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Abstract
Purpose: The purpose of this study was to examine eating 
behavior of early adolescents and the effect of perceived benefits, 
perceived barriers, perceived self-efficacy, and interpersonal 
influence on adolescent eating behavior. 
Design: Cross-sectional descriptive research 
Methods: The participants included 410 early adolescents 
studying in grade 7 in public schools in Bangkok Metropolis. All 
participants were asked to complete a series of questionnaires 
measuring their perceived benefits (α = .72), perceived barries   
(α = .80), perceived self-efficacy (α = .76), interpersonal   
influence (α = .92), and their eating behaviour (α = .68).   
Their weight and height were also measured by the researchers. 
Main findings: The first 3 eating behaviors which the 
participants usually practice were drinking water, drinking plain 
milk, and having strong tasting foods. They also sometimes 
complete the dish even though they feel full, drink soft drinks, 
and have some sweetened snack while rarely eating fruits or 
vegetables. Multiple regression analysis revealed that all key 
variables including perceived benefits, perceived barriers, 
perceived self-efficacy, and interpersonal influence accounted for 
14.1% of the variance. However, only perceived barrier and 
perceived self-efficacy could significantly predict the adolescents’ 
eating behavior (β = -.153, p < .01 and β = .299, p < .001, respec  
tively).  
Conclusionandrecommendations: The findings of the study 
suggested that the barriers to healthy eating behavior of early 
adolescents should be explored and the resolutions should also be 
pointed out if adolescents cannot resolve those barriers. 
Empowering adolescents’ self-efficacy to eat healthily in various 
situations is also of benefit.   
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บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการกนิอาหารของวยัรุน่ตอนตน้ 
และอิทธิพลของการรับรู้ประโยชน ์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้
สมรรถนะตนเอง และอิทธิพลจากบุคคลแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรม  
การกนิอาหารอาหารของวยัรุน่ตอนตน้ 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิบรรยายแบบตดัขวาง  
วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่ 1 จำนวน 410 คน ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาของรฐั  
ในเขตกรงุเทพมหานคร เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใหก้ลุม่ตวัอยา่งตอบ
แบบสอบถามที่ใช้ประเมินการรับรู้ประโยชน ์ (α =. 72), การรับรู ้ 
อุปสรรค (α = .80), การรับรู้สมรรถนะตนเอง (α = .76),  
อทิธพิลจากบคุคลแวดลอ้ม (α =.92) และพฤตกิรรมการกนิอาหาร  
ของตนเอง (α =.68) นอกจากนั้นยังมีการชั่งน้ำหนัก และวัด  
สว่นสงูของกลุม่ตวัอยา่งโดยผูว้จิยั 
ผลการวจิยั: พฤตกิรรมการกนิอาหารทีก่ลุม่ตวัอยา่งปฏบิตัเิปน็ประจำ
มากทีส่ดุ 3 ลำดบัแรกคอื การดืม่นำ้เปลา่เปน็ประจำ การดืม่นมจดื
เป็นประจำและการกินอาหารรสจัด และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมักกิน
อาหารจนหมดจานแมจ้ะอิม่ ชอบดืม่นำ้อดัลม และขนมหวานหรอื
ขนมกรบุกรอบเปน็ประจำ ในขณะทีก่นิผลไมแ้ละผกันอ้ยมาก และ  
พบวา่ การรบัรูป้ระโยชน ์การรบัรูอ้ปุสรรค การรบัรูส้มรรถนะตนเอง 
และอทิธพิลจากบคุคลแวดลอ้ม สามารถรว่มกนัอธบิายพฤตกิรรมการ
กนิอาหารของวยัรุน่ไดร้อ้ยละ 14.1 โดยมเีพยีงการรบัรูอ้ปุสรรค และ
การรบัรูส้มรรถนะตนเองเทา่นัน้ทีส่ามารถทำนายพฤตกิรรมการกนิ
อาหารของวัยรุ่นได ้ (β = -.153, p < .01 และ β = .299,   
p < .001 ตามลำดบั)  
สรุปและข้อเสนอแนะ: ในการส่งเสริมพฤติกรรมการกินอาหารที่ด ี 
ของวยัรุน่ตอนตน้ ควรมกีารคน้หาอปุสรรคตอ่การมพีฤตกิรรมการกนิ
อาหารทีด่ขีองวยัรุน่และใหค้วามชว่ยเหลอืเมือ่วยัรุน่ไมส่ามารถแกไ้ข
ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นได ้ ตลอดจนสร้างเสริมความมั่นใจให ้ 
วัยรุ่นรู้สึกว่าสามารถควบคุมพฤติกรรมการกินอาหารของตนเอง  
ในสถานการณต์า่งๆ ได ้ 
 
 
คำสำคญั: พฤตกิรรมการกนิอาหาร วยัรุน่ การรบัรูอ้ปุสรรค การรบัรู้
สมรรถนะตนเอง 
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