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บทคัดย่อ
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา อิทธิพลของสื่อออนไลน์ (Online Media) ที่มีผลต่อความตั้งใจ
ทาศัลยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
วิธี การศึกษา กลุ่มตัว อย่ างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความสนใจ
ทาศัลยกรรมหรือผู้หญิงที่เคยพบเห็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์
จานวน 419 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งหาค่าความเชื่อมั่นด้วยสั มประสิทธิ์
อัล ฟ่าของครอนบาค ได้เท่ากับ .971 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบทางเดี ย ว และการวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะใช้สื่อออนไลน์ในการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมอยู่ในระดับปานกลาง และใช้ในการศึกษาข้อมูลประเภทของ
การท าศั ล ยกรรมจากสื่ อ ออนไลน์ ใ นระดั บ ปานกลางเช่ น กั น โดยพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ห ญิ ง ใน เขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์ Facebook ร้อยละ 98.81 และ Line ร้อยละ 98.09 ทั้งนี้ คลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงามที่กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาข้อมูลมากที่สุด คือ Yanhee International Hospital
โดยประเภทของการทาศัลยกรรมที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจมากที่สุดคือ การทาคิ้ว 3 มิติ และ 6 มิติ
และพบว่า กลุ่ มตัวอย่ างผู้ห ญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่ อโฆษณาบนสื่ อ
ออนไลน์อยู่ในระดับมาก โดยจะให้ความสาคัญกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารมากที่สุด เนื่องจาก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามเชื่ อ ว่ า คลิ นิ ก หรื อ สถานที่ ท าศั ล ยกรรมเสริ ม ความงามที่ มี ชื่ อ เสี ย ง เช่ น
โรงพยาบาลยันฮี, Medmitic by Meko,โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล จะนาเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและ
น่าเชื่อถือบนสื่ อออนไลน์ ของตนเอง และกลุ่ มตัว อย่างผู้ หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความ
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น่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามอยู่ในระดับมาก โดยจะให้ความสาคัญกับการรับรู้ความ
น่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ด้านความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม มาก
ที่สุด ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างผู้ หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีความตั้งใจทาศัลยกรรมเสริมความงามอยู่ใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างจะรับรู้ถึงความต้องการที่อยากจะทาศัลยกรรมเสริมความงามว่า
ต้องการทาอะไร ตรงไหน และอย่างไร สาหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยอายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ แตกต่างกัน มีผลต่อความตั้งใจทาศัลยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะเดียวกันการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริม
ความงาม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับความตั้งใจทาศัลยกรรมเสริมความงาม ในระดับค่อนข้างสูง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract
Objective: To study the media online network for perception about surgery information
of women in Bangkok and to study the influence of the media online network to surgery
concerned of women in Bangkok.
Method: The sample sizes composed of 419 women in Bangkok who were interested
surgery or who sight the advertising on the media online network about surgery consist of
419 persons. The instrument collected the data by questionnaires which had .971
confidence values by Cronbach Alpha coefficient. The statistics analyzed the data such
as percentage, mean, standard deviation, one-way analyses of variances and pearson’s
product moment correlation coefficient by the level statistical significant at .05 was
valuable specification.
Results: the mostly women in Bangkok used the media online network for perception
about surgery information at moderately level and used for search the types of surgery
information at moderately also and found that the mostly women in Bangkok used
Facebook 98.81 percentage and Line 98.09 percentage media online network. However,
the aesthetic surgery clinic which the mostly women search the data was Yanhee
International Hospital, by the aesthetic surgery which the women interested were 3D
and 6D eyebrows surgery and found that the women in Bangkok had perception about
believable of media online advertisings at much level by the most significant was the
famous of aesthetic surgery clinic. Meanwhile, the women in Bangkok were intention to
aesthetic surgery at moderately level because the women would perception to wantmaking in aesthetic surgery that what do you want?, where? and how?. As for the
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hypothesis testing found that the demography factors of the women in Bangkok were
the difference of age, education, occupation and monthly income were different
intention to aesthetic surgery of the women in Bangkok with significant at .05 level and
found that the perception about believable of the aesthetic surgery clinic were
positively relationship with the intention about the aesthetic surgery at rather high level
with significant at .05 level.

บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การทาศัลยกรรมเป็นการปรับแต่งโครงสร้างและรูปร่างรูปร่างหน้าตาหรือการปรับแต่งอวัยวะ
ของมนุษย์ที่มีปัญหาในเรื่องของความบกพร่องมาตั้งแต่กาเนิด การทาศัลยกรรมตกแต่งจึงเข้ามามีบทบาท
ช่วยปรับแต่งโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ให้สวยงามมากขึ้นได้ ซึ่งรวมถึงการตกแต่งภายนอกร่างกายไม่ว่า
จะเป็น หู ตา จมูก ปาก หรือส่วนอื่นๆ การทาศัลยกรรมพลาสติกเป็นที่รู้จักในประเทศไทยตั้งแต่สมัย
สงครามโลกครั้ งที่ 2 ช่วงเวลานั้ นการทาศัล ยกรรมพลาสติกยังไม่เป็นที่นิยม และยังไม่มีศัล ยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการศัลยกรรม จึงยังไม่ค่อยมีคนกล้าที่จะทาศั ลยกรรมเท่าไหร่นัก ต่อมาเมื่อแพทย์มี
ความเชี่ยวชาญมากขึ้น ทาให้การศัลยกรรมความงามเริ่มที่จะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายความสวยงาม
ของรูปร่างหน้าตาบุคคลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความปรารถนา ทาให้การทาศัลยกรรมในปัจจุบันจึง
เป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับบุคคลที่มีความไม่พึงพอใจในรูปร่างหน้าตาตนเองหรือมีความต้องการทาให้รูปร่าง
หน้าตาของตนเองมีความสวยมากขึ้นและมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น และต้องการให้การทาศัลยกรรม
ส่งเสริมให้ประสบความสาเร็จในชีวิต
ปัจจุบันการทาศัลยกรรมความงามได้รับความนิยมในวงกว้างจนกลายเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งของ
วัยรุ่นไทย ซึ่งปัจจุบันธุรกิจการทาศัลยกรรมเสริมความงามมีจานวนมากและมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง
เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผลให้ต้องใช้งบประมาณเป็นเงินจานวนมากในการสื่อสารการตลาดให้มี
ประสิทธิภาพตามไปด้วย ผู้ประกอบการสถาบันศัลยกรรมเสริมความงามส่วนใหญ่จึงหั นมาเน้นการทา
การตลาดในกลุ่มเป้าหมายลูกค้าผ่านเครื่องมือการสื่อสารหลากหลายรูปแบบทั้งสื่อดั้งเดิม ได้แก่ โทรทัศน์,
วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อสังคมออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ได้แก่ เฟสบุค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ตลอดจน
เว็บไซด์ต่าง ๆ เป็นต้น สานักบริหารการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2553)
เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจานวนมากถึง 23.8 ล้านคนจากประชากรประมาณ 67.4 ล้านคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 35 ของประชากรทั้งหมด และอีกร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมดใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์โดยใช้เวลากับเครือข่ายสั งคมออนไลน์ประมาณ 3 ชม. 40 นาทีต่อวัน หากพิจารณาตามประเภท
ของเครือข่ายสังคมออนไลน์แล้วจะพบว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กมากที่สุด จานวน 24 ล้านชื่อแบ่งเป็น ผู้ใช้ในจังหวัด
กรุงเทพมหานครจานวนประมาณ 14 ล้านชื่อ และผู้ใช้ในจังหวัดอื่นๆ ประมาณ 10 ล้านชื่อ และมีเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ 3 แสนเพจ รองลงมาได้แก่ ทวิตเตอร์ที่มีจานวนผู้ใช้ประมาณ 1.73 ล้านชื่อ ที่ทวีตภาษาไทย 1.7
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พันล้านข้อความ และอันดับสุดท้าย ได้แก่ อินสตาแกรมที่มีจานวนผู้ใช้ประมาณ 1.5 ล้านคน (สานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2557) เครือข่ายสังคมออนไลน์ จึงเป็นปรากฏการณ์
ของการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในโลกอินเตอร์เน็ตที่ผู้ใช้สามารถที่จะแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูล
ตามประโยชน์ กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเรื่องซึ่งกันและกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์มีแนวโน้มจะเพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ การดาเนินธุรกิจจึงหันมาใช้ประโยชน์
จากสื่อสังคมออนไลน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้ปลูกฝังเรื่องการทาศัลยกรรมให้
มองเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ใครๆ ก็มักจะทากันเป็นการสร้างความเชื่อที่ว่าการทาศัลยกรรมสามารถสร้าง
โอกาสให้บุคคลเพิ่มมากขึ้น การทาศัลยกรรมสามารถสร้างภาพแห่งความงามและยังเป็นการสร้างค่านิยม
ในการทาศัลยกรรมที่มากขึ้นอีกด้วย จึงทาให้มีผู้เข้าไปใช้บริการทาศัยกรรมรูปร่างหน้าตาในสถานเสริม
ความงามต่าง ๆ และมีการแชร์หรือกดไลค์ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นจานวนมากและมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
จากความสาคัญของการใช้สื่อสังคมออนไลน์รวมถึงอิทธิพลของสื่ อออนไลน์ที่มีมากขึ้นทาให้
บุคคลมีการรั บ รู้มีการเปรี ย บเทีย บข้อมูล ต่าง ๆ ก่อนการตัดสิ นใจ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง
อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อความตั้งใจทาศัลยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อนา
ข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียให้มีความเหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อ
ออนไลน์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะประชากรของผู้ ห ญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ค วาม
น่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการทาศัลยกรรม.
3. เพื่อศึกษาลั กษณะประชากรของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผ ลต่อการรับรู้ความ
น่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของ
สื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์กับการ
รับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามกับ
ความตั้งใจทาศัลยกรรมเสริมความงาม
สมมติฐานการวิจัย
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1. ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อ
ออนไลน์แตกต่างกัน
2. ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์แตกต่างกัน
3. ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามที่แตกต่างกัน
4. พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อ
ออนไลน์
5. การรั บ รู้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของสื่ อ โฆษณาบนสื่ อ ออนไลน์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การรั บ รู้ ค วาม
น่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
6. การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ
ทาศัลยกรรมเสริมความงาม
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ลักษณะทางประชากร หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ตอบแบบสอบถามได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน สิ่งเหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะ
ทางประชากร จึงเป็นสิ่งสาคัญและเป็นสถิติที่สามารถวัดได้ของประชากรที่ช่วยกาหนดตลาดเป้าหมาย
รวมทั้งง่ายต่อการวัดค่ามากกว่าตัวแปรอื่นๆ ซึ่งข้อมูลลักษณะทางด้านประชากรนั้น มีความสาคัญใน
การศึกษาหาข้อมูลหาผู้ที่มีความสนใจทางด้านศัลยกรรมเสริมความงาม
สื่อออนไลน์ (Online Media) หมายถึง สื่อ ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) , อินสตาแกรม
(Instagram) และเว็บ ไซด์(Website) ของคลินิคศัลยกรรมเสริมความงามและผู้ใช้สื่ออนไลน์ ที่ผู้ส่งสาร
แบ่งปันสารซึ่งอยู่ในรูปแบบ บทความที่เขียนโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ บทความที่นาเสนอโดยผู้ใช้สื่อ
ออนไลน์ แบนเนอร์(Banner), รูปภาพ, และการแสดงความคิดเห็น
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ หมายถึง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งได้แก่ ความถี่ในการ
เปิดรับ ช่วงเวลาในการเปิดรับ เครื่องมือที่ใช้ในการเปิดรับ ประเภทของการทาศัลยกรรม และเหตุผลที่
เปิดดูข้อมูลการทาศัลยกรรม
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ หมายถึงการศึกษาระดับการรับรู้ว่า
โฆษณาบนสื่อออนไลน์มีความน่าเชื่อถือ ใน 3 ด้านได้แก่ แหล่งสาร ผู้ส่งสารและสาร
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม หมายถึง ระดับการรับรู้ของผู้บริโภคว่าคลินิก
ศัลยกรรมมีความน่าเชื่อถือใน 3 ด้านได้แก่ ความเชี่ยวชาญในด้านการทาศัลยกรรม ความปลอดภัยในการ
ทาศัลยกรรม และความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
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ความตั้งใจทาศัลยกรรม หมายถึง การตัดสินใจหรือมีความมุ่งมั่นที่จะทาศัลยกรรมของกลุ่ม
ประชากรตัวอย่าง โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านระยะเวลา ความพร้อมด้านค่าใช้จ่ายและการเลือ ก
รูปแบบในการทาศัลยกรรม
ศัลยกรรมเสริ มความงาม หมายถึง วิธีทางการแพทย์ โดยใช้การฟื้นฟูสภาพหรือการ
ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น โดยการเข้ารับการปรับแต่งกับศัลยแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ มีการปรับแต่ง
รูปทรงให้เกิดความสวยงาม และมีการทางานที่ดีขึ้น เช่น การทาศั ลยกรรมบนใบหน้า เช่นการเสริมจมูก ,
การทาตา 2 ชั้น หรือการทาศัลยกรรมบนร่างกาย เช่น การเสริมทรวงอก ,การดูดไขมันเฉพาะส่วน เป็น
ต้น
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และทฤษฏีการปลูกฝัง
กรอบแนวคิดในการศึกษา

พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์

ลักษณะทางประชากร

การรับรู้ความน่าเชื่อถือของ
สื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์

การรับรู้ความน่าเชื่อถือของ
ของคลีนิคศัลยกรรมเสริมความงาม

ความตั้งใจทาศัลยกรรมเสริมความ
งาม

ทฤษฎีการปลูกฝัง
ทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation Theory) จัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎีที่เชื่อว่า อิทธิพลของสื่อมวลชนมี
อยู่ในระดับหนึ่งไม่ได้อยู่แบบระยะสั้นแบบเดียวกันกับ Magic Bullet Theory แต่เป็นผลกระทบระยะยาว
เรียกว่า การสั่งสม โดยให้ความสนใจสื่อมวลชนประเภท โทรทัศน์ มากที่สุด (กาญจนา แก้วเทพ, 2011)
ซึ่งจากการศึกษาทฤษฎีการปลูกฝังนั้น ได้นามาศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับ
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลีนิกศัลยกรรมเสริมความงามและทาให้เกิดเป็นความตั้งใจทาศัลยกรรมเสริม
ความงาม ซึ่งจากผลการศึกษานั้ น ทาให้ พบว่า การที่กลุ่ มตัว อย่างได้พบเห็ นสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับการ
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ทาศัลยกรรมบ่อยๆ นั้น ทาให้เกิดเป็นการปลูกฝังการจดจาว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง การที่พบเห็นว่า
มีดารา หรือผู้ที่เคยผ่านการทาศัลยกรรมเสริมความงามมาแล้ว มีความงดงามมากยิ่งขึ้น สิ่งนั้นเป็นเรื่อง
จริง จึงทาให้เกิดถึงความเชื่อ และทาให้เกิดเป็นความตั้งใจทาศัลยกรรมเสริมความงามขึ้น
ซึ่งหากใช้ “ทฤษฎีการปลูกฝังหรือการอบรมบ่มเพาะโดยสื่อ ” เราก็จะได้เห็นแนวคิดที่คล้ายคลึง
กันกับแนวคิดเรื่องการสร้างความเป็นจริงทางสังคม นั่นคือ การมองว่าสื่อมวลชน โดยเฉพาะโทรทัศน์ เป็น
ตัวการสาคัญในการปลูกฝังหรือสร้างโลกที่กลายเป็นความจริงขึ้นมาในความรู้สึกของผู้รับสาร โดยเฉพาะ
เด็ก เยาวชนทฤษฎีนี้ให้ความสนใจในการศึกษาโลกที่แวดล้อมตัวบุคคล โดยตั้งแนวคิดพื้นฐานไว้ว่า ในขณะ
ที่โลกที่แวดล้อมตัวบุคคลนี้มีอยู่สองโลก คือ โลกที่เป็นจริง (real world) กับโลกที่ผ่านสื่อ (massmediated world) โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ คนทั่วไปจะยึดถือเอาโลกใดเป็น “ความเป็นจริง” (reality)
ของเขา เหตุที่ทฤษฎีนี้ให้ความสนใจสื่อโทรทัศน์มากที่สุด เนื่องเพราะโทรทัศน์เป็นสื่อที่อาศัยการเล่าเรื่อง
ด้วยภาพและเสียง ราคาถูก และไม่ต้องออกไปดูข้างนอกเมื่อเทีย บกับภาพยนตร์ ด้วยคุณลักษณะดังกล่าว
โทรทัศน์จึงสามารถเข้าถึงคนได้ทุกระดับการศึกษาทุกชนชั้น ทุกเพศทุกวัย จนกระทั่งกลายโทรทัศน์เป็น
ศูนย์กลางของชีวิตประจาวันของผู้คนทั่วโลก เป็นตัวนาข่าวสารเรื่องราวต่าง ๆ ไปยังคนส่วนใหญ่ เกือบ
ตลอดเวลา (นภวรรณ ตันติเวชกุล, 2543)
วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้หญิงที่มีความสนใจทาศัลยกรรมหรือผู้ หญิงที่เคยพบเห็นสื่ อ
โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การท าศั ล ยกรรมผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร จ านวน
2,991,331 คน และได้กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรในการคานวณขนาดตัวอย่างของทาโรยามาเน่ โดย
กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้จะได้รับความเชื่อมั่นที่ 95% ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง และเพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดจึงเพิ่มขนาดตัวอย่างเป็น 419 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถามชนิดเลือกตอบเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 5
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นข้อมูล
ทั่วไป ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะคาถามเป็นแบบ
ตัวเลือกหลายตัวเลือก (Multiple Choice Questions) โดยให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อออนไลน์ มี 8 ข้อ ลักษณะคาถามที่มีตัวเลือกหลาย
ตัวเลือก (Multiple Choice Questions) โดยให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว และคาถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ มี 12 ข้อ
แบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร มี 4 ข้อ ด้านการรับรู้ความ
น่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็นผู้แบ่งปันสาร (Share) มี 3 ข้อ และด้านการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร มี 5
ข้อ ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม มี 7
ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเชี่ยวชาญในด้านการทาศัลยกรรมเสริมความงาม มี 2 ข้อ
ด้านความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม มี 2 ข้อ และด้านความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความ
งาม มี 3 ข้อ ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจทาศัลยกรรม มี 3 ข้อ ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่ องมื อ ที่ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ในการศึ กษาครั้ง นี้ เ ป็น แบบสอบถาม ที่ ผู้ ศึ กษาสร้า งขึ้ น โดย
ดาเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ตามขั้นตอนดังนี้
1. การตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้อหา )Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาได้
น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปเสนอต่อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาสารนิ พนธ์ แ ละผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เป็ น ผู้ พิ จ ารณา
ตรวจสอบแก้ไขให้มีความถูกต้องและสอดคล้องของเนื้อหา
2. การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้นาแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ )Pre-Test) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จานวน 30
คน แล้วนาข้อมูลดังกล่าว มาหาค่าความเชื่อมั่น )Reliabilityของแบบสอบถาม (โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่าของครอนบัค (Cronbach, 1990: 204) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.971
สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1. การแจกแจงความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายข้อมูล
ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิบายเกี่ยวกับการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริมความงาม การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบน
สื่อออนไลน์ การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม และความตั้งใจทาศัลยกรรม
3. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการใช้สื่อ
ออนไลน์ การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ และการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงาม จาแนกตามลักษณะทางประชากร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance)
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4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างตัว แปรสองตัว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คื อ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product moment correlation coefficient) โดย
กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร จานวน 419 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.82 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.35 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 62.29 และส่วนใหญ่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.74
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่มีบัญชีรายชื่อ (Account) Facebook คิดเป็นร้อยละ 98.81 รองลงมาคือ Line คิดเป็นร้อยละ
98.09 และน้อยที่สุดคือ Website คิดเป็นร้อยละ 21.48 มีการเปิดรับสื่อออนไลน์มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน คิด
เป็นร้อยละ 86.63 โดยจะเปิดรับสื่อออนไลน์ในช่วงเย็น (16.01- 21.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 37.47 และมี
ระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารในแต่ละครั้ง 15 - 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 49.40 ทั้งนี้ กลุ่ม
ตัว อย่ า งผู้ ห ญิ ง ในเขตกรุ งเทพมหานครมีก ารใช้ สื่ อออนไลน์ ในการเปิ ดรั บ ข้อ มู ล ข่า วสาร เกี่ย วกับ การ
ทาศัลยกรรม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.798, S.D.= .710) โดยพบว่า สื่อออนไลน์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ Facebook ของเพื่อน หรือ แฟนเพจของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามต่างๆ ( X =3.683, S.D.=
1.025) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การกดไลค์ ,การกดแชร์, หรือการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนที่พบ
จากหน้าหลัก ของ เฟสบุ๊ค (Facebook) ( X =3.663, S.D.= 1.049) อยู่ในระดับมาก ส่วนสื่อออนไลน์ที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ Twitter ของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ( X =1.819, S.D.= .878) อยู่ในระดับ
น้อย
คลินิกศัลยกรรมเสริมความงามที่กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการศึกษาข้อมู ล
เกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริมความงาม มากที่สุด คือ Yanhee International Hospital คิดเป็นร้อยละ
80.91 รองลงมาคือ Medmitic by Meko คิดเป็นร้อยละ 56.32 และน้อยที่สุดคือ หมอรัสภูมิคลินิก คิด
เป็นร้อยละ 18.85 ตามลาดับ โดยกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการศึกษาข้อมูลประเภท
ของการทาศัลยกรรมจากสื่อออนไลน์ อยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.909, S.D.= .871) โดยพบว่า ประเภท
ของการทาศัลยกรรมที่มีการศึกษาข้อมูลจากสื่อออนไลน์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การทาคิ้ ว 3 มิติ, 6 มิติ ( X
=3.539, S.D.= 1.279) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การฉีด ฟิลเลอร์ ,โบท็อกซ์ ( X =3.413, S.D.=
1.359) อยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนประเภทของการทาศัลยกรรมที่มีการศึกษาข้อมูลจากสื่อออนไลน์มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การฉีดคอลลาเจนเข้าหนังศีรษะ(ปลูกผม) ( X =2.181, S.D.= 1.198) อยู่ในระดับน้อย
ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)
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ตามลาดับ สาหรับเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเปิดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ คือ เพื่อเปรียบเทียบ
การนาเสนอ(Review) ของผู้ที่เคยผ่านการทาศัลยกรรมมาแล้วของแต่ละคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม (
X =3.740, S.D.= 1.238) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ หาข้อมูลของการทาศัลยกรรม
เสริมความงาม ( X =3.566, S.D.= 1.152) อยู่ในระดับมาก ส่วนเหตุผลที่เปิดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่าน
สื่อออนไลน์มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ เหตุผลอื่น ๆ ( X =2.024, S.D.= 1.210) อยู่ในระดับน้อย ตามลาดับ
ส่วนผลการวิเคราะห์ การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่ อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ แบ่งเป็น 3 แหล่ ง
ประกอบด้วย การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็นผู้แบ่งปัน
สาร (Share) และการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมี
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ อยู่ในระดับมาก ( X =3.485, S.D.= .791) โดยการ
รับรู้ความน่าเชื่อถือที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร ( X =3.570, S.D.= .824)
อยู่ในระดับมาก โดยเชื่อว่าคลินิกหรือสถานที่ทาศัลยกรรมเสริมความงามที่มีชื่อเสียง เช่น โรงพยาบาลยันฮี
, Medmitic by Meko,โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล จะนาเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือบนสื่อ
ออนไลน์ของตนเอง รองลงมาคือ การรับรู้ความน่าเชื่ อถือจากสาร ( X =3.497, S.D.= .853) อยู่ในระดับ
มาก โดยรับรู้ว่าการแสดงรายละเอียดทางการแพทย์ที่มีความชัดเจนจึงมีความน่าเชื่อถือ ส่วนการรับรู้
ความน่าเชื่อถือที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็นผู้แบ่ งปันสาร (Share) (
X =3.348, S.D. = .874) อยู่ในระดับปานกลาง โดยรับรู้ว่าเนื้อหาของสารที่นาเสนอโดยคลินิกหรือสถานที่
ท าศั ล ยกรรมเสริ ม ความงามที่ เ ข้ า ไปดู ข้ อ มู ล บนสื่ อ ออนไลน์ มี ก ารน าเสนอโดยบุ ค คลที่ เ คยผ่ า นการ
ทาศัลยกรรมเสริมความงามมานั้นมีน่าความน่าเชื่อถือ เช่น ดาราที่เคยเข้าไปใช้บริการจากสถานเสริมความ
สาหรับผลการวิเคราะห์การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม แบ่งเป็น 3
ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเชี่ยวชาญในด้านการทาศัลยกรรมเสริมความงาม ด้านความปลอดภัยในการ
ทาศัลยกรรม และด้านความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ หญิงใน
เขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม อยู่ในระดับมาก ( X
=3.517, S.D.= .754) โดยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรม
เสริมความงาม ( X =3.757, S.D.= .850) อยู่ในระดับมาก โดยรับรู้ว่าคลินิกศัลยกรรมนี้มีบุคคลที่มีชื่อเสียง
ทั้งดารา ศิลปิน นักร้องมาใช้บริการ รองลงมาคือ ด้านความเชี่ยวชาญในด้านการทาศัลยกรรมเสริมความ
งาม ( X =3.551, S.D.= .902) อยู่ในระดับมาก โดยรับรู้ว่านายแพทย์ของคลินิกศัลยกรรมความงามมีความ
เชี่ยวชาญในการทาศัลยกรรม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม ( X
=3.125, S.D.= .900) อยู่ในระดับปานกลาง โดยรับรู้ว่าการทาศัลยกรรมเสริมความงามเกิดผลกระทบ
ข้างเคียงต่อร่างกายที่น้อยและสามารถควบคุมได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ความตั้งใจทาศัลยกรรมเสริมความงาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงใน
เขตกรุงเทพมหานครมีความตั้งใจทาศัลยกรรมเสริมความงาม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.314, S.D.=
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1.103) โดยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การรับรู้ถึงความต้องการที่อยากจะทาศัลยกรรมเสริมความ
งามว่าต้องการทาอะไร ตรงไหน และอย่างไร ( X =3.573, S.D.= 1.189) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
การจัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการทาศัลยกรรมความงามไว้อย่างเพี ยงพอ ( X =3.193, S.D.= 1.179) อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การกาหนดระยะเวลาแน่นอนที่จะทาศัลยกรรมเสริมความ
งาม ( X =3.177, S.D.= 1.183) อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การใช้สื่อออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
ลักษณะทางประชากร
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์

อายุ

ระดับ
การศึกษา

อาชีพ

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ทาศัลยกรรม

.147

.009*

.139

.010*

การศึกษาข้อมูลประเภทของศัลยกรรม
.009*
.024*
.028*
.001*
เสริมความงาม
เหตุผลที่เปิดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่าน
.136
.059
.089
.042*
สื่อออนไลน์
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริมความงาม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = .009) ส่วนผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรม และการศึกษาข้อมูล
ประเภทของศัลยกรรมเสริมความงาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = .009 และ
.024 ตามลาดับ) และผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ใน
การศึกษาข้อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริมความงาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P =
.028) และพบว่าผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อ
ออนไลน์ ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรม การศึกษาข้อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริม
ความงาม และเหตุผลที่เปิดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (P = .010, .001 และ .042 ตามลาดับ)
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สมมติฐานที่ 2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 การเปรีย บเทีย บการรั บ รู้ ความน่าเชื่อถือของสื่ อโฆษณาบนสื่ อออนไลน์ของผู้ห ญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามลักษณะทางประชากร
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบน
สื่อออนไลน์
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็นผู้
แบ่งปันสาร (Share)
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร
ภาพรวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

.001*

ระดับ
การศึกษา
.003*

.030*
.000*
.001*

อายุ

.002*

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
.000*

.044*

.263

.002*

.010*
.006*

.003*
.005*

.000*
.000*

อาชีพ

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากร
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = .001, .006,
.005 และ .000 ตามลาดับ) เมื่อพิจารณาแยกตามแหล่งข้อมูล พบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
อายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่ งสาร การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็นผู้
แบ่งปันสาร (Share) และการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(P = .001, .030 และ .000 ตามลาดับ) และผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็นผู้แบ่งปันสาร (Share)
และการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร แตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = .003, .044
และ .010 ตามลาดับ) ส่วนผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
จากแหล่งสาร และการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P =
.002 และ .003 ตามลาดับ) และพบว่าผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน
มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็นผู้แบ่งปันสาร (Share)
และการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 (P = .000, .002
และ .000 ตามลาดับ)
สมมติฐานที่ 3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามแตกต่างกัน
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามของผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามลักษณะทางประชากร
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การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ระดับ
รายได้เฉลี่ยต่อ
อายุ
อาชีพ
ศัลยกรรมเสริมความงาม
การศึกษา
เดือน
ความเชี่ยวชาญในด้านการทาศัลยกรรม
.030*
.003*
.005*
.000*
เสริมความงาม
ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
.440
.134
.079
.223
ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริม
.072
.002*
.009*
.000*
ความงาม
ภาพรวม
.100
.003*
.012*
.000*
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทาง
ประชากร ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของ
คลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = .003,
.012 และ .000 ตามลาดับ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่าง
กัน มี ก ารรั บ รู้ ความน่ า เชื่ อถื อ ของคลิ นิ ก ศั ล ยกรรมเสริม ความงามเกี่ ยวกั บความเชี่ ย วชาญในด้ า นการ
ทาศัลยกรรมเสริมความงาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (P =.030) และผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความ
งามเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้านการทาศัลยกรรมเสริมความงาม และความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรม
เสริมความงาม แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = .003 และ .002 ตามลาดับ) และ
พบว่าผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริม
ความงามเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้านการทาศัลยกรรมเสริมความงาม และความมีชื่อเสียงของคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = .005 และ .009
ตามลาดับ) นอกจากนี้ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้ความ
น่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้านการทาศัลยกรรมเสริมความงาม
และความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P
= .000 และ .000 ตามลาดับ)
สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณา
บนสื่อออนไลน์
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การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์

พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
การเปิดรับข้อมูล
การศึกษาข้อมูล เหตุผลที่เปิดดูข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ
ประเภทของ
การทาศัลยกรรม
การทาศัลยกรรม ศัลยกรรมเสริมความ ผ่านสื่อออนไลน์
งาม

การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่ง
0.528*
0.577*
0.652*
สาร
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสาร
0.558*
0.602*
0.679*
ที่เป็นผู้แบ่งปันสาร (Share)
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร
0.515*
0.571*
0.656*
ภาพรวม
0.569*
0.623*
0.709*
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ได้แก่ การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ท าศั ล ยกรรม การศึ ก ษาข้ อ มู ล ประเภทของศั ล ยกรรมเสริ ม ความงาม และเหตุ ผ ลที่ เ ปิ ด ดู ข้ อ มู ล การ
ทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณา
บนสื่อออนไลน์ ทั้งในภาพรวมและรายด้าน โดยพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการทาศัลยกรรม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบน
สื่อออนไลน์ ในภาพรวม อยู่ในระดับเฉลี่ย (r =0.569) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริมความงาม มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้าง
สูง (r =0.623) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ เหตุผลที่เปิดดูข้อมูลการทาศัลยกรรม
ผ่ านสื่ อออนไลน์ มีความสั ม พัน ธ์ใ นทิศทางเดี ยวกัน กับการรับรู้ ความน่าเชื่ อถือของสื่ อ โฆษณาบนสื่ อ
ออนไลน์ ในภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r =0.709) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 5 การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์กับการรับรู้ความ
น่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม

ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)

2-27

การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงาม
ความเชี่ยวชาญในด้านการ
ทาศัลยกรรมเสริมความงาม
ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรม
เสริมความงาม
ภาพรวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
การรับรู้ความ
การรับรู้ความ
การรับรู้ความ
น่าเชื่อถือจากผู้ส่ง
น่าเชื่อถือจาก
น่าเชื่อถือจาก ภาพรวม
สารที่เป็นผู้แบ่งปัน
แหล่งสาร
สาร
สาร (Share)
0.669*

0.709*

0.736*

0.759*

0.465*

0.475*

0.473*

0.506*

0.757*

0.723*

0.743*

0.797*

0.753*

0.754*

0.772*

0.817*

จากตารางที่ 5 พบว่า การรั บรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม
อยู่ในระดับอย่างสูง (r =0.817) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ได้แก่ การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร การ
รั บ รู้ ความน่ าเชื่อถือจากผู้ ส่ งสารที่ เป็ น ผู้ แ บ่งปัน สาร (Share) และการรับรู้ ความน่าเชื่อ ถือ จากสาร มี
ความสั มพันธ์ในทิศทางเดีย วกันกับ การรับ รู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน โดยการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการ
รับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r =0.753)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็นผู้แบ่งปันสาร (Share)
มีความสั มพัน ธ์ในทิศทางเดีย วกัน กับ การรั บรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัล ยกรรมเสริมความงาม ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างสู ง (r =0.754) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ การรับรู้
ความน่าเชื่อถือจากสาร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม
เสริมความงาม ในภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r =0.772) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 6 การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามมีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจทาศัลยกรรมเสริมความงาม
ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามกับความตั้งใจ
ทาศัลยกรรมเสริมความงาม
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การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความ
งาม
ความเชี่ยวชาญในด้านการทาศัลยกรรมเสริมความงาม
ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
ภาพรวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ความตั้งใจ
ทาศัลยกรรม
0.576*
0.452*
0.627*
0.654*

จากตารางที่ 6 พบว่า การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจทาศัลยกรรมเสริมความงาม อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r =0.654) อย่างมี
นั ย ส าคั ญทางสถิติที่ ร ะดับ .05 เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การรับรู้ค วามน่ าเชื่อ ถือของคลิ นิ ก
ศัลยกรรมเสริมความงาม เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้านการทาศัลยกรรมเสริมความงาม มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจทาศัลยกรรมเสริมความงาม อยู่ในระดับเฉลี่ย (r =0.576) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และการรับ รู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทาศัลยกรรมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจทาศัลยกรรมเสริมความงาม
อยู่ในระดับเฉลี่ย (r =0.452) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ การรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของคลิ นิ ก ศั ล ยกรรมเสริ ม ความงาม เกี่ ย วกั บ ความมี ชื่ อ เสี ย งของคลิ นิ ก ศั ล ยกรรมเสริ ม ความงาม มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจทาศัล ยกรรมเสริมความงาม อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r
=0.627) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การอภิปรายผลการวิจัย
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การท าศั ล ยกรรมของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ค วามสนใจ
ทาศัลยกรรม
กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการใช้สื่อออนไลน์ (Online
Media) ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริมความงามจาก Facebook ร้อยละ
98.81 และ Line ร้อยละ 98.09 ตามลาดับ โดยมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้จะศึกษาข้อมูลการทาศัลยกรรมเสริมความงามจาก Yanhee International
Hospital มากที่สุดร้อยละ 80.91 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ โรงพยาบาลยันฮีว่าเป็นโรงพยาบาลที่เปิดมา
กว่า 30 ปี คนส่ ว นใหญ่ก็มักจะนึกถึงการทาศัล ยกรรมเสริมความงามมาเป็นอันดับ 1ซึ่งเป็นเพราะ
โรงพยาบาลเปิดให้บริการเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริมความงามมาตั้งแต่ยุคแรกๆจึงทาให้โรงพยาบาลมี
ชื่อเสียง และรู้จักกันอย่างกว้างขวาง
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สาหรับเหตุผลในการเปิดรับข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ คือ ต้องการเปรียบเทียบการ
นาเสนอ (Review) ของผู้ที่เคยผ่านการทาศัลยกรรมมาแล้วของแต่ละคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ส่วน
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร มี
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์อยู่ในระดับมาก ซึ่งจะให้ความสาคัญต่อการรับรู้
ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร มากที่สุด รองลงมาคือ การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร และน้อยที่สุด คือ
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็นผู้แบ่งปันสาร (Share) ตามลาดับ โดยมีความเชื่อที่ว่า คลินิกหรือ
สถานที่ทาศัลยกรรมเสริมความงามที่มีชื่อเสียง เช่น โรงพยาบาลยันฮี , Medmitic by Meko, โรงพยาบาล
ศัลยกรรมตกแต่งกมล จะนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมบนสื่อออนไลน์อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา
และมีความน่าเชื่อถือได้ รวมถึงมีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของแพทย์ไว้อย่างชัดเจน
ตลอดจนมีการแสดงผลงานการทาศัลยกรรมเสริมความงามของบุคคลอื่น ๆ เช่น ดารา ศิลปิน หรือนักร้อง
ที่เคยเข้าไปใช้บริการจากสถานเสริมความงามเป็นอันดับแรก รองลงมาจะพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ
และความปลอดภัยในการทาศัลยกรรมเสริมความงาม อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครมีความตั้งใจทาศัลยกรรมเสริมความงามอยู่ในระดับปานกลาง
ส่ ว นที่ 2 สมมติ ฐ านอิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ออนไลน์ (Online Media) ที่ มี ผ ลต่ อ ความตั้ ง ใจ
ทาศัลยกรรมของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
2.1 ลั ก ษณะประชากรของกลุ่ ม ตัว อย่ างผู้ ห ญิ งในเขตกรุง เทพมหานครที่มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
จากการทดสอบสมมติ ฐ านปั จ จั ย ลั ก ษณะทางประชากรของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ห ญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ พบว่า ปัจจัยระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อ น แตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ ใ นการเปิ ด รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การ
ทาศัลยกรรม การศึกษาข้อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริมความงาม และเหตุผลที่เปิดดูข้อมูลการ
ทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความแตกต่างทางระดับการศึกษา และกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความแตกต่างทางรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างก็เห็นว่า การทาศัลยกรรมเสริมความ
งามสามารถช่วยเพิ่มเสน่ห์ดึงดูด เสริมบุคลิกภาพ และสร้างความมั่นใจในตนเองให้มากขึ้น จึง ใช้สื่อ
ออนไลน์ในการค้นหาข้อมูลและศึกษาข้อมูลการทาศัลยกรรมเสริมความงาม ในขณะเดียวกันปัจจัยอายุ
และอาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ในการศึกษาข้อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริม
ความงาม แตกต่างกันอย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิ งในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่มีความแตกต่างทางอายุ และกลุ่ มตัวอย่างผู้ หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความ
แตกต่างทางอาชีพ ต่างก็เห็ นความส าคัญของการทาศัล กรรมเสริมความงาม แต่ในขณะเดี ยวกันก็จะ
คานึ งถึงความเหมาะสมในการทาศัลยกรรมด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการทาศัลยกรรม และ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการพักฟื้นหลังการทาศัลยกรรม เป็นต้น
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2.2 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อ
ก า ร รั บ รู้ ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ข อ ง สื่ อ โ ฆ ษ ณ า บ น สื่ อ อ อ น ไ ล น์ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ท า ศั ล ย ก ร ร ม
จากการทดสอบสมมติ ฐ านปั จ จั ย ลั ก ษณะทางประชากรของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ห ญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ พบว่า ปัจจัยอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการ
ทาศัลยกรรม ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีความแตกต่างทางระดับการศึกษา และกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีความแตกต่างทางรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างก็ให้ความสาคัญต่อการศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับการทาศัลยกรรม
เสริมความงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริมความงาม
และเมื่อพิจารณาการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการทาศัลยกรรม พบว่า
ปัจจัยระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณา
บนสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเกี่ยวกับ การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร การับรู้ความ
น่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็นผู้แบ่งปันสาร (Share) และการับรู้ความน่าเชื่อถือจากกสาร แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า ในปัจจุบันสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมและมีความ
น่ าเชื่อ ถือเป็ น อย่ า งมาก โดยกลุ่ มตัว อย่างมั กจะพิ จารณาจากสื่ อออนไลน์ที่ มีความน่าเชื่ อถือ และสื่ อ
ออนไลน์ที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ใช้สื่อออนไลน์ด้วยกันเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริม
ความงาม และมีการแบ่งปันข้อมูล ต่าง ๆ ที่ค้นพบไปยังบุคคลอื่น ๆ ผ่านสื่อออนไลน์อีกด้วย ในขณะที่
ปัจจัยอายุ และอาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์เกี่ยวกับ
การทาศัลยกรรมเกี่ยวกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่ งสาร และการับรู้ความน่าเชื่อถือจากกสาร
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีความแตกต่างทางอายุ และกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความแตกต่างทางอาชีพ ต่าง
ก็ใ ห้ ค วามส าคัญ ของความน่ า เชื่ อถื อ สื่ อ โฆษณาบนสื่ อ ออนไลน์ ด้ ว ยเช่ น กั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ความ
น่าเชื่อถือจากแหล่งสาร และสาร เป็นต้น
2.3 ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อการ
รับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
จากการทดสอบสมมติฐานปัจจัยลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ พบว่า ปัจจัยระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความน่าเชื่อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความ
แตกต่างทางระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความแตกต่างทางอาชีพ และ
กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุง เทพมหานครที่มีความแตกต่างทางรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างก็เห็นว่า การ
ทาศัลยกรรมเสริมความงามสามารถเสริมบุคลิกภาพ และช่วยให้ได้รับโอกาสในการทางาน รวมถึงได้รับ
โอกาสจากสังคมมากขึ้น เมื่อพิจารณาการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม พบว่า
ปัจจัยอาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ด้านความ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)
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เชี่ยวชาญในด้านการทาศัลยกรรมเสริมความงาม ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม และความมีชื่อเสียง
ของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความแตกต่างทางอาชีพ ต่างก็มีความคิดเห็นว่า เมื่อตัดสินใจ
ทาศัลยกรรมเสริมความงามแล้ว จะต้องเลือกทาศัลยกรรมกับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ต้องเลือกคลินิกที่
มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ รวมถึงมีความปลอดภัย ในเดียวกันปัจจัยระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม เกี่ยวกับความ
เชี่ยวชาญในด้านการทาศัลยกรรมเสริมความงาม และความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความ
งาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครอาจมีความเชื่อว่า ควรเลือกทาศัล ยกรรมกับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและคลินิกที่มี
ชื่อเสียง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยจากการทาศัลยกรรม และพบว่า ปัจจัยอายุ แตกต่างกัน แตกต่างกัน มี
ผลต่ อ การรั บ รู้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของคลิ นิ ก ศั ล ยกรรมเสริ ม ความงาม ด้ า นความเชี่ ย วชาญในด้ า นการ
ทาศัลยกรรมเสริมความงาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความแตกต่างทางอายุ ต่างก็ต้องการที่จะเลือกทาศัลยกรรมกับแพทย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อแก้ไขจุดที่ตัวเองไม่พอใจและปรับปรุงรูปร่างหน้าตาให้สวยงามขึ้นกว่าที่
เป็นอยู่
2.4 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์
จากการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุง เทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อ
ออนไลน์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขกรุงเทพมหานคร มี
พฤติ กรรมการใช้สื่ อ ออนไลน์ เพื่ อเปิ ดรั บ ข้ อมู ล และศึ กษาข้ อมู ล การท าศั ล ยกรรมเสริ มความงามก่อ น
ตัดสินใจทาศัลยกรรม โดยจะเลือกเปิดรับข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งสาร หรือผู้ให้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
2.5 การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
จากการทดสอบสมมติฐานการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญพบว่า การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความ
น่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จะให้ความสาคัญต่อสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือ
ทั้งนี้เพื่อนาข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ประกอบก่อนตัดสินใจทาศัลยกรรมเสริมความงาม โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ
ชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ความเชี่ยวชาญของแพทย์ และความปลอดภัยในการ
ทาศัลยกรรม เป็นต้น
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2.6 การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามมีความสัมพันธ์กั บ
ความตั้งใจทาศัลยกรรมเสริมความงาม
จากการทดสอบสมมติฐานการรับรู้ความน่า การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริม
ความงามของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ พบว่า การ
รับรู้ความน่าการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจทาศัลยกรรมเสริมความงาม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 หมายความว่า การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริมความงามจากแหล่งข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือจะทาให้กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครเกิดความตั้งใจที่จะทาศัลยกรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ
แพทย์ และความปลอดภัยในระหว่างทาศัลยกรรม
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. จากการศึกษาจะเห็นว่า สื่อออนไลน์ (Online Media) มีผลต่อความตั้งใจทาศัลยกรรมของ
ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครทุกช่วงอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ และทุกระดับรายได้ ดังนั้น ถ้า
คิดจะทาศัลยกรรมเสริมความงามสิ่งแรกที่ผู้หญิงจะต้องคานึงถึงคือ ความปลอดภัยซึ่งต้องพิจารณาถึง
มาตรฐานและคุณภาพมาตรฐาน ต้องเป็นสถานพยาบาลที่ถูกกฎหมาย มีใบรับรองและมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งเป็นสาคัญ และควรต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริมความงาม
ให้มากที่สุด
2. สื่อออนไลน์ (Online Media) ในปัจจุบันสามารถเข้าถึงผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรทาความเข้าใจและศึกษาถึงผลกระทบของการทาศัลยกรรมเสริมความงาม
อย่างรอบด้าน
3. การรั บ รู้ ควรน่ าเชื่อถือของคลิ นิกศัล ยกรรม บนสื่ อ ออนไลน์ ต่า งก็มีอิทธิพลต่ อความตั้งใจ
ทาศัลยกรรม ดังนั้น ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครจึงควรให้ความสาคัญกับความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงาม ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม และความเชี่ยวชาญด้านการทาศัลยกรรม
เสริมความงามของแพทย์ ก่อนตัดสินใจทาศัลยกรรม
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