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Factors Influencing Eating Behavior of Adolescents*
Wanida Sanasuttipun, RN, PhD1, Weeraya Jungsomjatepaisal, RN, MNS1
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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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่น*
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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
คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ภาวะเมตาบอลิคซินโดรม วัยรุน่
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ความสำ�คัญของปัญหา
ปัจจุบันอุบัติการณ์ของภาวะเมตาบอลิคซิน
โดรมในเด็กทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะในวัยรุน่ ในปี ค.ศ.1988-1994 พบร้อยละ
4.21 ในปี ค.ศ. 1999-2000 พบถึงร้อยละ 6.42 และ
ในปี ค.ศ. 2008 พบเพิ่ม เป็ น ร้ อ ยละ 22.6 3
นอกจากนี้ยังพบอุบัติการณ์ของวัยรุ่นในประเทศ
สหรัฐอเมริกาทีม่ นี า้ํ หนักเกินและโรคอ้วน และได้
รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะเมตาบอลิคซินโดรมถึง
ร้อยละ 12.4 - 44.291-2,4 เช่นเดียวกันในประเทศไทย
มีการศึกษาในปี พ.ศ. 2545-2552 เกีย่ วกับความ
ชุกของภาวะเมตาบอลิคซินโดรมในเด็กโรคอ้วน
พบว่ามีอตั ราทีส่ งู ถึงร้อยละ 27.3 - 32.65-6
ภาวะเมตาบอลิคซินโดรมเป็นกลุม่ อาการทีม่ ี
ความผิดปกติ ประกอบด้วยภาวะอ้วนลงพุง ความ
ดันโลหิตสูง มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำ�ให้ระดับ
นา้ํ ตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ ซึง่ ได้แก่
ไขมันชนิดดี (high density lipoprotein, HDL) ตา่ํ
และไตรกลีเซอร์ไรด์สงู 7 การเกิดภาวะเมตาบอลิค
ซิ น โดรม มั ก เนื่ อ งจากปั ญ หาด้ า นพฤติ ก รรม
กล่าวคือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการ
ออกกำ�ลังกาย การทำ�กิจกรรมต่างๆ ทำ�ให้มกี าร
สะสมของไขมันในร่างกายสูงขึน้ เกิดโรคอ้วน ภาวะ
ดือ้ ต่ออินซูลนิ และเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ตามมา
จึงทำ�ให้เด็กทีม่ ภี าวะเมตาบอลิคซินโดรมมีโอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และ
เบาหวานชนิดที่สอง8 สำ�หรับสถานการณ์ปัญหา
สุขภาพของวัยรุน่ ไทยในปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลง
จากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ ไปเป็นการเจ็บป่วย
ด้วยโรคไม่ตดิ ต่อ คือ ปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพ
ดังยืนยันได้จากสถิตผิ ลการประเมินภาวะสุขภาพ
ของวัยรุน่ ในโรงเรียน ปัญหาสุขภาพทีพ่ บเป็นอันดับ
ต้นๆ คือ นา้ํ หนักเกินเกณฑ์ นา้ํ หนักน้อยกว่าเกณฑ์
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ฟันผุ และภูมแิ พ้ และจากผลการสำ�รวจในวัยรุน่ ซึง่
เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึง่
ในกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2552 และ 2554
เมือ่ ประเมินนํา้ หนักตามเกณฑ์สว่ นสูง พบว่าวัยรุน่
เหล่านีเ้ ริม่ อ้วนร้อยละ 6.04 และ 6.24 และอ้วนถึง
ร้อยละ 10.15 และ 10.47 ตามลำ�ดับ9
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำ�ให้การเกิดภาวะเมตาบอลิค
ซินโดรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อมเป็น
ลักษณะสังคมเมือง และมีสง่ิ อำ�นวยความสะดวก
ในการดำ�เนินชีวติ ทำ�ให้บคุ คลมีการปรับเปลีย่ นวิถี
ชีวติ ของตนเองให้เข้ากับสภาพสังคม/สิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ นักเรียนซึง่ มีสง่ิ แวดล้อมส่วนใหญ่ คือ ทีบ่ า้ น
และทีโ่ รงเรียน จะมีการปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ตนเอง
ให้เข้ากับสังคมทีเ่ ร่งรีบและสิง่ อำ�นวยความสะดวก
ต่างๆ นักเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่อยูใ่ นโรงเรียน และ
การเรียนเสริมพิเศษในตอนเย็น มีการบริโภคอาหาร
ทีม่ พี ลังงานและไขมันสูง มีการออกกำ�ลังกายและ
การทำ�กิจกรรมการเคลือ่ นไหวลดลง และมักมีวถิ ี
ชีวติ แบบนัง่ อยูก่ บั ที่ (sedentary lifestyle) ขณะ
อยูท่ บ่ี า้ น เหล่านีล้ ว้ นส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ
ดังผลของการวิจยั เชิงสังเคราะห์ (meta-analysis)
ทีพ่ บว่า เด็กและวัยรุน่ ทีม่ พี ฤติกรรมการนัง่ อยูก่ บั ที่
นานๆ มักมีโอกาสเกิดภาวะเมตาบอลิคซินโดรม
สูงขึน้ 10 และพบว่าวัยรุน่ ทีอ่ ว้ นจากภาวะโภชนาการ
เกินหรือมีนา้ํ หนักเกิน เนือ่ งจากมีพฤติกรรมบริโภค
อาหารทีไ่ ม่ถกู ต้อง โดยมักรับประทานอาหารทีม่ ี
ไขมันและพลังงานสูงร่วมกับไม่ออกกำ�ลังกาย11
เช่นเดียวกับการศึกษาของ ทิพย์พิภา ธรฤทธิ์12
ในวัยรุน่ หญิงทีม่ ภี าวะโภชนาการเกิน ซึง่ รายงานว่า
วัยรุ่นรับประทานอาหารที่มีพลังงานสูงค่อนข้าง
บ่อย ร้อยละ 95 โดยรับประทานขนมขบเคีย้ ว ใน
ระหว่างที่อ่านหนังสือ ดูทีวี หรือเล่นเกมส์ ชอบ
รับประทานอาหารประเภททอด ผลไม้ทม่ี รี สหวาน
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จั ด และน้ํ า อั ด ลมหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ร สหวาน
รับประทานอาหารจานด่วนแบบตะวันตก 1-4 วัน
ต่อสัปดาห์ และรับประทานอาหารมือ้ ละ 2 จาน
หรือมากกว่า
การเกิดภาวะเมตาบอลิคซินโดรมในวัยรุน่ นัน้
ขึน้ อยูก่ บั พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออก
กำ�ลังกาย และการทำ�กิจกรรมการเคลื่อนไหว
ซึ่ง International Diabetes Foundation13
ได้แนะนำ�วิธกี ารป้องกันภาวะเมตาบอลิคซินโดรม
โดยการปรั บ เปลี่ย นวิ ถีชีวิต คื อ ปรั บ เปลี่ย น
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพิ่มการออกกำ�ลัง
กายและการทำ�กิจกรรมการเคลือ่ นไหว โดยเฉพาะ
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารซึง่ เป็น
ตัวแปรทีม่ คี วามสำ�คัญ เนือ่ งจากเป็นสิง่ ทีว่ ยั รุน่ ต้อง
ปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอในชีวติ ประจำ�วัน ถ้าวัยรุน่ มี
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีถ่ กู
ต้องหรือเหมาะสม ก็จะเป็นการช่วยป้องกันภาวะ
เมตาบอลิคซินโดรมในวัยรุ่นได้ จึงน่าสนใจที่จะ
ศึกษาการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ในวัยรุ่น เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่สามารถดูแล
ตนเอง และเลือกตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ามีงาน
วิจยั ส่วนใหญ่ในปัจจุบนั เป็นการดำ�เนินโปรแกรม
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำ�หรับเด็กและวัยรุ่น
ผลการศึกษาพบว่า เด็กและวัยรุน่ มีความรู้ ความ
เข้าใจ และพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำ�ลัง
กายดีข้นึ ในขณะที่เข้าร่วมโครงการวิจัย14-15 แต่
ภายหลังโครงการวิจยั เสร็จสิน้ ลง กลุม่ ตัวอย่างเหล่า
นี้กลับไปมีพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการ
ออกกำ�ลังกายและการทำ�กิจกรรมเช่นเดิม15 ซึ่ง
บ่งชี้ว่าควรจะมีการศึกษาถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่
สามารถทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดย
เฉพาะในวัยรุน่

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้แก่
การรับรูป้ ระโยชน์ การรับรูอ้ ปุ สรรค และการรับรู้
สมรรถนะตนเอง นอกจากนัน้ ยังพบว่า ความรูเ้ ป็น
อีกปัจจัยหนึ่งที่จะสนับสนุนให้บุคคลปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพที่ดีข้นึ รวมถึง
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร16 ถ้าหากบุคคลมี
ความรู้เกี่ยวกับภาวะเมตาบอลิคซินโดรมร่วมกับ
ปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น ก็จะช่วย
สนั บ สนุ น ให้ บุค คลปรั บ เปลี่ย นพฤติ ก รรมการ
บริโภคอาหารไปในทางทีเ่ หมาะสม ดังผลการศึกษา
ในผู้ใหญ่ท่มี ีภาวะเมตาบอลิคซินโดรมในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการส่งเสริมสุข
ภาพโดยการให้ความรู้ร่วมกับการเสริมแรงผ่าน
โปรแกรมทางเว็บไซต์ (A web-based health
promotion program) พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีขนาด
รอบเอวและไขมันในกระแสเลือดลดลงอย่างมีนยั
สำ�คัญทางสถิต16ิ
เนือ่ งจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ถือเป็น
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ กรอบแนวคิดการวิจยั
ครั้ ง นี้ จึ ง ใช้ ก รอบแนวคิ ด การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ของ เพนเดอร์17 ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม
ซึง่ แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพนี้ ได้
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สิง่ แวดล้อม
สุขภาพ และการพยาบาล โดยมีองค์ประกอบหลัก
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 2
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบส่วนบุคคลและ
ประสบการณ์ 2) องค์ประกอบเกีย่ วกับการรูค้ ดิ และ
อารมณ์ทจ่ี �ำ เพาะต่อพฤติกรรม โดยองค์ประกอบ
ในส่วนนีก้ ล่าวถึงปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการนำ�
สมรรถนะตนเองมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของ
บุคคล สำ�หรับองค์ประกอบหลักทัง้ 2 ส่วนนี้ จะ
ส่งผลต่อผลลัพธ์ คือ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
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บุคคล17 สำ�หรับการศึกษาครัง้ นี้ ได้น�ำ ปัจจัยทีอ่ ยูใ่ น
องค์ประกอบด้านการรูค้ ดิ และอารมณ์ทจ่ี �ำ เพาะต่อ
พฤติกรรมมาศึกษา ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์
การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้สมรรถนะตนเอง
เพือ่ ทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุน่
โดยการรับรูป้ ระโยชน์เป็นความรูส้ กึ ทางบวกของ
บุคคลทีม่ ตี อ่ การทำ�พฤติกรรม และผลทีจ่ ะเกิดขึน้
จากการทำ�พฤติกรรม การทีว่ ยั รุน่ รับรูถ้ งึ ประโยชน์
ของการบริโภคอาหารทีเ่ หมาะสม จะช่วยให้มคี วาม
คิดทางบวกกับการบริโภคอาหารให้เหมาะสม และ
เป็นแรงกระตุน้ ทีส่ นับสนุนให้วยั รุน่ บริโภคอาหารที่
เหมาะสม สำ�หรับการรับรู้อุปสรรคเป็นปัจจัยที่
ทำ�ให้บุคคลหลีกเลี่ยง หรือไม่ทำ�พฤติกรรมนั้น
การที่วัยรุ่นรับรู้ว่ามีอุปสรรคมากในการบริโภค
อาหารให้เหมาะสม ก็จะหลีกเลีย่ งหรือไม่บริโภค
อาหารที่เหมาะสมนั้นๆ ส่วนการรับรู้สมรรถนะ
ตนเองเป็นการรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง
มัน่ ใจว่าตนเองสามารถรับประทานอาหารให้เหมาะ
สมได้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้วัยรุ่นบริโภค
อาหารทีเ่ หมาะสมมากขึน้ 17 ซึง่ จะเป็นการป้องกัน
ภาวะเมตาบอลิคซินโดรมในวัยรุ่นได้ และจาก
รายงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยความรู้ท่ีสนับสนุนว่า
การมีความรู้จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรม
สุขภาพ โดยรวมถึงบุคคลมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารทีเ่ หมาะสมด้วย16 ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ สุขภาวะ
ของบุคคล
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัย
ทีศ่ กึ ษา มีการศึกษาเกีย่ วกับการรับรูป้ ระโยชน์ของ
การบริโภคอาหารในวัยรุน่ ซึง่ รายงานว่า อาหาร
สุขภาพ (healthy food) จะช่วยให้ตนเองมีรา่ งกาย
แข็งแรง มีการพัฒนาทางด้านร่างกายและการเจริญ
เติบโตทีเ่ หมาะสม ทำ�ให้มสี มาธิในการเรียนมากขึน้
ช่วยให้เพิม่ พลังงาน และสามารถทำ�กิจกรรมต่างๆ
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ได้18 ส่วนการรับรูอ้ ปุ สรรคของวัยรุน่ ในการบริโภค
อาหาร มีรายงานวิจยั สนับสนุนว่า อุปสรรคของการ
บริโภคอาหาร คือ ไม่มอี าหารสุขภาพจำ�หน่ายใน
โรงเรียน ชนิดของอาหารไม่หลากหลาย อาหาร
ราคาแพง ไม่มีเวลา ที่บ้านไม่ประกอบอาหาร
รับประทานเอง และอิทธิพลของกลุม่ เพือ่ น19 และ
จากการศึกษาของ Dehdari และคณะ20 ในวัยรุน่
ตอนต้น ซึ่งรายงานว่า การรับรู้อุปสรรคมีความ
สัมพันธ์ทางลบกับความถีใ่ นการบริโภคอาหารเช้า
ต่อสัปดาห์ สำ�หรับการรับรูส้ มรรถนะตนเอง จาก
รายงานวิจยั ในวัยรุน่ ทีม่ นี า้ํ หนักเกินพบว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับแบบแผนในการบริโภคอาหารอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (p < .05)21
จากการทบทวนวรรณกรรม แสดงให้เห็น
ว่าการศึกษาทีผ่ า่ นมาเป็นการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง หรือมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารในวัยรุน่ แต่ยงั ไม่พบการศึกษา
เกีย่ วกับปัจจัยทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของวัยรุน่ ดังนัน้ จึงมีความสำ�คัญทีจ่ ะศึกษาเพือ่
เป็นข้อมูลพืน้ ฐานสำ�หรับการวางแผนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม
สำ�หรับวัยรุน่ และเนือ่ งจากการวิจยั นีเ้ ป็นส่วนหนึง่
ของโครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการป้องกันภาวะ
เมตาบอลิคโดรมของวัยรุ่นด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วม ซึง่ ข้อมูลของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพใน
วัยรุน่ โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ
ปัจจัยทำ�นายที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นองค์
ความรูใ้ หม่ ทีม่ คี วามสำ�คัญอย่างยิง่ สำ�หรับบุคลากร
สุขภาพ ซึง่ จะช่วยให้เข้าใจสุขภาวะของวัยรุน่ และ
แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ
ป้องกันภาวะเมตาบอลิคซินโดรมทีย่ ง่ั ยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรูเ้ กีย่ วกับ
ภาวะเมตาบอลิคซินโดรม การรับรูป้ ระโยชน์ การ
รับรูอ้ ปุ สรรค และการรับรูส้ มรรถนะตนเองในการ
บริโภคอาหารกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
วัยรุน่
2. ศึกษาปัจจัยทำ�นายพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของวัยรุน่
สมมุตฐิ านการวิจยั
ความรูเ้ กีย่ วกับภาวะเมตาบอลิคซินโดรม การ
รับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้
สมรรถนะตนเองในการบริโภคอาหาร สามารถ
ทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุน่ ได้
		
วิธดี �ำ เนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของการวิจยั ระยะ
ที่ 1 (พ.ศ. 2557) ซึง่ มุง่ พัฒนารูปแบบการป้องกัน
ภาวะเมตาบอลิคซินโดรมของวัยรุน่ ในโรงเรียน ด้วย
กระบวนการการมีสว่ นร่วมของวัยรุน่ ผูป้ กครอง ครู
ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ประกอบการร้านค้า22
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทำ�นายความ
สัมพันธ์ (correlational predictive design)
ดำ�เนินการวิจยั ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2556 - เดือน
กันยายน 2557
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ วัยรุน่ ซึง่ เป็น
นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เขตบางกอกน้อย ซึง่
มีโรงเรียนทัง้ หมด 6 แห่ง คณะผูว้ จิ ยั เลือกมา 1 แห่ง
เนื่ อ งจากเป็ น โรงเรี ย นที่ มี โ ครงการร่ ว มกั บ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเลือก
วัยรุ่นซึ่งเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทั้ง
ชัน้ ปี ซึง่ มีอายุระหว่าง 14-16 ปี มีจ�ำ นวน 252 คน
สำ�หรับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ วัยรุ่นซึ่งเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการวิจยั และยินดีตอบแบบสอบถาม จำ�นวน
227 คน
เครือ่ งมือการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จำ�นวน 6 ชุด ได้แก่
1) แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เป็ น
แบบสอบถามที่ผ้วู ิจัยสร้างขึ้นเอง เพื่อสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง และผูป้ กครอง
2) แบบสอบถามความรูเ้ กีย่ วกับภาวะเมตาบอลิค ซินโดรม สอบถามเกี่ยวกับความหมาย
สาเหตุ ปัจจัยเสีย่ ง ภาวะแทรกซ้อน การรักษา และ
พฤติกรรมทีช่ ว่ ยลดการเกิดภาวะเมตาบอลิคซินโดรม
แบบสอบถามชุดนีค้ ณะผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ เองจากการ
ทบทวนวรรณกรรม มีจ�ำ นวน 10 ข้อ โดยคำ�ตอบ
เป็นแบบถูกต้อง (1) - ไม่ถกู ต้อง (0) พิสยั 0-10
คะแนน คะแนนสูงแสดงว่ามีความรูเ้ กีย่ วกับภาวะ
เมตาบอลิคซินโดรมมาก
3) แบบสอบถามการรับรูป้ ระโยชน์ สอบถาม
เกีย่ วกับประโยชน์ในการเลือกรับประทานอาหารที่
เหมาะสม และการลดรั บ ประทานอาหารที่
ไม่เหมาะสม มีจ�ำ นวน 12 ข้อ โดยคำ�ตอบเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า ซึ่งมี 4 ระดับ คือ เห็นด้วย
อย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
โดยมีช่วงคะแนน = 1-4 พิสัย 12-48 คะแนน
คะแนนสูงแสดงว่ามีการรับรู้ประโยชน์ของการ
รับประทานอาหารมาก
4) แบบสอบถามการรับรูอ้ ปุ สรรค สอบถาม
เกีย่ วกับอุปสรรคต่างๆ ในการรับประทานอาหารที่
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เหมาะสม มีจ�ำ นวน 7 ข้อ โดยคำ�ตอบเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า ซึ่งมี 4 ระดับ คือ เห็นด้วย
อย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
โดยมีชว่ งคะแนน = 1-4 พิสยั 7-28 คะแนน คะแนน
สูงแสดงว่ามีการรับรู้ว่ามีอุปสรรคมาก ในการ
รับประทานอาหารทีเ่ หมาะสม
5) แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะตนเอง
สอบถามเกี่ยวกับความมั่นใจในการรับประทาน
อาหารที่เ หมาะสม และรั บ ประทานอาหารที่
ไม่เหมาะสม มีจ�ำ นวน 10 ข้อ โดยคำ�ตอบเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า ซึ่งมี 4 ระดับคือ ทำ�ทุกครั้ง
ทำ�เกือบทุกครัง้ ทำ�ได้บางครัง้ ทำ�ไม่ได้เลย โดยมี
ช่วงคะแนน = 0-3 พิสยั 0-30 คะแนน คะแนนสูง
แสดงว่ามีความมั่นใจในการรับประทานอาหารที่
เหมาะสมมาก
6) แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
สอบถามเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะ
สมและไม่เหมาะสม มีจ�ำ นวน 14 ข้อ โดยคำ�ตอบ
เป็นแบบมาตรประมาณค่า ซึง่ มี 4 ระดับ คือ ปฏิบตั ิ
เป็นประจำ� บ่อยครัง้ นานๆ ครัง้ ไม่เคย โดยมีชว่ ง
คะแนน = 0-3 พิสยั 0-42 คะแนน คะแนนสูงแสดง
ว่ามีพฤติกรรมการรับประทานอาหารทีเ่ หมาะสม
มาก
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คณะผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นา
แบบสอบถามทัง้ 4 ชุด ได้แก่ การรับรูป้ ระโยชน์
การรับรูอ้ ปุ สรรค การรับรูส้ มรรถนะตนเอง และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยดัดแปลงจาก
แบบสอบถามในรายงานวิจยั ของอรุณรัศมี บุนนาค
และคณะ15 ซึ่งได้ศึกษาในวัยรุ่น โดยมีการปรับ
ภาษาในแบบสอบถามให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับการป้องกันภาวะเมตาบอลิคซินโดรมในวัยรุน่
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามทั้ง
6 ชุด ตรวจสอบความตรงทางเนือ้ หา (content
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validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 3 คน ได้แก่
อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่อมไร้ท่อและ
เมตาบอลิสม นักโภชนาการ (ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษทาง
โภชนาการ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์พยาบาลทีเ่ ชีย่ วชาญ
ด้านการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาต่อมไร้ท่อและ
เมตาบอลิสม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล และตรวจความเทีย่ งของแบบสอบถามกับ
วัยรุน่ ทีม่ ลี กั ษณะเช่นเดียวกับกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน
30 คน ได้คา่ ความเทีย่ งของแบบสอบถามความรู้
เกีย่ วกับเมตาบอลิคซินโดรม KR-20 เท่ากับ .66
และได้คา่ Cronbach’s alpha coefficient ของ
แบบสอบถามการรับรูป้ ระโยชน์เท่ากับ .69 แบบ
สอบถามการรับรูอ้ ปุ สรรคเท่ากับ .86 แบบสอบถาม
การรับรู้สมรรถนะตนเองเท่ากับ .84 และแบบ
สอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารเท่ากับ .63
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รหัสโครงการ COA
No. IRB-NS2013/205.2712
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
1. คณะผูว้ จิ ยั ลงพืน้ ทีโ่ รงเรียน เพือ่ สร้างความ
สัมพันธ์กับนักเรียนและทุกฝ่ายที่เกีย่ วข้อง ในวัน
ประชุมระดับ โดยคณะผู้วิจัยได้ขออนุญาตจาก
ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนล่วงหน้าแล้วจึงเข้าพบวัยรุน่
ซึง่ เป็นนักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทัง้ ชัน้ ปี คณะ
ผูว้ จิ ยั ได้แนะนำ�ตัว ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการ
ดำ�เนินโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
พิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง รวมทัง้ การตัดสินใจใน
การเข้าร่วมโครงการวิจยั ของกลุม่ ตัวอย่าง หากมี
ผู้ท่สี นใจและยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัย ได้ขอให้
ลงชือ่ ในหนังสือแสดงเจตนายินยอมไว้เป็นหลักฐาน
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และฝากเอกสารให้วยั รุน่ เหล่านีม้ อบแด่ผปู้ กครอง
คือ หนังสือแสดงเจตนายินยอมจากผูป้ กครองให้
เด็กในปกครองเข้าร่วมการวิจยั ได้ ในการนี้ คณะ
ผู้วิจัยได้ทำ�หนังสือขออนุญาตจากผู้อำ�นวยการ
โรงเรียนล่วงหน้าในการพบกลุ่มตัวอย่างในวัน
ประชุมระดับครัง้ ต่อไป
2. คณะผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่างทั้งชั้นปีในวัน
ประชุมระดับ ในห้องประชุมใหญ่ของโรงเรียน เพือ่
ขอรับหนังสือทีผ่ ปู้ กครองได้แสดงเจตนายินยอมให้
เด็ ก ในปกครองเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ได้ และแจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบ โดยใช้เวลา
ประมาณ 30-45 นาที ซึง่ การตอบแบบสอบถาม
นัน้ จะเป็นไปตามความสมัตรใจ เมือ่ กลุม่ ตัวอย่าง
ตอบแบบ สอบถามเสร็จแล้ว ให้หย่อนแบบสอบถาม
ลงในกล่ อ งที่ เ ตรี ย มไว้ ในระหว่ า งการตอบ
แบบสอบถาม หากกลุ่มตัวอย่างสงสัยหรือมีข้อ
คำ�ถาม คณะผู้วิจัยจะอธิบายเพิ่มเติมจนกว่าจะ
เข้าใจ หากกลุ่มตัวอย่างคนใดที่ไม่ต้องการตอบ
แบบสอบถาม สามารถคืนแบบสอบถามให้คณะ
ผูว้ จิ ยั หรือลุกออกจากห้องประชุมได้ โดยไม่ตอ้ ง
แจ้งเหตุผลใดๆ ทัง้ สิน้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป วิเคราะห์คา่ สถิตติ า่ งๆ
ดังนี้
1. วิเคราะห์คา่ ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง เช่น
เพศ อายุ นํา้ หนัก ส่วนสูง และข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูป้ กครอง เช่น สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และประวัตกิ ารเป็นโรคเบาหวาน โดยใช้สถิติ
พรรณนา
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรูเ้ กีย่ ว
กับภาวะเมตาบอลิคซินโดรม การรับรู้ประโยชน์
การรับรู้อุปสรรค การรับรู้สมรรถนะตนเอง กับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุม่ ตัวอย่าง ด้วย
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั
3. วิเคราะห์ปจั จัยทำ�นาย ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ ว
กับเมตาบอลิคซินโดรม การรับรู้ประโยชน์ การ
รั บ รู้ อุ ป สรรค และการรั บ รู้ ส มรรถนะตนเอง
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่าง
โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจยั
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของกลุ่ ม
ตัวอย่างจำ�นวน 227 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 58.59) อายุ 16 ปี (ร้อยละ 60.8)
ส่วนใหญ่มนี า้ํ หนักปกติ (ร้อยละ 55.9) รองลงมา
มีนา้ํ หนักเกิน (ร้อยละ 30.8) และมีนา้ํ หนักน้อย
(ร้อยละ 13.2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ด้วยกัน
(ร้อยละ 61.23) บิดาสำ�เร็จการศึกษาระดับมัธยม
ปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ร้อยละ 24.23)
ในขณะทีม่ ารดาอยูใ่ นระดับประถมศึกษา (ร้อยละ
29.52) อาชีพของบิดาและมารดารับจ้างหรือเป็น
พนักงานบริษัทหรือพนักงานโรงงาน (ร้อยละ
46.26 และ 30.84 ตามลำ�ดับ) กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา (ร้อยละ
74.01) และพบว่ า ญาติ มีป ระวั ติก ารเป็ น โรค
เบาหวานถึงร้อยละ 27.75
สำ�หรับการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องพบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมของการบริโภค
อาหารของกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 18.76 (SD = .28,
possible range = 0-42) ส่วนค่าเฉลีย่ คะแนน
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับภาวะเมตา
บอลิคซินโดรมเท่ากับ 8.66 (SD = 1.69, possible
range = 0-10) การรับรูป้ ระโยชน์เท่ากับ 38.28
(SD = .38, possible range = 12-48) การรับรู้
อุปสรรคเท่ากับ 14.77 (SD = .60, possible range
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= 7-28) และการรับรู้สมรรถนะตนเองเท่ากับ
17.90 (SD = .54, possible range = 0-30)
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว่าการรับรู้
อุปสรรคมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (r = - .20,
p < .01) ส่วนการรับรู้สมรรถนะตนเองมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (r = .24, p < .01) และ
พบว่า การรับรูอ้ ปุ สรรคมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
การรับรูส้ มรรถนะตนเองอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
(r = - .31, p < .01) ส่วนความรูเ้ กีย่ วกับภาวะ
เมตาบอลิคซินโดรม และการรับรูป้ ระโยชน์ พบว่า
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
อย่างไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิต  ิ (p > .05) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรูเ้ กีย่ วกับภาวะเมตาบอลิคซินโดรม การรับรู้
ประโยชน์ การรับรูอ้ ปุ สรรค และการรับรูส้ มรรถนะตนเอง กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของกลุม่ ตัวอย่างด้วยค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั
ตัวแปร
1
2
3
4
5
1. ความรูเ้ กีย่ วกับเมตาบอลิคซินโดรม 1 				
2. การรับรูป้ ระโยชน์การบริโภค
.29**
1 			
3. การรับรูอ้ ปุ สรรคการบริโภค
.03
- .07    1 		
4. การรับรูส้ มรรถนะด้านการบริโภค
.10
  .2*
- .31**
1
5. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
.06
  .03
- .20**
.24**
1
* p < .05, ** p < .01
สำ�หรับการศึกษาปัจจัยทำ�นายพฤติกรรมการ (p > .05) ดังแสดงในตารางที่ 2
บริโภคอาหารของกลุม่ ตัวอย่าง โดยการวิเคราะห์
จากผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบขนาด
ถดถอยแบบพหุคณ
ุ (multiple regression) ซึง่ ของอิทธิพลของทัง้ 2 ปัจจัยทำ�นายต่อพฤติกรรม
คัดเลือกปัจจัยทำ�นายแบบ enter ผลการวิเคราะห์ การบริโภคอาหาร พบว่า การรับรูส้ มรรถนะตนเอง
พบว่า มีปจั จัยทำ�นายอย่างน้อย 1 ตัวแปร สามารถ มีอทิ ธิพลสูงสุด (β = .18) ส่วนการรับรูอ้ ปุ สรรคมี
ทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้อย่างมีนัย อิทธิพลรองลงมา (β = - .15) และปัจจัยทำ�นาย
สำ�คัญทางสถิติ (F(4, 222) = 4.37, p < .01) และเมือ่ ทัง้ หมด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภค
พิจารณาอิทธิพลของปัจจัยทำ�นาย พบว่าปัจจัยที่ อาหารเท่ากับ .27 (p < .01) โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
สามารถทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้ การทำ�นายเท่ากับ .07 และค่าสัมประสิทธิ์การ
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ คือ การรับรู้สมรรถนะ ทำ�นายแบบปรับแก้เท่ากับ .06 ดังนั้น ปัจจัย
ตนเอง (b = .10, p < .01) และการรับรูอ้ ปุ สรรค ทัง้ หมดสามารถร่วมกันทำ�นายความแปรปรวนของ
(b = - .07, p < .05) ส่วนปัจจัยความรูเ้ กีย่ วกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่าง
เมตาบอลิ ค ซิ น โดรม และการรั บ รู้ ป ระโยชน์ ได้รอ้ ยละ 7 (R2 = .07, p < .01) ดังแสดงใน
ไม่สามารถทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้ ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุม่ ตัวอย่าง โดยมีความ
รูเ้ กีย่ วกับเมตาบอลิคซินโดรม การรับรูป้ ระโยชน์ การรับรูอ้ ปุ สรรค และการรับรูส้ มรรถนะ
ในการบริโภคอาหารเป็นปัจจัยทำ�นาย
β
t
p-value
ปัจจัยทำ�นาย
b
se
ค่าคงที่
   1.34**
.18
7.30
.00
ความรูเ้ กีย่ วกับเมตาบอลิคซินโดรม
  .01
.01
  .05
  .70
.48
การรับรูป้ ระโยชน์ในการบริโภคอาหาร - .03
.05
- .04
- .63
.53
การรับรูอ้ ปุ สรรคในการบริโภคอาหาร - .07*
.03
- .15
-2.16
.03
การรับรูส้ มรรถนะในการบริโภคอาหาร     .10**
.04
  .18
2.64
.01
2
ตัวแปรตาม: พฤติกรรมการบริโภค F(4, 222) = 4.37**, p-value < .01, R = .27, R = .07, Adj R2 = .06
* p < .05, ** p < .01

การอภิปรายผล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นพบว่า
การรับรู้สมรรถนะตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (r = .24, p < .01)
ส่วนการรับรู้อุปสรรคมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (r = - .20, p < .01)
(ตารางที่ 1) ซึง่ สนับสนุนแนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของ เพนเดอร์17 ใน 2 องค์ประกอบ
หลั ก ได้ แ ก่ 1) องค์ ป ระกอบส่ ว นบุ ค คลและ
ประสบการณ์ และ 2) องค์ประกอบเกีย่ วกับการ
รูค้ ดิ และอารมณ์ทจ่ี �ำ เพาะต่อพฤติกรรม โดยปัจจัย
ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ การรับรูส้ มรรถนะตนเอง
และการรับรูอ้ ปุ สรรค ซึง่ อยูใ่ นองค์ประกอบเกีย่ ว
กับการรูค้ ดิ และอารมณ์ทจ่ี �ำ เพาะต่อพฤติกรรมทีม่ ี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
บุคคล ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร กล่าวคือ หากวัยรุ่นมีความมั่นใจมากว่า
ตนเองสามารถบริโภคอาหารให้เหมาะสมได้ ก็จะมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมมากตาม
ไปด้วย และหากวัยรุน่ รับรูว้ า่ ตนเองมีอปุ สรรคน้อย

ในการบริโภคอาหารให้เหมาะสม ก็จะมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารทีเ่ หมาะสมมากตามไปด้วย ผล
การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาในวัยรุ่น
ตอนต้นของ พรรณรัตน์ แสงเพิม่ และคณะ23 ที่
พบว่า การรับรู้สมรรถนะตนเองมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการบริโภคอาหาร (r = .338, p < .01)
และการรับรูอ้ ปุ สรรคมีความสัมพันธ์ทางลบกับการ
บริโภคอาหาร (r = - .218, p < .01) และการศึกษา
ในวัยรุ่นตอนต้นพบว่า การรับรู้อุปสรรคมีความ
สัมพันธ์ทางลบกับความถีใ่ นการบริโภคอาหารเช้า
ต่อสัปดาห์20
ส่วนปัจจัยการรับรู้ประโยชน์น้นั พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
วัยรุน่   (p > .05) ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึง่ การรับ
รูป้ ระโยชน์อยูใ่ นองค์ประกอบเกีย่ วกับการรูค้ ดิ และ
อารมณ์ทจ่ี �ำ เพาะต่อพฤติกรรม17 ผลการศึกษาครัง้
นี้ไม่ได้ส นับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมส่ง
เสริมสุขภาพของเพนเดอร์ การรับรูป้ ระโยชน์ถอื
เป็นความรู้สึกทางบวกของบุคคล ในการปฎิบัติ
พฤติกรรมต่างๆ และผลทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการปฎิบตั ิ
พฤติกรรมนัน้ ๆ17 ถ้าวัยรุน่ รับรูถ้ งึ ประโยชน์ของการ
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บริ โ ภคอาหารสุ ข ภาพหรื อ อาหารที่เ หมาะสม
จะช่วยให้มคี วามคิดทางบวกกับการบริโภคอาหาร
และเป็ น แรงกระตุ้ น ให้ วั ย รุ่ น บริ โ ภคอาหารที่
เหมาะสมมากขึน้ ดังผลการศึกษาของ Chand และ
คณะ24 เกีย่ วกับการบริโภคอาหารสุขภาพ (healthy
eating habits) ของวัยรุน่ ซึง่ รายงานว่า สุขภาพที่
ดีนน้ั ขึน้ อยูก่ บั การรับประทานอาหารในปริมาณที่
เหมาะสม และออกกำ � ลั ง กายอย่ า งสมํ่า เสมอ
ร้อยละ 70 และการบริโภคอาหารสุขภาพ จะส่ง
ผลดีในระยะยาวต่อร่างกาย ร้อยละ 52 แต่ผลการ
ศึกษาครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ประโยชน์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ทัง้ นีอ้ าจ
เนื่องจากค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้ประโยชน์
ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 38.28 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 48 คะแนน (possible range =
12-48) ซึง่ มากกว่าคะแนนกึง่ กลางของคะแนนเต็ม
(30 คะแนน) ส่วนค่าเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรม
ของการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
18.76 (possible range = 0-42) ซึง่ ถือว่ามีคา่ ตา่ํ
จึงทำ�ให้การรับรู้ประโยชน์ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมบริโภคอาหารของวัยรุน่ ในครัง้ นี้
สำ�หรับปัจจัยความรูเ้ กีย่ วกับภาวะเมตาบอลิค
ซินโดรมพบว่า ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร อาจเนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้
พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เกี่ยวกับภาวะ
เมตาบอลิคซินโดรมของกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 8.66
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งถือว่า
ค่อนข้างสูงสำ�หรับค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
ของการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างมีค่าต่ํา
(18.76 คะแนน) แสดงว่า แม้วัยรุ่นจะมีความรู้
เกีย่ วกับภาวะเมตาบอลิคซินโดรมมาก ก็ไม่ได้ชว่ ยให้
วัยรุ่นบริโภคอาหารที่เหมาะสมมากตามไปด้วย
ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาของ Kang และคณะ16
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ทีพ่ บว่า ความรูช้ ว่ ยให้บคุ คลปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพที่ดีข้ึน รวมถึงการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลด้วย
โดยได้ศกึ ษาพบว่า ผูใ้ หญ่ทม่ี ภี าวะเมตาบอลิคซินโดรม
ที่ได้รับความรู้ร่วมกับการเสริมแรงผ่านโปรแกรม
ทางเว็บไซต์ มีขนาดรอบเอวและไขมันในกระแสเลือด
ลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
สำ�หรับการศึกษาปัจจัยทำ�นาย ผลการศึกษา
ในครัง้ นีพ้ บว่า ปัจจัยทัง้ หมด (4 ปัจจัย) สามารถ
ร่วมกันทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
วัยรุน่ ได้รอ้ ยละ 7 โดยพบว่า ปัจจัยทีส่ ามารถทำ�นาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุน่ ได้อย่างมีนยั
สำ�คัญทางสถิติ 2 ปัจจัย ได้แก่ การรับรูส้ มรรถนะ
ตนเอง และการรับรูอ้ ปุ สรรค โดยการรับรูส้ มรรถนะ
ตนเองมีอทิ ธิพลสูงสุด (β = .18, p < .01) ส่วนการ
รับรู้อุปสรรคมีอิทธิพลรองลงมา (β = - .15,
p < .05) ซึง่ ผลการศึกษาสนับสนุนแนวคิดเกีย่ วกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ เพนเดอร์17 ซึง่ การ
รับรูส้ มรรถนะตนเองและการรับรูอ้ ปุ สรรค ล้วนอยู่
ในองค์ประกอบหลักเกีย่ วกับการรูค้ ดิ และอารมณ์
ทีจ่ �ำ เพาะต่อพฤติกรรม ซึง่ จะส่งผลต่อผลลัพธ์ คือ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคคล17 สำ�หรับ
ผลการศึกษาครัง้ นี้ พบว่าการรับรูส้ มรรถนะตนเอง
สามารถทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
วัยรุน่ ได้ ซึง่ สามารถอธิบายได้วา่ เมือ่ วัยรุน่ เหล่านี้
รับรู้ว่าตนเองมีความมั่นใจว่า สามารถจะเลือก
บริโภคอาหารทีเ่ หมาะสมได้ หรือมัน่ ใจว่าสามารถ
ปฏิบตั ใิ นการบริโภคอาหารทีเ่ หมาะสมได้ ดังเช่น
มัน่ ใจว่าสามารถรับประทานผักได้ทกุ วัน หรือมัน่ ใจ
ว่าสามารถรับประทานผลไม้ได้ทกุ วัน หรือมัน่ ใจว่า
สามารถลด หรืองดการรับประทานขนมกรุบกรอบ
ได้ การรั บ รู้ ส มรรถนะตนเองเหล่ า นี้ จ ะช่ ว ย
สนับสนุนให้วยั รุน่ บริโภคอาหารให้เหมาะสม เพือ่
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ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตนเอง แม้ ว่า จะพบอุ ป สรรค
ข้อจำ�กัด หรือความไม่สะดวกใดๆ ก็ตาม เช่น
รับประทานผักทุกวัน แม้วา่ จะไม่ชอบกลิน่ /รสชาติ
ของผัก รับประทานผลไม้ควบคู่กับอาหารหลัก
ทุกมื้อ แม้ว่าเสียเวลาล้างและปอกผลไม้ ลดการ
รับประทานขนมกรุบกรอบในแต่ละสัปดาห์ได้
แม้วา่ จะหาซือ้ ได้งา่ ย เป็นต้น นอกจากนี้ มีปจั จัย
สิง่ แวดล้อมทีอ่ าจส่งเสริมการรับรูส้ มรรถนะตนเอง
ของวัยรุน่ ในโรงเรียนได้ เช่น โรงเรียนมีชมุ นุมต่างๆ
เช่น ชุมนุมรักษ์สุขภาพ ชุมนุมอาหารปลอดภัย
ปลอดโรค และชุมนุมปลูกผัก เป็นต้น ซึง่ วัยรุน่ เหล่า
นีส้ ามารถเลือกสมัครเป็นสมาชิกในชุมนุมทีต่ นเอง
สนใจได้ โดยในแต่ละชุมนุม จะมีอาจารย์ทป่ี รึกษา
ให้ค�ำ แนะนำ�  ชีแ้ นะ ตักเตือน และเป็นแบบอย่าง
ทีด่ ี รวมทัง้ ให้ก�ำ ลังใจนักเรียน ว่านักเรียนสามารถ
ที่จะเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมและมี
ประโยชน์ และลดหรืองดรับประทานอาหารทีไ่ ม่มี
ประโยชน์ รวมทั้ ง ควบคุ ม ปริ ม าณอาหารที่
รับประทานในแต่ละมือ้ ทีโ่ รงเรียน และทีบ่ า้ นได้อย่าง
เหมาะสมและสม่าํ เสมอ และในการศึกษาครั้งนี้
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุ 16 ปี ถึงร้อยละ 60.8
อยูใ่ นช่วงวัยรุน่ ทีส่ ามารถคิด วิเคราะห์ เริม่ พัฒนา
ความเป็นตัวของตัวเอง รับผิดชอบต่อตนเองมาก
ขึน้ มีความเชือ่ มัน่ ในตนเองสูงขึน้ สามารถประเมิน
สมรรถนะของตนเองว่าจะสามารถ หรือมัน่ ใจทีจ่ ะ
กระทำ�พฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ได้ เช่น มัน่ ใจ
ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ หรือบรรยากาศใน
การบริโภคอาหารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในแต่ละครัง้ ได้
จึงส่งผลให้กลุม่ ตัวอย่างมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่เหมาะสมมากขึ้น กล่าวคือ
ปัจจัยการรับรู้สมรรถนะตนเองสามารถทำ�นาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุน่ ได้
ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พบว่ า สอดคล้ อ งกั บ

การศึกษาของ พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม และคณะ23
ซึง่ ศึกษาปัจจัยทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ในวัยรุน่ ตอนต้นจำ�นวน 410 คน โดยพบว่า การรับ
รูป้ ระโยชน์ การรับรูอ้ ปุ สรรค การรับรูส้ มรรถนะ
ตนเอง และอิทธิพลจากบุคคลแวดล้อมสามารถ
ร่วมกันทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
วัยรุน่ ได้ถงึ ร้อยละ 14.1 และเช่นเดียวกัน พบเพียง
2 ปัจจัยที่สามารถทำ�นายพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของวัยรุน่ ได้ คือ การรับรูส้ มรรถนะตนเอง
(β = .299, p < .001) และการรับรูอ้ ปุ สรรค (β =
- .153, p < .01) และจากการศึกษาของ Glasofer
และคณะ25 ได้ศกึ ษาในวัยรุน่ ซึง่ เรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 พบว่า การรับรู้สมรรถนะของตนเองเป็น
ปัจจัยทำ�นายพฤติกรรมของการบริโภคอาหาร และ
พฤติกรรมของการควบคุมนํา้ หนักของวัยรุน่
ส่วนปัจจัยการรับรู้อุปสรรค พบว่าสามารถ
ทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุน่ ถ้า
บุคคลรับรูถ้ งึ อุปสรรคต่างๆ ในการทำ�พฤติกรรมใด
จะทำ�ให้บคุ คลหลีกเลีย่ งหรือไม่ท�ำ พฤติกรรมนัน้ ๆ17
กล่าวคือ การที่วัยรุ่นรับรู้ว่าการบริโภคอาหารให้
เหมาะสมนัน้ เป็นอุปสรรคสำ�หรับตนเองมาก ก็จะ
หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่เหมาะสม หรือลด
หรืองดรับประทานอาหารที่เหมาะสมนั้น แต่ใน
การศึกษาครั้งนี้พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้
อุปสรรคในการบริโภคอาหารมีคา่ ตํา่ เท่ากับ 14.77
(SD = .60, possible range = 7-28) ซึง่ แสดงว่า
วั ย รุ่ น เหล่ า นี้ รั บ ว่ า ตนเองมี อุ ป สรรคน้ อ ยใน
การเลือกบริโภคอาหารทีเ่ หมาะสม จึงสามารถลด
หรืองดรับประทานอาหารประเภทที่ไม่เหมาะสม
และบริโภคอาหารประเภทที่เหมาะสมหรือดีต่อ
สุขภาพของตนเองได้ และมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมซึ่ง
อาจมีผลต่อการรับรูอ้ ปุ สรรคของวัยรุน่ ได้ คือ มีรา้ น
จำ�หน่ายอาหารในโรงเรียน สำ�หรับบริการนักเรียน
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อาจารย์และเจ้าหน้าที่ถึงจำ�นวน 10 ร้าน มีเมนู
อาหารต่างๆ ให้เลือก และมีรา้ นจำ�หน่ายเครือ่ งดืม่
3 ร้าน เช่น นม นํา้ ดืม่ นํา้ ผลไม้ นํา้ หวาน และ
น้ําอัดลม ซึ่งวัยรุ่นสามารถเลือกซื้ออาหารและ
เครื่องดื่มที่ตนเองต้องการและดีต่อสุขภาพมา
บริโภคได้ ประกอบกับในโรงเรียนมีคณะกรรมการ
ที่ต รวจสอบ/ควบคุ ม คุ ณ ภาพของอาหารและ
เครื่องดื่ม รวมทั้งราคาที่จำ�หน่าย ทำ�ให้มีอาหาร
สุขภาพบริการ และราคาทีเ่ หมาะสมสำ�หรับวัยรุน่
เหล่านี้ ด้วยปัจจัยทีก่ ล่าวมาข้างต้น จึงอาจทำ�ให้
วัยรุน่ รับรูว้ า่ ตนเองมีอปุ สรรคน้อยทีจ่ ะบริโภคอาหาร
ที่เหมาะสมได้ เช่น การลดการรับประทานขนม
กรุบกรอบ อาหารจานด่วน หรือลดดื่มน้าํ หวาน
นา้ํ อัดลมทีต่ นเองชอบได้ ซึง่ ผลการศึกษาในครัง้ นี้
ขัดแย้งกับการศึกษาของ Evans และคณะ19 ซึง่
พบว่า วัยรุน่ รายงานถึงอุปสรรคต่างๆ ในการบริโภค
อาหารสุขภาพ เช่น ไม่มรี า้ นจำ�หน่ายอาหารสุขภาพ
มีร้านอาหารจานด่วนอยู่ใกล้ๆ อาหารรสชาติไม่
อร่ อ ย อาหารดู ไ ม่ น่า รั บ ประทาน หรื อ มี ร้า น
จำ�หน่ายอาหารในโรงเรียน แต่ไม่มรี ายการอาหาร
หลากหลายให้เลือกซือ้ และอิทธิพลจากกลุม่ เพือ่ น
รวมทัง้ ครอบครัวชอบซือ้ อาหารทีไ่ ม่มปี ระโยชน์มา
รับประทาน เช่นเดียวกับการศึกษาในวัยรุน่ ตอนต้น
ของ พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม และคณะ23 ที่พบว่า
อุปสรรคในการบริโภคอาหาร ได้แก่ การเลือกซือ้
อาหาร การขาดความรู้ในการเลือกซื้ออาหารที่
เหมาะสม รายการอาหารไม่หลากหลาย อาหาร
ราคาแพง และการไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัวและเพือ่ น สำ�หรับผลการศึกษาในครัง้ นี้
พบว่า การรับรูอ้ ปุ สรรคสามารถทำ�นายพฤติกรรม
การบริ โ ภคอาหารของวั ย รุ่น ได้ ซึ่ง ได้ รับ การ
สนับสนุนจากการศึกษาในวัยรุ่นตอนต้นที่พบว่า
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การรับรู้อุปสรรคสามารถทำ�นายพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารได้ (β = - .153, p < .01)23
ดังนัน้ ควรนำ�ปัจจัยการรับรูอ้ ปุ สรรค และการ
รั บ รู้ ส มรรถนะตนเองของวั ย รุ่ น มาเป็ น ข้ อ มู ล
พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ หรือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในบริบท
โรงเรียนรัฐบาลให้เหมาะสมมากขึน้
ข้อจำ�กัดของการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้มีข้อจำ�กัดเนื่องจากเป็นการ
ศึกษาในวัยรุ่น ซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล
จำ�นวนเพียง 1 แห่งเท่านั้น ผลงานวิจัยอาจไม่
สามารถอ้างอิงถึงวัยรุ่น ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียน
รัฐบาลในกรุงเทพมหานครทัง้ หมด พึงระมัดระวัง
ในการนำ�ไปอ้างอิง
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาครัง้ นี  ้ ในกลุม่ ตัวอย่างซึง่ อยู่
ในช่วงวัยรุน่ พบเพียง 2 ปัจจัยทีส่ ามารถทำ�นาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารได้ คือ การรับรู้
อุปสรรคและการรับรู้สมรรถนะตนเอง ดังนั้น
บุ ค ลากรสุ ข ภาพ ครู ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย น และ
ผูป้ ระกอบการร้านค้าในโรงเรียน รวมทัง้ ผูป้ กครอง
ควรมีการประเมินอุปสรรคต่างๆ ของวัยรุน่ ในการ
บริโภคอาหารทีเ่ หมาะสมทัง้ ทีบ่ า้ น และทีโ่ รงเรียน
และวางแผนร่วมกับกับวัยรุ่นในการลดอุปสรรค
ต่างๆ ของวัยรุน่ ในการบริโภคอาหารอาหารสุขภาพ
รวมทั้งหาแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความมั่นใจว่าตนเองสามารถ
บริโภคอาหารให้เหมาะสมได้ อันอาจส่งผลให้วยั รุน่
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเอง
ให้เหมาะสมมากขึน้
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