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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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 ความสำคัญของปัญหา
 พฤตกิรรมการกนิอาหาร มคีวามสมัพนัธก์บัสขุภาพและ
การเจริญเติบโตของวัยรุ่น การมีพฤติกรรมการกินอาหารที่
เหมาะสมจะชว่ยใหว้ยัรุน่ไดร้บัสารอาหารและพลงังานครบ
ถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ และช่วยป้องกันโรคหรือภาวะ
ความเจบ็ปว่ยทีอ่าจจะเกดิขึน้ตามมา เชน่ ภาวะนำ้หนกัเกนิ
หรือโรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรค
มะเรง็1-3 เปน็ตน้ แตย่งัพบวา่วยัรุน่สว่นใหญม่พีฤตกิรรมการ
กนิอาหารที่ไมถ่กูตอ้ง มกีารกนิอาหารในกลุม่ขา้วแปง้ และ
อาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำ4 กินผักและผลไม้น้อยกว่าที่
ควร5 นอกจากนัน้ วยัรุน่บางคนยงักนิอาหารมือ้หลกัไมค่รบใน
แตล่ะวนั โดยเฉพาะมือ้เชา้6-7 ทำใหม้คีวามรูส้กึหวิมากขึน้
และกนิอาหารในมือ้ตอ่ไปในปรมิาณทีม่ากขึน้ ซึง่พฤตกิรรม
เหล่านี้ส่งผลให้วัยรุ่นเกิดภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนได้ง่าย 
ทำใหเ้กดิปญัหาทางสขุภาพอยา่งอืน่ๆ ตามมา นอกจากนสิยั
การกินซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น เช่น   
แรงสนบัสนนุจากบคุคลอืน่รอบขา้ง ทีม่ผีลตอ่การกนิอาหาร
ของวยัรุน่8 

 การศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการกนิ
อาหารของวัยรุ่นในครั้งนี้ ใช้กรอบแนวคิดการส่งเสริม
พฤตกิรรมสขุภาพของเพนเดอร ์(Health Promotion Model)9  
โดยแบง่ตวัแปรไว ้ 3 ดา้นใหญค่อื ดา้นลกัษณะสว่นบคุคล
และประสบการณท์ีผ่า่นมา ดา้นการรบัรูแ้ละความรูส้กึเกีย่ว
กับพฤติกรรม และด้านพฤติกรรมเป้าหมาย โดยตัวแปรที ่ 
นำมาศกึษา ไดแ้ก ่ การรบัรูป้ระโยชนข์องการทำพฤตกิรรม 
การรบัรูอ้ปุสรรคตอ่การทำพฤตกิรรม การรบัรูส้มรรถนะของ
ตนเองในการทำพฤตกิรรมและอทิธพิลจากบคุคลแวดลอ้มใน
การทำพฤตกิรรม ซึง่เปน็ตวัแปรทีส่ามารถปรบัเปลีย่นเพือ่สง่
ผลใหบ้คุคลมพีฤตกิรรมเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้ได9้ 

 การรับรู้ประโยชน์ของการทำพฤติกรรม (Perceived 
benefits of action) เปน็ความเขา้ใจหรอืความรูส้กึทางบวก
ของบคุคลทีม่ตีอ่การทำพฤตกิรรมและผลทีจ่ะเกดิขึน้จากการ
ทำพฤตกิรรม ซึง่จะเปน็แรงกระตุน้ใหบ้คุคลทำพฤตกิรรมนัน้
เพือ่จะไดร้บัผลดทีีค่าดหวงั ซึง่ผลทีค่าดหวงันีอ้าจไดม้าจาก
ประสบการณท์ี่ไดป้ฏบิตัพิฤตกิรรมนัน้ๆ ดว้ยตนเองหรอือาจ
ไดจ้ากการรบัรูจ้ากประสบการณข์องผูอ้ืน่ จากการศกึษาทีผ่า่น
มาพบวา่ วยัรุน่รบัรูป้ระโยชนข์องการรบัประทานอาหารอยา่ง
ถูกหลักว่าจะทำให้สมองทำงานได้ดีและมีสมาธิในการเรียน 
รวมทัง้รา่งกายแขง็แรง สามารถทำกจิกรรมอืน่ๆ ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ10 นอกจากนีย้งัพบวา่วยัรุน่ทีม่คีะแนนการรบัรู้
ประโยชนข์องการควบคมุนำ้หนกัสงูมพีฤตกิรรมจำกดัอาหาร
เพือ่ควบคมุนำ้หนกัมากเชน่เดยีวกนั11 

 การรับรู้อุปสรรคต่อการทำพฤติกรรม (Perceived 
barriers to action) เปน็การทีบ่คุคลเขา้ใจวา่มอีปุสรรคตอ่การ
ทำพฤติกรรมนั้นๆ แล้วทำให้บุคคลไม่กระทำหรือหลีกเลี่ยง
การทำพฤติกรรมนั้นๆ Giskes, Patterson, Turrell และ 
Newman12 พบวา่ วยัรุน่สว่นใหญค่ดิวา่อปุสรรคตอ่การรบั
ประทานอาหารให้ถูกหลัก ต้องมีการเตรียมและเลือกซื้อ   
การขาดความรู้ในการเลือกอาหารที่เหมาะสม การไม่ได้รับ
การสนบัสนนุจากพอ่แมแ่ละเพือ่น รวมทัง้ราคา และการมีให้
เลอืกไมม่ากนกั ทำใหต้อ้งกนิอาหารงา่ยๆ ตามทีห่าได ้ โดย  
วัยรุ่นหญิงมีการรับรู้อุปสรรคเกี่ยวกับการสนับสนุนจาก
ครอบครัว การขาดความรู้ ในการเลือกอาหารที่เหมาะสม   
การไม่มีเวลา และการที่ต้องเลือกหาอาหารที่ถูกหลักเป็น
จำนวนมากกวา่วยัรุน่ชาย13 

 การรับรู้สมรรถนะของตนเองในการทำพฤติกรรม 
(Perceived self-efficacy) เปน็การรบัรูค้วามสามารถของตน
ในการปฏิบัติพฤติกรรม หากบุคคลมีความเชื่อมั่นในความ
สามารถของตนกจ็ะปฏบิตัพิฤตกิรรมนัน้ๆ มากขึน้ จากการ
ศกึษาของ French และคณะ14 พบวา่ การรบัรูส้มรรถนะของ
ตนในการเลอืกซือ้อาหารวา่งทีม่ีไขมนัสงูสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การเลอืกซือ้อาหารวา่งจากเครือ่งขายของอตัโนมตัขิองวยัรุน่ 
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Longs และ Stevens15 ที ่ 
พบว่า การรับรู้สมรรถนะของตนมีความสัมพันธ์กับความรู้
เกีย่วกบัอาหารทีม่ีไขมนัตำ่ และการเลอืกอาหารของวยัรุน่  
 การรบัรูอ้ทิธพิลจากบคุคลแวดลอ้มในการทำพฤตกิรรม 
(Interpersonal influences) เปน็ความเขา้ใจของบคุคลเกีย่ว
กบัพฤตกิรรม ความเชือ่ หรอืทศันคตขิองบคุคลอืน่ทีม่ตีอ่พฤติ
กรรมนั้นๆ เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อนและบุคลากร
สขุภาพ บคุคลจะทำตามอทิธพิลจากบคุคลแวดลอ้มมากหรอื
น้อยขึ้นอยู่กับระดับของการยอมรับหรือเชื่อฟังคำขอร้อง 
ตวัอยา่ง หรอืคำสอนของบคุคลแวดลอ้ม ในชว่งวยัรุน่ บคุคล
ทีม่อีทิธพิลตอ่วยัรุน่มกัเปน็ครอบครวัและเพือ่น16 มกีารศกึษา
พบวา่ วยัรุน่ทีม่กีารรบัประทานอาหารรว่มกบัครอบครวับอ่ย
ครัง้โดยเฉพาะมือ้เยน็ จะมกีารรบัประทานทีม่ปีระโยชนม์ากขึน้ 
เชน่ รบัประทานผกัและผลไมม้ากขึน้ รบัประทานอาหารทอด
และนำ้อดัลมนอ้ยลง รบัประทานอาหารทีม่ีไขมนัสงูนอ้ยลงและ
ไดร้บัใยอาหารและสารอาหารทีม่ปีระโยชนม์ากขึน้17 
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 จะเหน็ไดว้า่ ตวัแปรในดา้นการรบัรูแ้ละความรูส้กึเกีย่ว
กับพฤติกรรมของบุคคลตามกรอบแนวคิดรูปแบบการ  
ส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม  
การกนิอาหารของวยัรุน่ 
 การทำความเขา้ใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมการกนิอาหารและ
อทิธพิลของตวัแปรกลุม่นีท้ีม่ตีอ่พฤตกิรรมการกนิอาหารของ
วัยรุ่น เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถวางแผนให้การ
สนบัสนนุหรอืปรบัเปลีย่นใหว้ยัรุน่มพีฤตกิรรมการกนิอาหารที่
ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยในการป้องกันการเกิด
ภาวะนำ้หนกัเกนิและโรคอว้นในวยัรุน่ได ้ โดยเฉพาะในกลุม่
วัยรุ่นตอนต้นที่เริ่มรับผิดชอบตนเองในการเลือกซื้ออาหาร   
แต่มีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม ซึ่งพฤติกรรมการกิน  
ที่เกิดขึ้นในวัยนี้จะส่งผลต่อสุขภาพเมื่อเป็นผู้ ใหญ ่ ผู้วิจัย  
จงึสนใจทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมการกนิอาหารและปจัจยัทีม่ผีล
ตอ่พฤตกิรรมการกนิอาหารของวยัรุน่ตอนตน้ ไดแ้ก ่ การรบัรู้
ประโยชนข์องการทำพฤตกิรรม การรบัรูอ้ปุสรรคตอ่การทำ
พฤตกิรรม การรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการทำพฤตกิรรม 
และอทิธพิลจากบคุคลแวดลอ้มในการทำพฤตกิรรม เพือ่นำผล
การศกึษาที่ได้ ไปใชเ้ปน็แนวทางในการสง่เสรมิสขุภาพของวยั
รุน่ตอนตน้ตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
 1. พฤตกิรรมการกนิอาหารของวยัรุน่ตอนตน้  
 2. ความสัมพันธ์ของการรับรู้ประโยชน ์ การรับรู้
อปุสรรค การรบัรูส้มรรถนะของตนเอง และอทิธพิลจากบคุคล
แวดลอ้มกบัพฤตกิรรมการกนิอาหารของวยัรุน่ตอนตน้ 
 3. อิทธิพลของการรับรู้ประโยชน ์ การรับรู้อุปสรรค   
การรบัรูส้มรรถนะตนเอง และอทิธพิลจากบคุคลแวดลอ้ม ทีม่ี
ตอ่พฤตกิรรมการกนิอาหารของวยัรุน่ตอนตน้ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นี ้ เปน็สว่นหนึง่ของโครงการวจิยัรปูแบบ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในเด็กวัยรุ่นไทยที่มีภาวะ
โภชนาการเกิน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยายแบบตัดขวาง 
(Cross-sectional descriptive research) เกบ็รวบรวมขอ้มลู
ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม – มถินุายน 2551  
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ประชากรในการวจิยัครัง้นี ้
เปน็วยัรุน่ตอนตน้ ซึง่กำลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่1 ของโรงเรยีนในสงักดัคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานครเขต 3 คดัเลอืก

กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยการ  
จบัสลากสุม่โรงเรยีนเปา้หมาย 2 โรงเรยีนจากรายชือ่โรงเรยีน
ระดับมัธยมศึกษาทั้งหมดในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่ 
การศกึษากรงุเทพมหานครเขต 3 จำนวน 42 โรงเรยีน และ
จับสลากสุ่มเลือกห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ของ 2 
โรงเรยีนทีสุ่ม่ไดม้าโรงเรยีนละ 5 หอ้ง ไดจ้ำนวนกลุม่ตวัอยา่ง
ทีส่มคัรใจเขา้รว่มการวจิยัทัง้หมด 410 คน 
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยัเปน็แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 
ขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งและบดิามารดา พฤตกิรรมการ
กนิอาหารของวยัรุน่ และปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการ
กนิอาหารของวยัรุน่ ผา่นการตรวจสอบความความตรงตาม
เนือ้หา(Content validity) จากผูท้รงคณุวฒุ ิ จำนวน 5 คน 
หลงัจากปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะจงึนำไปทดสอบความเทีย่ง 
(Reliability) ในนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่ 1 ของโรงเรยีน
มัธยมศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานครเขต 3 ที่ไม่ใช่
โรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์
อลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) อยู่
ระหวา่ง 0.68 – 0.92 มรีายละเอยีดดงันี ้
 สว่นที ่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งและบดิามารดา 
เปน็แบบสอบถามปลายเปดิและปลายปดิจำนวน 16 ขอ้ ถาม
ขอ้มลูเกีย่วกบั เพศ นำ้หนกั สว่นสงู การใชเ้งนิซือ้อาหาร 
จำนวนมือ้อาหารทีก่นิใน 1 วนั ระดบัการศกึษาและอาชพีของ
บดิามารดา และรายไดข้องครอบครวั เปน็ตน้ 
 ส่วนที ่ 2 พฤติกรรมการกินอาหารของวัยรุ่น เป็น
แบบสอบถาม จำนวน 18 ขอ้ แตล่ะขอ้ระบพุฤตกิรรมการกนิ
อาหารตา่งๆ กนั คำตอบเปน็แบบมาตรประมาณคา่ (rating 
scale) 4  ระดบั หากกลุม่ตวัอยา่งไมเ่คยปฏบิตัใิหค้า่คะแนน 
= 0, ปฏบิตันิาน ๆ ครัง้ (1 - 2  ครัง้ / สปัดาห)์ = 1, ปฏบิตัิ
บอ่ยครัง้ (3 - 5 ครัง้ / สปัดาห)์ = 2 และหากปฏบิตัเิปน็
ประจำ (มากกว่า 5 ครั้ง/ สัปดาห์) = 3 (α = .68)   
คะแนนพฤติกรรมการกินอาหารคิดจากคะแนนรวมของ
แบบสอบถามทัง้ 18 ขอ้ มคีะแนนเตม็ 54 คะแนน ในกรณทีี่
ขอ้คำถามระบพุฤตกิรรมการกนิอาหารที่ไมเ่หมาะสม จะมกีาร
ปรบัคะแนนใหเ้ปน็เชงิบวกกอ่นการนำมาคดิคะแนน 
 สว่นที ่ 3 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการกนิอาหาร
ของวยัรุน่ แบง่ออกเปน็  
 1) การรบัรูป้ระโยชน์ในการกนิอาหารทีด่ ี จำนวน 10 
ขอ้ แตล่ะขอ้เปน็ขอ้ความเกีย่วกบัประโยชนข์องการกนิอาหาร
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 ทีเ่หมาะสม โดยคำตอบเปน็แบบมาตรประมาณคา่ (rating 
scale) 4 ระดบั หากกลุม่ตวัอยา่งตอบไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ให้
คา่คะแนน  = 0, ไมเ่หน็ดว้ย = 1, เหน็ดว้ย = 2 และเหน็
ดว้ยอยา่งยิง่ = 3 (α = .72) คะแนนการรบัรูป้ระโยชน ์ 
คดิจากคา่เฉลีย่ของคะแนนจากแบบสอบถามทัง้ 10  ขอ้  
 2) การรบัรูอ้ปุสรรคตอ่การกนิอาหารทีด่ ี จำนวน 11 
ข้อ แต่ละข้อเป็นข้อความเกี่ยวกับอุปสรรคหรือเหตุผลที่
ทำให้กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถกินอาหารที่เหมาะสมได ้  
คำตอบเปน็แบบมาตรประมาณคา่ (rating scale)4  ระดบั 
หากกลุม่ตวัอยา่งตอบไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ใหค้า่คะแนน =0, 
ไมเ่หน็ดว้ย =1, เหน็ดว้ย = 2 และเหน็ดว้ยอยา่งยิง่ = 3   
(α =.80) คะแนนการรับรู้อุปสรรคคิดจากค่าเฉลี่ยของ
คะแนนจากแบบสอบถามทัง้ 11 ขอ้  
 3) การรับรู้สมรรถนะตนเองในการกินอาหารที่ด ี
จำนวน 11 ขอ้ เปน็ขอ้ความใหก้ลุม่ตวัอยา่งเตมิระดบัของ
ความมัน่ใจทีจ่ะกนิอาหารอยา่งเหมาะสม ตวัอยา่งเชน่ “ฉนั
มั่นใจว่าสามารถกินผักได้ทุกวันแม้ว่าฉันจะไม่ชอบ” และ 
“ฉนัมัน่ใจวา่จะหยดุกนิอาหารทีฉ่นัชอบได ้ เมือ่ฉนัรูส้กึอิม่ถงึ
แมอ้าหารจะยงัไมห่มด” เปน็ตน้ โดยมรีะดบัความมัน่ใจนอ้ย
ที่สุดเป็น 0 และมากที่สุดเป็น 100 คะแนน (α =.76) 
คดิคะแนนการรบัรูส้มรรถนะตนเองจากคา่เฉลีย่ของคะแนน
จากแบบสอบถามทัง้ 11 ขอ้   
 4) อทิธพิลจากบคุคลแวดลอ้ม จำนวน 6 ขอ้ แตล่ะ
ข้อระบุกลุ่มบุคคลแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง คำตอบเป็น
แบบมาตรประมาณคา่ (rating scale) 4 ระดบั หากกลุม่
ตัวอย่างตอบว่ากลุ่มบุคคลในแต่ละข้อไม่คาดหวังให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการกินอาหารที่ดีให้ค่าคะแนน = 0, 
คาดหวงันอ้ย =1, คาดหวงัปานกลาง = 2 และคาดหวงัมาก 
= 3 (α =.92) คะแนนอทิธพิลจากบคุคลแวดลอ้มคดิจาก  
คา่เฉลีย่ของคะแนนจากแบบสอบถามทัง้ 6 ขอ้  
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่งและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ภายหลังโครงการวิจัยผ่านการพิจารณาของคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล
แลว้ IRB 2008/008.2202 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการ
ทำหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลถึงผู้อำนวยการโรงเรียน  
เปา้หมายทัง้ 2 โรงเรยีน เมือ่ไดร้บัอนญุาตแลว้จงึประสาน
งานกบัอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบของแตล่ะโรงเรยีนเพือ่สง่เอกสาร
ชี้แจงโครงการวิจัยพร้อมทั้งใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัยให ้ 
แกน่กัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ทัง้หมดในหอ้งทีถ่กูสุม่และ
ผูป้กครอง โดยเอกสารชีแ้จงโครงการมรีายละเอยีดเกีย่วกบั

วตัถปุระสงคข์องโครงการ วธิดีำเนนิการวจิยั การเกบ็ขอ้มลู
ไวเ้ปน็ความลบัโดยจะนำเสนอผลการวจิยัในภาพรวมเทา่นัน้ 
และนักเรียนสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยเมื่อใดก็ได ้
โดยจะไม่มีผลกระทบใดๆ เมื่อได้รับใบยินยอมเข้าร่วม  
การวจิยัทีล่งนามโดยผูป้กครองและนกัเรยีนแลว้ ผูว้จิยัได้
ทำการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใหก้ลุม่ตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม
ทั้ง 3 ส่วน พรอ้มทัง้ชั่งนำ้หนกั และวัดส่วนสูง ใช้เวลา  
ในการทำกจิกรรมทัง้หมดประมาณ 60 นาท ี 
 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 
แจกแจงความถีแ่ละรอ้ยละของขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
ทดสอบอทิธพิลของการรบัรูป้ระโยชน ์การรบัรูอ้ปุสรรค การ
รบัรูส้มรรถนะแหง่ตน และอทิธพิลจากบคุคลแวดลอ้มทีม่ี
ต่อพฤติกรรมการกินอาหารโดยใช้สมการถดถอยพห ุ
(Multiple Regression)  
 
ผลการวิจัย
 กลุม่ตวัอยา่ง เปน็เพศชาย 204 คน และเพศหญงิ 
206 คน นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 95.4 ได้รับเงินไป
โรงเรียนโดยเฉลี่ย 78 บาทต่อวันและใช้เงินซื้ออาหารใน
แตล่ะวนัโดยเฉลีย่ประมาณ 30 บาท รบัประทานอาหาร
ครบ 3 มือ้ในแตล่ะวนัเพยีงรอ้ยละ 29 มภีาวะโภชนาการ
ปกตริอ้ยละ 49.8 มภีาวะนำ้หนกัเกนิหรอือว้นรอ้ยละ 29.7 
และมภีาวะนำ้หนกัตวัตำ่กวา่ปกตริอ้ยละ 20.5 
 บดิาและมารดาของกลุม่ตวัอยา่งมกีารศกึษาระดบัชัน้
ประถมศกึษามากทีส่ดุ (รอ้ยละ 29.8 และ 32.7 ตามลำดบั) 
บดิาและมารดาของกลุม่ตวัอยา่งมอีาชพีรบัจา้งรอ้ยละ 45.4 
และร้อยละ 38.5 ตามลำดับ และพบมารดาของกลุ่ม
ตวัอยา่งไม่ไดท้ำงานรอ้ยละ  17.1 รายไดข้องครอบครวัสว่น
ใหญอ่ยูร่ะหวา่ง 10,000 – 20,000 บาทตอ่เดอืน  
 พฤติกรรมการกินอาหารที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติเป็น
ประจำมากทีส่ดุ 3 ลำดบัแรกคอื การดืม่นำ้เปลา่เปน็ประจำ 
(ร้อยละ 82.4) การดื่มนมจืดเป็นประจำ (ร้อยละ 38.8)  
และการกินอาหารรสจัด (ร้อยละ 30.5) และพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างกินอาหารที่ชอบจนหมดจานถึงแม้จะรู้สึกอิ่มเป็น
ประจำรอ้ยละ 30 ดืม่นำ้หวานหรอืนำ้อดัลมเปน็ประจำรอ้ย
ละ 28.8 และกนิขนมกรบุกรอบหรอืขนมหวานเปน็อาหาร
วา่งเปน็ประจำรอ้ยละ 27.9 ในขณะทีก่ลุม่ตวัอยา่งกนิผลไม้
เปน็ประจำนอ้ยมากทัง้การกนิผลไมห้ลงัอาหาร (รอ้ยละ14.5) 
หรือการกินผลไม้เป็นอาหารว่าง (ร้อยละ 17.7) รวมทั้ง  
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การกินผักเป็นประจำ (ร้อยละ 19.1) และมีการคำนึงถึง
แคลอรีห่รอืสารอาหารกอ่นการกนิอาหารเพยีงรอ้ยละ 10.4 
(ตารางที ่1)  
 การรบัรูส้มรรถนะตนเองมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบั
พฤติกรรมการกินอาหารของวัยรุ่นตอนต้น (r = .338,   
p < .01) และการรบัรูอ้ปุสรรคมคีวามสมัพนัธท์างลบกบั
พฤติกรรมการกินอาหารของวัยรุ่นตอนต้น (r = -.218,   
p < .01) ในขณะที ่ การรับรู้ประโยชน์และอิทธิพลจาก
บคุคลแวดลอ้มมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ  
(p > .05) กับพฤติกรรมการกินอาหารของวัยรุ่นตอนต้น 
(ตารางที ่2) 

 เมือ่ทดสอบอทิธพิลของการรบัรูป้ระโยชน ์ การรบัรู้
อปุสรรค การรบัรูส้มรรถนะตนเอง และอทิธพิลจากบคุคล
แวดลอ้ม ทีม่ตีอ่พฤตกิรรมการกนิอาหารของวยัรุน่ตอนตน้
แล้ว พบว่า ตัวแปรทั้งหมดสามารถร่วมกันอธิบาย
พฤติกรรมการกินอาหารของวัยรุ่นได้ร้อยละ 14.1 โดย
ตวัแปรทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการกนิอาหารของวยัรุน่ตอน
ตน้ในการวจิยัครัง้นีม้เีพยีง 2 ตวัแปรเทา่นัน้ คอื การรบัรู้
อุปสรรค และการรับรู้สมรรถนะตนเอง (β = -.153,   
p < .01, และ β = .299, p < .001 ตามลำดบั) (ตารางที ่3) 
 

ตารางที ่1 รอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจำแนกตามพฤตกิรรมการกนิอาหาร 

พฤตกิรรมการกนิอาหาร 

 

1. ดืม่นำ้เปลา่ 

2. ดืม่นมจดื 

3. กนิอาหารรสจดั เผด็ เคม็ หวาน  

4. กนิอาหารทีช่อบจนหมดจานแมว้า่จะรูส้กึอิม่ 

5. กนิอาหารประเภทตม้ นึง่  

6. ดืม่นำ้หวาน หรอื นำ้อดัลม 

7. กนิขนมกรบุกรอบ หรอื ขนมหวานเปน็อาหารวา่ง 

8. กนิขนม นำ้อดัลมหรอืนำ้หวาน ขณะดโูทรทศัน ์ 

9. ดืม่นมหวาน โยเกริต์ หรอืนมเปรีย้ว 

10. กนิอาหารประเภท กะท ิผดั ทอด  

11. กนิขนมประเภทแปง้ นำ้ตาล ไขมนั   

12. กนิขา้วมือ้ละไมเ่กนิ 2 ทพัพ ี

13. กนิอาหารประเภทอบ ยา่ง  

14. กนิผกัมือ้ละ 1 ทพัพ ี

15. กนิผลไมเ้ปน็อาหารวา่ง 

16. กนิผลไมห้ลงัอาหาร 

17. กนิอาหารหรอืขนมโดยคำนงึถงึแคลอรี ่

18. กนิขนมหวานหลงัอาหาร  

การปฏบิตั ิ(รอ้ยละ) 

ไมเ่คย 

0.2 

2.2 

5.3 

6.0 

0.3 

1.0 

3.0 

5.4 

1.0 

1.2 

1.0 

4.2 

1.0 

5.6 

4.2 

2.7 

     16.5 

9.0 

นานๆ ครัง้ 

2.0 

19.5 

27.0 

21.0 

24.9 

34.0 

33.5 

30.8 

30.8 

29.1 

38.9 

36.5 

36.1 

33.6 

38.7 

48.2 

41.7 

55.1 

บอ่ยครัง้ 

15.4 

39.5 

37.2 

43.0 

45.9 

36.2 

35.6 

36.5 

41.0 

43.6 

36.1 

35.3 

40.3 

41.7 

40.0 

34.6 

31.4 

27.7 

เปน็ประจำ 

82.4 

38.8 

30.5 

30.0 

28.9 

28.8 

27.9 

27.3 

27.2 

26.1 

24.0 

24.0 

22.6 

19.1 

17.1 

14.5 

10.4 

8.2 
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ตารางที ่2 คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และความสมัพนัธข์องการรบัรูป้ระโยชน ์การรบัรูอ้ปุสรรค การรบัรูส้มรรถนะ  
   ของตนเอง และอทิธพิลจากบคุคลแวดลอ้ม กบัพฤตกิรรมการกนิอาหาร ของวยัรุน่ตอนตน้ 

 
1. พฤตกิรรมการกนิอาหาร 
2. การรบัรูป้ระโยชน ์
3. การรบัรูอ้ปุสรรค 
4. การรบัรูส้มรรถนะของตนเอง 
5. อทิธพิลจากบคุคลแวดลอ้ม 

1 
- 

 .036 
-.218** 
 .338** 
 .083 
 

2 
 
   - 
-.001 
 .138** 
 .086 

3 
 
 

- 
-.235** 
 .043 

4 
 
 
 
- 

.063 

5 
 
 
 
 
- 

Mean 
27.17 
2.17 
1.49 

58.86 
1.96 

SD 
4.93 
0.40 
0.47 

16.03 
0.61 

** p < .01 

ตารางที ่3 อทิธพิลและความสามารถในการทำนายของ การรบัรูป้ระโยชน ์การรบัรูอ้ปุสรรค การรบัรูส้มรรถนะตนเอง และ 
   อทิธพิลจากบคุคลแวดลอ้ม ทีม่ตีอ่พฤตกิรรมการกนิอาหารของวยัรุน่ตอนตน้ 

ตวัแปร 
การรบัรูป้ระโยชน ์
การรบัรูอ้ปุสรรค 
การรบัรูส้มรรถนะของตนเอง 
อทิธพิลจากบคุคลแวดลอ้ม 
 
 

b 
-.200 
-1.586 
 9.141E-02 
  .582 
 

β 
-.016 
-.153 
 .299 
 .072 
 
 

SE 
.575 
.495 
.015 
.375 
 
 

t 
-.348 
-3.203* 
 6.193** 
 1.551 
 R = .375, R2 = .141, Adjust R2 = .132, SEE = 4.56137, Over all F = 16.312** 

* p < .01, ** p < .001 

อภิปรายผล
 1. พฤตกิรรมการกนิอาหารของวยัรุน่ 
 พฤตกิรรมการกนิอาหารของกลุม่ตวัอยา่งในการวจิยั
ครั้งนี ้ 2 ลำดับแรกเป็นพฤติกรรมการกินอาหารที่ดีได้แก ่
การดื่มน้ำเปล่าเป็นประจำ และการดื่มนมจืดเป็นประจำ 
อยา่งไรกต็าม กลุม่ตวัอยา่งจำนวนมากมพีฤตกิรรมการกนิ
อาหารที่ไมเ่หมาะสม เชน่ การกนิอาหารเกนิพอด ี การกนิ
ขนมกรบุกรอบและดืม่นำ้อดัลมเปน็ประจำ ในขณะทีม่กีาร
กนิผกัและผลไมน้อ้ยมาก ซึง่พฤตกิรรมการกนิเหลา่นีท้ำให้
นำ้หนกัเกนิเกณฑม์าตรฐาน โดยจะเหน็ไดว้า่มกีลุม่ตวัอยา่ง
จำนวนมากเกอืบรอ้ยละ 30 มภีาวะนำ้หนกัเกนิและอว้น  
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัทีผ่า่นมาทีพ่บวา่พฤตกิรรมการกนิ
อาหารที่ไม่เหมาะสมเป็นพฤติกรรมที่พบมากในวัยรุ่นที่มี
ภาวะนำ้หนกัเกนิหรอือว้น4-5 

 2. อทิธพิลของการรบัรูป้ระโยชน ์ การรบัรูอ้ปุสรรค 
การรบัรูส้มรรถนะตนเอง และอทิธพิลจากบคุคลแวดลอ้ม 
ทีม่ตีอ่พฤตกิรรมการกนิอาหารของวยัรุน่ตอนตน้ 
 เมือ่พจิารณาถงึอทิธพิลของการรบัรูป้ระโยชน ์ การรบัรู้

อปุสรรค การรบัรูส้มรรถนะตนเอง และอทิธพิลจากบคุคล
แวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรมการกินอาหารของวัยรุ่นตอนต้น
แลว้พบวา่ มเีพยีงการรบัรูอ้ปุสรรค และการรบัรูส้มรรถนะ
ตนเองเทา่นัน้ทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการกนิอาหารของวยั
รุน่กลุม่นี ้ 
 การทีก่ารรบัรูอ้ปุสรรคตอ่การกนิอาหารทีด่มีอีทิธพิล
ตอ่พฤตกิรรมการกนิอาหารของวยัรุน่ในการวจิยัครัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะ วัยรุ่นมองเห็นอุปสรรคที่ทำให้ ไม่สามารถกิน
อาหารทีด่ีไดอ้ยา่งชดัเจน เชน่ การทีผู่ป้กครองไมซ่ือ้ผกัหรอื
ผลไม้ ไว้ในบา้น ไมส่ะดวกในการเตรยีมอาหารประเภทผกั 
หรอืไมช่อบรสชาตขิองผกัหรอืผลไมบ้างอยา่ง ในขณะทีม่ี
ขนมหวานหรือขนมกรุบกรอบซึ่งกินได้ง่ายอยู่ติดบ้าน  
ตลอดเวลา อกีทัง้ในการรบัประทานอาหารนอกบา้น เชน่   
ที่โรงเรยีนอาจขายอาหารทีม่ีไขมนัสงู และมขีา้วแปง้เปน็
สว่นประกอบมากกวา่อาหารทีม่ผีกัเปน็สว่นประกอบ หรอื
ปรงุดว้ยวธิตีม้ นึง่ ยา่ง อปุสรรคเหลา่นีเ้ปน็สิง่ทีว่ยัรุน่ไดพ้บ
จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Jenkins และ Horner18 ทีพ่บอปุสรรคทีค่ลา้ยคลงึกนันีต้อ่
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การมพีฤตกิรรมการกนิอาหารทีด่ขีองเดก็และวยัรุน่ในกลุม่
ประเทศแถบยโุรปและอเมรกิา 
 การรับรู้สมรรถนะตนเองมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม  
การกนิอาหารของวยัรุน่ในการวจิยัครัง้นี ้ อาจเกดิจากวยัรุน่
ตอนตน้ในการวจิยันีเ้ริม่มกีารพฒันาความเปน็ตวัของตวัเอง
และเสริมสร้างความมั่นใจที่จะควบคุมสถานการณ์หรือ
บรรยากาศในการกนิอาหารทีเ่ปลีย่นแปลงไปในแตล่ะครัง้ได ้
โดยวยัรุน่ตอนตน้บางคนตอ้งรบัผดิชอบในการหาซือ้หรอืจดั
เตรยีมอาหารดว้ยตนเองเกอืบทกุมือ้ ซึง่บางมือ้ไมอ่ยู่ในการ
ดแูลหรอืควบคมุของผู้ใหญ ่ ทำใหว้ยัรุน่ตอนตน้มกีารรบัรูว้า่
ตนเองสามารถควบคมุสถานการณใ์นการเลอืกกนิอาหารได้
ดว้ยตนเอง งานวจิยัครัง้นีย้งัสอดคลอ้งกบัรายงานวจิยัเกีย่ว
กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินหลายชิ้นที่พบ
ว่าการรับรู้สมรรถนะของตนเองมีอิทธิพลและสามารถ
ทำนายพฤตกิรรมของวยัรุน่ได1้4,19 

 การที่การรับรู้ประโยชน์ในการกินอาหารที่ดี ไม่มี
อทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการกนิอาหารของวยัรุน่ในงานวจิยัครัง้
นีน้ัน้ ขดัแยง้กบัการศกึษาทีผ่า่นมาทีแ่สดงใหเ้หน็วา่การรบัรู้
ประโยชน์ของการมีพฤติกรรมการกินอาหารที่ดีมีอิทธิพล  
ต่อพฤติกรรมการกินอาหารของวัยรุ่น10 อาจเนื่องจาก
ประโยชนข์องการมพีฤตกิรรมการกนิอาหารทีด่นีัน้เปน็สิง่ที่
ต้องใช้เวลา และยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
ประกอบกบัวยัรุน่ตอนตน้ในการวจิยัครัง้นีส้ว่นใหญเ่ปน็วยั
รุน่ทีม่ภีาวะโภชนาการปกต ิ ไมม่ีโรคประจำตวั จงึยงัไมค่าด
หวังถึงผลประโยชน์ที่จะได้จากการมีพฤติกรรมการกิน
อาหารที่ดีและไม่เห็นผลเสียของการมีพฤติกรรมการกิน
อาหารที่ไมเ่หมาะสม เชน่ การกนิอาหารทีม่แีปง้ นำ้ตาล
และไขมันสูง ดังนั้น ถึงแม้วัยรุ่นตอนต้นจะมีการรับรู้
ประโยชนข์องการกินอาหารที่ดีในระดับด ี (2.17 คะแนน
จากคะแนนเตม็ 3 คะแนน) แตก่ย็งัไมส่ามารถทำใหว้ยัรุน่มี
การปฏบิตัพิฤตกิรรมการกนิอาหารทีส่อดคลอ้งกบัการรบัรู้ ได ้ 
 ผลการศึกษาที่พบว่า อิทธิพลจากบุคคลแวดล้อม  
ไมส่ามารถทำนายพฤตกิรรมการกนิอาหารของวยัรุน่ไดน้ัน้ 
ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธห์รอื
อทิธพิลของสมาชกิในครอบครวัตอ่พฤตกิรรมการกนิอาหาร
ของวยัรุน่สว่นใหญ ่ซึง่มกัพบวา่พฤตกิรรมการกนิอาหารของ

วัยรุ่นจะดีขึ้นเมื่อพ่อหรือแม่เป็นแบบอย่างที่ดีและมีการ
สนับสนุนให้กินอาหารที่เหมาะสม20-21 รวมทั้งมีการกิน
อาหารร่วมกันของเด็กวัยรุ่นและผู้ปกครอง17,22 อย่างไร
กต็าม การทีว่ยัรุน่รบัรูถ้งึการเปน็แบบอยา่งและการไดร้บั
การสนบัสนนุจากพอ่แมห่รอืผูป้กครอง อาจไม่ไดท้ำใหว้ยัรุน่
มพีฤตกิรรมการกนิอาหารทีด่เีสมอไป เนือ่งจากวยัรุน่เปน็วยั
ทีเ่ดก็เริม่มคีวามเปน็ตวัของตวัเอง เริม่มอีสิระจากครอบครวั
และดแูลตนเองมากขึน้ วยัรุน่บางคนอาจตอ้งรบัผดิชอบใน
การเตรยีมหรอืซือ้อาหารกนิเองเพราะผูป้กครองตอ้งทำงาน 
จงึมเีวลาในการอยูร่ว่มกนัของวยัรุน่และครอบครวันอ้ยลง 
นอกจากนัน้ วยัรุน่ยงัเปน็วยัทีห่นัไปใหค้วามสำคญัและใช้
เวลากบัเพือ่นและสือ่มากขึน้16,23 จงึทำใหค้วามสมัพนัธข์อง
วยัรุน่กบัสมาชกิในครอบครวัทีจ่ะสง่ผลตอ่พฤตกิรรมของวยั
รุน่ลดนอ้ยลงไปดว้ย  
  
ข้อเสนอแนะ
 1. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการกิน
อาหารของวยัรุน่ พยาบาลควรนำตวัแปรการรบัรูอ้ปุสรรค
และการรบัรูส้มรรถนะตนเองมาใชเ้ปน็แนวทางเพือ่ชว่ยให้
วัยรุ่นสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของตนเองให้
เหมาะสมได ้ เช่น ควรมีการค้นหาอุปสรรคในการมี
พฤติกรรมการกินอาหารที่ดีของวัยรุ่นเพื่อปรับเปลี่ยนให ้ 
เอือ้ตอ่การมพีฤตกิรรมการกนิทีด่ ี ใหค้วามรูท้ีถ่กูตอ้งในการ
แก้ ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น ให้ความช่วยเหลือเมื่อวัยรุ่น  
ไมส่ามารถแก้ ไขปญัหาหรอือปุสรรคทีเ่กดิขึน้ได ้ ตลอดจน
สร้างเสริมความมั่นใจให้วัยรุ่นรู้สึกว่าสามารถควบคุม
พฤตกิรรมการกนิของตนเองในสถานการณต์า่งๆ ได ้ 
 2. จากผลการวจิยัทีพ่บวา่ การรบัรูป้ระโยชน ์การรบัรู้
อปุสรรค การรบัรูส้มรรถนะตนเอง และอทิธพิลจากบคุคล
แวดล้อม ที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้สามารถร่วมกันทำนาย
พฤติกรรมการกินอาหารของวัยรุ่นได้เพียงร้อยละ 14.1   
แสดงว่ายังมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินอาหาร
ของวัยรุ่นอีกมากที่การศึกษาครั้งนี้ ไม่ได้รวมไว ้ จึงควร
ทำการวจิยัเพือ่คน้หาปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการกนิ
อาหารของวัยรุ่นเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมการกิน
อาหารของวยัรุน่ไดม้ากขึน้ 
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