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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของดัชนีมวลกาย การรับรูรูปรางและกิจกรรม

การ เคลื่ อนไหวร างกายของเด็ก ไทย   กลุมตั วอย างที่ ใช ในการวิจัย  คือ เด็กนัก เรียนในพื้ นที่ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย จํานวน 484 คน เปนเด็กชาย 186 คน เด็กหญิง 298 คน มีอายุ

ระหวาง 10-13 ป (Χ  = 11.89, SD = 0.91) 

 ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ พบวา เด็กชายมีคาเฉลี่ยการรับรูรูปรางต่ํากวาคาดัชนมีวลกาย และ

คาประมาณการรูปรางปจจบุนัต่ํากวาความคาดหวัง แตในเด็กหญิงมีคาเฉลี่ยการรับรูที่ใกลเคียงกับคาดัชนีมวล

กาย และคาประมาณการรูปรางปจจุบันสูงกวาความคาดหวัง สวนกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย พบวา 

เด็กชายและเด็กหญิงมีคาเฉลี่ยของการทํากิจกรรมงานบานมากที่สุด แตทํากิจกรรมการออกกําลังกายหรือเลน

กีฬานอยที่สุด สวนผลการวิเคราะหความแตกตาง ระหวางเด็กชายและเด็กหญิง พบวา มีความแตกตางกันใน

ดานการรับรูภาพลักษณทางกาย (t = -2.05, p<0.05) โดยเด็กหญิงมีคาความแตกตางจากคาประมาณการ

มากกวาเด็กชาย สวนผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร พบวาคาดัชนีมวลกายของเด็กนักเรียนกลุม

ตัวอยางมีความสัมพันธกบัการรับรูรูปราง (r = 0.68, p<0.01) แตพบวาคาดัชนีมวลกาย และการรับรูภาพลักษณ

ทางกายไมมีความสัมพันธกับการมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this study was to investigate the relationships between body mass index 

(BMI), body perception and physical activity of Upper-north Eastern region children of Thailand. The 

subjects were 484 children (boys = 186, girls = 298), ranging in age from 10-13 years (Χ  = 11.89, 

SD = 0.91) 

 The statistical analysis indicated that the boys’ perception of their body perception scores 

is higher than their BMI, and prefer to be bigger than their current figure (current figure < ideal figure 

score). On the other hand, girls’ perception on their body are closely equal to their BMI, and prefer to 
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look slimmer (current figure > ideal figure score). In addition, boys and girls spend most of their spare 

time doing home activity, but doing very little on their exercise or sport activity. Furthermore, it was 

found that they were significant difference between boys and girls’ body perception (t = -2.05, p < 

.05), of which was girls estimated more different between current and ideal body perception than 

boys. The correlation of body mass index and body perception is positively related (r = 0.68, p < .01) 

but is body perception and physical activity. 

Key Words :  Body Mass Index, Body Image Perception, Physical Activity 
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บทนํา 

 การรับรูเกี่ยวกับตนเองเกิดขึ้นเนื่องจากมนุษยมีความสมัพนัธกับส่ิงแวดลอม ความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับ

ตนเอง (self-concept) จะมีผลตอการแสดงพฤติกรรมของมนุษยแตละคนเปนอยางมาก เพราะการแสดง

พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากการนําความเปนจริงจากสิ่งแวดลอมผสมผสานเขากับความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง

เสียกอนแลวจึงสามารถแสดงออกมาเปนพฤติกรรมได ผูวิจัยจึงมีความสนใจเพื่อศึกษาการรับรูรูปรางจาก

ภาพลักษณทางกาย และการรับรูน้ําหนักของตนเอง  รวมถึงการศึกษากับเด็กหรือเยาวชนซึ่งควรไดรับการดูแล

สุขภาพตนเอง ซึ่งมีผลตอสุขภาพและการดํารงชีวิต และภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรค โดยในบุคคลที่มีน้ําหนักเกิน

นั้น มีโอกาสเกิดโรคตางๆ เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเสนเลือด เปนตน และการศึกษาในเพศ

ชายและเพศหญิง ซึ่งมีความแตกตางกันในดานของการเจริญเติบโต พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หรือการมี

กิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมถึงการใชเวลาวางของเด็กดวย  

 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
เพื่อศึกษาความสัมพันธของดัชนีมวลกายที่มตีอการรับรูภาพลักษณทางกายและกิจกรรมการเคลื่อนไหว

รางกาย และศึกษาความแตกตางของเพศที่มีตอการรับรูรูปรางของเด็กและกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายในเด็ก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 

 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 
 คาดัชนีมวลกายเปนคาที่สามารถหาไดจากน้ําหนักและสวนสูง และเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 

เพื่อประเมินภาวะของสุขภาพโดยรวม โดยมงีานวิจัยที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องของความพึงพอใจ ดัชนมีวลกาย 

น้ําหนักตัว ภาวะโภชนาการ กิจกรรมทางกาย และพฤติกรรมตางๆ โดยพบวา เพศชายและเพศหญิงไมพึงพอใจ

กับขนาดของรูปรางตนเอง (Kakeshita and Almeida, 2008) และพบวาเพศหญิงไมพึงพอใจรูปรางมากกวาเพศ

ชาย (Gualdi-Russo et al, 2008; Ter Bogt et al, 2006; Duncan et al, 2006)  สวนการทํากิจกรรมพบวา เด็ก

ที่มีคาดัชนีมวลกายมากจะมีความมั่นใจในการทํากิจกรรมนอยลง (Stockton et al, 2009) และพบวาทัง้เพศชาย

และเพศหญิงตองการที่จะมีรูปรางที่ผอมลงกวารูปรางในปจจุบัน (Banitt et al, 2008) โดยยังพบวาการรับรู

น้ําหนักตัว      ไมตรงกับน้ําหนักตัวในปจจุบนัดวย (Al-Sendi et al. 2004; Wan et al, 2004) และที่เกี่ยวของกับ
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กิจกรรมทางกาย เชน Lopes de Souse (2008) ไดทําการศึกษาวัยรุนในโรงเรียนทางเหนือของโปรตุเกสเรื่องของ

ภาพลักษณทางกายและภาวะอวน พบวาสวนใหญไมมีกจิกรรมทางกายมากขึ้น โดยวัยรุนชายมีภาวะอวนสูงกวา 

และวัยรุนหญิงรับรูตนเองในภาวะอวนมากกวาดวย รวมถึงในเด็กที่มีน้ําหนักตัวปกติ จะมีกจิกรรมทางกาย

มากกวาเด็กที่มีภาวะอวนดวย (Raustorp et al, 2005; Fonseca and Matos, 2005; Kesavachandran et al, 

2009) 

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน พบวายังไมมีการศึกษาวิจยัที่เกี่ยวกับความสัมพันธของดัชนี

มวลกาย การรับรูรูปราง และกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนไทย รวมถึง

ผลการวิจัยที่ยังไมมีความชัดเจนเนื่องจากความแตกตางของวัฒนธรรมในแตละประเทศดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงให

ความสําคัญเพื่อทําการวิจัยดังกลาวตอไป 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรคือ นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย อายุระหวาง 10-12 ป 

ประกอบดวย 7 จังหวัด (มตคิณะรัฐมนตรี 15 มกราคม 2551) คัดเลือกไดกลุมจังหวัด คือ สกลนคร นครพนม 

และมุกดาหาร โดยการเลือกกลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้ จากจํานวน 942,959 คน (ขอมูลสถิติพื้นฐาน

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ป 2551) โดยเทียบตารางจาก Krejcie & Morgan (1970) ไดจํานวน 480 คน ได

กลุมตัวอยางจริง 484 คน (เพศชาย 186 คน และเพศหญิง 298 คน)  
เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย  
 1.  แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุมตัวอยาง (Demographic data) ซึ่งประกอบ ดวย อายุ 

เพศ ระดับชั้นการศึกษา และโรงเรียน  

 2.  การรายงานตนเองจากคาของน้ําหนักและสวนสูง เพื่อหาคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: 

BMI) 

 3. แบบสอบถามการรับรูรูปราง จากแบบประเมินการรับรูภาพลักษณทางกายของเด็ก ฉบับภาษาไทย 

(The Children’s Body Image Scale: CBIS Thai version) (อํานวย ตันพานิชย และนฤพนธ วงคจตุรภัทร, 

2552) ซึ่งดัดแปลงจาก Truby and Paxton (2002, 2008) โดยอางอิงคามาตรฐานจาก WHO (2004, 2007) 

ประเมินโดยการสํารวจตนเองจากคําถามวา “คิดวารูปรางตนเองในปจจุบันเปนอยางไร” และ “มีความตองการ

หรือคาดหวังที่จะมีรูปรางเปนอยางไร” โดยเลือกรูปภาพจากที่กําหนดใหจาก A-G (1-7) โดยผลประเมิน

คาประมาณการเปนคะแนน (-6 ถึง +6) 

 4.  แบบสอบถามการมีกจิกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย ระดบัประถมศึกษาที่ไดรับการประเมินความ

แมนตรงและแมนยําแลว (สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548) โดยการรายงานตนเอง (self 

report) ของกิจกรรมที่ไดทําผานมา 1 สัปดาห โดยแยกเปน 3 กลุมกิจกรรมคอื กิจกรรมที่ทําเวลาวาง กิจกรรม

การออกกําลังกายหรือเลนกีฬา และกจิกรรมงานบาน โดยพิจารณาจากความบอยในการทํากิจกรรม แบบมาตรา

สวนประมาณคา (rating scale) 4 ระดับและแปลผลคะแนนเฉลี่ยของกิจกรรมเปนแบบชวงคะแนนคือ 1 ไมทาํ

เลย (1.00-1.75), 2 ทําบาง (1-2 วัน/1.76-2.51), ทําบอย (3-5 วัน/2.52-3.27) และทําทุกวัน (6-7 วัน/3.28-4.00)  
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การใชสถติิเพือ่การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการเก็บขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูปทาง

สถิติ ซึ่งประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ี 

 1. วิเคราะหสถิติพื้นฐาน แจกแจงความถี ่ รอยละคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ของขอมูลเบื้องตน ซึ่งประกอบดวย คาดัชนมีวลกาย การรับรูรูปราง และกิจกรรมการ

เคลื่อนไหวรางกาย  

 2.  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศของเด็กชายและเด็กหญิง ของคาดัชนีมวลกาย การรับรู

รูปราง และกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย โดยการทดสอบคาที (Independent Sample t-test) 

3.  การหาความสัมพันธของคาดัชนีมวลกาย การรับรูรูปราง และกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย โดย

การคํานวณเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation 

Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดหาความสัมพันธดวยการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวางดัชนีมวลกาย 

การรับรูรูปราง และกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย รวมทั้งหาความแตกตางดวยการวิเคราะหความแปรปรวน

ของตัวแปร ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนําเสนอผลการวิจัยพรอมตารางประกอบความ

เรียง 

 จากการนําคาของน้ําหนัก และสวนสูง เพื่อหาคาดัชนีมวลกาย และการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานกับการประเมินรูปภาพในการรับรูรูปราง พบวา ในเด็กชายมคีาดัชนีมวลกายเฉลี่ยในการรับรูรูปราง

ปจจบุัน (รูปภาพ C) เทากับ 16.48 กิโลกรัม/เมตร2 (SD = 1.91) และในความคาดหวัง รูปภาพ C มีคาเทากับ 

17.00 กิโลกรัม/เมตร2 (SD = 3.25) สวนในเด็กหญิงมีคาดัชนีมวลกายเฉลี่ยในการรับรูรูปราง รูปภาพ C เทากับ 

16.04 กิโลกรัม/เมตร2 (SD = 1.99) และในความคาดหวัง รูปภาพ C มีคาเทากับ 16.90 กิโลกรัม/เมตร2 (SD = 

3.05) ซึ่งทั้งเด็กชาย และเด็กหญิงมีคาดัชนีมวลกายที่ใกลเคียงกันมาก ตามตารางที่ 1 โดยคาดัชนีมวลกายจาก

รูปภาพที่ 1 และ 2  
 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยการรับรูรูปรางของเด็กในปจจบุัน คาดหวัง คาประมาณการ และคาดัชนีมวลกายของเด็กชาย

และเด็กหญิงกลุมตัวอยาง 

เพศ/
คาเฉลี่ย 

ปจจุบัน 
 

คาดหวัง 
 

คาประมาณการ ดัชนีมวลกาย 
CBIS (ภาพ) 

ดัชนีมวลกายจริง  
 (ภาพ) 

เด็กชาย 2.90 (1.30) 

 

2.95 (0.89) -0.05 (1.34) 14.7-16.5  

(B-C) 

17.3 

(D) 

เด็กหญิง 3.47 (1.24) 3.28 (0.73) +0.19 (1.15) 15.0-17.7  

(C-D) 

17.2 

(D) 

-  หมายถึง คาประมาณการรูปรางในปจจุบนัต่ํากวาในความคาดหวัง  

+ หมายถึง คาประมาณการรูปรางในปจจุบนัสูงกวาในความคาดหวัง 
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       จากการหาคาเฉลี่ยและคาประมาณการของการรับรูรูปราง พบวาเด็กชายประมาณการรับรูรูปราง

ต่ํากวาที่คาดหวังไว (-0.05) หมายถึง เด็กชายมีความตองการใหรูปรางของตนเองอวนกวารูปรางในปจจุบัน สวน

ในเด็กหญิงประมาณการรูปรางของตนเองในปจจบุันสูงกวาในความคาดหวัง (+0.19) ซึ่งหมายความวาเด็กหญิง

ตองการที่จะมีรูปรางที่ผอมลงกวารูปรางของตนเองในปจจบุัน โดยยังพบวา เด็กหญิงมีคาเฉลี่ยของดัชนีมวลกาย

เฉลี่ยเทากับ 17.2 กิโลกรัม/เมตร2  อยูในเกณฑมาตรฐานของคาดัชนีมวลกายตามรูปภาพ (15.0-17.7) แตใน

เด็กชายมีคาดัชนีมวลกายเฉลี่ยเทากับ 17.3 กิโลกรัม/เมตร2 สูงกวาเกณฑมาตรฐานของคาดัชนีมวลกายตาม

รูปภาพ (14.7-16.5) และพบวา เด็กชายมีการรับรูรูปรางในปจจบุัน (2.89) ต่ํากวาการรับรูรูปรางของตนเองที่

คาดหวัง (2.95) โดยเด็กชายตองการใหรูปรางของตนเองอวนมากกวาทีต่นเองรับรูในปจจุบัน สวนในเด็กหญิง 

การรับรูรูปรางของตนเองในปจจุบัน (3.47) สูงกวาการรับรูรูปรางของตนเองที่คาดหวัง (3.28) โดยเด็กหญิง

ตองการใหรูปรางของตนเองผอมลงกวาที่ตนเองรับรูในปจจบุัน ดังภาพที่ 1 และ 2 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 คาเฉล่ียการรับรูรูปรางในปจจุบันและในความคาดหวังของเด็กชาย 

 

 
 

 

ภาพที่ 2 คาเฉล่ียการรับรูรูปรางในปจจุบันและในความคาดหวังของเด็กหญิง 

หมายเหตุ: ระดับของตัวเลข 1-7 เปนการกําหนดขึ้นเพื่อใหเกิดความเขาใจเทานั้น 

 

ปจจุบัน = 2.90 คาดหวัง = 2.95 

ปจจุบัน = 3.47 คาดหวัง = 3.28 
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 ผลการวิเคราะหความแตกตางดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนของตวัแปรคาดัชนีมวลกาย การ

รับรูรูปราง และกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย ระหวางเด็กชายและเด็กหญิงกลุมตัวอยาง พบวา เด็กชายและ

เด็กหญิงมีความแตกตางกันของการรับรูรูปราง แตไมพบความแตกตางกัน ของตัวแปรกิจกรรมการเคลื่อนไหว

รางกาย และคาดัชนีมวลกาย ระหวางเด็กชายและเด็กหญิงกลุมตัวอยาง ซึ่งอธบิายไดวา ความแตกตางของเพศ

ชายและเพศหญิง ในเรื่องของคาดัชนีมวลกาย และกจิกรรมในการเคลื่อนไหวรางกาย ไมมีความแตกตางกัน แต

ในสวนของการรับรูรูปรางนั้น เด็กหญิงมีการรับรูรูปรางของตนเองแตกตางกับเด็กชาย (มคีาประมาณการในการ

รับรูรูปรางระหวางการรับรูรูปรางในปจจบุันและในความคาดหวังมากกวา)   

 เพื่อทดสอบสมมติฐานวา คาดัชนีมวลกาย การรับรูรูปราง และกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายมี

ความสัมพันธกนั ผลการทดสอบทางสถิติเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวาคาดชันีมวลกาย

ของเด็กนักเรียนกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับการรับรูรูปราง (r = 0.68, p< 0.00) แตจากผลการวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติพบวา การรับรูรูปราง ไมมีความสัมพันธกบักิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย (r = 0.04, p = 0.34) 

และคาดัชนีมวลกาย ไมมีความสัมพันธกบัการมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย (r = 0.05, p = 0.29) ดู

รายละเอียดในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 1 คาความสัมพันธของคาดัชนีมวลกาย กับการรับรูรูปราง และกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายของ

เด็กชายและเด็กหญิงกลุมตัวอยาง  

ความสัมพันธของคาดัชนีมวลกาย 
กับตัวแปร 

Pearson Correlation 
Coefficient 

P-value 

การรับรูรูปราง 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย 

0.68 

0.05 

0.00* 

0.29 

*p<.01 
 

ตารางที่ 2 คาความสัมพันธการรับรูรูปราง และกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายของเด็กชายและเด็กหญิงกลุม

ตัวอยาง  

ความสัมพันธของการรับรูรปูรางกับ
ตัวแปร 

Pearson Correlation 
Coefficient 

P-value 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย 0.04 0.34 

*p<.01 
 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
ผลการวิจัยสามารถสรุปได ดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธของคาดัชนีมวลกาย การรับรูรูปราง และกิจกรรมการเคลื่อนไหว

รางกาย พบวา คาดัชนีมวลกายมีความสัมพันธกับการรับรูรูปราง แตพบวาไมมีความสัมพันธของคาดัชนีมวล

กาย กับกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย และยังพบวาการรบัรูรูปรางไมมีความสัมพันธกับกิจกรรมการเคลื่อนไหว

รางกายดวย 
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 2.  จากผลการวิเคราะหความแตกตางของเพศที่มีตอคาดัชนีมวลกาย การรับรูรูปราง และกิจกรรม

การเคลื่อนไหวรางกาย พบวา คาดัชนีมวลกาย และกจิกรรมการเคลื่อนไหวรางกายในเด็กชายและเด็กหญิงไมมี

ความแตกตางกัน แตพบวา เด็กชายและเด็กหญิงมีความแตกตางกันในเรื่องของการรับรูรูปราง โดยในเด็กหญิงมี

ความแตกตางของคาประมาณการในการรับรูรูปรางปจจบุันและในความคาดหวังมากกวาในเด็กชาย  
อภิปรายผล 
 จากขอคนพบดังกลาว มีขอสังเกตที่นาสนใจคือ การรับรูรูปรางของเด็กในวัยประถมศึกษาตอนปลาย 

ซึ่งอยูในชวงที่พัฒนาการทางดานรางกายมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วนั้น เด็กชายและเด็กหญิงมีความสนใจ

ในรูปรางของตนเอง ซึ่งพบวา ในเด็กหญิงจะมีความตองการใหรูปรางตนเองผอมลง และในเด็กชายมีความ

ตองการใหรูปรางของตนเองอวนขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเด็กหญิงมีการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยเร็วกวาเด็กชายถงึ 2 ป 

โดยเฉพาะในชวงอายุประมาณ 10-12 ป ดังนั้นเด็กหญิงจะมีพฒันาการทางดานสรีรวิทยาที่เร็วกวาเด็กชาย  

(มันทนา ประทีปะเสน และ ภารดี เต็มเจริญ, 2534; สุชา จนัทนเอม, 2536; ศรีเรือน แกวกังวาล, 2549) ซึ่งเปน

สวนที่ทําใหเด็กทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการรับรูรูปรางไมตรงกับความเปนจริงดวย (Wan et al., 2004) 

ประกอบกับ เด็กหญิงสวนใหญของประเทศไทยมักถูกอบรมส่ังสอนใหทํากิจกรรมงานบานมากกวาเด็กชาย แต

การทํากิจกรรมที่เคลื่อนไหวรางกายมากๆ เชน กิจกรรมการออกกําลังกายหรือเลนกีฬา ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตองใช

แรงมาก ถูกมองวาเปนกจิกรรมสําหรับเด็กชาย แตเด็กในวัยนี้สวนใหญมีกิจกรรมที่ใชในยามวางคอนขางมาก 

โดยเฉพาะการดูโทรทัศน ดูภาพยนตร หรือฟงเพลง เปนตน ประกอบกับเด็กหญิงในสังคมปจจุบัน ใหความสนใจ

กับส่ือดานตางๆ เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะดานของสื่อเพื่อความบันเทิง เชน ดาราภาพยนตร หรือละคร นักรอง 

นักแสดง เปนตน ซึ่งสอดคลองกับที่ Dohnt and Tiggemann (2006) ท่ีไดศึกษาการรับรูรูปรางในเด็กวัยรุนหญิง

กับเพื่อนและสื่อตางๆ พบวา บทบาทของเพื่อนและสื่อมีอิทธพิลตอการใหความสําคัญกับรูปรางและการ

ระมัดระวังเรื่องการควบคุมน้ําหนักของเด็กหญิง รวมถึงการเขาถึงส่ือตางๆ ที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหเด็ก

สวนมาก รับรูขอมูล ขาวสาร ผานสื่อมากขึน้ และที่สําคัญในดานของสรีรวิทยา ยังพบวา รูปรางของเพศหญิงที่

สวยงาม สวนมากถูกนําเสนอในภาพลักษณของเพศหญิงที่มีรูปรางคอนไปในทางที่ผอม เชน มีแขน ขา เรียวยาว 

โดยเฉพาะในแวดวงของ นักแสดง หรือ นางแบบ เปนตน ทําใหเด็กอาจมกีารรับรูและมีความคาดหวังตอรูปรางที่

สวยงามตามตนแบบที่ไดรับจากสื่อ ซึ่งอาจทาํใหเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบได และอิทธพิลที่มีตอรูปรางของเด็ก

อีกสวนหนึ่ง คือ เพื่อน ซึ่งพบวา หากเด็กวัยนี้ มรูีปรางที่ทวม หรืออวน อาจถูกเพื่อนๆ ลอเลียน ทําใหเกิด

ความรูสึกไมกลาแสดงออก หรือเกิดความอบัอายได (สุนทรี มาคะคํา, 2551) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 

Lunner et al. (2000) ซึ่งศึกษาในเด็กหญิงที่มีวัฒนธรรมทีแ่ตกตางกันของสวีเดนและออสเตรเลีย พบวา การถูก

ลอเลียนดวยวาจาเรื่องรูปราง เปนตัวกลางที่เชื่อมโยงของดัชนีมวลกาย ความไมพึงพอใจในรูปราง ซึ่งนําไปสู

แรงผลักดันหรือแรงขับเพื่อทําใหรูปรางของตนเองผอมลง  ดังนั้น จากผลการวิจัย ผูวิจัยเห็นวา ในการที่จะ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการออกกําลังกายของเด็กหรือเยาวชน การใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของรูปราง

นั้น เปนเรื่องที่สามารถเชื่อมโยงกับการดูแลรางกาย โดยเฉพาะการใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง

ของน้ําหนักตัว และสวนสูงของเด็ก รวมทั้งการใหความรูทางดานของการใชพลังงานในการทํากิจกรรมดานตางๆ 

และประโยชนของการมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปราง ซึ่งสามารถนาํไปสูการ

มีสุขภาพที่ดีตอไปได 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครัง้ตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาในเด็กหรือวัยรุนไทยในพื้นที่แตกตางกัน มีกลุมอายุทีแ่ตกตางกัน หรือในกลุมที่มี

น้ําหนักแตกตางกันดวย 

 2.  ควรมีการศึกษาถึงอิทธิพลของผูปกครอง ส่ือ หรือปจจัยดานอื่นๆ ที่มีตอการรับรูรูปรางของเด็กหรือ

วัยรุนไทยดวย 
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