. เมือฉันรูส้ กึ เครียดหรือเป็ นทุกข์ใจกับเหตุการณ์ที
ผ่านมา
8. ในเวลาทีฉันรูส้ กึ ปวดหัว
9. เมือฉันรูส้ กึ ล้มเหลว
10. ในเวลาทีฉันปวดเมือยร่างกาย
11. เมือฉันรูส้ กึ ผิดหวัง
12. ในเวลาทีฉันรูส้ กึ อึดอัด ไม่สบายเนือไม่สบายตัว
13. ในเวลาทีฉันรูส้ กึ น้อยใจ
14. ในเวลาทีฉันรูส้ กึ เหงา หรือหดหู่
15. ในเวลาทีฉันรูส้ กึ ไม่พอใจกับสิงทีเกิดขึนกับตนเอง

รวมทังฉบับ

ค่านําหนัก
องค์ประกอบ

ค่าความ
เชือมันของ
ตัวแปรแฝง

ค่าสัมประสิทธิ
แอลฟาของครอ
นบาค

0.922

0.925

0.562
0.33
0.659
0.392
0.659
0.433
0.697
0.742
0.779
0.757
0.817
0.786
0.775
0.724
0.735
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ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการรับรูแ้ รงกดดันทางสังคมวัฒนธรรม
ให้มรี ปู ร่างผอมบาง
ข้อคําถาม
1. บุคคลในครอบครัวพรําบอกว่าฉันควรจะมีรปู ร่างที
ผอมบางกว่านี
2. ฉันเคยมีความรูส้ กึ กดดันทีจะลดนําหนักจากบุคคล
ในครอบครัวของฉัน
3. บุคคลในครอบครัวของฉันมักแสดงความคิดเห็น
หรือวิพากษ์วจิ ารณ์ถงึ รูปร่างของฉัน
4. บุคคลในครอบครัวทําให้ฉนั วิตกกังวลว่าฉันจะมี
นําหนักตัวมากเกินไป
5. กลุ่มเพือนของฉันมักจะกดดันให้ฉนั ลดนําหนัก
6. เพือนบอกอย่างชัดเจนว่าฉันควรจะมีรปู ร่างทีผอม
บางกว่านี
7. แฟนหรือเพือนต่างเพศมักพูดกดดันให้ฉนั ลด
นําหนัก
8. เพือนทีโรงเรียนมักพูดจาหยอกล้อถึงนําหนักตัว
หรือรูปร่างของฉัน
9. ฉันมักเปรียบเทียบรูปร่างของฉันกับเพือนๆใน
กลุ่ม
10. ข้อมูลจากสือต่าง ๆ กดดันฉันให้ตอ้ งลดนําหนัก
เพือให้มรี ปู ร่างผอมกว่านี
11. ฉันลดนําหนักเพือทีจะให้รปู ร่างผอมบางเหมือน
ดารา นักร้อง นางแบบ หรือบุคคลสําคัญทีปรากฏ
ตัวตามสือต่างๆ
12. ฉันอยากซือสินค้าบางอย่างมาใช้ให้มรี ปู ร่างผอม
สมส่วนเหมือนดารา นางแบบทีโฆษณา

รวมทังฉบับ

ค่านําหนัก
องค์ประกอบ

ค่าความ
เชือมันของ
ตัวแปรแฝง

ค่าสัมประสิทธิ
แอลฟาของครอ
นบาค

0.909

0.912

0.632
0.684
0.556
0.685
0.805
0.817
0.793
0.715
0.541
0.665
0.571
0.588

ประวัติย่อผู้วิจยั
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ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
ชือ ชือสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานทีเกิด
สถานทีอยูป่ ัจจุบนั
ตําแหน่งหน้าทีการปัจจุบนั
สถานทีทํางานปัจจุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2541
พ.ศ.2545
พ.ศ.2549
พ.ศ.2560

สุพตั รา สกุลศรีประเสริฐ
3 กันยายน 2523
อ.เมือง จ.เชียงราย
อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
อาจารย์ประจํา
ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรียนสามัคคีวทิ ยาคม จ.เชียงราย
วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

