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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบสอบถาม 

การถกูปลกูฝังอดุมคตเิกีย่วกบัความผอมในกลุม่นกัเรยีนหญิงระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย แบบสอบถาม 

ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมผู ้วิจัย จ�านวนทั้งหมด 21 ข้อ โดยประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่  

การถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมจากครอบครัว กลุ่มเพื่อน และสื่อ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนหญิง 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 1,372 คน ในการตรวจสอบความเที่ยงตรง แบบสอบถาม

ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน จากนั้นจึงด�าเนินการตรวจสอบ 

ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ส่วนด้านความเชื่อมั่น (Reliability)  

ผู ้วิจัยด�าเนินการตรวจสอบสอดคล้องภายในด้วยการหาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์

อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s α) และค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct Reliability)  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจ�าลองการถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอม

ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 = 1136.469; p < 0.01,  

RMSEA = 0.061, SRMR = 0.045, CFI = 0.917 และ TLI = 0.905) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบสอบถาม 

รูปแบบการรับประทานอาหารมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างที่ดี นอกจากนี้พบว่า แบบสอบถาม 

มีความเช่ือม่ันสูง (Cronbach’s α = 0.841-0.937, Construct Reliability = 0.885 – 0.962)  

ผลการศึกษาสนับสนุนว่าแบบสอบถามการถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมเป็นแบบวัดท่ีมีคุณสมบัติ

การวดัทางจติวิทยาทีเ่หมาะในการวัดการถกูปลกูฝังอดุมคตเิกีย่วกบัความผอมส�าหรบันกัเรยีนมธัยมปลายหญงิ 

ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิจัยและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสุขภาวะ 

ทางจิตใจและพฤติกรรมวัยรุ่นหญิงต่อไป 

ค�ำส�ำคัญ: นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วัยรุ่นหญิง แบบสอบถามการถูกปลูกฝังอุดมคติ

เกี่ยวกับความผอม ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น
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Abstract 
The objectives of the study were to develop and to evaluate the psychometric 

properties of the Thai Thin Ideal Internalization Questionnaire in female high-school students. 

The Thai Thin Ideal Internalization Questionnaire in (T-TIIQ), developed by the authors, total 

21 items consists of 3 subscales; namely, Thin Ideal Internalization from family, peer, and 

media. The participants in this study were 1,372 female high-school students in Chiang Mai. 

For validity, the content validity was reviewed by 6 experts. Subsequently, confirmatory factor 

analysis was performed to examine construct validity. For reliability, Cronbach’s α reliability 

and construct reliability were conducted for evaluating the internal consistency. The confirmatory 

factor analysis revealed that the 3-factor model of the T-TIIQ had good fit with empirical data  

(χ2 = 1136.469; p < 0.01, RMSEA = 0.061, SRMR = 0.045, CFI = 0.917 and TLI 

= 0.905), which demonstrated good construct validity. In addition, the T-TIIQ showed 

good reliability (Cronbach’s α = 0.841-0.937, and construct reliability = 0.885-0.962).  

These findings indicate the T-TIIQ as a psychometrically sound measure of eating for female 

high-school students. Thus, the T-TIIQ can be useful instrument for assessing Thin Ideal 

Internalization for mental health and female adolescent behavioral research and practice among 

female high school students. 

Keywords: Female High-School Students, Female Adolescent, The Thai Thin Ideal Internalization 

Questionnaire (T-TIIQ), Validity, Reliability

บทน�า
นิยามของความสวยงามและรูปร ่างตาม

อุดมคติของผู ้หญิงได้เปลี่ยนแปลงไปตามช่วง

เวลาและได้รับอิทธิพลจากสังคมและวัฒนธรรม  

รูปร่างที่สวยงามตามอุดมคติของผู้หญิงในสมัยก่อน 

ศตวรรษที่ 20 ในสังคมตะวันตกเป็นรูปร ่าง 

ที่อวบโดยให้ความส�าคัญกับสัดส่วนของหน้าอก 

เอว และสะโพกที่ชัดเจนมากกว่าร่างกายที่ผอม

บาง การมีรูปร่างที่เป็นส่วนเว้าส่วนโค้งที่สวยงามนี้ 

ถูกมองว่าท�าให้ผู้หญิงมีเสน่ห์และเป็นที่น่าสนใจ [1]  

นอกจากนั้น จิตรกรชาวตะวันตกได้ให้ความหมาย

ว่ารูปร่างในอุดมคติของผู้หญิง คือ ร่างกายที่มีค่า

ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 27-30 แต่ในปัจจุบัน 

มมุมองทีม่ต่ีอมาตรฐานด้านความงามได้เปลีย่นแปลง

ไป รูปร ่างที่สวยงามนั้นคือรูปร ่างที่ผอมบาง 

และปราศจากไขมัน [2-4] แม้ทางการแพทย์ได้ 

ก�าหนดว่าผูห้ญงิทีม่ภีาวะสขุภาพกายดแีละเหมาะสม 

คือคน ท่ี มีน�้ าหนักตั วอยู ่ ในช ่ วงของค ่ าดั ชน ี

มวลกายตามเกณฑ์มาตรฐานคือระหว่าง 18.5-24  

อย่างไรก็ตามกลับพบว่าผู ้หญิงกลับมีมุมมอง 

รปูร่างทีส่วยงามตามอดุมคตคิอืต้องมค่ีาดชันมีวลกาย 

น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 15% [5] ส่งผลให้

แม้ว่าวัยรุ่นหญิงจ�านวนมากจะมีค่าดัชนีมวลกาย

เหมาะสมในทางการแพทย์ แต่ยังคงมักจะมีความ

วิตกกังวลและไม่พึงพอใจในรูปร่างของตนเอง  

[4, 6-8] เช่นเดียวกันในบริบทสังคมวัฒนธรรม

ไทยนั้ นได ้ มีการศึกษาของจุลนี  เ ทียนไทย  

และดาราวรรณ รองเมือง [9-10] ที่พบสอดคล้อง

กันว่า ภาพลกัษณ์เรอืนร่างในอุดมคตขิองวยัรุน่หญงิ

คือรูปร่างผอมบาง 

รูปร่างอุดมคติของวัยรุ ่นหญิงมองว่าผู ้หญิง

สวยต้องมีรูปร ่างผอมบางส่งผลให้วัยรุ ่นหญิง
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พยายามควบคุมด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นวิธี

การที่เหมาะสม เช่น การเล่นกีฬา ออกก�าลังกาย  

การควบคมุอาหาร อย่างไรกต็ามวัยรุน่หญงิบางส่วน 

อาจ เลื อก ใช ้ วิ ธี ก ารที่ ส ่ งผล เสี ยต ่ อสุ ขภาพ 

เช่น การใช้ยาลดความอ้วนอย่างไม่เหมาะสม  

การล้วงคอให้อาเจียน [9] ตลอดจนอาจส่งผล 

กระทบทางจติใจตามมา เช่น ความวติกกงัวลทางสงัคม  

(Social Anxiety) ความไม่พึงพอใจในรูปร่าง 

และความไม่พึงพอใจในตนเอง หรือความผิดปกติ

ด้านการกินอาหาร (Eating Disorders) ตามมา 

[10-11]

จากที่กล่าวมา นักจิตวิทยาและนักวิชาการได้

พยายามท�าความเข้าใจกระบวนการรับรู้ว่าการรับรู ้

รูปร่างและความสวยงามตามอุดมคติเป็นอย่างไร 

โดยได้นิยามกระบวนการปลูกฝังค่านิยมทางสังคม

วัฒนธรรมว่ารูปร่างที่ผอมบางเป็นรูปร่างที่สวยงาม

ตามอุดมคติ ความผอมบางเป ็นภาพลักษณ์

ภายนอกที่สามารถดึงดูดความสนใจจากบุคคลอ่ืน

ได้ว่า “การถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอม 

(Thin-Ideal Internalization)” และจากการศึกษา

ที่ผ่านมาพบว่าการปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความ

ผอมมีมาจากปฏิสัมพันธ์ในสังคมจาก 3 แหล่ง 

ได้แก่ ครอบครัว กลุ ่มเพื่อนและสื่อ [12-13]  

รายละเอียดดังต่อไปนี้

การถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมจาก

ครอบครัว เป็นการที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองนั้นปลูก

ฝังให้ลกูรบัรูว่้ารปูร่างตามอดุมคตขิองผู้หญงิคอืรปูร่าง

ผอมบาง จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าวัยรุ ่นจะ

ให้ความส�าคัญต่อภาพลักษณ์ทางกายอย่างไรนั้น

ขึ้นอยู่กับมุมมองของสมาชิกในครอบครัว ประการ

ที่สองวัยรุ ่นจะก�าหนดว่าภาพลักษณ์ทางกาย 

และลกัษณะภายนอกท่ีปรากฏแบบใดคอืความเหมาะสม 

และยอมรับได้ รวมทั้งรูปร่างแบบใดจึงจะเป็น 

สิ่งท่ีน่าพึงพอใจหรือรูปร่างแบบใดที่แสดงให้เห็นว่า 

เป็นความส�าเร็จหรือความความล้มเหลว [14]  

ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวจึงมีบทบาทเป็นเหมือน

ผู ้ส่งต่อ (Transmitters) แรงกดดันทางสังคม

วัฒนธรรมท่ีส่งผลกระทบต่อเจตคติและพฤติกรรม

ที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ทางกาย โดยการปลูกฝัง 

อาจท� าผ ่ านทั้ งทางตรงและทางอ ้อม [13]  

การปลกูฝังตรงนัน้ประกอบด้วยการแสดงความคดิเหน็  

การพดูหยอกเย้าหรอืพดูล้อเล่นและการวพิากษ์วจิารณ์ 

ท่ีมีต ่อรูปร ่างลักษณะภายนอกท่ีปรากฏ [15]  

ซึ่งหากวัยรุ ่นถูกพ่อแม่พูดหยอกล้อหรือล้อเลียน

เกี่ยวกับรูปร่างแล้วก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสท่ีพี่น้อง

จะพูดจาหยอกล้อด้วยเช่นกัน ส่วนการปลูกฝังทาง

อ้อมนั้นแสดงให้เห็นผ่านการเป็นตัวแบบของพ่อแม่

ต่อความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่างและพฤติกรรม

การรับประทานอาหารท่ีไม่เหมาะสม น�าไปสู ่

การสร้างบรรทัดฐานเกี่ยวกับภาพลักษณ์ทางกาย

ในบริบทของครอบครัว 

การได้รับปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอม

จากกลุ ่มเพื่อน เป็นการท่ีวัยรุ ่นถูกหล่อหลอม 

และรับค่านิยมว่ารูปร่างตามอุดมคติของผู้หญิงคือ

รูปร่างที่ผอมบางโดยกลุ่มเพื่อน เนื่องจากวัยรุ่นเป็น

วัยที่ให้ความส�าคัญกับกลุ ่มเพื่อนและมีแนวโน้ม 

ท่ีจะรบัเอาค่านยิม ทัศนคต ิความเชือ่และพฤตกิรรม 

ของกลุ่มมาเป็นของตนเอง ประกอบกับการกลัว

การถูกวิพากษ์วิจารณ์และการไม่ยอมรับ ในเรื่อง

รูปร่างก็เช่นกันจากการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า วัยรุ่น

หญิงมีแนวโน้มท่ีจะมีการวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดง

ความคิดเห็นต่อร่างกายหรือรูปร่าง วัยรุ ่นหญิง 

จึงมีความเสี่ยงที่จะรับรู ้ว ่าบุคคลมีการตัดสิน

ลักษณะรูปร่างหน้าตาในทางลบ หรือมีความหวาด

กลัวที่จะถูกปฏิเสธจากกลุ่มเพื่อนเนื่องจากลักษณะ

รูปร่างหน้าตา [16-17] ในบริบทสงัคมวฒันธรรมไทย  

วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล [18] ศึกษาพบว ่า 

วัยรุ่นท่ีมีความอ่อนไหวต่ออิทธิพลของกลุ่มเพื่อน

มากมีแนวโน้มพึงพอใจในภาพลักษณ์ของตนเอง

น้อยลง เพราะต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน 

อยากให้ตนเองดูดีไม่มีปมด้อยให้เพื่อนล้อเลียน 

จึงมีความกังวลเรื่องรูปร่าง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา

อตัมโนทัศน์ (Self-Concept) และอตัลกัษณ์แห่งตน  

(Self-Identity) โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงที่ค่อนข้าง
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ที่จะพิถีพิถันเรื่องการแต่งกายและเอาใจใส่เรื่อง 

รูปร่างความสวยงามอย่างมาก ดังนั้นการมีรูปร่างที่ 

สวยงามตามอุดมคติในหมู่วัยรุ ่นก็เพื่อที่จะท�าให้

ตนเองได้รับการยอมรับและยังสามารถคงอยู ่ 

ในกลุ่มเพื่อนหรืออยู่ร่วมกับคนในสังคมที่แวดล้อม

ตนเองได้ดี จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการ

ปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับการผอมจากกลุ่มเพื่อนมีทั้ง

ผ่านการพูดคุยและวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างโดยตรง 

หรือผ่านทางอ้อมจากการแสดงความเห็นของกลุ่ม

เพื่อนที่ต่อความอ้วนและความผอมต่อบุคคลอื่นๆ 

ในสังคม  

การถกูปลกูฝังอดุมคตเิกีย่วกบัความผอมจากสือ่  

เป็นการที่ วัยรุ ่นรับค่านิยมว่าตามอุดมคติแล้ว

รูปร่างของผู ้หญิงต้องมีลักษณะผอมบางจากสื่อ  

สืบเนื่องจากวัยรุ ่นรับรู ้ข ้อมูลข่าวสาร ค่านิยม 

กระแสทางด้านสังคมวัฒนธรรมต่างๆ จากสื่อไม่

ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร นิตยสารแฟชั่น 

วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรืออินเตอร์เน็ต  

การถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมก็เช่นกัน

ที่วัยรุ่นหญิงได้รับเอาแรงกดดันดังกล่าวผ่านทาง

สื่อ ไม่ว่าจะเป็นตัวแบบเป็นบุคคลที่เป็นตัวแทน

ของความสวยงามหรือเป็นที่ยกย่องนิยมในสังคม 

ณ ขณะนั้น เช่น นักร้อง นักแสดง นางแบบ  

จากนิตยสารแฟชั่น ละครโทรทัศน์ และมิวสิควิดีโอ  

ที่มีรูปร่างผอมบางและเนื้อหาในสื่อบงชี้ว่าความ

ผอมเป็นความงาม สิ่งที่น ่าดึงดูดใจหรือความ

ดีงาม หรือในการโฆษณาต ่างๆ ที่มี เนื้อหา 

บ่งบอกว่าความอ้วนเป็นความน่าเกลียด เป็นสิ่งท่ี

ไม่พึงปรารถนา [19] ดังนั้นส่ือจึงเป็นปัจจัยหนึ่ง 

ที่มี อิทธิพลต ่อการรับรู ้แรงกดดันจากค ่านิยม

เรื่องรูปร่างในกลุ ่มวัยรุ ่นโดยเฉพาะวัยรุ ่นหญิง

มากกว่าวัยรุ ่นชาย เม่ือน�าเสนอในโทรทัศน์ก็จะ

การเป็นสัญลักษณ์ในเชิงลบโดยเฉพาะในเพศหญิง 

ตัวอย่างเช่น เม่ือผู้หญิงที่มีน�้าหนักเกินจะปรากฏ

บนจอโทรทัศน์ก็จะโดนดูถูกด้วยเสียงหัวเราะจาก

ตัวละครชาย เป็นต้น ดังนั้น การที่วัยรุ่นหญิงได้

รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือในทุกแง่มุมจากข้อความ 

ภาพและเสียงท่ีมีการเสนอซ�้าเกี่ยวกับภาพลักษณ์

ความผอมบางท้ังทางตรงและทางอ้อมเป็นประจ�า

แล้ว ส่งผลให้วัยรุ ่นหญิงเกิดความไม่พึงพอใจ 

ในร่างกายตนเอง [5-6] ซึ่งท้ังหมดนี้เป็นการรับรู้

การถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมของวัยรุ่น

หญิงและกระตุ้นให้วัยรุ่นเลือกปฏิบัติหรือแสดงออก

ถึงการมีรูปร่างท่ีสวยงามตามอุดมคติของสังคม 

ที่สื่อน�าเสนอเพื่อให้ตนเองเป็นที่ยอมรับว่าเป็น 

ส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งก็คือการได้มาซึ่งรูปร่าง 

ที่ผอมบางตามอุดมคตินั่นเอง 

เพื่อท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลและผลท่ีเกิดจาก 

การถกูปลกูฝังอดุมคตเิกีย่วกบัความผอมในวยัรุน่หญงิ  

นักวิชาการหลายท ่านได ้พัฒนาการปลูกฝ ัง 

อุดมคติเกี่ยวกับความผอมในวัยรุ ่นหญิงขึ้นมา 

เช่น The Sociocultural Attitudes Towards 

Appearance Questionnaire (SATAQ) [20] 

ต ่อมามีการพัฒนาเป ็น The Sociocul tural 

Attitudes Toward Appearance Questionnaire-4 

(SATAQ-4) [13] The Questionnaire on the 

Influence of the Aesthetic Body Shape Model 

ฉบับ 40 ข้อ และฉบับ 26 ข้อ (CIMEC-40  

และ CIMEC-26) [21] The Perceived Sociocultural 

Pressures Scale (PSPS) [12] อย่างไรก็ตาม 

แบบสอบถามดังกล่าวอาจมีปัญหาเร่ืองวัฒนธรรม

ส่งผลให้ไม่สามารถน�ามาใช้ในบริบทสังคมไทยได้  

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่

แตกต่างจากตะวันตก ลักษณะกิจกรรมในโรงเรียน 

และกลุ ่มเพื่อน ตลอดจนสื่อและเนื้อหาของสื่อ

ในประเทศไทย ดังนั้นการวิจัยในครั้ งนี้ จึ งมี

วัตถุประสงค์ส�าคัญคือ เพื่อพัฒนาแบบสอบถาม

การถู กปลู กฝ ั ง อุ ดมคติ เ กี่ ย วกั บความผอม 

และเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา 

(Psychometric Properties) ของแบบสอบถาม 

ทั้ งด ้านความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของ

แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นด้วยการใช้การวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analys is) กลุ ่มตัวอย ่างในการศึกษาครั้ งนี ้
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เป ็นกลุ ่ม นักเรียนหญิงระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย เนือ่งจากการศกึษาทีผ่่านมาพบว่าวัยรุน่หญงิ 

มีความวิตกกังวลเรื่องรูปร ่างและน�้ าหนักตัว

มากกว่าวัยรุ ่นชายซึ่งเป ็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญ 

น�าไปสู่ความผิดปกติทางการรับประทาน (Eating 

Disorders) ได้แก่ Anorexia Nervosa, Bulimia 

Nervosa และ Binge Eating Disorder [11]  

ผลจากการศึกษาจะได้แบบสอบถามการถูกปลูกฝัง 

อุดมคติ เกี่ ยวกับความผอมที่ มีความสะดวก 

ในการใช้เพื่อประเมินและท�าความเข้าใจปัจจัย 

ทางจิตสังคมของวัยรุ่นหญิง น�าไปสู่การศึกษาวิจัย

ต่อยอดเพ่ือพัฒนาโปรแกรมการให้ความช่วยเหลือ

วัยรุ่นหญิงที่มีปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจาก

การรับรู ้แรงกดดันจากสังคมที่มีต่อภาพลักษณ ์

ทางกาย เช่น การเห็นคุณค่าในตนเองต�่า ความไม่ 

พึงพอใจต่อภาพลักษณ์ทางกาย และการรับรู ้

อตัมโนทศัน์แห่งตนเชงิลบ ภาวะน�า้หนกัตวัไม่เหมาะสม  

การใช้ยาลดความอ้วนที่ไม่เหมาะสม และความผิด

ปกติทางการรับประทานในนักเรียนหญิงได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณสมบัติการวัดทาง

จิตวิทยาของแบบสอบถามการถูกปลูกฝังอุดมคติ

เกี่ยวกับความผอมในกลุ่มวัยรุ่นหญิง

วิธีด�าเนินการวิจัย
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนหญิง

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2560 จ�านวน 13,364 คน 50 โรงเรียน

กลุ ่มตัวอย ่าง การก�าหนดกลุ ่มตัวอย ่าง

พิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ส�าหรับ

การวิเคราะห์ตัวประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis) ตามปกติในการประมาณค่า

พารามิเตอร์ด้วยวิธีการแบบ Maximum Likelihood 

ในแบบจ�าลองขนาดกลาง Tabachnick and Fidell 

[22] ได้เสนอว่า จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 

ควรมีจ�านวน 500 คนขึ้นไป ดังนั้นจ�านวน

กลุ่มตัวอย่าง 1,372 คน จึงมีจ�านวนเหมาะสม 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ ใช ้

การสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มเชิงกลุ่ม 2 ขั้นตอน 

(Two-Stage Cluster Random Sampling)  

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนแรก ผู ้วิจัยด�าเนินการสุ ่มโดยใช ้

ห ้องเรียนเป ็นหน ่วยสุ ่มด ้วยวิธีการจับฉลาก  

ในจังหวัดเชียงใหม่มีโรงเรียนท่ีเป ิดการเรียน 

การสอนในระดบัมธัยมปลาย ได้แก่ โรงเรยีนมธัยม 

ในสงักดัคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดั 

เชยีงใหม่ จ�านวน 33 โรงเรยีน และโรงเรยีนเอกชน

ท่ีเปิดสอนในระดับมัธยมปลายในจังหวัดเชียงใหม่ 

จ�านวน 17 โรงเรียน รวมท้ังหมด 50 โรงเรียน 

โดยแบ ่งกลุ ่มนักเรียนในโรงเรียนที่จับฉลาก 

ได ้ออกเป ็นกลุ ่ ม โดยใช ้ห ้อง เรียน จากนั้ น 

ผู้วิจัยด�าเนินการวิธีการจับฉลากห้องเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน 

เป็นตัวแทนของโรงเรียน

ขั้นตอนที่สอง ผู ้วิจัยด�าเนินการแบ่งกลุ ่ม

นักเรียนในห้องเรียนที่จับฉลากได้เป็นตัวแทนของ 

ระดบัชัน้ๆ ละ 10 คน และเกบ็ข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่าง 

ท่ีเป ็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนละ 30 คน ได้กลุ ่มตัวอย่างในระดับ

นักเรียน จ�านวน 1,500 คน อย่างไรก็ตาม 

การเก็บข้อมูลจริง มีโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ 

จ�านวน 46 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 92 มีกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามได้ครบถ้วนสมบูรณ์  

ได้จ�านวนตัวอย่างท้ังหมด 1,372 คน ซึ่ง Hair, 

Anderson, Black, and Babin [23] เสนอว่าหาก

ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์มีจ�านวนน้อยกว่าร้อยละ 10 

สามารถด�าเนินการวิเคราะห์ต่อไปได้ 

2. กำรพัฒนำแบบสอบถำมกำรถูกปลูกฝัง

อุดมคติเกี่ยวกับควำมผอม

แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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กับการถูกปลูกฝ ังอุดมคติเกี่ยวกับความผอม  

โดยค้นคว้าแบบสอบถามที่เคยมีผู้สร้างและพัฒนา

เพ่ือใช้ในการวัดภาวะสันนิษฐานดังกล่าว จากนั้น

พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย รวมทั้งบริบทของการวิจัย

ด้านกลุ่มตัวอย่าง ความเป็นปัจจุบันและข้อจ�ากัด

ของแบบสอบถามในแต่ละฉบับ เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจในการสร้างแบบสอบถามการถูกปลูกฝัง

อุดมคติเกี่ยวกับความผอมที่มีความเหมาะสมกับ

บริบทการศึกษาครั้งนี้ 

ข้อค�าถามทั้งหมดของแบบสอบถามที่ผู ้วิจัย

สร้างขึ้น จ�านวนทั้งหมด 36 ข้อ ได้น�าส่งให้ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด

ด้านเนื้อหาทางด้านจิตวิทยาคลินิก ด้านจิตวิทยา

สุขภาพ ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ ด้านจิตวิทยา 

การศึกษาและด้านพฤติกรรมศาสตร์ จ�านวน 6 ท่าน  

ท�าการตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ ง เนื้ อหา 

(Content Validity) และท�าการปรับปรุงแก้ไข 

แบบวัดตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ

ให้แบบวัดมีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน โดยตัดข้อค�าถาม 

ที่ มี ค ่ า ความสอดคล ้ อ ง ร ะหว ่ า งข ้ อค� าถาม

กับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective 

Congruence; IOC) ต�่ากว่า 0.50 [24] จ�านวน 

1 ข้อ และปรับปรุงข้อค�าถามตามข้อเสนอแนะ 

จ�านวน 12 ข ้อ แบบสอบถามการถูกปลูก

ฝ ังอุดมคติเกี่ยวกับความผอม ประกอบด้วย  

การถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมจาก  

องค์ประกอบด้านครอบครัว (ตัวอย่างข้อค�าถาม  

“บุคคลในครอบครัวของฉันมักแสดงความคิดเห็น 

หรือวิพากษ์วิจารณ์ถึงรูปร่างของฉัน”) ด้านกลุ่ม 

เพื่อนร่วมวัย (ตัวอย่างข้อค�าถาม “ฉันมักเปรียบ 

เทยีบรปูร่างของฉนักบัเพือ่นๆ ในกลุม่”) และด้านสือ่  

(ตัวอย่างข้อค�าถาม “การดูโฆษณา ท�าให้ฉันเชื่อ

ว่าการมีรูปร่างดีและสวยงาม คือการมีรูปร่างที่

ผอมบางเหมือนดารา นักร้อง นางแบบ หรือบุคคล

ส�าคัญในโฆษณา”) มีจ�านวนทั้งหมด 35 ข้อ 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประเมิน

ค่าลิเคิร์ต 5 ระดับ (5-Point Likert Scale) คือ 

1 = (ไม่จริง) จนถึง 5 = (จริงที่สุด) จากนั้นรวม

คะแนนทั้งหมดทุกข้อ (Total Score) การแปลผล

คะแนนคือคะแนนที่สูงกว่าแสดงว่ามีการถูกปลูก

ฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมและรับรู้แรงกดดันให้

มีรูปร่างผอมบางจากแหล่งทางสังคมวัฒนธรรมสูง

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัขอความร่วมมอืจากอาจารย์ผูป้ระสานงาน

ของแต่ละโรงเรียนเป็นผู ้เก็บรวบรวมข้อมูลให้  

โดยอาจารย์ผู ้ประสานงานการเก็บข้อมูลด�าเนิน

การให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม โดยมีการ

ชี้แจงวัตถุประสงค์และความส�าคัญของการศึกษา

ครั้งนี้ ตลอดจนแจ้งวิธีการตอบแบบสอบถาม 

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์

การวิจัย พร้อมทั้งจัดท�าใบยินยอมให้เข้าร่วมวิจัย

ให้กลุ่มตัวอย่างน�าไปให้ผู้ปกครองอนุญาตให้เข้า

ร่วมการวิจัยได้และปฏิบัติแบบเดียวกันกับกลุ ่ม

ตัวอย่างทุกโรงเรียน

4. วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล

 4.1 การตรวจสอบค ่ าความ เชื่ อมั่ น 

(Reliability) ตรวจสอบโดยค่าความเชื่อมั่นด้วย

วิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) และค่าความเชื่อม่ันของ

ตัวแปรแฝง (Construct Reliability) 

 4.2 กา รตรวจสอบความ เที่ ย งต ร ง 

เชงิโครงสร้าง (Construct Validity) ได้แก่ การวเิคราะห์ 

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis) โดยพิจารณาจากความสอดคล้อง

กลมกลืนกั นระหว ่ า งข ้ อมู ลกั บแบบจ� าลอง 

จากดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน (ดังตารางที่ 2)  

นอกจากนี้ผู ้วิจัยยังด�าเนินการตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงลู ่ เข ้า (Convergent Val idity)  

ของแบบสอบถามโดยพิจารณาจากค่าน�้าหนักองค์

ประกอบของข้อค�าถามและค่าเฉลี่ยความแปรปรวน

ที่สกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE) 
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับ 

ความผอมของวัยรุ ่นหญิงที่ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ได้จากกลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 1,372 คน ผลการวิจยั 

น�าเสนอเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ภาพรวมลักษณะส่วนบุคคลของกลุ ่มศึกษา

ครั้งนี้ส ่วนมากมีอายุระหว่าง 16 ถึง 17 ปี  

(ผลรวมร้อยละ 66.9) และนักเรียนส่วนใหญ่ 

มีน�้าหนักอยู ่ในเกณฑ์ปกติโดยมีดัชนีมวลกาย 

อยู่ระหว่าง 18.5-23.4 (ร้อยละ 57.5) รองลงมา 

คือมีน�้าหนักต�่ากว ่าเกณฑ์โดยมีดัชนีมวลกาย 

น้อยกว่า 18.5 (ร้อยละ 29.7) และภาวะน�้าหนัก

เกินโดยมีดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 23.5-28.4 

(ร้อยละ 9.0) ตามล�าดับ

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลของการพัฒนา

แบบสอบถามการถูกปลูกฝ ังอุดมคติเกี่ยวกับ 

ความผอม

1) การตรวจสอบความเทีย่งตรง ในการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถาม

การถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมของ 

นกัเรยีนหญงิชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย เพือ่ตรวจสอบ 

ว ่ าสามารถวัดได ้ตรงตามองค ์ประกอบของ

โครงสร้างแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้นหรือไม่ 

รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อทดสอบการเป็นตัวแทน

ที่แท ้จริงของข ้อค�าถามในแต่ละองค ์ประกอบ  

ว่าเป็นตัวแทนที่แท้จริงขององค์ประกอบนั้นหรือไม่  

จากการวิเคราะห์ข ้อมูลสามารถท่ีจะแสดงผล

การวิ เคราะห ์องค ์ประกอบยืนยันอันดับสอง

แบบสอบถามการถูกปลูกฝ ังอุดมคติเกี่ยวกับ 

ความผอม ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตำรำงที่ 1 แสดงค่าน�้าหนักองค์ประกอบการปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ค่าความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้าแยกตามองค์ประกอบรายด้าน 

ข้อค�ำถำม ครอบครัว กลุ่มเพื่อน สื่อ

Thin 03 0.724

Thin 04 0.778

Thin 05 0.778

Thin 06 0.711

Thin 07 0.688

Thin 08 0.783

Thin 09 0.587

Thin 14 0.801

Thin 15 0.841

Thin 16 0.881

Thin 17 0.814

Thin 18 0.826

Thin 19 0.696

Thin 25 0.524
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ข้อค�ำถำม ครอบครัว กลุ่มเพื่อน สื่อ

Thin 27 0.505

Thin 28 0.748

Thin 29 0.752

Thin 30 0.600

Thin 31 0.679

Thin 34 0.614

Thin 35 0.673

Average Variance Extraction (AVE) 0.525 0.604 0.433

 

ตำรำงที่ 1 (ต่อ)

จากการวิเคราะห์องค ์ประกอบเชิงยืนยัน 

ในดังตารางที่  1 แสดงให ้ เห็นว ่ า ตัวชี้ วัด 

และองค์ประกอบของการวัดมีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลที่ยอมรับได้ โดยผู้วิจัยด�าเนินการปรับแบบ

จ�าลองโดยการตัดข้อค�าถามออกจ�านวน 14 ข้อ  

เนื่องจากมี Cross-Loading กับตัวแปรแฝงอื่น 

โดยพิจารณาการตัดข ้อค� าถามจากค ่ า ดัชน ี

การปรับปรุงแบบจ�าลอง (Modification Indices) 

ที่มากกว ่า 4.0 [23] รวมทั้ ง มีค ่าน�้ าหนัก 

องค์ประกอบต�่ากว่า 0.50 [23] และการผ่อนปรน

ข้อตกลงเบื้องต้นให้ความคลาดเคลื่อนของข้อที่  

Thin 03 และ Thin 04 มีความสัมพันธ์กัน 

เนื่องจากเนื้อหาของข้อค�าถามเป็นข้อค�าถาม

ในองค ์ประกอบการรับรู ้แรงกดดันทางสังคม

วัฒนธรรมจากครอบครัวเหมือนกัน ผลการ 

ปรับแบบจ�าลองพบว่าแบบจ�าลองมีความสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี แม้ค่า χ2 Goodness of 

Fit มีนัยส�าคัญ (χ2 = 1136.469 และ p < 0.01)  

อย่างไรก็ตามค่าที่ค�านวณได้รับผลกระทบจาก

ขนาดกลุ ่มตัวอย่างที่ใหญ่จึงส่งผลให้มี type I  

error เพิม่มากขึน้ และเพิม่โอกาสทีจ่ะปฏเิสธโมเดล 

ทีม่คีวามแตกต่างกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์เพยีงเลก็น้อย  

เมื่อกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ จึงควรพิจารณาจาก 

ค่าสถิติตัวอื่นๆ ด้วย ดังนั้นเมื่อพิจารณาค่าดัชนีอื่น

อยู่ในเกณฑ์ดี เช่น Comparative Fit Index (CFI)  

และ Tucker Lewis Index (TLI) มากกว่า 0.90  

ส่วน Standardized Root Mean Square Residual 

(SRMR) และ Root Mean Square Error of  

Approximat ion (RMSEA) ต�่ ากว ่า 0.08  

แบบจ�าลองแบบสอบถามการถูกปลูกฝังอุดมคติ 

เกีย่วกบัความผอมจงึมีความกลมกลนือยูใ่นเกณฑ์ดี 

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

จ ากแบบจ� าลอง ท่ีปรั บแก ้ แล ้ ว  พบว ่ า  

ค่าน�้าหนักองค์ประกอบของแบบสอบถามทุกข้อ 

มีค่ามากกว่า 0.40 และส่วนมากมีค่ามากกว่า  

0.60 โดยด้านครอบครัว มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ 

อยู่ระหว่าง 0.587-0.783 ด้านกลุ่มเพื่อนอยู่

ระหว่าง 0.524-0.881 และด้านสื่ออยู่ระหว่าง 

0.505-0.752 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบในระดับ

ที่ 2 พบว่า องค์ประกอบด้านครอบครัว ด้านกลุ่ม

เพื่อนและด้านสื่อมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 

0.812, 0.954 และ 0.776 ตามล�าดับดังที่แสดง

ไว้ในภาพที่ 1 และค่าเฉลี่ยของความแปรปรวน 

ท่ีถกูสกดัได้ (AVE) ขององค์ประกอบด้านครอบครัว

และด้านเพื่อนมีค่ามากกว่า 0.50 ซึ่งเป็นเกณฑ์

ที่ยอมรับได้ [23] ส่วนด้านสื่อ พบว่ามีค่า AVE 

ต�่ากว่าเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (AVE
สื่อ
 =0.433)  

ดงันัน้ แบบสอบถามท่ีสร้างมคีวามเท่ียงตรงเชงิลูเ่ข้า  

ขององค์ประกอบด้านครอบครัวและด้านเพือ่นอยูใ่น

เกณฑ์เหมาะสม คือข้อค�าถามแต่ละข้อเป็นตัวชี้วัด 
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ที่ดีของตัวแปรแฝงคือครอบครัวและเพื่อน มีความ 

เที่ ย งตรง เชิ งลู ่ เ ข ้ าที่ เหมาะสม และ AVE  

ขององค์ประกอบตวัแปรแฝงรวมทกุด้านมค่ีามากกว่า  

0.70 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ดี ดังเสนอไว้ในตารางที่  

4 ดั งนั้น เ ม่ือพิจารณาจากผลการวิ เคราะห ์ 

องค์ประกอบเชิงยืนยันแล้วจึงสามารถสรุปได้

ว่าแบบสอบถามการถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับ 

ความผอม มคีวามเท่ียงตรงเชงิโครงสร้างท่ีเหมาะสม 

กบัเกณฑ์การทดสอบความสอดคล้องของแบบจ�าลอง

ทฤษฎีการวัด ดังแสดงในตารางที่ 2 และภาพที่ 1 

ตำรำงที่ 2 แสดงค่าเกณฑ์การทดสอบความสอดคล้องของแบบจ�าลองทฤษฎีการวัด (n = 1,372)

เกณฑ์ เกณฑ์* ก่อนปรับแบบจ�ำลอง หลังปรับแบบจ�ำลอง

Chi-Square

   Chi-square (χ2)  

    

   Degree of Freedom

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05

-

3525.586

; p < 0.01

557

1136.469

; p < 0.01

158

Absolute fit measure

   Comparative Fit Index (CFI)

   Tucker Lewis Index (TLI)

   Root Mean Square Error of   

   Approximation (RMSEA)

   Standardized Root Mean 

   Square Residual (SRMR)

มากกว่า 0.90

มากกว่า 0.90

น้อยกว่า 0.08

น้อยกว่า 0.08

0.615

0.607

0.093

0.086

0.917

0.905

0.061

0.045

* (Hair et al., 2016)
 
 

 
 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงแบบจ าลองทฤษฎกีารวดัโดยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสองของแบบสอบถามการ
ถูกปลกูฝงัอุดมคตเิกีย่วกบัความผอม 

 
2) การตรวจสอบความเชื่อมัน่ โดยการด าเนินการตรวจสอบดว้ยวธิกีารหาความสอดคลอ้งภายในจากค่า

สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคและค่าความเชื่อมัน่ของตวัแปรแฝง พบว่า ค่าความเชื่อมัน่แบบความสอดคลอ้ง
ภายในมคี่าอยู่ระหว่าง 0.841-0.910 โดยมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.937 สว่นค่าความเชื่อมัน่ของตวัแปร
แฝงเมื่อแยกตามรายดา้นจากผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัทัง้ 3 ดา้นพบว่า ค่าความเชื่อมัน่ของตวัแปร
แฝงอยู่ระหว่าง 0.885-0.962 ดงันัน้เมื่อพจิารณาจากผลการวเิคราะหค์่าความเชื่อมัน่ของตวัแปรหากมคี่าเท่ากบั
หรอืมากกว่า 0.70 ถูกเสนอว่ามคี่าความเชื่อมัน่อยู่ในระดบัสงู [23] จากแบบสอบถามค่าความเชื่อมัน่มคี่ามากกว่า 
0.80 ทุกดา้นอยู่ในเกณฑด์มีาก ผลการวเิคราะหด์งัเสนอในตารางที ่3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่1 แสดงแบบจ�าลองทฤษฎีการวัดโดยการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสองของแบบสอบถาม 

การถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอม
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2) การตรวจสอบความเชื่อมั่น โดยการ

ด�าเนินการตรวจสอบด้วยวิธีการหาความสอดคล้อง

ภายในจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค

และค ่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบว ่า  

ค่าความเชื่อม่ันแบบความสอดคล้องภายในมีค่า

อยู่ระหว่าง 0.841-0.910 โดยมีค่าความเชื่อมั่น 

ทั้งฉบับเท่ากับ 0.937 ส่วนค่าความเชื่อมั่น

ของตัวแปรแฝงเมื่อแยกตามรายด ้านจากผล 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันท้ัง 3 ด้าน

พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงอยู่ระหว่าง 

0.885-0.962 ดังนั้นเ ม่ือพิจารณาจากผล 

การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรหากมีค่า

เท่ากับหรือมากกว่า 0.70 ถูกเสนอว่ามีค่าความ

เชื่อม่ันอยู่ในระดับสูง [23] จากแบบสอบถามค่า

ความเชื่อมั่นมีค่ามากกว่า 0.80 ทุกด้านอยู่ใน

เกณฑ์ดีมาก ผลการวิเคราะห์ดังเสนอในตารางที่ 3

ตำรำงที่ 3 การประมาณค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอม  

(n = 1,372)

องค์ประกอบ
Cronbach's Alpha 

Coefficient

Construct  

Reliability
ผลกำรพิจำรณำ

ครอบครัว

เพื่อน

สื่อ

0.888

0.910

0.841

0.885

0.913

0.962

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

ทั้งฉบับ 0.937 0.938 ผ่ำนเกณฑ์

สรุปและอภิปรายผล
กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรง 

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

เพื่อตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง

ภายในฉบับ ของแบบสอบถามการถูกปลูกฝัง

อุดมคติเกี่ยวกับความผอม พบว่า มีข้อค�าถาม

ในบางข้อยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

อย ่างไรก็ตามเมื่อท�าการปรับแบบจ�าลองโดย

พิจารณาตัดข้อค�าถามที่มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

น้อยและมีเนื้อหาของค�าถามที่มีความเป็นตัวแทน

ของตัวแปรที่ศึกษาน้อยจ�านวนทั้งหมด 14 ข้อ 

พบว่า แบบจ�าลองมีความสอดคล้องกลมกลืนของ

แบบจ�าลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์สามารถวัดได้ตรง

ตามโครงสร้างในแต่ละด้าน ได้แก่ องค์ประกอบ

ด้านครอบครัว ด้านกลุ่มเพื่อนร่วมวัย และด้านสื่อ 

แม้ว่าการวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์ (χ2 Goodness 

of Fit) มีนัยส�าคัญ (χ2 = 1136.469; p < 0.00)  

เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านผลกระทบของกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีมีขนาดใหญ่จึงเพิ่มโอกาสท่ีจะปฏิเสธแบบจ�าลอง

ทีม่คีวามแตกต่างกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์เพยีงเลก็น้อย 

[25] จึงควรพิจารณาจากค่าดัชนีบ่งชี้อื่นร่วมด้วย 

ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้พบว่าแบบจ�าลองการวัดที่สร้าง

มีความเหมาะสม กล่าวคือ ได้มีการพิสูจน์แล้วว่า 

แบบจ�าลองการวัดท่ีสร้างมีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาได้จาก Overall 

Goodness of Fit Test โดยพิจารณาดัชนีอื่นอยู่

ในเกณฑ์ดี เช่น CFI และ TLI มากกว่า 0.9  

ส่วน SRMR และ RMSEA ต�่ากว่า 0.08 ตามล�าดับ  

ดังนั้นแบบจ�าลองแบบสอบถามการถูกปลูกฝัง

อุดมคติเกี่ยวกับความผอมจึงมีความกลมกลืน

อยู ่ ใ น เกณฑ ์ ดี มี ความสอดคล ้ อ งกั บข ้ อ มู ล 

เชงิประจกัษ์ ผลการวเิคราะห์ดังกล่าวจงึแสดงให้เหน็

ว่าแบบสอบถามการถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับ

ความผอมมีความตรงเชิงโครงสร้างที่ดี 

ด้านความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า ในรายข้อค�าถาม 

เมื่อพิจารณาจากค่าน�้าหนักองค์ประกอบข้อค�าถาม 
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จากแบบจ�าลองที่ปรับแก ้แล ้ว พบว ่าทุกข ้อ 

มีน�้ าหนั กองค ์ประกอบค ่ ามากกว ่ า  0 .32  

ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ [22] โดยส่วนมาก 

มีค่ามากกว่า 0.60 แสดงให้เห็นว่าข้อค�าถาม

ของแบบวั ดมี ความ เที่ ย งตร ง เชิ ง ลู ่ เ ข ้ าที่ ดี  

และเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบรายด้านจาก

ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่ ถูกสกัดได ้ (AVE)  

พบว่า องค์ประกอบด้านครอบครัว และด้าน

กลุ่มเพ่ือนร่วมวัย มีค่ามากกว่า 0.50 ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่าองค์ประกอบด้านครอบครัว และด้าน

กลุ่มเพื่อนร่วมวัย มีความตรงเชิงลู่เข้าที่ดี [23]  

แต่พบว่าองค์ประกอบด้านสื่อมีค่า AVE ต�่ากว่า 

0.50 (AVE
ครอบครัว

 =0.525; AVE
เพื่อน

 = 0.604;  

AVE
สื่อ
 = 0.433) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา

ค ่ าน�้ าหนักองค ์ประกอบจากการ วิ เคราะห  ์

องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของแบบสอบถาม 

การถกูปลกูฝังอดุมคตเิกีย่วกบัความผอมรวมทกุด้าน 

มีค่ามากกว่า 0.75 และค่าเฉลี่ยของความแปรปรวน

ที่ถูกสกัดได้ (AVE) ขององค์ประกอบตัวแปรแฝง

รวมทุกด้านมีค่ามากกว่า 0.70 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ดี  

ประกอบกับทั้ง 3 องค์ประกอบ มีความเชื่อมั่น 

ของตัวแปรแฝงสูง (CR > 0.80) ทั้งหมดนี้จึงแสดง

ให้เหน็ว่าทัง้ 3 องค์ประกอบ ยังคงมีความเทีย่งตรง 

เ ชิ ง ลู ่ เ ข ้ า อ ยู ่ ใ น เ กณฑ ์ ที่ เ ห ม า ะ สม  [ 23 ,  

26] แสดงให้เห็นว่าข้อค�าถามในแบบสอบถาม 

เป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบ

ผลการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้จึงสนับสนุนแบบ

จ�าลองการวัดของภาวะเชิงสันนิษฐานของการ 

ถกูปลกูฝังอดุมคตเิกีย่วกบัความผอมว่าประกอบด้วย 

องค์ประกอบด้านครอบครัว ด้านกลุ่มเพื่อนร่วมวัย  

และด ้านสื่อสอดคล ้องกับการศึกษาที่ผ ่านมา 

ที่ด�าเนินการตรวจสอบภาวะเชิงสันนิษฐานของ

การถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมในหลาก

หลายวัฒนธรรม [27-32] อย่างไรก็ตามพบว่า 

ในรายละเอียดของแบบสอบถามและตัวชี้วัด 

มีความแตกต่างออกไปจากแบบวดัจากต่างประเทศ 

อย่างเด่นชัดคือ ในเรื่องของการปลูกฝังอุดมคติ

เกี่ยวกับความผอมทางตรงนั้น มีข ้อค�าถามที่

สอบถามเกี่ยวกับการปลูกฝังในลักษณะกดดัน/

บอกโดยตรงว่าควรมีรูปร่างผอมบางหรือให้ลด

น�้าหนักถูกตัดออกจากมาตรวัดเนื่องจากมีน�้า

หนักองค์ประกอบต�่า ข้อค�าถามที่เป็นการปลูกฝัง

โดยตรงที่ยังคงไว้เป็นการปลูกฝังผ่านวิธีการพูดคุย  

แลกเปลี่ยนความเห็น หรือพร�่าสอน ซึ่งแตกต่างจาก 

ต ่างประเทศที่ข ้อค�าถามเกี่ยวกับการกดดัน 

และบอกอย่างตรงไปตรงมามค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ 

สูงในหลายการศึกษา [27, 31-32] ความแตกต่าง 

ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว ่าการปลูกฝังค ่านิยม 

ในบริบทของไทยมีความแตกต่างจากต่างประเทศ 

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ารูปแบบการสื่อสาร

ในครอบครัวไทยมีลักษณะเป ็นแบบเห็นพ้อง

ต้องกัน (Consensual Family Communication 

Pattern) [33-34] การสื่อสารรูปแบบนี้มีลักษณะ

เปิดโอกาสให้เด็กสามารถพูดคุยแสดงความเห็น

ได้และความต้องการได้ (High Conversation 

Domain) อย่างไรก็ตามการตัดสินใจเรื่องส�าคัญๆ 

มักจะเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองและผู้ปกครองมักใช ้

การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดค่านิยมและความเชื่อ 

ของครอบครั ว ให ้ ลู ก เข ้ า ใ จและปฏิบั ติ ต าม  

(High Conformity) มลีกัษณะเป็นการอธบิายเหตผุล 

และโน้มน้าวมากกว่ามากกว่าการบังคับ [35] 

นอกจากนี้ Koerner and Fitzpatrick [35]  

ได ้อธิบายว ่ารูปแบบการสื่อสารในครอบครัว 

ส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสารกับสังคม ไม่ว่าจะเป็น 

การสื่อสารหรือรับสารจากกลุ ่มเพื่อนและสื่อ  

ส่งผลให้ลักษณะการปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความ

ผอมในสังคมไทยเป็นไปในลักษณะการพูดคุย

และแลกเปลี่ยนความเห็นกันเพื่อถ่ายทอดค่านิยม

มากกว่าการบังคับหรือบอกโดยตรง 

กำรตรวจสอบควำมเชื่อมั่น

การตรวจสอบความเชื่อมั่นในการศึกษาครั้งนี้

ได้ใช้วิธีการวัดความสอดคล้องภายใน (Measures 

of Internal-Consistency) จากค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาคและค่าความเชื่อมั่นของ
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ตัวแปรแฝงเนื่องจากวิธีประมาณค่าความเชื่อมั่น

ที่แตกต่างกันจะได้ค่าความเชื่อมั่นที่ต่างกัน [36] 

พบว่า แบบสอบถามทีพ่ฒันามคีวามเชือ่มัน่ทีด่มีาก  

พิจารณาได้จากความสอดคล้องภายในจากค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคและค่าความ

เช่ือมั่นของตัวแปรแฝง ของแต่ละองค์ประกอบ 

ที่สูงเกินกว่า 0.80 แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถาม

ที่สร้างขึ้นมีความคงเส้นคงวาในการวัดสูง [37]  

โดยเฉพาะค ่ าความเชื่ อมั่ นของตั วแปรแฝง 

ซึ่งเป็นวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือ

มั่นของเครื่องมือวัดตัวแปรที่มีการน�าค่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบของแต่ละข้อค�าถามทีแ่ตกต่างกนัมาใช้ 

ในการวิเคราะห์ด้วย จึงได้ค่าสัมประสิทธ์ิความ

เชื่อมั่นที่ตรงและมีความล�าเอียงน้อยกว่าการใช ้

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค สอดคล้องกับ 

การศกึษาทีผ่่านมาทีพ่บว่าแบบสอบถามทีแ่ก้ไขแล้ว 

จะให ้ค ่ าความเ ช่ือ ม่ันและความเที่ยงตรงสูง  

[38] 

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้

1. ในแง่ทฤษฎีแบบจ�าลองการถูกปลูกฝัง 

อุ ดมคติ เกี่ ย วกั บความผอมที่ ป ร ะกอบด ้ วย  

3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านครอบครวั ด้านกลุม่เพือ่น

และด้านสือ่ได้รับการตรวจสอบและสนบัสนนุด้วยข้อมลู

เชิงประจักษ์ การน�าแบบจ�าลองทางทฤษฎีดังกล่าว

ไปใช้ในการท�างานหรือการออกแบบการแทรกแซง 

(Intervention) ส�าหรับกลุ่มวัยรุ่นหญิงในประเด็นที่ 

เกี่ยวข้องกับประเด็นรูปร ่างและน�้าหนัก เช ่น  

การกินผิดปกติ การทานยาลดน�้าหนัก หรือการให ้

ค�าปรึกษานักเรียนหญิงที่ไม่มีความมั่นใจในเร่ือง 

รูปร่างตนเอง 

2. ในแง่ของการปฏิบัติ แบบสอบถามการถูก

ปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมมีความเที่ยงตรง

และความเชื่อมั่นที่เหมาะสมสามารถน�าไปใช้ใน

ทางการวิจัยและปฏิบัติได้ ตัวอย่างเช่น การศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยว

กับความผอมกับความม่ันใจในตนเองและภาวะ

สุขภาพจิต การวัดประสิทธิผลของการแทรกแซง

ว ่ านัก เรียนหญิงสามารถต ่อรองและปฏิ เสธ 

ความเชื่อว่าต้องผู ้หญิงสวยต้องมีรูปร่างผอมได้

มากน้อยเพียงใด ฯลฯ อย่างไรก็ตามแบบสอบถาม

ดงักล่าวยงัไม่สามารถใช้ในการคดักรองหรอืวนิจิฉยั

อาการหรือโรคที่ เกี่ ยวกับสุขภาวะทางจิตใจ  

หรอืการรบัรู้ตนเองท่ีผิดปกตต่ิางๆ ได้ ดงันัน้ในการให้ 

ความช่วยเหลือหรือบ�าบัดยังจ�าเป็นต้องได้รับการ

ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญต่อไป

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

1. ข ้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้ งต ่อไป  

จ ากความแตกต ่ า ง ขอ งนั ก เ รี ยนแต ่ ล ะคน 

ด้านดัชนีมวลกาย ส่งผลให้การถูกปลูกฝังอุดมคติ

เกี่ยวกับความผอมของนักเรียนวัยรุ่นหญิงมีความ

มากน้อยแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจมี

คณุลกัษณะภายใน (Dispositions) อืน่ๆ ซึง่แตกต่าง 

กนัออกไปในแต่ละบคุคล เป็นปัจจยัทีท่�าให้ส่งผลให้ 

นักเรียนวัยรุ ่นหญิงแต ่ละคนมีการถูกปลูกฝ ัง

อุดมคติเกี่ยวกับความผอมท่ีแตกต่างกัน ไม่ว่าจะ

เป็นการอบรมเลี้ยงดู กระบวนการถูกถ่ายทอดทาง 

สังคม (Socialization) การรับรู ้ภาพลักษณ ์

ทางกาย ความพึงพอใจในรูปร ่างของตนเอง 

ปริมาณอาหารท่ีรับประทาน ชนดิของอาหาร รวมถงึ 

กิจวัตรประจ�าวันต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับประทาน 

ส่งผลให้นักเรียนแต่ละคนมีการรับรู้ค่านิยมเกี่ยวกับ 

รูปร ่ างและแรงกดดันทางสั งคมแตกต ่างกัน  

การวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุ

ทีเ่กีย่วข้องกบัการถกูปลกูฝังอดุมคตเิกีย่วกบัความผอม  

เช่น ลักษณะบุคลิกภาพ สภาพแวดล้อมที่เอื้อ 

ให้เกิดความอ้วน (Obesogenic Environment) 

เป ็นต ้น นอกจากนั้ นควร มีศึ กษา เพิ่ ม เติ ม 

ในประชากรกลุ่มอื่น เช่น บุคคลท่ีอยู่ในช่วงอายุ

ต่างๆ ทั้งเพศชายและหญิง การเข้าใจคุณลักษณะ

ดังกล่าวจะเป็นความรู้พื้นฐานซึ่งจะเป็นประโยชน์

ต่อการป้องกันปัญหาด้านสุขภาวะทางจิตใจและ

พฤติกรรมวัยรุ่นอันเนื่องมาจากการรับรู้แรงกดดัน

ทางสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนการสร ้างแผน 

การให้ความช่วยเหลอืท่ีเหมาะกบับคุคลแต่ละกลุม่ท่ี 
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มีคุณลักษณะภายนอกและภายในที่แตกต่างกัน 

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

2. ข้อจ�ากัดในการศึกษาครั้งนี้คือ ศึกษา

เฉพาะกลุ ่มตัวอย่างนักเรียนวัยรุ ่นหญิง ดังนั้น

ปัญหาในการอ้างอิงไปสู่กลุ่มประชากรอื่นจึงยังคง

มีข้อจ�ากัด การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปจึงควรค�านึง

ถึงการควบคุมความแตกต่างด ้านคุณลักษณะ

ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เช่น เพศ ช่วงอายุ  

ระดบัศกึษา ดชันมีวลกาย ปรมิาณอาหารทีร่บัประทาน 

เป็นต้น เพื่อสร้างความเที่ยงตรงภายในของการ

วิจัยให้ผลการวิจัยมีความแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือ

มากยิ่งขึ้น และการศึกษาครั้งนี้ตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างเท่านั้น การศึกษาต่อไป

อาจตรวจสอบความเที่ยงตรงประเภทอื่นๆ เช่น  

ความเท่ียงตรงเชงิเกณฑ์สมัพนัธ์ (Criterion-Related 

Validity) ร่วมด้วย
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