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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง การรับรู้ ความไม่พึงพอใจต่อภาพลักษณ์รูปร่างของนักศึกษาหญิง และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ดชันีมวลกาย การรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่าง และความไม่พึงพอใจต่อรูปร่าง กบัการ
ใช้ยาลดน ้ าหนักท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาหญิงอาศัยอยู่หอพักนักศึกษาหญิง 8 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 จ านวน 282 ราย เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้แบบสอบถาม 
แบบวดัการรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่าง(BSQ-34; Body shape  questionnaire) และแบบประเมินความไม่พึง
พอใจต่อภาพลักษณ์รูปร่าง(BSS; Body Dissatisfaction Scale) ใช้สถิติเชิงพรรณนา และ สถิติ ไค-
สแควร์ ในการทดสอบความสัมพนัธ์ ผลการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 

1. สรุปผลการศึกษา 

กลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาหญิง จ านวน 282 คน ร้อยละ 69.9 อยู่ในช่วงอายุ 19 - 24 ปี และร้อยละ 
30.1 อยูใ่นช่วงอายุ 16 - 18 ปี โดยมีอายุเฉล่ีย 19.57 ปี มีดชันีมวลกายเขา้เกณฑ์อว้น ร้อยละ 13.1 และ
ต ่ากวา่เกณฑ์ หรือผอม ร้อยละ 35.8 มีผูท่ี้เคยลดน ้ าหนกัใน 1 ปีท่ีผา่นมาสูงถึง ร้อยละ 43.9 ในจ านวน
น้ี เลือกวธีิใชย้าในการลดน ้าหนกั ร้อยละ 19.9 

การรับรู้ภาพลักษณ์รูปร่างและ ความไม่พึงพอใจต่อภาพลักษณ์รูปร่าง พบวา่มากกวา่คร่ึงหน่ึง
ของนกัศึกษาหญิง(ร้อยละ 56.4) มีความกงัวลเร่ืองรูปร่าง โดยกลุ่มท่ีมีความกงัวลเล็กนอ้ย ปานกลาง 
และ มาก ในสัดส่วน ร้อยละ 41.9, 12.4 และ2.1 ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งไม่พึงพอใจต่อภาพลกัษณ์ใน
ส่วนของช่วงล าตวัมากท่ีสุด (ร้อยละ 22.6) รองลงมาไม่พอใจส่วนของร่างกายทัว่ไป (ร้อยละ 18.8) 
และ ส่วนของช่วงหัว (ร้อยละ 14.8) โดยเฉพาะช่วงล าตวั พบมีผูไ้ม่พึงพอใจปานกลาง (ร้อยละ 5.7) 
และมาก (ร้อยละ 2.1) ซ่ึงสูงกวา่สัดส่วนความไม่พอใจในส่วนของรางกายทัว่ไป และช่วงหวั 

          เม่ือแบ่งกลุ่มนกัศึกษาตามกลุ่มการรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่าง เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีกงัวล และกลุ่ม
ท่ีไม่กงัวล พบว่า กลุ่มท่ีกงัวล มีสัดส่วนความไม่พึงพอใจต่อภาพลกัษณ์รูปร่าง ร้อยละ 41.5 สูงกว่า
กลุ่มท่ีไม่กงัวล ท่ีพบเพียง ร้อยละ 30.9 อยา่งไรก็ดี จากผลการวิเคราะห์ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่างกบัความไม่พึงพอใจต่อภาพลกัษณ์รูปร่าง (p value = 0.067) 
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ดชันีมวลกาย กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่างเม่ือแบ่งกลุ่มนกัศึกษาตามดชันีมวลกาย เป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มท่ีอว้น และกลุ่มท่ีมีน ้ าหนกัปกติ หรือ ต ่ากวา่เกณฑ์ กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่าง พบวา่ กลุ่มท่ีมี
ดชันีมวลกายในระดบัอว้น ร้อยละ 70.3 มีความกงัวลเร่ืองภาพลกัษณ์หรือรูปร่างในขณะท่ีกลุ่มปกติ/
ต ่ากว่าเกณฑ์ พบมีผูท่ี้ความกังวล ร้อยละ 54.3 อย่างไรก็ดี การศึกษาคร้ังน้ี ไม่พบความสัมพนัธ์
ระหวา่งดชันีมวลกายและการรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่าง อยา่งมีนยัส าคญั (P value = 0.77) 

การศึกษาคร้ังน้ีพบความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีมวลกาย กบัการใชย้าลดน ้าหนกัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  ( p value = 0.002) โดยกลุ่มท่ีมีน ้ าหนักต ่ากว่าเกณฑ์หรือปกติ ร้อยละ 61.7 เคยใช้ยาลด
น ้าหนกัโดยท่ีกลุ่มท่ีอว้นเคยใชย้าลดน ้ าหนกัเพียงร้อยละ 28.6แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้
ภาพลกัษณ์รูปร่างความไม่พึงพอใจต่อภาพลกัษณ์รูปร่างกบัการใชย้าลดน ้าหนกัในนกัศึกษาหญิง 

2. การอภิปรายผลการศึกษา 

เม่ือวิเคราะห์ลงลึกในรายละเอียดโดยแยกตามการจดัหมวดหมู่ของดชันีมวลกายพบวา่ ในกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเคยลดน ้ าหนักและมีดัชนีมวลกายน้อยกว่ามาตรฐานและดัชนีมวลกายปกติ ส่วนใหญ่
เลือกใชย้าในการลดน ้ าหนกั แต่กลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นเกณฑ์อว้นส่วนใหญ่กลบัไม่ใชย้าลดน ้ าหนกั ซ่ึง
แผลการวิเคราะห์ข้อมูลในคร้ังน้ี ก็สอดคล้องกับงานวิจยัของRebecca Stanleyและคณะ (2008) ท่ี
กล่าววา่วยัรุ่นคิดวา่น ้ าหนกัตวัเองนอ้ยกวา่ความเป็นจริงมากกวา่กวา่คิดวา่น ้าหนกัตวัเองมากกวา่ความ
เป็นจริง โดยเฉพาะกลุ่มผูมี้น ้ าหนักตวัมาก และกลุ่มเด็กอว้นยงัไม่ได้ให้ความส าคญักบัน ้ าหนักตวั
เช่นเดียวกนักบังานวิจยัเชิงคุณภาพของสุภทัรา มงัคลาไชย (2550) ท่ีได้ให้ความหมายภาพลักษณ์
ร่างกาย ไว ้3 ประเด็น ประเด็นแรกคือการมองร่างกายแบบแยกเป็นส่วนๆ เช่น แขน ขา หน้าทอ้ง 
ประเด็นท่ีสองคือให้ความหมายภาพลกัษณ์ตนเองแบบแยกคู่ตรงขา้ม คือ มีความปรารถนาในรูปร่างท่ี
ตรงขา้มกบัร่างกายตนเองท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เช่น คนท่ีคิดวา่ตวัเองอว้นก็อยากผอมลง ส่วนประเด็นท่ี
สามคือให้ความหมายภาพลกัษณ์เชิงเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบกบัร่างกายของตวัเองในอดีตหรือ
เปรียบเทียบกบับุคคลท่ีช่ืนชอบ ครอบครัว หรือเพื่อน และผลการศึกษาของ นยันา พชัรไพศาล (2547) 
ท่ีกล่าวไวว้่า ค่านิยมเร่ืองของการควบคุมน ้ าหนักหรือลดความอ้วนนั้นอาจส่งผลต่อการเลือกลด
น ้ าหนักด้วยวิธีท่ีเป็นอนัตราย โดยเม่ือมีค่าดชันีมวลกายไม่อยู่ในเกณฑ์ภาวะอว้นแต่หากรับรู้ขนาด
รูปร่างของตนเองผิดไปว่ามีภาวะอว้น ก็จะส่งผลต่อการลดน ้ าหนักท่ีมีอนัตรายได้เช่นกนัและจาก
การศึกษาของอภิชยั พจน์เลิศอรุณ (2546) ท่ีพบวา่วตัถุประสงคข์องการใชย้าลดน ้ าหนกัไม่สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค์ของการรักษาของแพทย ์วยัรุ่นหญิงท่ีไม่อว้น ใช้ยาลดน ้ าหนักเพื่อความสวยงาม
มากกวา่เพื่อสุขภาพการศึกษาความสัมพนัธ์ท่ีพบนั้นกลบัไม่เป็นไปตามสมมติฐานโดยเฉพาะกลุ่มท่ีมี
น ้ าหนักต ่ากว่าเกณฑ์หรือปกติกลับเลือกใช้ยาลดน ้ าหนักมากกว่าแต่พบว่ามีความสอดคล้องกับ
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การศึกษาอ่ืนๆ ท่ีว่าวยัรุ่นคิดว่าน ้ าหนกัตวัเองน้อยกว่าความเป็นจริงมากกว่ากว่าคิดวา่น ้ าหนกัตวัเอง
มากกวา่ความเป็นจริง สาเหตุอาจเกิดจากสังคมปัจจุบนั วยัรุ่นมีการเขา้ถึงส่ือมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการ
คน้หาขอ้มูลอินเตอร์เนต หนงัสือ และโฆษณาต่างๆ โดยงานวิจยัของ ศิวรักษ ์กิจชนะไพบูลย ์(2555) 
ท่ีกล่าวว่า พฤติกรรมในการลดน ้ าหนกัเกิดจาก 2 ปัจจยันัน่คือ ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ทศันคติต่อความ
อว้น ค่านิยม การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการลดน ้าหนกั ส่วนปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ กลุ่มเพื่อน 
ส่ือและโฆษณา และ งานวิจยัของสมชาย พลอยเล่ือมแสง (2547) กวา่ววา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมาก
ต่อการตดัสินใจของวยัรุ่นคือ การรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่างของตนเองผ่านคนรอบขา้ง เช่นสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อนๆ หรือคนรัก ซ่ึงจากผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีมวลกายกบั
การใชย้าลดน ้ าหนกั แต่ถา้การรับรู้ดชันีมวลกายไม่สัมพนัธ์กบัน ้าหนกัตวัท่ีแทจ้ริง จึงส่งผลกบัการลด
ความอว้นได้ เช่น คนอว้น รับรู้ว่าไม่อว้นจึงไม่มีความคิดว่าตอ้งลดน ้ าหนัก แต่คนผอมกลบัรับรู้ว่า
ตนเองอว้นจึงเลือกลดน ้าหนกัมากกวา่จึงควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองน้ี 

ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นงานท่ีจะน าไปสู่ความเขา้ใจและ เป็นแนวทางในการคดักรองและให้
ความรู้กบักลุ่มนกัศึกษาท่ีมีปัญหาเร่ืองความไม่พึงพอใจในภาพลกัษณ์รูปร่างและความวิตกกงัวลใน
รูปร่างของตน รวมทั้งการให้ความรู้เร่ืองดชันีมวลกายท่ีเหมาะสม การดูแลตวัเองดว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้ง 
และเลือกวธีิท่ีเหมาะสมในการควบคุมน ้ าหนกัตวั ส่งเสริมใหมี้สุขภาพท่ีดี เช่น การรับประทานอาหาร
ท่ีมีประโยชน์หรือการออกก าลงักาย  

3. ข้อเสนอแนะ 
1. ควรส่งเสริมการให้ความรู้ความเขา้ใจแก่กลุ่มวยัรุ่น หรือกลุ่มนกัศึกษา เก่ียวกบัการควบคุม

น ้าหนกัท่ีถูกวิธี ไม่เป็นอนัตราย เช่นการออกก าลงัเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และ รับประทานอาหารท่ีดี ถูก
หลกัโภชนาการ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลตวัเองท่ีถูกตอ้ง 

2. ในกลุ่มท่ีมีดชันีมวลกายสูงกว่าเกณฑ์ปกติ (ภาวะอว้น) แต่ไม่มีความวิตกกงัวลในรูปร่างก็
ควรได้รับการปรึกษาพร้อมกบัส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัน ้ าหนักตวัและดชันีมวลกายและ
สุขภาพเช่นกนัเน่ืองจากกลุ่มน้ีมีแนวโนม้จะเพิกเฉยต่อการดูแลสุขภาพและเกิดปัญหาสุขภาพตามมา
ได ้

3. ดชันีมวลกาย มีความสัมพนัธ์กบัการใชย้าลดน ้ าหนกัจึงควรส่งเสริมให้ใชด้ชันีมวลกาย ใน
การจดักิจกรรมกับกลุ่มนักศึกษา เก่ียวกับการดูแลสุขภาพควบคุมดูแลน ้ าหนักตัวให้เหมาะสม 
หลีกเล่ียงการใชย้าลดน ้าหนกัซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
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4. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัวธีิการลดความอว้น การใชย้าลดความอว้น
ท่ีจะช่วยอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งความไม่พึงพอใจในรูปร่างการรับรู้ภาพลกัษณ์และดชันีมวลกาย
ไดช้ดัเจนมากข้ึน 


