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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง การรับรู้และความไม่พึงพอใจต่อภาพลกัษณ์รูปร่างของนกัศึกษาหญิง ท่ีอาศยัอยู่
หอพกันักศึกษาหญิง 8 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ในช่วงเดือนมกราคมถึง เมษายน พศ. 2557 ได้จ  านวนตวัอย่างทั้งส้ิน 282 คน น าเสนอผลการศึกษา
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1:  ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ส่วนท่ี 2:  การรับรู้และความไม่พึงพอใจต่อภาพลกัษณ์รูปร่าง 
ส่วนท่ี 3:  การทดสอบความสัมพนัธ์ 

3.1 ดชันีมวลกาย กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่าง 
3.2 การรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่าง กบัความไม่พึงพอใจต่อภาพลกัษณ์รูปร่าง 
3.3 ดชันีมวลกาย การรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่าง และความไม่พึงพอใจต่อภาพลกัษณ์

รูปร่าง กบัการใชย้าลดน ้าหนกั 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาหญิง จ านวน 282 คน เป็นนกัศึกษาปีท่ี 2 (ร้อยละ 37.6) รองลงมาคือ
นักศึกษาปีท่ี 1(ร้อยละ 34.4) ซ่ึงอายุเฉล่ียของนักศึกษาคือ 19.57ปี หรือ มีอายุอยู่ในช่วง 16 - 18 ปี  
(ร้อยละ 30.1) และช่วงอาย ุ19 - 24 ปี  (ร้อยละ 69.9)  (ตารางท่ี 4.1) 

กลุ่มตัวอย่างมีดัชนีมวลกายเข้าเกณฑ์อ้วน (ร้อยละ 13.1) อยู่ในเกณฑ์ต ่ากว่ามาตรฐานใน
สัดส่วนท่ีสูง (ร้อยละ 35.8) มีผูท่ี้เคยลดน ้ าหนกัใน 1 ปีท่ีผา่นมา สูงถึงร้อยละ 43.9 ในจ านวนน้ี เลือก
วธีิใชย้าในการลดน ้าหนกั ร้อยละ 19.9 
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ตารางที ่4.1  จ านวน ร้อยละ ของขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (n = 282) ร้อยละ 

   
ระดับช้ัน   

นกัศึกษาปีท่ี 1 97 34.4 
นกัศึกษาปีท่ี 2 106 37.6 
นกัศึกษาปีท่ี 3 55 19.5 
นกัศึกษาปีท่ี 4 24 

 
8.5 

 
อายุ   

16  - 18 85 30.1 
19- 24 197 69.9 
ค่าเฉล่ีย19.57ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.64   
พิสัย  (24-16 = 8)   

 
ดัชนีมวลกาย 

  

ต ่ากวา่เกณฑ์ 101 35.8 
ปกติ 144 51.1 
อว้น 37 13.1 
   

การลดน า้หนัก ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา   
ไม่เคย 158 56.0 
เคย 124 44.0 
   

วธีิการลดน า้หนัก   
ใชย้า 56 19.9 
ไม่ใช ้ 66 23.4 
ไม่ระบุ 2 0.7 
   
 

 



 

23 

ส่วนที ่2  การรับรู้และความไม่พงึพอใจต่อภาพลกัษณ์รูปร่างของกลุ่มตัวอย่าง 

การรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่างของกลุ่มตวัอย่างพบว่ามากกว่าคร่ึงหน่ึงของนกัศึกษาหญิง(ร้อยละ 
56.4) มีความกงัวลเร่ืองรูปร่างเม่ือแบ่งระดบัความกงัวลเร่ืองรูปร่างออกเป็น 3 ระดบั พบว่ากลุ่มท่ีมี
ความกงัวลเล็กนอ้ยมากท่ีสุด ตามดว้ยกลุ่มท่ีมีความกงัวลปานกลาง และ มีความกงัวลเร่ืองรูปร่างเป็น
อยา่งมาก (ร้อยละ 41.9, 12.4 และ 2.1 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.2) 

ในส่วนของความไม่พึงพอใจต่อภาพลกัษณ์รูปร่าง พบวา่ กลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาหญิงท่ีไม่พึง
พอใจต่อภาพลกัษณ์รูปร่างของตนเองสูงสุดในส่วนของช่วงล าตวั (ร้อยละ 22.6) ถดัมาเป็นส่วนของ
ร่างกายทัว่ไป(ร้อยละ 18.8) และ ส่วนของช่วงหัว(ร้อยละ 14.8) ความไม่พึงพอใจทั้ง 3 ส่วนขา้งตน้ 
ส่วนมากอยูใ่นระดบัเล็กนอ้ยเท่านั้น  สัดส่วนของความไม่พึงพอใจสูงสุด คือช่วงล าตวั ซ่ึงพบมีผูไ้ม่
พึงพอใจปานกลาง (ร้อยละ 5.7) ถึงมาก (ร้อยละ 2.1) สูงสุด เม่ือเทียบกบัส่วนอ่ืนของรางกายทัว่ไป 
และช่วงหวั (ตารางท่ี 4.3) 

ตารางที ่4.2  จ  านวน ร้อยละ ของการรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่างของกลุ่มตวัอยา่ง 

การรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่าง จ านวน ร้อยละ 

กงัวลเร่ืองภาพลกัษณ์รูปร่าง 159 56.4 
กงัวลมาก                     6 2.1 
กงัวลปานกลาง                     35 12.4 
กงัวลเล็กนอ้ย                    118 41.9 

ไม่กงัวลเร่ืองภาพลกัษณ์รูปร่าง 123 43.6 
ค่าเฉล่ีย 86.22 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 27.63  

รวม 282 100.0 
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ตารางที ่4.3  จ านวน ร้อยละ ของความไม่พึงพอใจต่อภาพลกัษณ์รูปร่างของกลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนของร่างกาย 
ระดบัความพงึพอใจต่อภาพลกัษณ์รูปร่าง(n=282) 

 
ไม่พึงพอใจจ านวน (ร้อยละ) 

จ านวน (ร้อย 

ละ) 

พงึพอใจ จ านวน (ร้อยละ) 

มากทีสุ่ด ปานกลาง เลก็น้อย รวม เฉยๆ พงึพอใจ รวม 

ทัว่ไป 4 (1.5) 10 (3.5) 39 
(13.8) 

53(18.8) 118 
(41.8) 

Z(((41.8) 

111 (39.4) 282 (100) 

ช่วงหวั 2 (0.7) 6 (2.1) 34 
(12.0) 

42(14.8) 110 
(39.0) 

130 (46.2) 282 (100) 

ช่วงล าตวั 6 (2.1) 16 (5.7) 42 
(14.8) 

64(22.6) 128 
(45.8) 

90 (31.6) 282 (100) 

 
ส่วนที ่3  การทดสอบความสัมพนัธ์ 

3.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ดชันีมวลกาย กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่าง เม่ือแบ่งกลุ่มนกัศึกษา
ตามดชันีมวลกาย เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีอว้น และกลุ่มท่ีมีน ้ าหนกัปกติ หรือ ต ่ากวา่เกณฑ์ กบัการรับรู้
ภาพลกัษณ์ พบวา่ กลุ่มท่ีมีดชันีมวลกายในระดบัอว้น ร้อยละ 70.3 มีความกงัวลเร่ืองภาพลกัษณ์หรือ
รูปร่างในขณะท่ีกลุ่มปกติ/ต ่ากว่าเกณฑ์ พบมีผูท่ี้ความกงัวล ร้อยละ 54.3 แต่ผลการวิเคราะห์ไม่พบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีมวลกายและการรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่าง อยา่งมีนยัส าคญั (P value = 0.77) 

ตารางที ่4.4  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ดชันีมวลกาย กบั การรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่าง 

ดัชนีมวลกาย 
การรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่าง 

รวม 
ไค สแควร์ 
P- value กงัวล ไม่กงัวล 

อว้น 26(70.3) 11(29.7) 37(100) 

0.068 ปกติ/ต ่ากวา่เกณฑ ์ 133(54.3) 112(45.7) 245(100) 

รวม 159(56.4) 123(43.6) 282(100) 
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3.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง การรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่าง กบัความไม่พึงพอใจต่อภาพลกัษณ์รูปร่าง 
เม่ือแบ่งกลุ่มนกัศึกษาตามกลุ่มการรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่าง เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีกงัวล และกลุ่มท่ีไม่
กงัวล กบัความไม่พึงพอใจต่อภาพลกัษณ์รูปร่าง พบวา่ กลุ่มท่ีกงัวล ร้อยละ 41.5มีความไม่พึงพอใจต่อ
ภาพลกัษณ์รูปร่าง เปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีไม่กงัวล มีร้อยละ 30.9 ท่ีไม่พึงพอใจต่อภาพลกัษณ์รูปร่าง
จากผลการวิเคราะห์ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่างกบัความไม่พึงพอใจต่อ
ภาพลกัษณ์รูปร่าง (p value = 0.067) 

ตารางที ่ 4.5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรูปภาพลกัษณ์รูปร่างกบัความไม่พึงพอใจต่อภาพลกัษณ์
รูปร่าง 
 

การรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่าง 
ความไม่พงึพอใจต่อภาพลกัษณ์รูปร่าง 

(n = 282) 
ไค สแควร์ 

p-value 
ไม่พงึพอใจ พงึพอใจ รวม 

กงัวล 66 (41.5) 93(58.5) 159 (100) 
0.067 ไม่กงัวล 38 (30.9) 85(69.1) 123 (100) 

รวม 104 (36.9) 178 (63.1) 282 (100) 

 
3.3 ความสัมพนัธ์ระหว่าง ดชันีมวลกาย การรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่าง และความไม่พึงพอใจต่อ

ภาพลกัษณ์รูปร่าง กบัการใชย้าลดน ้าหนกั 
 ดัชนีมวลกาย กบัการใช้ยาลดน ้ าหนกั พบวา่นักศึกษาท่ีมีค่าดชันีมวลกายอยูใ่นเกณฑ์อว้น 
ร้อยละ 28.6 เคยใชย้าลดน ้ าหนกั ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีน ้ าหนกัต ่ากวา่เกณฑ์หรือปกติร้อยละ 61.7 เคยใช้
ยาลดน ้ าหนกั ผลการวิเคราะห์พบความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีมวลกายกบัการลดน ้ าหนกัอยา่งมีนยัยะ
ส าคญัทางสถิติ (p value = 0.002)    
 การรับรู้ภาพลักษณ์รูปร่าง กับการใช้ยาลดน ้ าหนัก พบว่า นักศึกษากลุ่มท่ีไม่กงัวลเร่ือง
ภาพลกัษณ์รูปร่างร้อยละ 63.2ใชย้าลดน ้ าหนกั เปรียบเทียบกบักลุ่มนกัศึกษาท่ีกงัวลเร่ืองรูปร่างใชย้า
ลดน ้ าหนกั ร้อยละ 50 ผลการวิเคราะห์ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่างกบัการ
ใชย้าลดน ้าหนกั (p value = 0.177)  
 ความไม่พึงพอใจต่อภาพลักษณ์รูปร่างกบัการใช้ยาลดน ้ าหนกั พบว่า นกัศึกษากลุ่มไม่พึง
พอใจต่อภาพลกัษณ์รูปร่าง ใช้ยาลดน ้ าหนกั ร้อยละ 40.4 เปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีพอใจต่อภาพลกัษณ์
รูปร่างใชย้าลดน ้าหนกัคิดเป็นร้อยละ 49.3 แต่ผลการวเิคราะห์ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งความไม่พึง
พอใจต่อภาพลกัษณ์รูปร่างกบัการใชย้าลดน ้าหนกั (p value = 0.337) (ดูตารางท่ี 4.6) 
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ตารางที ่4.6 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ดชันีมวลกาย การรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่าง และความไม่พึงพอใจต่อ
ภาพลกัษณ์รูปร่าง กบัการใชย้าลดน ้าหนกั 

 

 การใช้ยาลดน า้หนัก (จ านวน 122 ราย) 

รวม ค่า X2 Sig. ใช้ ไม่ใช้ 
 จ านวน (ร้อยละ) 

ดชันีมวลกาย      

อว้น 8(28.6) 20(71.4) 28(100) 
9.536 .002* 

ต ่ากวา่เกณฑห์รือปกติ 58(61.7) 36(38.3) 94(100) 

Sig. at α=0.05 
การรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่าง      

ไม่กงัวล 24(63.2) 14(11.5) 38(36.8) 
1.824 0.177 

กงัวล 42(50) 42(50) 84(100) 

ความไม่พงึพอใจต่อภาพลกัษณ์รูปร่าง     
ไม่พึงพอใจ 19(40.4) 28(59.6) 47(38.4) 

0.923 0.337 
พึงพอใจ 37(49.3) 38(50.7) 75(100) 

รวม 56(45.9) 66(54.1) 122(100.0)   
 

 

 

 

 


