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วิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์
กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัล ยกรรมเสริ ม
ความงาม และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ ม
ความงามกับความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริ มความงาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาคือ ผู้หญิงใน
เขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ค วามสนใจท าศั ล ยกรรมหรื อผู้ หญิ ง ที่ เ คยพบเห็ น สื่ อ โฆษณา
ประชาสัม พันธ์ เ กี่ ยวกับการทาศัลยกรรมผ่านสื่ อออนไลน์ จ านวน 419 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ เป็ น
แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่ างผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครมีความตังใจท
้ าศัลยกรรม
เสริ มความงามอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ และการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของโฆษณาบนสื่อออนไลน์
เกี่ยวกับการทาศัลยกรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้ที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ ม
ความงามแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
นอกจากนี ผ้ ลการวิ จัย พบว่า พฤติกรรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ มี ความสัม พันธ์ ในทิ ศทาง
เดียวกันกับการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ การรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของ
คลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม การรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม และ
ความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริมความงาม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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The objectives of this research are to: 1) examine the relationship between the
online media exposure and perceived credibility of online media, 2) investigate the
relationship between perceived credibility of online media and perceived credibility of
surgery clinic and 3) to study the relationship between perceived credibility of surgery
clinic and customers' intention to undergo plastic surgery. Four hundred and nineteen
women who are currently living in Bangkok and interested in plastic surgery were
recruited in this study.
The hypothesis testing found that age, education, occupation and monthly
income factors significantly affected the online media exposure and perceived
credibility of online media at the .05 significance levels. In addition, age, education,
occupation and the monthly income factors significantly affected perceived credibility
of online media at the .05 significance levels. This study also found the relationship
between online media exposure, perceived credibility of online media, perceived
credibility of online media, perceived credibility of surgery clinic and customers'
intention to undergo plastic surgery.
Keywords: Online Media, Perceived Credibility of Online Media, Perceived Credibility
of Surgery Clinic and Intention to Undergo Plastic Surgery

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.1 10 อันดับสถานศัลยกรรมเสริมความงามที่ได้ รับความสนใจในสื่อออนไลน์
วัดจากความนิยมจากจานวนยอดไลค์ (Like) จากแฟนเพจ (Fanpage) ใน
เฟสบุ๊ค (Facebook)
4.1 จานวนและร้ อยละของข้ อมูลทัว่ ไป
4.2 จานวนและร้ อยละของการเปิ ดรับสื่อออนไลน์
4.3 จานวนและร้ อยละของพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์
4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการใช้ สื่อออนไลน์ใน
การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรม
4.5 จานวนและร้ อยละของการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริม
ความงามจากคลินิกทาศัลยกรรมเสริมความงามผ่านสื่อออนไลน์
4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการศึกษาข้ อมูลประเภท
ของศัลยกรรมเสริมความงามผ่านสื่อออนไลน์
4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์
4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ จากแหล่งสาร
4.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ จากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share)
4.11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ จากสาร
4.12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
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4.13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ด้ านความเชี่ยวชาญในด้ านการทา
ศัลยกรรมเสริมความงาม
4.14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามด้ านความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
4.15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ด้ านความมีชื่อเสียงของคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงาม
4.16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความตังใจท
้ าศัลยกรรม
เสริมความงาม
4.17 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ จาแนกตามอายุ
4.18 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูล
ประเภทของศัลยกรรมเสริมความงาม จาแนกตามอายุ เป็ นรายคู่
4.19 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ จาแนกตามระดับ
การศึกษา
4.20 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการเปิ ดรับข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรม จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่
4.21 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูล
ประเภทของศัลยกรรมเสริมความงาม จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่
4.22 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ โดยพิจารณาจาก
เหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ จาแนกตามระดับ
การศึกษา เป็ นรายคู่
4.23 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ จาแนกตามอาชีพ
4.24 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูล
ประเภทของศัลยกรรมเสริมความงาม จาแนกตามอาชีพ เป็ นรายคู่
4.25 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ จาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
4.26 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการเปิ ดรับข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรม จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่
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4.27 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภท
ของศัลยกรรมเสริมความงาม จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่
4.28 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ โดยพิจารณาจาก
เหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ จาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่
4.29 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
จาแนกตามอายุ
4.30 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
ในภาพรวม จาแนกตามอายุ เป็ นรายคู่
4.31 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
จากแหล่งสาร จาแนกตามอายุ เป็ นรายคู่
4.32 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
จากสาร จาแนกตามอายุ เป็ นรายคู่
4.33 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
จาแนกตามระดับการศึกษา
4.34 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
ในภาพรวม จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่
4.35 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร จาแนกตาม
ระดับการศึกษา เป็ นรายคู่
4.36 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร
(Share) จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่
4.37 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร จาแนกตามระดับ
การศึกษา เป็ นรายคู่
4.38 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
จาแนกตามอาชีพ
4.39 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
ในภาพรวม จาแนกตามอาชีพ เป็ นรายคู่
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91
92

94
95
96
96
97
98
99
99
100
101
102
103

(12)
4.41 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร จาแนกตาม
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4.44 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร จาแนกตาม
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่
4.45 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้สง่ สาร
ที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่
4.46 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร
(Share) จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่
4.47 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริม
ความงาม จาแนกตามอายุ
4.48 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริม
ความงามเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริมความงาม
จาแนกตามอายุ เป็ นรายคู่
4.49 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริม
ความงาม จาแนกตามระดับการศึกษา
4.50 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริม
ความงามในภาพรวม จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่
4.51 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริม
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4.54 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริม
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4.55 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริม
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จาแนกตามอาชีพ เป็ นรายคู่
4.58 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริม
ความงาม จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
4.59 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริม
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4.60 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริม
ความงามเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริมความงาม
จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่
4.61 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริม
ความงามเกี่ยวกับความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่
4.62 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ในการเปิ ดรับข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณา
บนสื่อออนไลน์
4.63 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ในการศึกษาข้ อมูลประเภท
ของศัลยกรรมเสริมความงามกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบน
สื่อออนไลน์
4.64 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์โดยพิจารณาจากเหตุผลที่
เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือ
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ของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
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ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารกับการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปั ญหำ
การทาศัลยกรรมเป็ นการปรับแต่งโครงสร้ างและรูปร่างในร่างกายของมนุษย์ที่มีปัญหาใน
เรื่ องของความบกพร่องตังแต่
้ กาเนิด หรื อการปรับแต่งอวัยวะ รูปร่าง หน้ าตาให้ มีความสวยงามขึ ้น
ในมุมมองของแต่ละคน การศัลยกรรมตกแต่งจะสามารถช่วยปรับแต่งโครงสร้ างของร่ างกายให้
สวยงามขึน้ ได้ โดยการเข้ ารับการปรับแต่งรู ปร่ างหน้ าตากับศัลยแพทย์ผ้ มู ีความเชี่ยวชาญด้ าน
ศัลยกรรม รวมถึงการตกแต่งภายนอกไม่ว่าจะเป็ น หู ตา จมูก ปาก หรื อส่วนอื่นๆ ด้ วย ในส่วนของ
ประวัติของการศัลยกรรมในระยะแรกนัน้ เป็ นการศัลยกรรมผู้ที่ได้ รับบาดเจ็บจากสงครามหรื อ
อุบตั ิเหตุ ต่อจากนันก็
้ เป็ นการศัลยกรรมโดยการตัดอวัยวะรวมถึงเนื ้อเยื่อที่อกั เสบหรื อมีโรคที่ไม่
อาจรักษาทางยาได้ เพื่อให้ ชีวิตผู้ป่วยอยู่รอดพ้ นจากการอักเสบหรื อโรคร้ ายนันๆ
้ ส่วนการผ่าตัด
เพื่อแก้ ไขความพิการในรูปร่างหรื อหน้ าตาได้ รับการพัฒนามาภายหลัง (ลิ ้ม คุณวิศาล, 2550)
การท าศัล ยกรรมพลาสติก เป็ นที่ ร้ ู จัก ในประเทศไทยตัง้ แต่ส มัย สงครามโลกครั ง้ ที่ 2
ช่วงเวลานันการท
้
าศัลยกรรมพลาสติกยังไม่เป็ นที่นิยม และยังไม่มีศลั ยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญในด้ าน
การศัล ยกรรม จึง ยังไม่ค่อยมี คนกล้ าที่จ ะทาศัลยกรรมเท่าไหร่ นัก ในเวลาต่อมาแพทย์ ไ ทยได้
เดินทางไปเรี ยนรู้วิธีการทาศัลยกรรมความงามมาจากศัลยแพทย์ชื่อดังจากต่างประเทศจึงมีความ
เชี่ยวชาญมากขึ ้น ทาให้ การศัลยกรรมความงามเริ่ มที่จะเป็ นที่ร้ ู จกั กันอย่างแพร่ หลายในประเทศ
ไทย ความสวยงามของรู ปร่ างหน้ าตาบุคคลสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความปรารถนา วงการ
ศัลยแพทย์สามารถเสริ มเติมแต่งให้ ได้ ทงั ้ สิ ้น แม้ แต่การทาให้ เหมือนนักแสดงหรื อบุคคลสาคัญ
ศัลยกรรมในปั จจุบนั จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งของบุคคลที่ไม่พอใจในตนเอง หรื อเพื่อทาให้ เรามีรูปร่าง
หน้ าตาที่สวยมากขึ ้นและมีความมัน่ ใจมากขึ ้น และเพื่อความสาเร็ จในชีวิต (จารุ วรรณี ปฐมธน
พงศ์, 2552) ซึ่งธุรกิจในการทาศัลยกรรม มีการทาศัลยกรรมเสริ มความงามได้ หลายแบบ และมี
ส่วนแบ่งในการทาศัลยกรรม ยกตัวอย่างเช่น
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ภำพที่ 1.1 แสดงจานวนผู้เข้ ารับการศัลยกรรมตกแต่งแบบผ่าตัด
แหล่ งที่มำ: สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย, 2554.
จากรู ปภาพแสดงให้ เห็นว่าคนไทยให้ ความนิยมในการศัลยกรรมแบบผ่าตัดคือ เสริ ม
หน้ าอกเป็ นอันดับ 1 โดยอันดับที่สองมี ความใกล้ เคียงกันคือการดูดไขมัน อันดับที่ สามคือการ
ตกแต่งเปลือกตา การทาศัลยกรรมจมูก และการทาศัลยกรรมผ่าตัดไขมันหน้ าท้ อง

ภำพที่ 1.2 จานวนผู้เข้ ารับการศัลยกรรมตกแต่งแบบไม่ผา่ ตัด
แหล่ งที่มำ: สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย, 2554.
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จากรูปภาพแสดงให้ เห็นว่าการทาศัลยกรรมแบบไม่ผ่าตัดจะเป็ นการฉีดโบท็อกซ์นนได้
ั ้ รับ
ความนิยมเป็ นจานวนมาก ตามด้ วยการฉี ดละลายไขมันจานวน 11,636 คน การฉีดกรดไฮ
ยาลูโรนิก จานวน 10,982 คน ส่วนทางการด้ านฉี ดไขมันตนเอง จานวน 4,198 คน และการ
แก้ ปัญหาผิวพรรณด้ วยเลเซอร์ จานวน 2,507 คน
ปั จ จุ บัน การท าศัล ยกรรมความงามได้ รั บ ความนิ ย มในวงกว้ าง มี จ านวนผู้ สนใจ
ท าศัล ยกรรมเพิ่ ม ขึน้ อย่า งมากในหลายประเทศ ข้ อ มูล จากสมาคมศัล ยแพทย์ ค วามงาม
สหรัฐอเมริ กาพบว่า มีผ้ ทู าศัลยกรรมความงาม เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 80 จากปี ค.ศ. 1997 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใน ปี ค.ศ. 2008 มีชาวอเมริ กนั เข้ ารับการทาศัลยกรรมความงามทังหมด
้
1.7 ล้ านคน ซึ่ง
สอดคล้ องกับรายงานสถิติจ ากสมาคมศัลยแพทย์ความงามแห่งสหราชอาณาจักรว่ามีจานวน
ผู้สนใจทาศัลยกรรมความงามเพิ่มขึ ้นกว่า 3 เท่า (อัศรี จารุโกศล และคณะ, 2554) ซึ่งสาหรับใน
ประเทศไทย ธุ รกิ จ บริ การศัล ยกรรมมี การแข่ง ขันสูง โดยข้ อ มูลจากการศึกษาสถานภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริ การศัลยกรรมและศูนย์สขุ ภาพเพื่อความงามในประเทศ
ไทย ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ระบุว่า ณ ปี 2552 มีผ้ ยู ื่นขอใบอนุญาตประกอบการต่อกอง
ประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็ นผู้ให้ บริ การคลินิกศัลยกรรมซึ่งรวมอยู่ในกลุ่ม
คลินิกเวชกรรม จานวนกว่า 6,000 ราย เมื่อคัดเลือกธุรกิจให้ เหลือเฉพาะคลินิกศัลยกรรมและศูนย์
สุขภาพเพื่อความงามเท่านัน้ พบว่ามีการดาเนินกิจการอยู่จริ งจานวน 442 ราย ในช่วงระหว่างปี
2547 ถึง 2551 พบว่ามีการเพิ่มจานวนผู้ประกอบการคลินิกศัลยกรรมเฉลี่ยร้ อยละ 1.09 ต่อปี โดย
กิจการส่วนใหญ่ที่เข้ ามาจดทะเบียนเป็ นกิจการขนาดเล็ก (มีมลู ค่าสินทรัพย์ไม่รวมที่ดินไม่เกิน 50
ล้ านบาท) ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลคิดเป็ นร้ อยละ 85.38
เมื่อพิจารณาถึง รายได้ ของคลินิกศัลยกรรมและศูนย์ สุขภาพเพื่อความงาม ในปี 2551
พบว่ามีรายได้ รวมกันประมาณกว่า 6 พันล้ านบาท สาหรับกิจการที่เจ้ าของเป็ นคนไทย มีจานวน
201 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 94.81 ส่วนกิจการที่มีตา่ งชาติมาร่วมทุนโดยถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 49 มี
จานวน 11 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 5.19 โดยผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ ามาร่ วมถือหุ้นในกิจการ
ศัลยกรรมในประเทศไทยมากที่สดุ คือ จีน สาหรับกิจการที่มีสถานะต่างด้ าวโดยมีตา่ งชาติถือหุ้น
มากกว่า 50% พบว่ายังไม่มีการขออนุญาตเข้ าประกอบการในไทยผ่านช่องทางต่างๆ แต่อย่างใด
รายละเอียด ดังภาพที่ 1.3
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ภำพที่ 1.3 แสดงประมาณการจานวนกิจการที่มีสถานะคงอยูแ่ ละมีการดาเนินธุรกิจอยูจ่ ริง
จาแนกตามขนาดกิจการ ในปี 2547-2551
แหล่ งที่มำ: กิจการที่ขออนุญาตประกอบการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า และมีสถานภาพคงอยู่
และมีการดาเนินกิจการ, 2551.
ปั จจุบนั นี ้การทาศัลยกรรมกลายเป็ นแฟชัน่ อย่างหนึ่งของวัยรุ่ นไทย โดยวัยรุ่ นไทยหันไป
ทาศัลยกรรมเสริ มความงามกันมากขึ ้น ศูนย์วิจยั กสิกรไทยรายงานว่า ในอดีตที่ผ่านมา กลุ่มผู้ที่มี
กาลังซื ้อสูง ได้ แก่ ผู้หญิงวัยกลางคนที่มีความสนใจดูแลรักษาผิวพรรณและความงาม แต่ปัจจุบนั
ความสนใจในการดูแลรักษาผิวพรรณและความงาม ขยายออกไปยังกลุ่มวัยรุ่ น นักศึกษา และ
ผู้ชายมากขึ ้น ที่เป็ นเช่นนี ้เพราะแรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินชีวิตของคนยุคใหม่ที่มี
การติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกมากขึ ้น ผู้คนส่วนใหญ่จึงต้ องการมีรูปลักษณ์ที่ดดู ี เพื่อช่วยสร้ าง
ความมัน่ ใจและเสริ มสร้ างบุคลิก ภาพ รวมไปถึงความคลัง่ ไคล้ ในกระแส K-Pop ที่จะต้ องการทา
ตามแบบอย่างของดารา นักร้ องและละครเกาหลี เป็ นแรงผลักดันให้ ตลาดการดูแลผิวพรรณ
หน้ าตาจึงทาให้ ธุรกิจการทาศัลยกรรมเสริ มความงามขยายตัวอย่างมีนยั สาคัญ (บริ ษัท ศูนย์วิจยั
กสิกรไทย จากัด, 2554)
บริ ษัท เอเอสทีวี ผู้จดั การ จากัด (2548) สอดคล้ องกับรายงานของศูนย์วิจยั กสิกรไทยว่า
วัยรุ่นไทยนิยมทาศัลยกรรมตามแบบอย่างดารา นักแสดง นักร้ อง โดยการทาศัลยกรรมที่นิยมมาก
ที่ สุด คื อ การท าดัง้ จมูก การท าตาสองชัน้ การเหลาคาง เมื่ อ ผู้บ ริ โ ภคพบเห็ น เรื่ อ งราวการ
ทาศัล ยกรรมของนัก ร้ องนัก แสดงบ่อ ยครั ง้ ตามสื่ อ โทรทัศ น์ แ ละหนัง สื อ พิ ม พ์ ทาให้ คิดว่าการ
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ทาศัลยกรรมเป็ นเรื่ องปกติ และเกิดพฤติกรรมเลียนแบบตามในที่สุด วัยรุ่ นไทยเริ่ มทาศัลยกรรม
พลาสติกมากขึ ้นโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาตามสถาบันต่างๆ
เนื่องจากมีจานวนธุรกิจศัลยกรรมเสริ มความงามจานวนมากจึงมีการแข่งขันค่อนข้ างสูง
เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด สถาบันศัลยกรรมเสริ มความงามส่วนใหญ่เป็ นกิจการที่มีขนาด
กลางถึ ง ขนาดใหญ่ ท าให้ มี ง บประมาณในการด าเนิ น การสื่ อ สารการตลาดค่อ นข้ า งสูง จึ ง
ดาเนินการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)โดยใช้ แบรนด์แอมบาสเดอร์ (Brand Ambassador)
หรื อผู้นาเสนอสินค้ าที่เป็ นตัวแทนของสินค้ าและเป็ นภาพลักษณ์ของสินค้ า โดยประเด็ นสาคัญที่ใช้
ในการสื่อแก่กลุ่มเป้าหมายได้ แก่ การใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ความปลอดภัยในการให้ บริ การ
ความเชี่ยวชาญของผู้ให้ บริ การ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงฝี มือและความสามารถที่มีคณ
ุ ภาพของแพทย์
ในสถาบันศัลยกรรมเสริ มความงาม ผู้ประกอบการสถาบันศัลยกรรมเสริ มความงามส่วนใหญ่ เน้ น
การทาการตลาดในกลุ่มเป้าหมายลูกค้ าผ่านเครื่ องมือการสื่อสารการตลาดหลายรู ปแบบ ทังสื
้ ่อ
ดังเดิ
้ มได้ แก่ โทรทัศน์, วิทยุ และหนังสือพิมพ์ และสื่อใหม่และสื่อสังคม ได้ แก่ อินเทอร์ เน็ตและ
เฟสบุ๊ค (Facebook) (บริษัท ซี เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล อินฟอร์ เมชัน่ จากัด, 2553)
ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีผ้ ใู ช้ อินเตอร์ เน็ต 23.8 ล้ านคน จากประชากรประมาณ 67.4 ล้ าน
คน คิดเป็ น ร้ อยละ 35 ของประชากรทังหมด
้
นอกจากนี ้ ร้ อยละ 25 ของประชากรทังหมดใช้
้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้ เวลากับเครื อข่ายสังคมประมาณ 3 ชม. 40 นาที หากพิจารณาตาม
ประเภทของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า มีผ้ ใู ช้ เฟสบุ๊ค (Facebook) มากที่สดุ จานวน 24 ล้ าน
ชื่อแบ่งเป็ น ผู้ใช้ ในจังหวัดกรุงเทพมหานครจานวนประมาณ 14 ล้ านชื่อ และผู้ใช้ ในจังหวัดอื่นๆ
ประมาณ 10 ล้ านชื่อ และมีเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Fanpage) 3 แสนเพจ รองลงมาได้ แก่ ทวิตเตอร์
(Twitter) ที่มีจานวนผู้ใช้ ประมาณ 1.73 ล้ านชื่อ ที่ทวีตภาษาไทย 1.7 พันล้ านข้ อความ และอันดับ
สุดท้ ายได้ แก่อินสตาแกรม (Instagram) ที่มีจานวนผู้ใช้ ประมาณ 1.5 ล้ านคน (สานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2557)
แต่โลกในปั จจุบนั เป็ นยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารเปิ ดกว้ างมนุษย์สร้ างสรรค์เครื่ องมืออิเล็ก
ทรอนิคต่างๆ ขึ ้นมาเพื่อสามารถรองรับความสะดวกสบายมากมาย เช่น สมาร์ ทโฟน แทปเลท
เครื่ องมือสื่อสารเหล่านี ้ล้ วนเป็ นปั จจัยที่สามารถส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ อปุ กรณ์เหล่านี ้มีทางเลือกในการเสพ
ข่าวสารได้ หลากหลายช่องทางมากขึ ้น โดยเฉพาะข้ อมูลที่สื่อสารผ่านอินเตอร์ เน็ต พื ้นที่ของสื่อ
อินเตอร์ เน็ตที่เพิ่มมากขึ ้น ทาให้ สื่อใหม่กลายเป็ นสื่อที่มีอิทธิพลด้ วยฐานผู้ใช้ ที่มีจานวนมาก และ
สามารถส่งต่อข้ อมูลและแสดงความคิดเห็นอย่างรวดเร็ ว และเปิ ดกว้ าง ซึ่งเทคโนโลยีสามารถทา
ลายเส้ นแบ่งของบริ บททางพื ้นที่และเวลาลงได้ อีกทังในปั
้ จจุบนั อยู่ในยุคของ “การหลอมรวมสื่อ”
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(Media Convergence) (วงหทัย ตันชีวะวงศ์, 2555) สื่อออนไลน์ ที่มีพฒ
ั นาการไปถึงระดับที่
สามารถรวมหน้ าที่ การทางานในการสื่อสารต่างๆ ไว้ ในอุปกรณ์ เดียวกันอุปกรณ์ สื่อสารหนึ่ง ๆ
สามารถทาการสื่อสารได้ มากกว่าหนึ่งหน้ าที่และบรรจุสาระเนื ้อหา (Contents) ได้ มากกว่าหนึ่ง
ประเภท เช่น ผู้บริโภค สามารถดูรายงานข่าวโทรทัศน์กระจายเสียงได้ จากสมาร์ ทโฟน และส่งอีเมล์
ไปหาเพื่อนที่เดินทางไปต่างประเทศได้ เป็ นต้ น ซึ่งการหลอมรวมเข้ าด้ วยกันของสื่อจึงส่งผลให้ การ
แบ่งแยกประเภทของสื่อใหม่ในปั จจุบนั ทาได้ ยากยิ่งขึ ้น ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีทาให้ ผ้ ใู ช้
อินเตอร์ เ น็ตสามารถเข้ าถึง ข้ อมูลข่ าวสารได้ ด้วยตัวเองอย่างง่ ายดาย หรื อแม้ แต่ในมิติของกา
โฆษณาสินค้ าของบริ ษัทต่างๆ ก็เริ่ มหันมาสื่อสารการตลาดผ่านอินเตอร์ เน็ตมากขึน้ เพราะใช้
ต้ นทุนน้ อยและสามารถสื่อสารไปยังผู้บริโภคได้ โดยตรงและวัดผลได้ ง่าย อิทธิพลของสื่อมวลชนใน
การกุมอานาจสื่อจึงถูกลดทอนลง จะเห็นได้ ว่าสื่อเก่าก็ต่างหันหน้ าเข้ ามาปรับตัวเข้ ากับสื่ อใหม่
ผ่าน การสื่อสารกับผู้ชมผ่านอินเตอร์ เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์มากขึ ้น ทังการจั
้
ดทาเว็บไซต์ การ
สร้ าง Facebook Fanpage, Twitter, Instagram ฯลฯ (สุวิมล ปั ญญานา, 2557)
ซึ่งในปั จจุบนั มีประชากรจานวนมากที่ใช้ สื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยน
ข้ อมูล การแชร์ ความคิดเห็น และการแสดงความคิดเห็น ซึ่งถือว่าสื่อออนไลน์เป็ นอีกหนึ่งช่องทาง
ในการทาธุรกิจได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งเหมาะสมทังด้
้ านต้ นทุนและด้ านกลยุทธ์ในการติดต่อสื่อสารและ
เข้ าถึงตลาดที่มลักษณะเฉพาะกลุ่มย่อยๆ และมีความเฉพาะเจาะจงตามไลฟ์สไตล์ สามารถที่จะ
เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายของตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพราะการทา
โฆษณาผ่านสื่ออนไลน์มีค่าใช้ จ่ายที่น้อยกว่าสื่อโฆษณาแบบดังเดิ
้ ม (จากการสารวจของแมคคิน
ซีย์แอนด์คอมปะนี ปี พ.ศ. 2554)
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ภำพที่ 1.4 ผู้ใช้ อินเตอร์ เน็ตในประเทศไทย 16 ล้ านคนจาก 18 ล้ านคนเล่น Facebook
แหล่ งที่มำ: ร้ อยแปดบล็อกดอทเน็ท (108Blog.Net) 2557.
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ภำพที่ 1.5 ประเภทสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการใช้ ใน Inc. 500
แหล่ งที่มำ: ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน). ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจ, 2557.
ซึง่ จะเห็นได้ วา่ ข้ อมูลจากจานวนผู้ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ ้น ธุรกิจศัลยกรรม
เสริ ม ความงามจึง มี การปรั บตัวขยายธุ รกิจ ด้ วยการดาเนินการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อสัง คม
ออนไลน์ (Social Media) เพราะสามารถเจาะลึกเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสามารถที่จะมีพื ้นที่ใน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สถาบันศัลยกรรมเสริ มความงามยัง
สามารถนาเสนอข่าวสารใหม่ๆ หรื อการอัพเดท (Update) ข้ อมูลต่างๆ ของคลินิกได้ ตลอดเวลา
รวมถึงยังเป็ นการให้ คาแนะนา ให้ คาปรึ กษา และการเตรี ยมพร้ อมข้ อมูลต่างๆ ให้ กับบุคคลที่มี
ความสนใจในการทาศัลยกรรมได้ เป็ นอย่างดี การพิจารณาถึงความนิยมของคลินิกสามารถดูได้
จากยอดการกดไลค์ (Like) จากการวิจารณ์และการแสดงความคิดเห็น (Comment) ของแฟนเพจ
(Fanpage) และถ้ าคลินิกศัลยกรรมใดมี ผ้ ูกดไลค์เป็ นจ านวนมาก ก็จ ะสามารถแพร่ กระจาย
ข่าวสารไปยังผู้บริ โภคได้ เป็ นจานวนมากเช่นกัน ปั จจุบนั คลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามที่ได้ รับ
ความสนใจในสื่อสังคมออนไลน์ ทางผู้วิจยั ยกตัวอย่างมาจากสถานศัลยกรรมเสริ มความงามที่
ได้ รับความนิยม 10 อันดับ ซึ่งดูจากยอดการไลค์ (Like) จาก แฟนเพจ (Fanpage) มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 1.1
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ตำรำงที่ 1.1 10 อันดับสถานศัลยกรรมเสริมความงามที่ได้ รับความสนใจในสื่อสังคมออนไลน์ วดั
จากความนิยมจากจานวนยอดไลค์ (Like) จาก แฟนเพจ (Fanpage) ใน เฟสบุ๊ค
(Facebook)
รำยชื่อสถำนศัลยกรรมเสริมควำมงำม
1. Medmitic by Meko
2.
3.
4.
5.

Bangkok Clinic Beauty Express
Yanhee International Hospital
Kongju Clinic
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

จำนวนยอด Like จำก Fanpage
117,230 like
132,146 like
48,006 like
603,713 like
115,389 like

6. VR InternationalMakeoverClinic
7. Authentic Clinic

55,887 like
512,167 like

8. รสิตา คลีนิค
9. The 1 Clinic
10. รัสมิ์ภมู ิคลีนิค

157,394 like
13,476 like
24,120 like

หมำยเหตุ: ข้ อมูล ณ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2558
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ภำพที่ 1.6 สถานเสริมความงามที่มีการลงรูปภาพ และมีการแชร์ บอกเล่าประสบการณ์
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จากความสาคัญของการใช้ โซเชียลมีเดียที่มากขึ ้น รวมถึงอิท ธิพลของสื่อออนไลน์ที่มีมาก
ขึ ้น จึงเป็ นช่องทางของการบอกเล่าประสบการณ์ตา่ งๆ มีการโพสต์ข้อความ รูปภาพเกี่ยวกับการ
ทาศัลยกรรมเสริ มความงาม และบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการเข้ าไปใช้ บริ การหรื อทางเลือกที่
ตนตัดสินใจทาในสถานที่นนๆ
ั ้ เพราะเหตุใด มีการแชร์ บอกต่อถึงความประทับใจหรื อไม่ประทับใจ
ในการเข้ าใช้ บริการ การดูแลหลังการเข้ ารับบริ การจากสถานเสริ มความงามต่างๆ ข้ อดีและข้ อเสีย
ของแต่ละสถานเสริ มความงาม และมีการโพสต์ข้อความ โปรโมชัน่ ต่างๆ ในแต่ละเดือน เพื่อเป็ น
การเพิ่มทางเลือกและเปรี ยบเทียบราคาและคุณภาพได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งการที่บุคคลได้ มีการรับรู้
และเห็นข้ อเปรี ยบเทียบของรู ปภาพก่อนทาและหลังทานัน้ จึงทาให้ เกิดการปลูกฝั งเกี่ยวกับการ
ทาศัลยกรรมขึ ้น ซึ่งอิทธิพลและบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ได้ หน้ าที่ ปลูกฝั ง -หรื อ-สร้ างโลก-ที่
แม้ จ ะไม่ตรงกับ -โลกแห่ง ความเป็ นจริ ง ของบุคคล-ให้ บุคคลเชื่ อว่าการทาศัลยกรรมเป็ นเรื่ องที่
น่าชื่นชม เป็ นเรื่ องปกติ (กาญจนา แก้ วเทพ, 2554, น. 256-257) ซึ่งในปั จจุบนั สื่อสังคมออนไลน์
ได้ ปลูกฝั งเรื่ องการทาศัลยกรรม ให้ มองเป็ นเรื่ องปกติทวั่ ไป ที่ใครๆ ก็มกั จะทากัน เป็ นการสร้ าง
ความเชื่อว่าการทาศัลยกรรมสร้ างโอกาสให้ บุคคลเพิ่มมากขึ ้น สร้ างภาพแห่งความงาม และยัง
เป็ นการสร้ างค่านิยมในการทาศัลยกรรมที่ มากขึน้ และทาให้ มี ผ้ ูเข้ าไปใช้ บริ การในสถานเสริ ม
ความงามที่ได้ รับการแชร์ การกดไลค์ ในจานวนที่เพิ่มมากขึ ้น ซึ่ง ทาให้ ผ้ วู ิจยั มีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่มีผลต่อความตังใจท
้ าศัลยกรรมของ
ผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครหรื อไม่ อย่างไรเพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการ
ตลาดผ่านโซเชียลมีเดียให้ มีความเหมาะสมและตรงกับความต้ องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ ้น

1.2 ปั ญหำนำวิจัย
1.2.1 ลัก ษณะทางประชากรของผู้ หญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ แ ตกต่ า งกั น มี
พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ การรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ และการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามแตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร
1.2.2 พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์ กับการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของสื่อ
โฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์ของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามหรื อไม่อย่างไร
1.2.3 การับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อสังคมมออนไลน์มีความสัมพันธ์ กับ
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามหรื อไม่อย่างไร
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1.2.4 การรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลิ นิกศัลยกรรมเสริ มความงามมีความสัมพันธ์ กับ
ความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริมความงามหรื อไม่อย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์กบั การรับรู้ความ
น่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
1.3.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถื อของสื่อโฆษณาบนสื่อ
ออนไลน์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
1.3.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริม
ความงามกับความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริมความงาม

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นเรื่ องอิทธิพลของสื่อออนไลน์ (Online Media) ที่มีผลต่อความตังใจ
้
ทาศัลยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ดาเนินการภายในขอบเขตในแต่ละด้ าน ดังนี ้
1.4.1 ขอบเขตด้ า นเนื อ้ หา เป็ นการวิ จัย ตัว แปรที่ เ กี่ ย วกับ อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ออนไลน์
(Online Media) ที่มีผลต่อความตังใจท
้ าศัลยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
1.4.2 ขอบเขตด้ านประชากร ศึกษากับกลุ่มผู้หญิงที่ใช้ สื่อออนไลน์ (Online Media)
และอาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 419 คน
1.4.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา ศึกษาในช่วง เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

1.5 สมมติฐำนงำนวิจัย
1.5.1 สมมติฐานที่ 1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์แตกต่างกัน
1.5.2 สมมติฐานที่ 2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่าง
กันมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์แตกต่างกัน
1.5.3 สมมติฐานที่ 3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่าง
กันมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลีนิคศัลยกรรมเสริมความงามที่แตกต่างกัน
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1.5.4 สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์ กบั การรับรู้ ความ
น่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
1.5.5 สมมติฐ านที่ 5 การรั บ รู้ ความน่า เชื่ อ ถื อ ของสื่ อ โฆษณาบนสื่ อ ออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลีนิกศัลยกรรมเสริมความงาม
1.5.6 สมมติฐานที่ 6 การรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลีนิก ศัลยกรรมเสริ มความงามมี
ความสัมพันธ์กบั ความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริมความงาม

1.6 ประโยชน์ ของกำรวิจัย
1.6.1 เพื่อเป็ นแนวทางในการต่อยอดองค์ความรู้ ของทฤษฎี การปลูกฝั งในบริ บทของ
ประเทศไทย เนื่องจากยังมีงานวิจยั จานวนไม่มากที่ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีเพื่อศึกษาเรื่ องอิทธิพลของ
การปลูกฝั งต่อการทาศลยกรรมบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
1.6.2 เพื่ อ ศึก ษาความเป็ นไปได้ ข องอิท ธิ พ ลการน าเอากลยุทธ์ ด้า นการใช้ สื่ อสัง คม
ออนไลน์มาใช้ ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทางธุรกิจโดยเฉพาะการทาศัลยกรรมมีแนวทาง
อย่างไร
1.6.3 เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาว่าประชากรที่ใช้ สื่อออนไลน์ มีความรู้ เท่าทันสื่ อ
หรื อไม่ หากไม่จะได้ มีการผลักดันทางด้ านนโยบายให้ มีการกากับและควบคุมโฆษณาบนสื่อสังคม
ออนไลน์ ให้ มีทิศทางที่เหมาะสมไม่ดเู หมือนการโฆษณาชวนเชื่อมากจนเกินไป

1.7 นิยำมศัพท์ ท่ ใี ช้ ในกำรวิจัย
กำรรั บรู้ ควำมน่ ำเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม หมายถึง ระดับการรับรู้ ของผู้บริ โภคว่า
คลินิกศัลยกรรมมีความน่าเชื่อถือใน 3 ด้ านได้ แก่ ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม ความ
ปลอดภัยในการทาศัลยกรรม และความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
กำรรั บรู้ ควำมน่ ำเชื่อถือของสื่อโฆษณำบนสื่อออนไลน์ หมายถึงการศึกษาระดับการ
รับรู้วา่ โฆษณาบนสื่อออนไลน์มีความน่าเชื่อถือ ใน 3 ด้ านได้ แก่ แหล่งสาร ผู้สง่ สารและสาร
ควำมตัง้ ใจทำศัลยกรรม หมายถึง การตัดสินใจหรื อมีความมุ่งมัน่ ที่จะทาศัลยกรรมของ
กลุ่มประชากรตัวอย่าง โดยพิจารณาจากความพร้ อมด้ านระยะเวลา ความพร้ อมด้ านค่าใช้ จ่าย
และการเลือกรูปแบบในการทาศัลยกรรม
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พฤติกรรมกำรใช้ ส่ ือออนไลน์ หมายถึง การใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งได้ แก่ ความถี่ใน
การเปิ ดรับ ช่วงเวลาในการเปิ ดรับ เครื่ องมือที่ใช้ ในการเปิ ดรับ ประเภทของการทาศัลยกรรม และ
เหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรม
ลักษณะทำงประชำกร หมายถึง ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ตอบแบบสอบถามได้ แก่ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ตอ่ เดือน สิ่งเหล่านี ้เป็ นเกณฑ์ที่นิยมในการแบ่งส่วนการตลาด
ลักษณะทางประชากร จึงเป็ นสิ่งสาคัญและเป็ นสถิติที่สามารถวัดได้ ของประชากรที่ช่วยกาหนด
ตลาด เป้าหมายรวมทังง่
้ ายต่อการวัดค่ามากกว่าตัวแปรอื่นๆ ซึ่งข้ อมูลลักษณะทางด้ านประชากร
นัน้ มีความสาคัญในการศึกษาหาข้ อมูลหาผู้ที่มีความสนใจทางด้ านศัลยกรรมเสริมความงาม
ศัลยกรรมเสริ มควำมงำม หมายถึง วิธีทางการแพทย์ โดยใช้ การฟื น้ ฟูสภาพหรื อการ
ปรับปรุ งภาพลักษณ์ให้ ดีขึ ้น โดยการเข้ ารับการปรับแต่งกับศัลยแพทย์ผ้ มู ีความเชี่ยวชาญ มีการ
ปรับแต่งรูปทรงให้ เกิดความสวยงาม และมีการทางานที่ดีขึ ้น เช่น การทาศัลยกรรมบนใบหน้ า เช่น
การเสริ มจมูก,การทาตา 2 ชัน้ หรื อการทาศัลยกรรมบนร่ างกาย เช่น การเสริ มทรวงอก การดูด
ไขมันเฉพาะส่วน เป็ นต้ น
สื่อออนไลน์ (Online Media) หมายถึง สื่อ ได้ แก่ เฟสบุ๊ค (Facebook) อินสตาแกรม
(Instagram) และเว็บไซต์ (Website) ของคลินิคศัลยกรรมเสริ มความงามและผู้ใช้ สื่อ ออนไลน์ ที่ผ้ ู
ส่งสารแบ่งปั นสารซึง่ อยู่ในรูปแบบ บทความที่เขียนโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ บทความที่นาเสนอ
โดยผู้ใช้ สื่อออนไลน์ แบนเนอร์ (Banner) รูปภาพ และการแสดงความคิดเห็น
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1.8 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
พฤติกรรมการใช้ สอื่ ออนไลน์

ลักษณะทางประชากร

การรับรู้ความน่าเชื่อถือของ
สือ่ โฆษณาบนสือ่ ออนไลน์

การรับรู้ความน่าเชื่อถือของ
ของคลีนิคศัลยกรรมเสริ มความงาม

ความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม

ภำพที่ 1.7 กรอบแนวคิดในการศึกษาทัศนคติตอ่ ความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริมความงาม

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษา อิทธิพลของสื่อเครื อข่ายทางสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจทาศัลยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร มีแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ดังต่อไปนี ้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการปลูกฝั ง (Cultivation Theory)
2.2 แนวคิดทฤษฎีลกั ษณะทางประชากร
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
2.4 แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคและความตังใจซื
้ ้อ
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 แนวคิดและทฤษฏีการปลูกฝั ง (Cultivation Theory)
ทฤษฎี ก ารปลูก ฝั ง (Cultivation Theory) จัด อยู่ใ นกลุ่ม ทฤษฎี ที่ เ ชื่ อ ว่า อิ ทธิ พ ลของ
สื่อมวลชนมีอยู่ในระดับหนึ่งไม่ได้ อยู่แบบระยะสันแบบเดี
้
ยวกันกับ Magic Bullet Theory แต่เป็ น
ผลกระทบระยะยาวเรี ยกว่า การสัง่ สม โดยให้ ความสนใจสื่อมวลชนประเภท โทรทัศน์ มากที่สุด
(กาญจนา แก้ วเทพ, 2554) ด้ วยเหตุผล 3 ประการ
1) ในช่วงเวลาดังกล่าว โทรทัศน์ได้ เข้ ามาเป็ นศูนย์กลางในชีวิตประจาวันของชาวอเมริ กนั
เรี ยบร้ อย
2) สื่อโทรทัศน์ได้ สร้ างสภาพแวดล้ อมเชิงสัญลักษณ์ (Social Construction of Reality)
3) โทรทัศ น์ เ ป็ นตัว น าข่า วสารส่ว นใหญ่ ที่ เ กี่ ย วกับ ประสบการณ์ ชี วิ ต บุค คล และเป็ น
ช่องทางหลักในการเรี ยนรู้ มากกว่าประสบการณ์ตรงหรื อการบอกเล่า
หากใช้ “ทฤษฎี การปลูกฝั งหรื อการอบรมบ่มเพาะโดยสื่อ ” เราก็ จะได้ เห็นแนวคิดที่
คล้ ายคลึงกันกับแนวคิดเรื่ องการสร้ างความเป็ นจริ งทางสังคม นั่นคือ การมองว่าสื่อมวลชน
โดยเฉพาะโทรทัศน์ เป็ นตัวการสาคัญในการปลูกฝั งหรื อสร้ างโลกที่กลายเป็ นความจริ งขึ ้นมาใน
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ความรู้สึกของผู้รับสารโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ทฤษฎีนี ้ให้ ความสนใจในการศึกษาโลกที่แวดล้ อม
ตัวบุคคล โดยตังแนวคิ
้
ดพื ้นฐานไว้ ว่า ในขณะที่โลกที่แวดล้ อมตัวบุคคลนี ้มีอยู่สองโลก คือ โลกที่
เป็ นจริ ง (Real World) กับโลกที่ผ่านสื่อ (Mass-Mediated World) โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ คน
ทัว่ ไปจะยึดถือเอาโลกใดเป็ น “ความเป็ นจริ ง” (Reality) ของเขา เหตุที่ทฤษฎีนี ้ให้ ความสนใจสื่อ
โทรทัศน์มากที่สดุ เนื่องเพราะโทรทัศน์เป็ นสื่อที่อาศัยการเล่าเรื่ องด้ วยภาพและเสียง ราคาถูก และ
ไม่ต้องออกไปดูข้างนอกเมื่ อเที ยบกับภาพยนตร์ โทรทัศน์ จึง สามารถเข้ าถึง คนได้ ทุกระดับ
การศึกษาทุกชนชัน้ ทุกเพศทุกวัย จนโทรทัศน์กลายเป็ นศูนย์กลางของชีวิตประจาวันของผู้คนทัว่
โลก เป็ นตัวนาข่าวสารเรื่ องราวต่างๆ ไปยังคนส่วนใหญ่ เกือบตลอดเวลา (นภวรรณ ตันติเวชกุล,
2542) นอกจากนี ้ Gerbner (1978) ยัง กล่าวว่า "สื่ อ โทรทัศน์ คือศูนย์ ก ลางของการนาเสนอ
วัฒ นธรรม ที่ ส ามารถจะถ่ า ยทอดสู่ผ้ ูค นในสัง คมได้ อ ย่า งสม่ า เสมอจนกระทั่ง สามารถที่ จ ะ
กลายเป็ นวัฒนธรรมหลักของสังคมนันๆ
้ ก็ได้ " ทังนี
้ ้เพราะ Gerbner (1990) กล่าวว่า "กระบวนการ
ที่สื่อโทรทัศน์ใช้ ในการถ่ายทอดเพื่อการสั่งสมทัง้ ในเชิ งของแนวคิด ตลอดจนเรื่ องราวต่างๆ คือ
เทคนิค 3 Bs ได้ แก่ การทาให้ เห็นไม่ชดั เจน การหลอมรวม และการปรับเข้ าหากัน " (The Three
Bs: Blurring, Blending, and Bending) ยกตัวอย่างเช่น การนาเสนอที่ต้องการปิ ดบังบางส่วนที่
ต้ องการหรื อเจตนาที่จะทาให้ ไม่เห็นชัด หรื อใช้ เทคนิคการทาให้ ไม่เห็นชัด (Blur) ในบางประเด็น
ของความแตกต่างหรื อความขัดแย้ ง ทางวัฒนธรรม ก็อาจใช้ เทคนิคการนาเสนอที่ หลอมรวม
(Blend) ความหลากหลายสู่ความเป็ นหนึ่งเดียว เช่น การถ่ายทอดการรวมพลังสู่ความเป็ นหนึ่ง
ของคนกลุ่มต่างๆ เชื ้อชาติต่างๆ ในสังคม ให้ เห็นความเป็ นหนึ่งหรื อความสามัคคีเป็ นหนึ่งเดียว
เป็ นต้ น และท้ ายสุดคือ เทคนิคการนาเสนอที่ม่งุ สู่การปรับ (Bend) เข้ าสู่แนวคิดที่ผ้ สู ่งหรื อที่สื่อ
ต้ องการ เช่น การนาเสนอที่พยายามปรับแนวคิดของกลุ่มเป้าหมายให้ ปรับมาสู่ตดั สินใจซื ้อสินค้ า
ของผู้สปอนเซอร์ รายการ เป็ นต้ น ที่มาของทฤษฎี Cultivation Theory ในทศวรรษ 1960-1970
โดยนักทฤษฎีที่เป็ นผู้บกุ เบิกคือ George Gerbner ซึง่ ในขณะนัน้ รายการโทรทัศน์ที่นาเสนอความ
รุ นแรงมีมากอย่างท่วมท้ น อิทธิพลจากความรุ นแรงมีผลกระทบในทางที่เป็ นอันตรายต่อสังคม
ดัง นัน้ รั ฐ บาลอเมริ กัน จึ ง ได้ มี ป ฏิ กิ ริ ย าตอบสนองต่อ ความกัง วลดัง กล่ า ว โดยรั ฐ บาลของ
ประธานาธิบดี Johnson ได้ แต่งตังคณะกรรมการป
้
้ องกันความรุนแรง (Commission on Causes
and Prevention of Violence) ขึ ้นมา สภาคองเกรสได้ อนุมตั ใิ ห้ มีการวิจยั ขนาดใหญ่ๆ เผยแพร่ใน
งานวิจัยเรื่ องความรุ นแรงในโทรทัศน์ Gerbner ซึ่ง ผลการวิจัยพบว่า ปริ มาณความรุ นแรงใน
โทรทัศน์นนมี
ั ้ มาก จึงเก็บข้ อมูลทุกปี อย่างต่อเนื่อง ระหว่าง 1970-1980 โดยใช้ ชื่อโครงการว่า
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Violence Profile หลังจากนันจึ
้ งพัฒนาและนาเสนอกรอบทฤษฎีเพื่อใช้ ในการอธิบายผลกระทบที่
เกิดจากความรุนแรงทางโทรทัศน์ที่มีตอ่ ความเชื่อของประชาชน
งานวิ จัย ของ Gerbner มี ลัก ษณะเด่น ตรงที่ ใ ช้ วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อมูล อย่า งต่อ เนื่ อ งเป็ น
ระยะเวลา 20 ปี จึงมีฐานข้ อมูลกว้ างขวางและมองเห็นภาพรวมอย่างต่อเนื่อง จึงไม่เพียงแต่จะ
ค้ นหาคาตอบอย่างง่ายๆ มาอธิบายคาถามว่า "ใครที่ดโู ทรทัศน์อย่างมาก (กลุ่ม Heavy user) ก็จะ
เชื่อในตัวเลขในโทรทัศน์มากกว่าคนที่ดโู ทรทัศน์น้อยกว่า " เท่านัน้ Cultivation Theory สนใจก็คือ
อิทธิพลและบทบาทของโทรทัศน์ที่ได้ ทาหน้ าที่ " ปลูกฝั ง " หรื อ " สร้ างโลก " ที่แม้ จะไม่ตรงกับ
"โลกแห่งความเป็ นจริ ง" ให้ กลายเป็ นความเป็ นจริ งของบุคคล" (กาญจนา แก้ วเทพ, 2554, น.
256-257)
2.1.1 กระบวนการและผลจากการวิเคราะห์ การปลูกฝั ง
การวิเคราะห์การปลูกฝั งเป็ นการศึกษาที่เน้ นประจักษ์นิยมที่คานึงถึงอิทธิพลสื่อ (โทรทัศน์)
ต่อวัฒนธรรม ที่มีกระบวนการวิจยั เกี่ยวกับการปลูกฝั ง 4 ขันตอน
้
(West & Turner, 2007) ดังนี ้
1) การวิเคราะห์ระบบสาร (Message System Analysis) คือการวิเคราะห์เนื ้อหา
รายการโทรทัศ น์ เ พื่ อดูว่า มี ภ าพลัก ษณ์ ประเด็น ค่านิ ยม และภาพอะไรที่ ถูก นาเสนอผ่า นสื่ อ
โทรทัศน์บอ่ ยที่สดุ ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาจานวนตอนที่มีการทาร้ ายร่างกายใน CSI (West &
Turner, 2007)
ตัวสารของโทรทัศน์ถูกผลิตจากสภาพแวดล้ อมทางสังคมและวัฒ นธรรมของแต่
ละแห่ง ดังนันตั
้ วสารจะทาหน้ าที่เป็ นตัวบ่งชี ้ทางวัฒนธรรม (กาญจนา แก้ วเทพ, 2554) ซึ่งแบ่งได้
เป็ น 4 มิติ
(1) สิ่งที่ ปรากฏ (Existence) การหาคาตอบว่าสิ่งที่สื่ อมวลชนนาเสนอสู่
สายตาผู้รับมีอะไรบ้ าง เนื ้อหาอะไรจานวนมากน้ อยเพียงใด ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์เนื ้อหาตามแบบ
ประเพณี (Traditional Content Analysis) ที่ใช้ วิธีการแจงนับเนื ้อหาที่ปรากฏ
(2) การจัดลาดับความสาคัญ (Priority) การตอบคาถามว่าในเนือ้ หาที่ถูก
นาเสนอ เนื ้อหาใดที่สื่อมวลชนให้ ความสาคัญมากที่สดุ
(3) การวิเคราะห์คณ
ุ ค่า (Value) การตัดสินเกี่ยวกับคุณค่าที่แฝงเร้ นอยู่ใน
เนื อ้ หา เช่น การวิเ คราะห์การ์ ตูนชุด ขบวนการแก้ จ น พบว่า คุณค่าที่ บรรจุ ในการ์ ตูนชุดนี ค้ ือ
คุณค่าในการพึง่ พาตนเอง ประหยัด ขยันหมัน่ เพียรและไทยนิยม
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(4) การวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ (Relationships) การหาความสัม พัน ธ์
ระหว่างส่วนต่างๆ ในตัวสารว่าสัมพันธ์ กับอะไร การวิเคราะห์ความหมาย โครงสร้ างของตัวสาร
การวิเคราะห์วา่ กลวิธีตอ่ สู้ของผู้หญิงที่ดีที่สดุ คือการใช้ ความอดทนอดกลัน้
2) การกาหนดคาถามเกี่ ยวกับความเป็ นจริ งในสังคมตามมุมมองของผู้รับสาร
(Formulation of Questions About Viewers’ Social Realities) ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาคาถาม
ที่เกี่ ยวกับความเข้ าใจของประชาชนต่อการใช้ ชีวิตประจาวันของตนเอง ตัวอย่างเช่น ภายใน 1
อาทิตย์ คุณมีโอกาสที่จะเข้ าไปข้ องเกี่ยวกับความรุนแรงมากน้ อยแค่ไหน ประมาณ 1 ใน 10 หรื อ 1
ใน 100 หรื อคาถามเช่น คุณคิดว่าสัดส่วนการก่อเหตุข่มขืน ฆาตกรรม ปล้ น ทาร้ ายร่ างกายใน
สหรัฐอเมริ กามีมากน้ อยแค่ไหน และการสารวจโลกแห่งความเป็ นจริ งที่เป็ นบริ บทของผู้ชม เช่น
อาชญากรรมในบริเวณนันมี
้ มากน้ อยเพียงใด โดยดูจากสถิตติ า่ งๆ (West & Turner, 2007)
3) การสารวจผู้รับสาร (Surveying the Audience) (Ibid) แบ่งการสารวจเป็ น 2
มิติ ได้ แก่
(1) พฤติกรรมการดูโทรทัศน์เพื่อนามาจัดประเภทว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ชม
แบบใดเพื่อวัดระดับการใช้ สื่อโทรทัศน์ของผู้ชม
(2) Mean World Index คือทัศนะของผู้ดทู ี่มีตอ่ ชีวิตและโลก โดยมีคาถาม
ดังนี ้ 1) คนเราส่วนใหญ่มกั จะมองเห็น/สนใจ/ มองหาแต่ผลประโยชน์ของตนเอง 2) เราจะไว้ วางใจ
ในการติดต่อสัมพันธ์ กบั เพื่อนมนุษย์ คนทัว่ ไปมากน้ อยเพียงใด 3) คนส่วนใหญ่มกั จะเอารัดเอา
เปรี ยบเราเสมอถ้ าเขามีโอกาส The Mean World Index ช่วยให้ ทานายได้ ว่าผู้ดโู ทรทัศน์อย่างน้ อย
กับอย่างมากจะมีความคิดเห็นที่ แตกต่ างกัน กลุ่มผู้ช มอย่างมากไม่ว่าจะมีการศึกษาสูงและมี
รายได้ สงู มักจะมีความคิดแบบเดียวกันและหลอมรวม (Homogeneous or Convergent) มากกว่า
กลุ่ม ผู้ดูโทรทัศน์ อย่างน้ อย ที่ มีแนวโน้ มจะมีความเห็นที่แตกต่างและแตกแยกอิทธิ พลของการ
ปลูกฝั งจากโทรทัศน์คือการทาให้ ทกุ คนมีความคิดเห็นแบบเดียวกัน
4) การเปรี ยบเทียบความเป็ นจริ งทางสังคม ของกลุ่มผู้ดโู ทรทัศน์อย่างน้ อยและ
อย่างมาก (Comparing the Social Reality of Light and Heavy Viewers) เพื่อดูว่า การรับรู้ตอ่
สิ่งแวดล้ อมทางสังคมของสองกลุ่มแตกต่างกันหรื อไม่ Gerbner กล่าวว่า ความแตกต่างจากการ
ปลูกฝั ง (Cultivation Differential) วัดได้ จากร้ อยละของการตอบสนองที่แตกต่างกันของผู้ดู
โทรทัศน์อย่างน้ อยและอย่างมากหรื อระดับทัศนคติที่เกิดจากการดูโทรทัศน์ เช่น การรับรู้ตอ่ โอกาส
ของความรุนแรงในสังคมของคนสองกลุม่ นี ้ กลุม่ ใดมีโอกาสสูงกว่ากัน โทรทัศน์มกั จะนาเสนอภาพ
ทางลบของผู้สงู อายุและกลุม่ ผู้ดโู ทรทัศน์อย่างมาก (Heavy Viewers) ซึง่ มักจะเป็ นผู้มีอายุน้อย จึง
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มีทศั นคติและมุมมองแบบลบเกี่ยวกับผู้สงู อายุมากกว่ากลุ่มผู้ดโู ทรทัศน์อย่างน้ อย (Light Viewer)
ดังนันผู
้ ้ ดูโทรทัศน์อย่างมากจะไม่ได้ ตระหนักถึงอิทธิพ ลของโทรทัศน์ต่อทัศนคติและค่านิยมของ
ตนเอง
2.1.2 ผลการศึกษาของเกิร์บเนอร์ ได้ ชีบ้ ทบาทที่นาไปสู่การปลูกฝั งความเป็ น
จริง ดังนี ้ (Baran & Davis, 2006, p. 310)
1) Blurring หมายถึง โทรทัศน์มีบทบาทค่อยๆ ลบภาพหรื อลบแผนการมองโลก
แบบดังเดิ
้ มที่คนเคยมีให้ จงหายไปภาพที่นาเสนอทางโทรทัศน์ผ่านรู ปและเนื ้อหารายการต่างๆทัง้
ของในและของต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นรายการละคร มิ วสิควี ดีโอ ภาพยนตร์ ฝรั่ ง ส่ง ผลให้
ค่า นิย มหรื อ วิถี ชี วิ ต แบบดัง้ เดิม ของสัง คมเลื อ นหายไป เช่น การรั กนวลสงวนตัว ของผู้ห ญิ ง
ขณะเดียวกันคนในสัง คมได้ ซึม ซับในแบบแผนการมองโลกและค่านิยมใหม่ๆ เข้ ามาแทน ยุค
สมัยใหม่นี ้มีแบบแผนการดาเนินชีวิตในเรื่ องของคูค่ รองเปลี่ยนแผลงไปจากอดีตมาก จึงได้ สะท้ อน
แบบแผนชีวิตใหม่ที่ซมึ ซับจากสื่อมวลชน
2) Blending หมายถึง โทรทัศน์คอ่ ยๆ ผสมผสานความเป็ นจริ งของตนให้ เข้ ากับ
ค่านิย ม หรื อวัฒ นธรรมที่ ปรากฏอยู่ในโทรทัศน์ เช่น ค่านิ ยมในการใช้ สิ นค้ า แบรนด์เนมจาก
ต่างประเทศเพื่อบ่งบอกสถานภาพทางสังคม
3) Bending หมายถึง โทรทัศน์คอ่ ยๆ โน้ มน้ าวให้ มองผู้ชมมองโลกค่านิยมหลัก
ถูกสร้ างขึ ้น เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ทางโทรทัศน์หรื อผู้โฆษณาสินค้ า เช่น ค่านิยมความผอม
ค่านิยมการมีผิวขาวซึ่งงานโฆษณาสินค้ าเกี่ยวกับการลดความอ้ วนมักสะท้ อนภาพของความน่า
ตลกขบขันของคนที่มีรูปร่างอ้ วน ทาให้ เด็กวัยรุ่นสมัยนี ้นิยมมีรูปร่างผอมบาง หรื อโฆษณาสินค้ า
เครื่ องประทินผิวได้ ทาให้ ผ้ หู ญิงยุคใหม่นี ้นิยมมีผิวขาวมากขึ ้นการปลูกฝั งความเป็ นจริง
ทฤษฎี การปลูกฝั ง ความเป็ นจริ ง มักถูกนาไปใช้ เป็ นกรอบในการศึก ษาค้ นหา
ผลกระทบของเนื ้อหาสื่อมวลชนที่มีตอ่ ความคิดและความเชื่อของผู้รับสาร (นภวรรณ ตันติเวชกุล,
2542) ได้ ศึก ษาเกี่ ย วกับ อิ ท ธิ พ ลของภาพยนตร์ โ ฆษณาทางโทรทัศ น์ ที่ มี ผ ลต่อ เยาวชนใน
สถานศึกษาตามแนวทฤษฏีการปลูกฝั งความเป็ นจริ ง หรื อ Cultivation Theory ผลการศึกษา
พบว่า เยาวชนในสถานศึกษาได้ รับอิทธิ พลจากสื่ อในด้ านค่านิยมเชิง การบริ โภค เช่น ค่านิยม
เกี่ ย วกับ การการมี ผิ ว ขาวของผู้ หญิ ง ค่านิ ย มเกี่ ย วกับการดื่ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ เ พื่ อ สร้ าง
มิตรภาพ ซึง่ อิทธิพลนี ้เกี่ยวข้ องกับลักษณะของการชมโฆษณาทางโทรทัศน์
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2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกเปิ ดรับสื่อ
การเปิ ดรับสื่อเปรี ยบเสมือนการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อต่างๆ เพื่อไปสู่การรับรู้สิ่งใหม่ ใน
การใช้ สื่อนันผู
้ ้ รับสารจะใช้ สื่อใดก็ตามจะมีการเลือกและการแสวงหาเพื่อให้ สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของตนได้ โดยมีทฤษฎีกระบวนการเลือกสรรข่าวสาร (Selective Exposure) ซึ่ง
เปรี ยบเสมือนเครื่ องกรองข่าวสารในการรับรู้สื่อของมนุษย์ ประกอบด้ วยการกลัน่ กรอง 3 ชัน้ ดังนี ้
(Klapper, 1960 อ้ างในถึง สุกญ
ั ญา อาแพงแสง, 2546)
1) การเลือกเปิ ดรับ (Selective Exposure) หมายถึง แนวโน้ มของคนเราที่จะ
เลื อ กสนใจหรื อเปิ ดรั บข่า วสารที่ สอดคล้ อ งกับ ความคิด เห็น และความในใจที่ มี อ ยู่เดิม รวมทัง้
พยายามหลีกเลี่ยงไม่สื่อสารในสิ่งที่ไม่สอดคล้ องกับความรู้ ความเข้ าใจของตน หรื อทัศนคติที่มีอยู่
เดิม
2) การเลือกรับรู้ (Selective Perception) หลังจากที่บคุ คลเลือกเปิ ดรับข่าวสาร
จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งแล้ ว บุคคลก็จะเลือกรับรู้ หรื อเลือกตีความหมายของสารนันตามทั
้
ศนคติ
ประสบการณ์ความเชื่อ ความต้ องการ ความคาดหวัง สภาวะร่างกาย หรื อสภาวะอารมณ์ใน
ขณะนัน้ ดังนัน้ บุคคลมักจะบิดเบือนข่าวสารให้ มีทิศทางเป็ นที่พอใจของตน
3) การเลือกจดจา (Selective Retention) เป็ นแนวโน้ มในการเลือกจดจาเนื ้อหา
สาระของข่าวสารเฉพาะส่วนที่ตรงกับความสนใจ ความต้ องการ ทัศนคติ ฯลฯ เข้ าไว้ เป็ น
ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อจะนาไปใช้ ในโอกาสต่อไปด้ วย พีระ จิรโสภณ (2547, น. 637-639)
อธิบายไว้ วา่ กระบวนการเลือกสรรเปรี ยบเสมือนเครื่ องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์เราซึ่งมี
อยู่ 3 ชัน้
(1) การเลือกเปิ ดรับ หรื อเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective
Attention) หมายถึง แนวโน้ มที่ผ้ รู ับสารจะเลือกสนใจหรื อเปิ ดรับข่าวสาร เพื่อสนับสนุนทัศนคติ
เดิมที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขดั แย้ งกับความรู้ สึกนึกคิดเดิมของตน และยังต้ องแสวงหา
ข่าวสารเลือกเฉพาะข่าวสารที่ลงรอยกับความคิดเดิมของตน เมื่อบุคคลได้ ตดั สินใจในเรื่ องหนึ่งใด
ที่มีความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบกล่า กึ่งกัน บุคคลย่อมมีแนวโน้ มที่จะแสวงหาข่าวสารที่จะสนับสนุน
การตัดสินใจนัน้ ๆ (Reinforcement Information) มากกว่าที่จะแสวงหาข่าวสารที่ขดั กับสิ่งที่
กระทาลงไป
(2) การเลือกรับรู้หรื อการเลือกตีความ (Selective Perception or Selective
Interpretation) เมื่อบุคคลเลือกรับข่าวสารจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดแล้ ว ผู้รับสารแต่ละคนอาจจะ
ตีความหมายข่าวสารชิ ้นเดียวกันที่ส่งผ่านสื่อมวลชนได้ ไม่ตรงกัน ความหมายของข่าวสารที่ส่งไป

22
จึง มิ ไ ด้ อยู่ที่ตัวอักษร รู ป ภาพหรื อคาพูดเท่า นัน้ แต่อยู่ที่ ผ้ ูรับสารที่ จ ะเลื อกรั บรู้ หรื อเลื อ ก
ตีความหมายตามความเข้ าใจของตนเอง ตามทัศนคติ ตามประสบการณ์ ตามความเชื่อ ตาม
ความต้ องการ ตามความคาดหวัง หรื อตามแรงจูงใจ
(3) การเลือกจดจา เป็ นแนวโน้ มในการเลือกจดจาข่าวสารเฉพาะส่วนที่ตรง
กับความสนใจ และมักจะลืมในสิ่งที่ตนเองไม่สนใจหรื อไม่เห็นด้ วยได้ ง่ายกว่า การเลือกจดจานัน้
เปรี ยบเสมือนเครื่ องกรองชันสุ
้ ดท้ ายที่มีผลต่อการส่งสารไปยังผู้รับสาร อาจจะถูกปฏิเสธตังแต่
้ ชนั ้
แรกโดยการไม่เลือกอ่าน ฟั ง หรื อชมสื่อมวลชนบางฉบับหรื อบางรายการ ในกรณี ที่ผ้ รู ับสาร
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้รับสารก็ อาจจะพยายามตีความข่าวสารที่ไ ด้ รับตามความเข้ าใจหรื อความ
ต้ องการของตนเอง กาญจนา แก้ วเทพ (2543) ได้ กล่าวว่า ปั จจัยทางด้ านความต้ องการข่าวสาร
ของบุคคล ทาให้ เกิดพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารขึ ้น แต่เนื่องจากบุคคลทุกคนมีความเป็ นปั จเจก
บุคคล ทาให้ เกิดความต้ องการเปิ ดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน ซึ่งหลักในการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของ
บุคคล หรื อผู้รับสารนัน้ ถือเป็ นตัวแปรแทรกกลางในแบบจาลอง Stimulus-Response Theory ซึ่ง
ทาให้ อิทธิพลของสื่อไม่เป็ นไปอย่างโดยตรง โดยหลักการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของผู้รับสารมี 4
หลัก ดังนี ้
ก. หลักการเลือกให้ ความสนใจ (Principle of Selective Attention)
เนื่องจากคนแต่ละคนมีความเข้ าใจที่แตกต่างกัน จากโครงสร้ างนี ้จะเกิดการสร้ าง “เครื่ องกรองทาง
จิตใจ” (Mental Filters) เพื่อกรองข้ อมูลจานวนมาก ให้ มีบางเรื่ องเท่านันที
้ ่ผ่านเข้ าสู่ความสนใจ
ของบุคคลได้ เราอาจนาคาอธิบายดังกล่าวมาใช้ กับตัวแปรเรื่ องความแตกต่างทางสังคมหรื อ
ความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลได้ เช่นเดียวกัน
ข. หลักการเลือกการรับรู้ (Principle of Selective Perception)
เช่นเดียวกับหลักข้ อแรกคือความเข้ าใจ ความแตกต่าง และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะมีผลต่อ
การเลือกรับรู้ และเลือกตีความข่าวสารที่ถึงแม้ จะเป็ นเรื่ องเดียวกันให้ มีความหมายแตกต่างกัน
ออกไป
ค. หลักการเลือกจดจา (Principle of Selective Recall) สาหรับคนบาง
คน คนบางกลุม่ คนที่มีความสัมพันธ์กนั บางกลุม่ เรื่ องราวจากสื่อมวลชนบางเรื่ องจะจดจาได้ อย่าง
ยาวนานมากกว่าหลักการเลือกจดจานันมั
้ กจะเกิดขึ ้นอย่างคูข่ นานไปกับเรื่ องการเลือกสนใจ และ
เลือกรับรู้ที่เป็ นขันตอนที
้
่เกิดมาก่อน
ง. หลักการเลือกมีปฏิกิริยา (Principle of Selective Action) ใน
ท้ ายที่สดุ คนทุกคนก็มิได้ มีปฏิกิริยาอย่างเดียวกันต่อข่าวสารชิ ้นเดียวกัน นี่เป็ นปรากฏการณ์ที่เรา
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คุ้นชินกันอยู่แล้ วในชีวิตประจาวัน และการมีปฏิกิริยาก็เป็ นโซ่ข้อสุดท้ ายที่ต่อเนื่องมาจากการให้
ความสนใจ การรับรู้และการจดจาอันเป็ นหลักการ 3 ประการที่ได้ กล่าวถึงมาข้ างต้ น
การเปิ ดรั บ ข่ า วสารจากสื่ อ มวลชนเพื่ อ ตอบสนองต่อ ความต้ อ งการของผู้รั บ สารนัน้
McCombs and Becker (1979, น. 51 อ้ างในถึง ปรมะ สตะเวทิน, 2546 ) ได้ กล่าวไว้ ว่าบุคคลใช้
สื่อมวลชนเพื่อต้ องการตอบสนองความต้ องการของตนเอง 6 ประการดังนี ้
1) เพื่อต้ องการรู้เหตุการณ์ (Surveillance) โดยการติดตามความเคลื่อนไหวและ
สังเกตการณ์รอบตัว เพื่อให้ ร้ ูทนั เหตุการณ์และรู้วา่ อะไรเป็ นสิ่งสาคัญที่ควรรู้
2) เพื่อต้ องการช่วยตัดสินใจ (Decisions) โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวัน การเปิ ดรับสื่อมวลชนทาให้ บคุ คลสามารถกาหนดความเห็นของตนต่อ
เหตุการณ์รอบๆ ตัว
3) เพื่อต้ องการข้ อมูลในการสนทนา (Discussions) โดยการเปิ ดรับสื่อมวลชนทา
ให้ บคุ คลมีข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ ในการสนทนากับผู้อื่นได้
4) เพื่อความต้ องการมีส่วนร่วม (Participating) การมีส่วนร่วมในเหตุการณ์และ
ความเป็ นไปต่างๆ ที่เกิดขึ ้นรอบๆ ตัว
5) เพื่อเสริ มสร้ างความคิดเห็น (Reinforcement) ช่วยเสริ มสร้ างความคิดเห็นให้
มัน่ คงยิ่งขึ ้น หรื อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ได้ กระทาไปแล้ ว
6) เพื่อความบันเทิง (Relaxation and Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลิน
รวมทังการผ่
้
อนคลายอารมณ์ของผู้รับสาร
Dominick (อ้ างถึงใน สิริชยั วงษ์สาธิตศาสตร์ , 2549) ได้ กล่าวว่า ผู้รับสารมีสิทธิ์ที่จะเลือก
เปิ ดรับสื่อสารมวลชนที่ตนเองต้ องการ ซึ่งเหตุผลในการเลือกเปิ ดรับของผู้รับสารแต่ละคนนันก็
้ มี
แตกต่างกันไป สามารถจาแนกได้ ดงั ต่อไปนี ้
1) เพื่อความรู้ หมายถึง การที่ผ้ ูรับสารต้ องการข่าวสารเพื่อสนองต่อความ
ต้ องการพื ้นฐานของมนุษย์ในด้ านความอยากรู้ และความต้ องการได้ รับการยอมรับว่าตนเองเป็ น
ส่วนหนึ่งของสังคม ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้ องเข้ าใจส่วนประกอบของสังคม โดยการรับรู้ ข่าวสารผ่าน
สื่อสารมวลชนในรูปแบบหลักต่างๆ คือ (1) ข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็ นภายในหรื อภายนอกสังคม (2)
ความรู้ ไม่วา่ จะเป็ นความรู้ทางด้ านวิชาการ หรื อความรู้รอบตัว (3) ความบันเทิง
2) เพื่อความหลากหลาย ทัง้ นีเ้ พื่อตอบสนองต่อความต้ องการของมนุษย์ใน
รูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเช่น (1) การกระตุ้นอารมณ์ เป็ นการเปิ ดรับสื่อเพื่อแสวงหาความเร้ าใจ
ความสนุกสนาน ความตื่นเต้ น ทังนี
้ ้เพื่อต้ องการลดความเบื่อหน่ายในชีวิตประจาวัน (2) การ
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พักผ่อน เป็ นการเปิ ดรับสื่อเพื่อผ่อนคลายความตึงเครี ยดที่มากเกินไป หรื อลดความเร่ งเร้ าใน
ชีวิตประจาวันที่น้อยลง
3) เพื่อประโยชน์ทางสังคม หมายถึง ความจาเป็ นของบุคคลที่ต้องการเป็ นส่วน
หนึ่งของสังคม ดังนันการเปิ
้
ดรับสื่ออาจเป็ นการแสดงถึงการยอมรับการสมาคมในสังคม และ
ความผูกพันต่อผู้อื่นซึ่งอาจแสดงออกได้ ดงั นี ้ (1) การใช้ ภาษาร่วมสมัย ซึ่งผู้รับสารอาจเปิ ดรับสื่อ
เพื่อต้ องการความทันสมัย โดยการแสดงออกถึงการใช้ ภาษา เช่น คาพูดและความเข้ าใจต่อ
ค่านิยมใหม่ๆ เพื่อแสดงความเป็ นกลุ่มเดียวกันโดยสื่อมวลชนจะเป็ นสะพานเชื่อมของคนในกลุ่ม
เหล่านัน้ การใช้ ภาษาร่ วมสมัยมักปรากฏได้ ชดั เจนในกลุ่มวัยรุ่ นกับการโฆษณา เป็ นต้ น (2)
สื่อมวลชนสัมพันธ์ ในสังคมที่ก้าวหน้ ามากขึ ้นนี ้คนเรายิ่งกลับมีความรู้สึกโดดเดี่ยว ทังนี
้ ้เนื่องจาก
เวลาที่มีอยู่จากัดได้ ถกู นาไปใช้ เพื่อการแข่งขันและการประกอบอาชีพ มนุษย์เป็ นสังคมที่ต้องการ
สังคม แต่การสมาคมกับมนุษย์ด้วยกันนัน้ ถูกจากัดลงด้ วยสังคมที่ก้าวหน้ าแบบอุตสาหกรรม
มนุษย์จึงมักมีสื่อมวลชนเป็ นเพื่อนแทน หรื ออย่างน้ อยก็อาศัยสื่อมวลชนในการแสวงหามิตร เช่น
สังคมในชุมชนเมืองอย่างกรุ งเทพมหานครเป็ นต้ น ที่ประชากรส่วนใหญ่ต้องอาศัยสิ่งพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ เป็ นเพื่อนมากกว่าการคบกันกับเพื่อนบ้ านด้ วยกัน
4) การผละจากสังคม มีลกั ษณะที่ตรงกันข้ ามเพื่อประโยชน์ทางสังคม กล่าวคือ
ในการเปิ ดรับสื่อ หรื อเข้ าหาสื่อนันก็
้ เป็ นการหลีกเลี่ยงงานประจาที่สร้ างความเบื่อหน่ายให้ แก่ชีวิต
จึงให้ คนรี บเร่งในการทางาน และเพื่อจะเข้ าหาสื่อเพื่อความบันเทิงใจ
Hunt and Ruben (1993, p. 65 อ้ างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541) ได้ กล่าวถึงปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของบุคคลไว้ ดงั นี ้
1) ความต้ องการ (Need) ปั จจัยที่สาคัญที่สดุ ปั จจัยหนึ่งในกระบวนการเลือกของ
มนุษย์คือ ความต้ องการ ความต้ องการทุกอย่างของมนุษย์ทงความต้
ั้
องการทางกายและใจทัง้
ความต้ องการระดับสูงและความต้ องการระดับต่า ย่อมเป็ นตัวกาหนดการเลือกของเรา เราเลือก
ตอบสนองความต้ องการของเรา เพื่อให้ ได้ ข่าวสารที่ต้องการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับใน
สังคม เพื่อความพอใจ ฯลฯ
2) ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือความชอบและมีใจ
โน้ มเอียง (Preference and Predisposition) ต่อเรื่ องต่างๆ ส่วนค่านิยม คือหลักพื ้นฐานที่เรา
ยึดถือ เป็ นความรู้สึกที่ว่าเราควรจะทาหรื อไม่ควรทาอะไรในการมีความสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้ อม
และคน ซึง่ ทัศนคติและ ค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การ
เลือกตีความหมายและการเลือกจดจา
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3) เป้าหมาย (Goal) มนุษย์ทกุ คนมีเป้าหมาย มนุษย์ทกุ คนกาหนดเป้าหมายใน
การดาเนินชีวิตทังในเรื
้ ่ องอาชีพ การเข้ าสมาคม การพักผ่อน เป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ที่เรา
กาหนดขึ ้นนี ้จะมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และ
การเลือกจดจาเพื่อสนองเป้าหมายของตน
4) ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
รวมทังความสามารถด้
้
านภาษามีอิทธิพลต่อเราในการที่จะเลือกรับข่าวสารเลือกตีความหมายและ
เลือกเก็บเนื ้อหาของข่าวนันไว้
้
5) การใช้ ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทัว่ ไปแล้ ว เราจะให้ ความสนใจและใช้
ความพยายามในการที่จะเข้ าใจ และจดจาข่าวสารที่เราสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้
6) ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเป็ นผู้รับสารของเรานันส่
้ วน
หนึ่ง ขึ ้นอยู่กบั ลีลาในการสื่อสารของเรา คือ ความชอบหรื อไม่ชอบสื่อบางประเภท ดังนันบางคน
้
จึงชอบฟั งวิทยุ บางคนชอบดูโทรทัศน์ บางคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
7) สภาวะ (Context) สภาวะในที่นี ้หมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยู่ใน
สถานการณ์ การสื่อสาร สิ่งต่างๆ เหล่านี ้มีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้รับสาร การมีคนอื่นอยู่ด้วย มี
อิทธิพลตรงต่อการเลือกใช้ สื่อและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจาข่าวสาร การที่
เราต้ องถูกมองว่าเป็ นอย่างไร การที่เราคิดว่าคนอื่นมองเราอย่างไร เราเชื่อว่าคนอื่นคาดหวังอะไร
จากเรา และการที่คิดว่าคนอื่นคิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์อะไร ล้ วนแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของ
เรา
8) ประสบการณ์และนิสยั (Experience and Habit) ในฐานะของผู้รับสาร ผู้รับ
สารแต่ละคนพัฒนานิสยั การรับสาร อันเป็ นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของเรา เรา
พัฒนาความชอบสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนันเราจึ
้
งเลือกใช้ สื่อชนิด
ใดชนิดหนึ่ง สนใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกจดจาเรื่ องใดเรื่ อง
หนึง่
2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลียนแบบ
การเลียนแบบ (Imitation) หมายถึง พฤติกรรมการเอาอย่างตัวแบบ ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการทางจิตวิทยาและสังคม โดยที่ผ้ เู ลียนแบบอาจรู้ตวั หรื อไม่ร้ ูตวั ก็ได้ (จรรยา สุวรรณทัต,
2547, น. 126) พฤติกรรมการเลียนแบบ เป็ นพฤติกรรมของผู้เลียนแบบ ซึ่งแสดงออกโดยอาศัย
พฤติกรรมของตัวแบบเป็ นต้ นแบบ ตัวแบบประพฤติตนปฏิบตั ิ แสดงกิริยาวาจาอย่างไรผู้เลียนแบบ
ก็กระทาอย่างนันด้
้ วย ฝ่ ายตัวแบบอาจมีตวั ตนอยู่จริ งๆ ในอดีตและปั จจุบนั หรื ออาจจะเป็ นตัว
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แบบในจินตนาการ เช่น ในนวนิยาย และวรรณคดี พฤติกรรมเลียนแบบอาจเหมือนกันหรื อเป็ น
อย่างเดียวกับพฤติกรรมบางส่วน หรื อทัง้ หมดของตัวแบบในระดับที่มีความแตกต่างกันบ้ าง
จนกระทัง่ ไม่มีความแตกต่างระหว่างกัน กล่าวคืออาจเหมือนกันทุกประการในด้ านการประพฤติ
ปฏิบตั ติ นตลอดจนถึงการใช้ ชีวิตประจาวันของผู้เลียนแบบ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความสามารถความรู้สึก
ความเลื่อมใสศรัทธา ทัศนคติ ค่านิยมอุดมคติของผู้เลียนแบบ และความสาคัญหรื ออิทธิพลของตัว
แบบที่มีตอ่ ผู้เลียนแบบรวมทังสถานการณ์
้
แวดล้ อมอื่นๆ ประกอบด้ วย
2.1.5 พฤติกรรมการเลียนแบบจากสื่อโทรทัศน์
โทรทัศน์มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะในปั จจุบนั
โทรทัศน์ นับเป็ นแหล่งบันเทิงที่อยู่ใกล้ ตวั ที่มีราคาไม่แพงที่ทกุ คนสามารถหาได้ ง่าย ลักษณะการ
ชมโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะชมโดยไม่ต้องระมัดระวังอะไรมาก คือทังสมอง
้
และจิตใจพร้ อมที่จะรับรู้
เรื่ องราวต่างๆ ที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์อย่างเต็มที่ไม่ได้ พิจารณาว่าอะไรผิดอะไรถูก อีกทัง้
วัตถุประสงค์ในการชมโทรทัศน์ก็จะแตกต่างกันไป บางคนชมเพราะต้ องการพักผ่อนเพื่อความ
บันเทิง เพื่อหาความรู้ หรื อชมเพราะเพื่อฆ่า ปั ญหาสังคมที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั คงไม่มีใครปฏิเสธได้
ว่าในบางครัง้ เป็ นผลจากการเลียนแบบจากสื่อมวลชน
กระบวนการเลียนแบบเป็ นการแสดงให้ ทราบว่าพฤติกรรมเลียนแบบเกิดขึน้ ได้ อย่างไร
ประกอบด้ วยเงื่อนไขต่างๆ ทังทางจิ
้
ตวิทยาและสังคม Bandura and Walters (อ้ างถึงใน จรรยา
สุวรรณทัต, 2547, น. 126) ได้ กล่าวถึงการเรี ยนรู้โดยการเลียนแบบว่าเกิดจากการกระทาที่เป็ นตัว
แบบ หรื อโดยสังเกตการณ์กระทาของผู้อื่นบ่อยๆ ซ ้าๆ จนทาให้ มีความคิดว่า ควรแสดงพฤติกรรม
อย่างไร กระบวนการนี ้ประกอบด้ วย กระบวนการใส่ใจ กระบวนการทรงจา กระบวนการแสดง
พฤติกรรม และกระบวนการจูงใจ ซึ่งปั จจัยเหล่านีจ้ ะส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมเลีย นแบบหรื อ
ปฏิบตั ิการเลียนแบบพัฒนาการของการเลียนแบบ ทัง้ นี ้ขึน้ อยู่กับพัฒนาการที่มีอยู่แล้ ว การ
เลียนแบบอาจเพิ่ม ขึน้ ด้ วยการเสริ มแรงพฤติกรรมที่เหมือนกับพฤติกรรมของตัวต้ นแบบการ
อานวยความสะดวกต่างๆ ในการเรี ยนรู้ ด้วยการปรับปรุงทักษะในการเลือกสังเกตการณ์ใช้ รหัส
การมองเห็นผลตอบแทนของการกระทาตามคนอื่น ทาให้ วยั รุ่นมีพฤติกรรมเลียนแบบมากขึ ้น เมื่อ
มีเครื่ องล่อใจให้ กระทาตามตัวแบบดาราและนักร้ องที่ปรากฏตัวตามสื่อต่างๆ จึงถือเป็ นต้ นแบบ
สาคัญที่ก่อเกิดพฤติกรรมเลียนแบบในวัยรุ่น
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552, น. 57-59) ได้ อธิบายว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบไปด้ วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา สิ่งเหล่านี ้เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใน
การแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์ เป็ นสิ่งสาคัญและเป็ นสถิติที่วดั ได้ ของประชากรที่
ช่วยกาหนดตลาดเป้าหมาย รวมทังง่
้ ายต่อการวัดค่ามากกว่าตัวแปรอื่น ตัวแปรทางด้ านประชากร
ที่สาคัญดังนี ้
1) อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค
ที่มีอายุต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่าง
ของส่วนตลาด ได้ ค้นคว้ าความแตกต่างของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความสาคัญที่
ตลาดอายุสว่ นนัน้
2) เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรในการส่วนแบ่งการตลาดเช่นกัน นักการตลาดต้ องศึกษา
ตัวแปรนี ้อย่างรอบคอบ เพราะในปั จจุบนั ตัวแปรด้ านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการ
บริโภค การเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากการที่สตรี ทางานมากขึ ้น
3) ลักษณะครอบครัว (Marital Status) จากอดีตจวบจนถึงปั จจุบนั ลักษณะ
ครอบครัวเป็ นเป้าหมายที่สาคัญของการใช้ ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมี
ความสาคัญ อย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ ยวข้ องกับหน่วยผู้บริ โภค นักการตลาดจะสนใจจานวนและ
ลักษณะของบุคคลในครัวเรื อนที่ใช้ สินค้ าใดสินค้ าหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะด้ าน
ประชากรศาสตร์ และโครงสร้ างด้ านสื่อที่เกี่ ยวข้ องกับผู้ตดั สินใจในเครื อเรื อนเพื่อช่วยในการ
พัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม
4) รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็ นตัว
แปรสาคัญในการกาหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ ไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริ โภคที่มีฐานะร่ ารวย
อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ ต่าจะเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ปั ญหาสาคัญในการแบ่งส่วน
การตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้ อย่างเดียวก็คือ รายได้ จะเป็ นตัวชี ้วัดความสามารถในการจ่ายซื ้อ
สินค้ า หรื อไม่มีความสามารถในการจ่ายเงินซื ้อสินค้ า จึงถือเป็ นเกณฑ์ รู ปแบบการดารงชีวิต
รสนิยม อาชีพ การศึกษา แม้ ว่ารายได้ จะเป็ นตัวแปรที่ใช้ บอ่ ยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยง
เกณฑ์รายได้ รวมกับตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ เพื่อกาหนดกลุม่ เป้าหมายได้ ชดั เจนขึ ้น
กิติมา สุรสนธิ (2542, น.15) กล่าวว่า ไม่ว่าผู้รับสารจะถูกจาแนกออกด้ วยเกณฑ์ใน
ลักษณะใดก็ตาม แต่สิ่งสาคัญที่มีผลหรื อเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับการตีความและการทา
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ความเข้ าใจในข่าวสารของผู้รับสาร ซึ่งจะทาให้ การสื่อสารประสบผลสาเร็ จได้ หรื อไม่ก็ขึ ้นอยู่กับ
ปั จจัยต่างๆ ดังนี ้
1) ปั จจัยทางด้ านการสื่อสาร ได้ แก่ ทักษะความสามารถ ความชานาญในการ
ถอดรหัสสาร รวมถึงทัศนคติในการสื่อสาร
2) ปั จจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจการศึกษา อาชีพ ศาสนา ฯลฯ ซึ่งปั จจัยเหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่มีผลต่อการรับรู้ การตีความ
และการเข้ าใจในการสื่อสารทังสิ
้ ้น
3) ปั จจัยด้ านบุคลิกลักษณะของบุคคล เป็ นลักษณะของบุคคลแต่ละคนที่เติบโตมา
จากสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกัน รวมทัง้ เป็ นการสั่งสมทางด้ านความรู้ สึก สภาพจิตใจและ
พฤติกรรมที่จะแสดงออกรวมทัง้ การโต้ ตอบในลักษณะที่แตกต่างกันไปของบุคคล บุคลิก 5
ประการ ของผู้รับสารที่มีผลต่อการสื่อสาร คือ
(1) ความมีจิตใจแคบ เป็ นบุคลิกลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่อในความคิดของ
ตนเองมาก และเชื่อว่าความคิดของตนถูกต้ องที่สดุ ส่วนความคิดของผู้อื่นผิด มักพิจารณาประเมิน
สิ่งต่างๆ ภายในกรอบความเชื่อของตนเอง บุคลประเภทนี ้จึงมักปฏิเสธข่าวสาร ดังนัน้ หาก
ต้ องการจะเข้ าถึงผู้รับสารประเภทนี ้ผู้ส่งสารจะต้ องศึกษาให้ ร้ ูว่าบุคคลใดที่ผ้ นู ี ้ชื่นชอบเป็ นใครก็จะ
ทาให้ ชกั จูงได้ ง่ายขึ ้น
(2) ความนับถื อตนเอง เป็ นบุคคลที่มีประสบการณ์ ในชีวิตที่ค่อนข้ างประสบ
ผลสาเร็จ เช่น เป็ นคนเรี ยนหนังสือเก่งประสบผลสาเร็จในการทางาน ทาให้ บคุ คลประเภทนี ้มีความ
เชื่อมัน่ ในตัวเองสูงมาก และคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถกาหนดได้ ด้วยตัวเขาเอง ผิดกับคนที่มี
ความนับถือตนเองน้ อยจะเชื่อถือในเรื่ องชะตาชีวิตที่ถกู ควบคุมจากดวงดาว หรื อบุญทากรรมแต่ง
เป็ นต้ น
(3) ความกังวลใจ และสภาวะทางด้ านจิตใจของบุคคลที่มีความคิดสับสนวุ่นวาย
ขนาดความเชื่อมัน่ ในตัวเอง และมีแนวโน้ มที่จะเชื่อผู้อื่นได้ ง่าย ดังนันหากผู
้
้ รับสารมีบคุ ลิกภาพใน
ลักษณะนี ้ ผู้สง่ ที่สามารถให้ กาลังใจเป็ นที่พงึ่ พิงได้ ก็จะได้ รับความสนในของผู้รับสารประเภทนี ้
(4) ทัศ นคติ แ รกเริ่ ม เป็ นบุ ค ลิ ก ภาพของบุ ค คลที่ เ พิ่ ง ได้ รั บ ความรู้ หรื อ
ประสบการณ์เป็ นครัง้ แรกในเรื่ องต่างๆ ก็จะทาให้ เกิดความรู้สึกทังประทั
้
บใจหรื อไม่ประทับใจ ซึ่ง
ความรู้สกึ แรกนี ้จะมีผลต่อการเปิ ดรับข่าวสารในครัง้ ต่อไปของบุคคล
(5) เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง เป็ นผู้รับสารที่ไม่มีความจริ งใจในการติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่ น พยายามบิดเบือนข้ อเท็จจริ งหรื อหลีกเลี่ยงการผูกมัดตัวเองกับผู้อื่น ดัง นัน้ การ
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ติดต่อสื่อสารกับผู้รับสารประเภทนี ้อาจต้ องมีวิธีการที่คอ่ นข้ างมาก เช่น ต้ องหาบุคคลที่คนประเภท
นี ้ไว้ วางใจ อย่าพยายามอ้ างในเรื่ องกฎระเบียบ หรื อคาดคันในการเอาค
้
ามัน่ สัญญา ฯลฯเป็ นต้ น

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
ผู้บริ โภคสามารถเลือกซื ้อสินค้ าและบริ การตามความต้ องการเพื่อให้ เกิดผลดีต่อร่างกาย
และจิตใจ อันเป็ นผลให้ ผ้ บู ริ โภคมีสุขภาพสมบูรณ์แต่ในปั จจุบนั สภาพเศรษฐกิจและการตลาดมี
การแข่งขันมากมายผู้ผลิตต่างก็พยายามที่จะผลิตสินค้ าและบริ การต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริโภค และให้ มียอดจาหน่ายและบริ การให้ ได้ มากที่สดุ โดยพยายามหาวิธีการต่างๆ
มาใช้ เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความสนใจในสินค้ าและบริ การของตน เช่นการพยายามลดต้ นทุนการ
ผลิตโดยการใช้ สารอาหารที่มีราคาถูกและไม่ได้ คณ
ุ ภาพแทนสารอาหารที่มีคณ
ุ ค่าต่อร่ างกายที่มี
ราคาแพงการเจือปนสารบางอย่างลงในอาหารเพื่อเพิ่มปริ มาณสินค้ า การโฆษณาทางสื่อมวลชน
ต่างๆ การลดราคา และแถมสินค้ า เป็ นต้ นซึ่งจากสภาวการณ์ ดงั กล่าวทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความ
สับสนและความเข้ าใจที่ไม่ถูกต้ องอีกทังการได้
้
รับข่าวสารหรื อข้ อเท็จจริ งเกี่ ยวกับคุณภาพและ
ราคาของสินค้ าและบริการรวมทังไม่
้ ทราบสิทธิของตนเองที่จะพึงกระทาได้ เมื่อถูกละเมิดสิทธิ์ทาให้
ผู้บริ โภคมีพฤติกรรมการบริ โภคต่างๆ กันไปทังเหมาะสมและไม่
้
เหมาะสมซึ่งก่อให้ เกิดผลกระทบ
โดยตรงและโดยทางอ้ อมต่อสุขภาพอนามัยโดยทัว่ ไป (นที บุญพราหมณ์, 2546)
พฤติกรรมการบริ โภคเป็ นการกระทาหรื อการแสดงออกต่อการเลือกและใช้ สินค้ าบริ การ
ต่างๆ ในอดีตนัน้ พฤติกรรมผู้บริ โภคมักจะใช้ แรงงานและการกระทาของมนุษย์เป็ นหลัก เช่นการ
กวาดบ้ าน ซักผ้ า การประกอบอาหารรับประทานเองภายในครอบครัว ฯลฯแต่ในปั จจุบนั พฤติกรรม
ต่าง ๆ เหล่านี ้ได้ เปลี่ยนแปลงไปความเจริ ญก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตา่ งๆ ได้ เข้ า
มามีบทบาทต่อพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจาวันเพิ่มมากขึ ้นสาเหตุที่สาคัญที่ทาให้ พฤติกรรม
การบริโภคของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป คือ (นที บุญพราหมณ์, 2546)
1) ความรู้ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องต่อพฤติกรรมการบริ โภคเนื่องจากความเจริ ญในการผลิต
สินค้ าและบริ การที่มีอยู่มากมายทาให้ ผ้ ผู ลิตผู้บริ โภคต้ องพยายามหาความรู้ตอ่ สินค้ าและบริ การ
ให้ มากขึ ้น
2) ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อต่อการใช้ สินค้ าและบริ การ เช่นค่านิยมในการใช้ ของนอก
หรื อสินค้ าต่างประเทศทังที
้ ่ คณ
ุ ภาพของสินค้ าในประเทศก็ทดั เทียมกัน แต่มีราคาถูกกว่าอีกด้ วย
เช่นโทรทัศน์เสื ้อผ้ า เป็ นต้ น จากค่านิยมความเชื่อดังกล่าวนี ้เองก็อาจทาให้ พฤติกรรมการบริ โภค
สินค้ าและบริการเปลี่ยนแปลง
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3) ราคาสินค้ าและบริ การที่มีราคาถูกอาจจะได้ รับความนิยมในกลุ่มบุคคลที่มีรายได้ น้อย
แต่สินค้ าและบริการที่มีราคาแพงก็อาจจะได้ รับความนิยมในกลุ่มบุคคลที่นิยมใช้ สินค้ าและบริ การ
ที่มีราคาแพง
4) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้ าและบริการทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ทังทางวิ
้
ทยุโทรทัศน์
หนังสือ ป้ายโฆษณา ฯลฯ ได้ แก่การโฆษณาเครื่ องดื่มบารุ งกาลัง นา้ อัดลม ฯลฯก่อให้ เกิดการมี
พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมได้
5) เวลา เนื่องจากความเร่งรี บในการประกอบอาชีพการทางานทาให้ มีเวลาในการเลือกใช้
สิ น ค้ า และบริ ก ารมี น้ อยความสะดวกรวดเร็ ว จึง เป็ นที่ สนองความต้ อ งการของผู้บ ริ โภคทาให้
พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป
6) ความต้ องการของผู้บริโภคมีมากกว่าผลิตภัณฑ์และบริการ
2.3.1 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมซือ้ ของผู้บริโภค
การค้ นหาว่าปั จ จัยใดเป็ นปั จ จัยซึ่ง มี ความส าคัญที่ มี อิทธิ พ ลต่อพฤติกรรมการซื อ้ ของ
ผู้บริโภค เป็ นงานที่มีความสาคัญอย่างยิ่งของนักการตลาด เพื่อให้ ทราบถึงลักษณะความต้ องการ
ต่างๆ ของผู้บริ โภคและนามาใช้ ในการจัดปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ การกระตุ้นและ
สนองความต้ องการของผู้บริโภคได้ อย่างเหมาะสม ก่อให้ เกิดพฤติกรรมที่ต้องการโดยนักการตลาด
จะต้ องพยายามค้ นหาความรู้สกึ ภายใน ซึง่ เปรี ยบเสมือนกล่องดาของผู้บริ โภคว่าได้ รับอิทธิพลจาก
สิ่งใดบ้ าง มีรายละเอียดดังนี ้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2541, น. 130)
Schiffman and Kanuk (อ้ างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2538) พฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง
พฤติกรรมซึง่ บุคคลทาการค้ นหา การซื ้อ การใช้ การประเมินผล และการใช้ จ่าย ในด้ านผลิตภั ณฑ์
และบริการ โดยคาดว่าตอบสนองความต้ องการของตัวบุคลนันๆ
้
Engel, Blackwell and Miniard (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2538) พฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง
กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อทาการประเมินผล การจัดหา การ
ใช้ และการใช้ จา่ ย เกี่ยวกับสินค้ าและบริการ
2.3.2 ปั จจัยที่มีอิทธิผลต่ อพฤติกรรมการซือ้ ของผู้บริโภค
กระบวนการตัดสินใจซือ้ และพฤติกรรมซือ้ ที่แสดงออกมาในรู ปแบบต่างๆ ได้ เกิดขึ ้นมา
จากความว่างเปล่า แต่เกิดจากปั จจัยที่มีอิทธิพลทังภายในและภายนอกตั
้
วบุคคล ปั จจัยภายใน
เรี ยกว่า ปั จจัยด้ านจิตวิทยา ปั จจัยภายนอกเรี ยนกว่า ปั จจัยด้ านสังคม ปั จจัยทัง้ 2 ส่วนนี ้มีอิทธิพล

31
ต่อ กระบวนการตัด สิ น ใจซื อ้ ทุก ขัน้ ตอน นับ ตัง้ แต่ผ้ ูบ ริ โ ภคเกิ ด การรั บ สิ่ ง เร้ าจนกระทั่ง ในขัน้
พฤติกรรมหลังการซื ้อ (ดารา ทีปะกาล, 2546, น. 62)

ปั จจัยด้ านปั จเจก

ปั จจัยด้ านสังคม

บุคล

กลุ้มอ้ างอิง

การรับรู้

กลุม่ ผู้นาความคิด

การจูงใจ

ครอบครัว

การเรี ยนรู้

วงจรชีวติ

ความเชื่อ ทัศนคติ
บุคลิกภาพ

พฤติกรรม

ชันสั
้ งคม
วัฒนธรรม

ภาพที่ 2.1 กรอบศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
แนวคิดเกี่ยวกับ
ตัวเอง

2.3.3 ปั จจัยทางวัฒนธรรม (Cultural Factors)
เป็ นสัญลัแบบการด
กษณ์และสิ
าเนิน่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้น ที่ยอมรับจากรุ่ นหนึ่งจนถึงรุ่ นหนึ่ง เป็ นตัวกาหนด
และควบคุมพฤติกรรมของมนุ
ชีวิต ษย์ในสังคมหนึ่ง ค่านิยมในวัฒนธรรมจะกาหนดลักษณะของสังคม
และกาหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่น วัฒนธรรมเป็ นสิ่งกาหนดความต้ องการ
และพฤติกรรมของบุคคลและวัฒนธรรม แบ่งออกเป็ นวัฒนธรรมพื ้นฐาน วัฒนธรรมย่อย และชน
ชันของสั
้
งคม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วัฒ นธรรมพื น้ ฐาน (Cultural) เป็ นปั จ จัยพื น้ ฐานในการกาหนดความต้ องการ และ
พฤติกรรมของมนุษย์ เด็กที่กาลังเจริ ญเติบโตจะเรี ยนรู้ สิ่งต่างๆ ในเรื่ องค่านิยม การรับรู้ ความ
พอใจและพฤติกรรมผ่านทางสถาบันครอบครัวและสถาบันหลักอื่นๆ
วัฒนธรรมย่อย (Subcultures) เป็ นตัวกาหนดการจาแนกลักษณะและกระบวนการทาง
สังคมเฉพาะอย่างสาหรับสมาชิกในสังคมนันๆ
้ ซึ่งหมายรวมถึง ชนชาติ (Nationalities) ศาสนา
(Religious) กลุ่มชาติพนั ธุ์ (Racial Groups) และกลุ่มภูมิภาค (Geographical Region) มี
วัฒนธรรมย่อยหลายวัฒนธรรมที่ประกอบขึน้ เป็ นส่วนสาคัญ ซึ่งนักการตลาดจะต้ องออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และจัดกิจกรรมการตลาดของตนให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดดังกล่าว
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ชนชันของสั
้
งคม (Social Glasses) สังคมมนุษย์ทกุ แห่งล้ วนมีการแบ่งลาดับชันทางสั
้
งคม
ทังสิ
้ ้น แต่ที่พบเห็นบ่อยครัง้ จะอยู่ในรู ปของชนชันทางสั
้
งคม สมาชิกจะมีคา่ นิยม ความสนใจและ
พฤติกรรมคล้ ายคลึงกัน ชนชันทางสั
้
งคมมิได้ สะท้ อนถึงรายได้ เพียงอย่างเดียว แต่ยงั มีตวั บ่งชี ้อื่นๆ
อีก เช่น อาชีพ การศึกษา ชาติกาเนิด และสถานที่ที่อยู่อาศัย ซึ่งชนชันทางสั
้
งคมแตกต่างกันจาก
ชุดเสื ้อผ้ า รูปแบบการพูด ความพึงพอใจด้ านสันทนาการและบุคลิกลักษณะอื่น
2.3.4 ปั จจัยด้ านสังคม (Social Factors)
ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของบุคคลที่จะต้ องศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของ
สังคมที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องมีดงั นี ้
กลุ่มอ้ างอิง (Reference Groups) ประกอบไปด้ วยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลทัง้ หมดที่มี
อิทธิพลทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อทัศนคติและพฤติกรรม ซึ่งกลุ่มที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อบุคคลนัน้
เรี ยกว่า กลุ่มสมาชิกภาพ (Membership Groups) ซึ่งกลุ่มสมาชิกภาพบางกลุ่มเป็ นกลุ่มปฐมภูมิ
(Primary Groups) เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้ าน และเพื่อนร่ วมงาน ซึ่งเป็ นกลุ่มที่บุคคลมี
ปฏิสัมพันธ์ ด้วยค่อนข้ างต่อเนื่องและไม่ค่อยเป็ นทางการ นอกจากนีค้ นในกลุ่มปฐมภูมิอาจเป็ น
สมาชิกของกลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Groups) ด้ วยก็ได้ เช่น กลุ่มศาสนา กลุ่มอาชีพ ซึ่ง มี
ลักษณะเป็ นทางการมากกว่าและมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ เนื่องน้ อยกว่า นอกจากนี ้คนเรายังได้ รับอิทธิพล
จากกลุ่มในฝั น (Aspirational Groups) เป็ นกลุ่มคนที่ไม่ได้ เป็ นสมาชิกแต่อยากเป็ น และกลุ่มไม่
พึงประสงค์ (Dissociative Groups) เป็ นกลุ่มที่มีคา่ นิยมหรื อพฤติกรรมไม่เป็ นที่ยอมรับ นักการ
ตลาดจะต้ องตัดสินใจให้ ได้ วา่ จะเข้ าถึงและนาเสนอความคิดในกลุม่ อ้ างอิงเหล่านันได้
้ อย่างไร
ครอบครัว (Family) ประกอบด้ วย บิดา มารดาและพี่น้อง ครอบครัว ถือเป็ น กลุ่มปฐมภูมิ
ที่มีอิทธิ พลมากที่ สุดต่อทัศนคติ ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านีม้ ี อิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการซื ้อของครอบครัว ผู้ผลิตสินค้ าจะต้ องคานึงถึงลักษณะการบริ โภคของครอบครัวคน
ไทย จีน ญี่ปนหรื
ุ่ อยุโรป ซึง่ มีลกั ษณะแตกต่างกัน
บทบาทและสถานภาพ (Roles and Statuses) บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่าง
กันในแต่ละกลุ่ม ผู้บริ โภคมักจะเลือกซื ้อสินค้ าที่สามารถสื่อถึงบทบาทและสถานะของตนเองใน
สัง คม เช่น ประธานบริ ษัทมักจะขับรถเบนซ์ ใส่สูทราคาแพงและดื่มไวน์ นักการตลาดจะต้ อง
ตระหนักถึงตราสินค้ าที่ใช้ เป็ นสัญลักษณ์แทนบทบาทด้ วย
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2.3.5 ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal Factors)
ปั จจัยส่วนบุคคลเป็ นปั จ จัยที่ มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ ผู้บริ โภคที่มีการซื อ้
แตกต่างกันออกไป โดยมี 5 ปั จจัยดังนี ้
1) อายุและลาดับขันในวงจรชี
้
วิต (Age and Stage in the Life Cycle) คนเราจะ
ซื ้อสินค้ าและบริ การแตกต่างกันไปตลอดช่วงชีวิ ตของตน เช่น จะรับประทานอาหารสาหรับทารก
ใน ช่วงปี แรกๆ และอาหารทั่วไปในช่วงปี ของการเจริ ญเติบโตและสูงวัย รวมถึงรสนิยมในเรื่ อง
เสื ้อผ้ า เฟอร์ นิเจอร์ และการสันทนาการ เช่น เด็กวัยรุ่นจะไม่ยอมแต่งกายแบบคนแก่หรื อผู้ใหญ่
2) อาชี พ และสถานะทางเศรษฐกิ จ (Occupation
and
Economic
Circumstances) อาชีพการงานของบุคคลหนึ่งๆ จะมีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริ โภค ดังนันนั
้ กการ
ตลาดจึง ต้ อ งศึกษาว่า สิ น ค้ า และบริ ก ารของบริ ษัท เป็ นที่ ต้ องการของกลุ่ม อาชี พ ใด การเลื อ ก
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลได้ รับผลกระทบจากสถานะทางเศรษฐกิจของบุคคลนันอย่
้ างมาก สถานะทาง
เศรษฐกิจประกอบด้ วย รายได้ ที่สามารถใช้ จ่ายได้ (ระดับความมัน่ คงและรูปแบบด้ านเวลา) การ
ออมทรัพย์ (รวมทัง้ อัตราร้ อยละของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง) หนี ้สิน อานาจในการกู้ยืม และ
ทัศนคติตอ่ การใช้ จา่ ยและการออม
3) รู ปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) คือ รู ปแบบการดาเนินชีวิตในสิ่งที่แสดง
ออกมาในรู ปของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยรู ปแบบการ
ดาเนินชีวิตจะแสดงออกถึง “ตัวบุคคลนัน”
้ ที่มีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้ อมรอบตัวเขาทังหมดบุ
้
คคล
ที่มาจากวัฒนธรรมย่อย ชนชันทางสั
้
งคม และอาชีพการงานเดี ยวกัน อาจดาเนินชีวิตที่มีรูปแบบ
ต่างกันได้
4) บุคลิกภาพและความเป็ นปั จเจกชน (Personality and Self-Concept) มนุษย์
เรา ทุกคนจะมีลักษณะเฉพาะตัว เรี ยกว่า บุคลิกภาพ แม้ ว่าจะมีสิ่งกระตุ้นอย่างเดียวกันหากมี
บุคลิกภาพแตกต่างกันก็จะแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้ เช่น บางคนมีความเชื่อมัน่ ในตนเองสูง
บางคนตระหนี่ ถี่ เ หนี ย ว เป็ นต้ น แต่ล ะบุค ลิ ก เหล่า นี ล้ ้ ว นแล้ ว แต่สั่ง สมและปฏิ บัติม านานจน
กลายเป็ นสิ่งที่เป็ นบุคลิกหรื อคุณสมบัติเฉพาะตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่เหมือนกัน ความ
แตกต่างเฉพาะตัว เรี ยกว่า ปั จเจกชน การศึกษาเรื่ องบุคลิกภาพจึ งเป็ นประโยชน์ตอ่ นักการตลาด
อย่างมากในการวิเคราะห์ผ้ บู ริ โภคที่จะเลือกตรายี่ห้อ ความคิดเกี่ยวกับตรายี่ห้อจึงถูกคานึงถึง
บุคลิกภาพด้ วย เพื่อนาเสนอให้ ได้ วา่ ผลิตภัณฑ์ตรานี ้ยี่ห้อนี ้มีบคุ ลิกภาพอย่างไร
5) วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เป็ นขันตอนการด
้
ารงชีวิตของ
บุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดารงชีวิตในแต่ละขันตอนเป็
้
นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความ
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ต้ องการทัศนคติและค่านิยมของบุคคล ทาให้ เกิดความต้ องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื ้อ
ที่แตกต่างกันวงจนชีวิตครอบครัว เช่น คนโสด คนมีครอบครัว ครอบครัวที่มีบตุ ร เป็ นต้ น
2.3.6 ปั จจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors)
แรงจูงใจ (Motivation) บุคคลหนึ่งๆ มีความต้ องการในสิ่งต่างๆ ได้ หลายประการ ความ
ต้ องการบางอย่างเป็ นความต้ องการเพื่อการดารงชีวิตและเกิดขึ ้นจากภาวะตึงเครี ยดทางร่างกาย
เช่น ความหิว ความรู้ สึกไม่สบาย เป็ นต้ น บางอย่างเกิดจากภาวะตึงเครี ยดทางจิตหรื อความไม่
สบายใจ เช่น ความต้ องการได้ รับความเคารพนับถือหรื อการเป็ นที่ยอมรับของสังคม เป็ นต้ น ความ
ต้ องการทางจิตเกิ ดขึน้ จากแรงจูงใจที่มีความรุ นแรงมากพอที่จะกระตุ้นให้ ความต้ องการแสดง
ออกมาเป็ นพฤติกรรมได้
การรับรู้ (Perception) บุคคลที่ถูกจูงใจพร้ อมที่จะแสดงออกมาหรื อไม่นนั ้ ขึ ้นอยู่กบั การ
รับรู้ ของบุคคลเหล่านันในสถานการณ์
้
ต่างๆ การรับรู้ เป็ นกระบวนการที่แต่ละบุคคลเลือกจัดการ
และแปลความหมายข้ อมูลข่าวสารออกมา การรับรู้ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั สิ่งกระตุ้นทางกายภาพเท่านัน้
แต่ขึ ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นที่อยู่รอบๆ ตัวและเงื่อนไขของแต่ละบุคคล การที่บุคคลสามารถรับรู้ของสิ่ง
เดียวกันแตกต่างกันไปนันเป็
้ นผลจากการเลือกที่จะสนใจ(Selective Attention) การเลือกที่จะ
บิดเบือน (Selective Distortion) และการเลือกที่จะจดจา(Selective Retention)
การเรี ยนรู้ (Learning) คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็ นผลมาจากประสบการณ์ไม่
ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้ อม ผู้บริ โ ภคหากมี ประสบการณ์ ม าแล้ วว่า ผลิตภัณฑ์ ใ ดสามารถ
ตอบสนองความต้ องการหรื อสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ความอยากได้ ของเขาได้ ผ้ ูบริ โภคจะซื อ้
ผลิตภัณฑ์เดิมไปบริโภคอีกเมื่อมีความต้ องการ
ทัศนคติ (Attitudes) คื อ ความรู้ สึกนึกคิด ของบุคคลที่ มี ต่อ สิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง หรื ออาจจะ
หมายถึงความโน้ มเอียงที่เกิดจากการเรี ยนรู้ในการตอบสนองสิ่งกระตุ้นไปในทิศทางที่สม่าเสมอ
จากแนวคิดเรื่ องพฤติกรรมผู้บริ โภคข้ างต้ น ทาให้ ทราบว่าพฤติกรรมจะมีพื ้นฐานมาจาก
ความรู้ และทัศนคติที่คอยผลักดันให้ เกิดพฤติกรรม ซึ่งในแต่ละบุคคลจะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน
ออกไป สืบเนื่องมาจากการได้ รับความรู้ จากแหล่งต่างๆ ไม่เท่ากัน รวมถึงการตีความหมายของ
สารที่ได้ รับมาไปคนละทิศคนละทางอีกด้ วย ซึ่งชี ้ให้ เห็นว่าการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ มีประโยชน์ใน
การทาให้ บคุ คลมีความรู้ นาความรู้ที่ได้ มาสร้ างทัศนคติ สุดท้ ายจะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคล สามารถนาแนวคิดที่ได้ มาเป็ นอ้ างอิงในการสรุปผลการศึกษาในด้ านแนวโน้ ม
การเกิดพฤติกรรมของบุคคลว่าต้ องอาศัยปั จจัยในด้ านใดบ้ าง
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2.3.7 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรั บรู้ ข่าวสาร
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526, น. 84-85) กล่าวว่า เจตคติของบุคคลสามารถที่จะ
เปลี่ยนแปลงได้ หลายวิธีโดยการได้ รับข้ อมูล ข่าวสารจากผู้อื่น หรื อจากสื่อต่างๆ ข้ อมูลข่าวสารที่
ได้ รับจะทาให้ เ กิ ดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของเจตคติในส่วนของการรั บรู้ เชิ ง แนวคิด
(Cognitive Component) และเมื่อองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึง่ เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบส่วนอื่น
มีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยนแปลงด้ วย กล่าวคือ เมื่อองค์ประกอบของเจตคติ ในส่วนของการ
รับรู้เชิงแนวคิดเปลี่ยนแปลง จะทาให้ องค์ประกอบในส่วนของอารมณ์ (Affective Component)
และองค์ประกอบในส่วนของพฤติกรรม (Behavioral Component) เปลี่ยนแปลงด้ วย
1) ความน่าเชื่อถือของ ผู้สง่ สารหรื อแหล่งข่าวสาร (Source Credibility)
การศึกษาการรับรู้ข่าวสาร จาเป็ นต้ องศึกษาความน่าเชื่อถือของ ผู้ส่งสาร หรื อ
แหล่งข่าวสาร การวิจยั ความแตกต่างของสถานะ (Status Differential) ผู้นาทางความคิดเห็น
(Opinion Leader) และบารมีของผู้ส่งสาร (Charisma) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความ
น่าเชื่อถือของข่าวสารเพื่อโน้ มน้ าวใจ
อริ สโตเติลได้ กล่าวถึงความสาคัญของความน่าเชื่อถือของข่าวสารว่า “การโน้ ม
น้ าวใจจะสาเร็ จลงได้ ด้ วยบุคลิกลักษณะที่ดีของผู้พดู คาพูดของเขาจะทาให้ เราคิดว่าเขามีความ
น่าเชื่อถือ และเราจะเชื่อคนดีที่มีความจริ งใจมากกว่าปั จจัยด้ านอื่นๆ เมื่อผู้ฟังไม่ร้ ูจริ งในเรื่ องที่ฟัง
หรื อเมื่อความเห็นถูกแบ่งแยก เมื่อนันบุ
้ คลิกของผู้พดู จะมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ในการโน้ มน้ าว
ใจ” (Bettinghaus, 1973, pp. 124, 103)
Bettinghaus ตังข้
้ อสังเกตว่า บุคลิกลักษณะที่สาคัญอื่นๆ ของผู้ส่งสารซึ่งมี
อิทธิพลต่อความน่าเชื่อถือของข่าวสาร ยังเกี่ยวพันกับบุคลิกลักษณะอื่นๆ เช่น สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ฉะนัน้ ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารจึงขึน้ อยู่กบั การยอมรับของผู้รับสารที่มีตอ่
ผู้สง่ สาร ซึง่ ประกอบด้ วยคุณสมบัตดิ งั นี ้ 1) ด้ านความสามารถ (Competence) ประกอบด้ วยการมี
คุณค่า ความชานาญ การมีคณ
ุ สมบัติและความสามารถในการหารายได้ ให้ แก่ตนเอง เป็ นต้ น 2)
ด้ านความรู้สึกปลอดภัย (Safety) ประกอบด้ วยความมีอธั ยาศัยที่ดีตอ่ กัน มีความเมตตา ไว้ วางใจ
และเป็ นกันเอง 3) ด้ านบุคลิกลักษณะ (Characteristics) ประกอบด้ วยความเห็นอกเห็นใจและไม่
เห็นแก่ตวั และ 4) ด้ านสังคม (Sociability) ประกอบด้ วย ความรอบรู้ในเรื่ องทัว่ ๆ ไป การมี
คุณธรรม มีอารมณ์ดี และสามารถเข้ ากับผู้อื่นได้ ดี
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2) ความหมายของการรับรู้ (Perception)
การรับรู้ เกี่ยวข้ องกับการรู้คิดขันสู
้ ง (Higher-order Cognition) ในการตีความ
(Interpretation) ข้ อมูล ข่าวสาร หรื อความรู้จากอวัยวะรับความรู้สกึ (Solso, 1998, pp. 71-73)

ภาพที่ 2.2 ขันตอนกระบวนการรั
้
บข่าวสารจากปรากฏการณ์ภายนอกและโครงสร้ าง
กระบวนการภายใน (The Stages of Information Processing)
แหล่ งที่มา: Solso, 1998.
จากแบบจาลองขันตอนกระบวนการรั
้
บข่าวสาร ของ Solso ที่ได้ กล่าวมาในข้ างต้ นนัน้
เมื่ออวัยวะรับความรู้สึกตรวจสอบสิ่งเร้ าที่เข้ ามาในเบื ้องต้ น การรับรู้จะตีความสิ่งเร้ านันตามที
้
่เรา
รู้สกึ ระบบประสาทรับรู้และเข้ ารหัสแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นอยู่ภายในบริ บทของความรู้ที่มีในโลก
จากการรับรู้ความทรงจาของเหตุการณ์ตา่ งๆ และแปลงข้ อมูลออกมาเป็ นการตอบสนองต่อสิ่งเร้ าที่
เข้ ามา ดังนันประสบการณ์
้
ในอดีตจะช่วยให้ ความหมายและอธิบายเหตุการณ์นนง่
ั ้ ายขึ ้น ตามภาพ
ที่ 2.2
สรุปว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่บคุ คลตีความ หรื อประมวลผลจากข้ อมูลต่างๆ ที่
ได้ รับ เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องนันๆ
้ และสามารถนาแบบจาลองขันตอนกระบวนการ
้
รับข่าวสารนี ้ไปประยุกต์ใช้ ในการศึกษาวิจยั การรับรู้ข่าวสารของพนักงานโดยศึกษาถึงการตีความ
สิ่งเร้ า ได้ แก่ การรณรงค์และนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 มาใช้ ในองค์กร
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3) Information - Processing Approach
นักจิตวิทยาได้ ให้ อธิบายความหมายของสติปัญญา (ขนิษฐา วิเศษสาธร และมา
นิกา วิเศษสาธร, 2552, น. 58) เป็ นกระบวนการทางานภายในด้ านความคิด (Inner Working of
the Mind) ที่นาไปสู่ความสามารถของบุคคล นักจิตวิทยากลุ่ม Psychometric Approach ให้
คาอธิบายสติปัญญาของบุคคลว่าประกอบด้ วยองค์ประกอบของความสามารถด้ านต่างๆ ในขณะ
ที่นกั จิตวิทยากลุ่ม Information-Processing Approach เน้ นถึงขันตอนหรื
้
อกระบวนการที่ทาให้
ได้ มาซึง่ ความสามารถเหล่านัน้

ภาพที่ 2.3 กระบวนการทางานภายในด้ านความคิดของบุคคล
แหล่ งที่มา: ขนิษฐา วิเศษสาทร และมานิกา วิเศษสาทร, 2552.
บุคคลใช้ ในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้ อม โดยที่ขึ ้นกับความสามารถและการ
รับรู้ของบุคคล ดังภาพที่ 2.3 ข้ างต้ น
4) รูปแบบของการสื่อสารระหว่างบุคคล
การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็ นการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับ
สาร การรับรู้ ข่าวสารของบุคคลจะขึ ้นกับความคิดสร้ างสรรค์และบุคลิกลักษณะที่ใช้ ในการจูงใจ
ติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารของมนุษย์ (Creative and Motivational Characteristics of Human
Interaction) และมีผลต่อความคิดเห็น ความคาดหวัง และการปฏิบตั ขิ องบุคคล ดังภาพที่ 2.4
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ภาพที่ 2.4 แบบจาลองการสื่อสารในทางปฏิบตั ิ (Pragmatic Communication Model)
แหล่ งที่มา: Rowley, 2001.
แบบจาลองการสื่อสารในทางปฏิบตั ิ (Pragmatic Communication Model)
แสดงให้ เห็นว่าการสื่อสารเป็ นการจูงใจบุคคลเพื่อให้ เกิดผลสาเร็ จตามเป้าหมาย แบบจาลองการ
สื่อสารในทางปฏิบตั ิ (Pragmatic Communication Model) ยังแสดงการปฏิสมั พันธ์ โต้ ตอบ
ระหว่างบุคคลสองคน ซึง่ ขึ ้นกับประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี ้
1) การสังเกต (Observation) หมายถึงกระบวนการสื่อสาร ข่าวสารที่เข้ าสู่
อวัยวะรับสัมผัสทังห้
้ าประการ ได้ แก่ การเห็น ได้ ยิน ลิ ้มรส ดมกลิ่นและสัมผัสในการสื่อสารเราควร
สังเกตไม่เพียงแต่สิ่งที่คนอื่นพูด หรื อเขาแสดงพฤติกรรมอย่างไร แต่เราต้ องสังเกตลักษณะของ
สภาพแวดล้ อมและเหตุการณ์อื่นๆ ที่ปรากฏขึ ้น
2) ความหมาย (Meaning) หมายถึง การตีความ การแปลความหมายและ
พิจารณาการตัดสิน ใจในกระบวนการทางความคิดของเรา การสังเกตไม่ใช่สิ่งที่สามารถรู้ และ
เข้ าใจได้ ง่าย เช่น การยิ ้ม เราสามารถพิจารณาได้ วา่ ยิ ้มอย่างเป็ นมิตร หรื อเป็ นความชัว่ ร้ ายก็ได้
3) ความรู้สึก (Affect) หมายถึง ความรู้สึก อารมณ์ สภาพจิตใจซึ่งนาไปสู่
สถานการณ์ ที่เราได้ รับการกระตุ้นโดยความหมายที่ เราสร้ างขึน้ มาจากการสังเกต เราอาจมี
ความสุขเมื่อได้ เห็นรอยยิ ้มที่เป็ นมิตร
4) แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง ความต้ องการ ความจาเป็ น ความปรารถนา
ความตังใจซึ
้ ่งนาเราไปสู่สถานการณ์หรื อได้ รับการกระตุ้นจากสถานการณ์ เรามีความจาเป็ น มี
ความต้ องการหลายๆ สิ่ง บางสิ่งบางอย่างไม่สามารถเข้ ากันได้ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นอย่าง
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ฉับพลัน เช่น ความตังใจบอกบางคนให้
้
ออกไป อาจเกี่ยวข้ องกับความปรารถนา “หลีกเลี่ยง
สถานการณ์นน”
ั้
5) ปฏิบตั ิการ (Action) หมายถึง พฤติกรรมที่เรามีส่วนผูกพันตกลง รวมทัง้
การพูดคุยและผลซึ่งเกิดจากการกระทาของเรา ที่ผ้ อู ื่นสามารถสังเกตเห็นได้ ในปั จจุบนั ตาม
แนวคิดนี ้ การกระทา ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นการเคลื่อนไหวเสมอไป การจ้ องมองมิได้ เป็ นการ
เคลื่อนไหว แต่ก็สามารถบอกความหมาย สื่อสารได้ หลายอย่าง รวมทังเสื
้ ้อผ้ าที่เราเลือกสวมใส่
และวิธีการที่เราตกแต่งสิ่งแวดล้ อมของเรา เป็ นการกระทาที่สามารถสื่อความหมายได้ เป็ นอย่างดี
ผลที่เกิดขึ ้นจากการสื่อสารมีทงที
ั ้ ่เป็ นผลระยะสัน้ (Short Term Effects) และผล
ระยะยาว (Long Term Effects) เราอาจได้ รับผลจากการสื่อสารทันที เช่น ความสนุกสนานจาก
การสนทนาที่น่าสนใจ หรื อรู้ สึกโกรธคนที่โจมตีเรา การขอโทษในพฤติกรรมที่ขาดความคิด
นอกจากนี ้รูปแบบของการติดต่อสื่อสาร รวมทังความสั
้
มพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ช่วยทา
ให้ บุคคลสามารถคาดเดาว่าผู้อื่นจะปฏิบตั ิอย่างไร ซึ่งทาให้ บุคคลเกิดความรู้ คิด ความเข้ าใจ
สามารถเลือกพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อปฏิบตั ิโต้ ตอบในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ ้นต่อไปในอนาคต
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคคลมีธรรมชาติที่จะเปิ ดรับข่าวสารตลอดเวลา แต่การเปิ ดรับข่าวสารใดนัน้ จะ
ขึ ้นกับปั จจัยที่สาคัญต่างๆ ดังนี ้ (ขวัญเรื อน กิตติวฒ
ั น์, 2531, น. 23-26)
1) ปั จจัยด้ านบุคคลและจิตวิทยาส่วนบุคคล บุคคลมีความแตกต่างเฉพาะตัว
บุคคลในด้ านโครงสร้ างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล เนื่องจากการเลี ้ยงดูอบรมที่แตกต่างกัน การ
ดารงชีวิตในสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกัน จึงส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญา ความคิด เจตคติ
ตลอดจนกระบวนการรับรู้ การเรี ยนรู้ และการจูงใจ
2) ปั จจัยด้ านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม บุคคลมักจะยึดติดกับกลุ่มอ้ างอิง
ทางสังคม (Referent Group) ดังนัน้ จึงมักตัดสินใจคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงในแง่ของความคิด เจต
คติ และพฤติกรรมเพื่อทาให้ ได้ รับการยอมรับจากกลุม่
3) ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมนอกระบบการสื่อสาร เนื่องจากปั จจัยส่วนบุคคล
เช่น เพศ รายได้ การศึกษา มีผลทาให้ เกิดความคล้ ายคลึงกันในการเปิ ดรับข่าวสาร รวมถึงการมี
พฤติกรรมตอบสนองข่าวสารนัน้
ในการรับรู้ข่าวสารของบุคคล ควรพิจารณาปั จจัยต่างๆ ดังนี ้ (Schramm, 1973,
pp. 121-122)
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1) ประสบการณ์ ผู้รับสารที่มีประสบการณ์ต่างกัน ย่อมแสวงหาข่าวสาร
ต่างกัน
2) การประเมินสาระประโยชน์ของข่าวสาร ผู้รับสารย่อมแสวงหาข่าวสารเพื่อ
สนองจุดประสงค์ของตนอย่างใดอย่างหนึง่
3) ภูมิหลัง ผู้รับสารที่มีภมู ิหลังต่างกันจะมีความสนใจข่าวสารต่างกัน
4) การศึกษาและสภาพแวดล้ อม ทาให้ มีความแตกต่างในพฤติกรรมการเลือก
รับสื่อและเนื ้อหาข่าวสาร
5) ความสามารถในการรับสารเกี่ ยวกับสภาพร่ างกายและจิตใจ ส่งผลให้
บุคคลมีพฤติกรรมการรับข่าวสารต่างกัน
6) บุคลิกภาพทาให้ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติการโน้ มน้ าวจิตใจ และ
พฤติกรรมของผู้รับสาร
7) อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ ของผู้รับสาร มี ผลทาให้ ผ้ ูรับสารเข้ าใจ
ความหมายของข่าวสาร หรื ออาจเป็ นอุปสรรคต่อความเข้ าใจความหมายของข่าวสารก็ได้
8) เจตคติ จะเป็ นตัวกาหนดท่าทีของการรับ และตอบสนองต่อสิ่งเร้ า หรื อ
ข่าวสารที่ได้ พบ
นอกจากองค์ประกอบทางด้ านจิตใจที่ได้ กล่าวมาแล้ ว ยังมีองค์ประกอบทางด้ าน
สังคมที่สามารถสร้ างประสบการณ์ กล่อมเกลาปลูกฝั งความคิด เจตคติ ความรู้ ตลอดจน
พฤติกรรมของผู้รับสารได้ เช่น สภาพแวดล้ อมของผู้รับสาร กลุ่มอ้ างอิง หรื อบุคคลที่ผ้ รู ับสาร
เกี่ยวข้ องสัมพันธ์ วัฒนธรรมประเพณีที่มีผลทาให้ บคุ คลมีความเชื่อ ค่านิยมต่างกัน ซึ่งสอดคล้ อง
กับปั จจัยทางสังคมตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและความตัง้ ใจซือ้
พฤติกรรมผู้บริ โภค คือ กระบวนการกระทา (Action) และ การตัดสินใจ (Decision) ของ
ปั จเจกบุคคล รวมถึงองค์การ ที่เกี่ ยวข้ องกับ การค้ นหา (Discovering) การประเมินค่า
(Evaluating) การอุปโภค บริโภค (Consuming) การจับจ่ายสินค้ าและบริการ (Harrell,1986)
ส่วน Schiffman and Kanuk (1994 อ้ างถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร, 2551) ได้ ให้ ความหมาย
พฤติกรรมผู้บริ โภคไว้ ว่า เป็ นพฤติกรรมที่บคุ คลทาการค้ นหา (Searching) การซื ้อ (Purchasing)
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การใช้ สอย (Using) การประเมินค่า (Evaluating) และการใช้ จ่าย (Disposing) สินค้ าและบริ การที่
คาดว่าจะตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค
Arnould, Price and Zinkhan (2005 อ้ างถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร, 2551)) ได้ กล่าวว่า
ขอบเขตของพฤติกรรมผู้บริ โภคประกอบไปด้ วย การได้ มา (Acquiring) การใช้ สอย (Using) และ
การจัดการ (Disposing) กับผลิตภัณฑ์ การบริ การ แนวความคิดหรื อประสบการณ์ของผู้บริ โภคซึ่ง
มีทงแบบปั
ั้
จเจกและแบบกลุม่
ส่วนในประเทศไทยชูชยั สมิทธิไกร (2551) ได้ ให้ ความหมายพฤติกรรมผู้บริ โภคไว้ ว่า เป็ น
การกระทาทังปวงของผู
้
้ บริ โภคที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหา การบริ โภค และการจับจ่ายสินค้ าและ
บริการ โดนเน้ นกระบวนการทางจิตใจที่เกิดขึ ้นก่อนและหลังการกระทา
สรุปได้ ว่าพฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึงการกระทาหรื อกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องกับ
การได้ มา การใช้ สอยและการจัดการกับสินค้ า และบริ การ แนวความคิด หรื อประสบการณ์ของ
ผู้บริโภค เพื่อสนองความต้ องการของบุคคลโดยเน้ นกระบวนการทางจิตใจของผู้ที่แสดงพฤติกรรม
นัน้
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ ศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคเกี่ยวกับการได้ มาโดยจะเน้ นที่กระบวนการ
ตัดสินในซื ้อ โดย Dewey (มปป. อ้ างถึงใน ศุภร เสรี รัตน์, 2540) ได้ แบ่งเป็ น 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ การ
ตระหนักถึงความต้ องการ (Problem Recognition) การแสวงหาข้ อมูล (Search for Information)
การประเมินทางเลือก (Evaluation of Data) การตัดสินใจ (Decision) และการประเมินผลหลังการ
ซื ้อ (Post Purchase Evaluation)
การตระหนักถึงความ
ต้ องการ
การแสวงหาข้ อมูล
การประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซื ้อ

ความตังใจซื
้ ้อ
สถานการณ์ขณะ
ตัดสินใจ
ระยะเวลาที่ใช้ ตดั สินใจ

การประเมินผลหลัง
การซื ้อ
ภาพที่ 2.5 กระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค (The Consumer Buying Decision Process)
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การตระหนักถึงความต้ องการ (Problem Recognition) หรื อการตระหนักถึงปั ญหานันเกิ
้ ด
ขึ ้นมาจากความจาเป็ น ซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุ้น แบ่งเป็ นสิ่งกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) และสิ่ง
กระตุ้นภายนอก (External Stimuli) เมื่อผู้บริ โภคทราบถึงความต้ องการในสินค้ าหรื อบริ การแล้ ว
ลาดับขันต่
้ อไปผู้บริ โภคก็จะทาการแสวงหาข้ อมูล (Search for Information) เพื่อใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจ โดยแหล่งข้ อมูลของผู้บริ โภคแบ่งเป็ นแหล่งบุคคล (Personal Sources) แหล่งทางการค้ า
(Commercial Sources) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) และแหล่งประสบการณ์
(Experiential Sources) ซึ่ง เกิ ดจากการประสบการณ์ ส่วนตัวของผู้บริ โภคที่ เคยทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ มาก่อน
เมื่อได้ ข้อมูลแล้ ว ในขันต่
้ อไปผู้บริ โภคก็จะทาการประเมินทางเลือก (Evaluation of
Alternatives) โดยในการประเมินทางเลือกนัน้ ผู้บริโภคต้ องกาหนดเกณฑ์หรื อคุณสมบัติที่จะใช้ ใน
การประเมินก่อน เช่น เมื่อต้ องการซื ้อน ้าผลไม้ ผู้บริ โภคจะกาหนดเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ สีสนั รสชาติ
ราคา ลักษณะบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น
หลังจากที่ได้ ทาการประเมินทางเลือกแล้ ว ผู้บริ โภคก็จะเข้ าสู่ในขันของการตั
้
ดสินใจซื ้อ
(Purchase Decision) เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ บู ริ โภคพร้ อมที่จะกระทาการตัดสินใจสาหรับทางเลือกที่ได้
กาหนดไว้ แล้ วจากทางเลือกต่างๆ โดยเลือกทางเลือกที่ดีที่สดุ เพื่อสนองความต้ องการนัน้ ดังนัน้ สิ่ง
ที่เกิดขึ ้นในขันนี
้ ้คือ ความตังใจที
้ ่จะกระทาการซื ้อสินค้ าชนิดใดชนิดหนึ่ง หรื อตรายี่ห้อใดตรายี่ห้อ
หนึ่ง ส่วนปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจซื ้อ ขึ ้นอยู่กับ ความตังใจซื
้ ้อ (Intention to Buy)
สถานการณ์ ในขณะที่ทาการตัดสินใจ (Situational Influences) และระยะเวลาที่ใช้ สาหรั บ
ตัดสินใจ (Decision Time) ต่อมาหลังจากที่ผ้ บู ริ โภคได้ ทาการตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อบริ การไปแล้ ว
นันผู
้ ้ บริโภค
จะเข้ าสู่ขนตอนการประเมิ
ั้
นผลหลังการซื ้อ (Post Purchase Behavior) เป็ นการประเมิน
ความพึงพอใจซึ่งเกิดจากการที่ผ้ บู ริ โภคทาเปรี ยบเทียบสิ่งที่เกิดขึ ้นจริ งกับสิ่งที่คาดหวัง ถ้ าคุณค่า
ของสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับจริ ง ตรงกับหรื อสูงกว่าที่คาดหวัง ผู้บริ โภคก็จะเกิดความพึงพอใจใน
สินค้ าหรื อบริ การนัน้ โดยถ้ าผู้บริ โภคมีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติก รรมในการซื ้อซ ้า หรื อบอกต่อ
เป็ นต้ น แต่เมื่อใดก็ตามที่คณ
ุ ค่าที่ได้ รับจริ งต่ากว่าที่ได้ คาดหวังเอาไว้ ผู้บริ โภคก็จะเกิดความไม่พึง
พอใจพฤติกรรมที่ตามมาก็คือ ผู้บริ โภคจะเปลี่ยนไปใช้ ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน และมีการบอก
ต่อไปยังผู้บริ โภคคนอื่นๆ ด้ วย จากข้ างต้ น ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั จะขอกล่าวถึงเฉพาะความ
ตังใจซื
้ ้อเท่านัน้ โดยศุภร เสรี รัตน์ (2540) ได้ ให้ ความหมายของคาว่า ความตังใจซื
้ ้อ (Intention to
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Buy) ว่าหมายถึง การที่ผ้ บู ริ โภคพร้ อมจะเลือกทางเลือกใดก็ตามที่ดีที่สดุ ที่จะสอดคล้ องกับการ
แก้ ไขปั ญหาของเขา ความตังใจซื
้ ้อเป็ นสิ่งสาคัญที่จะนาไปสู่การซื ้อจริ งโดยจะมีการพิจารณาข้ อดี
คุณภาพ และผลประโยชน์ทงหมดของสิ
ั้
นค้ า เพื่อทาการเปรี ยบเทียบกัน และสรุปเป็ นทางเลือกที่
สอดคล้ องกับความต้ องการที่เกิดขึ ้น ส่วน Haward (1944 อ้ างถึงใน วันดี ฉัตรธนะสิริเวช, 2551)
กล่าวว่า ความตังใจซื
้ ้อเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับจิตใจที่บง่ บอกถึงแผนการของผู้บริ โภคที่จะ
ซื ้อตราสินค้ าตราใดตราหนึง่ ความมัน่ ใจของผู้บริโภคในการประเมินตราสินค้ าที่ผา่ นมา
สรุป ความตังใจซื
้ ้อ คือ การที่ผ้ บู ริ โภคพร้ อม และมีความต้ องการจับจ่ายเพื่อซื ้อสินค้ า
อย่างใดอย่างหนึง่ ที่สอดคล้ องกับความต้ องการ ซึ่งความตังใจซื
้ ้อเกิดจากทัศนคติ และความมัน่ ใจ
ของผู้บริโภคต่อตราสินค้ า

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดผ่ านสื่อสังคมออนไลน์
มนุษย์เป็ นสังคมที่ต้องมีการสื่อสารข้ อมูลถึงกันและกัน ซึ่งในสมัยโบราณมนุษย์สื่อสาร
ข้ อมูลด้ วยวิธีการที่ไม่ซบั ซ้ อนนัก เช่น ปากเปล่า ม้ าเร็ ว และนกพิราบสื่อสาร ต่อมาได้ มีการ
ปรับเปลี่ยนการสื่อสารข้ อมูลเป็ นจดหมาย โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ จากนัน้ เมื่อเข้ าสู่ยคุ ที่มีเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตเข้ ามาเกี่ยวข้ องการสื่อสารข้ อมูลของมนุษย์มีการปรับเปลี่ยนเป็ นสื่อ
ที่เกี่ยวข้ องกับ อิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้น เช่น บริ การ IRC (Internet Relay Chat) โปรแกรมพูดคุย
(Chat Programs) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail หรื อ Email) และเว็บบอร์ ด
(Webboard) จวบจนถึงปั จจุบนั มนุษย์เริ่ มมีการสื่อสารข้ อมูลในชีวิตประจาวันถึงกันและกันด้ วย
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ , 2554)
สื่อสังคมออนไลน์ คือ สื่อที่ผ้ สู ่งสารแบ่งปั นสาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไปยังผู้รับสารผ่าน
เครื อข่ายออนไลน์ โดยสามารถโต้ ตอบกันระหว่างผู้สง่ สารและผู้รับสาร หรื อผู้รับสารด้ วยกันเอง ซึ่ง
สามารถแบ่งสื่อสังคมออนไลน์ออกเป็ นประเภทต่างๆ ที่ใช้ กนั บ่อยๆ คือ บล็อก (Blogging) ทวิต
เตอร์ และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Networking) และการ แบ่งปั นสื่อทางออนไลน์ (Media Sharing)
2.5.1 การตลาดบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network Marketing)
คือ การตลาดที่ มุ่งเน้ นไปที่การกระจายข้ อมูลข่าวสารผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็ น
สาคัญ โดยช่องทางการตลาดบนโซเชี ยลเน็ตเวิร์ค เป็ นลักษณะ One to Many คือมี การ
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แพร่ กระจายของข่าวสารจากหนึ่งออกไปได้ เป็ นทวีคณ
ู และการรับฟั งความคิดเห็นจากผู้บริ โภค
เป็ นไปได้ ง่ายกว่า เข้ าถึงมากกว่า เพราะความไม่ เป็ นทางการของรู ปแบบการสื่อสาร ทุกวันนีม้ ี
ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ค เป็ นจ านวนมาก และมี ผ้ ูท าการตลาดบนโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ค มาก
เช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็ นบริ การที่สามารถใช้ งานได้ ฟรี (หากต้ องการ Option เพิ่มเติมมักต้ อง
เสียค่าใช้ จ่าย เช่น การดูสถิติผ้ เู ข้ าชมโฆษณา การเลือกแสดงโฆษณาให้ ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
เป็ นต้ น)
สถิตขิ องสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล คาดการณ์จานวนประชากร
ของไทย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ว่าจะมีจานวนประชากรทังสิ
้ ้น 64.6 ล้ านคน เป็ นชาย 31.4
ล้ าน และหญิง 33.1 ล้ าน ในจานวนนี ้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 7.79 ล้ านคน ช่วงเด็กและ
วัยรุ่น (นักเรี ยน นักศึกษา อายุ 6-21 ปี ) มี 14 ล้ านคน จานวนนี ้มีการเข้ าถึงและใช้ งานอินเตอร์ เน็ต
25 ล้ านคน (บริษัท ศูนย์วิจยั นวัตกรรมอินเตอร์ เน็ตไทย จากัด, 2555)
การใช้ งานอินเตอร์ เน็ตตามภูมิภาค กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลรวมกันคิดเป็ น 1 ใน 3
ของทังประเทศ
้
และถ้ ารวมจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลางจะคิดเป็ น 1 ใน 2 ของประเทศ ส่วนภาคเหนือ
ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีการใช้ งานน้ อยที่สดุ เฉลี่ยแล้ วประมาณภาคละ 10%
ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ งานอินเตอร์ เน็ต ผู้ชายใช้ งานอินเตอร์ เน็ตมากกว่าผู้หญิง คิดเป็ น 55%
และ 45% ตามลาดับ ในจานวนนี ้เป็ นนักเรี ยนและนักศึกษาถึง 34% นัน่ หมายถึงเป็ นผู้ที่มีอายุต่า
กว่า 22 ปี เป็ นส่วนใหญ่ (ข้ อมูลจากการสารวจของ True Hit พบว่าเป็ นช่วงอายุ 12-17 ปี เป็ นส่วน
ใหญ่) ใน 25 ล้ านคนที่ใช้ งานอินเตอร์ เน็ต ได้ สมัครเป็ นสมาชิกเฟซบุ๊ค (Facebook) 16.4 ล้ าน
Account (ในจานวนนี ้ บางคนมี Account มากกว่า 1 Account) เฉพาะในกรุ งเทพมีจานวน
ผู้ใช้ งาน 8.6 ล้ าน Account หรื อคิดเป็ นครึ่งหนึ่งของทังประเทศ
้
หมายความว่าถ้ ามีการโฆษณา
อะไรบางอย่างลงบน Facebook จะมีโอกาส 50% ที่ผ้ รู ับชมจะอาศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ
จากอัต ราการส่ง ผ่ า นข้ อ มูล (Bandwidth) ในประเทศสูง กว่ า การเรี ย กข้ อ มูล จาก
ต่างประเทศเกือบ 1 เท่าตัว หมายถึงคนนิยมใช้ งานเว็บไซต์ภายในประเทศมากกว่าต่างประเทศ
หมายถึงเว็บไซต์ที่มี Host อยู่ในประเทศไทย ซึ่งโดยมากแล้ วเป็ นเว็บไซต์ภาษาไทย ที่นาเสนอ
ข้ อมูล ข่าวสาร หรื อกิจการภายในประเทศ
สถิติจากทรูฮิต (True Hit) ซึ่งเป็ นเว็บไซต์จดั อันดับความนิยมของเว็บไซต์ในประเทศไทย
เมื่อปี 2554 พบว่าหมวดเว็บไซต์ยอดนิยมอันดับ 1 คือหมวดบันเทิง ตามมาด้ วยเกม และเว็บ
บอร์ ด บล็อก ไดอารี่ ทัง้ 3 หมวดนี ้รวมกันคิดเป็ น 61% ของทังหมด
้
ส่วนอันดับถัดมาคือ ข่าว
ช็อปปิ ง้ กีฬา และธุรกิจ ข้ อสังเกตคือ เว็บไซต์ที่มีการใช้ บริ การมาก ส่วนมากเป็ นเว็บไซต์ด้านความ
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บันเทิง และเรื่ องทัว่ ๆ ไป มากกว่าเรื่ องที่เฉพาะเจาะจง เฉพาะเว็บบันเทิงมีการใช้ งานถึง 37.5%
จากจานวนการใช้ งานทังหมด
้
ในขณะที่เว็บไซต์ที่ได้ รับความนิยมต่าสุด 4 อันดับแรก คือ เว็บกลุ่ม
สุขภาพ 0.25%, เว็บอสังหาริมทรัพย์ 0.72%, และเว็บหน่วยงานราชการ 1.08%
สาหรับอันดับเว็บไซต์ที่มีผ้ เู ยี่ยมชมสูงสุด 10 อันดับแรก (วัดจากเครื่ องมือของ True Hit)
ได้ แก่ 1) sanook.com 2) mthai.com 3) kapook.com 4) dek-d.com 5) manager.co.th 6)
exteen.com 7) teenee.com 8) truelife.com 9) thairath.co.th และ 10) siamsport.co.th
สังเกตว่า 3 อันดับแรกเป็ นเว็บที่เน้ นเรื่ องบันเทิงเป็ นหลัก ส่วนอันดับที่ 4 เป็ นเว็บที่ขาย
ความเป็ นชุมชนออนไลน์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา ใน 10 อันดับนี ้ มีเว็บที่
นาเสนอข่าว 3 เว็บ และมี 1 เว็บที่เป็ นเว็บบล็อก
2.5.2 พฤติกรรมการเข้ าถึงข้ อมูล หรื อพฤติกรรมการเล่ นอินเตอร์ เน็ต
การเข้ าถึงข้ อมูลโดยการพิมพ์ URL ของเว็บไซต์โดยตรง หรื อการคลิกจาก Favourite คิด
เป็ น 48% หรื อเกือบครึ่ งของการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตเป็ นเว็บที่เข้ าเป็ นประจาอยู่แล้ ว ส่วนการเข้ า
ผ่าน Search Engine และลิ ้งค์ที่เชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์อื่นคิดเป็ น 38% และ 14% ตามลาดับ ซึ่ง
ในกรณีหลังมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น 2.56%
สถิติการกดลิ ้งค์จาก Facebook เพื่อไปยังเว็บไซต์อื่นเพิ่มสูงขึ ้นจาก 2 แสนครัง้ ต่อเดือน
เป็ น 9 แสนครัง้ ภายในปี เดียว และการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือมีจานวนเพิ่มมากขึ ้น
เป็ น 3 เท่าตัว
ข้ อมูลล่าสุดสารวจโดย Social Inc. เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เผยแพร่ ที่ Marketeer
จานวนผู้ใช้ งาน Facebook ของยังคงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องเป็ น 28 ล้ าน Account โตขึ ้น 53% และ
จัดว่ามีอนั ดับการใช้ งานเป็ นลาดับที่ 9 ของโลก โดยใน 28 ล้ าน Account นัน้ Active ที่ 85%
พฤติกรรมการใช้ งานของ User กว่าครึ่งคือการโพสต์รูป ตามมาด้ วยการ Check-In จนอาจกว่าได้
ว่า ผู้ใช้ งานนิยมเล่าเรื่ องราวต่างๆ ผ่านทางภาพถ่าย และบอกกับเพื่อนฝูง ว่าตอนนี ้กาลังทาอะไร
อยูท่ ี่ไหน ส่วนการแชร์ ลิ ้งค์และวีดีโอ ไม่คอ่ ยเป็ นที่นิยมเท่าไรนัก
กล่าวโดยสรุป ในปั จจุบนั ผู้คนเริ่มหันมาใช้ สื่อสังคมออนไลน์แทนสื่อแบบเดิมๆ กันมากขึ ้น
ในการสื่อสารข้ อมูลถึงกัน ซึ่งในช่วงเริ่ มแรก การใช้ สื่อสังคมออนไลน์ มักใช้ ในลักษณะของงาน
อดิเรก สื่อสารกันระหว่างตนเองกับคนรู้จกั ใกล้ ตวั จากนันได้
้ มีการขยายการประยุกต์ใช้ ส่ภู าคธุรกิจ
ซึ่งได้ รับการตอบรับจากผู้คนอย่างกว้ างขวาง สาเหตุสาคัญที่ทาให้ สื่อสังคมออนไลน์ได้ รับความ
นิยมขึ ้นเรื่ อยๆ มาจากการใช้ งานที่ง่าย เข้ าถึงกลุ่มคนได้ รวดเร็ ว มีการแสดงความคิดเห็นไปมา
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และสื่อที่นามาแบ่งปั นมีลักษณะหลากหลาย รวมทังการพั
้
ฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการ
สื่อสารและอินเทอร์ เน็ต ทาให้ มีแนวโน้ มค่อนข้ างชัดเจนว่า สื่อสังคมออนไลน์จะเป็ นสื่อหลักของ
ผู้คนในโลกอนาคตอย่างแท้ จริ ง การใช้ เครื อข่ายทางสังคมออนไลน์ในการหาข้ อมูลและเพื่อเป็ น
การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ในรู ปแบบความบันเทิงด้ วยการสื่อสารผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดย
ผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดย Rogers (อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ, 2541, น.122) ได้ ศกึ ษา
คุณลักษณะของสื่อใหม่ดงั กล่าวนี ้จะมีผลต่อเนื่องไปถึงการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์มนุษย์และ
สังคม 3 ประการ คือ
1) ลักษณะของ Inactivity ของสื่อ คือ มีการตอบโต้ การสื่อสารระหว่าง 2 ฝ่ าย การ
ตอบโต้ แบบฉับพลันทันใดจะทาให้ มิติทางด้ านการละและเทศะของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก
2) ลักษณะ Individualize/Demassified แต่เดิมนันรู
้ ปแบบการสื่อสารมวลชนจะ
เป็ นแบบ "มวลชน” ทุกคนจะรอดูรายการทุกอย่างเหมือนกัน แต่เมื่อมีความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี
การสื่อสารแล้ วผู้ใช้ สารสามารถเลือกใช้ สื่อได้ ตามความต้ องการ
3) ลักษณะ Asynchronous Nature of New Communication สามารถแบ่งกันเป็ น
ส่วนๆ ได้ เช่นการนาเสนอข่าวสารต่างๆ การเก็บข้ อมูลข่าวสารแยกไว้ ในที่ตา่ งๆ ได้
กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ (2543, น.105) ได้ กล่าวถึงคุณลักษณะของการสื่อสาร
แบบใหม่ในรูปแบบอินเตอร์ เน็ตไว้ ดงั นี ้
1) การไหลของข่าวสารจากผู้ส่งหลายคนสู่ผ้ รู ับหลายคนและเป็ นการสื่อสารข้ อมูล
ของบุคคลหนึง่ หรื อกลุม่ หนึง่ ที่สง่ ไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ บริ การเครื อข่ายผู้ใช้ ข่าวสาร นอกจากนี ้
ยังลดข้ อจากัดด้ านของเวลา และระยะทางการสื่อสารออกไป เพราะไม่ว่าผู้ส่งสารจะอยู่บริ เวณซีก
โลกใดๆ ของโลกก็สามารถสื่อสารกันได้
2) ผู้สง่ สารมีความรู้อย่างมากต่อผู้รับสารเนื่องจากระบบ Interactive
3) การแบ่งประเภทของผู้รับสารสูงมากเป็ นรายบุคคล
4) ระดับการตอบโต้ สงู
5) ปฏิกิริยาป้อนกลับมีบ้างแต่ก็ยงั มีข้อจากัดอาจจะฉับพลันหรื อต้ องรอ
6) ศักยภาพในการเก็บรักษาข่าวสารสูงมาก
7) ลักษณะอวัจนภาษาค่อนข้ างมาก
8) ผู้สื่อสารทังสองฝ่
้
ายสามารถควบคุมการไหลของสารได้ เท่าเทียมกัน

47
9) การสื่อสารจากจุดศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ บริการเฉพาะกลุม่ คือการสื่อสารจากบุคคล
หนึ่งไปยังศูนย์บริ การโดยที่ผ้ รู ับต้ องเป็ นสมาชิกหรื อลงทะเบียนไว้ และการเข้ าถึงข้ อมูลนี ้ได้ จะ
ต้ องการใช้ ชื่อและรหัสผ่านด้ วย

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
อัศรี จารุ โกศล และคณะ (2554) ได้ ศกึ ษาปั จจัยด้ านจิตสังคมในผู้สนใจทาศัลยกรรม
ความงาม มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจข้ อมูลพื ้นฐาน ลักษณะประชากรของกลุ่มผู้สนใจทาศัลยกรรม
ความงาม และเพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยทางจิตสังคม วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ที่
สนใจ และไม่สนใจทาศัลยกรรมความงามซึ่งมีอายุระหว่าง 18-60 ปี จานวนทังสิ
้ ้น 250 ราย เก็บ
ข้ อมูลเป็ นรายบุคคลโดยใช้ แบบสอบวัดปั จจัยด้ านจิตสังคม แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองฉบับ
รูปภาพ (The Pictorial Thai Self-esteem Scale: PTSS) และแบบวัดสุขภาพจิตในคนไทย (The
Thai Mental Health Questionnaire: TMHQ) วิเคราะห์ ความแตกต่างของปั จจัยทางจิตสังคม
รายด้ าน ระหว่างผู้ที่สนใจ และไม่สนใจทาศัลยกรรมความงามโดยใช้ Independent t-test, Oneway ANOVA และ ANCOVA ผลการศึกษาปั จจัยด้ านจิตสังคมที่พบความแตกต่างในกลุ่ม
ตัวอย่างที่สนใจทาศัลยกรรม และไม่สนใจทาศัลยกรรมความงาม ได้ แก่ ปั จจัยด้ านการรับรู้
ภาพลักษณ์ ปั จจัยด้ านสื่อ และการเปรี ยบเทียบ และปั จจัยด้ านสุขภาพจิตในกลุ่มย่อย 3 ด้ าน
ได้ แก่ อาการซึมเศร้ าอาการวิตกกังวล และ อาการโรคจิต นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเพิ่มเติมใน 2
ปั จจัยแรกคือปั จจัย ด้ านการรับรู้รูปลักษณ์ และปั จจัยด้ านสื่อและการเปรี ยบเทียบถึงความเป็ น
อิสระต่อกันของตัวแปร พบว่ามีเฉพาะปั จจัยด้ านสื่อและการเปรี ยบเทียบ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ สรุปผลการศึกษานี ้ ชี ้ให้ เห็นว่าแม้ ปัจจัยด้ านการรับรู้ภาพลักษณ์ ปั จจัยด้ านสื่อ
และการเปรี ยบเที ยบ และปั จ จัยด้ านสุขภาพจิ ตจะมี ความเกี่ ยวข้ องกับความไม่พึง พอใจใน
รูปลักษณ์ แต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องมากที่ สดุ กับผู้ที่ไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์ และเลือกที่จะแก้ ไขปั ญหา
โดยการตัดสินใจทาศัลยกรรมความงาม ได้ แก่ ปั จจัยด้ านสื่อและการเปรี ยบเทียบ
ชญาณ ลาเภา (2556) การศึกษาทัศนคติ การรับรู้ และพฤติกรรมการบริ โภคตามกระแส
เกาหลีนิยม การศึกษาครัง้ นี ม้ ีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติ การรับรู้ และ
พฤติกรรมการบริ โภคกระแสแบบเกาหลีนิยม 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติและ
ปั จจัยในการบริ โภคสินค้ าไทยแบบเกาหลีนิยม โดยเป็ นการวิจัยเชิง ปริ มาณ (Quantitative
Method) ใช้ วิธีการวิจยั แบบสารวจ (Survey Research) โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล จากตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี
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จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปทุมธานี จานวน 385 หน่วยตัวอย่าง ใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชันภู
้ มิสองขันตอน
้
(Two–Stage Stratified Random Sampling) และสถิติที่ใช้ คือสถิติเชิง
พรรณนา การทดสอบค่าเฉลี่ยแบบที (t–Test) การทดสอบความแปรปราน (ANOVA) การทดสอบ
ค่าไคสแควร์ และการวิเคราะห์สมั ประสิทธิสหความสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson’s Correlation
Coefficient) ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยทางประชากรที่สาคัญที่มีอิทธิพลต่อปั จจัยทางทัศนคติจะ
ประกอบไปด้ วย เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ สาหรับพฤติกรรมในการรับรู้กระแสจะมาจาก
สองช่องทางหลัก คือ สื่อโทรทัศน์-วิทยุ และสื่อออนไลน์ และกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ
คือ เพื่อน เมื่อทดสอบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างทัศนคติตา่ งๆ และปั จจัยในการตัดสินใจ
ซื ้อพบว่า ปั จจัยด้ านคุณค่าทางสังคมและการยอมรับจากคนรอบข้ างเป็ นปั จจัยสาคัญในเกือบทุก
กลุ่มสินค้ าและบริ การ นอกจากนี ้ พบว่า ทิศทางความต้ องการของกระแสการตลาดแบบเกาหลี
นิยมยังอยูใ่ นทางบวกทุกกลุม่ สินค้ าและบริ การ โดยส่วนใหญ่เห็นว่ายังเป็ นที่ต้องของตลาดอีกเป็ น
เวลาไม่ต่ากว่า 2-5 ปี
ภคพล เกษรบัว (2555) จากการศึกษาวิจยั อิทธิพลเครื อข่ายสังคมออนไลน์ตอ่ การรับรู้กล
ยุทธ์การสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีตอ่ การรับรู้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้ าถึงกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเพื่อศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีตอ่
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิง
สารวจ (Exploratory Research) โดยมุ่งศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาว
ไทย และชาวต่างประเทศ จานวน 400 คน ที่เป็ นกลุ่มแฟนเพจและผู้ติดตามข้ อมูลการท่องเที่ยว
ประเทศไทยผ่านระบบสังคมออนไลน์ และนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศที่ใช้ บริ การ
ข้ อมูลข่าวสารของสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายในประเทศไทย จานวน 15 แห่ง
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่งได้ แก่การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้ วยสถิติ ผลการศึกษาพบว่า เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั
การรับรู้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวมีการ
ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการค้ นหาติดตามข้ อมูลด้ านการบริ การท่องเที่ยว และสามารถรับรู้ และ
เข้ าถึงกลยุทธ์ การตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของการ
ท่อ งเที่ ยวแห่ง ประเทศไทย ที่ ไ ด้ น าข้ อมูล ด้ า นบริ การการท่อ งเที่ ยวมาประยุกต์ พัฒ นาเป็ น

49
แอพพลิเ คชั่นที่เ รี ยกว่า “Amazing Thailand” ซึ่ง ประกอบด้ วยข้ อมูลที่ เป็ นประโยชน์ ต่อ
นักท่องเที่ยวที่นิยมวางแผนการท่องเที่ยวด้ วยตนเอง และมีการเตรี ยมแผนการท่องเที่ยวล่วงหน้ า
เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั นักท่องเที่ยวในการวางแผนการท่องเที่ยว และเอื ้อให้ นกั ท่องเที่ยวใช้
เวลาท่องเที่ยวนานขึ ้นและใช้ จ่ายมากขึ ้น โดยพบว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี
ซึง่ เป็ นกลุม่ นักศึกษา และกลุม่ เริ่มวัยทางานที่สามารถเข้ าถึงสื่อสังคมออนไลน์มากที่สดุ
พัชร์ พิชา ปวันรักข์พงษ์ (2552) ศึกษาเรื่ อง ดารานักแสดงหญิงกับศัลยกรรมเสริ มความ
งาม งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลทาให้ ดารานักแสดงหญิงตัดสินใจศัลยกรรม
เสริ มความงาม รวมถึงผลกระทบต่างๆ ทังทางด้
้
านบวกและด้ านลบจากการทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงามตลอดจนการสร้ างค่านิยมที่เหมาะสมและถูกต้ องของอาชีพดารานักแสดงในยุคปั จจุบนั
โดยกรณีศกึ ษาเป็ นกลุ่มดารานักแสดงหญิงที่ผ่านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม ไม่จากัดอายุ
จานวน 20 คน และดารานักแสดงหญิงที่ไม่ได้ ทาศัลยกรรมเสริ มความงาม จานวน 5 คน ผล
การศึกษาพบว่าปั จจัยที่ทาให้ ดารานักแสดงหญิงตัดสินใจทาศัลยกรรมเสริ มความงามเป็ นผลจาก
บทบาททางอาชีพในแง่ของการเป็ นดารานักแสดงที่ต้องอาศัยหน้ าตา รูปร่างและบุคลิกภาพที่ดดู ี
เป็ นองค์ประกอบสาคัญ ในวงการบันเทิงประมาณ 80-90 เปอร์ เซ็นต์ของดารานักแสดงล้ วนผ่าน
การทาศัลยกรรมเสริ มความงามมาแล้ ว การศัลยกรรมเสริ มจมูก เป็ นอันดับแรกที่คนในวงการ
บันเทิงจะต้ องทา รองลงมาคือศัลยกรรมตา และศัลยกรรมเสริ มหน้ าอก นอกจากบริ บททางด้ าน
อาชีพจะเป็ นตัวบังคับให้ ดารานักแสดงต้ องคานึงถึงเรื่ องความสมบูรณ์ของรูปร่างหน้ าตาเป็ นหลั ก
แล้ ว ปั จจัยอื่นๆ เช่น ต้ นสังกัดสัง่ ให้ ทา ดังนันการมี
้
หน้ าตาและบุคลิกภาพที่ดดู ี นับว่าเป็ นด่านแรก
ที่จะนาไปสู่ความสาเร็ จได้ ประกอบกับอิทธิ พลของสื่อในยุคปั จจุบนั และความก้ าวหน้ าทาง
วิทยาศาสตร์ ก็มีส่วนทาให้ มนุษย์สามารถลบข้ อจากัดทางธรรมชาติในแง่ ของรู ปร่ างหน้ าตาได้
ผู้หญิงจึงสามารถออกแบบรูปร่างหน้ าตาโดยการศัลยกรรมความงาม อีกทังมาตรฐานความงาม
้
ของสังคมที่นิยมความงามแบบตาโต จมูกโด่ง อกอึ๋ม จึงทาให้ เรื่ องศัลยกรรมความงามจึงเป็ นเรื่ อง
ปกติที่ยอมรั บกัน ได้ ใ นสัง คม ถึง แม้ ว่าการท าศัล ยกรรมเสริ ม ความงามของผู้ห ญิ ง เป็ นการ
แสดงออกถึงอานาจของระบบทุนนิยมที่มีตอ่ ร่ายกายผู้หญิง เธอต้ องเผชิญกับความเจ็บปวดจาก
การทาศัลยกรรมเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหน้ าที่การงานและเงินทอง ไม่ว่าจะเป็ นจากแรงผลักดัน จาก
คาแนะนาของผู้ใหญ่ เพื่อนๆ ในวงการ หรื อคนใกล้ ชิด หรื อแม้ กระทัง่ เพื่อเสริ มโหงวเฮ้ ง เพิ่มความ
มัน่ ใจ เป็ นต้ น นับว่าเป็ นแรงจูงใจที่สาคัญในการก่อให้ เกิดพฤติกรรมดังกล่าว
พรอุมา วิเศษวุฒิ และคณะ (2549) ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติและการทาศัลยกรรมเพื่อความ
งามของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติการ
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ทาศัล ยกรรมความงามของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ศัลยกรรมความงามของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า 1) ประชาชนส่วน
ใหญ่ร้ ู จักการทาศัลยกรรมมากถึง ร้ อยละ 94.5 โดยทราบจากดารานักแสดงเป็ นส่วนใหญ่
ประชาชนมี การกลัวศัล ยกรรมเป็ นส่วนมากจึง ไม่เคยคิดที่ จ ะทาศัลยกรรม แต่อาชี พ ที่ นิย ม
ทาศัลยกรรมเป็ นส่วนมากได้ แก่ อาชีพดารานักแสดง 2) ประชาชนส่วนใหญ่ๆ ไม่เคยทาศัลยกรรม
แต่มีประชาชนส่วนหนึ่งทาศัลยกรรมมากกว่า 3 ครัง้ ร้ อยละ 1.5 และประชาชนที่มีโอกาส
ทาศัลยกรรมส่วนใหญ่คดิ จะทาศัลยกรรมส่วนจมูกมากที่สดุ และโรงพยาบาลเอกชนเป็ นสถานที่ที่
ประชาชนไว้ วางใจที่จะเข้ าไปทาศัลยกรรมมากที่สดุ 3) ประชาชนได้ รับข้ อมูลการทาศัลยกรรมจาก
สื่อโฆษณา โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือ เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ สื่อบุคคล เช่น เพื่อน และบุคคล
รอบข้ าง อันดับสามคือ ดารานักแสดง และอันดับสุดท้ ายคือ โรงพยาบาล
กชมน วิบลู ย์จนั ทร์ (2549) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การศูนย์ศลั ยกรรม
ความงามของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การศูนย์ ศัลยกรรมความงามของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
เปรี ย บเที ย บปั จ จัย การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารศูน ย์ ศัล ยกรรมความงามของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้บริ โภคส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิงจานวน 184 คน มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 136 คน อาชีพพนักงานเอกชน
จานวน 69 คน การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 171 คน รายได้ ระหว่าง 10,001-30,000 บาท
จานวน 120 คน 2) ปั จจัยการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การศูนย์ศลั ยกรรมความงามของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมมีน้าหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ทางด้ านรายได้ พบว่า
ผู้บริ โภคมีปัจจัยการตัดสินใจมากที่สุดในด้ านบุคลากรผู้ให้ บริ การเป็ นอันดับแรก รองลงมาได้ แก่
ด้ านการเสริมบุคลิกภาพ ความเชื่อเกี่ยวกับโหงวเฮ้ งและ นรลักษณ์ศาสตร์ ด้ านสถานที่ และด้ าน
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจทาศัลยกรรม
วาทินี เรื อนไทย (2549) ศึกษาเรื่ อง การเปิ ดรับสื่อและทัศนคติของวัยรุ่ นในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีตอ่ การทาศัลยกรรมเสริ มความงาม โดยศึกษาเฉพาะวัยรุ่นที่มีความสนใจแต่
ยังไม่ได้ ทาศัลยกรรมในช่วงอายุตงแต่
ั้
18-25 ปี ทัง้ เพศชายและเพศหญิ งที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทงสิ
ั ้ ้น 400 คน เป็ นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 22-25 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมีสถานะเป็ นนิสิต/
นักศึกษา โดยมีรายได้ ประจาต่อเดือนน้ อยกว่า 10,000 บาทมีจานวนมากที่สดุ 2) กลุ่มตัวอย่างได้
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริ มความงามจากสื่อโทรทัศน์มากที่สดุ รองลงมาคือ
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หนังสือพิมพ์ และสื่อที่เปิ ดรับน้ อยที่สดุ คือ สื่ออื่นๆ ซึ่งระบุเป็ นโฆษณาที่อยู่ในตู้โทรศัพท์ และติดที่
รถแท็กซี่ สื่อที่สามารถให้ ข้อมูลข่าวสารได้ อย่างมีป ระสิทธิภาพมากที่สุด คือ การแนะนาจาก
ศัลยแพทย์ รองลงมาคือ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ และสื่อทางการแนะนา
จากนักแสดงนักร้ อง นักการเมืองเป็ นสื่อที่น้อยที่สดุ 3) กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
การทาศัลยกรรมเสริ มความงามในระดับปานกลาง มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวการทาศัลยกรรม
จมูกมากที่สดุ รองลงมาคือ การทาตาสองชัน้ และมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเสริ มเต้ านม
น้ อยที่สุด 4) กลุ่มตัวอย่างทาศัลยกรรมความงามมีเหตุผลเพื่อแก้ ไขข้ อบกพร่องของตนเอง เช่น
จมูกแบน ตาชันเดี
้ ยว หน้ าอกเล็กมากที่สดุ รองลงมาคือ ช่วยสร้ างความมัน่ ใจในตนเองและเพื่อ
แก้ ปัญหาความพิการแต่กาเนิด เพื่อแก้ ปัญหาความพิการภายหลังอุบตั ิเหตุ ต้ องการปรับเปลี่ยน
หน้ าตา หรื อรูปร่างเฉพาะบางส่วนให้ ตรงกับโหงวเฮ้ ง โชคชะตาราศีและการทานายต่างๆ จานวน
เท่ากัน กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติตอ่ การทาศัลยกรรมเสริมความงามโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 5)
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จานวน 268 คนมีแนวโน้ มการตัดสินใจไม่ทาศัลยกรรมเสริ มความงาม
แน่นอนมากที่สดุ รองลงมาคือยังไม่แน่นอน มีจานวน 111 คน และวัยรุ่นมีแนวโน้ มการตัดสินใจ
ทาศัลยกรรมเสริมความงามแน่นอนน้ อยที่สดุ จานวน 21 คน
ปณิชา นิตพิ รมงคล (2554) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของ
คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน อายุตงแต่
ั ้ 19-40 ปี พบว่าคนวัยทางาน ร้ อย
ละ 46.6 เข้ าใช้ บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ Facebook มากที่สดุ รองลงมาคือ Google Plus
คิดเป็ นร้ อยละ 20.7 เข้ าใช้ บริการ Twitter คิดเป็ นร้ อยละ 14.6 ช่วงเวลาที่ใช้ งาน คนวัยทางานส่วน
ใหญ่ร้อยละ 38.5 ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ช่วงเวลา 22.00 – 24.00 รองลงมาเป็ นช่วงเวลา
16.00-20.00 น. คิดเป็ นร้ อยละ 24.5 เวลา 12.00-16.00 น. คิดเป็ นร้ อยละ 18.0 ส่วนช่วง 9.0012.00 และหลัง 24 นาฬิกาถึง 6 โมงเช้ า มีผ้ ใู ช้ งานน้ อยที่สดุ ความถี่ในการใช้ งาน ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 53.0 ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ 1-3 ครัง้ ต่อวันรองลงมาใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ 4-6 ครัง้ ต่อ
วัน คิดเป็ นร้ อยละ 26.5 ระยะเวลาใช้ งานเฉลี่ย ส่วนใหญ่ ร้ อยละ 41.25 ใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์เฉลี่ย 1-2 ชัว่ โมงต่อวัน รองลงมาใช้ มากกว่า 3 ชัว่ โมงต่อวันจานวน 93 คน คิดเป็ นร้ อยละ
23.25 ใช้ 2-3 ชัว่ โมงต่อวัน จานวน 81 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.25 สถานที่ที่ใช้ งาน 44.7 เข้ าใช้
เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ที่พกั รองลงมาที่ทางาน คิดเป็ นร้ อยละ 34.9 เข้ าใช้ เว็บไซต์ที่ร้าน
อินเตอร์ เน็ตคาเฟ่ เข้ าใช้ เว็บไซต์ที่สถานศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 7.0 และเข้ าใช้ เว็บไซต์ร้านกาแฟน้ อย
ที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ และจุดประสงค์ในการใช้ งาน กิจกรรมที่คนวัยทางานทาเมื่อเข้ าเว็บไซต์
ประเภทเครื อข่ายสังคมออนไลน์ร้อยละ 19.7 จะเข้ าเว็บไซต์เครื อข่ายสื่อออนไลน์เพื่อสนทนากับ
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เพื่อน รองลงมา จะเข้ าเว็บไซต์เพื่ออัพเดทข้ อมูลส่วนตัวหรื อรู ปภาพ คิดเป็ นร้ อยละ 15.0 เข้ า
เว็บไซต์เพื่อหาข้ อมูล / แลกเปลี่ยนข้ อมูล คิดเป็ นร้ อยละ 13.0 เข้ าเว็บไซต์ เพื่อ Like (ถูกใจ) คิด
เป็ นร้ อยละ 11.5 เข้ าเว็บไซต์เพื่อเล่นเกมคิดเป็ นร้ อยละ 10.4 เข้ าเว็บไซต์เพื่อติดตามข่าวสารของ
สินค้ าผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การต่างๆ คิดเป็ นร้ อยละ 8.4 เข้ าเว็บไซต์ นอกจากนันยั
้ งมีวตั ถุประสงค์
อื่นๆ อีก แต่กระจัดกระจายเกินกว่าจะกาหนดทิศทางได้
ยุภาพร ขจรโกศล (2556) การนาเสนอตัวแบบด้ านบวกของการทาศัลยกรรมเสริ มความ
งามในนิตยสารแฟชัน่ และบันเทิงไทยและการตอบสนองของวัยรุ่นสตรี ไทยเพื่อศึกษาบทบาทการ
เปิ ดรับการนาเสนอแบบด้ านบวกของการทาศัลยกรรมเสริมความงามในนิตยสารแฟชัน่ และบันเทิง
ไทยที่มีทศั นคติและความตังใจในการท
้
าศัลยกรรมเสริ มความงามผลการวิเคราะห์พบว่าปริ มาณ
การเปิ ดรับนิตยสารและการรับรู้ทางบวกส่งผลต่อทัศนคติการทาศัลยกรรมเสริ มความงามตามที่ได้
ตังสมมติ
้
ฐานไว้ อย่างไรก็ ดีผ ลการวิเคราะห์ ความถดถอย บ่ง ชี ว้ ่า ท่าที ของกลุ่ม อ้ างอิง ที่ มี ต่อ
ศัลยกรรมเสริมความงามไม่สง่ ผลต่อความตังใจศั
้ ลยกรรมเสริมความงาม
กัญญารัตน์ เหล่าประเสริฐศรี (2555) ได้ ศกึ ษาการวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บริการศัลยกรรมตกแต่งความงามในจังหวัดเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ของผู้ใช้ บริ การศัลยกรรมตกแต่งความงาม ศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การ และสิ่งที่
ผู้ใช้ บริ การต้ องการให้ สถานปรกอบการปรับปรุ งแก้ ไ ข ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุส าคัญที่ ทาให้
ทาศัลยกรรมตกแต่งความงามคือเพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ ใจในตนเอง รองลงมาเพื่อความก้ าวหน้ า
ในด้ านการงาน ส่วนสถานประกอบการ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบจากการแนะนาจากเพื่อนหรื อ
คนใกล้ ชิด มีความถี่ในการใช้ บริ การ 1 ครัง้ มากที่สดุ ประเภทของศัลยกรรมที่ทามากที่สดุ คือ การ
รักษาสิว ในด้ านความพึงพอใจในการทาศัลยกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการใช้ บริ การ
1 ครัง้ มีความพึงพอใจในครัง้ ล่าสุดมากที่สุด ส่วนปั จจัยสาคัญที่ทาให้ กลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะ
ทาศัลยกรรมคือ ด้ านชื่อเสียง มากที่สดุ
Quick (2009) ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของการชมภาพยนตร์ ชดุ เรื่ อง Grey's Anatomy ที่มี
ผลต่อแนวคิดของแพทย์และความพึงพอใจของคนไข้ โดยสารวจผู้ชม Grey’s Anatomy ซึ่งเป็ น
ละครโทรทัศน์ที่ทาให้ ผ้ ูชมได้ เห็นขัน้ ตอนการทางานในแต่ละวันของโรงพยาบาล จึงทาให้ ผ้ ูช ม
สัมผัสกับรู ปแบบของความกล้ าหาญของแพทย์ และอาจได้ รับการปลูกฝั งว่าแพทย์มีความกล้ า
หาญ ผู้วิจยั สันนิษฐานว่าผู้ที่ชื่นชอบละคร Grey's Anatomy และดูละครทุกตอน จะถูกปลูกฝั ง
จากการดูโทรทัศน์ตามทฤษฎีการปลูกฝั ง ของ Gerbner (Gerbner & Gross, 1976) Quick ให้
กลุ่มตัวอย่างจานวน 259 คน ดูละคร Grey's Anatomy จานวน 32 ตอน และสารวจความคิดเห็น
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ของผู้รับสารว่ามีการรับรู้น่าเชื่อถือของละคร Grey's anatomy การรับรู้ความกล้ าหาญของแพทย์
และความพึงพอใจต่อแพทย์ในโลกแห่งความเป็ นจริ งว่าเป็ นอย่างไร ผลการวิจยั พบว่า ผู้ที่ช ม
Grey’s Anatomy บ่อยครัง้ จะเชื่อว่าแพทย์ในโลกแห่งความเป็ นจริ งมีความกล้ าหาญ ซึ่งจะ
นาไปสู่ความพึงพอใจที่มากขึ ้นเมื่อไปรับการรักษาจากแพทย์จริ งๆ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาอิทธิพลของสื่อออนไลน์ (Online Media) ที่มีผลต่อความตังใจท
้ าศัลยกรรมของ
ผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั ตามลาดับขันตอน
้
ดังนี ้
3.1 รูปแบบการวิจยั
3.2 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์

3.1 รู ปแบบการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ รูปแบบการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ เลือกในการวิจัยครัง้ นี ไ้ ด้ แก่ กลุ่มผู้หญิ ง ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ทังหมด
้
2,991,331 คน (สานักบริ หารการทะเบียน กรมปกครอง วันที่ 31 ธันวาคม 2556) อย่างไร
ก็ ดี ผู้วิจัย ไม่ทราบจ านวนประชากรเพศหญิ ง ที่ ใ ช้ สื่ อ ออนไลน์ ดัง นัน้ จึง เลื อ กวิ ธี ก าหนดกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าประชากร ผู้วิจยั ได้ กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิ ดตารางของ
Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับร้ อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนหรื อผิดพลาดที่
ยอมรับได้ ไม่เกินร้ อยละ 5 จึงได้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอย่างน้ อย จานวน 400 คน ตามตาราง
Yamene (1973 อ้ างถึงใน ศิริลกั ษณ์ สุวรรณวงศ์, 2538)
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วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจยั จะทาการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผู้หญิงที่ใช้ สื่อออนไลน์ (Online Media) และ
มีความสนใจหรื อเคยพบเห็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เกี่ ยวกับการทาศัลยกรรมทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (Online Media) ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านัน้ และทาแบบสอบถามแบบ
ออนไลน์ โดยนามาไว้ ที่หน้ า Facebook ของ Bloger คุณ Jiraporn Buranapong (Sp Saypan)

3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทัว่ ไปทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ตอ่ เดือน มีจานวนทังหมด
้
4 ข้ อ เป็ นคาถามที่มี
ตัวเลือกหลายตัวเลือก (Multiple Choices Question) โดยให้ เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการการเปิ ดรับสื่อของกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่
ความถี่ ช่วงเวลา เครื่ องมื อในการเปิ ดรั บ ประเภทของสื่ อ ออนไลน์ ที่เปิ ดรั บ ประเภทของการ
ทาศัลยกรรม เหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลของการทาศัลยกรรม เป็ นคาถามแบบ Likert Scale โดยพัฒนา
จาก ทฤษฎีการปลูกฝั ง
แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็ นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยเลือก
คาตอบจากที่กาหนดไว้ 5 ระดับ คือ
คะแนน
การแปลความหมาย
5
หมายถึง
เปิ ดรับมากที่สดุ
4
หมายถึง
เปิ ดรับมาก
3
หมายถึง
เปิ ดรับปานกลาง
2
หมายถึง
เปิ ดรับน้ อย
1
หมายถึง
เปิ ดรับน้ อยที่สดุ
วิธีการแปรผลแบบทดสอบส่วนนี ้ได้ คา่ เฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน (SD) เป็ นดัชนีในการ
แบ่งระดับการประเมินซึ่งกาหนดเป็ น 5 ระดับ และในแต่ละระดับมีค่าพิสยั ที่ได้ จากการคานวณ
จากสูตร ดังนี ้
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พิสยั

=

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
=
5–1
5
=
0.80
นาช่วงคะแนนที่ได้ นี ้ ไปบวกเพิ่มจากค่าต่าสูง ซึง่ จะได้ แต่ละช่วงคะแนน ดังนี ้
ระดับมากที่สดุ
คือ คะแนนตังแต่
้
4.21-5.00
ระดับมาก
คือ คะแนนตังแต่
้
3.41-4.20
ระดับปานกลาง
คือ คะแนนตังแต่
้
2.61-3.40
ระดับน้ อย
คือ คะแนนตังแต่
้
1.81-2.60
ระดับน้ อยที่สดุ
คือ คะแนนตังแต่
้
1.00-1.80
ตอนที่ 3 การรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ได้ แก่ สื่อเฟซบุ๊ค เช่น
ป้ายโฆษณา คาพูดชวนเชื่อ ภาพชวนเชื่อฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทาศัลยกรรมทาศัลยกรรม เป็ น
คาถามแบบ Likert Scale
แบบสอบถามตอนที่ 3 เป็ นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยเลือก
คาตอบจากที่กาหนดไว้ 5 ระดับ คือ
คะแนน
การแปลความหมาย
5
หมายถึง
มีความเชื่อถือมากที่สดุ
4
หมายถึง
มีความเชื่อถือมาก
3
หมายถึง
มีความเชื่อถือปานกลาง
2
หมายถึง
มีความเชื่อถือน้ อย
1
หมายถึง
มีความเชื่อถือน้ อยที่สดุ
วิธีการแปรผลแบบทดสอบส่วนนี ้ได้ คา่ เฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน (SD) เป็ นดัชนีในการ
แบ่งระดับการประเมินซึ่งกาหนดเป็ น 5 ระดับ และในแต่ละระดับมีค่าพิสยั ที่ได้ จากการคานวณ
จากสูตร ดังนี ้
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พิสยั

=

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
=
5–1
5
=
0.80
นาช่วงคะแนนที่ได้ นี ้ ไปบวกเพิ่มจากค่าต่าสูง ซึง่ จะได้ แต่ละช่วงคะแนน ดังนี ้
ระดับมากที่สดุ
คือ คะแนนตังแต่
้
4.21-5.00
ระดับมาก
คือ คะแนนตังแต่
้
3.41-4.20
ระดับปานกลาง
คือ คะแนนตังแต่
้
2.61-3.40
ระดับน้ อย
คือ คะแนนตังแต่
้
1.81-2.60
ระดับน้ อยที่สดุ
คือ คะแนนตังแต่
้
1.00-1.80
ตอนที่ 4 การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลิ นิกศัลยกรรมเสริ มความงาม หมายถึง การรับรู้
รับทราบ เปิ ดรับข้ อมูลที่เป็ นเนื ้อหาในเชิงบวก หรื อเนื ้อหาที่สนับสนุนการทาศัลยกรรมว่าเป็ นสิ่งที่
ดี มีข้อดี และเป็ นประโยชน์ เกี่ยวกับศัลยกรรมเสริมความงามเป็ นคาถามแบบ Likert Scale
แบบสอบถามตอนที่ 4 เป็ นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยเลือก
คาตอบจากที่กาหนดไว้ 5 ระดับ คือ
คะแนน
การแปลความหมาย
5
หมายถึง
การรับรู้ความน่าเชื่อถือมากที่สดุ
4
หมายถึง
การรับรู้ความน่าเชื่อถือมาก
3
หมายถึง
การรับรู้ความน่าเชื่อถือปานกลาง
2
หมายถึง
การรับรู้ความน่าเชื่อถือน้ อย
1
หมายถึง
การรับรู้ความน่าเชื่อถือน้ อยที่สดุ
วิธีการแปรผลแบบทดสอบส่วนนี ้ได้ คา่ เฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน (SD) เป็ นดัชนีในการ
แบ่งระดับการประเมินซึ่งกาหนดเป็ น 5 ระดับ และในแต่ละระดับมีค่าพิสยั ที่ได้ จากการคานวณ
จากสูตร ดังนี ้
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พิสยั

=

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
=
5–1
5
=
0.80
นาช่วงคะแนนที่ได้ นี ้ ไปบวกเพิ่มจากค่าต่าสูง ซึง่ จะได้ แต่ละช่วงคะแนน ดังนี ้
ระดับมากที่สดุ
คือ คะแนนตังแต่
้
4.21-5.00
ระดับมาก
คือ คะแนนตังแต่
้
3.41-4.20
ระดับปานกลาง
คือ คะแนนตังแต่
้
2.61-3.40
ระดับน้ อย
คือ คะแนนตังแต่
้
1.81-2.60
ระดับน้ อยที่สดุ
คือ คะแนนตังแต่
้
1.00-1.80
ตอนที่ 5 มีความตังใจท
้ าศัลยกรรม หมายถึง การตัดสินใจหรื อมีความมุ่งมั่นที่จะ
ทาศัลยกรรมของกลุม่ ประชากรตัวอย่างเป็ นคาถามแบบ Likert Scale
แบบสอบถามตอนที่ 5 เป็ นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยเลือก
คาตอบจากที่กาหนดไว้ 5 ระดับ คือ
คะแนน
การแปลความหมาย
5
หมายถึง
มีความตังใจท
้ าศัลยกรรมมากที่สดุ
4
หมายถึง
มีความตังใจท
้ าศัลยกรรมมาก
3
หมายถึง
มีความตังใจท
้ าศัลยกรรมปานกลาง
2
หมายถึง
มีความตังใจท
้ าศัลยกรรมน้ อย
1
หมายถึง
มีความตังใจท
้ าศัลยกรรมน้ อยที่สดุ
วิธีการแปรผลแบบทดสอบส่วนนี ้ได้ คา่ เฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน (SD) เป็ นดัชนีในการ
แบ่งระดับการประเมินซึ่งกาหนดเป็ น 5 ระดับ และในแต่ละระดับมีค่าพิสยั ที่ได้ จากการคานวณ
จากสูตร ดังนี ้
พิสยั
=
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
=
5–1
5
=
0.80
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นาช่วงคะแนนที่ได้ นี ้ ไปบวกเพิ่มจากค่าต่าสูง ซึง่ จะได้ แต่ละช่วงคะแนน ดังนี ้
ระดับมากที่สดุ
คือ คะแนนตังแต่
้
4.21-5.00
ระดับมาก
คือ คะแนนตังแต่
้
3.41-4.20
ระดับปานกลาง
คือ คะแนนตังแต่
้
2.61-3.40
ระดับน้ อย
คือ คะแนนตังแต่
้
1.81-2.60
ระดับน้ อยที่สดุ
คือ คะแนนตังแต่
้
1.00-1.80
ขันตอนการสร้
้
างเครื่ องมือ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสร้ าง ดังนี ้
1) การสร้ างเครื่ องมือ เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลเพื่อการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจัย
ดาเนินการจัดทาโดยใช้ กรอบความคิดของการวิจยั ทฤษฎีการปลูกฝั ง
2) นาแบบสอบถามที่สร้ างเสร็ จ เสนอให้ กรรมการที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจ
แก้ ไขและให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3) ผู้วิ จัย ท าการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามตามค าแนะน าของกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิแล้ ว นาเสนอประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื ้อหา (Content Validity) และความถูกต้ องของคาถามก่อนนาไปทดลองใช้
4) นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว นาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความสมบูรณ์อีกครัง้ และนาไปลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่
ไม่ใช่ประชากรเป้าหมายแต่มีคณ
ุ ลักษณะคล้ ายคลึงกัน ได้ แก่ กลุ่มผู้หญิงที่ใช้ สื่อเครื อข่ายทาง
สังคมออนไลน์ (Social Network) ในจังหวัดอื่นๆ จานวน 41 คน แล้ วนาผลมาหาค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) เท่ากับ 0.971 โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ของครอน
บัด (Cronbach)

3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
ผู้วิจยั ได้ ทาการแจกแบบสอบถามให้ กบั กลุ่มตัวอย่าง โดยแจกเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่ใช้ สื่อ
ออนไลน์ (Online Media) ที่สนใจและและเคยพบเห็นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ (Online Media) และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 419
คน เท่านัน้
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3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์
ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามขันตอน
้
ดังนี ้
1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ จานวน 419 ฉบับ จากนันจั
้ ด
หมวดหมูข่ องข้ อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
2) นาข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding Sheet) ตามที่กาหนดรหัสไว้
ล่วงหน้ า
3) นาข้ อมูลที่ลงรหัสแล้ วไปบันทึกในแบบ เพื่อประมวลผลข้ อมูลด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์
4) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี ้
(1) แบบสอบถามตอนที่ 1 และแบบสอบถามตอนที่ 2 ได้ แก่ สถานภาพส่วนบุคคล
ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ตอ่ เดือน และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
การเปิ ดรับสื่อของกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ ความถี่ ช่วงเวลา ประเภทของสื่อออนไลน์ที่เปิ ดรับ ประเภท
ของการศัลยกรรมที่เลือกชม เหตุผลที่ทา และการเปิ ดดูข้อมูลของการทาศัลยกรรม โดยใช้ สถิติคา่
ร้ อยละ (Percentage)
(2) แบบสอบถามตอนที่ 2-5 ในเรื่ องการเปิ ดรับ การรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์ การรับรู้ ความน่าเชื่ อถื อของคลิ นิกศัลยกรรมเสริ มความงาม และความ
ตังใจในการท
้
าศัลยกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ สถิติ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์การ
แปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน
5) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อทดสอบสมมติฐาน
(1) สมมติฐ านที่ 1-3 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ ความตังใจ
้
ทาศัลยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันหรื อไม่ ใช้ สถิติ F-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (OneWayAnalysis of Variance) เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ของกลุม่ ประชากร ที่มากกว่า 2 กลุม่
(2) สมมติฐ านที่ 4-6 วิเคราะห์ ส หสัม พันธ์ แบบเพี ยร์ สัน (Pearson Product
Moment Correlation) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว ที่แต่ละตัวต่างมี
ระดับการวัดของข้ อมูลมากกว่าสองตัวขึ ้นไป
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เกณฑ์การแปลความหมายมีดงั นี ้
1.0
หมายความว่า
.80-.99
หมายความว่า
.60-.79
หมายความว่า
.40-.59
หมายความว่า
.20-.39
หมายความว่า
.00-.19
หมายความว่า

มีความสัมพันธ์กนั อย่างสมบรูณ์
มีความสัมพันธ์กนั อย่างสูง
มีความสัมพันธ์กนั ค่อนข้ างสูง
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับเฉลี่ย
มีความสัมพันธ์กนั ค่อนข้ างต่า
ไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง “อิท ธิ พ ลของสื่ อออนไลน์ (Online Media) ที่ มี ผ ลต่อ ความตัง้ ใจ
ทาศัลยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร” ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี ้

4.1 สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อให้ เกิดความสะดวกในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และเพื่อให้ สื่อความหมายได้
เข้ าใจตรงกัน ผู้วิจยั จึงกาหนดสัญลักษณ์และความหมายไว้ ดงั ต่อไปนี ้
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
X
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
F
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน F-distribution
r
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient)
P
แทน ความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
SS แทน ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
MS แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
df
แทน ระดับชันของความเป็
้
นอิสระ (Degree of freedom)

4.2 การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.2.1 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
4.2.2 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์
4.2.3 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
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4.2.4 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์การรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความ
งาม
4.2.5 ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริมความงาม
4.2.6 ตอนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.2.1 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้หญิงที่ใช้ สื่อออนไลน์ (Online Media) และอาศัยอยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน นาเสนอผลการ
วิเคราะห์ในรูปของตารางแสดงเป็ นค่าความถี่ ค่าร้ อยละ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้ อยละของข้ อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31 ปี ขึ ้นไป
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
น้ อยกว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท

จานวน (คน)

(n=419)
ร้ อยละ (%)

42
192
185

10.02
45.82
44.15

48
278
93

11.46
66.35
22.20

67
261
35
56

15.99
62.29
8.35
13.37

63
66
133

15.04
15.75
31.74
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ข้ อมูลทั่วไป
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป

จานวน (คน)
53
42
62

ร้ อยละ (%)
12.65
10.02
14.80

จากตารางที่ 4.1 แสดงให้ เห็นข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงที่ใช้ สื่อออนไลน์ (Online
Media) และอาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี ้
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จานวน 192 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.82
รองลงมาคือ อายุ 31 ปี ขึ ้นไป จานวน 185 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.15 และน้ อยที่สดุ คือ อายุต่า
กว่า 20 ปี จานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.02 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 278
คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.35 รองลงมาคือ สูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 93 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.20
และน้ อยที่สดุ คือ ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 48 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.46 ตามลาดับ
อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 261 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 62.29 รองลงมาคือ อาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 67 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.99
และน้ อยที่สดุ คือ ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 35 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.35 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 –
30,000 บาท จานวน 133 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.74 รองลงมาคือ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001
– 20,000 บาท จานวน 66 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.75 และน้ อยที่สุดคือ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
40,001 – 50,000 บาท จานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.02 ตามลาดับ
4.2.2 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้ ส่ ือออนไลน์
การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ นาเสนอผลการวิเคราะห์ในรู ปของตารางแสดงเป
ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.2- 4.7

65
ตารางที่ 4.2 จานวนและร้ อยละของการเปิ ดรับสื่อออนไลน์
(n=419)
สื่อออนไลน์
(Online Media)
Facebook
Twitter
Line
Youtube
Instagram
Website

มี
จานวน (คน)
414
104
411
169
233
90

ร้ อยละ (%)
98.81
24.82
98.09
40.33
55.61
21.48

ไม่ มี
จานวน (คน) ร้ อยละ (%)
5
1.19
315
75.18
8
1.91
250
59.67
186
44.39
329
78.52

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่ม ตัว อย่า งผู้ห ญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครส่วนใหญ่ มี บัญ ชี
รายชื่อ (Account) Facebook จานวน 414 คน คิดเป็ นร้ อยละ 98.81 รองลงมาคือ Line จานวน
411 คน คิดเป็ นร้ อยละ 98.09 และน้ อยที่สดุ คือ Website จานวน 90 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.48
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 จานวนและร้ อยละของพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์
พฤติกรรมการใช้ ส่ ือออนไลน์
ความถี่ในการเปิ ดรับสื่อออนไลน์
มากกว่า 1 ครัง้ ต่อวัน
วันละ 1 ครัง้
2-3 วันครัง้
สัปดาห์ละ 1 ครัง้
มากกว่าสองสัปดาห์ 1 ครัง้
ช่ วงเวลาในการเปิ ดรับสื่อออนไลน์
ช่วงเช้ า (06:00-11:00 น.)
ช่วงเที่ยงวัน (11:01-16:00 น.)
ช่วงเย็น (16.01- 21.00 น.)
ช่วงกลางคืน (21:01- 01:00 น.)

จานวน (คน)

(n=419)
ร้ อยละ (%)

363
39
12
2
3

86.63
9.31
2.86
0.48
0.72

92
61
157
108

21.96
14.56
37.47
25.78

66
ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
พฤติกรรมการใช้ ส่ ือออนไลน์
จานวน (คน)
ช่วงเช้ ามืด (01:00-06:00 น.)
1
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเปิ ดรั บข้ อมูลข่ าวสารในแต่ ละครั ง้
ต่ากว่า 15 นาที
34
15 - 30 นาที
207
30-60 นาที
89
1 - 2 ชัว่ โมง
39
มากกว่า 2 ชัว่ โมง
50

ร้ อยละ (%)
0.24
8.11
49.40
21.24
9.31
11.93

จากตารางที่ 4.3 แสดงให้ เห็นพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ดังนี ้
ความถี่ในการเปิ ดรับสื่อออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครส่วน
ใหญ่เปิ ดรับสื่อออนไลน์มากกว่า 1 ครัง้ ต่อวัน จานวน 363 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.63 รองลงมาคือ
วันละ 1 ครัง้ จานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.31 และน้ อยที่สดุ คือ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ จานวน 2
คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.48 ตามลาดับ
ช่วงเวลาในการเปิ ดรับสื่อออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่วนใหญ่เปิ ดรับสื่อออนไลน์ ช่วงเย็น (16.01- 21.00 น.) จานวน 157 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.47
รองลงมาคือ ช่วงกลางคืน (21:01- 01:00 น.) จานวน 108 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.78 และน้ อย
ที่สดุ คือ ช่วงเช้ ามืด (01:00-06:00 น.) จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.24 ตามลาดับ
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารในแต่ละครัง้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขต
กรุ งเทพมหานครส่วนใหญ่ใช้ เวลาเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารโดยเฉลี่ยในแต่ละครัง้ 15 - 30 นาที
จานวน 207 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.40รองลงมาคือ 30-60 นาที จานวน 89 คน คิดเป็ นร้ อยละ
21.24 และน้ อยที่สดุ คือ ต่ากว่า 15 นาทีจานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.11 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการใช้ สื่ อออนไลน์ ในการเปิ ดรั บ
ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรม
(n=419)
การใช้ ส่ ือออนไลน์ ในการเปิ ดรั บข้ อมูลข่ าวสาร
เกี่ยวกับการทาศัลยกรรม
1. Facebook ของเพื่อน หรื อ แฟนเพจของคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงามต่างๆ
2. Facebook ของคลินิกศัลยกรรม เช่น Medmitic by
Meko, โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล,โรงพยาบาล
ยันฮี
3. การกดไลค์,การกดแชร์ , หรื อการแสดงความคิดเห็น
ของเพื่อนที่พบจากหน้ าหลัก ของ เฟสบุ๊ค (Facebook)
4. Twitter ของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
5. Line ของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
6. Youtube เกี่ยวกับการทาศัลยกรรม
7. Instagram ของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
8. Website ของคลินิกศัลยกรรมความงาม
เฉลี่ยรวม

S.D.

ระดับ

อันดับ

3.683 1.025

มาก

1

X

3.348 1.075 ปานกลาง

3

3.663 1.049

2

1.819
2.585
2.527
2.298
2.439
2.798

มาก

.878
น้ อย
1.100
น้ อย
1.099
น้ อย
1.134
น้ อย
1.349
น้ อย
.710 ปานกลาง

8
4
5
7
6

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการใช้ สื่อออนไลน์ใน
การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.798, S.D.=.710)
เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละสื่อออนไลน์ พบว่า สื่อออนไลน์ที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ คือ Facebook ของ
เพื่อน หรื อ แฟนเพจของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามต่างๆ ( X =3.683, S.D.= 1.025) อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ การกดไลค์,การกดแชร์ , หรื อการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนที่พบจาก
หน้ าหลัก ของ เฟสบุ๊ค (Facebook) ( X =3.663, S.D.= 1.049) อยูใ่ นระดับมาก ส่วนสื่อออนไลน์ที่
มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สดุ คือ Twitter ของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ( X =1.819, S.D.= .878) อยู่ใน
ระดับน้ อย ทังนี
้ ้ ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ กลุม่ ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการใช้ สื่อออนไลน์
ในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรม อยู่ในระดับมาก 2 สื่อ ระดับปานกลาง 1
สื่อ และระดับน้ อย 5 สื่อ
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ตารางที่ 4.5 จานวนและร้ อยละของการศึกษาข้ อมูลเกี่ ยวกับการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม
จากคลินิกทาศัลยกรรมเสริมความงามผ่านสื่อออนไลน์
(n=419)
เคย
ไม่ เคย
คลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
1. Medmitic by Meko
236
56.32
183
43.68
2. Bangkok Clinic BeautyExpress
201
47.97
218
52.03
3. Yanhee International Hospital
339
80.91
80
19.09
4. Kongju Clinic
166
39.62
253
60.38
5. Kamol Cosmetic (ศัลยกรรมตกแต่งกมล)
190
45.35
229
54.65
6. VR InternationalMakeoverClinic
158
37.71
261
62.29
7. Authentic Clinic
166
39.62
253
60.38
8. Marvelous Clinic
165
39.38
254
60.62
9. The 1 Clinic
168
40.10
251
59.90
10. หมอรัสภูมิ คลินิก
79
18.85
340
81.15
11. อื่นๆ
105
25.06
314
74.94
จากตารางที่ 4.5 พบว่า คลินิ ก ศัล ยกรรมเสริ ม ความงามที่ ก ลุ่ม ตัว อย่า งผู้หญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครมีการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม มากที่สดุ คือ Yanhee
International Hospital จานวน 339 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.91 รองลงมาคือ Medmitic by Meko
จานวน 236 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.32 และน้ อยที่สดุ คือ หมอรัสภูมิ คลินิก จานวน 79 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 18.85 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.6 ค่า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดับ การศึก ษาข้ อ มูล ประเภทของ
ศัลยกรรมเสริมความงามผ่านสื่อออนไลน์
(n=419)
ประเภทของศัลยกรรมเสริมความงาม
S.D.
ระดับ
อันดับ
X
แบบผ่าตัด
1. ศัลยกรรมจมูก
3.351
1.498
ปานกลาง
4
2. การผ่าตัดกรามเพื่อหน้ าเรี ยวเล็ก
2.881
1.255
ปานกลาง
6
3. การทาตา 2 ชัน้
2.348
1.227
น้ อย
7
4. ศัลยกรรมเสริมทรวงอก
2.189
1.170
น้ อย
9
5. การดูดไขมันเฉพาะส่วน
2.301
1.262
น้ อย
8
แบบไม่ผา่ ตัด
1. การฉีดเพื่อลดไขมัน เฉพาะจุด
3.368
1.350
ปานกลาง
3
2. การฉีด ฟิ ลเลอร์ ,โบท็อกซ์
3.413
1.359
มาก
2
3. การทาคิ ้ว 3 มิต,ิ 6 มิติ
3.539
1.279
มาก
1
4. การฉีดผิวขาว,Stemcell
3.091
1.358
ปานกลาง
5
5.การฉีดคอลลาเจนเข้ าหนังศรี ษะ(ปลูกผม) 2.181
1.198
น้ อย
10
เฉลี่ยรวม
2.909
.871
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิ งในเขตกรุ งเทพมหานครมีการศึกษาข้ อมูล
ประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงามผ่านสื่อออนไลน์ อยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.909, S.D.=
.871) โดยประเภทของการทาศัลยกรรมที่มี การศึกษาข้ อมูลจากสื่อออนไลน์ มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สุด คือ
การทาคิ ้ว 3 มิต,ิ 6 มิติ ( X =3.539, S.D.= 1.279) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ การฉีด ฟิ ลเลอร์ ,
โบท็อกซ์ ( X =3.413, S.D.= 1.359) อยู่ในระดับมาก ส่วนประเภทของการทาศัลยกรรมที่มี
การศึกษาข้ อมูลจากสื่อออนไลน์มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สดุ คือ การฉีดคอลลาเจนเข้ าหนังศรี ษะ(ปลูกผม)
( X =2.181, S.D.= 1.198) อยู่ในระดับน้ อย ทังนี
้ ้ ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ กลุ่มตัวอย่างผู้หญิ งในเขต
กรุ งเทพมหานครมีการศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงามผ่านสื่อออนไลน์ อยู่ใน
ระดับมาก 2 ประเภท ระดับปานกลาง 4 ประเภท และระดับน้ อย 4 ประเภท
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลที่เปิ ดดู
ข้ อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์
(n=419)
เหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรม
S.D.
ระดับ อันดับ
X
1. หาข้ อมูลของการทาศัลยกรรมเสริมความ
3.566
1.152
มาก
2
งาม
2. ติดตามข่าวสารของสินค้ า , ผลิตภัณฑ์ หรื อ 3.504
1.131
มาก
4
การบริ การต่างๆ
3. เปรี ยบเทียบราคา,โปรโมชัน่ (Promotion)
3.463
1.200
มาก
5
ของการทาศัลยกรรมเสริมความงามของแต่ละ
คลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
4. เพื่อเปรี ยบเทียบข้ อมูลของการทาศัลยกรรม 3.549
1.214
มาก
3
เสริมความงามในแต่ละแห่ง
5. เพื่อเปรี ยบเทียบการนาเสนอ(Review) ของผู้ 3.740
1.238
มาก
1
ที่เคยผ่านการทาศัลยกรรมมาแล้ วของแต่ละ
คลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
6. เพื่อศึกษาถึงความน่าเชื่อถือของแต่ละคลินิก 3.439
1.246
มาก
6
ศัลยกรรมเสริมความงาม
7. อื่นๆ
2.024
1.210
น้ อย
7
เฉลี่ยรวม
3.326
.985
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีเหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูล
การทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.326, S.D.= .985) โดยเหตุผลที่
เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เพื่อเปรี ยบเทียบการนาเสนอ
(Review) ของผู้ที่เคยผ่านการทาศัลยกรรมมาแล้ วของแต่ละคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ( X
=3.740, S.D.= 1.238) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ หาข้ อมูลของการทาศัลยกรรมเสริ มความ
งาม ( X =3.566, S.D.= 1.152) อยู่ในระดับมาก ส่วนเหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่าน
สื่อออนไลน์มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ อื่นๆ ( X =2.024, S.D.= 1.210) อยู่ในระดับน้ อย ทังนี
้ ้ ตาม
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เกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีเหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ อยูใ่ นระดับมาก 6 เหตุผล และระดับน้ อย 1 เหตุผล
4.2.3 ตอนที่ 3 การวิ เ คราะห์ ก ารรั บ รู้ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ของสื่ อ โฆษณาบนสื่ อ
ออนไลน์
การวิเคราะห์การรั บรู้ ความน่าเชื่อถื อของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ แบ่ง เป็ น 3 แหล่ง
ประกอบด้ วย การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้
แบ่งปั นสาร (Share) และการรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากสาร นาเสนอผลการวิเคราะห์ในรู ปของ
ตารางแสดงเป็ นค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.8-4.11
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ ย และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ การรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของสื่ อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์
(n=419)
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อ
อันดับ
S.D.
ระดั
บ
X
ออนไลน์
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร
3.570 .824
มาก
1
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร 3.348 .874 ปานกลาง
3
(Share)
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร
3.497 .853
มาก
2
เฉลี่ยรวม
3.485 .791
มาก
จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครมีการรั บรู้ ความ
น่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ อยู่ในระดับมาก ( X =3.485, S.D.= .791) โดยการรับรู้
ความน่าเชื่อถือที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ คือ การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร ( X =3.570, S.D.=
.824) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร ( X =3.497, S.D.= .853)
อยูใ่ นระดับมาก ส่วนการรับรู้ความน่าเชื่อถือที่มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สดุ คือ การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้
ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) ( X =3.348, S.D.=.874) อยู่ในระดับปานกลาง ทัง้ นี ้ ตาม
เกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ กลุม่ ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณา
บนสื่อออนไลน์ อยูใ่ นระดับมาก 2 แหล่ง และระดับปานกลาง 1 แหล่ง
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4.2.3.1 การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ ย และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของสื่ อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์ จากแหล่งสาร
(n=419)
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือจากแหล่ งสาร
1. เชื่อว่าสื่อออนไลน์ของคลินิกศัลยกรรมความงามที่
มีจานวนผู้ติดตามมากมีความน่าเชื่อถือ
2. เชื่อว่าคลินิกหรื อสถานที่ทาศัลยกรรมเสริมความ
งามที่เปิ ดบริการมาเป็ นระยะเวลานาน จะนาเสนอ
ข้ อมูลที่ถกู ต้ องและน่าเชื่อถือบนสื่อออนไลน์ของ
ตนเอง
3. เชื่อว่าคลินิคหรื อสถานที่ทาศัลยกรรมเสริมความ
งามที่มีขนาดใหญ่จะนาเสนอข้ อมูลที่ถกู ต้ องและ
น่าเชื่อถือบนสื่อออนไลน์ของตนเอง
4. เชื่อว่าคลินิคหรื อสถานที่ทาศัลยกรรมเสริมความ
งามที่มีชื่อเสียง เช่น โรงพยาบาลยันฮี, Medmitic by
Meko,โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล จะนาเสนอ
ข้ อมูลที่ถกู ต้ องและน่าเชื่อถือบนสื่อออนไลน์ของ
ตนเอง
เฉลี่ยรวม

X
3.458

S.D.
.915

ระดับ อันดับ
มาก
4

3.539

.891

มาก

2

3.539

.954

มาก

3

3.745

.933

มาก

1

3.570

.824

มาก

จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครมี การรับรู้
ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ จากแหล่งสาร อยู่ในระดับมาก ( X =3.570, S.D.=
.824) เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เชื่อว่าคลินิกหรื อสถานที่
ทาศัลยกรรมเสริ มความงามที่มีชื่อเสียง เช่น โรงพยาบาลยันฮี , Medmitic by Meko,โรงพยาบาล
ศัลยกรรมตกแต่งกมล จะนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องและน่าเชื่อถื อบนสื่อออนไลน์ของตนเอง ( X
=3.745, S.D.= .933) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ เชื่อว่าคลินิกหรื อสถานที่ทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงามที่ เ ปิ ดบริ การมาเป็ นระยะเวลานาน จะนาเสนอข้ อมูลที่ ถูกต้ องและน่าเชื่ อถื อบนสื่ อ
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ออนไลน์ของตนเอง ( X =3.539, S.D.= .891) อยู่ในระดับมาก ส่วนข้ อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ
เชื่อว่าสื่อออนไลน์ของคลินิกศัลยกรรมความงามที่มีจานวนผู้ติดตามมากมีความน่าเชื่อถื อ ( X
=3.458, S.D.= .915) อยู่ใ นระดับ มาก ทัง้ นี ้ ตามเกณฑ์ ที่ ตัง้ ไว้ กลุ่ม ตัว อย่า งผู้ห ญิ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานครมีการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ จากแหล่งสาร อยู่ใน
ระดับมากทุกข้ อ
4.2.3.2 การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share)
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของสื่ อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์ จากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share)
(n=419)
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้
S.D.
ระดับ
อันดับ
X
แบ่ งปั นสาร (Share)
1. รับรู้วา่ เนื ้อหาของสารที่นาเสนอโดยคลินิคหรื อ
3.415 .943
มาก
1
สถานที่ทาศัลยกรรมเสริมความงามที่เข้ าไปดูข้อมูล
บนสื่อออนไลน์มีการนาเสนอโดยบุคคลที่เคยผ่าน
การทาศัลยกรรมเสริมความงามมานันมี
้ นา่ ความ
น่าเชื่อถือ เช่น ดาราที่เคยเข้ าไปใช้ บริการจากสถาน
เสริมความงาม
2. รับรู้วา่ การที่มีคนไปโพสต์หรื อแสดงความคิดเห็น 3.332 .929
ปานกลาง
2
ที่เกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริมความงามที่เข้ าไปดู
ข้ อมูลบนสื่อออนไลน์เป็ นข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือ
3. รับรู้วา่ จานวนยอดการไลค์หรื อจานวนผู้ที่มา
3.298 .951
ปานกลาง
3
ติดตามบนสื่อออนไลน์ที่มีจานวนมากช่วยเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือให้ กบั คลินิคหรื อสถานที่
ทาศัลยกรรมเสริมความงาม
เฉลี่ยรวม
3.348 .874
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้
ความน่าเชื่ อถื อของสื่ อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ จากผู้ส่ง สารที่ เป็ นผู้แบ่ง ปั นสาร (Share) อยู่ใน
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ระดับปานกลาง ( X =3.348, S.D.= .874) เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยสูง
ที่สดุ คือ รับรู้ว่าเนื ้อหาของสารที่นาเสนอโดยคลินิกหรื อสถานที่ทาศัลยกรรมเสริ มความงามที่เข้ า
ไปดูข้อมูลบนสื่อออนไลน์มีการนาเสนอโดยบุคคลที่เคยผ่านการทาศัลยกรรมเสริ มความงามมานัน้
มีน่าความน่าเชื่อถือ เช่น ดาราที่เคยเข้ าไปใช้ บริ การจากสถานเสริ มความงาม ( X =3.415, S.D.=
.943) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ รับรู้ ว่าการที่มีคนไปโพสต์หรื อแสดงความคิดเห็นที่เกี่ ยวกับ
การทาศัลยกรรมเสริ มความงามที่เข้ าไปดูข้อมูลบนสื่อออนไลน์เป็ นข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ ( X =3.332,
S.D.= .929) อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สดุ คือ รับรู้ว่าจานวนยอดการไลค์หรื อ
จ านวนผู้ที่ม าติดตามบนสื่ อออนไลน์ ที่มี จ านวนมากช่วยเพิ่ม ความน่า เชื่ อถื อให้ กับ คลินิก หรื อ
สถานที่ทาศัลยกรรมเสริ มความงาม ( X =3.298, S.D.= .951) อยู่ในระดับปานกลาง ทังนี
้ ้ ตาม
เกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ กลุม่ ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณา
บนสื่อออนไลน์ จากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) อยู่ในระดับมาก1 ข้ อ และระดับปาน
กลาง 2 ข้ อ
4.2.3.3 การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของสื่ อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์ จากสาร
(n=419)
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือจากสาร
1. รับรู้วา่ จานวนยอดการไลค์ภาพที่ถกู แชร์ (Share)
มาจากคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามมีจานวนมาก
นันมี
้ ความน่าเชื่อถือ
2. รับรู้วา่ การแสดงความคิดเห็น (Comment) จาก
รูปภาพที่ถกู แชร์ (Share) มาจากคลินิกศัลยกรรม
เสริมความงามในทางที่ดีจานวนมากจึงมีความ
น่าเชื่อถือ
3. รับรู้วา่ การที่มีผ้ แู ชร์ (Share) รูปภาพจากคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงามจานวนมากจึงมีความ
น่าเชื่อถือ

X
3.248

S.D.
.921

ระดับ อันดับ
ปานกลาง
4

3.296

.922

ปานกลาง

3

3.241

.884

ปานกลาง

5
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือจากสาร
4. รับรู้วา่ การแสดงรายละเอียดทางการแพทย์ที่มี
ความชัดเจนจึงมีความน่าเชื่อถือ
5. รับรู้วา่ การแสดงรายละเอียดเรื่ องค่าใช้ จา่ ยในการ
ทาศัลยกรรมเสริมความงามที่ชดั เจนจึงมีความ
น่าเชื่อถือ

X
3.916

S.D.
1.065

ระดับ
มาก

อันดับ
1

3.785

1.094

มาก

2

เฉลี่ยรวม

3.497

.853

มาก

จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ จากสาร อยู่ในระดับมาก ( X =3.497, S.D.= .853)
เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ รับรู้ ว่าการแสดงรายละเอียดทาง
การแพทย์ ที่ มี ค วามชัด เจนจึ ง มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ( X =3.916, S.D.=1.065) อยู่ ใ นระดับ มาก
รองลงมาคือ รับรู้ ว่าการแสดงรายละเอียดเรื่ องค่าใช้ จ่ายในการทาศัลยกรรมเสริ มความงามที่
ชัดเจนจึงมีความน่าเชื่อถือ ( X =3.785, S.D.= 1.094) อยูใ่ นระดับมาก ส่วนข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สดุ
คือ รับรู้ ว่าการที่มีผ้ แู ชร์ (Share) รู ปภาพจากคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามจานวนมากจึงมี
ความน่าเชื่อถื อ ( X =3.241, S.D.= .884) อยู่ในระดับปานกลาง ทังนี
้ ้ ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ กลุ่ม
ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครมีการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
จากสาร อยูใ่ นระดับมาก 2 ข้ อ และระดับปานกลาง 3 ข้ อ
4.2.4 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม
การวิเคราะห์การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม แบ่งเป็ น 3 ด้ าน
ประกอบด้ วย ความเชี่ ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ ม ความงาม ความปลอดภัยในการ
ทาศัลยกรรม และความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม นาเสนอผลการวิเคราะห์ใน
รู ปของตารางแสดงเป็ นค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดปรากฏตามตารางที่
4.12 -4.15
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงาม
(n=419)
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม
S.D. ระดับ
อันดับ
X
เสริมความงาม
ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริมความ
3.551 .902
มาก
2
งาม
ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
3.125 .900 ปานกลาง
3
ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
3.757 .850
มาก
1
เฉลี่ยรวม
3.517 .754
มาก
จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิ งในเขตกรุ งเทพมหานครมี การรับรู้ ความ
น่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม อยู่ในระดับมาก ( X =3.517, S.D.= .754) เมื่อแยก
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ คือ ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม ( X =3.757, S.D.= .850) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความเชี่ยวชาญในด้ านการ
ทาศัลยกรรมเสริ มความงาม ( X =3.551, S.D.= .902) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยต่า
ที่สดุ คือ ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม ( X =3.125, S.D.= .900) อยู่ในระดับปานกลาง ทังนี
้ ้
ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงาม อยูใ่ นระดับมาก 2 ด้ าน และระดับปานกลาง 1 ด้ าน
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4.2.4.1 ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริมความงาม
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิ ก
ศัลยกรรมเสริมความงาม ด้ านความเชี่ยวชาญการทาศัลยกรรมเสริมความงาม
(n=419)
ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริม
S.D. ระดับ
อันดับ
X
ความงาม
1. รับรู้วา่ คลินิคศัลยกรรมความงามมีความเชี่ยวชาญ 3.535 .913
มาก
2
ในด้ านเฉพาะทางที่กาลังศึกษาหาข้ อมูลนี ้
2. รับรู้วา่ นายแพทย์ของคลินิคศัลยกรรมความงามมี
3.568 .934
มาก
1
ความเชี่ยวชาญในการทาศัลยกรรม
เฉลี่ยรวม
3.551 .902
มาก
จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ด้ านความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม
เสริมความงาม อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.551, S.D.= .902) เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ รับรู้ ว่านายแพทย์ของคลินิกศัลยกรรมความงามมีความเชี่ยวชาญในการ
ทาศัลยกรรม ( X =3.568, S.D.= .934) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ รับรู้ ว่าคลินิกศัลยกรรม
ความงามมีความเชี่ยวชาญในด้ านเฉพาะทางที่กาลังศึกษาหาข้ อมูลนี ้ ( X =3.535, S.D.= .913)
อยู่ในระดับมาก ทัง้ นี ้ ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ กลุ่มตัวอย่างผู้หญิ งในเขตกรุ งเทพมหานครมี การรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ด้ านความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม
เสริมความงามอยูใ่ นระดับมากทุกข้ อ
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4.2.4.2 ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงาม ด้ านความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
(n=419)
ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
ระดับ
อันดับ
X S.D.
1. รับรู้วา่ ทาศัลยกรรมเสริมความงามเกิดผลกระทบ 3.129 .967 ปานกลาง
1
ข้ างเคียงต่อร่างกายที่น้อยและสามารถควบคุมได้
2. รับรู้วา่ การทาศัลยกรรมเสริมความงามในปั จจุบนั 3.122 .919 ปานกลาง
2
มีความปลอดภัยมากขึ ้น ไม่มีความเสี่ยง หรื อ
อันตราย ซึง่ ทุกคนสามารถทาได้
เฉลี่ยรวม
3.125 .900 ปานกลาง
จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ด้ านความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =3.125, S.D.= .900) เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยสูง
ที่สดุ คือ รับรู้วา่ ทาศัลยกรรมเสริ มความงามเกิดผลกระทบข้ างเคียงต่อร่างกายที่น้อยและสามารถ
ควบคุมได้ ( X =3.129, S.D.= .967) อยูใ่ นระดับปานกลาง รองลงมาคือ รับรู้ว่าการทาศัลยกรรม
เสริมความงามในปั จจุบนั มีความปลอดภัยมากขึ ้น ไม่มีความเสี่ยง หรื ออันตราย ซึ่งทุกคนสามารถ
ทาได้ ( X =3.122, S.D.= .919) อยูใ่ นระดับปานกลาง ทังนี
้ ้ ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ กลุ่มตัวอย่างผู้หญิง
ในเขตกรุ งเทพมหานครมีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ด้ านความ
ปลอดภัยในการทาศัลยกรรม อยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้ อ
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4.2.4.3 ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงาม ด้ านความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
(n=419)
ความมีช่ ือเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริม
S.D. ระดับ
อันดับ
X
ความงาม
1. รับรู้วา่ คลินิคศัลยกรรมนี ้มีชื่อเสียงและได้ รับการ
3.716 .874
มาก
3
ยอมรับจากลูกค้ า
2. รับรู้วา่ คลินิคศัลยกรรมนี ้มีลกู ค้ าและผู้ที่มาใช้ บริ การ 3.761 .923
มาก
2
จานวนมาก และต้ องมีการนัดคิวเพื่อพบแพทย์
ล่วงหน้ า
3. รับรู้วา่ คลินิคศัลยกรรมนี ้มีบคุ คลที่มีชื่อเสียงทังดารา
้
3.792 .934
มาก
1
ศิลปิ น นักร้ องมาใช้ บริ การ
เฉลี่ยรวม
3.757 .850
มาก
จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ด้ านความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม อยู่ในระดับมาก ( X =3.757, S.D.= .850) เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ รับรู้ ว่าคลินิกศัลยกรรมนี ้มีบุคคลที่มีชื่อเสียงทังดารา
้
ศิลปิ น นักร้ องมาใช้
บริ การ ( X =3.792, S.D.= .934) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ รับรู้ว่าคลินิกศัลยกรรมนี ้มีลกู ค้ า
และผู้ที่มาใช้ บริ การจานวนมาก และต้ องมีการนัดคิวเพื่อพบแพทย์ล่วงหน้ า ( X =3.761, S.D.=
.923) อยู่ในระดับมาก ส่วนข้ อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ รับรู้ ว่าคลินิกศัลยกรรมนีม้ ีชื่อเสียงและ
ได้ รับการยอมรับจากลูกค้ า ( X =3.716, S.D.= .874) อยู่ในระดับมาก ทังนี
้ ้ ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
กลุ่มตัวอย่างผู้หญิ งในเขตกรุ งเทพมหานครมีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม ด้ านความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามอยูใ่ นระดับมากทุกข้ อ

80
4.2.5 ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ ความตัง้ ใจทาศัลยกรรมเสริมความงาม
การวิเคราะห์ความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริ มความงาม นาเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของ
ตารางแสดงเป็ นค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริ มความ
งาม
(n=419)
ความตัง้ ใจทาศัลยกรรมเสริมความงาม
S.D.
ระดับ
อันดับ
X
1. กาหนดระยะเวลาแน่นอนที่จะทาศัลยกรรมเสริม
3.177 1.183 ปานกลาง
3
ความงาม
2. จัดเตรี ยมค่าใช้ จา่ ยในการทาศัลยกรรมความงามไว้ 3.193 1.179 ปานกลาง
2
อย่างเพียงพอ
3. รับรู้ถึงความต้ องการที่อยากจะทาศัลยกรรมเสริม
3.573 1.189
มาก
1
ความงามว่าต้ องการทาอะไร ตรงไหน และอย่างไร
เฉลี่ยรวม
3.314 1.103 ปานกลาง
จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างผู้หญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครมี ความตัง้ ใจ
ทาศัลยกรรมเสริ มความงาม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.314, S.D.= 1.103) เมื่อแยกพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ รับรู้ ถึงความต้ องการที่อยากจะทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงามว่าต้ องการทาอะไร ตรงไหน และอย่างไร ( X =3.573, S.D.= 1.189) อยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ จัดเตรี ยมค่าใช้ จ่ายในการทาศัลยกรรมความงามไว้ อย่างเพียงพอ ( X =3.193,
S.D.= 1.179) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สดุ คือ กาหนดระยะเวลาแน่นอนที่
จะทาศัลยกรรมเสริมความงาม ( X =3.177, S.D.= 1.183) อยู่ในระดับปานกลาง ทังนี
้ ้ ตามเกณฑ์
ที่ตงไว้
ั ้ กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริ มความงาม อยู่
ในระดับมาก 1 ข้ อ และระดับปานกลาง 2 ข้ อ

81
4.2.6 ตอนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.2.6.1 การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ การรับรู้ ความน่าเชื่อถือ
ของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ และการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
จาแนกตามลักษณะทางประชากร
การเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมการใช้ สื่ อออนไลน์ การรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของสื่ อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์ และการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม จาแนก
ตามลักษณะทางประชากร ใช้ วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of
Variance) และสถิติ F-test กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
ด้ วยวิธี LSD
สมมติฐานที่ 1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์แตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อยได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การใช้ สื่อออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.17 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ จาแนกตามอายุ
(n=419)
พฤติกรรมการใช้
สื่อออนไลน์
การเปิ ดรับข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ทาศัลยกรรม
การศึกษาข้ อมูล
ประเภทของ
ศัลยกรรมเสริมความ
งาม

แหล่ งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

df

SS

MS

F

2
.732
.366 .725
416 210.252 .505
418 210.985
2
7.567 3.784 5.080
416 309.862 .745
418 317.429

P-value
.485

.007*
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ)
(n=419)
พฤติกรรมการใช้
สื่อออนไลน์
เหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูล
การทาศัลยกรรมผ่าน
สื่อออนไลน์

แหล่ งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

df

SS

MS

F

P-value

2
2.443 1.221 1.260
416 403.156 .969
418 405.599

.285

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P =.007) แต่มีการเปิ ดรับข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรม และเหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ไม่
แตกต่างกัน (P= .485 และ .285 ตามลาดับ)
สาหรับพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรม
เสริมความงาม ผู้วิจยั ได้ ทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธี LSD รายละเอียดปรากฎ
ตามตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภท
ของศัลยกรรมเสริมความงาม จาแนกตามอายุ เป็ นรายคู่
(n=419)
อายุ
อายุ
n
S.D.
X
ต่ากว่ า 20 ปี 21-30 ปี 31 ปี ขึน้ ไป
ต่ากว่า 20 ปี
42
2.964
1.047
.199
-.082
21-30 ปี
192
2.765
.823
-.281*
31 ปี ขึ ้นไป

185

3.046

.859

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

-
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จากตารางที่ 4.18 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ใน
การศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริมความงาม จาแนกตามอายุ เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มี
อายุ 21-30 ปี ( X =2.765, S.D.= .823) มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูล
ประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงามน้ อยกว่ากลุ่มที่มีอายุ 31 ปี ขึ ้นไป ( X =3.046, S.D.=.859)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 1.2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.19 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ จาแนกตามระดับการศึกษา
(n=419)
พฤติกรรมการใช้
แหล่ งความ
df
SS
MS
F
P-value
สื่อออนไลน์
แปรปรวน
การเปิ ดรับข้ อมูล
ระหว่างกลุม่
2
5.683 2.842 5.758 .003*
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ภายในกลุม่
416 205.301 .494
ทาศัลยกรรม
รวม
418 210.985
การศึกษาข้ อมูล
ระหว่างกลุม่
2
6.615 3.308 4.427 .013*
ประเภทของ
ภายในกลุม่
416 310.814 .747
ศัลยกรรมเสริมความ
รวม
418 317.429
งาม
เหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูล
ระหว่างกลุม่
2
7.163 3.581 3.739 .025*
การทาศัลยกรรมผ่าน
ภายในกลุม่
416 398.436 .958
สื่อออนไลน์
รวม
418 405.599
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่ มี ร ะดับ การศึก ษาแตกต่า งกัน มี พ ฤติก รรมการใช้ สื่ อออนไลน์ ในการเปิ ดรั บ ข้ อ มูล ข่า วสาร
เกี่ ยวกับการทาศัลยกรรม การศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงาม และเหตุผลที่
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เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(P= .003, .013 และ .025 ตามลาดับ)
สาหรั บพฤติกรรมการใช้ สื่ อออนไลน์ ในการเปิ ดรั บข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการ
ทาศัลยกรรม การศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงาม และเหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการ
ทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ผู้วิจยั ได้ ทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธี LSD
รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 4.20-4.22
ตารางที่ 4.20 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการทาศัลยกรรม จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่
(n=419)
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
n
S.D.
สูงกว่าปริญญา
X
ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี
ตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
48 2.518 .919
-.280*
-.424*
ปริญญาตรี

278 2.798 .655

สูงกว่าปริญญาตรี
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2.942 .712

-

-.144
-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.20 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ใน
การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรม จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่ พบว่า
กลุ่มที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี ( X =2.518, S.D.= .919) มีพฤติกรรมการใช้ สื่อ
ออนไลน์ ในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมน้ อยกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ( X =2.798, S.D.= .655) และกลุ่ม ที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี ( X
=2.942, S.D.= .712) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

85
ตารางที่ 4.21 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภท
ของศัลยกรรมเสริมความงาม จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่
(n=419)
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
n
S.D.
สูงกว่าปริญญา
X
ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี
ตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
48 2.604 1.168
-.307*
-.457*
ปริญญาตรี

278 2.911 .753

สูงกว่าปริญญาตรี

93

3.061 .987

-

-.150
-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.21 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ใน
การศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงาม จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่
พบว่า กลุ่มที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี ( X =2.604, S.D.= 1.168) มีพฤติกรรมการใช้
สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงามน้ อยกว่ากลุ่มที่มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ( X =2.911, S.D.= .753) และกลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี ( X
=3.061, S.D.= .987) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

86
ตารางที่ 4.22 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ โดยพิจารณาจากเหตุผลที่
เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ น
รายคู่
(n=419)
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
n
S.D. ต่ากว่ าปริญญา
สูงกว่ าปริญญา
X
ตรี
ปริญญาตรี
ตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
48 2.997 1.311
-.338*
-.474*
ปริญญาตรี
278 3.335 .862
-.136
สูงกว่าปริญญาตรี

93

3.471 1.102

-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.22 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ โดยพิจารณา
จากเหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่
พบว่า กลุ่มที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี ( X =2.997, S.D.= 1.311) มีพฤติกรรมการใช้
สื่อออนไลน์ โดยพิจารณาจากเหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์น้อยกว่ากลุ่ม
ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ( X =3.335, S.D.= .862) และกลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี ( X =3.471, S.D.= 1.102) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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สมมติฐานที่ 1.3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การใช้ สื่อออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.23 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ จาแนกตามอาชีพ
(n=419)
พฤติกรรมการใช้
สื่อออนไลน์
การเปิ ดรับข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ทาศัลยกรรม
การศึกษาข้ อมูล
ประเภทของ
ศัลยกรรมเสริมความ
งาม
เหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูล
การทาศัลยกรรมผ่าน
สื่อออนไลน์

แหล่ งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

df

SS

MS

F

3
.920
.307 .606
415 210.065 .506
418 210.985
3
6.168 2.056 2.741
415 311.261 .750

P-value
.612

.043*

418 317.429
3
6.572 2.191 2.278
415 399.027 .962
418 405.599

.079

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิ งในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี
อาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = .043) แต่มีการเปิ ดรับข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรม และเหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ไม่
แตกต่างกัน (P= .612 และ .079 ตามลาดับ)
สาหรับพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ มความ
งาม ผู้วิจยั ได้ ทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธี LSD รายละเอียดปรากฎตามตาราง
ที่ 4.24
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ตารางที่ 4.24 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภท
ของศัลยกรรมเสริมความงาม จาแนกตามอาชีพ เป็ นรายคู่
(n=419)
อาชีพ
อาชีพ
n
S.D.
X
(1) (2)
(3)
(4)
(1) นักเรี ยน/นักศึกษา
67 2.744 1.054
- -.180 .009 -.405*
(2) พนักงานบริษัทเอกชน
261 2.924 .770
.189 -.225
(3) ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 35 2.735 1.039
(4) ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน 56 3.149 .925

-

-.414*
-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.24 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ใน
การศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริมความงาม จาแนกตามอาชีพ เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่
มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา ( X =2.744, S.D.= 1.054) และกลุ่มที่มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ( X =2.735, S.D.= 1.039) มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูล
ประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงามน้ อยกว่ากลุ่มที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน ( X
=3.149, S.D.= .925) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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สมมติฐานที่ 1.4 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.25 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน
(n=419)
พฤติกรรมการใช้
แหล่ งความ
df
SS
MS
F
P-value
สื่อออนไลน์
แปรปรวน
การเปิ ดรับข้ อมูล
ระหว่างกลุม่
5
7.491 1.498 3.041 .010*
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ภายในกลุม่
413 203.494 .493
ทาศัลยกรรม
รวม
418 210.985
การศึกษาข้ อมูล
ระหว่างกลุม่
5 16.010 3.202 4.387 .001*
ประเภทของ
ภายในกลุม่
413 301.420 .730
ศัลยกรรมเสริมความ
รวม
418 317.429
งาม
เหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูล
ระหว่างกลุม่
5 11.103 2.221 2.325 .042*
การทาศัลยกรรมผ่าน
ภายในกลุม่
413 394.496 .955
สื่อออนไลน์
รวม
418 405.599
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร
เกี่ ยวกับการทาศัลยกรรม การศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงาม และเหตุผลที่
เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(P=.010, .001 และ .042 ตามลาดับ)
สาหรั บพฤติกรรมการใช้ สื่ อออนไลน์ ในการเปิ ดรั บข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการ
ทาศัลยกรรม การศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงาม และเหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการ
ทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ผู้วิจยั ได้ ทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธี LSD
รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 4.26 - 4.28
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ตารางที่ 4.26 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการทาศัลยกรรม จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่
(n=419)
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน n X S.D.
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
(1) น้ อยกว่า 10,000 บาท 63 2.640 .894
- -.238 -.041 -.188 -.402* -.294*
(2) 10,001 – 20,000 บาท 66 2.877 .819
- .196 .050 -.164 -.056
(3) 20,001 – 30,000 บาท 133 2.681 .553
(4) 30,001 – 40,000 บาท 53 2.827 .760
(5) 40,001 – 50,000 บาท 42 3.041 .590
(6) มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป 62 2.934 .648

-

-.146 -.360* -.253*
-

-.214 -.107
-

.107
-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.26 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ใน
การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรม จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่
พบว่า กลุม่ ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 10,000 บาท ( X =2.640, S.D.= .894) มีพฤติกรรม
การใช้ สื่อออนไลน์ ในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมน้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X =3.041, S.D.= .590) และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =2.934, S.D.= .648) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ( X =2.681, S.D.= .553)
มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมน้ อยกว่ากลุ่ม
ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X =3.041, S.D.= .590) และกลุ่มที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =2.934, S.D.= .648) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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ตารางที่ 4.27 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภท
ของศัลยกรรมเสริมความงาม จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่
(n=419)
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน n X S.D.
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
(1) น้ อยกว่า 10,000 บาท 63 2.790 1.051
.032 -.004 -.083 -.483* -.436*
(2) 10,001 – 20,000 บาท 66 2.757 .889
- -.036 -.115 -.515* -.468*
(3) 20,001 – 30,000 บาท 133 2.794 .723
(4) 30,001 – 40,000 บาท 53 2.873 1.028
(5) 40,001 – 50,000 บาท 42 3.272 .725
(6) มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป 62 3.226 .768

-

-.079 -.479* -.432*
-

-.400* -.353*
-

.047
-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.27 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ใน
การศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริมความงาม จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่
พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 10,000 บาท ( X =2.790, S.D.= 1.051) มี
พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงามน้ อยกว่า
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X =3.272, S.D.= .725) และกลุ่มที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =3.226, S.D.= .768) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ( X =2.757, S.D.= .889)
มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงามน้ อยกว่า
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X =3.272, S.D.= .725) และกลุ่มที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =3.226, S.D.= .768) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ( X =2.794, S.D.= .723)
มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงามน้ อยกว่า
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กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X =3.272, S.D.= .725) และกลุ่มที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =3.226, S.D.= .768) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ( X =2.873, S.D.= 1.028)
มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงามน้ อยกว่า
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X =3.272, S.D.= .725) และกลุ่มที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =3.226, S.D.= .768) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ตารางที่ 4.28 แสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ โดยพิจารณาจากเหตุผลที่
เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
เป็ นรายคู่
(n=419)
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน n X S.D.
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
(1) น้ อยกว่า 10,000 บาท 63 3.127 1.212
- -.098 -.159 -.172 -.577* -.364*
(2) 10,001 – 20,000 บาท 66 3.225 1.145
- -.061 -.074 -.479* -.266
(3) 20,001 – 30,000 บาท

13
3.286 .753
3
(4) 30,001 – 40,000 บาท 53 3.299 1.205
(5) 40,001 – 50,000 บาท 42 3.704 .787
(6) มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป

62 3.491 .835

-

-.013 -.418* -.205
-

-.405* -.192
-

.213
-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.28 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ โดย
พิจารณาจากเหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 10,000 บาท ( X =3.127, S.D.=
1.212) มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ โดยพิจารณาจากเหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรม
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ผ่านสื่อออนไลน์น้อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X =3.704, S.D.=
.787) และกลุม่ ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =3.491, S.D.= .835) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กลุม่ ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ( X =3.225, S.D.= 1.145)
กลุม่ ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ( X =3.286, S.D.= .753) และกลุม่ ที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ( X =3.299, S.D.= 1.205) มีพฤติกรรมการใช้ สื่อ
ออนไลน์ โดยพิจารณาจากเหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ น้อยกว่ากลุม่ ที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X =3.704, S.D.= .787) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ .05
สมมติฐานที่ 2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่าง
กัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์แตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อยได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 2.1 ผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.29 แสดงการเปรี ยบเที ยบการรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของสื่ อโฆษณาบนสื่ อออนไลน์
จาแนกตามอายุ
(n=419)
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือ
แหล่ งความ
ของสื่อโฆษณาบนสื่อ
df
SS
MS
F
P-value
แปรปรวน
ออนไลน์
การรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ระหว่างกลุม่
2 10.762 5.381 8.191 .000*
จากแหล่งสาร
ภายในกลุม่
416 273.286 .657
รวม
418 284.048
การรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ระหว่างกลุม่
2
4.379 2.189 2.895 .056
จากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้
ภายในกลุม่
416 314.619 .756
แบ่งปั นสาร (Share)
รวม
418 318.998
การรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ระหว่างกลุม่
2
9.595 4.798 6.782 .001*
จากสาร
ภายในกลุม่
416 294.272 .707
รวม
418 303.867
ในภาพรวม
ระหว่างกลุม่
2
8.376 4.188 6.891 .001*
ภายในกลุม่
416 252.839 .608
รวม
418 261.215
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.29 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี
อายุ แตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (P = .001) เมื่อพิจารณาแยกตามแหล่งข้ อมูล พบว่า ผู้หญิง
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรั บรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร และการรับรู้
ความน่าเชื่อถือจากสาร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = .000 และ .001
ตามลาดับ) แต่มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) ไม่แตกต่างกัน
(P = .056)
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สาหรับการรับรู้ ความน่าเชื่ อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม และ
การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร และการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อจากสาร ผู้วิจยั ได้ ทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธี LSD รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 4.30 – 4.32
ตารางที่ 4.30 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ใน
ภาพรวม จาแนกตามอายุ เป็ นรายคู่
(n=419)
อายุ
อายุ
n
S.D.
X
ต่ากว่ า 20 ปี 21-30 ปี 31 ปี ขึน้ ไป
ต่ากว่า 20 ปี
42
3.482
.919
.144
-.155
21-30 ปี
192
3.339
.737
-.298*
31 ปี ขึ ้นไป

185

3.637

.789

-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.30 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม จาแนกตามอายุ เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีอายุ 21-30 ปี ( X
=3.339, S.D.= .737) มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม น้ อย
กว่ากลุม่ ที่มีอายุ 31 ปี ขึ ้นไป ( X =3.637, S.D.= .789) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.31 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ จาก
แหล่งสาร จาแนกตามอายุ เป็ นรายคู่
(n=419)
อายุ
อายุ
n
S.D.
X
ต่ากว่ า 20 ปี 21-30 ปี 31 ปี ขึน้ ไป
ต่ากว่า 20 ปี
42
3.536
.981
.127
-.210
21-30 ปี
192
3.409
.798
-.337*
31 ปี ขึ ้นไป

185

3.746

.780

-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.31 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์ จากแหล่งสาร จาแนกตามอายุ เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีอายุ 21-30 ปี (
X =3.409, S.D.= .798) มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ จากแหล่งสาร
น้ อยกว่ากลุม่ ที่มีอายุ 31 ปี ขึ ้นไป ( X =3.746, S.D.= .780) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตารางที่ 4.32 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ จาก
สาร จาแนกตามอายุ เป็ นรายคู่
(n=419)
อายุ
อายุ
n
S.D.
X
ต่ากว่ า 20 ปี 21-30 ปี 31 ปี ขึน้ ไป
ต่ากว่า 20 ปี
42
3.481
.975
.138
-.181
21-30 ปี
192
3.343
.807
-.319*
31 ปี ขึ ้นไป

185

3.662

.843

-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.32 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรั บรู้ ความน่าเชื่อถื อของสื่ อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์ จากสาร จาแนกตามอายุ เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีอายุ 21-30 ปี ( X
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=3.343, S.D.= .807) มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ จากสาร น้ อยกว่า
กลุม่ ที่มีอายุ 31 ปี ขึ ้นไป ( X =3.662, S.D.= .843) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 2.2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.33 แสดงการเปรี ยบเที ยบการรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของสื่ อโฆษณาบนสื่ อออนไลน์
จาแนกตามระดับการศึกษา
(n=419)
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือ
แหล่ งความ
ของสื่อโฆษณาบนสื่อ
df
SS
MS
F
P-value
แปรปรวน
ออนไลน์
การรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ระหว่างกลุม่
2
9.539 4.770 7.228 .001*
จากแหล่งสาร
ภายในกลุม่
416 274.509 .660
รวม
418 284.048
การรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ระหว่างกลุม่
2
5.506 2.753 3.653 .027*
จากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้
ภายในกลุม่
416 313.492 .754
แบ่งปั นสาร (Share)
รวม
418 318.998
การรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ระหว่างกลุม่
2
8.008 4.004 5.630 .004*
จากสาร
ภายในกลุม่
416 295.859 .711
รวม
418 303.867
ในภาพรวม
ระหว่างกลุม่
2
7.512 3.756 6.159 .002*
ภายในกลุม่
416 253.703 .610
รวม
418 261.215
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.33
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ผู้ หญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อ
ออนไลน์ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = .002) เมื่อพิจารณา
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แยกตามแหล่งข้ อมูล พบว่า ผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่ างกัน มีการ
รั บ รู้ ความน่า เชื่ อ ถื อ จากแหล่ง สาร การรั บ รู้ ความน่า เชื่ อ ถื อ จากผู้ส่ง สารที่ เ ป็ นผู้แ บ่ง ปั น สาร
(Share) และการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P
= .001, .027 และ .004 ตามลาดับ)
สาหรับการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม และ
การรับรู้ ความน่าเชื่อถื อจากแหล่งสาร การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร
(Share) และการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร ผู้วิจยั ได้ ทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
ด้ วยวิธี LSD รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 4.34 – 4.37
ตารางที่ 4.34 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ใน
ภาพรวม จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่
(n=419)
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
n
S.D. ต่ากว่ าปริญญา
สูงกว่ าปริญญา
X
ตรี
ปริญญาตรี
ตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
48 3.286 1.074
-.154
-.432*
ปริญญาตรี
278 3.441 .679
-.278*
สูงกว่าปริญญาตรี
93 3.718 .883
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.34 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มี
การศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี ( X =3.286, S.D.= 1.074) และกลุ่มที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ( X =3.441, S.D.= .679) มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ใน
ภาพรวม น้ อยกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี ( X =3.718, S.D.= .883) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.35 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร จาแนกตามระดับ
การศึกษา เป็ นรายคู่
(n=419)
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
n
S.D. ต่ากว่ าปริญญา
สูงกว่ าปริญญา
X
ตรี
ปริญญาตรี
ตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
48 3.406 1.079
-.100
-.441*
ปริญญาตรี
278 3.506 .740
-.340*
สูงกว่าปริญญาตรี
93 3.847 .860
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.35 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่ง
สาร จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี (
X =3.406, S.D.= 1.079) และกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ( X =3.506, S.D.= .740) มี
การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร น้ อยกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี ( X
=3.847, S.D.= .860) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตารางที่ 4.36 แสดงการเปรี ยบเที ยบการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่ง ปั นสาร
(Share) จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่
(n=419)
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
n
S.D. ต่ากว่ าปริญญา
สูงกว่ าปริญญา
X
ตรี
ปริญญาตรี
ตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
48 3.229 1.113
-.069
-.330*
ปริญญาตรี
278 3.298 .764
-.261*
สูงกว่าปริญญาตรี

93

3.559 1.008

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

-
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จากตารางที่ 4.36 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่ง
สารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ( X =3.229, S.D.= 1.113) และกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ( X
=3.298, S.D.= .764) มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) น้ อยกว่า
กลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี ( X =3.559, S.D.= 1.008) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ .05
ตารางที่ 4.37 แสดงการเปรี ย บเที ย บการรั บ รู้ ความน่ า เชื่ อ ถื อ จากสาร จ าแนกตามระดับ
การศึกษา เป็ นรายคู่
(n=419)
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
n
S.D. ต่ากว่ าปริญญา
สูงกว่ าปริญญา
X
ตรี
ปริญญาตรี
ตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
48 3.225 1.182
-.248
-.487*
ปริญญาตรี
278 3.473 .746
-.239*
สูงกว่าปริญญาตรี
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3.712 .910

-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.37 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อจากสาร
จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี ( X
=3.225, S.D.= 1.182) และกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ( X =3.473, S.D.= .746) มีการ
รับรู้ ความน่าเชื่อถื อจากสาร น้ อยกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี ( X =3.712,
S.D.= .910) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 2.3 ผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.38 แสดงการเปรี ยบเที ยบการรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของสื่ อโฆษณาบนสื่ อออนไลน์
จาแนกตามอาชีพ
(n=419)
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือ
แหล่ งความ
ของสื่อโฆษณาบนสื่อ
df
SS
MS
F
P-value
แปรปรวน
ออนไลน์
การรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ระหว่างกลุม่
3 11.401 3.800 5.784 .001*
จากแหล่งสาร
ภายในกลุม่
415 272.647 .657
รวม
418 284.048
การรับรู้ความน่าเชื่อถือ
แหล่งความ
ของสื่อโฆษณาบนสื่อ
df
SS
MS
F
P-value
แปรปรวน
ออนไลน์
การรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ระหว่างกลุม่
3
3.981 1.327 1.748 .157
จากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้
ภายในกลุม่
415 315.017 .759
แบ่งปั นสาร (Share)
รวม
418 318.998
การรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ระหว่างกลุม่
3 11.651 3.884 5.516 .001*
จากสาร
ภายในกลุม่
415 292.216 .704
รวม
418 303.867
ในภาพรวม
ระหว่างกลุม่
3
9.211 3.070 5.056 .002*
ภายในกลุม่
415 252.004 .607
รวม
418 261.215
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่ มี อ าชี พ แตกต่า งกัน มี ก ารรั บ รู้ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของสื่ อ โฆษณาบนสื่ อ ออนไลน์ ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = .002) เมื่อพิจารณาแยกตามแหล่งข้ อมูล
พบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจาก
แหล่งสาร และการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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(P = .001 และ .001 ตามลาดับ) แต่มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร
(Share) ไม่แตกต่างกัน (P = .157)
สาหรับการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม และ
การรับรู้ ความน่าเชื่ อถือจากแหล่งสาร และการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อจากสาร ผู้วิจยั ได้ ทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธี LSD รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 4.39 - 4.41
ตารางที่ 4.39 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ใน
ภาพรวม จาแนกตามอาชีพ เป็ นรายคู่
(n=419)
อาชีพ
อาชีพ
n
S.D.
X
(1) (2)
(3)
(4)
(1) นักเรี ยน/นักศึกษา
67 3.257 .966
- -.282* .057 -.423*
(2) พนักงานบริษัทเอกชน
261 3.539 .708
.339* -.141
(3) ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 35 3.200
(4) ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน 56 3.680

.879
.784

-

-.480*
-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.39 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรั บรู้ ความน่าเชื่อถื อของสื่ อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม จาแนกตามอาชีพ เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีอาชีพนักเรี ยน/
นักศึกษา ( X =3.257, S.D.= .966) มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ใน
ภาพรวมน้ อยกว่ากลุ่มที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน ( X =3.539, S.D.= .708) และกลุ่มที่มี
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน ( X =3.680, S.D.= .784) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
กลุม่ ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ( X =3.539, S.D.= .708) และกลุ่มที่มีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน ( X =3.680, S.D.= .784) มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณา
บนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม มากกว่า กลุ่มที่มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( X =3.200,
S.D.= .879) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.40 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร จาแนกตามอาชีพ
(n=419)
อาชีพ
อาชีพ
n
S.D.
X
(1) (2)
(3)
(4)
(1) นักเรี ยน/นักศึกษา
67 3.306 1.065
- -.318* .013 -.507*
(2) พนักงานบริษัทเอกชน
261 3.624 .719
.331* -.189
(3) ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 35 3.293 .934
- -.520*
(4) ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน 56 3.813 .781
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.40 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่ง
สาร จาแนกตามอาชีพ เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา ( X =3.306, S.D.=
1.065) มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร น้ อยกว่ากลุ่มที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน ( X
=3.624, S.D.= .719) และกลุ่มที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน ( X =3.813, S.D.= .781)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กลุม่ ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ( X =3.624, S.D.= .719) และกลุ่มที่มีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน ( X =3.813, S.D.= .781) มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร
มากกว่ากลุม่ ที่มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( X =3.293, S.D.= .934) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.41 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร จาแนกตามอาชีพ เป็ น
รายคู่
(n=419)
อาชีพ
อาชีพ
n
S.D.
X
(1) (2)
(3)
(4)
(1) นักเรี ยน/นักศึกษา
67 3.260 1.035
- -.305* .123 -.433*
(2) พนักงานบริษัทเอกชน
261 3.565 .777
.428* -.128
(3) ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 35 3.137 .912
- -.556*
(4) ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน 56 3.693 .811
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.41 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร
จาแนกตามอาชีพ เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา ( X =3.260, S.D.= 1.035)
มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสารน้ อยกว่ากลุม่ ที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน ( X =3.565, S.D.=
.777) และกลุ่ม ที่ มี อาชี พ ธุรกิ จ ส่วนตัว /ค้ าขาย/แม่บ้าน ( X =3.693, S.D.= .811) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กลุม่ ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ( X =3.565, S.D.= .777) และกลุ่มที่มีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน ( X =3.693, S.D.= .811) มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากสาร
มากกว่ากลุม่ ที่มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( X =3.137, S.D.= .912) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 2.4 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.42 แสดงการเปรี ยบเที ยบการรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของสื่ อโฆษณาบนสื่ อออนไลน์
จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
(n=419)
การรั บรู้ ความ
แหล่ งความ
น่ าเชื่อถือของสื่อ
df
SS
MS
F
P-value
แปรปรวน
โฆษณาบนสื่อออนไลน์
การรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ระหว่างกลุม่
5 33.769 6.754 11.145 .000*
จากแหล่งสาร
ภายในกลุม่
413 250.279 .606
รวม
418 284.048
การรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ระหว่างกลุม่
5 14.136 2.827 3.830 .002*
จากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้
ภายในกลุม่
413 304.863 .738
แบ่งปั นสาร (Share)
รวม
418 318.998
การรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ระหว่างกลุม่
5 23.912 4.782 7.055 .000*
จากสาร
ภายในกลุม่
413 279.955 .678
รวม
418 303.867
ในภาพรวม
ระหว่างกลุม่
5 23.298 4.660 8.089 .000*
ภายในกลุม่
413 237.917 .576
รวม
418 261.215
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.42 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P =.000) เมื่อพิจารณาแยกตาม
แหล่งข้ อมูล พบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ความ
น่าเชื่อถือจากแหล่งสาร การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) และการ
รับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = .000, .002
และ .000 ตามลาดับ)
สาหรับการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม และ
การรั บรู้ ความน่าเชื่อถื อจากแหล่งสาร การรับรู้ ความน่าเชื่อถื อจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร
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(Share) และการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร ผู้วิจยั ได้ ทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
ด้ วยวิธี LSD รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 4.43-4.46
ตารางที่ 4.43 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ใน
ภาพรวม จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่
(n=419)
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน n
X S.D. (1) (2) (3) (4) (5)
(6)
(1) น้ อยกว่า 10,000
63 3.310 .992
.148 -.105 -.254 -.560* -.517*
บาท
(2) 10,001 – 20,000
66 3.161 .814
- -.254*
-.708* -.666*
บาท
.403*
(3) 20,001 – 30,000
133 3.415 .592
- -.149 -.454* -.412*
บาท
(4) 30,001 – 40,000
53 3.564 .992
- -.305 -.263
บาท
(5) 40,001 – 50,000
42 3.870 .533
.043
บาท
(6) มากกว่า 50,001
62 3.827 .637
ขึ ้นไป
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.43 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรั บรู้ ความน่าเชื่อถื อของสื่ อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 10,000 บาท ( X =3.310, S.D.= .992) มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม น้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 –
50,000 บาท ( X =3.870, S.D.= .533) และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป
( X =3.827, S.D.= .637) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

107
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ( X =3.161, S.D.= .814)
มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ( X =3.415, S.D.= .592) กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001
– 40,000 บาท( X =3.564, S.D.= .992) กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X
=3.870, S.D.= .533) และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =3.827,
S.D.= .637) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ( X =3.415, S.D.= .592)
มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X =3.870, S.D.= .533) และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =3.827, S.D.= .637) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตารางที่ 4.44 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร จาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่
(n=419)
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน n X S.D.
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
(1) น้ อยกว่า 10,000 บาท
63 3.409 1.117 .265 -.056
-.567* -.547*
.379*
(2) 10,001 – 20,000 บาท
66 3.144 .811
- -.320*
-.832* -.812*
.644*
(3) 20,001 – 30,000 บาท
133 3.464 .629
-.512* -.491*
.323*
(4) 30,001 – 40,000 บาท 53 3.788 .924
- -.188 -.168
(5) 40,001 – 50,000 บาท 42 3.976 .517
.021
(6) มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป 62 3.956 .608

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

-
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จากตารางที่ 4.44 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่ง
สาร จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า
10,000 บาท ( X =3.409, S.D.= 1.117) มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร น้ อยกว่ากลุ่มที่
มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ( X =3.788, S.D.= .924) กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X =3.976, S.D.= .517) และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =3.956, S.D.= .608) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ( X =3.464, S.D.= .629)
มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000
บาท ( X =3.788, S.D.= .924) กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X =3.976,
S.D.= .517) และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =3.956, S.D.= .608)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตารางที่ 4.45 แสดงการเปรี ยบเที ยบการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่ง ปั นสาร
(Share) จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่
(n=419)
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน n X S.D.
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
(1) น้ อยกว่า 10,000 บาท 63 3.222 1.005
.056 -.033 -.142 -.492* -.385*
(2) 10,001 – 20,000 บาท 66 3.167 .840
- -.089 -.198 -.548* -.441*
(3) 20,001 – 30,000 บาท 133 3.255 .684
(4) 30,001 – 40,000 บาท 53 3.365 1.201
(5) 40,001 – 50,000 บาท 42 3.714 .627
(6) มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป 62 3.608 .844

-

-.109 -.459* -.352*
-

-.350* -.243
-

.107
-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.45 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่ง
สารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีรายได้
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เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 10,000 บาท ( X =3.222, S.D.= 1.005) มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้
ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) น้ อยกว่ากลุม่ ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท (
X =3.714, S.D.= .627) และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =3.608,
S.D.= .844) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ( X =3.167, S.D.= .840)
มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) น้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X =3.714, S.D.= .627) และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =3.608, S.D.= .844) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กลุม่ ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ( X =3.255, S.D.= .684) มี
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) น้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X =3.714, S.D.= .627) และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =3.608, S.D.= .844) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ( X =3.365, S.D.= 1.201)
มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) น้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X =3.714, S.D.= .627) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตารางที่ 4.46 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน เป็ นรายคู่
(n=419)
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน n X S.D.
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
(1) น้ อยกว่า 10,000 บาท 63 3.283 1.041
.110 -.188 -.223 -.594* -.572*
(2) 10,001 – 20,000 บาท
66 3.173 .919
- -.298*
-.703* -.682*
.333*
(3) 20,001 – 30,000 บาท 133 3.471 .647
- -.035 -.406* -.384*
(4) 30,001 – 40,000 บาท 53 3.506 1.072
- -.371* -.349*
(5) 40,001 – 50,000 บาท 42 3.876 .637
.021
(6) มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป 62 3.855 .655
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

110
จากตารางที่ 4.46 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากสาร
จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 10,000
บาท ( X =3.283, S.D.= 1.041) มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร น้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X =3.876, S.D.= .637) และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =3.855, S.D.= .655) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ( X =3.173, S.D.= .919)
มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร น้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท
( X =3.471, S.D.= .647) กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ( X =3.506,
S.D.= 1.072) กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X =3.876, S.D.= .637)และ
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =3.855, S.D.= .655) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ( X =3.471, S.D.= .647)
มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท (
X =3.876, S.D.= .637) และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =3.855,
S.D.= .655) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ( X =3.506, S.D.= 1.072)
มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท (
X =3.876, S.D.= .637) และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =3.855,
S.D.= .655) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่าง
กัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามแตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อยได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 3.1 ผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามแตกต่างกัน

111
ตารางที่ 4.47 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
จาแนกตามอายุ
(n=419)
การรั บรู้ ความ
น่ าเชื่อถือของคลินิก
แหล่ งความ
df
SS
MS
F P-value
ศัลยกรรมเสริมความ
แปรปรวน
งาม
ความเชี่ยวชาญในด้ าน
ระหว่างกลุม่
2
5.658 2.829 3.518 .031*
การทาศัลยกรรมเสริม
ภายในกลุม่
416 334.489 .804
ความงาม
รวม
418 340.147
ความปลอดภัยในการ
ระหว่างกลุม่
2
2.085 1.043 1.289 .277
ทาศัลยกรรม
ภายในกลุม่
416 336.587 .809
รวม
418 338.672
ความมีชื่อเสียงของ
ระหว่างกลุม่
2
3.402 1.701 2.372 .095
คลินิกศัลยกรรมเสริม
ภายในกลุม่
416 298.312 .717
ความงาม
รวม
418 301.713
ในภาพรวม
ระหว่างกลุม่
2
2.543 1.272 2.252 .107
ภายในกลุม่
416 234.944 .565
รวม
418 237.487
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.47 ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ผู้ หญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุ แตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
ในภาพรวม ไม่ แตกต่า งกัน (P = .107) เมื่ อ พิจ ารณาเป็ นรายด้ า น พบว่า ผู้ห ญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริมความงาม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (P =.031) แต่มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม และความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความ
งาม ไม่แตกต่างกัน (P = .277 และ .095ตามลาดับ)

112
สาหรับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม เกี่ยวกับความ
เชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม ผู้วิจยั ได้ ทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
ด้ วยวิธี LSD รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 4.48
ตารางที่ 4.48 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม จาแนกตามอายุ
เป็ นรายคู่
(n=419)
อายุ
อายุ
n
S.D.
X
ต่ากว่ า 20 ปี 21-30 ปี 31 ปี ขึน้ ไป
ต่ากว่า 20 ปี
42
3.488
.991
.048
-.193
21-30 ปี
192
3.440
.853
-.241*
31 ปี ขึ ้นไป

185

3.681

.918

-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.48 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงาม เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม จาแนก
ตามอายุ เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีอายุ 21-30 ปี ( X =3.440, S.D.= .853) มีการรับรู้ความ
น่าเชื่อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม เกี่ ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม
เสริ มความงาม น้ อยกว่ากลุ่มที่มีอายุ 31 ปี ขึ ้นไป ( X =3.681, S.D.= .918) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 3.2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามแตกต่างกัน

113
ตารางที่ 4.49 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
จาแนกตามระดับการศึกษา
(n=419)
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือ
แหล่ งความ
ของคลินิกศัลยกรรม
df
SS
MS
F
P-value
แปรปรวน
เสริมความงาม
ความเชี่ยวชาญในด้ าน
ระหว่างกลุม่
2
9.893 4.946 6.230 .002*
การทาศัลยกรรมเสริม
ภายในกลุม่
416 330.254 .794
ความงาม
รวม
418 340.147
ความปลอดภัยในการ
ระหว่างกลุม่
2
2.419 1.210 1.496 .225
ทาศัลยกรรม
ภายในกลุม่
416 336.253 .808
รวม
418 338.672
ความมีชื่อเสียงของคลินิก ระหว่างกลุม่
2 10.427 5.214 7.446 .001*
ศัลยกรรมเสริมความงาม
ภายในกลุม่
416 291.286 .700
รวม
418 301.713
ในภาพรวม
ระหว่างกลุม่
2
6.739 3.370 6.075 .003*
ภายในกลุม่
416 230.748 .555
รวม
418 237.487
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.49 ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ผู้ หญิ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม
เสริ มความงามในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = .003) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการ
รั บ รู้ ความน่า เชื่ อ ถื อของคลิ นิ ก ศัล ยกรรมเสริ ม ความงามเกี่ ย วกับ ความเชี่ ย วชาญในด้ า นการ
ทาศัลยกรรมเสริ มความงาม และความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = .002 และ .001 ตามลาดับ) แต่มีการรับรู้ ความ
น่าเชื่ อถื อของคลิ นิกศัล ยกรรมเสริ มความงามเกี่ ยวกับ ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม ไม่
แตกต่างกัน (P = .225)

114
สาหรับการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ในภาพรวม
และการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามเกี่ยวกับ ความเชี่ยวชาญในด้ าน
การทาศัลยกรรมเสริมความงาม และความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ผู้วิจยั ได้
ทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธี LSD รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 4.50-4.52
ตารางที่ 4.50 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
ในภาพรวม จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่
(n=419)
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
n
S.D. ต่ากว่ าปริญญา
สูงกว่ าปริญญา
X
ตรี
ปริญญาตรี
ตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
48 3.298 1.034
-.187
-.430*
ปริญญาตรี
278 3.485 .683
-.244*
สูงกว่าปริญญาตรี

93

3.728 .747

-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.50 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริ มความงาม ในภาพรวม จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มี
การศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี ( X =3.298, S.D.= 1.034) และกลุ่มที่มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ( X =3.485, S.D.= .683) มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความ
งาม ในภาพรวม น้ อยกว่ากลุ่ม ที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี ( X =3.728, S.D.= .747)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

115
ตารางที่ 4.51 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม จาแนกตาม
ระดับการศึกษา เป็ นรายคู่
(n=419)
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
n
S.D. ต่ากว่ าปริญญา
สูงกว่ าปริญญา
X
ตรี
ปริญญาตรี
ตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
48 3.260 1.185
-.259
-.535*
ปริญญาตรี
278 3.520 .832
-.276*
สูงกว่าปริญญาตรี

93

3.796 .888

-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.51 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงามเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม จาแนก
ตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี ( X =3.260,
S.D.= 1.185) และกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ( X =3.520, S.D.= .832) มีการรับรู้ความ
น่าเชื่อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามเกี่ ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม
เสริ มความงาม น้ อยกว่ากลุ่ม ที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี ( X =3.796, S.D.= .888)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

116
ตารางที่ 4.52 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
เกี่ยวกับความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม จาแนกตามระดับ
การศึกษา เป็ นรายคู่
(n=419)
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
n
S.D. ต่ากว่ าปริญญา
สูงกว่ าปริญญา
X
ตรี
ปริญญาตรี
ตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
48 3.431 1.161
-.303*
-.562*
ปริญญาตรี
278 3.734 .766
-.259*
สูงกว่าปริญญาตรี

93

3.993 .843

-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.52 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริ มความงามเกี่ยวกับความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม จาแนกตาม
ระดับการศึกษา เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี ( X =3.431, S.D.=
1.161) มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามเกี่ ยวกับความมีชื่อเสียงของ
คลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม น้ อยกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ( X =3.734, S.D.=
.766) และกลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี ( X =3.993, S.D.= .843) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ( X =3.734, S.D.= .766) มีการรับรู้ความ
น่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามเกี่ยวกับความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความ
งาม น้ อยกว่า กลุ่มที่ มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี ( X =3.993, S.D.= .843) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 3.3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.53 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
จาแนกตามอาชีพ
(n=419)
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือ
แหล่ งความ
ของคลินิกศัลยกรรม
df
SS
MS
F
P-value
แปรปรวน
เสริมความงาม
ความเชี่ยวชาญในด้ าน
ระหว่างกลุม่
3
9.435 3.145 3.946 .009*
การทาศัลยกรรมเสริม
ภายในกลุม่
415 330.712 .797
ความงาม
รวม
418 340.147
ความปลอดภัยในการ
ระหว่างกลุม่
3
6.732 2.244 2.805 .039*
ทาศัลยกรรม
ภายในกลุม่
415 331.940 .800
รวม
418 338.672
ความมีชื่อเสียงของคลินิก ระหว่างกลุม่
3
9.224 3.075 4.363 .005*
ศัลยกรรมเสริมความงาม
ภายในกลุม่
415 292.489 .705
รวม
418 301.713
การรับรู้ความน่าเชื่อถือ
แหล่งความ
ของคลินิกศัลยกรรมเสริม
df
SS
MS
F
P-value
แปรปรวน
ความงาม
ในภาพรวม
ระหว่างกลุม่
3
6.565 2.188 3.933 .009*
ภายในกลุม่
415 230.922 .556
รวม
418 237.487
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.53 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = .009) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริ มความงามเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม ความ
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ปลอดภัยในการทาศัลยกรรมและความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (P = .009, .039 และ .005 ตามลาดับ)
สาหรับการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ในภาพรวม
และการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ าน
การทาศัลยกรรมเสริ มความงาม ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม และความมีชื่อเสียงของ
คลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ผู้วิจยั ได้ ทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธี LSD
รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 4.54-4.57
ตารางที่ 4.54 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
ในภาพรวม จาแนกตามอาชีพ เป็ นรายคู่
(n=419)
อาชีพ
อาชีพ
n
S.D.
X
(1) (2)
(3)
(4)
(1) นักเรี ยน/นักศึกษา
67 3.369 .922
- -.167 .084 -.384*
(2) พนักงานบริษัทเอกชน
261 3.536 .674
.251 -.217*
(3) ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 35 3.285
(4) ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน 56 3.753

.908
.723

-

-.468*
-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.54 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม จาแนกตามอาชีพ เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีอาชีพนักเรี ยน/
นักศึกษา ( X =3.369, S.D.= .922) กลุ่มที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน ( X =3.536, S.D.=
.674) และกลุ่มที่มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( X =3.285, S.D.= .908) มีการรับรู้
ความน่าเชื่อถื อของคลิ นิกศัล ยกรรมเสริ มความงาม ในภาพรวม น้ อยกว่า กลุ่มที่ มีอาชีพ ธุรกิ จ
ส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน ( X =3.753, S.D.= .723) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

119
ตารางที่ 4.55 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม จาแนกตาม
อาชีพ เป็ นรายคู่
(n=419)
อาชีพ
อาชีพ
n
S.D.
X
(1) (2)
(3)
(4)
(1) นักเรี ยน/นักศึกษา
67 3.321 1.061
- -.277* .035 -.456*
(2) พนักงานบริษัทเอกชน
261 3.598 .833
.312 -.179
(3) ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 35 3.286 1.002
(4) ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน 56 3.777 .873

-

-.491*
-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.55 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงาม เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม จาแนก
ตามอาชีพ เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา ( X =3.321, S.D.= 1.061) มีการ
รั บ รู้ ความน่า เชื่ อ ถื อของคลิ นิ ก ศัล ยกรรมเสริ ม ความงามเกี่ ย วกับความเชี่ ย วชาญในด้ า นการ
ทาศัลยกรรมเสริ มความงามน้ อยกว่า กลุ่มที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน ( X =3.598, S.D.=
.833) และกลุ่ม ที่ มี อ าชี พ ธุ ร กิ จ ส่ว นตัว /ค้ า ขาย/แม่ บ้ า น ( X =3.777, S.D.= .873) อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กลุม่ ที่มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( X =3.286, S.D.= 1.002) มีการ
รั บ รู้ ความน่า เชื่ อ ถื อของคลิ นิ ก ศัล ยกรรมเสริ ม ความงามเกี่ ย วกับความเชี่ ย วชาญในด้ า นการ
ทาศัล ยกรรมเสริ มความงามน้ อยกว่า กลุ่ม ที่มี อาชีพ ธุ รกิ จส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน ( X =3.777,
S.D.= .873) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.56 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม จาแนกตามอาชีพ เป็ นรายคู่
(n=419)
อาชีพ
อาชีพ
n
S.D.
X
(1) (2)
(3)
(4)
(1) นักเรี ยน/นักศึกษา
67 3.172 .956
- .108 .157 -.257
(2) พนักงานบริษัทเอกชน
261 3.063 .855
.049 -.365*
(3) ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 35 3.014
(4) ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน 56 3.429

.989
.936

-

-.414*
-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.56 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริ มความงาม เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม จาแนกตามอาชีพ เป็ นราย
คู่ พบว่า กลุ่มที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน ( X =3.063, S.D.= .855) และกลุ่มที่มีอาชีพ
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( X =3.014, S.D.= .989) มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริ มความงามเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทาศัลยกรรมน้ อยกว่า กลุ่มที่มีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน ( X =3.429, S.D.= .936) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.57 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
เกี่ยวกับความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม จาแนกตามอาชีพ
เป็ นรายคู่
(n=419)
อาชีพ
อาชีพ
n
S.D.
X
(1) (2)
(3)
(4)
(1) นักเรี ยน/นักศึกษา
67 3.533 1.053
- -.278* .066 -.420*
(2) พนักงานบริษัทเอกชน

261 3.811

.765

(3) ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 35 3.467
(4) ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน 56 3.952

.984
.787

-

.344* -.141
-

-.486*
-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.57 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงาม เกี่ยวกับความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม จาแนกตาม
อาชีพ เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา ( X =3.533, S.D.= 1.053) มีการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม เกี่ยวกับความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรม
เสริมความงามน้ อยกว่ากลุม่ ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ( X =3.811, S.D.= .765) และกลุ่มที่
มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน ( X =3.952, S.D.= .787) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ .05
กลุ่มที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน ( X =3.811, S.D.= .765) และกลุ่มที่มี
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน ( X =3.952, S.D.= .787) มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริ มความงาม เกี่ ยวกับความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามมากกว่า
กลุ่มที่มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( X =3.467, S.D.= .984) อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 3.4 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.58 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
(n=419)
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือ
แหล่ งความ
ของคลินิกศัลยกรรมเสริม
df
SS
MS
F
P-value
แปรปรวน
ความงาม
ความเชี่ยวชาญในด้ านการ
ระหว่างกลุม่
5 19.739 3.948 5.089 .000*
ทาศัลยกรรมเสริมความงาม ภายในกลุม่
413 320.408 .776
รวม
418 340.147
ความปลอดภัยในการ
ระหว่างกลุม่
5
5.650 1.130 1.401 .223
ทาศัลยกรรม
ภายในกลุม่
413 333.022 .806
รวม
418 338.672
ความมีชื่อเสียงของคลินิก
ระหว่างกลุม่
5 22.044 4.409 6.511 .000*
ศัลยกรรมเสริมความงาม
ภายในกลุม่
413 279.669 .677
รวม
418 301.713
ในภาพรวม
ระหว่างกลุม่
5 12.509 2.502 4.593 .000*
ภายในกลุม่
413 224.978 .545
รวม
418 237.487
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.58 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P =.000) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้ า น พบว่ า ผู้ห ญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ร ะดับ การศึก ษาแตกต่า งกัน มี ก ารรั บ รู้ ความ
น่าเชื่อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามเกี่ ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม
เสริ ม ความงาม และความมี ชื่ อเสี ยงของคลิ นิก ศัลยกรรมเสริ ม ความงาม แตกต่า งกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = .000 และ .000 ตามลาดับ) แต่มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของ
คลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม ไม่แตกต่างกัน (P =
.223)
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สาหรับการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ในภาพรวม
และการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ าน
การทาศัลยกรรมเสริมความงาม และความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ผู้วิจยั ได้
ทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธี LSD รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 4.59-4.61
ตารางที่ 4.59 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
ในภาพรวม จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่
(n=419)
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน n X S.D.
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
(1) น้ อยกว่า 10,000 บาท 63 3.334 .922
- -.112 -.063 -.254 -.455* -.461*
(2) 10,001 – 20,000 บาท 66 3.446 .893
- .049 -.142 -.343* -.349*
(3) 20,001 – 30,000 บาท 133 3.397 .610
(4) 30,001 – 40,000 บาท 53 3.588 .934
(5) 40,001 – 50,000 บาท 42 3.789 .444
(6) มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป 62 3.795 .541

-

-.190 -.392* -.398*
-

-.201 -.207
-

-.006
-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.59 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 10,000 บาท ( X =3.334, S.D.= .922) มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ในภาพรวม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 –
50,000 บาท ( X =3.789, S.D.= .444) และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป
( X =3.795, S.D.= .541) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ( X =3.446, S.D.= .893)
มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ในภาพรวม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X =3.789, S.D.= .444) และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =3.795, S.D.= .541) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ( X =3.397, S.D.= .610)
มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ในภาพรวม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X =3.789, S.D.= .444) และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =3.795, S.D.= .541) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตารางที่ 4.60 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
เกี่ ยวกับความเชี่ ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม จ าแนกตาม
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่
(n=419)
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน n X S.D.
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
(1) น้ อยกว่า 10,000 บาท 63 3.310 1.053
- -.077 -.145 -.285 -.595* -.594*
(2) 10,001 – 20,000 บาท 66 3.386 .980
- -.069 -.208 -.518* -.517*
(3) 20,001 – 30,000 บาท 133 3.455 .760
(4) 30,001 – 40,000 บาท 53 3.594 1.201
(5) 40,001 – 50,000 บาท 42 3.905 .587
(6) มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป 62 3.903 .626

-

-.139 -.450* -.448*
-

-.310 -.309
-

.002
-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.60 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริ มความงามเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม จาแนก
ตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 10,000 บาท (
X =3.310, S.D.= 1.053) มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามเกี่ยวกับ
ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
40,001 – 50,000 บาท ( X =3.905, S.D.= .587) และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า
50,001 ขึ ้นไป ( X =3.903, S.D.= .626) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ( X =3.386, S.D.= .980)
มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการ
ทาศัลยกรรมเสริ มความงาม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X
=3.905, S.D.= .587) และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =3.903,
S.D.= .626) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ( X =3.455, S.D.= .760)
มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการ
ทาศัลยกรรมเสริ มความงาม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X
=3.905, S.D.= .587) และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =3.903,
S.D.= .626) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตารางที่ 4.61 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
เกี่ยวกับความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม จาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่
(n=419)
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน n X S.D.
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
(1) น้ อยกว่า 10,000 บาท
63 3.482 1.079 - -.119 -.162
-.669* -.609*
.373*
(2) 10,001 – 20,000 บาท 66 3.601 .957
- -.043 -.255 -.550* -.491*
(3) 20,001 – 30,000 บาท 133 3.644 .681
- -.211 -.507* -.447*
(4) 30,001 – 40,000 บาท 53 3.855 1.018
(5) 40,001 – 50,000 บาท 42 4.151 .484
(6) มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป 62 4.091 .616

-

-.296 -.236
-

.060
-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.61 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริ มความงาม เกี่ยวกับความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม จาแนก
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ตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 10,000 บาท (
X =3.482, S.D.= 1.079) มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม เกี่ยวกับ
ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001
– 40,000 บาท( X =3.855, S.D.= 1.018) กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท (
X =4.151, S.D.= .484) และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =4.091,
S.D.= .616) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ( X =3.601, S.D.= .957)
มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม เกี่ยวกับความมีชื่อเสียงของคลินิก
ศัลยกรรมเสริ มความงาม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X
=4.151, S.D.= .484) และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =4.091,
S.D.= .616) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ( X =3.644, S.D.= .681)
มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม เกี่ยวกับความมีชื่อเสียงของคลินิก
ศัลยกรรมเสริ มความงาม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X
=4.151, S.D.= .484) และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป ( X =4.091,
S.D.= .616) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
4.2.6.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์กบั การ
รับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์กบั การรับรู้ความ
น่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ วิเคราะห์โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์ กับการรับรู้ ความ
น่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อยได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 4.1 พฤติกรรมการใช้ สื่ อออนไลน์ ในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการ
ทาศัลยกรรมมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
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ตารางที่ 4.62 ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร
เกี่ ย วกับ การท าศัล ยกรรมกับ การรั บ รู้ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของสื่ อ โฆษณาบนสื่ อ
ออนไลน์
(n=419)
พฤติกรรมการใช้ ส่ ือออนไลน์ ในการ
เปิ ดรั บข้ อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับการ
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือของสื่อโฆษณา
ทาศัลยกรรม
บนสื่อออนไลน์
r
P-value ระดับความสัมพันธ์
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร
.528
.000*
ในระดับเฉลี่ย
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้แบ่งปั น .558
.000*
ในระดับเฉลี่ย
สาร (Share)
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร
.515
.000*
ในระดับเฉลี่ย
ในภาพรวม
.569
.000*
ในระดับเฉลี่ย
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.62 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์
ในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมมีความสัมพันธ์ กับการรับรู้ ความน่าเชื่อถือ
ของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P=.000) ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับเฉลี่ย (r=.569) เมื่อพิจารณาแยกตาม
แหล่ง ข้ อ มูล พบว่า พฤติกรรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ ในการเปิ ดรั บข้ อมูลข่าวสารเกี่ ย วกับการ
ทาศัลยกรรม มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ทัง้ 3 แหล่ง
ได้ แก่ การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั น
สาร (Share) และการรั บ รู้ ความน่ า เชื่ อ ถื อ จากสาร อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
(P=.000, .000 และ .000 ตามลาดับ) โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับเฉลี่ย (r=.528, .558 และ
.515 ตามลาดับ)
สมมติฐานที่ 4.2 พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของ
ศัลยกรรมเสริมความงามมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
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ตารางที่ 4.63 ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ในการศึกษาข้ อมูลประเภท
ของศัลยกรรมเสริ มความงามกับการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของสื่อโฆษณาบนสื่อ
ออนไลน์
(n=419)
พฤติกรรมการใช้ ส่ ือออนไลน์ ในการศึกษา
ข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริมความ
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือของสื่อโฆษณา
งาม
บนสื่อออนไลน์
r
P-value ระดับความสัมพันธ์
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร
.577
.000*
ในระดับเฉลี่ย
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้แบ่งปั น .602
.000*
ค่อนข้ างสูง
สาร (Share)
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร
.571
.000*
ในระดับเฉลี่ย
ในภาพรวม
.623
.000*
ค่อนข้ างสูง
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.63 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์
ในการศึก ษาข้ อ มูล ประเภทของศัล ยกรรมเสริ ม ความงามมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การรั บ รู้ ความ
น่า เชื่ อ ถื อของสื่ อ โฆษณาบนสื่ อออนไลน์ ในภาพรวม อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05
(P=.000) ซึ่ ง เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ค่อ นข้ า งสูง (r=.623) เมื่ อ
พิจารณาแยกตามแหล่งข้ อมูล พบว่า พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของ
ศัลยกรรมเสริมความงาม มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
ทัง้ 3 แหล่ง ได้ แก่ การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่
เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) และการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (P=.000, .000 และ .000 ตามลาดับ) โดยมีความสัมพันธ์ กับการรับรู้ ความน่าเชื่อถือจาก
แหล่งสาร และการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อจากสาร ในระดับเฉลี่ ย (r=.577 และ .571 ตามลาดับ)
และมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) ค่อนข้ าง
สูง (r=.602)
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สมมติฐานที่ 4.3 พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ โดยพิจารณาจากเหตุผลที่เปิ ดดู
ข้ อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณา
บนสื่อออนไลน์
ตารางที่ 4.64 ความสัม พันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการใช้ สื่ อออนไลน์ โดยพิจ ารณาจากเหตุผลที่
เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ กับการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์
(n=419)
พฤติกรรมการใช้ ส่ ือออนไลน์ โดยพิจารณา
จากเหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรม
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือของสื่อโฆษณา
ผ่ านสื่อออนไลน์
บนสื่อออนไลน์
r
P-value ระดับความสัมพันธ์
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร
.652
.000
ค่อนข้ างสูง
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้แบ่งปั น .679
.000
ค่อนข้ างสูง
สาร (Share)
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร
.656
.000
ค่อนข้ างสูง
ในภาพรวม
.709
.000
ค่อนข้ างสูง
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.64 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์
โดยพิจารณาจากเหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้
ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(P=.000) ซึ่ ง เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ค่อ นข้ า งสูง (r=.709) เมื่ อ
พิจารณาแยกตามแหล่งข้ อมูล พบว่า พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ โดยพิจารณาจากเหตุผลที่
เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ มีความสัมพันธ์ กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์ ทัง้ 3 แหล่ง ได้ แก่ การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร การรับรู้ ความ
น่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) และการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อจากสาร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P=.000, .000 และ .000 ตามลาดับ) โดยมีความสัมพันธ์ กัน
ค่อนข้ างสูง (r=.652, .679 และ .656 ตามลาดับ)
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4.2.6.3 การวิเ คราะห์ ความสัม พันธ์ ระหว่างการรั บ รู้ ความน่า เชื่ อ ถื อ ของสื่ อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อ
ออนไลน์กับการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม วิเ คราะห์โ ดยใช้ ค ่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
สมมติฐานที่ 5 การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การ
รับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อยได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 5.1 การรับรู้ ความน่าเชื่ อถื อของสื่ อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม มี
ความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
ตารางที่ 4.65 ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ใน
ภาพรวม กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
(n=419)
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือของสื่อโฆษณา
บนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม
เสริมความงาม
ระดับ
r
P-value
ความสัมพันธ์
ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริมความ
.759
.000*
ค่อนข้ างสูง
งาม
ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
.506
.000*
ในระดับเฉลี่ย
ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
.797
.000*
อย่างสูง
ในภาพรวม
.817
.000*
อย่างสูง
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.65 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความน่าเชื่อถือของ
สื่ อโฆษณาบนสื่ อออนไลน์ ในภาพรวม มี ความสัม พันธ์ กับการรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของคลินิก
ศัลยกรรมเสริ มความงาม ในภาพรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P=.000) ซึ่งเป็ นไป
ตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์กนั อย่างสูง (r=.817) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
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การรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่ อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม มีความสัมพันธ์ กับการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ในทุกด้ าน ได้ แก่ ความเชี่ยวชาญในด้ านการ
ทาศัลยกรรมเสริ มความงาม ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม และความมีชื่อเสียงของคลินิก
ศัลยกรรมเสริ มความงาม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P=.000, .000 และ .000
ตามล าดับ ) โดยมี ค วามสัม พันธ์ กับ ความเชี่ ย วชาญในด้ า นการท าศัล ยกรรมเสริ ม ความงาม
ค่อ นข้ า งสูง (r=.759) มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความปลอดภัย ในการท าศัล ยกรรม ในระดับ เฉลี่ ย
(r=.506) และมีความสัมพันธ์ กับความมีชื่ อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ ม ความงาม อย่างสูง
(r=.797)
สมมติฐานที่ 5.2 การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร มีความสัมพันธ์ กับการ
รับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
ตารางที่ 4.66 ความสัม พันธ์ ระหว่างการรับรู้ ความน่าเชื่ อถื อจากแหล่ง สารกับการรั บรู้ ความ
น่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
(n=419)
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือจากแหล่ งสาร
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม
ระดับ
เสริมความงาม
r
P-value
ความสัมพันธ์
ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริมความ
.669 .000*
ค่อนข้ างสูง
งาม
ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
.465 .000*
ในระดับเฉลี่ย
ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
.757 .000*
ค่อนข้ างสูง
ในภาพรวม
.753 .000*
ค่อนข้ างสูง
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.66 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความน่าเชื่อถือจาก
แหล่ง สาร มี ความสัม พันธ์ กับการรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริ ม ความงาม ใน
ภาพรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P=.000) ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ค่อนข้ างสูง (r=.753) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า การรับรู้ความน่าเชื่อถือ
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จากแหล่งสาร มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ใน
ทุกด้ าน ได้ แก่ ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม ความปลอดภัยในการ
ทาศัลยกรรม และความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (P=.000, .000 และ .000 ตามลาดับ) โดยมีความสัมพันธ์กบั ความเชี่ยวชาญในด้ าน
การทาศัลยกรรมเสริมความงาม และความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ค่อนข้ าง
สูง (r=.669 และ .757) และมีความสัมพันธ์กับความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม ในระดับเฉลี่ย
(r=.465)
สมมติฐานที่ 5.3 การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share)
มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
ตารางที่ 4.67 ความสัมพันธ์ ระหว่างการรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่ง ปั นสาร
(Share) กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
(n=419)
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือจากผู้ส่งสาร
ที่เป็ นผู้แบ่ งปั นสาร (Share)
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม
เสริมความงาม
ระดับ
r P-value
ความสัมพันธ์
ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริมความ
.709 .000*
ค่อนข้ างสูง
งาม
ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
.475 .000*
ระดับเฉลี่ย
ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
.723 .000*
ค่อนข้ างสูง
ในภาพรวม
.754 .000*
ค่อนข้ างสูง
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.67 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้
ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม
เสริ ม ความงาม ในภาพรวม อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 (P=.000) ซึ่ง เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์ กันค่อนข้ างสูง (r=.754) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความ
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น่าเชื่ อ ถื อของคลิ นิ กศัล ยกรรมเสริ ม ความงาม ในทุกด้ า น ได้ แ ก่ ความเชี่ ยวชาญในด้ านการ
ทาศัลยกรรมเสริ มความงาม ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม และความมีชื่อเสียงของคลินิก
ศัลยกรรมเสริ มความงาม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P=.000, .000 และ .000
ตามลาดับ) โดยมีความสัมพันธ์ กับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม และ
ความมี ชื่ อ เสี ย งของคลิ นิ ก ศัล ยกรรมเสริ ม ความงาม ค่อ นข้ า งสูง (r=.709 และ .723) และมี
ความสัมพันธ์กบั ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม ในระดับเฉลี่ย (r=.475)
สมมติฐานที่ 5.4 การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากสาร มีความสัมพันธ์ กับการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
ตารางที่ 4.68 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสารกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
(n=419)
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือจากสาร
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม
ระดับ
เสริมความงาม
r P-value
ความสัมพันธ์
ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริมความ
.736 .000*
ค่อนข้ างสูง
งาม
ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
.473 .000*
ในระดับเฉลี่ย
ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
.743 .000*
ค่อนข้ างสูง
ในภาพรวม
.772 .000*
ค่อนข้ างสูง
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.68 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความน่าเชื่อถือจาก
สาร มีความสัมพันธ์ กับการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ในภาพรวม
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 (P=.000) ซึ่ ง เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั ง้ ไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์ กนั ค่อนข้ างสูง (r=.772) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า การรับรู้ความน่าเชื่อถือ
จากสาร มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ในทุกด้ าน
ได้ แก่ ความเชี่ ย วชาญในด้ านการท าศัล ยกรรมเสริ ม ความงาม ความปลอดภั ย ในการ
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ทาศัลยกรรม และความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (P=.000, .000 และ .000 ตามลาดับ) โดยมีความสัมพันธ์กบั ความเชี่ยวชาญในด้ าน
การทาศัลยกรรมเสริมความงาม และความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ค่อนข้ าง
สูง (r=.736 และ .743) และมีความสัมพันธ์กับความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม ในระดับเฉลี่ย
(r=.473)
4.2.6.4 การวิเ คราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงามกับความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริมความงาม
การวิเ คราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม
เสริ ม ความงามกับความตัง้ ใจทาศัลยกรรมเสริ มความงาม วิเ คราะห์โ ดยใช้ ค ่า สัม ประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
สมมติฐานที่ 6 การรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามมี
ความสัมพันธ์กบั ความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริมความงาม
ตารางที่ 4.69 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
กับความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริมความงาม
(n=419)
ความตัง้ ใจทาศัลยกรรมเสริมความ
งาม
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม
เสริมความงาม
ระดับ
r P-value
ความสัมพันธ์
ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริมความ
.576 .000*
ในระดับเฉลี่ย
งาม
ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
.452 .000*
ในระดับเฉลี่ย
ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
.627 .000*
ค่อนข้ างสูง
ในภาพรวม
.654 .000*
ค่อนข้ างสูง
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.69 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความน่าเชื่อถือของ
คลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กบั ความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริ มความ
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งาม อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 (P=.000) ซึ่ง เป็ นไปตามสมมติฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ค่อนข้ างสูง (r =.654) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า การรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ในทุกด้ าน ได้ แก่ ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม
เสริมความงาม ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม และความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม มีความสัมพันธ์กบั ความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริ มความงาม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (P=.000, .000 และ .000 ตามลาดับ) โดยการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม
เสริ ม ความงาม เกี่ ยวกับความเชี่ ย วชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ ม ความงาม และความ
ปลอดภัยในการทาศัลยกรรม มีความสัมพันธ์ กับความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริ มความงาม อยู่ใน
ระดับเฉลี่ย (r =0.576 และ .452 ตามลาดับ) และการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม
เสริ ม ความงาม เกี่ ย วกับ ความปลอดภัย ในการท าศัล ยกรรมมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความตัง้ ใจ
ทาศัลยกรรมเสริมความงาม ในระดับเฉลี่ย (r =.452)

4.3 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบความแตกต่างในสมมติฐานที่ 1-3 และผลการทดสอบความสัมพันธ์ ใน
สมมติฐานที่ 4-6 สรุปได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 4.70 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
1. ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากร
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์แตกต่างกัน
1.1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์แตกต่างกัน
1) การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ทาศัลยกรรม
2) ประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงาม
3) เหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

สถิตทิ ่ ีใช้

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

One-way
ANOVA
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ตารางที่ 4.70 (ต่อ)
สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

1.2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์
แตกต่างกัน
1) การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ทาศัลยกรรม
2) ประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงาม
เป็ นไปตามสมมติฐาน
3) เหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่าน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
สื่อออนไลน์
1.3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์แตกต่างกัน
1) การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ทาศัลยกรรม
2) ประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงาม
เป็ นไปตามสมมติฐาน
3) เหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่าน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
สื่อออนไลน์
1.4 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์
แตกต่างกัน
1) การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ทาศัลยกรรม
2) ประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงาม
เป็ นไปตามสมมติฐาน
3) เหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่าน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
สื่อออนไลน์
2. ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทาง
ประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อ

สถิตทิ ่ ีใช้

One-way
ANOVA

One-way
ANOVA

One-way
ANOVA
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ตารางที่ 4.70 (ต่อ)
สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

โฆษณาบนสื่อออนไลน์แตกต่างกัน
2.1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่าง
เป็ นไปตามสมมติฐาน
กัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อ
ออนไลน์ ในภาพรวมแตกต่างกัน
1) การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร
เป็ นไปตามสมมติฐาน
2) การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
แบ่งปั นสาร (Share)
3) การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร
เป็ นไปตามสมมติฐาน
2.2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับ
เป็ นไปตามสมมติฐาน
การศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวมแตกต่างกัน
1) การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร
เป็ นไปตามสมมติฐาน
2) การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้
เป็ นไปตามสมมติฐาน
แบ่งปั นสาร (Share)
3) การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร
เป็ นไปตามสมมติฐาน
2.3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่าง เป็ นไปตามสมมติฐาน
กัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อ
ออนไลน์ ในภาพรวมแตกต่างกัน
1) การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร
เป็ นไปตามสมมติฐาน
2) การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
แบ่งปั นสาร (Share)
3) การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร
เป็ นไปตามสมมติฐาน
2.4 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ เป็ นไปตามสมมติฐาน
เดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวมแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.70 (ต่อ)
สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน

1) การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร
2) การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้
แบ่งปั นสาร (Share)
3) การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร
เป็ นไปตามสมมติฐาน
3. ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทาง
ประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของ
คลินิกศัลยกรรมเสริมความงามแตกต่างกัน
3.1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่าง ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
กัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริม
1) ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เสริมความงาม
2) ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
3) ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริม
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ความงาม
3.2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่าง เป็ นไปตามสมมติฐาน
กัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริม
ความงามแตกต่างกัน
1) ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เสริมความงาม
2) ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
เป็ นไปตามสมมติฐาน
3) ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริม
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ความงาม
3.3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ เป็ นไปตามสมมติฐาน
เดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงามแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.70 (ต่อ)
สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน

1) ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม
เสริมความงาม
2) ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
3) ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริม
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ความงาม
4. พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การ
รับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
4.1 พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ในการเปิ ดรับ
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมมีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อ
ออนไลน์
1) การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร
เป็ นไปตามสมมติฐาน
2) การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้ เป็ นไปตามสมมติฐาน
แบ่งปั นสาร (Share)
3) การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร
เป็ นไปตามสมมติฐาน
4.2 พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ในการศึกษาข้ อมูล เป็ นไปตามสมมติฐาน
ประเภทของศัลยกรรมเสริมความงามมีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อ
ออนไลน์
1) การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร
เป็ นไปตามสมมติฐาน
2) การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้ เป็ นไปตามสมมติฐาน
แบ่งปั นสาร (Share)
3) การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร
เป็ นไปตามสมมติฐาน
4.3 พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์โดยพิจารณาจาก
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์มี

สถิตทิ ่ ีใช้

One-way
ANOVA

Pearson
Correlation
Coefficient

Pearson
Correlation
Coefficient

140
ตารางที่ 4.70 (ต่อ)
สมมติฐาน
ความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์
1) การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร
2) การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้
แบ่งปั นสาร (Share)
3) การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร
5. การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อ
ออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของ
คลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
5.1 ผู้การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อ
ออนไลน์ ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความ
น่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
1) ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม
เสริมความงาม
2) ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
3) ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมความ
งาม
5.2 การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร
ความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
เสริมความงาม
1) ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม
เสริมความงาม
2) ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
3) ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมความ
งาม

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
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เป็ นไปตามสมมติฐาน

เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน

Pearson
Correlation
Coefficient

เป็ นไปตามสมมติฐาน

เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
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ตารางที่ 4.70 (ต่อ)
สมมติฐาน
5.3 การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้
แบ่งปั นสาร (Share) มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความ
น่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
1) ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม
เสริมความงาม
2) ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
3) ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมความ
งาม
5.4 การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร มี
ความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงาม
1) ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม
เสริมความงาม
2) ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
3) ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมความ
งาม
6. การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริม
ความงามมีความสัมพันธ์กบั ความตังใจท
้ าศัลยกรรม
เสริมความงาม
1) ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม
เสริมความงาม
2) ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
3) ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมความ
งาม

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน

สถิตทิ ่ ีใช้

เป็ นไปตามสมมติฐาน

Pearson
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เป็ นไปตามสมมติฐาน
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “อิท ธิ พ ลของสื่ อออนไลน์ (Online Media) ที่ มี ผ ลต่อ ความตัง้ ใจ
ทาศัลยกรรมของผู้หญิ งในเขตกรุ งเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์กับการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์กบั การ
รับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามกับความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริ มความ
งามผลการศึกษาสรุปได้ ดงั นี ้

5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิ งในเขตกรุ ง เทพมหานคร อายุ 21-30 ปี มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
20,001 – 30,000 บาท
5.1.2 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้ ส่ ือออนไลน์
ผลการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งผู้ หญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีบญ
ั ชีรายชื่อ (Account) Facebook มีการเปิ ดรับสื่อออนไลน์มากกว่า
1 ครัง้ ต่อวัน มีการเปิ ดรับสื่อออนไลน์ในช่วงเย็น (16.01- 21.00 น.) และมีระยะเวลาที่ใช้ ในการ
เปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารในแต่ละครัง้ 15 - 30 นาที ทังนี
้ ้ กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
มีการใช้ สื่อออนไลน์ในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรม อยู่ในระดับปานกลาง
โดยพบว่า สื่อออนไลน์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ Facebook ของเพื่อน หรื อ แฟนเพจของคลินิก
ศัลยกรรมเสริ มความงามต่างๆ อยูใ่ นระดับมาก โดยศึกษาหาข้ อมูลเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม มากที่สดุ คือ Yanhee International Hospital โดยมีการศึกษาข้ อมูลประเภทของการ

143
ทาศัลยกรรมจากสื่อออนไลน์ อยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ประเภทของการทาศัลยกรรมที่ ศึกษา
คือ การทาคิว้ 3 มิ ติ, 6 มิ ติ และส าหรั บเหตุผลที่ เปิ ดดูข้อมูล เพื่ อเปรี ยบเทียบการนาเสนอ
(Review) ของผู้ที่เคยผ่านการทาศัลยกรรมมาแล้ วของแต่ละคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
5.1.3 ตอนที่ 3 การวิ เ คราะห์ ก ารรั บ รู้ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของสื่ อ โฆษณาบนสื่ อ
ออนไลน์
กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครมีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบน
สื่อออนไลน์ อยู่ในระดับมาก โดยการรับรู้ ความน่าเชื่อถือที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การรับรู้ ความ
น่าเชื่อถือจากแหล่ง สาร อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากสาร อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนการรับรู้ ความน่าเชื่อถือที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่ง
สารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ สรุปผลได้ ดงั นี ้
1) การรั บ รู้ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของสื่ อ โฆษณาบนสื่ อ ออนไลน์ จากแหล่ ง สาร
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อ
ออนไลน์ จากแหล่งสาร อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ข้ อ โดยข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ คือ เชื่อว่าคลินิกหรื อสถานที่ทาศัลยกรรมเสริ มความงามที่มี ชื่อเสียง
เช่น โรงพยาบาลยันฮี, Medmitic by Meko,โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล จะนาเสนอข้ อมูลที่
ถูกต้ องและน่าเชื่อถือบนสื่อออนไลน์ของตนเอง อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ เชื่อว่าคลินิกหรื อ
สถานที่ทาศัลยกรรมเสริ มความงามที่เปิ ดบริ การมาเป็ นระยะเวลานาน จะนาเสนอข้ อมูล ที่ถกู ต้ อง
และน่าเชื่อถือบนสื่อออนไลน์ของตนเอง อยูใ่ นระดับมาก ส่วนข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สดุ คือ เชื่อว่าสื่อ
ออนไลน์ของคลินิกศัลยกรรมความงามที่มีจานวนผู้ตดิ ตามมากมีความน่าเชื่อถือ อยูใ่ นระดับมาก
2) การรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ จากผู้ส่ งสารที่เป็ นผู้
แบ่งปั นสาร (Share) พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ จากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
แยกพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับมาก1 ข้ อ และระดับปานกลาง 2 ข้ อ โดยข้ อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ รับรู้วา่ เนื ้อหาของสารที่นาเสนอโดยคลินิกหรื อสถานที่ทาศัลยกรรมเสริ มความ
งามที่เข้ าไปดูข้อมูลบนสื่อออนไลน์มีการนาเสนอโดยบุคคลที่เคยผ่านการทาศัลยกรรมเสริ มความ
งามมานัน้ มีน่าความน่าเชื่อถื อ เช่น ดาราที่เคยเข้ าไปใช้ บริ การจากสถานเสริ มความงาม อยู่ใน
ระดับ มาก รองลงมาคื อ รั บ รู้ ว่ า การที่ มี ค นไปโพสต์ ห รื อ แสดงความคิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ทาศัลยกรรมเสริ มความงามที่เข้ าไปดูข้อมูลบนสื่อออนไลน์เป็ นข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ อยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สดุ คือ รับรู้ว่าจานวนยอดการไลค์หรื อจานวนผู้ที่มาติดตามบนสื่อ
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ออนไลน์ที่มีจานวนมากช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ กบั คลินิกหรื อสถานที่ทาศัลยกรรมเสริ มความ
งาม อยูใ่ นระดับปานกลาง
3) การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ จากสาร พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครมีการรั บรู้ ความน่าเชื่อถื อของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
จากสาร อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ข้ อ และระดับ
ปานกลาง 3 ข้ อ โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ รับรู้ ว่าการแสดงรายละเอียดทางการแพทย์ที่มี
ความชัดเจนจึงมีความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ รับรู้ว่าการแสดงรายละเอียดเรื่ อง
ค่าใช้ จา่ ยในการทาศัลยกรรมเสริ มความงามที่ชดั เจนจึงมีความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้ อ
ที่มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สดุ คือ รับรู้ว่าการที่มีผ้ แู ชร์ (Share) รูปภาพจากคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
จานวนมากจึงมีความน่าเชื่อถือ อยูใ่ นระดับปานกลาง
5.1.4 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม
กลุม่ ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม
เสริมความงาม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้ าน และ
ระดับปานกลาง 1 ด้ าน โดยด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ คือ ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม
อยู่ในระดับมาก ส่วนด้ านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สดุ คือ ความปลอดภั ยในการทาศัลยกรรม อยู่ในระดับ
ปานกลาง
1) ด้ านความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ ม ความงาม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครมีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความ
งาม ด้ านความเชี่ ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ ม ความงาม อยู่ในระดับมาก เมื่อแยก
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้ อ โดยข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ คือ รับรู้ว่านายแพทย์
ของคลินิกศัลยกรรมความงามมีความเชี่ยวชาญในการทาศัลยกรรม อยูใ่ นระดับมาก
2) ด้ านความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิ งในเขต
กรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ด้ านความปลอดภัย
ในการทาศัลยกรรม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลางทุกข้ อ โดยข้ อที่ มี ค่าเฉลี่ ยสูง ที่ สุด คือ รั บรู้ ว่าทาศัลยกรรมเสริ ม ความงามเกิ ดผลกระทบ
ข้ างเคียงต่อร่างกายที่น้อยและสามารถควบคุมได้ อยูใ่ นระดับปานกลาง
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3) ด้ า นความมี ชื่ อ เสี ย งของคลิ นิ ก ศัล ยกรรมเสริ ม ความงาม พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครมีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความ
งาม ด้ านความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม อยู่ในระดับ มาก เมื่อแยกพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้ อ โดยข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ คือ รับรู้ว่าคลินิกศัลยกรรมนี ้มี
บุคคลที่มีชื่อเสียงทังดารา
้
ศิลปิ น นักร้ องมาใช้ บริการ อยูใ่ นระดับมาก
5.1.5 ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ ความตัง้ ใจทาศัลยกรรมเสริมความงาม
กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริ มความงาม อยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้ อ และระดับปาน
กลาง 2 ข้ อ โดยข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ คือ รับรู้ถึงความต้ องการที่อยากจะทาศัลยกรรมเสริ มความ
งามว่าต้ องการทาอะไร ตรงไหน และอย่างไร อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ จัดเตรี ยมค่าใช้ จ่ายใน
การทาศัลยกรรมความงามไว้ อย่างเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สดุ คือ
กาหนดระยะเวลาแน่นอนที่จะทาศัลยกรรมเสริมความงาม อยูใ่ นระดับปานกลาง
5.1.6 ตอนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน
1) การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์ และการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม จาแนก
ตามลักษณะทางประชากร
สมมติฐานที่ 1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อยได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การใช้ สื่อออนไลน์แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุแตกต่าง
กัน มี พ ฤติกรรมการใช้ สื่ อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ ม ความงาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 แต่มี การเปิ ดรั บข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการ
ทาศัลยกรรม และเหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน เมื่อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม จาแนกตามอายุ เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีอายุ 21-30 ปี มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์
ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงามน้ อยกว่า กลุ่มที่มีอายุ 31 ปี ขึ ้นไป อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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สมมติฐานที่ 1.2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ผู้ หญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ร ะดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ทาศัลยกรรม การศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงาม และเหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการ
ทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เมื่อเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่ สรุปได้ วา่
พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ ในการเปิ ดรั บ ข้ อมู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การ
ทาศัลยกรรม พบว่า กลุม่ ที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ใน
การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมน้ อยกว่ากลุ่ม ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
และกลุม่ ที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
พฤติกรรมการใช้ สื่ อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม พบว่า กลุ่มที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ใน
การศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริมความงามน้ อยกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
และกลุม่ ที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ โดยพิ จ ารณาจากเหตุผ ลที่ เ ปิ ดดู ข้ อมู ล การ
ทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ พบว่า กลุม่ ที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้
สื่อออนไลน์ โดยพิจารณาจากเหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์น้อยกว่ากลุ่ม
ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และกลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 1.3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การใช้ สื่อออนไลน์แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่าง
กัน มี พ ฤติกรรมการใช้ สื่ อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ ม ความงาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 แต่มี การเปิ ดรั บข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการ
ทาศัลยกรรม และเหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน เมื่อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม จาแนกตามอาชีพ เป็ นรายคู่ พบว่า กลุม่ ที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา และกลุ่มที่มีอาชีพ
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของ
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ศัลยกรรมเสริ มความงามน้ อยกว่า กลุ่มที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 1.4 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มี พ ฤติกรรมการใช้ สื่ อออนไลน์ ในการเปิ ดรั บข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการ
ทาศัลยกรรม การศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงาม และเหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการ
ทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่ สรุปได้ วา่
พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ ในการเปิ ดรั บ ข้ อมู ล ข่ า วสารเกี่ ยวกั บ การ
ทาศัลยกรรม พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 10,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้ สื่อ
ออนไลน์ ในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการทาศัลยกรรมน้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมน้ อยกว่า กลุ่มที่
มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001
ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
พฤติกรรมการใช้ สื่ อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 10,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้ สื่อ
ออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงามน้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,001 ขึ ้นไป อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงามน้ อยกว่า
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
50,001 ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 –
30,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ มความ
งามน้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่า 50,001 ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ กลุ่มที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูลประเภท
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ของศัลยกรรมเสริ มความงามน้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และ
กลุม่ ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,001 ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ โดยพิ จ ารณาจากเหตุผ ลที่ เ ปิ ดดู ข้ อมู ล การ
ทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 10,000 บาท มี
พฤติกรรมการใช้ สื่ อออนไลน์ โดยพิจ ารณาจากเหตุผลที่ เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่ อ
ออนไลน์น้อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือนมากกว่า 50,001 ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ กลุ่มที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และ
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ โดยพิจารณา
จากเหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์น้อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
40,001 – 50,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่าง
กัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์แตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อยได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 2.1 ผู้หญิ งในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มี อายุ แตกต่าง
กัน มี ก ารรั บ รู้ ความน่า เชื่ อ ถื อ ของสื่ อ โฆษณาบนสื่ อ ออนไลน์ ใ นภาพรวม แตกต่า งกัน อย่า งมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 เมื่ อ พิ จ ารณาแยกตามแหล่ ง ข้ อมู ล พบว่ า ผู้ หญิ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร และการรับรู้ ความ
น่าเชื่อถือจากสาร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
จากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) ไม่แตกต่างกัน (P = .056) เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการ
รับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ จาแนกตามอายุ เป็ นรายคู่ สรุปได้ วา่
ในภาพรวม พบว่า กลุ่มที่มีอายุ 21-30 ปี มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม น้ อยกว่ากลุ่มที่มีอายุ 31 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ จากแหล่งสาร พบว่า กลุ่ม
ที่มีอายุ 21-30 ปี มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ จากแหล่งสาร น้ อยกว่า
กลุม่ ที่มีอายุ 31 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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การรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ จากสาร พบว่า กลุ่มที่มี
อายุ 21-30 ปี มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ จากสาร น้ อยกว่า กลุ่มที่มี
อายุ 31 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 2.2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ผู้ห ญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ร ะดับ
การศึกษา แตกต่า งกัน มี ก ารรั บรู้ ความน่า เชื่ อ ถื อ ของสื่ อโฆษณาบนสื่ อออนไลน์ ใ นภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาแยกตามแหล่งข้ อมูล พบว่า ผู้หญิง
ในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) และการรับรู้ความน่าเชื่อถือจาก
สาร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ ความ
น่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่ สรุปได้ วา่
ในภาพรวม พบว่า กลุ่มที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี และกลุ่มที่มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม
น้ อยกว่ากลุม่ ที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร พบว่า กลุ่มที่มีการศึกษาระดับต่ากว่า
ปริ ญญาตรี และกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร
น้ อยกว่ากลุม่ ที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้ แบ่งปั นสาร (Share) พบว่า กลุ่มที่มี
การศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี และกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีการรับรู้ ความ
น่า เชื่ อ ถื อ จากผู้ส่ง สารที่ เ ป็ นผู้แ บ่ง ปั น สาร (Share) น้ อ ยกว่า กลุ่ม ที่ มี ก ารศึก ษาระดับ สูง กว่ า
ปริญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากสาร พบว่า กลุ่มที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญา
ตรี และกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร น้ อยกว่ากลุ่ม ที่มี
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 2.3 ผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่าง
กัน มี ก ารรั บ รู้ ความน่าเชื่ อถื อ ของสื่ อ โฆษณาบนสื่ อออนไลน์ ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมี
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นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 เมื่ อ พิ จ ารณาแยกตามแหล่ ง ข้ อมู ล พบว่ า ผู้ หญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร และการ
รับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่มีการรับรู้ความ
น่าเชื่อถือจากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) ไม่แตกต่างกัน
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
จาแนกตามอาชีพ เป็ นรายคู่ สรุปได้ วา่
ในภาพรวม พบว่า กลุ่มที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือ
ของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวมน้ อยกว่า กลุ่มที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน และกลุ่ม
ที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ กลุ่มที่มี
อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน และกลุ่มที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน มีการรับรู้ ความ
น่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม มากกว่า กลุ่มที่มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร พบว่า กลุ่มที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา มี
การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร น้ อยกว่ากลุ่มที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน และกลุ่มที่มี
อาชีพธุ รกิจส่วนตัว /ค้ าขาย/แม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ กลุ่ม ที่ มี
อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน และกลุ่มที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน มีการรับรู้ ความ
น่าเชื่อถือจากแหล่งสาร มากกว่ากลุ่มที่มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร พบว่า กลุ่มที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา มีการ
รับรู้ความน่าเชื่อถือจากสารน้ อยกว่ากลุ่มที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน และกลุ่มที่มีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ กลุ่มที่มีอาชีพพนักงาน
บริ ษัทเอกชน และกลุ่มที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร
มากกว่ากลุม่ ที่มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 2.4 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจ ารณาแยกตามแหล่งข้ อมูล พบว่า ผู้หญิ งในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร การรับรู้
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ความน่าเชื่ อถื อจากผู้ส่งสารที่ เ ป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) และการรั บรู้ ความน่าเชื่อถื อจากสาร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่ สรุปได้ วา่
ในภาพรวม พบว่า กลุม่ ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 10,000 บาท มีการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีการ
รับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,001 ขึ ้นไป
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000
บาท มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่ งสาร พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อย
กว่า 10,000 บาท มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
30,001 – 40,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร น้ อยกว่า กลุ่มที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท
กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า
50,001 ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
20,001 – 30,000 บาท มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 30,001 – 40,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) พบว่า กลุ่มที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 10,000 บาท มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั น
สาร (Share) น้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มที่มีรายได้
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เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร
(Share) น้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share)
น้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 30,001 – 40,000 บาท มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share)
น้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากสาร พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า
10,000 บาท มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 –
50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
จากสาร น้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 30,001 – 40,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร น้ อยกว่า กลุ่มที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001
ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –
40,000 บาท มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 –
50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่าง
กัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามแตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อยได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 3.1 ผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ แตกต่าง
กัน มีการรับรู้ ความน่าเชื่ อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อ
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พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ ความ
น่าเชื่อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม เกี่ ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม
เสริมความงาม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของ
คลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม และความมีชื่อเสียง
ของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ ความ
น่าเชื่อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม เกี่ ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม
เสริ มความงาม จาแนกตามอายุ เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีอายุ 21-30 ปี มีการรับรู้ ความ
น่าเชื่อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม เกี่ ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม
เสริมความงาม น้ อยกว่ากลุม่ ที่มีอายุ 31 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 3.2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ผู้ห ญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ร ะดับ
การศึกษา แตกต่างกัน มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้หญิงในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรั บรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม
เสริ ม ความงามเกี่ ยวกับความเชี่ ย วชาญในด้ า นการทาศัล ยกรรมเสริ ม ความงาม และความมี
ชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่
มี การรั บ รู้ ความน่าเชื่ อถื อของคลิ นิก ศัลยกรรมเสริ ม ความงามเกี่ ยวกับความปลอดภัยในการ
ทาศัลยกรรม ไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม
เสริมความงาม จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่ สรุปได้ วา่
ในภาพรวม พบว่า กลุ่มที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี และกลุ่มที่มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ใน
ภาพรวม น้ อยกว่ากลุ่ม ที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
การรั บ รู้ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของคลิ นิ ก ศัล ยกรรมเสริ ม ความงามเกี่ ย วกับ ความ
เชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม พบว่า กลุ่มที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญา
ตรี และกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ ม
ความงามเกี่ ย วกับความเชี่ ย วชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ ม ความงาม น้ อยกว่ากลุ่ม ที่ มี
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามเกี่ยวกับความมีชื่อเสียง
ของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม พบว่า กลุ่มที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี มีการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามเกี่ยวกับความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม น้ อยกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และกลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญา
ตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ กลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามเกี่ยวกับความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
สมมติฐานที่ 3.3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่าง
กัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ในภาพรวม แตกต่า งกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามเกี่ยวกับ
ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรมและ
ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม จาแนก
ตามอาชีพ เป็ นรายคู่ สรุปได้ วา่
ในภาพรวม พบว่า กลุ่มที่มี อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา กลุ่มที่มีอาชี พ พนักงาน
บริ ษัทเอกชน และกลุ่มที่มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของ
คลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ในภาพรวม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การรั บ รู้ ความน่า เชื่ อ ถื อ ของคลิ นิ ก ศัล ยกรรมเสริ ม ความงาม เกี่ ย วกับ ความ
เชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม พบว่า กลุ่มที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา มีการ
รั บ รู้ ความน่า เชื่ อ ถื อของคลิ นิ ก ศัล ยกรรมเสริ ม ความงามเกี่ ย วกับความเชี่ ย วชาญในด้ า นการ
ทาศัลยกรรมเสริมความงามน้ อยกว่ากลุ่มที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน และกลุ่มที่มีอาชีพธุรกิจ
ส่ ว นตัว /ค้ า ขาย/แม่ บ้ า น อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 นอกจากนี ้ กลุ่ม ที่ มี อ าชี พ
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
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เกี่ ยวกับความเชี่ ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ ม ความงามน้ อยกว่า กลุ่ม ที่ มี อาชี พ ธุ รกิ จ
ส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การรั บ รู้ ความน่า เชื่ อ ถื อ ของคลิ นิ ก ศัล ยกรรมเสริ ม ความงาม เกี่ ย วกับ ความ
ปลอดภัยในการทาศัลยกรรม พบว่า กลุ่มที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน และกลุ่มที่มีอาชีพ
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทาศัลยกรรมน้ อยกว่า กลุ่มที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริ ม ความงาม เกี่ ยวกับความมี
ชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม พบว่า กลุ่มที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา มีการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม เกี่ยวกับความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรม
เสริ มความงามน้ อยกว่า กลุ่มที่มีอาชีพ พนักงานบริ ษัทเอกชน และกลุ่มที่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว /
ค้ า ขาย/แม่ บ้ า น อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 นอกจากนี ้ กลุ่ม ที่ มี อ าชี พ พนัก งาน
บริษัทเอกชน และกลุม่ ที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย/แม่บ้าน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริ มความงาม เกี่ ยวกับความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามมากกว่า
กลุม่ ที่มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 3.4 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือ นแตกต่างกัน มี การรั บรู้ ความน่า เชื่ อ ถื อ ของคลิ นิกศัลยกรรมเสริ ม ความงาม ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้หญิงในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม
เสริ ม ความงามเกี่ ยวกับความเชี่ ย วชาญในด้ า นการทาศัล ยกรรมเสริ ม ความงาม และความมี
ชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่
มี การรั บ รู้ ความน่าเชื่ อถื อของคลิ นิก ศัลยกรรมเสริ ม ความงามเกี่ ยวกับความปลอดภัยในการ
ทาศัลยกรรม ไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม
เสริมความงาม จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่ สรุปได้ วา่
ในภาพรวม พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 10,000 บาท มีการ
รับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ในภาพรวม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีการ
รับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ในภาพรวม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุม่ ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มี
การรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ในภาพรวม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การรั บ รู้ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของคลิ นิ ก ศัล ยกรรมเสริ ม ความงามเกี่ ย วกับ ความ
เชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า
10,000 บาท มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามเกี่ ยวกับความ
เชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 –
50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความ
งาม น้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ กลุ่มที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความ
งามเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริ ม ความงาม เกี่ ยวกับความมี
ชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 10,000
บาท มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม เกี่ยวกับความมีชื่อเสียงของ
คลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม น้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทกลุ่ม
ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า
50,001 ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 –
20,000 บาท มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม เกี่ยวกับความมี
ชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม น้ อยกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 –
50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีการรับรู้ความ
น่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม เกี่ยวกับความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม น้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2) การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์กบั การรับรู้
ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์ กับการรับรู้ ความ
น่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อยได้ ดงั นี ้
สมมติฐ านที่ 4.1 พฤติกรรมการใช้ สื่ อออนไลน์ ใ นการเปิ ดรั บ ข้ อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการทาศัลยกรรมมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การทาศัล ยกรรมมีความสัมพันธ์ กับการรั บรู้ ความน่าเชื่อถื อของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ใน
ภาพรวม อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ซึ่ ง เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั ง้ ไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์ กันในระดับเฉลี่ย เมื่อพิจารณาแยกตามแหล่งข้ อมูล พบว่า พฤติกรรมการใช้ สื่อ
ออนไลน์ในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรม มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ ความ
น่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ทัง้ 3 แหล่ง ได้ แก่ การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) และการรับรู้ความน่าเชื่อถือจาก
สาร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับเฉลี่ย
สมมติฐานที่ 4.2 พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของ
ศัลยกรรมเสริมความงามมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ในการศึกษาข้ อมูล
ประเภทของศัลยกรรมเสริมความงามมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบน
สื่อออนไลน์ ในภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
โดยมีความสัมพันธ์กนั ค่อนข้ างสูง เมื่อพิจารณาแยกตามแหล่งข้ อมูล พบว่า พฤติกรรมการใช้ สื่อ
ออนไลน์ในการศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริมความงาม มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความ
น่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ทัง้ 3 แหล่ง ได้ แก่ การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) และการรับรู้ความน่าเชื่อถือจาก
สาร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ กับการรับรู้ ความน่าเชื่อถือจาก
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แหล่ง สาร และการรับรู้ ความน่ าเชื่อถื อจากสาร ในระดับเฉลี่ย และมีความสัมพันธ์ กับการรับรู้
ความน่าเชื่อถือจากผู้สง่ สารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) ค่อนข้ างสูง
สมมติฐานที่ 4.3 พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์โดยพิจารณาจากเหตุผลที่เปิ ดดู
ข้ อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณา
บนสื่อออนไลน์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์โดยพิจารณาจาก
เหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์ กับการรับรู้ ความน่าเชื่อถือ
ของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในภาพรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์ กันค่อนข้ างสูง เมื่อพิจารณาแยกตามแหล่งข้ อมูล พบว่า
พฤติกรรมการใช้ สื่ อออนไลน์ โ ดยพิ จ ารณาจากเหตุผลที่ เ ปิ ดดูข้อ มูลการท าศัลยกรรมผ่า นสื่ อ
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ทัง้ 3 แหล่ง
ได้ แก่ การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั น
สาร (Share) และการรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากสาร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ค่อนข้ างสูง
3) การวิเ คราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณา
บนสื่อออนไลน์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
สมมติ ฐ านที่ 5 การรั บ รู้ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของสื่ อ โฆษณาบนสื่ อ ออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์ กับการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานย่อยได้ ดงั นี ้
สมมติฐ านที่ 5.1 การรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของสื่อโฆษณาบนสื่ อออนไลน์ ใน
ภาพรวม มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อ
ออนไลน์ ในภาพรวม มีความสัมพันธ์ กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความ
งาม ในภาพรวม อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐ านที่ตงไว้
ั ้ โดยมี
ความสัมพันธ์ กันอย่างสูง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า การรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของสื่ อ
โฆษณาบนสื่ อออนไลน์ ในภาพรวม มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การรั บ รู้ ความน่า เชื่ อถื อของคลินิ ก
ศัลยกรรมเสริ มความงาม ในทุกด้ าน ได้ แก่ ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความ
งาม ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม และความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 โดยมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความเชี่ ย วชาญในด้ า นการ
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ทาศัลยกรรมเสริมความงาม ค่อนข้ างสูง มีความสัมพันธ์กบั ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม ใน
ระดับเฉลี่ย และมีความสัมพันธ์กับความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม อย่างสูง
ซึง่ สอดคล้ องกับบทความผลกระทบของการชมภาพยนตร์ ชดุ เรื่ อง Grey’s Anatomy ที่มีตอ่ แนวคิด
ของแพทย์และความพึงพอใจของคนไข้ ปั จจุบนั ได้ มีการนาการสืบค้ นมาประยุกต์ใช้ กบั ทฤษฎีที่มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ อธิบายถึงบทบาทของการรับชม Grey Anatomy กับแนวโน้ มที่จะมี
ผลต่อคนไข้ ซึ่งผลลัพ ธ์ ที่ได้ คือผู้ที่ช มหนังชุดเรื่ องนีอ้ ย่างจริ งจังมีความคิดว่าเนื อ้ หาในหนังนัน้
เชื่อถือได้ และผลลัพธ์ อนั น่าเชื่อถือได้ ก็เป็ นสัญญาณบวกต่อความรู้ สึกว่าแพทย์ในโลกของความ
เป็ นจริงนันคื
้ อผู้ที่กล้ าหาญ ความคิดที่เชื่อมโยงโดยตรงนี ้ไม่ได้ ปรากฏออกมาระหว่างที่รับชม Grey
Anatomy และความเข้ าใจว่าแพทย์นนเป็
ั ้ นผู้กล้ าหาญ แต่มีผลกระทบทางอ้ อมที่ปรากฏออกมาถึง
การไกล่เกลี่ยในความน่าเชื่อถื อ ทังนี
้ ก้ ็ยงั พอมีความคิดเชื่อมโยงในด้ านบวกที่ปรากฏออกมาให้
เห็นได้ นัน่ คือ ความกล้ าหาญของแพทย์และความพึงพอใจของคนไข้ ทาให้ ผลลัพธ์ ที่ได้ คือ การ
โต้ เถียงกันในวงกว้ างถึงความสาคัญต่อบทบาทของความบันเทิงที่มาพัฒนาแรงจูงใจของคนไข้ ที่มี
ต่อวงการแพทย์
สมมติฐานที่ 5.2 การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร มีความสัมพันธ์กับการ
รับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า การรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อจากแหล่ง สาร มี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ในภาพรวม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์กนั ค่อนข้ างสูง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร มีความสัมพันธ์กับการ
รับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ในทุกด้ าน ได้ แก่ ความเชี่ยวชาญในด้ าน
การทาศัลยกรรมเสริ มความงาม ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม และความมีชื่อเสียงของ
คลินิกศัล ยกรรมเสริ ม ความงาม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ กับ
ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม และความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรม
เสริ มความงาม ค่อนข้ างสูง และมีความสัมพันธ์กับความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม ในระดับ
เฉลี่ย
สมมติฐานที่ 5.3 การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share)
มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้
แบ่งปั นสาร (Share) มีความสัมพันธ์ กับการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความ
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งาม ในภาพรวม อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐ านที่ตงไว้
ั ้ โดยมี
ความสัมพันธ์ กนั ค่อนข้ างสูง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากผู้ส่ง
สารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม
เสริ มความงาม ในทุกด้ าน ได้ แก่ ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม ความ
ปลอดภัยในการทาศัลยกรรม และความมีชื่อเสี ยงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม
เสริ ม ความงาม และความมี ชื่ อ เสี ย งของคลินิ กศัลยกรรมเสริ ม ความงาม ค่อนข้ างสูง และมี
ความสัมพันธ์กบั ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม ในระดับเฉลี่ย
สมมติฐานที่ 5.4 การรับรู้ ความน่าเชื่อถื อจากสาร มีความสัมพันธ์ กับการรั บรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร มีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ในภาพรวม อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์กนั ค่อนข้ างสูง เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ าน พบว่า การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากสาร มีความสัมพันธ์ กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ในทุกด้ าน ได้ แก่ ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม
เสริมความงาม ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม และความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กบั ความเชี่ยวชาญในด้ าน
การทาศัลยกรรมเสริมความงาม และความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ค่อนข้ าง
สูง และมีความสัมพันธ์กบั ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม ในระดับเฉลี่ย
4) การวิเ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู้ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของคลิ นิ ก
ศัลยกรรมเสริมความงามกับความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริมความงาม
สมมติฐานที่ 6 การรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามมี
ความสัมพันธ์กบั ความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริมความงาม
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของคลินิกศัลยกรรม
เสริ มความงาม ในภาพรวม มีความสัมพันธ์ กับความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริ มความงาม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์กนั ค่อนข้ างสูง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า การรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม ใน
ทุกด้ าน ได้ แก่ ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม ความปลอดภัยในการ
ทาศัลยกรรม และความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม มีความสัมพันธ์ กับความ
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ตัง้ ใจท าศัล ยกรรมเสริ ม ความงาม อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 โดยการรั บ รู้ ความ
น่าเชื่อถื อของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม เกี่ ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม
เสริ ม ความงาม และความปลอดภั ย ในการท าศัล ยกรรม มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความตัง้ ใจ
ทาศัลยกรรมเสริ มความงาม อยู่ในระดับเฉลี่ย และการรั บรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม
เสริ มความงาม เกี่ ยวกับความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามมีความสัมพันธ์ กับ
ความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริมความงาม ในระดับค่อนข้ างสูง

5.2 อภิปรายผล
การศึกษาอิทธิพลของสื่อออนไลน์ (Online Media) ที่มีผลต่อความตังใจท
้ าศัลยกรรมของ
ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ศกึ ษาได้ ศกึ ษาจากกลุม่ ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ความสนใจท าศัล ยกรรมหรื อ ผู้ หญิ ง ที่ เ คยพบเห็ น สื่ อ โฆษณาประชาสัม พัน ธ์ เ กี่ ย วกั บ การ
ทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ จานวน 419 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท
พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ (Online Media) ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่
จะเปิ ดรับสื่อออนไลน์ Facebook มากที่สุด โดยจะเปิ ดรับสื่อออนไลน์ มากกว่า 1 ครัง้ ต่อวัน
ช่วงเวลาที่เปิ ดรับสื่อออนไลน์ คือ ในช่วงเย็น (16.01-21.00 น.) ส่วนใหญ่ใช้ ระยะเวลาในการ
เปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารในแต่ละครัง้ 15 - 30 นาที ทังนี
้ ้ ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ใช้ สื่อ
ออนไลน์ในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
2.798) โดยกลุ่มตัวอย่างผู้หญิ งในเขตกรุ งเทพมหานครที่จะศึกษาข้ อมูลการทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงามผ่านสื่ อออนไลน์ ด้วยการเปรี ยบเที ยบการนาเสนอ (Review) ของผู้ที่เคยผ่านการ
ทาศัลยกรรมมาแล้ วของแต่ละคลินิ กศัลยกรรมเสริ มความงาม ซึ่งจะเห็นว่า คลินิกศัลยกรรมเสริ ม
ความงามที่ผ้ หู ญิ งในเขตกรุ งเทพมหานครให้ ความสนใจศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการทาศัลยกรรม
เสริ มความงามมากที่สุด คือ Yanhee International Hospital ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ
Gerbner (1978) ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า "สื่อ คือ เครื่ องมือการสื่อสารสาหรับคนในยุคปั จจุบนั ที่ ทกุ คนใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการติด ต่อ สื่ อ สาร การถ่า ยทอดข้ อ มูล การแชร์ ข้ อ มูล และการแสง
ความคิดเห็น สื่อจึงเป็ นศูนย์กลางของการนาเสนอวัฒนธรรมที่สามารถจะถ่ายทอดสู่ผ้ คู นในสังคม
ได้ อย่างสม่าเสมอ จนกระทัง่ สามารถหลอมรวมและการปรับเข้ าหากันจนกลายเป็ นวัฒนธรรมหลัก
ของสังคมนันๆ
้ ซึง่ จากงานวิจยั ชิ ้นนี ้ที่พบว่าในปั จจุบนั กลุม่ ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
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มีการเปิ ดรับสื่อออนไลน์ เพื่อใช้ ในการศึกษาหาข้ อมูลเกี่ ยวกับการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม
ศึกษาความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม" ทังนี
้ ้จากผลการศึกษาผู้วิจยั มีประเด็นที่
สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
สาหรับผลการวิเคราะห์ การรับรู้ความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อ
ออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 3.485) และมีการรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของคลินิ กศัลยกรรมเสริ ม ความงาม
(ค่าเฉลี่ย 3.517) อยู่ในระดับมากเท่ากัน กล่าวคือ ในปั จจุบนั การสื่อสารออนไลน์มีความรวดเร็ ว
และสามารถเข้ าถึงผู้คนได้ มากขึ ้น รวมถึงมีป ระสิทธิภาพในการนาเสนอข้ อมูลต่างๆ ได้ มากมาย
ทาให้ ก ลุ่ม ตัวอย่างผู้หญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครสามารถใช้ สื่ อ ออนไลน์ ในการศึกษาข้ อ มูล
เกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริมความงามได้ สะดวกรวดเร็ ว สามารถเรี ยนรู้ และเข้ าใจเกี่ยวกับการ
ทาศัลยกรรมเสริ มความงามที่ถกู ต้ องเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ เนื่องจาก
ในปั จจุบนั มีข้อมูลด้ านศัลยกรรมเสริ ม ความงามไม่น้อยที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองจากสถาบันทาง
การแพทย์ และมีคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามอีกหลายแห่งที่โฆษณาชวนเชื่อเกินความจริ ง ซึ่ง
สอดคล้ องกับทฤษฎีการปลูกฝั ง (Cultivation Theory) ของ Gerbner ที่กล่าวไว้ ว่า อิทธิพลและ
บทบาทของการรับรู้ข้อมูลจากการถ่ายทอดผ่านสื่อโทรทัศน์อย่างสม่าเสมอ ทาให้ ผ้ คู นในสังคมถูก
ปลูกฝั งข้ อมูลและถูกสัง่ สมเรื่ องราวต่างๆ จนกลายเป็ นการหลอมรวมความหลากหลายสู่ความเป็ น
หนึ่งเดียวของสังคม และสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ พัชร์ พิชา ปวันรักข์พงษ์ (2552) ที่พบว่า
อิทธิพลของสื่อในยุคปั จจุบนั ทาให้ มนุษย์สามารถออกแบบรู ปร่ างหน้ าตาของตนเองได้ ด้วยการ
ทาศัลยกรรมเสริมความงามจึงทาให้ การทาศัลยกรรมเสริ มความงามกลายเป็ นเรื่ องปกติและเป็ นที่
ยอมรับกันได้ ในสังคมทัว่ ไป
กลุม่ ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริ มความงามอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.314) กล่าวคือ ปั จจุบนั ผู้หญิงมีความสนใจทาศัลยกรรมเสริ มความ
งามจานวนมาก เช่น การทาจมูก การทาตาสองชัน้ รวมถึงการผ่าตัดแก้ ไขถุงใต้ ตา การเสริ ม
หน้ าอก และการดูดไขมัน เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นการทาศัลยกรรมที่เน้ นการเสริ ม เติม แต่ ง เพื่อเสริ ม
บุคลิกภาพของตนเองให้ ดดู ีขึ ้น ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่วนใหญ่มีความต้ องการที่จะทาศัลยกรรมเสริ มความงามเพื่อให้ ตนเองมีรูปร่างหน้ าตาที่สวยงาม
รวมถึงเป็ นการสร้ างความมั่นใจและเพิ่มโอกาสในการใช้ ชีวิตในสังคม หากแต่ ยังมีคาถามบาง
ประการที่สง่ ผลต่อความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริมความงาม เช่น จะต้ องทาศัลยกรรมกับส่วนใดของ
ร่างกาย ตรงไหน และอย่างไร เพื่อให้ ตนเองมีความสวยงามและมีบคุ ลิกดูดีขึ ้น รวมถึงต้ องการ
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ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายในการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม และระยะเวลาพั กฟื น้ หลัง
ทาศัลยกรรมเสริ มความงาม เป็ นต้ น ซึ่งจะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริมความงามจะมีความต้ องการศึกษาหาข้ อมูลเกี่ยวกับการทาศัลยกรรม
เสริ มความงามให้ ได้ มากที่สดุ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ พัชร์ พิชา ปวันรักข์พงษ์ (2552) ที่
พบว่า ปั จจัยที่ทาให้ ดารานักแสดงหญิงตัดสินใจทาศัลยกรรมเสริ มความงามเป็ นผลจากบทบาท
ทางอาชีพที่ต้องอาศัยหน้ าตา รูปร่างและบุคลิกภาพที่ดดู ีเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการทางานใน
วงการบันเทิง
5.2.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
1) สมมติฐานที่ 1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากร
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการ
ใช้ สื่อออนไลน์ ในแต่ละตัวแปรลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ปั จจัยอายุ และอาชี พ แตกต่างกัน มี พฤติ กรรมการใช้ สื่ อออนไลน์ ในการศึกษาข้ อมูล
ประเภทของศัลยกรรมเสริมความงาม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และพบว่า
ปั จจัยระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน มีพ ฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ในการเปิ ดรั บ
ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาศัลยกรรม การศึกษาข้ อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริ มความงาม
และเหตุผลที่เปิ ดดูข้อมูลการทาศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ร ะดับ .05 ซึ ่ง อธิบ ายได้ ว ่า สื่อ ออนไลน์ เ ป็ นสื่ อ ที่ ส ามารถเข้ าถึ ง กลุ่ม ตัวอย่างผู้หญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีความแตกต่างทางลักษณะประชากร ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครจะให้
ความสนใจเป็ นพิเศษกับการนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริมความงามด้ านต่าง ๆ
ซึ่งสอดคล้ องกับ Rogers (อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ, 2541) ได้ กล่าวไว้ ว่า สื่อ
สังคมออนไลน์เป็ นสื่อที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก เนื่องจากสามารถใช้ งานได้ ง่าย เข้ าถึงกลุ่ม
คนได้ รวดเร็ ว และสามารถแสดงความคิดเห็นโต้ ตอบไปมาได้ ตลอดจนเป็ นสื่อที่สามารถแบ่งปั น
ข้ อมูลข่าวสารได้ หลากหลาย และมีความสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ วาทินี เรื อนไทย (2549)
ที่พบว่า วัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานครส่วนใหญ่จะเปิ ดรับสื่อเพื่อ รับรู้ ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ทาศัลยกรรมเสริ มความงามและมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริ มความงามใน
ระดับปานกลาง
2) สมมติฐานข้ อที่ 2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากร
แตกต่างกันมีการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์แตกต่างกัน การพิจ ารณา
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เปรี ยบเที ยบการรับ รู้ ค วามน่า เชื่อ ถือ ของสื่ อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในแต่ละตัวแปรลักษณะ
ประชากรของกลุ่ม ตัวอย่างผู้หญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ปั จ จัยอายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้ เ ฉลี่ ยต่อเดือ น แตกต่างกัน มี การรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของสื่ อโฆษณาบนสื่ อ
ออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 โดยพบว่า ปั จจัยอายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้ เ ฉลี่ ยต่อเดือ น แตกต่างกัน มี การรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของสื่ อโฆษณาบนสื่ อ
ออนไลน์ ในการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร และการรับรู้ ความน่าเชื่อถือจากสาร แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 อธิบายได้ ว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีความแตกต่างทางอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ต่างก็มีการรับรู้ข้อมูล
การทาศัลยกรรมเสริ มความงามจากสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงใน
เขตกรุ งเทพมหานคร อาจต้ องการศึกษาข้ อมูลการทาศัลยกรรมเสริ มความงามเพื่อสร้ างความ
เข้ าใจที่ถูกต้ องตรงตามหลักวิชาการและมีเหตุผลรองรับว่าโครงสร้ างของตนเองมีข้อดีอย่างไร มี
ข้ อจากัดอย่างไร เพื่อที่จะเลือกทาข้ อดีให้ เด่นมากขึ ้นและปรับข้ อด้ อยของตนเองให้ ดีขึ ้นเป็ นต้ น
นอกจากนีผ้ ลการวิจัยพบว่า ปั จ จัยระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ในการรับรู้ ความน่าเชื่อถือ
จากผู้ส่งสารที่เป็ นผู้แบ่งปั นสาร (Share) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
อธิบายได้ ว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความแตกต่างทางระดับการศึกษา
และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ต่างก็ให้ ความสาคัญต่อผู้ที่เคยทาศัลยกรรมเสริ มความงามมาก่อน อาจ
เนื่องจากต้ องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายที่ต้องใช้ ในการทาศัลยกรรม ระยะเวลาที่
ต้ องใช้ ในการพักฟื น้ หลังจากการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม รวมถึงความปลอดภัยและโอกาส
เกิ ดผลข้ างเคียงจากการทาศัล ยกรรม เป็ นต้ น ทัง้ นี เ้ พื่ อให้ ตนเองมี ข้อมูลที่ ม ากเพี ยงพอก่อน
ตัด สิ น ใจท าศัล ยกรรมเสริ ม ความงามและเพื่ อให้ สัง คมรอบข้ างเกิ ด การยอมรั บ หลัง จากการ
ทาศัลยกรรมเสริ มความงาม ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์การปลูกฝั ง 4
ขันตอน
้
ของ West & Turner (2007) ซึ่งประกอบด้ วย การวิเคราะห์ระบบสาร การกาหนดคาถาม
เกี่ยวกับความเป็ นจริงในสังคมตามมุมมองของผู้รับสาร และการสารวจผู้รับสาร ได้ แก่ พฤติกรรม
การใช้ สื่อ และทัศนะของผู้รับสาร และมีความสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ชญาณ ลาเภา
(2556) ที่พบว่า ปั จจัยด้ านคุณค่าทางสังคมและการยอมรับจากคนรอบข้ างเป็ นปั จจัยสาคัญใน
เกือบทุกกลุม่ สินค้ าและบริการ
3) สมมติฐานที่ 3 ผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากร
แตกต่างกันมีการรับรึ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามที่แตกต่างกัน จากการ
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พิจารณาเปรี ยบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิ กศัลยกรรมเสริ มความงาม ในแต่ละตัวแปร
ลักษณะประชากรของกลุม่ ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ปั จจัยระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีก าร
รับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิ กศัลยกรรมเสริ มความงาม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยพบว่า ปั จจัยอายุ แตกต่างกัน มีก ารรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิ กศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม เกี่ ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ซึง่ อธิบายได้ วา่ ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครนิยมหันมาทาศัลยกรรมเสริ มความ
งามกันเพิ่มมากขึ ้น ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร เน้ นการให้
ความสาคัญกับใบหน้ าเป็ นหลัก ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นช่วงอายุที่มีงานทาและมีรายได้ เป็ นของตนเอง
อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ ว่า ผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครทุกช่วงอายุมีการรับรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ทาศัลยกรรมเสริมความงามผ่านสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ โดยจะเลือกสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
ที่มีการนาเสนอข้ อมูลที่น่าเชื่อถือโดยจะรวบรวมข้ อมูลคลินิ กศัลยกรรมเสริ มความงามที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้ านต่าง ๆ
ซึง่ สอดคล้ องกับทฤษฎีการปลูกฝั ง (Cultivation Theory) ของ Gerbner ที่กล่าวไว้
ว่า อิทธิ พลของสื่อเป็ นตัวการสาคัญในการปลูกฝั งหรื อสร้ างโลกที่กลายเป็ นความจริ งขึน้ มาใน
ความรู้สึกของผู้รับสาร ซึ่งผู้รับสารจะให้ ความสนใจกับการศึกษาข้ อมูลต่าง ๆ ในโลกแวดล้ อมตัว
บุคคล นัน่ คือ “โลกที่ผ่านสื่อ (Mass-mediated World)” และมีความสอดคล้ องกับ นภวรรณ ตันติ
เวชกุล (2542) ที่พบว่า เยาวชนในสถานศึกษาได้ รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ในด้ าน
ค่านิยมเชิงการบริ โภค เช่น ค่านิยมเกี่ยวกับการมีผิวขาวของผู้หญิง และค่านิยมเกี่ยวกับการดื่ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสร้ างมิตรภาพ ส่วนปั จจัยระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ
ในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม และความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่ง อธิ บายได้ ว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิ งในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีความแตกต่างทางระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ต่างก็ต้องการ
รั บรู้ ข้ อมูล ข่าวสารเกี่ ยวกับการทาศัลยกรรมเสริ ม ความงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้หญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ซึ่งจะมีช่วงอายุ 20 ปี ขึ ้นไป จะให้ ความสาคัญกับ
ความสวยงามและการแต่งกายเป็ นหลัก โดยจะเลือกทาศัลยกรรมเสริ มความงามในส่วนที่ตนเอง
ไม่ค่อยมัน่ ใจและไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งที่ตนมีอยู่ ซึ่งจะพิจารณาเลือกทาศัลยกรรมกับคลินิก
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ศัลยกรรมเสริมความงามที่มีคณ
ุ ภาพและมีชื่อเสียงตามความเหมาะสมกับรายได้ ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิดของเกิร์บเนอร์ (Gerbner,1978) ที่กล่าวว่า สื่อที่สามารถเข้ าถึงคนได้ ทุกระดับการศึกษา
ทุกชนชัน้ ทุกเพศทุกวัย จนกระทัง่ กลายเป็ นศูนย์กลางของชีวิตประจาวันของผู้คนจะกลายเป็ น
วัฒนธรรมหลักของสังคมนัน้ ๆ ก็ได้ และมีความสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ในขณะเดียวกัน
ปั จจัยอาชีพ แตกต่างกัน มีก ารรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิ กศัลยกรรมเสริ มความงาม เกี่ยวกับ
ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม และ
ความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
.05 ซึง่ อธิบายได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความแตกต่างทางอาชีพ ต่างก็
ให้ ความสนใจต่อการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม เนื่องจากจะต้ องทางานพบปะผู้คนจานวนมาก
หากแต่จะอาศัยเพียงเครื่ องสาอางก็สามารถช่วยได้ ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาเรื่ องโครงสร้ างรู ปทรง
ร่องรอยพับของผิว ความหย่อนคล้ อย ก็ยงั ต้ องอาศัยการทาศัลยกรรมเสริ มความงามเข้ ามาช่วย
ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร จึงให้ ความสาคัญต่อการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับ
การทาศัลยกรรมเสริ มความงามและมีแนวโน้ มความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริ มความงามในอนาคต
ซึ่งขึ ้นอยู่กบั คลินิกเสริ มความงามนันๆ
้ ว่ามีบริ การที่ดี สะอาดและปลอดภัย ตลอดจนราคาในการ
ให้ บริ การไม่แพงมากจนเกินไป ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ พัชร์ พิชา ปวันรักข์พงษ์ (2552)
ที่พบว่า ปั จจัยที่ทาให้ ดารานักแสดงหญิงตัดสินใจทาศัลยกรรมเสริ มความงามเป็ นผลจากบทบาท
ทางอาชีพที่ต้องอาศัยหน้ าตา รู ปร่ างและบุคลิกภาพที่ดดู ีเป็ นองค์ประกอบสาคัญซึ่งนับว่าเป็ น
ปั จจัยจูงใจที่สาคัญที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรมการทาศัลยกรรมเสริมความงาม
4) สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความ
น่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ สื่อ
ออนไลน์ กับความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ พบว่า พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน กับความน่าเชื่อถื อของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึง่ อธิบายได้ ว่า พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์มีผลต่อความไว้ วางใจ
และความน่าเชื่อถือของข้ อมูลต่าง ๆ ในสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ หากสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
มีความน่าเชื่อถือก็จะทาให้ กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร มีแนวโน้ มหรื อเกิดความ
ตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริ มความงามในอนาคต ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Arnould, Price and
Zinkhan (2005) ที่ได้ กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริ โภคประกอบไปด้ วย การได้ มา (Acquiring) การใช้
สอย (Using) และการจัดการ (Disposing) กับผลิตภัณฑ์และบริ การ ก่อให้ เกิดแรกกระตุ้นทาให้
ผู้บริโภคเกิดความต้ องการในสินค้ าหรื อบริการจนกลายเป็ นความตังใจที
้ ่จะซื ้อสินค้ าหรื อบริ การนัน้
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ๆ ในอนาคต และสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ วาทินี เรื อนไทย (2549) ที่พบว่า การเปิ ดรับสื่อ
และทัศนคติของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครมีตอ่ การทาศัลยกรรมเสริ มความงาม โดยวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครจะเลือกเปิ ดรับสื่อสื่อที่สามารถให้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
สื่อโฆษณาที่มีการแนะนาจากศัลยแพทย์ หรื อสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ หรื อ
สื่อจากการแนะนาจากนักแสดงนักร้ อง เป็ นต้ น
5) สมมติฐานที่ 5 การรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของสื่ อโฆษณาบนสื่ อออนไลน์ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การรั บ รู้ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของคลิ นิ ก ศัล ยกรรมเสริ ม ความงาม พิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ ระหว่างความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ กับการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อ
ของคลิ นิ กศัล ยกรรมเสริ ม ความงาม พบว่า ความน่าเชื่ อถื อของสื่ อโฆษณาบนสื่ อออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน กับการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอธิบายได้ ว่า หากคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม เลือก
สื่อโฆษณาบนสื่ อออนไลน์ที่ได้ รับการยอมรับจากสัง คมก็จ ะช่วยให้ กลุ่มตัวอย่างผู้หญิ งในเขต
กรุงเทพมหานครมีความเชื่อถือในข้ อมูลที่ลงโฆษณา ทังนี
้ ้ หากสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์มีการลง
ข้ อมูลที่ ส าคัญ และจ าเป็ นเกี่ ยวกับการทาศัลยกรรมเสริ ม ความงามไว้ อย่ างครบถ้ วน เช่น การ
บริ การ ความสะอาดและปลอดภัย ตลอดจนราคาในการให้ บริ การไม่แพงมากจนเกินไป รวมถึง
ผลงานจากการให้ บริ การทาศัลยกรรมเสริ มความงามของดารานักแสดง และความคิดเห็นของ
แพทย์เกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม สิ่งเหล่านี ้ย่อมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความงามได้ และอาจส่งผลให้ เกิดแนวโน้ มหรื อความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริ มความ
งามในอนาคต ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ พรอุมา วิเศษวุฒิ และคณะ (2549) ที่พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ร้ ูจกั การทาศัลยกรรมมากถึงร้ อยละ 94.5 โดยทราบจากดารานักแสดงเป็ นส่วน
ใหญ่ โดยประชาชนจะรับข้ อมูลการทาศัลยกรรมจากสื่อโฆษณา เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือ เป็ น
อันดับแรก และจะเลือกเข้ าไปทาศัลยกรรมกับโรงพยาบาลเอกชนที่ประชาชนไว้ วางใจที่มากที่สดุ
6) สมมติฐานที่ 6 การรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามมี
ความสัมพันธ์ กับความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริ มความงาม การพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างการ
รับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม กับความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริ มความงาม
พบว่า การให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับผลงานการทาศัลยกรรมเสริ มความงามที่ผ่านมา เช่น ผลงานการ
ทาศัลยกรรมของดารานักแสดง เป็ นต้ น การระบุรายละเอียดเกี่ยวกบความเชี่ยวชาญของแพทย์
ค่าใช้ จา่ ยที่จะต้ องเตรี ยม ตลอดจนระยะเวลาการพักฟื น้ หลังการทาศัลยกรรม สิ่งเหล่านี ้ล้ วน มีผล
ต่อความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริ มความงามของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิ งในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ง
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สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ กัญญารัตน์ เหล่าประเสริฐศรี (2555) ที่พบว่า ปั จจัยสาคัญที่ทาให้
กลุม่ ตัวอย่างเลือกที่จะทาศัลยกรรมมากที่สดุ คือ ด้ านความชื่อเสียง

5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 คาแนะสาหรับคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
1) ในการดาเนินการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์และการลงข้ อมูลข่าวสาร
คลินิกศัลยกรรมควรลงในช่วงเวลาเย็น (16.01- 21.00 น.) เพราะเป็ นช่วงเวลาที่มีการเปิ ดรับข้ อมูล
ข่าวสารมากที่สดุ
2) คลินิกควรลงรายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริ มความงามด้ วย
การรี วิวเปรี ยบเทียบรูปก่อนทาและหลังการทาศัลยกรรมของผู้ที่เคยผ่านการทาศัลยกรรมเสริ มความ
งามมาแล้ ว เพื่อปลูกฝั งและสร้ างความเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามและแสดงถึงความ
เชี่ยวชาญทางด้ านการแพทย์
3) คลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามควรสร้ างการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อด้ วยการ
นาเสนอข้ อมูลด้ านมาตรฐานของคลินิก เช่น การโชว์ ใบรับรองทางการแพทย์ และแสดงข้ อมูลทาง
การแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ และรายละเอียดค่าใช้ จ่ายในการทาศัลยกรรมความงามอย่างชัดเจนบนเว็ บ
ไซด์หรื อสื่อสังคมออนไลน์ของคลินกิ
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
จากผลการศึกษาได้ ข้อสรุปว่า พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ และการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ซึง่ ส่งผลต่อความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริ มความ
งามในที่สดุ ทังนี
้ ้กลุม่ ตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครล้ วนมีความสนใจ มีความนิยม และ
มีการยอมรับต่อการทาศัลยกรรมเสริมความงาม อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ ว่าในปั จจุบนั เพศทุกเพศ
ก็ให้ ความสาคัญต่อพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ด้วย ในการศึกษาครัง้ ต่อไปผู้วิจยั จึงขอเสนอแนะ
ให้ ทาการศึกษาอิทธิพลของสื่อออนไลน์ (Online Media) ที่มีผลต่อความตั ้งใจทาศัลยกรรมของ
เพศอื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น เพศชาย และเพศสภาพ ทังนี
้ ้เพื่อทราบความชัดเจนเกี่ยวกับ
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจท
้ าศัลยกรรมเสริ มความงาม และเพื่อหากลยุทธ์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้ า
ให้ กบั คลินิกศัลยกรรมเสริมความงามให้ มากยิ่งขึ ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง "อิทธิพลของสื่อออนไลน์ (Online Media)
ที่มีผลต่ อความตัง้ ใจทาศัลยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง โปรดทำเครื่ องหมำย / ลงในช่อง ( ) หน้ ำข้ อควำมที่ตรงกับควำมเป็ นจริงของท่ำน
1. อำยุ
( ) ต่ำกว่ำ 20 ปี
( ) 21 – 30 ปี
( ) 31 – 40 ปี
( ) 41 – 50 ปี
( ) 51 – 60 ปี
2. กำรศึกษำระดับชันสู
้ งสุด
( ) ต่ำกว่ำปริญญำตรี
( ) ปริญญำตรี
( ) ปริญญำโท
( ) ปริญญำเอก
( ) อื่นๆ
3. อำชีพ
( ) นักเรี ยน/นักศึกษำ
( ) พนักงำนบริ ษัทเอกชน
( ) ข้ ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
( ) แม่บ้ำน
( ) ธุรกิจส่วนตัว/ค้ ำขำย
( ) อื่นๆ ระบุ...................................
4. รำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน
( ) น้ อยกว่ำ 10,000 บำท
( ) 10,001 – 20,000 บำท
( ) 20,001 – 30,000 บำท
( ) 30,001 – 40,000 บำท
( ) 40,001 - 50,000 บำท
( ) มำกกว่ำ 50,001 บำทขึ ้นไป
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่อออนไลน์
คาชีแ้ จงโปรดทำเครื่ องหมำย / ลงในช่อง ( ) หน้ ำข้ อควำมที่ตรงกับควำมเป็ นจริงของท่ำน
1.ท่ำนมี บัญชีรำยชื่อ (Account) ของสื่อออนไลน์เหล่ำนี ้หรื อไม่
สื่อออนไลน์
(Online media)
1. Facebook

มี

ไม่มี

2. Twitter
3. Line
4. Youtube
5. Instagram
6. Website
7. อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................
2. ควำมถี่ในกำรเปิ ดรับสื่อออนไลน์ของท่ำนบ่อยแค่ไหน
( ) มำกกว่ำ 1 ครัง้ ต่อวัน
( ) วันละ 1 ครัง้
( ) 2-3 วันครัง้
( ) สัปดำห์ละ 1 ครัง้
( ) มำกกว่ำสองสัปดำห์ 1 ครัง้
3. ช่วงเวลำในกำรเปิ ดรับสื่อออนไลน์ของท่ำน
( ) ช่วงเช้ ำ (06:00-11:00 น.)
( ) ช่วงเที่ยงวัน (11:01-16:00 น.)
( ) ช่วงเย็น (16.01- 21.00 น.)
( ) ช่วงกลำงคืน (21:01- 01:00 น.)
( ) ช่วงเช้ ำมืด (01:00-06:00 น.)
4. ระยะเวลำที่ใช้ ในกำรเปิ ดรับข้ อมูลข่ำวสำรในแต่ละครัง้ (โดยเฉลี่ยต่ครัง้ )
( ) ต่ำกว่ำ 15 นำที
( ) 15 - 30 นำที
( ) 30-60 นำที
( ) 1 - 2 ชัว่ โมง
( ) มำกกว่ำ 2 ชัว่ โมง
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5. สื่อออนไลน์ชนิดใดที่ทำ่ นใช้ ในกำรเปิ ดรับข้ อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรทำศัลยกรรมมำกที่สดุ
สื่อออนไลน์
(Online media)
1. Facebook ของเพื่อน หรื อ แฟนเพจ(ของคลีนิค
ศัลยกรรมเสริมควำมงำมต่ำงๆ
2. Facebook ของคลินิกศัลยกรรม เช่น
Medmitic by Meko, โรงพยำบำลศัลยกรรม
ตกแต่งกมล,โรงพยำบำลยันฮี
3. กำรกดไลค์,กำรกดแชร์ ,หรื อกำรแสดงควำม
คิดเห็นของเพื่อนที่พบจำกหน้ ำหลัก ของ เฟสบุ๊ค
(Facebook
4. Twitter ของคลีนิคศัลยกรรมเสริมควำมงำม
5. Line ของคลีนิคศัลยกรรมเสริมควำมงำม
6. Youtube เกี่ยวกับกำรทำศัลยกรรม
7. Instagram ของคลีนิคศัลยกรรมเสริมควำมงำม
8. Website ของคลีนิคศัลยกรรมควำมงำม
9. อื่นๆ โปรดระบุ...........................................

มำก
ที่สดุ
(5)

มำก

ปำน
กลำง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

(4)

(3)

(2)

(1)
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6. ท่ำนรู้จกั หรื อเคยศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำรทำศัลยกรรมเสริมควำมงำมจำกคลีนิคเหล่ำนี ้หรื อไม่
สำมำรถตอบได้ มำกกว่ำหนึง่ ข้ อ
สื่อออนไลน์

ชื่อคลีนิคศัลยกรรมเสริมความงาม
เคย
1. Medmitic by Meko
2. Bangkok Clinic BeautyExpress
3. Yanhee International Hospital
4. Kongju Clinic
5. Kamol Cosmetic(ศัลยกรรมตกแต่งกมล)
6. VR InternationalMakeoverClinic
7. Authentic Clinic
8. Marvelous Clinic
9. The 1 Clinic
10. หมอรัสภูมิ คลีนิค

ไม่เคย
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7. ศัลยกรรมเสริมควำมงำมประเภทใดที่ท่ำนเปิ ดดูจำกสื่อออนไลน์ (Online Media) เพื่อศึกษำ
ข้ อมูลมำกที่สดุ
ประเภทของการทาศัลยกรรม

แบบผ่ าตัด
1. ศัลยกรรมจมูก
2. กำรผ่ำตัดกรำมเพื่อหน้ ำเรี ยวเล็ก
3. กำรทำตำ 2 ชัน้
4. ศัลยกรรมเสริมทรวงอก
5. กำรดูดไขมันเฉพำะส่วน
แบบไม่ ผ่าตัด
1. กำรฉีดเพื่อลดไขมัน เฉพำะจุด
2. กำรฉีด ฟิ ลเลอร์ ,โบท็อกซ์
3. กำรทำคิ ้ว 3 มิต,ิ 6 มิติ
4. กำรฉีดผิวขำว, Stemcell
5.กำรฉีดคอลลำเจนเข้ ำหนังศีรษะ (ปลูกผม)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

(4)

(3)

(2)

(1)
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8. เหตุผลที่ท่ำนเปิ ดดูข้อมูลกำรทำศัลยกรรมผ่ำนสื่อออนไลน์มำกที่สดุ คือ
เหตุผลที่เปิ ดรั บข้ อมูล

1. หำข้ อมูลของกำรทำศัลยกรรม
เสริมควำมงำม
2. ติดตำมข่ำวสำรของสินค้ ำ ,
ผลิตภัณฑ์ หรื อกำรบริกำรต่ำงๆ
3. เปรี ยบเทียบรำคำ,โปรโมชัน่
(Promotion) ของกำรทำศัลยกรรม
เสริมควำมงำมของแต่ละคลีนิค
ศัลยกรรมเสริมควำมงำม
4. เพื่อเปรี ยบเทียบข้ อมูลของกำร
ทำศัลยกรรมเสริมควำมงำมในแต่
ละแห่ง
5. เพื่อเปรี ยบเทียบกำรนำเสนอ
(Review) ของผู้ที่เคยผ่ำนกำร
ทำศัลยกรรมมำแล้ วของแต่ละ
คลีนิคศัลยกรรมเสริมควำมงำม
6. เพื่อศึกษำถึงควำมน่ำเชื่อถือ
ของแต่ละคลีนิคศัลยกรรมเสริม
ควำมงำม
7. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

(5)

(4)

(3)

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

(2)

(1)
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์
คาชีแ้ จง: กรุ ณำตอบแบบสอบถำม โดยเลือกคำตอบตำมลำดับควำมสำคัญที่ตรงกับควำมเห็น
ของท่ำนมำกที่สดุ

ประเด็น

การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือจากแหล่ งสาร
1.ท่ำนเชื่อว่ำสื่อออนไลน์ของคลีนิค
ศัลยกรรมควำมงำมที่มีจำนวนผู้ตดิ ตำม
มำกมีควำมน่ำเชื่อถือ
2.ท่ำนเชื่อว่ำคลีนิคหรื อสถำนที่
ทำศัลยกรรมเสริมควำมงำมที่เปิ ดบริกำรมำ
เป็ นระยะเวลำนำน จะนำเสนอข้ อมูลที่
ถูกต้ องและน่ำเชื่อถือบนสื่อออนไลน์ของ
ตนเอง
3.ท่ำนเชื่อว่ำคลินิคหรื อสถำนที่
ทำศัลยกรรมเสริมควำมงำมที่มีขนำดใหญ่
จะนำเสนอข้ อมูลที่ถกู ต้ องและน่ำเชื่อถือบน
สื่อออนไลน์ของตนเอง
4.ท่ำนเชื่อว่ำคลินิคหรื อสถำนที่
ทำศัลยกรรมเสริมควำมงำมที่มีชื่อเสียง เช่น
โรงพยำบำลยันฮี, Medmitic by Meko,
โรงพยำบำลศัลยกรรมตกแต่งกมล จะ
นำเสนอข้ อมูลที่ถกู ต้ องและน่ำเชื่อถือบนสื่อ
ออนไลน์ของตนเอง
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือจากผู้ส่งสารที่
เป็ นผู้แบ่ งปั นสาร (Share)
1. ท่ำนรับรู้วำ่ เนื ้อหำของสำรที่นำเสนอโดย

มากที่สุด
(5)

ระดับความเชื่อถือ
มาก
ปาน น้ อย
(4)
กลาง (2)
(3)

น้ อย
ที่สุด
(1)
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คลินิคหรื อสถำนที่ทำศัลยกรรมเสริมควำม
งำมที่ทำ่ นเข้ ำไปดูข้อมูลบนสื่อออนไลน์มี
กำรนำเสนอโดยบุคคลที่เคยผ่ำนกำร
ทำศัลยกรรมเสริมควำมงำมมำนันมี
้ นำ่
ควำมน่ำเชื่อถือ เช่น ดำรำที่เคยเข้ ำไปใช้
บริกำรจำกสถำนเสริมควำมงำม
2. ท่ำนรับรู้วำ่ กำรที่มีคนไปโพสต์หรื อแสดง
ควำมคิดเห็นที่เกี่ยวกับกำรทำศัลยกรรม
เสริมควำมงำมที่ทำ่ นเข้ ำไปดูข้อมูลบนสื่อ
ออนไลน์เป็ นข้ อมูลที่นำ่ เชื่อถือ
3. ท่ำนรับรู้วำ่ จำนวนยอดกำรไลค์หรื อ
จำนวนผู้ที่มำติดตำมบนสื่อออนไลน์ที่มี
จำนวนมำกช่วยเพิ่มควำมน่ำเชื่อถือให้ กบั
คลินิคหรื อสถำนที่ทำศัลยกรรมเสริมควำม
งำม
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือจากสาร
1.ท่ำนรับรู้วำ่ จำนวนยอดกำรไลค์ภำพที่ถกู
แชร์ (Share) มำจำกคลีนิคศัลยกรรมเสริม
ควำมงำมมีจำนวนมำก นันมี
้ ควำม
น่ำเชื่อถือ
2. ท่ำนรับรู้วำ่ กำรแสดงควำมคิดเห็น
(Comment) จำกรูปภำพที่ถกู แชร์ (Share)
มำจำกคลีนิคศัลยกรรมเสริมควำมงำม
ในทำงที่ดีจำนวนมำกจึงมีควำมน่ำเชื่อถือ
3. ท่ำนรับรู้วำ่ กำรที่มีผ้ แู ชร์ (Share) รูปภำพ
จำกคลีนิคศัลยกรรมเสริมควำมงำมจำนวน
มำกจึงมีควำมน่ำเชื่อถือ
4. ท่ำนรับรู้วำ่ กำรแสดงรำยละเอียดทำง
กำรแพทย์ที่มีควำมชัดเจนจึงมีควำม

184
น่ำเชื่อถือ
5. ท่ำนรับรู้วำ่ กำรแสดงรำยละเอียดเรื่ อง
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรทำศัลยกรรมเสริมควำม
งำมที่ชดั เจนจึงมีควำมน่ำเชื่อถือ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม
คาชีแ้ จง: กรุ ณำตอบแบบสอบถำม โดยเลือกคำตอบตำมลำดับควำมสำคัญที่ตรงกับควำมเห็น
ของท่ำนมำกที่สดุ

ประเด็น

ความเชี่ยวชาญในด้ านการทาศัลยกรรม
เสริมความงาม
1.ท่ำนรับรู้วำ่ คลินิคศัลยกรรมควำมงำมมี
ควำมเชี่ยวชำญในด้ ำนเฉพำะทำงที่ทำ่ น
กำลังศึกษำหำข้ อมูลนี ้
2.ท่ำนรับรู้วำ่ นำยแพทย์ของคลินิค
ศัลยกรรมควำมงำมมีควำมเชี่ยวชำญใน
กำรทำศัลยกรรม
ความปลอดภัยในการทาศัลยกรรม
1.ท่ำนรับรู้วำ่ ทำศัลยกรรมเสริมควำมงำม
เกิดผลกระทบข้ ำงเคียงต่อร่ำงกำยที่น้อย
และสำมำรถควบคุมได้
2. ท่ำนรับรู้วำ่ กำรทำศัลยกรรมเสริมควำม
งำมในปั จจุบนั มีควำมปลอดภัยมำกขึ ้น ไม่
มีความเสี่ยง หรืออันตราย ซึ่งทุกคน
สามารถทาได้

มากที่สุด
(5)

ระดับการรั บรู้ เชิงบวก
มาก
ปาน น้ อย
(4)
กลาง (2)
(3)

น้ อย
ที่สุด
(1)
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ความมี ช่ ื อ เสี ย งของคลิ นิ ค ศั ล ยกรรม
เสริมความงาม
1. ท่ำนรับรู้ ว่ำคลินิคศัลยกรรมนี ้มีชื่อเสียง
และได้ รับกำรยอมรับจำกลูกค้ ำ
2. ท่ำนรับรู้ว่ำกำรคลินิคศัลยกรรมนี ้มีลกู ค้ ำ
และผู้ที่มำใช้ บริ กำรจำนวนมำก และต้ องมี
กำรนัดคิวเพื่อพบแพทย์ลว่ งหน้ ำ
3. ท่ำนรับรู้วำ่ กำรคลินิคศัลยกรรมนี ้มีบคุ คล
ที่ มี ชื่ อ เสี ย งทัง้ ดำรำ ศิ ล ปิ น นัก ร้ องมำใช้
บริกำร
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตัง้ ใจทาศัลยกรรม
คาชีแ้ จง: กรุ ณำตอบแบบสอบถำม โดยเลือกคำตอบตำมลำดับควำมสำคัญที่ตรงกับควำมเห็น
ของท่ำนมำกที่สดุ

ประเด็น

1. ท่ำนกำหนดระยะเวลำแน่นอนที่จะ
ทำศัลยกรรมเสริมควำมงำม
2. ท่ำนจัดเตรี ยมค่ำใช้ จำ่ ยในกำร
ทำศัลยกรรมควำมงำมไว้ อย่ำงเพียงพอ
3. ท่ำนรับรู้ถึงควำมต้ องกำรของท่ำนที่
อยำกจะทำศัลยกรรมเสริมควำมงำมว่ำ
ต้ องกำรทำอะไร ตรงไหน และอย่ำงไร

มากที่สุด
(5)

ระดับความตัง้ ใจ
มาก
ปาน น้ อย
(4)
กลาง (2)
(3)

น้ อย
ที่สุด
(1)

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาวปารดา ยังสบาย

ประวัตกิ ารศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปี ที่สาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2553

ประสบการณ์ ทางาน

พ.ศ. 2557-ปั จจุบนั
เจ้ าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว
พ.ศ. 2555-2557
พนักงานขาย
บมจ.ซินเน็ค ประเทศไทย
พ.ศ. 2553-2555
พนักงานฝ่ ายฝึ กอบรม
บริษัท จี เนท อินเตอร์ เนชัน่ แนล
(ประเทศไทย) จากัด

