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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาการรับรู้และความไม่พึงพอใจต่อภาพลกัษณ์รูปร่าง  
รวมทั้ง ความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีมวลกาย  การรับรู้และความไม่พึงพอใจต่อภาพลกัษณ์รูปร่าง กบั 
การใช้ยาลดน ้ าหนัก ในกลุ่มตวัอย่างนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลยั  จ  านวน 282 คน เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม  แบบวดัการรับรู้(BSQ-34) และความไม่พึงพอ ใจในภาพลกัษณ์รูปร่าง 
(BSS) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  ทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช ้สถิติไคสแควร์ 

ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาหญิงกลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 56.4 มีความกงัวลเร่ืองภาพลกัษณ์รูปร่าง 
โดยมีความกังวลในระดับ เล็กน้อย ปานกลาง และ มาก ในสัดส่วน ร้อยละ 41.9, 12.4 และ 2.1 
ตามล าดับ  อีกทั้ งไม่พึงพอใจต่อภาพลักษณ์รูปร่างในช่วงล าตัวมากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 22.6 
รองลงมา ไม่พอใจส่วนของร่างกายทัว่ไป ร้อยละ 18.8 และ ส่วนของช่วงหัว ร้อยละ 14.8   กลุ่มท่ี 
อว้น ร้อยละ 70.3 มีความกงัวลเร่ืองภาพลกัษณ์หรือรูปร่าง ต่างจากกลุ่มท่ีไม่อว้นท่ีพบมีผูท่ี้ความกงัวล 
ร้อยละ 54.3  

กลุ่มตัวอย่างเคยใช้ยาลดน ้ าหนัก ร้อยละ 19.9 ในรอบปีท่ีผ่านมา ผลการวิเคราะห์พบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีมวลกาย กับการใช้ยาลดน ้ าหนักอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  ( p value = 
0.002) โดยกลุ่มท่ีไม่อว้น ร้อยละ 61.7 เคยใช้ยาลดน ้ าหนัก เปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีอว้นเคยใช้ยาลด
น ้ าหนักเพียงร้อยละ 28.6  แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่าง การรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่าง ความไม่พึง
พอใจต่อภาพลกัษณ์รูปร่างกบัการใชย้าลดน ้าหนกัในนกัศึกษาหญิงกลุ่มน้ี 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในการลดน ้ าหนกัทั้ง
ในกลุ่มอว้น และกลุ่มท่ีไม่อว้นใหเ้หมาะสมต่อไป  
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this study were to examine body image perception, body image 
dissatisfaction, as well as correlations between body mass index (BMI), body image perception,     
body image dissatisfaction and the use of weight loss drugs. The data were collected from 282 
female university students using questionnaires, Body Shape Questionnaires (BSQ-34) and Body 
Satisfaction Scale (BSS). Descriptive statistics was used to analyze the data, whereas Pearson-Chi-
Square was used to determine the correlations. 
 The results showed that 56.4% was concerned with shape, 41.9%, 12.4%, and 2.1% of which 
was lightly, moderately, and severely concerned respectively. The sample group was mostly 
dissatisfied with their midsection (22.6%), their general body (18.8%), and their head (14.8%). The 
majority of the sample group was concerned with their body image, regardless of their BMI. In 
particular, 70.3% of the overweight samples was concerned with their shape, whereas 54.3% of the 
non over weight samples was.   
 Within the past year, 19.9% of the sample group had used weight loss drugs. There was a 
statistical significance in the correlation between BMI and the use of weight loss drugs ( p value = 
0.002), as 61.7% of the non overweight samples had used weight loss drug, while only 28.6% of the 
overweight samples had. However, no correlation between body image perception, body image 
dissatisfaction, and the use of weight loss was found within this sample group.  
 The results of this study can be utilized to provide appropriate information on weight loss to 
both groups, overweight and non overweight people in the future. 


