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บทคัดย่อ

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารใน

ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหวัใจ โดยการวเิคราะห์จากข้อมลูทตุยิภูมขิองการใช้แบบสอบถามพฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร 

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ จ�านวน 268 ราย ที่มารับการรักษา ณ แผนกผู้ป่วยนอก

โรคหัวใจของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิในภาคตะวันออกจ�านวน 2 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงส�ารวจด้วยวีธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และสกัดองค์ประกอบด้วยการหมุนแกนแบบออโธโกนอลด้วยวิธี 

แวริแมกซ์ และวิเคราะห์ความเชื่อมั่นแบบสอดคล้องภายในด้วยการค�านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค 

 ผลการศึกษาครั้งนี้มีค่า KMO เท่ากับ .86 และค่า MSA ของแบบสอบถามรายข้ออยู่ระหว่าง .604 - .908  

ผล Bartlett’s test of Sphericity มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .001) และพบว่าแบบสอบถามการรับประทานอาหารมี

องค์ประกอบหลัก 2 ด้าน คือ ด้านการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ มีข้อค�าถามจ�านวน 11 ข้อ ซึ่งม ี

ค่าน�้าหนักองค์ประกอบระหว่าง .42 - .76 ส่วนด้านการรับประทานอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพ มีข้อค�าถามจ�านวน 6 ข้อ 

และมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ ระหว่าง .42 - .85 โดยทั้งสององค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมกันได ้

ร้อยละ 47.50 ผลการตรวจสอบความเช่ือมัน่แบบสอดคล้องภายในมค่ีาสมัประสทิธิแ์อลฟ่าครอนบาค  ของแบบสอบถาม

ทั้งฉบับเท่ากับ .87 และรายด้านเท่ากับ .72 และ .76 ตามล�าดับ จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า แบบสอบถามนี้

สามารถน�าไปใช้ในการศึกษาหรือประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและในบริบท

ของสังคมไทย
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Abstract

 The purpose of this research was to evaluate the factors and internal consistency of the eating 

behavior questionnaire in patients with coronary artery disease. This secondary analysis of 268 patients 

with coronary artery disease was analyzed for validation. Exploratory factor analyses (EFA) was  

deployed with principal component analysis and Varimax method for factor extraction and rotation 

respectively. Internal consistency was analyzed using Cronbach’s alpha coefficient.

 Results indicated appropriate values for sampling adequacy (KMO value of .86 and MSA value 

for each item of .604 - .908) and Bartlett’s test of Sphericity (p < .001), and found two dimensions  

of the eating behavior questionnaire: healthy eating behavior and unhealthy eating behavior. The 

dimensions consisted of 6 items and 11 items, respectively, which yielded factor loadings of .42 - .85 

and .42 - .76 respectively. The total variance accounted for was 47.50%. Cronbach’s alpha coefficients 

were .87 for the whole questionnaire, and .72 and .76 for the two dimensions. The results suggest that 

the eating behavior questionnaire could be appropriately used to assess eating behaviors in persons 

who are at risk of and/or diagnosed with cardiovascular disease.                      
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