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บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของแบบวัดบุคลิกภาพ ฉบับไอพีไอพี
(ชุ ด 50 ข อ ) ที่ แปลเป น ภาษาไทย เพื่ อพั ฒนาแบบวัดการกํา กับตนเองในการควบคุมน้ํา หนั ก และ
เพื่ อศึกษาความสัม พันธของตั วแปรทั้งสองในนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
ซึ่งอยูในระหวางการควบคุมน้ําหนัก จํานวน 342 คน ใชการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบอาสาสมัคร
เครื่องมือที่ใชคือ แบบวัดบุคลิกภาพ ฉบับไอพีไอพี และแบบวัดการกํากับตนเองในการควบคุมน้ําหนัก
วิเคราะหความสอดคลองภายในดวยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค วิเคราะหความตรงเชิงโครงสราง
ด ว ยการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิงยื นยั น และวิ เ คราะหค วามสัม พั นธร ะหว า งตั วแปรทั้ งสองดว ย
การวิ เคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง ผลจากการศึกษาพบวา แบบวัดในการศึกษาทั้งสองมีคา
ความสอดคลองภายในอยูในเกณฑดี (สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค มีคาระหวาง 0.763 ถึง 0.933)
และพบความสัมพั นธระหวางบุคลิกภาพกับการกํากับตนเองในการควบคุมน้ําหนักอยางมีนัยสํา คัญ
ทางสถิติ (p < .001) การทําความเขาใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพและการกํากับตนเองของบุคคลจะชวยใหผูที่
เกี่ยวของสามารถประเมิน ทําความเขาใจ และวิเคราะหแนวทางในพัฒนาการกํากับตนเองของบุคคลได
ดียิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ยังมีความจําเปนตองขยายการศึกษากระบวนการในการกํากับตนเองและความ
เกี่ยวของระหวางบุคลิกภาพและการกํากับตนเองในกลุมตัวอยางและพฤติกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: บุคลิกภาพ การควบคุมน้ําหนัก การกํากับตนเอง
Abstract
The purposes of present study were to investigate reliability of the personality
inventory from International Personality Item Pools (IPIP) (50 items) which was translated
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into Thai language, to develop the self-regulation of weight control scale, and to
analyze the relationships of both variables among undergraduate students. The
participants in this study were 342 undergraduate students who were under weight
control. A voluntary response sample was used in this study. The IPIP personality
inventory and the self-regulation of weight control scale were main measurements.
Internal consistency was analyzed by Cronbach’s alpha coefficient. Moreover, confirmatory
factor analysis and structural equation modeling analysis were used to analyze
construct validity and relationships between personality traits and weight control
specific self-regulation. The results showed that the IPIP personality inventory and the
self-regulation of weight control scale had good internal consistency (α = 0.763 –
0.933). Furthermore, this study also found that the relationships between personality
traits and self-regulation of weight control were statistically significant (p < .001). An
understanding of the personality traits and self-regulation would be helpful to those
healthcare professionals to evaluate, conceptualize and analyze the directions to
improve self-regulation behaviors of individuals. However, there is a need to further
expand the study of self-regulation processes and the relationship between personality
traits and self-regulation in the various samples and more diverse behaviors.
Keywords: personality traits, weight control, self-regulation
บทนํา

วัยรุนเปนชวงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางมาก ทั้งดานรางกาย ความคิด อารมณ และ
พฤติกรรม เพื่ อแสวงหาความเปนอิสระ สรางอัตลักษณ และคนพบบทบาทหนาที่ของตน (Cheung
et al., 2007) วัยรุนมักใหความสําคัญกับลักษณะทางกาย เนื่องจากรูปรางหนาตาถือเปนสวนหนึ่งของ
ตัวแทนแหงตน (Learner & Steinberg, 2004) คานิยมทางสังคมที่มองวาการมีรูปรางดี ไดสัดสวน
เปนลั กษณะที่นาพึงปรารถนา และมีเสนหดึงดูดใจแกผูพบเห็น ปจ จัยเหลา นี้ทําใหวัย รุนรูสึกกังวล
เกี่ยวกับรูปรางหนาตาของตนเอง สงผลใหวัยรุนสวนหนึ่งพยายามเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนารูปลักษณ
ภายนอกของตน โดยการพยายามควบคุมอาหาร ออกกําลังกาย หรือลดความอวน เพื่อใหมีความรูสึกดี
กับตนเองมากขึ้น (Pesa et al., 2000)
อยางไรก็ตาม มีการศึกษาพบวาภายในระยะเวลา 5 ป ผูที่พยายามลดหรือควบคุมน้ําหนัก
มักจะกลับมามีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นเทากับน้ําหนักตัวกอนหนาที่จะลดน้ําหนัก และในอีก 5 ป หลังจากนั้น
ก็จะมีน้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้นมากกวากอนหนาที่จะลดน้ําหนัก และผูที่เริ่มตนออกกําลังกายก็มักจะ
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ลมเลิกการออกกําลังกายภายในชวง 6 เดือนแรก (National Task Force on the Prevention and
Treatment of Obesity, 1993) ปรากฏการณดังกลาวสงผลใหแนวคิดเกี่ยวกับการกํากับตัวเอง
(self-regulation) และปจจัยที่เปนตัวขัดขวางไมใหบุคคลแสดงพฤติกรรมจนบรรลุเปาหมาย กลายเปน
หัวขอหนึ่งที่นักวิชาการสนใจศึกษาตลอดระยะเวลา 30 ปที่ผานมา
การกํากับตัวเอง (self-regulation) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลพยายามควบคุมความคิด
ความรูสึก ความปรารถนา และการกระทําบางประการของตนเพื่อที่จะบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
(Baumeister et al., 2006) จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา ปจจัยที่สงผลตอความลมเหลวในการ
กํากับตนเองนั้นมีความซับซอนและครอบคลุมมิติตาง ๆ มากมาย อาทิ มิติทางชีววิทยา จิตวิทยา สังคม
และวัฒนธรรม ทั้งนี้เนื่องจากการทําความเขาใจปรากฏการณทางพฤติกรรมของมนุษยนั้น ไมอาจใช
มุมมองใดมุมมองหนึ่งในการอธิบายปรากฏการณเหลานั้นไดอยางสมบูรณ หากแตจําเปนตองบูรณาการ
มุมมองและแนวคิดที่หลากหลายเพื่อความเขาใจที่ครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น (Thongworn, 2019)
ในมิติทางจิตวิทยานั้น บุคลิกภาพ ซึ่งหมายถึง แบบแผนของพฤติกรรม กระบวนการรูคิด และ
อารมณอันเปนลักษณะเฉพาะของบุคคลที่พัฒนาขึ้นจากปจจัยดานชีววิทยาและสิ่งแวดลอม (Burger,
2008) ถือเปนหนึ่งในตัวแปรสําคัญที่มีการศึกษาอยางกวางขวางและถูกนําไปใชในบริบทที่หลากหลาย
เชน การศึกษา การทํางาน พฤติกรรมสุขภาพ เปนตน (Robertson & Callinan, 1998; Sutin et al.,
2011, Bogg & Roberts, 2013; Ciorbea & Pasarica, 2013; Shahbazzadeh & Reza Beliad, 2017)
การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใชประเมินบุคลิกภาพ จึงเปนประเด็นที่นักวิชาการสนใจศึกษาและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง (Goldberg, 1993)
Goldberg et al., (2006) ไดพัฒนาคลังแบบประเมินบุคลิกภาพนานาชาติ (International
Personality Item Pools: IPIP) ขึ้นมาเผยแพรในเว็บไซต ในสวนของแบบวัดบุคลิกภาพนั้น พวกเขาได
พัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพแบบ 5 องคประกอบขึ้น และแบงแบบวัดดังกลาวออกเปน 2 ชุด คือ ชุด 100
ขอคําถาม และชุด 50 ขอคําถาม รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลคลทั่วไปสามารถเขาถึงแบบวัดดังกลาวได
โดยไม มี คาใชจ าย ทํา ใหในปจ จุบันมีงานวิจัยที่ใชแบบประเมินดังกลา วในการศึกษาวิจัยและตีพิมพ
ในวารสารทางวิชาการที่เปนที่ยอมรับจํานวนมาก (Austin et al., 2008, Boyes & French, 2010,
Egan & Taylor, 2010, Converse et al., 2018)
แม ว า นั ก วิ ช าการได แ ปลแบบวั ด บุ ค ลิ ก ภาพ ฉบั บ ไอพี ไ อพี ชุ ด 100 ข อ และ 50 ข อ
เปนภาษาไทยบางแลว แตสําหรับแบบวัดบุคลิกภาพ ฉบับไอพีไอพี ชุด 50 ขอ นั้น ยังไมปรากฏวามี
การนํ า เสนอผลการตรวจสอบค า ความเที่ย งตรงและความเชื่ อ มั่ น อย า งเป น ทางการและชั ด เจน
นอกจากนี้ ในประเทศไทยยังไมมีการสรางแบบวัดการกํากับตนเองในการควบคุมน้ําหนักโดยเฉพาะ
รวมทั้งยังไมพบวามีการศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพกับการกํากับตนเองในการควบคุมน้ําหนัก
ในนั กศึกษาชาวไทย ด วยเหตุนี้ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและ
ความเชื่อมั่นของแบบวัดบุคลิ กภาพ ฉบับไอพีไอพี ชุด 50 ขอ และพัฒนาแบบวัดการกํากับตนเอง
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เกี่ยวกับการควบคุมน้ําหนักอีกทั้งเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพกับการกํากับตนเองในการ
ควบคุมน้ําหนักในนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ก ารศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี จํ า นวน 342 คน เนื่ อ งจากในเบื้ อ งต น ผู วิ จั ย ไม
อาจคาดการณไดวาจะมีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑการคัดเขามาเปนกลุมตัวอยางมากนอย
เพียงใด จึงใชการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบอาสาสมัคร โดยเก็บขอมูลจากรายวิชาการศึกษาทั่วไปของ
หนวยงานที่ผูวิจัยสังกัดที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกิน 300 คน จํานวน 2 วิชา รวมจํานวนนักศึกษา
ทั้ ง สิ้ น 1,048 คน โดยนั ก ศึ ก ษาในรายวิ ช าดั ง กล า วสมั ค รใจที่ จ ะเข า ร ว มการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้
โดยมีเกณฑในการคัดเขามาเป นกลุมตั วอยาง คือ ตองเปนนักศึกษาชาวไทยที่กําลั งศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เปนผูที่สมัครใจที่จะเขารวมการศึกษาวิจัย และอยูในชวงของ
การควบคุมน้ําหนัก ทั้งนี้ การควบคุมน้ําหนักในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
พยายามของบุคคลที่จะทําใหน้ําหนักตัวลดลงหรือคงที่ภายในระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา สําหรับเกณฑ
ในการคัดออก คือ เปนนักศึกษาชาวตางชาติหรือนักศึกษาชาวไทยที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
ในมหาวิ ทยาลัยแมฟาหลวง ซึ่งมิ ไดสมัครใจที่จ ะเขารวมการศึกษาวิจัย และมิไ ดอยูในช วงของการ
ควบคุมน้ําหนัก การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้พิจารณาจากความเหมาะสมทางสถิติ
เปนหลัก แมนักวิชาการกลุมหนึ่งจะเสนอวา กลุมตัวอยางควรมีจํานวน 10 เทาของตัวแปรสังเกตไดใน
แบบจําลอง (Schumacker & Lomax, 2010) อยางไรก็ตาม Hair et al., 2010 เสนอวากลุมตัวอยางที่
เหมาะสมควรมีมากกวา 200 คน ซึ่งกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน 342 คน ดังนั้นถือวากลุม
ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้มีความเหมาะสมตอการวิเคราะหขอมูล
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ป ระกอบดวยแบบสอบถามขอมูลทั่วไปและแบบวัด ที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมา โดยมีขั้นตอนการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ดังนี้
2.1 ผู วิ จั ย แปลแบบวั ด บุ ค ลิ ก ภาพ 5 องค ป ระกอบ ฉบั บ ไอพี ไ อพี (ชุ ด 50 ข อ )
จากต น ฉบั บ ภาษาอั งกฤษเปน ภาษาไทยด วยตนเอง โดยใชวิ ธีก ารแปลแบบไปข า งหน า (forward
translation) หลั ง จากนั้ น จึ ง นํ า แบบวั ด ที่ แ ปลแล ว ให ผู เ ชี่ ย วชาญด า นการแปลจํ า นวน 2 ท า น
ชวยตรวจสอบความตรงเชิงภาษา แลวปรับแกตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดานการแปล
ในสว นของขอคําถามในแบบวัด บุ คลิกภาพ ฉบั บไอพี ไอพี ที่ แปลเปนภาษาไทย
หลังจากผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานภาษาแลว แบงออกเปน 5 ดาน มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
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2.1.1 ดานการแสดงตัว (Extraversion) มีขอคําถามตอไปนี้
Ex1 ฉันมักเปนสีสันของงานเลี้ยง, Ex2 ฉันรูสึกสบายๆ เมื่ออยูทามกลาง
ผูคน, Ex3 ฉันมักเริ่มพูดคุยกับคนอื่นกอน, EX4 ฉันพูดคุยกับใครก็ไดเมื่ออยูในงานเลี้ยง, Ex5 ฉันไมรูสึก
อึดอัดใจหากตองเปนจุดสนใจของคนอื่น, Ex6 ฉันไมใชคนชางคุย, Ex7 ฉันเปนคนเงียบ ๆ ไมคอย
แสดงออก, Ex8 ฉันมักไมมีเรื่องจะพูดคุย, Ex9 ฉันไมชอบทําตัวใหเปนจุดสนใจ, และ Ex10 ฉันมักจะ
เงียบเมื่ออยูกับคนแปลกหนา
2.1.2 ดานประนีประนอม (Agreeableness) มีขอคําถามตอไปนี้
Ag1 ฉันสนใจความเปนไปของผูคน Ag2 ฉันเห็นอกเห็นใจผูอื่น Ag3 ฉันมี
จิตใจออนโยน Ag4 ฉันมีเวลาใหคนอื่นเสมอ Ag5 ฉันรับรูความรูสึกของผูอื่นไดดี Ag6 ฉันมักทําใหผูอื่น
รูสึกผอนคลาย Ag7 ฉันไมคอยสนใจใคร Ag8 ฉันมักดูถูกคนอื่น Ag9 ฉันไมสนใจปญหาของคนอื่น และ
Ag10 ฉันไมคอยใสใจความรูสึกของคนอื่น
2.1.3 ดานมีจิตสํานึก (Conscientiousness) มีขอคําถามตอไปนี้
Co1 ฉั น มั ก เตรี ย มพร อ มสํ า หรั บ การทํ า สิ่ ง ต า ง ๆCo2 ฉั น มั ก ใส ใ จใน
รายละเอียดตาง ๆ Co3 ฉันรีบทํางานตาง ๆ ใหเสร็จโดยไมรีรอ Co4 ฉันชอบความมีระบบระเบียบ,
Co5 ฉันมักทําตามแผนที่วางไวและตรงเวลา Co6 ฉันมักทํางานใหสมบูรณแบบมากที่สุด Co7 ฉันมัก
วางขาวของไมเปนที่เปนทาง Co8 ฉันมักทําใหสิ่งตาง ๆ ยุงเหยิงวุนวาย Co9 ฉันมักลืมเก็บของเขาที่
และ Co10 ฉันมักหลีกเลี่ยงงานในความรับผิดชอบ
2.1.4 ดานหวั่นไหว (Neuroticism/Emotional Stability) มีขอคําถามตอไปนี้
Ne1 ฉันเปนคนงาย ๆ สบาย ๆ Ne2 นอยครั้งที่ฉันจะรูสึกหดหู Ne3
ฉันเปนคนขี้รําคาญ Ne4 ฉันมักวิตกกังวลกับสิ่งตาง ๆ ไดงาย Ne5 ฉันอารมณเสียงาย Ne6 ฉันเครียด
งาย Ne7 อารมณของฉันเปลี่ยนแปลงบอย Ne8 ฉันอารมณแปรปรวนบอย Ne9 ฉันหงุดหงิดงาย และ
Ne10 ฉันรูสึกหดหูบอย ๆ
2.1.5 ดานเชาวนปญญา (Intellect/Imagination) มีขอคําถามตอไปนี้
In1 ฉันมีความสามารถในการเลือกใชคําศัพท, In2 ฉันมีจินตนาการที่
แจมชัด, In3 ฉันมีความคิดหลักแหลมและสรางสรรค, In4 ฉันเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว, In5 ฉัน
มักใชคําศัพทยากๆ, In6 ฉันชอบใชเวลาในการตรึกตรองเรื่องตางๆ, In7 ฉันมีความคิดมากมาย, In8 ฉัน
มีปญหาในการทําความเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม, In9 ฉันไมสนใจเรื่องที่เปนนามธรรม, และ In10 ฉันไม
คอยมีจินตนาการ
2.2 ศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจ
ภาวะเชิงสันนิษฐาน (construct) ของการกํากับตนเอง
2.3 สรางขอคําถามที่สอดคลองกับภาวะเชิงสันนิษฐาน แลวนําขอคําถามที่พัฒนาขึ้นใน
เบื้องตนใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยแบงเปนผูเชี่ยวชาญ
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ทางดานจิตวิทยาและผูเชี่ยวชาญดานการวัดและการประเมินผลอยางละ 2 ทาน เพื่อประเมินความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item-Objective Congruence: IOC)
โดยกําหนดระดับการใหคะแนนและเกณฑการใหคะแนนดังตอไปนี้
1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามสามารถใชวัดไดตรงตามวัตถุประสงค
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค
-1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมสามารถใชวัดไดตรงตามวัตถุประสงค
2.4 นํ า คะแนนของผูเ ชี่ ย วชาญทุก คนที่ ป ระเมิ น มากรอกลงในแบบวิ เ คราะห ค วาม
สอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคเพื่อหาคาเฉลี่ยโดยตัดขอคําถามที่มีคา IOC นอยกวา 0.5 ออกไป
(Burns & Grove, 2005) และปรับปรุงขอคําถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ จากนั้นนําแบบวัดไป
ทดลองใช (try out) กับกลุมที่มีลักษณะทางประชากรใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน
50 คน ซึ่งเปนนักศึกษาที่เรียนวิชาเลือกเสรีทผี่ ูวิจัยเปนผูสอน ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย
(mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ดวยโปรแกรม SPSS
3.2 วิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของแตละแบบวัด โดยใชการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ดวยโปรแกรม AMOS และวิเคราะหคาความ
เชื่อมั่น (reliability) ของแตละแบบวัดโดยใชคา สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
coefficient alpha) ดวยโปรแกรม SPSS
3.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพกับการกํากับตนเองในการควบคุมน้ําหนัก
โดยการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง (structural equation modeling: SEM) ดวยโปรแกรม AMOS
ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางมากกวาสองในสามเปนเพศหญิง (รอยละ 77.8) ครึ่งหนึ่งอายุ
19 ป (รอยละ 51.5, X = 19.4 ป, S.D. = 1.1 ป) เกือบหนึ่งในสามของกลุมตัวอยางมีภูมิลําเนาอยูใน
ภาคเหนือ (รอยละ 32.5) รองลงมาคือภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ตามลําดับ (รอยละ 32.5, 21.1, 19.9, 13.7 และ 12.8) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
(รอยละ 88.8) และมีกลุมตัวอยางรอยละ 2.9 ที่ไมนับถือศาสนาใดๆ นอกจากนี้ยังพบวา กลุมตัวอยาง
ครึ่งหนึ่ง (รอยละ 50.3) มีคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) อยูในระดับปกติตามมาตรฐาน
คนเอเชีย (BMI = 18.5-22.9) (WHO, 2000) รวมทั้งยังพบวานักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางมีภาวะ
น้ําหนักเกิน (BMI = 23.0-24.9) และอวนในระดับที่ 2 (BMI ≥30) ในจํานวนใกลเคียงกัน (รอยละ 13.7
และ 10.2 ตามลําดับ) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 (Table 1)
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Table 1 General information of research participants
Variables
Gender
Male
Female
Age
< 18
18-20
21-23
(Mean = 19.4, S.D. = 1.1, Min = 17, Max = 23)
Region
Northern
Southern
Northeastern
Central
Bangkok Metropolitan Region
Body Mass Index (BMI)
Underweight (< 18.5)
Normal (18.5-22.9)
Overweight (23.0-24.9)
Obese I (25.0-29.9)
Obese II (≥ 30.0)
(Mean = 23.4, S.D. = 4.4, Min = 16.5, Max = 44.9)
Religion
Buddhism
Christianity
Islam
Atheist

Number

Percent

76
266

22.2
77.8

1
288
53

0.3
84.2
15.5

111
72
68
47
44

32.5
21.1
19.9
13.7
12.8

24
172
47
64
35

7.1
50.3
13.7
18.7
10.2

304
14
14
10

88.9
4.1
4.1
2.9

การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
แบบวั ดบุ คลิ กภาพ ฉบับไอพีไอพี ชุด 50 ขอ และแบบวัดการกํา กับตนเองในการควบคุม
น้ําหนัก มีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา (rating scale) แบงออกเปน 5 ระดับ คือ (1 = ไมตรงเลย
2 = ไมคอยตรง 3 = ตรงบางไมตรงบาง 4 = คอนขางตรง 5 = ตรงมากที่สุด) มีผูเชี่ยวชาญดานการแปล
ตรวจสอบความตรงเชิงภาษา รวมทั้งผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลทางจิตวิทยา พิจารณาความ
ตรงเชิ งเนื้อหา ทั้ งนี้ ในแบบวั ดการกํากับตนเองฯ ผูวิจัยเลือกเฉพาะขอคําถามที่มี คาความสอดคลอง
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ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item-Objective Congruence: IOC) มากกวา 0.5 ซึ่งมี
จํานวนขอคําถามทั้งหมด 10 ขอ แลวปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง
ผูวิจัยตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของแบบวัดทั้งสอง ดวยการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบวาแบบจําลองเบื้องตน (initial model) มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
หรื อ ไม ทั้ ง นี้ ผ ลจากการวิ เคราะห ข อมูล ชี้ ให เ ห็ นว า แบบจํา ลองเบื้ อ งตน ยั งไม ส อดคลอ งกั บ ข อ มู ล
เชิงประจั กษ พิ จ ารณาไดจ ากคา สถิติที่แสดงความสอดคลองระหวา งความสัมพันธ เชิงสาเหตุใน
แบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษยังไมผานเกณฑตามที่มีการกําหนดไว
ผู วิ จั ย จึ งปรั บ แบบจํ า ลองตามข อ เสนอแนะของดั ชนีก ารปรับ แบบจํ าลอง (modification
indices) โดยการตัดขอคํ าถามบางขอที่มีคาน้ําหนักองคป ระกอบ (factor loadings) ต่ํากวา 0.60
(Hair et al., 2010) สงผลใหแบบวัดบุคลิกภาพ ฉบับไอพีไอพี มีจํานวนขอคําถาม 29 ขอ สวนแบบวัด
การกํากับตนเองมีจํานวนขอคําถาม 5 ขอ นอกจากนี้ ผูวิจัยยังยอมใหคาความคลาดเคลื่อนระหวางขอ
คําถามที่อยูในองค ประกอบเดียวกันมีความสัมพันธกันได หลังจากนั้นจึงปรับแบบจําลองจนมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังตารางที่ 2 (Table 2)
Table 2 The model fit statistics of initial models and adjusted models
Variables
Personality
Self-regulation

Fit Statistics
df χ2/df GFI
CFI
Initial model
1175 5.437 0.455 0.575
Adjusted model 347 1.651 0.901 0.970
Initial model
35 7.489 0.866 0.640
Adjusted model 5
2.308 0.988 0.983

RMSEA
0.115
0.044
0.138
0.052

Remark df = degree of freedom, x2/df = relative chi-square, GFI = Goodness of Fit Index, CFI = Comparative
Fit Index, RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation

จากการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน (estimate) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
(Standardized Error: S.E.) และคากําลังสองของสหสัมพันธพหุคูณ (squared multiple correlations)
ของขอคําถามแบบวัดการกํากั บตนเองในการควบคุม พบวา คาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของ
ตั วแปรสังเกตไดทุกตั วในแบบวั ดการกํากับ ตนเองในการควบคุมน้ําหนักมีคาระหวาง 0.552-0.718
ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได ดังตารางที่ 3 (Table 3) ในขณะที่แบบวัดบุคลิกภาพ ฉบับไอพีไอพี ก็ใหผลไป
ในทางเดียวกัน โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานระหวาง 0.590-0.952 ดังตารางที่ 4 (Table 4)
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Table 3 The statistics of observed variables in adjusted model of the self-regulation
of weight control scale
Items

Estimate S.E.

Self-regulation
Se1 I can control myself from eating foods that may affect my body weight
Se2 I exercise regularly throughout the week
Se3 I avoid eating or doing some activities that negatively affect my
weight loss goals.
Se4 If I cannot reach my weight goal, I will not allow myself to follow
desirable temptations.
Se5 I have the discipline to control the consumption of each meal

R2

0.611
0.552
0.718

- 0.373
0.175 0.305
0.146 0.516

0.659

0.177 0.435

0.648

0.152 0.419

Table 4 The statistics of observed variables in adjusted model of the IPIP Personality
Inventory (Thai version)
Items
Extroversion
Ex1 Am the life of the party
Ex2 Feel comfortable around people
Ex3 Start conversations
EX4 Talk to a lot of different people at parties
Ex5 Don't mind being the center of attention
Agreeableness
Ag1 Am interested in people
Ag2 Sympathize with others' feelings
Ag3 Have a soft heart
Ag4 Take time out for others
Ag5 Feel others' emotions
Ag6 Make people feel at ease
Conscientiousness
Co1 Am always prepared
Co2 Pay attention to details
Co3 Get chores done right away
Co4 Like order
Co5 Follow a schedule
Co6 Am exacting in my work
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Estimate

S.E.

R2

0.677
0.726
0.623
0.769
0.590

0.102
0.103
0.113
0.094

0.459
0.526
0.388
0.592
0.349

0.791
0.858
0.843
0.858
0.854
0.822

0.037
0.050
0.052
0.055
0.058

0.626
0.736
0.710
0.736
0.730
0.676

0.771
0.828
0.774
0.754
0.838
0.827

0.055
0.061
0.071
0.061
0.066

0.594
0.685
0.599
0.569
0.703
0.684
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Table 4 The statistics of observed variables in adjusted model of the IPIP personality
inventory (Thai version) (cont.)
Items
Neuroticism
Ne6 Get upset easily
Ne7 Change my mood a lot
Ne8 Have frequent mood swings
Ne9 Get irritated easily
Ne10 Often feel blue
Intellect
In1 Have a rich vocabulary
In2 Have a vivid imagination
In3 Have excellent ideas
In4 Am quick to understand things
In5 Use difficult words
In6 Spend time reflecting on things
In7 Am full of ideas

Estimate

S.E.

R2

0.828
0.966
0.952
0.817
0.668

0.049
0.048
0.046
0.061

0.686
0.934
0.907
0.668
0.447

0.708
0.714
0.685
0.772
0.652
0.637
0.700

0.079
0.086
0.086
0.072
0.077
0.079

0.501
0.510
0.470
0.596
0.204
0.405
0.409

การตรวจสอบความเชื่อมั่น
หลังจากตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางและปรับแบบจําลองแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบคาความ
เชื่ อมั่ นของแบบวัดทั้งสองด วยคาสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค ผลการตรวจสอบพบว า แบบวั ด
บุคลิกภาพ ฉบับไอพีไอพี มีคาความสอดคลองภายในอยูระหวาง 0.833 – 0.933 สวนแบบวัดการกํากับ
ตนเองในการควบคุมน้ําหนัก มีคาความสอดคลองภายในเทากับ 0.763 ดังแสดงไวในตารางที่ 5 (Table 5)
Table 5 The reliability of the self-regulation of weight control scale and the
IPIP personality inventory (Thai version)
Scales/Components
IPIP Personality (Full scale)
Extroversion
Agreeableness
Conscientiousness
Neuroticism
Intellect
Weight Control Specific Self-Regulation (Full scale)
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Cronbach’s Alpha
Initial Model Adjusted Model
0.879
0.899
0.806
0.833
0.895
0.942
0.800
0.915
0.531
0.933
0.724
0.875
0.540
0.763
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ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพกับการกํากับตนเองในการควบคุมน้ําหนัก
ผลการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสรา ง เพื่อตรวจสอบว าแบบจําลองเบื้องตนตาม
สมมติฐานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม พบวา แบบจําลองเบื้องตนยังไมสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑตามที่มีการกําหนดไว พิจารณาไดจากคา x2 = 1877.704, df = 522,
p < .001, x2/df = 3.597, CFI = 0.831, RMSEA = 0.087 ผูวิจัยจึงปรับแบบจําลองตาม
ขอเสนอแนะของดัชนีการปรับแบบจําลอง จากนั้นจึงปรับแบบจําลองจนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ (x2 = 446.026, df = 220, p < .001, x2/df = 2.027, CFI = 0.954, RMSEA = 0.055)
และผลจากการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง พบวา บุคลิกภาพดานมีจิตสํานึก ดานหวั่นไหว
และดานเชาวนปญญา มีอิทธิพลทางบวกตอการกํากับตนเองในการควบคุมน้ําหนักอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < .001) โดยคาสถิติการทดสอบไดแสดงไวในตารางที่ 6 (Table 6)
Table 6 Causal relationships of personality traits and weight control specific selfregulation after adjusted model
Variables
Independence
Variables
Conscientiousness
Neuroticism
Intellect

-->
-->
-->

Dependent
Variable
Self-regulation
Self-regulation
Self-regulation

Estimate

Statistics
S.E. C.R.

p < .001

0.261
0.190
0.347

0.043 3.041
0.031 3.368
0.063 3.786

***
***
***

อภิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูลชี้ใหเห็นวาแบบวัดบุคลิกภาพ ฉบับไอพีไอพี และแบบวัดการกํากับ
ตนเองในการควบคุมน้ําหนัก มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในระดับดี พิจารณาไดจากคาสถิติ
ตาง ๆ ไดแก สถิติไคสแควร (chi-Squares: x2) คาไคแสควรสัมพัทธ (x2)/df คารากกําลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) และคาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ CFI (Comparative fit index) (Kline, 2005) และเมื่อพิจารณาคา
ความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งสองก็พบวา มีคาความเชื่อมั่นในระดับดีถึงดีมาก (คา Chronbach’s alpha
ระหว าง 0.763-0.933) (Kline, 2005) แสดงใหเห็นวาแบบวัดทั้งสองมีความตรงเชิงโครงสรางที่
เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งแบบวัดบุคลิกภาพ ฉบับไอพีไอพี ฉบับภาษาไทย สอดคลองกับการศึกษาที่
ผานมา ที่พบวาแบบวัดดังกลาวเปนแบบวัดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการวัดและประเมินทางจิตวิทยา
(Cooper et al., 2010, Jatupornphan, 2011, Jatupornphan & Nimnuan, 2013, Jongrachen,
2017)
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อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา ขอคําถามเชิงลบที่เปนการกลับทิศทางใหเปนดานตรงขาม
กับคุณลักษณะที่ตองการวัดในแบบวัดทั้งสอง อาจไมสามารถใชแทนความหมายเดียวกันกับคุณลักษณะ
ที่ตองการวัดไดอยางสนิท (Silpakit et al., 2015) ทั้งนี้มีการศึกษาพบวา การใชขอคําถามเชิงลบ หรือ
ขอคําถามกลับทิศทางตรงกันขามอาจสงผลตอคุณภาพของแบบวัด โดยพบวา การใชขอคําถามเชิงบวก
สงผลใหคาความเชื่อมั่นของแบบวัดเพิ่มขึ้นมากกวาการใชขอคําถามเชิงลบหรือขอคําถามกลับทิศทาง
ตรงกันขาม (Ariyabuddhiphongs, 2006, Thoumrungroje, 2017) โดยในการศึกษาครั้งนี้ ขอคําถาม
ทีก่ ลับทิศทางถูกเสนอใหตัดออกจากแบบวัดทั้งสอง
ในสวนของความสัมพันธระหวางบุคลิก ภาพกับการกํากับตนเองในการควบคุมน้ําหนักนั้น
พบวา บุคลิกภาพดานมีจิตสํานึกมีอิทธิพลทางบวกตอการกํากับตนเองในการควบคุมน้ําหนักของบุคคล
ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาที่ผา นมา กลาวคือ บุคคลที่มีบุคลิกภาพดานมีจิตสํานึกสูง
มักเปนผูที่ชอบความเปนระบบระเบียบ มีวินัยในตนเอง มีการวางแผน มีความมุงมั่น และมีความแนวแน
(Costa & McCrae, 1992) ดังนั้นบุคคลที่มีบุคลิกภาพดานนี้ในระดับสูงจึงมีแนวโนมที่จะสามารถ
ควบคุมตนเองไมใหทําตามสิ่งลอใจตาง ๆ ไดดีกวาผูที่มีบุคลิกภาพดานนี้ในระดับต่ํา (Hampson et al.,
2016, Conner et al., 2017, Luchettia et al., 2018, Zilbermana et al., 2018)
นอกจากนี้ ผูที่มีบุคลิกภาพดานหวั่นไหวในระดับสูง ซึ่งมีลักษณะของการมีอารมณแปรปรวน
ไมมั่นคง และมักเกิดอารมณทางลบ เชน ความเครียด ความโกรธ ความวิตกกังวลไดงาย (Costa &
McCrae, 1992) มีแนวโน มที่จะสามารถควบคุมตนเองไมใหทําตามสิ่งลอใจตาง ๆ ไดดีกวาผูที่มี
บุคลิกภาพดานหวั่นไหวในระดับต่ํา มีการศึกษาที่ใหผลในทํานองเดียวกันนี้ โดยพบวา ผูที่มีบุคลิกภาพ
ดานหวั่นไหวในระดับสูงสามารถลดน้ําหนักไดดีกวาคนที่มีบุคลิกภาพดานหวั่นไหวในระดับไมสูงมาก
(Munro et al., 2011) อีกทั้งยังมีการศึกษาพบวา บุคลิกภาพดานหวั่นไหว มีอิทธิพลตอทัศนคติในการ
ควบคุมการรับประทานอาหารในกลุมนักเตนรํา (Scoffier-Mériaux et al., 2015) นอกจากนี้ คาสซิน
และวอน แรนสัน (Cassin & von Ranson, 2005) ยังพบวา ผูที่มีบุคลิกภาพดานหวั่นไหวในระดับสูง
มักมีความผิดปกติในการรับประทานอาหาร เชน โรคอะนอเร็กเซีย เนอรโวซา (Anorexia nervosa)
หรือโรคบูลิเมีย เนอรโวซา (Bulimia nervosa) ซึ่งอาจเปนไปไดวาคนกลุมนี้มีความออนไหวตอการถูก
วิพากษวิจารณและการตกเปนเปาสายตาของคนอื่น จึงมีแนวโนมที่จะควบคุมตนเองสูงตามไปดวย
ไมเพียงเทานั้น ผูที่มีบุคลิกภาพดานเชาวนปญญาในระดับสูง ซึ่งมีลักษณะเดนคือ มีจิตนาการ
มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการใชศัพทและภาษา ใฝเรียนรู และเปนนักคิด (Goldberg,
1992, 1999) มีแนวโนมที่จะสามารถควบคุมตนเองไมใหทําตามสิ่งลอใจตาง ๆ ไดดี สอดคลองกับ
การศึกษาของ ฮากูลิเนนและคณะ (Hakulinena et al., 2015) ที่พบวาบุคคลที่มีบุคลิกภาพดานเชาวน
ปญญาในระดับสูงมีแนวโนมจะสามารถควบคุมตนเองไมใหดื่มแอลกอฮอลไดดีกวากลุมคนที่บุคลิกภาพ
ดานเชาวนปญญาในระดับต่ํา และหากพิจารณาในแบบจําลองจะเห็นวา บุคลิกภาพดานเชาวนปญญา
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มีความสัมพันธทางบวกกับบุกคลิกภาพดานมีจิตสํานึก จึงมีความเปนไปไดวา บุคลิกภาพทั้งสองดานนี้
อาจมีลักษณะบางประการรวมกันที่สงผลตอการควบคุมกํากับตนเองของบุคคล
จุดเดนของแบบวัดบุคลิกภาพ ฉบับไอพีไอพี ฉบับแปลเปนภาษาไทย ในการศึกษาครั้งนี้คือ
ขอคําถามทีก่ ระชับ เขาใจงาย และมีจํานวนขอคําถามนอย ใชเวลาในการตอบไมนาน เชนเดียวกับแบบ
วัดการกํากับตนเองในการควบคุมน้ําหนักนั้น ที่เพิ่มเติมคือมีความเฉพาะเจาะจงในการวัดเฉพาะกลุม ทํา
ใหสะดวกและเหมาะสมในการนําไปใชศึกษาวิเคราะหในกลุมตัวอยางที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
อย างไรก็ ตาม ขอจํ ากั ดประการหนึ่งในการพัฒนาแบบวัดการกํากับตนเองในการควบคุม
น้ําหนักคือ ผูวิจัยพัฒนาแบบวัดการกํากับตนเองตามขอคําถามในคลังแบบประเมินบุคลิกภาพนานาชาติ
(International Personality Item Pools: IPIP) ซึ่งเปนแบบวัดการกํากับตนเองที่มีเพียงองคประกอบ
เดียว ดังนั้น อาจจําเปนตองพิจารณาถึงองคประกอบยอยในการกํากับตนเองของบุคคล เพื่อการวัดและ
การประเมิน ที่ แ มน ยํ า มากยิ่งขึ้ น นอกจากนี้ กลุม ตัวอย า งที่ ใช ในการศึก ษาครั้ งนี้ เป นนัก ศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และเปนกลุมเฉพาะที่กําลังอยูในระหวางการควบคุมน้ําหนัก ดังนั้น อาจมีขอจํากัดในการ
นําผลจากการศึกษาอางอิงไปยังกลุมตัวอยางอื่น ๆ
นอกจากนี้ การทําความเขาใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพและการกํากับตนเองของบุคคลจะชวยใหผูที่
เกี่ยวของสามารถประเมิน ทําความเขาใจ และวิเคราะหแนวทางในพัฒนาการกํากับตนเองของบุคคลได
ดี ยิ่ งขึ้ น อย างไรก็ ต าม เพื่ อ ความสมบูร ณแ ละกา วหนา ในทางวิ ชาการ ยั งมีความจํา เปนตอ งขยาย
การศึกษากระบวนการในการกํากับตนเองและความเกี่ยวของระหวางบุคลิกภาพและการกํากับตนเองใน
กลุ ม ตั วอย า งและพฤติก รรมที่ห ลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ ในกลุมผูติดสารเสพติด ติด เกม หรือ ใน
พฤติกรรมการเรียนและการทํางาน เปนตน
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้สนับสนุนวาแบบวัดบุคลิกภาพ ฉบับไอพีไอพี ที่นํามาแปลเปนภาษาไทย และ
แบบวัดการกํากับตนเองในการควบคุมน้ําหนัก มีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นที่เหมาะสม สามารถ
นําไปใชในการศึกษาวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ และความสามารถในการกํากับตนเองในการ
ควบคุม น้ําหนั กของบุคคล หรือประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของได นอกจากนี้ยังพบวา บุคลิกภาพถือเปน
ตัวแปรสําคัญทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการกํากับตนเองในการควบคุมน้ําหนักของบุคคล
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความรวมมือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมฟาหลวงที่สมัครใจ
เขารวมเปนผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ทุกคน นอกจากนี้ยังรวมถึงกําลังใจอันเปยมลนและทรงพลัง
ของบิดามารดาผูลวงลับไปแลวของผูวิจัย แตความรักและความปรารถนาดีนั้นยังคงอยูในหวงแหง
ความทรงจําของผูวิจัยสืบไป
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