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Abstract
Purpose: To examine predictive factors of knowledge of metabolic syndrome,
perceived benefits, perceived barriers, and perceived self-efficacy on eating behavior of
adolescents.
Design: Correlational predictive design.
Methods: The participants were 227 adolescents studying in Grade 10 in a public
school, Bangkok, Thailand. Questionnaires were used for data collection. Data were
analyzed by using descriptive statistics, Pearson’s product moment correlation coefficient,
and multiple regression analysis.
Main findings: Only two factors that could predict eating behavior of adolescents
were perceived self-efficacy (b = .10, p < .01), and perceived barriers (b = - .07, p < .05).
Eating behavior was predicted greatly by perceived self-efficacy (β = .18, p < .01), and
followed by perceived barriers (β = - .15, p < .05). All related factors could jointly explain
7% of the variance in eating behavior (R2 = .07, p < .01).
Conclusion and recommendations: Perceived self-efficacy and perceived barriers
are two predictive factors of eating behavior in adolescents. Therefore, health care
providers, teachers, school administrators, food sellers, and parents should jointly seek
out possible strategies to decrease barriers of healthy eating for these adolescents both
at school and at home. Activities for promoting self-efficacy of these adolescents should
be encouraged in order to enhance their healthy eating behavior.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาอำ�นาจการทำ�นายของปัจจัยด้านความรูเ้ กีย่ วกับภาวะเมตาบอลิคซินโดรม
การรับรูป้ ระโยชน์ การรับรูอ้ ปุ สรรค และการรับรูส้ มรรถนะตนเองในการบริโภคอาหารต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของวัยรุน่
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั เชิงทำ�นายความสัมพันธ์
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่าง คือ วัยรุน่ ซึง่ เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในโรงเรียนรัฐบาล
กรุงเทพมหานคร จำ�นวน 227 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคณ
ุ
ผลการวิจยั : การศึกษาครัง้ นีพ้ บเพียง 2 ปัจจัยทีส่ ามารถทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
วัยรุน่ ได้แก่ การรับรูส้ มรรถนะตนเอง (b = .10, p < .01) และการรับรูอ้ ปุ สรรค (b = - .07, p < .05)
โดยพบว่า การรับรูส้ มรรถนะตนเองมีอทิ ธิพลสูงสุด (β = .18) และการรับรูอ้ ปุ สรรคมีอทิ ธิพลทีร่ องลงมา
(β = - .15) และพบว่าปัจจัยทัง้ หมดสามารถร่วมกันทำ�นายความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของวัยรุน่ ได้รอ้ ยละ 7 (R2 = .07, p < .01)
สรุปและข้อเสนอแนะ: ปัจจัยทีส่ ามารถทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุน่ คือ การรับรู้
สมรรถนะตนเอง และการรับรูอ้ ปุ สรรค ดังนัน้ บุคลากรสุขภาพ ครู ผูบ้ ริหารโรงเรียน และผูป้ ระกอบการ
ร้านค้าในโรงเรียน รวมทัง้ ผูป้ กครองควรมีสว่ นร่วมในการวางแผน หาแนวทางในการลดอุปสรรคต่างๆ
ในการบริโภคอาหารสุขภาพของวัยรุน่ เหล่านี้ ทัง้ ทีโ่ รงเรียนและทีบ่ า้ น และหาแนวทางจัดกิจกรรมเพือ่
ส่งเสริมการรับรูส้ มรรถนะตนเองของวัยรุน่ จะทำ�ให้วยั รุน่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ตนเองให้เหมาะสมมากขึน้
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