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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะน ้ าหนักเกิน 
ภาพลกัษณ์รูปร่างและความพึงพอใจต่อรูปร่างกบัการควบคุมน ้ าหนกัของวยัรุ่นหญิงท าการศึกษาใน
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนหญิงระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายแห่งหน่ึงในจงัหวดัแพร่ จ านวน 310 คน
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนด้วยตนเอง และน ามาจากแบบวดัThe Body 
Shape Questionnaire และแบบวดัความพึงพอใจต่อรูปร่าง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ค่าไคส์แควร์ และ t-test ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 1. นกัเรียนส่วนใหญ่มีค่าดชันีมวลกายสมส่วน (ร้อยละ 66.1) ส่วนน ้ าหนกัตวัท่ีตนเองพอใจ
มากท่ีสุดคืออยูใ่นช่วง 34-40 กิโลกรัม (ร้อยละ 43.5) รองลงมาคือ ทว้ม (ร้อยละ 19.7) ค่อนขา้งผอม 
(ร้อยละ 7.4) และเร่ิมอว้น (ร้อยละ 6.8) ตามล าดบั 
 2. นกัเรียนส่วนใหญ่มีการรับรู้ต่อภาวะน ้ าหนกัเกินคือคิดว่าตวัเองเร่ิมอว้นและเป็นผูท่ี้เรียน
อยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ร้อยละ 91.4) และท่ีคิดว่าตวัเองมีรูปร่างสมส่วนแล้วเรียนอยู่ใน
ระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ร้อยละ 53.5 ตามล าดบั ส่วนการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้ภาวะน ้าหนกั
เกินกบัค่าดชันีมวลกายพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีคิดว่าตนเองอว้นแต่เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าดชันีมวลกาย
แลว้พบวา่ เป็นผูท่ี้อยูใ่นช่วงของความสมส่วนมีจ านวน 131 คน (ร้อยละ 63.9)  
 3. การรับรู้ภาพลกัษณ์รูปร่างของตนเองของนกัเรียน แปลผลแลว้ไม่มีความกงัวลในรูปร่าง 
หากจ าแนกตามช่วงของความวิตกกงัวลในรูปร่างพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีความวิตกกงัวลใน
รูปร่าง(ร้อยละ 67.4) รองลงมาคือ มีความวิตกกงัวลในรูปร่างต ่า (ร้อยละ 20.0) มีความวิตกกงัวลใน
รูปร่างปานกลาง (ร้อยละ 9.7) และมีความวติกกงัวลในรูปร่างสูง (ร้อยละ 2.9)ตามล าดบั 
 4. ความพึงพอใจต่อรูปร่างของตนเองของนักเรียนพบว่า ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อรูปร่างของ
ตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับต ่า เม่ือแยกเป็นส่วนหัวมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัต ่าในเร่ืองของ 
ใบหน้า ปาก จมูก (ร้อยละ 5.1 4.8 และ 4.8) ตามล าดบั ส่วนล าตวัมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัต ่าใน
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เร่ืองของหน้าทอ้ง (ร้อยละ 5.4) และส่วนรยางค์มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัต ่าในเร่ืองของแขน ขา 
ร้อยละ 5.1 และ 5.1) ตามล าดบั 
 5. นักเรียนส่วนใหญ่เคยควบคุมน ้ าหนัก (ร้อยละ 71.3) และท่ีไม่เคยควบคุมน ้ าหนักมี 
ร้อยละ 28.7 โดยเป็นการควบคุมด้วยวิธีการควบคุมอาหารมากท่ีสุด (ร้อยละ 63.9) รองลงมาคือ
ควบคุมดว้ยการออกก าลงักาย (ร้อยละ 51.0)ส่วนการควบคุมดว้ยวิธีอ่ืนมีเพียงจ านวนเล็กน้อยเท่านั้น 
ไดแ้ก่การใชย้าลดน ้ าหนกั (ร้อยละ 16.8) การใชผ้ลิตภณัฑ์ลดน ้ าหนกั (ร้อยละ 11.0) และการดูดไขมนั 
(ร้อยละ 0.6) ตามล าดบั  

 6. ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ภาวะน ้ าหนักเกิน ภาพลกัษณ์รูปร่างและความพึงพอใจต่อ
รูปร่างกบัการควบคุมน ้ าหนักของนักเรียนพบว่า การรับรู้ภาวะน ้ าหนักเกินมีความสัมพนัธ์กบัการ
ควบคุมน ้ าหนกัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหวา่ง
ภาพลกัษณ์รูปร่างและความพึงพอใจต่อรูปร่างกบัการควบคุมน ้ าหนักไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to investigate the relationship between overweight 
perception, body image, and body satisfaction with body weight control among female adolescents. 
This study was done on 310 female high school students in Phare province. The tools used in this 
study weretaken from The Body Shape Questionnaire Scale and the Body Satisfaction Scale.The 
data was analyzed using the descriptive statistics, Chi- square, and t-test. The results are 
summarized below: 

1. Almost students had slim body mass index (61%). Body weight perception of students 
was the most satisfied in the range 34-40 kg. (43.5%), followed by overweight (19.7%), quite thin 
(7.4%) and getting fat (6.8%), respectively.  
 2. Most students who studying in grade 5 had overweight perception; think that they are 
getting fat (91.4%) and grade 4 students think that they are slim had 53.5%. While the comparison 
between theoverweight perceptionswithBMI found,the students who consider themselves 
overweight compared with BMI were in the range of had slim number of 131 peoples (63.9%).    
 3. Perceived their body image of female students’ interpretation and no worried in shape. If 
classified according to a range of anxiety in shape, it was found that the majority of students had no 
anxiety about their body shape (67.4%), follow by low anxiety (20.0%), medium anxiety (9.7%), 
and high anxiety (2.9%), respectively.      
 4. In regard to satisfaction with the body shape, the most of students were satisfied with 
their overall shape was low. When considering the head, students were satisfied at a low level in 
terms of the face, mouth and nose (5.1%, 4.8% and4.8% respectively). The body satisfaction was 
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low in the abdomen (5.4%) and the limb wassatisfied at a low level in terms of the legs and arms 
(5.1% and 5.1% respectively). 

5. The weight control found that most studentshad weight loss (71.3%), and 28.7% had no 
control weighting by using diet to control (63.9%), followed by controlled by exercise (51.0%) and 
control by others means, with the use of diet pill (16.8%), used a weight loss product (11.0%) and 
had used liposuction (0.6%), respectively.  

6. The relationship between overweight perceptions, body image, and body satisfaction 
with weight control of female students found that the perception of overweightwas associated with 
weight control statistically significantly at 0.05.While the mean scores between the bodyimage, 
body satisfaction with weight control had no significant difference of 0.05 significantly level.  


