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บทคดัย่อ 

วยัรุ่นหญิงมีแนวโน้มท่ีจะรับรู้น ้ าหนักของตนเองในทางท่ีสูงกว่าความเป็นจริง ซ่ึงอาจ
น าไปสู่การมีพฤติกรรมการควบคุมน ้ าหนักและอาจใช้วิธีการท่ีไม่เหมาะสมและเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพได ้การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการรับรู้น ้าหนกัตวัและพฤติกรรมการควบคุมน ้าหนกั 
รวมทั้งหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้น ้ าหนกัตวักบัพฤติกรรมการควบคุมน ้ าหนกัของวยัรุ่นหญิง 
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเป็นนักเรียนหญิงท่ีก าลงัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแห่ง
หน่ึงจ านวน 229คน รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม  ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา
จากผูท้รงคุณวฒิุจ านวน3  ท่านไดค้่าดชันีความตรงตามเน้ือหาเท่ากบั  0.83  และหาค่าความเช่ือมัน่ได้
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cornbach’s alpha coefficient) เท่ากบั  0.95วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณาและทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ไคสแควร์ (Chi-SquareTest) ก าหนดระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05   

ผลการศึกษา พบวา่ การรับรู้น ้ าหนกัของกลุ่มตวัอยา่งเม่ือเทียบกบัเกณฑ์ค่าดชันีมวลกายตาม
อาย ุแบ่งไดเ้ป็น  3  กลุ่ม  กลุ่มแรกมีการรับรู้น ้ าหนกัท่ีถูกตอ้งตามเกณฑ์  ร้อยละ 54.1 กลุ่มท่ีสองรับรู้
ไม่ถูกตอ้งโดยคิดว่าน ้ าหนกัมากเกินความเป็นจริง ร้อยละ 41.9 และกลุ่มสุดทา้ยรับรู้วา่น ้ าหนกัน้อย
กว่าความเป็นจริง ร้อยละ 3.9ซ่ึงแหล่งข้อมูลท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้น ้ าหนักตวั มาจากการตดัสิน
น ้ าหนักตัวจากการเทียบกับกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข ร้อยละ  41.5รองลงมา คือ จากค าบอกกล่าวของเพื่อนสนิท/คนใกลชิ้ด/เพื่อนต่างเพศ  ร้อย
ละ 22.7กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมควบคุมน ้ าหนกั ร้อยละ 35.8 เหตุผลสูงสุดท่ีตดัสินใจควบคุมน ้าหนกั  
คือ  เพื่อบุคลิกภาพท่ีดีโดยวธีิการควบคุมน ้ าหนกัท่ีเลือกใชม้ากท่ีสุดเป็นการออกก าลงักายร่วมกบัการ
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ควบคุมอาหารและการอดอาหาร คิดเป็นร้อยละ40.2เหตุผลท่ีเลือกเพราะเป็นวิธีท่ีปลอดภยั อยา่งไรก็
ตามยงัมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมควบคุมน ้ าหนกัไม่ถูกตอ้ง คือ ใช้ยาลดน ้ าหนกัร่วมกบัยาระบาย 
ร้อยละ 2.4ส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจควบคุมน ้าหนกัมากท่ีสุด คือ กลุ่มเพื่อนสนิท/คนใกลชิ้ด/
เพื่อนต่างเพศและส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจควบคุมน ้าหนกัมากท่ีสุดคือ อินเตอร์เนตผลจากการศึกษา
ยงัพบวา่ค่าดชันีมวลกายตามอายุมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมควบคุมน ้าหนกั และการรับรู้น ้าหนกัตวั
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการควบคุมน ้าหนกัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 โดยสรุป ผลการศึกษาน้ีช่วยเสริมการศึกษาท่ีผา่นมาวา่วยัรุ่นหญิงส่วนหน่ึงมีการรับรู้น ้ าหนกั
ตวัมากเกินกวา่ความเป็นจริง และมีบางส่วนใชว้ิธีการควบคุมน ้ าหนกัท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงบุคลากรทีม
สุขภาพในพื้นท่ีควรน าขอ้มูลท่ีได้น้ีไปใช้ในการวางแผนด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพวยัรุ่น
หญิงใหถู้กตอ้งเหมาะสมต่อไป  
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ABSTRACT 
Female  adolescents  are likely to perceive themselves  as  overweight. This  may lead  

them  to  practice  weight  control  and  that  maybe  harmful  to their health. The  aim  of  this  
study  is to explore body weight perception and  weight  control  behaviors  among  female  high 
school  students. The relationship  between those two variables  also  investigated. Study samples  
are  229  high school students. Data  were  collected  using  a  self-administration  questionnaire. 
The  questionnaire  was  content  validated  by 3 expert  and yielded the value of 0.83. The 
reliability was tested  using  Cronbach’s  alpha  coefficient  and  yielded  the  value of  0.95. Data 
were analyzed using  descriptive  statistics  and chi-square  for testing the relationship, at the 
statistical  level  at .05.   

Study  results  indicated  that  study  samples could  be divided  into 3  groups  according  
to their body weight perception, as compared to BMI for age. The first group, 54.1% of them 
accurately  perceived  their body weight. The second group, 41.9% inaccurately perceived their 
body weight as they were overweight. The last group, 3.9% inaccurately perceived their body 
weight  as they were underweight. In  terms  of  sources of  information  that  influence  their  
weight perception, 41.5% were from Growth chart provided by the Department of Health, and 
22.7% were from close friends/intimate friends/friends of opposite gender. The study sample 
engaged in weight control practice for 35.8%. Regarding to the reason  of  their engagement in 
weight  control  practice, 40.2 % desired  for being  good  personality and they  mostly  chose 
exercise  and  diet control  since  it  was  a safety  approach. However, some of  them  involved  



 

 ช  

with in appropriate weight control  behavior. For instance, 2.4% used  diet  pills  along  with 
laxatives. People that were most influence them to use weight control practice were friends/intimate 
friends/friends of opposite gender. Media that was influence their decision of weight control 
practice was internet. Study results also showed the statistically significant association between 
BMI for age and weight control behaviors, and the association  between body weight  perception  
and  weight  control  behaviors, at the significant level of .01.   

In conclusion, the study findings support for the existing studies that some of female 
adolescents perceived their body as overweight and some involved with inappropriate weight 
control behaviors. Therefore, health care personnel should  use  this  findings to make further plans 
for  appropriate  health  promotion  among  female  adolescents.   

 


