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วิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ (1) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์

กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์  (2) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้
ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริม
ความงาม และ (3) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริม
ความงามกับความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผู้หญิงใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ี มีความสนใจท าศัลยกรรมหรือผู้ หญิง ท่ี เคยพบเห็น ส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการท าศัลยกรรมผ่านส่ือออนไลน์ จ านวน 419 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้  

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีความตัง้ใจท าศลัยกรรม
เสริมความงามอยู่ในระดบัปานกลาง  ผู้ ท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ และการรับรู้ความน่าเช่ือถือของโฆษณาบนส่ือออนไลน์
เก่ียวกับการท าศลัยกรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผู้ ท่ีมีอายุ ระดบั
การศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนตา่งกนัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริม
ความงามแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

นอกจากนีผ้ลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์  การรับรู้ความน่าเช่ือถือของ
คลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม และ
ความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ค าส าคัญ: ส่ือออนไลน์  การรับรู้ความน่าเช่ือถือของโฆษณาบนส่ือออนไลน์  การรับรู้ความ
น่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม  ความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความ
งาม 
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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   
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

การท าศลัยกรรมเป็นการปรับแตง่โครงสร้างและรูปร่างในร่างกายของมนษุย์ท่ีมีปัญหาใน
เร่ืองของความบกพร่องตัง้แตก่ าเนิด หรือการปรับแตง่อวยัวะ รูปร่าง หน้าตาให้มีความสวยงามขึน้
ในมุมมองของแต่ละคน การศลัยกรรมตกแต่งจะสามารถช่วยปรับแต่งโครงสร้างของร่างกายให้
สวยงามขึน้ได้ โดยการเข้ารับการปรับแต่งรูปร่างหน้าตากับศลัยแพทย์ผู้ มีความเช่ียวชาญด้าน
ศลัยกรรม รวมถึงการตกแตง่ภายนอกไม่ว่าจะเป็น ห ูตา จมกู ปาก หรือส่วนอ่ืนๆ ด้วย ในส่วนของ
ประวัติของการศลัยกรรมในระยะแรกนัน้ เป็นการศลัยกรรมผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บจากสงครามหรือ
อุบตัิเหตุ ต่อจากนัน้ก็เป็นการศลัยกรรมโดยการตดัอวยัวะรวมถึงเนือ้เย่ือท่ีอกัเสบหรือมีโรคท่ีไม่
อาจรักษาทางยาได้ เพ่ือให้ชีวิตผู้ ป่วยอยู่รอดพ้นจากการอักเสบหรือโรคร้ายนัน้ๆ ส่วนการผ่าตดั
เพ่ือแก้ไขความพิการในรูปร่างหรือหน้าตาได้รับการพฒันามาภายหลงั (ลิม้ คณุวิศาล, 2550) 

การท าศัลยกรรมพลาสติกเป็นท่ีรู้จักในประเทศไทยตัง้แต่สมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
ช่วงเวลานัน้การท าศลัยกรรมพลาสติกยงัไม่เป็นท่ีนิยม และยงัไม่มีศลัยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญในด้าน
การศัลยกรรม จึงยังไม่ค่อยมีคนกล้าท่ีจะท าศัลยกรรมเท่าไหร่นัก ในเวลาต่อมาแพทย์ไทยได้
เดนิทางไปเรียนรู้วิธีการท าศลัยกรรมความงามมาจากศลัยแพทย์ช่ือดงัจากตา่งประเทศจึงมีความ
เช่ียวชาญมากขึน้ ท าให้การศลัยกรรมความงามเร่ิมท่ีจะเป็นท่ีรู้จกักันอย่างแพร่หลายในประเทศ
ไทย ความสวยงามของรูปร่างหน้าตาบุคคลสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความปรารถนา วงการ
ศลัยแพทย์สามารถเสริมเติมแต่งให้ได้ทัง้สิน้ แม้แต่การท าให้เหมือนนักแสดงหรือบุคคลส าคญั 
ศลัยกรรมในปัจจบุนัจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของบคุคลท่ีไม่พอใจในตนเอง หรือเพ่ือท าให้เรามีรูปร่าง
หน้าตาท่ีสวยมากขึน้และมีความมัน่ใจมากขึน้ และเพ่ือความส าเร็จในชีวิต (จารุวรรณี ปฐมธน
พงศ์, 2552) ซึ่งธุรกิจในการท าศัลยกรรม มีการท าศลัยกรรมเสริมความงามได้หลายแบบ และมี
สว่นแบง่ในการท าศลัยกรรม ยกตวัอยา่งเชน่ 
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ภำพท่ี 1.1 แสดงจ านวนผู้ เข้ารับการศลัยกรรมตกแตง่แบบผา่ตดั 
แหล่งท่ีมำ: สมาคมศลัยแพทย์ตกแตง่แหง่ประเทศไทย, 2554. 

 
จากรูปภาพแสดงให้เห็นว่าคนไทยให้ความนิยมในการศัลยกรรมแบบผ่าตดัคือ เสริม

หน้าอกเป็นอันดบั 1 โดยอนัดบัท่ีสองมีความใกล้เคียงกันคือการดดูไขมนั อนัดบัท่ี สามคือการ
ตกแตง่เปลือกตา การท าศลัยกรรมจมกู และการท าศลัยกรรมผา่ตดัไขมนัหน้าท้อง 

 

 
 
ภำพท่ี 1.2 จ านวนผู้ เข้ารับการศลัยกรรมตกแตง่แบบไมผ่า่ตดั 
แหล่งท่ีมำ: สมาคมศลัยแพทย์ตกแตง่แหง่ประเทศไทย, 2554. 
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จากรูปภาพแสดงให้เห็นว่าการท าศลัยกรรมแบบไม่ผ่าตดัจะเป็นการฉีดโบท็อกซ์นัน้ได้รับ
ความนิยมเป็นจ านวนมาก  ตามด้วยการฉีดละลายไขมนัจ านวน  11,636  คน    การฉีดกรดไฮ
ยาลูโรนิก จ านวน 10,982 คน ส่วนทางการด้านฉีดไขมนัตนเอง จ านวน 4,198 คน และการ
แก้ปัญหาผิวพรรณด้วยเลเซอร์ จ านวน 2,507 คน 

ปัจจุบันการท าศัลยกรรมความงามได้รับความนิยมในวงกว้าง มีจ านวนผู้ สนใจ
ท าศัลยกรรมเพิ่มขึน้อย่างมากในหลายประเทศ  ข้อมูลจากสมาคมศัลยแพทย์ความงาม 
สหรัฐอเมริกาพบว่า มีผู้ท าศลัยกรรมความงาม เพิ่มขึน้ ร้อยละ 80 จากปี ค.ศ. 1997 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใน ปี ค.ศ. 2008 มีชาวอเมริกนัเข้ารับการท าศลัยกรรมความงามทัง้หมด 1.7 ล้านคน ซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานสถิติจากสมาคมศลัยแพทย์ความงามแห่งสหราชอาณาจักรว่ามีจ านวน
ผู้สนใจท าศลัยกรรมความงามเพิ่มขึน้กว่า 3 เท่า (อศัรี จารุโกศล และคณะ, 2554) ซึ่งส าหรับใน
ประเทศไทย ธุรกิจบริการศัลยกรรมมีการแข่งขันสูง โดยข้อมูลจากการศึกษาสถานภาพและ
ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจบริการศลัยกรรมและศนูย์สขุภาพเพ่ือความงามในประเทศ
ไทย ของกรมพฒันาธุรกิจการค้า ระบุว่า ณ ปี 2552 มีผู้ ย่ืนขอใบอนุญาตประกอบการต่อกอง
ประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเป็นผู้ ให้บริการคลินิกศลัยกรรมซึ่งรวมอยู่ในกลุ่ม
คลินิกเวชกรรม จ านวนกวา่ 6,000 ราย เม่ือคดัเลือกธุรกิจให้เหลือเฉพาะคลินิกศลัยกรรมและศนูย์
สขุภาพเพ่ือความงามเท่านัน้ พบว่ามีการด าเนินกิจการอยู่จริงจ านวน 442 ราย ในช่วงระหว่างปี 
2547 ถึง 2551 พบวา่มีการเพิ่มจ านวนผู้ประกอบการคลินิกศลัยกรรมเฉล่ียร้อยละ 1.09 ตอ่ปี โดย
กิจการส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาจดทะเบียนเป็นกิจการขนาดเล็ก (มีมลูคา่สินทรัพย์ไม่รวมท่ีดินไม่เกิน 50 
ล้านบาท) สว่นใหญ่ตัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลคดิเป็นร้อยละ 85.38  

เม่ือพิจารณาถึงรายได้ของคลินิกศลัยกรรมและศูนย์สุขภาพเพ่ือความงาม ในปี 2551 
พบว่ามีรายได้รวมกนัประมาณกว่า 6 พนัล้านบาท ส าหรับกิจการท่ีเจ้าของเป็นคนไทย มีจ านวน 
201 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.81 ส่วนกิจการท่ีมีตา่งชาติมาร่วมทนุโดยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ  49 มี
จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.19 โดยผู้ประกอบการตา่งชาติท่ีเข้ามาร่วมถือหุ้นในกิจการ
ศลัยกรรมในประเทศไทยมากท่ีสดุ คือ จีน สาหรับกิจการท่ีมีสถานะตา่งด้าวโดยมีตา่งชาติถือหุ้น
มากกว่า 50% พบว่ายงัไม่มีการขออนญุาตเข้าประกอบการในไทยผ่านช่องทางตา่งๆ  แตอ่ย่างใด 
รายละเอียด ดงัภาพท่ี 1.3 
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ภำพท่ี 1.3 แสดงประมาณการจ านวนกิจการท่ีมีสถานะคงอยูแ่ละมีการด าเนินธุรกิจอยูจ่ริง
จ าแนกตามขนาดกิจการ ในปี 2547-2551 

แหล่งท่ีมำ: กิจการท่ีขออนญุาตประกอบการกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า และมีสถานภาพคงอยู่
และมีการด าเนินกิจการ, 2551. 

 
ปัจจุบนันีก้ารท าศลัยกรรมกลายเป็นแฟชัน่อย่างหนึ่งของวยัรุ่นไทย โดยวยัรุ่นไทยหนัไป

ท าศลัยกรรมเสริมความงามกนัมากขึน้ ศนูย์วิจยักสิกรไทยรายงานว่า ในอดีตท่ีผ่านมา กลุ่มผู้ ท่ีมี
ก าลงัซือ้สงู ได้แก่ ผู้หญิงวยักลางคนท่ีมีความสนใจดแูลรักษาผิวพรรณและความงาม แตปั่จจบุนั
ความสนใจในการดูแลรักษาผิวพรรณและความงาม ขยายออกไปยงักลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา และ
ผู้ชายมากขึน้ ท่ีเป็นเชน่นีเ้พราะแรงหนนุจากการเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของคนยคุใหม่ท่ีมี
การตดิตอ่ส่ือสารกบัโลกภายนอกมากขึน้ ผู้คนส่วนใหญ่จึงต้องการมีรูปลกัษณ์ท่ีดดีู เพ่ือช่วยสร้าง
ความมัน่ใจและเสริมสร้างบคุลิกภาพ รวมไปถึงความคลัง่ไคล้ในกระแส K-Pop ท่ีจะต้องการท า
ตามแบบอย่างของดารา นักร้องและละครเกาหลี เป็นแรงผลักดันให้ตลาดการดูแลผิวพรรณ
หน้าตาจึงท าให้ธุรกิจการท าศลัยกรรมเสริมความงามขยายตวัอย่างมีนยัส าคญั (บริษัท ศนูย์วิจยั
กสิกรไทย จ ากดั, 2554)  

บริษัท เอเอสทีวี ผู้จดัการ จ ากัด (2548) สอดคล้องกับรายงานของศนูย์วิจยักสิกรไทยว่า 
วยัรุ่นไทยนิยมท าศลัยกรรมตามแบบอย่างดารา นกัแสดง นกัร้อง โดยการท าศลัยกรรมท่ีนิยมมาก
ท่ีสุด คือ การท าดัง้จมูก การท าตาสองชัน้ การเหลาคาง เม่ือผู้ บริโภคพบเห็นเร่ืองราวการ
ท าศัลยกรรมของนักร้องนักแสดงบ่อยครัง้ ตามส่ือโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ท าให้คิดว่าการ
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ท าศลัยกรรมเป็นเร่ืองปกติ และเกิดพฤติกรรมเลียนแบบตามในท่ีสุด วยัรุ่นไทยเร่ิมท าศลัยกรรม
พลาสตกิมากขึน้โดยเฉพาะนิสิตนกัศกึษาตามสถาบนัตา่งๆ  

เน่ืองจากมีจ านวนธุรกิจศลัยกรรมเสริมความงามจ านวนมากจึงมีการแข่งขนัค่อนข้างสูง
เพ่ือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด สถาบนัศลัยกรรมเสริมความงามส่วนใหญ่เป็นกิจการท่ีมีขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ ท าให้มีงบประมาณในการด าเนินการส่ือสารการตลาดค่อนข้างสูง จึง
ด าเนินการส่งเสริมการตลาด (Promotion)โดยใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์ (Brand Ambassador) 
หรือผู้น าเสนอสินค้าท่ีเป็นตวัแทนของสินค้าและเป็นภาพลกัษณ์ของสินค้า โดยประเด็นส าคญัท่ีใช้
ในการส่ือแก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ การใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ความปลอดภัยในการให้บริการ 
ความเช่ียวชาญของผู้ ให้บริการ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงฝีมือและความสามารถท่ีมีคณุภาพของแพทย์
ในสถาบนัศลัยกรรมเสริมความงาม ผู้ประกอบการสถาบนัศลัยกรรมเสริมความงามส่วนใหญ่เน้น
การท าการตลาดในกลุ่มเป้าหมายลูกค้าผ่านเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดหลายรูปแบบ ทัง้ส่ือ
ดัง้เดิมได้แก่ โทรทศัน์, วิทย ุและหนงัสือพิมพ์ และส่ือใหม่และส่ือสงัคม ได้แก่ อินเทอร์เน็ตและ
เฟสบุ๊ค (Facebook) (บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชัน่แนล อินฟอร์เมชัน่ จ ากดั, 2553) 

ปัจจบุนัในประเทศไทยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 23.8 ล้านคน จากประชากรประมาณ 67.4 ล้าน
คน คิดเป็น ร้อยละ 35 ของประชากรทัง้หมด นอกจากนี ้ ร้อยละ 25 ของประชากรทัง้หมดใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยใช้เวลากบัเครือขา่ยสงัคมประมาณ 3 ชม. 40 นาที หากพิจารณาตาม
ประเภทของเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ พบวา่ มีผู้ใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) มากท่ีสดุ จ านวน 24 ล้าน
ช่ือแบง่เป็น ผู้ใช้ในจงัหวดักรุงเทพมหานครจ านวนประมาณ 14 ล้านช่ือ และผู้ใช้ในจงัหวดัอ่ืนๆ 
ประมาณ 10 ล้านช่ือ และมีเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Fanpage) 3 แสนเพจ รองลงมาได้แก่ ทวิตเตอร์ 
(Twitter) ท่ีมีจ านวนผู้ ใช้ประมาณ 1.73 ล้านช่ือ ท่ีทวีตภาษาไทย 1.7 พนัล้านข้อความ  และอนัดบั
สดุท้ายได้แก่อินสตาแกรม (Instagram) ท่ีมีจ านวนผู้ใช้ประมาณ 1.5 ล้านคน (ส านกังานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2557) 

แตโ่ลกในปัจจบุนัเป็นยคุท่ีเทคโนโลยีการส่ือสารเปิดกว้างมนษุย์สร้างสรรค์เคร่ืองมืออิเล็ก
ทรอนิคตา่งๆ  ขึน้มาเพ่ือสามารถรองรับความสะดวกสบายมากมาย  เช่น  สมาร์ทโฟน  แทปเลท  
เคร่ืองมือส่ือสารเหลา่นีล้้วนเป็นปัจจยัท่ีสามารถส่งผลให้ผู้ ใช้อปุกรณ์เหล่านีมี้ทางเลือกในการเสพ
ข่าวสารได้หลากหลายช่องทางมากขึน้ โดยเฉพาะข้อมูลท่ีส่ือสารผ่านอินเตอร์เน็ต พืน้ท่ีของส่ือ
อินเตอร์เน็ตท่ีเพิ่มมากขึน้ ท าให้ส่ือใหม่กลายเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลด้วยฐานผู้ ใช้ท่ีมีจ านวนมาก  และ
สามารถส่งตอ่ข้อมลูและแสดงความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว และเปิดกว้าง ซึ่งเทคโนโลยีสามารถท า
ลายเส้นแบ่งของบริบททางพืน้ท่ีและเวลาลงได้ อีกทัง้ในปัจจบุนัอยู่ในยคุของ “การหลอมรวมส่ือ” 
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(Media Convergence) (วงหทยั ตนัชีวะวงศ์, 2555) ส่ือออนไลน์ ท่ีมีพฒันาการไปถึงระดบัท่ี
สามารถรวมหน้าท่ีการท างานในการส่ือสารต่างๆ ไว้ในอุปกรณ์เดียวกันอุปกรณ์ส่ือสารหนึ่งๆ 
สามารถท าการส่ือสารได้มากกว่าหนึ่งหน้าท่ีและบรรจุสาระเนือ้หา (Contents) ได้มากกว่าหนึ่ง
ประเภท เชน่ ผู้บริโภค สามารถดรูายงานขา่วโทรทศัน์กระจายเสียงได้จากสมาร์ทโฟน และส่งอีเมล์
ไปหาเพ่ือนท่ีเดนิทางไปตา่งประเทศได้ เป็นต้น ซึ่งการหลอมรวมเข้าด้วยกนัของส่ือจึงส่งผลให้การ
แบ่งแยกประเภทของส่ือใหม่ในปัจจุบนัท าได้ยากยิ่งขึน้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ผู้ ใช้
อินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตวัเองอย่างง่ายดาย หรือแม้แต่ในมิติของกา
โฆษณาสินค้าของบริษัทต่างๆ  ก็เร่ิมหันมาส่ือสารการตลาดผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึน้ เพราะใช้
ต้นทนุน้อยและสามารถส่ือสารไปยงัผู้บริโภคได้โดยตรงและวดัผลได้ง่าย อิทธิพลของส่ือมวลชนใน
การกุมอ านาจส่ือจึงถูกลดทอนลง จะเห็นได้ว่าส่ือเก่าก็ต่างหนัหน้าเข้ามาปรับตวัเข้ากับส่ือใหม่
ผ่าน การส่ือสารกบัผู้ชมผ่านอินเตอร์เน็ตและส่ือสงัคมออนไลน์มากขึน้  ทัง้การจดัท าเว็บไซต์ การ
สร้าง Facebook Fanpage, Twitter, Instagram ฯลฯ (สวุิมล ปัญญานา, 2557)  

ซึ่งในปัจจบุนัมีประชากรจ านวนมากท่ีใช้ส่ือออนไลน์ในการติดตอ่ส่ือสาร การแลกเปล่ียน
ข้อมลู การแชร์ความคิดเห็น  และการแสดงความคิดเห็น ซึ่งถือว่าส่ือออนไลน์เป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ในการท าธุรกิจได้เป็นอย่างดี  ซึ่งเหมาะสมทัง้ด้านต้นทนุและด้านกลยทุธ์ในการติดตอ่ส่ือสารและ
เข้าถึงตลาดท่ีมลกัษณะเฉพาะกลุ่มย่อยๆ และมีความเฉพาะเจาะจงตามไลฟ์สไตล์ สามารถท่ีจะ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างต่อเน่ืองเพราะการท า
โฆษณาผ่านส่ืออนไลน์มีค่าใช้จ่ายท่ีน้อยกว่าส่ือโฆษณาแบบดัง้เดิม (จากการส ารวจของแมคคิน
ซีย์แอนด์คอมปะนี ปี พ.ศ. 2554) 
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ภำพท่ี 1.4 ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 16 ล้านคนจาก 18 ล้านคนเลน่ Facebook 
แหล่งท่ีมำ: ร้อยแปดบล็อกดอทเน็ท (108Blog.Net) 2557. 
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ภำพท่ี 1.5 ประเภทส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีการใช้ใน Inc. 500 
แหล่งท่ีมำ: ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน). ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ, 2557. 
 

ซึง่จะเห็นได้วา่ข้อมลูจากจ านวนผู้ใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ท่ีเพิ่มมากขึน้ ธุรกิจศลัยกรรม
เสริมความงามจึงมีการปรับตัวขยายธุรกิจด้วยการด าเนินการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ (Social Media) เพราะสามารถเจาะลึกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสามารถท่ีจะมีพืน้ท่ีใน
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ต่างๆ ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ สถาบนัศลัยกรรมเสริมความงามยงั
สามารถน าเสนอข่าวสารใหม่ๆ หรือการอพัเดท (Update) ข้อมูลต่างๆ ของคลินิกได้ตลอดเวลา 
รวมถึงยังเป็นการให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และการเตรียมพร้อมข้อมูลต่างๆ ให้กับบุคคลท่ีมี
ความสนใจในการท าศลัยกรรมได้เป็นอย่างดี การพิจารณาถึงความนิยมของคลินิกสามารถดไูด้
จากยอดการกดไลค์ (Like) จากการวิจารณ์และการแสดงความคิดเห็น (Comment) ของแฟนเพจ 
(Fanpage) และถ้าคลินิกศัลยกรรมใดมีผู้ กดไลค์เป็นจ านวนมาก ก็จะสามารถแพร่กระจาย
ข่าวสารไปยงัผู้บริโภคได้เป็นจ านวนมากเช่นกัน ปัจจุบนั คลินิกศลัยกรรมเสริมความงามท่ีได้รับ
ความสนใจในส่ือสงัคมออนไลน์  ทางผู้ วิจยัยกตวัอย่างมาจากสถานศลัยกรรมเสริมความงามท่ี
ได้รับความนิยม 10 อนัดบั ซึ่งดจูากยอดการไลค์ (Like) จาก แฟนเพจ (Fanpage) มีรายละเอียด
ดงัตารางท่ี 1.1  
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ตำรำงท่ี 1.1 10 อนัดบัสถานศลัยกรรมเสริมความงามท่ีได้รับความสนใจในส่ือสงัคมออนไลน์วดั
จากความนิยมจากจ านวนยอดไลค์ (Like) จาก แฟนเพจ (Fanpage) ใน เฟสบุ๊ค
(Facebook) 

 
รำยช่ือสถำนศัลยกรรมเสริมควำมงำม จ ำนวนยอด Like จำก Fanpage 

1.  Medmitic by Meko 117,230 like 

2.  Bangkok Clinic Beauty Express 132,146 like 

3.  Yanhee International Hospital 48,006 like 
4.  Kongju Clinic 603,713 like 
5.  โรงพยาบาลศลัยกรรมตกแตง่กมล 115,389 like 

6.  VR InternationalMakeoverClinic 55,887 like 
7.  Authentic Clinic 512,167 like 

8.  รสิตา คลีนิค  157,394 like 
9.  The 1 Clinic  13,476 like 

10. รัสมิ์ภมูิคลีนิค 24,120 like 
 
หมำยเหตุ: ข้อมลู ณ วนัท่ี 13 มิถนุายน 2558 
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ภำพท่ี 1.6 สถานเสริมความงามท่ีมีการลงรูปภาพ และมีการแชร์บอกเลา่ประสบการณ์ 
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จากความส าคญัของการใช้โซเชียลมีเดียท่ีมากขึน้ รวมถึงอิทธิพลของส่ือออนไลน์ท่ีมีมาก
ขึน้ จึงเป็นช่องทางของการบอกเล่าประสบการณ์ตา่งๆ  มีการโพสต์ข้อความ รูปภาพเก่ียวกบัการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม และบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการเข้าไปใช้บริการหรือทางเลือกท่ี
ตนตดัสินใจท าในสถานท่ีนัน้ๆ เพราะเหตใุด  มีการแชร์บอกตอ่ถึงความประทบัใจหรือไม่ประทบัใจ
ในการเข้าใช้บริการ การดแูลหลงัการเข้ารับบริการจากสถานเสริมความงามตา่งๆ ข้อดีและข้อเสีย
ของแตล่ะสถานเสริมความงาม  และมีการโพสต์ข้อความ โปรโมชัน่ตา่งๆ ในแต่ละเดือน เพ่ือเป็น
การเพิ่มทางเลือกและเปรียบเทียบราคาและคณุภาพได้เป็นอย่างดี  ซึ่งการท่ีบุคคลได้มีการรับรู้
และเห็นข้อเปรียบเทียบของรูปภาพก่อนท าและหลังท านัน้ จึงท าให้เกิดการปลูกฝังเก่ียวกับการ
ท าศลัยกรรมขึน้ ซึ่งอิทธิพลและบทบาทของส่ือสงัคมออนไลน์ได้หน้าท่ี ปลกูฝัง-หรือ-สร้างโลก-ท่ี
แม้จะไม่ตรงกับ-โลกแห่งความเป็นจริงของบุคคล-ให้บุคคลเช่ือว่าการท าศลัยกรรมเป็นเร่ืองท่ี
น่าช่ืนชม เป็นเร่ืองปกติ (กาญจนา แก้วเทพ, 2554, น. 256-257) ซึ่งในปัจจบุนัส่ือสงัคมออนไลน์
ได้ปลูกฝังเร่ืองการท าศลัยกรรม  ให้มองเป็นเร่ืองปกติทัว่ไป ท่ีใครๆ ก็มกัจะท ากัน  เป็นการสร้าง
ความเช่ือว่าการท าศลัยกรรมสร้างโอกาสให้บุคคลเพิ่มมากขึน้ สร้างภาพแห่งความงาม  และยงั 
เป็นการสร้างค่านิยมในการท าศลัยกรรมท่ีมากขึน้ และท าให้มีผู้ เข้าไปใช้บริการในสถานเสริม
ความงามท่ีได้รับการแชร์ การกดไลค์ ในจ านวนท่ีเพิ่มมากขึน้  ซึ่ง ท าให้ผู้ วิจยัมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาถึงอิทธิพลของส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) ท่ีมีผลต่อความตัง้ใจท าศลัยกรรมของ
ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ อย่างไรเพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาเป็นแนวทางในการพฒันาการ
ตลาดผา่นโซเชียลมีเดียให้มีความเหมาะสมและตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคมากย่ิงขึน้ 
 
1.2 ปัญหำน ำวิจัย 
 

1.2.1 ลักษณะทางประชากรของผู้ หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ และการรับรู้
ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามแตกตา่งกนัหรือไมอ่ยา่งไร 

1.2.2 พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือ
โฆษณาบนส่ือสงัคมออนไลน์ของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามหรือไมอ่ยา่งไร 

1.2.3 การับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือสงัคมมออนไลน์มีความสมัพนัธ์กับ
การรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามหรือไมอ่ยา่งไร 
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1.2.4 การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามมีความสมัพันธ์กับ
ความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงามหรือไมอ่ยา่งไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

1.3.1 เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์กบัการรับรู้ความ
นา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ 

1.3.2 เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือ
ออนไลน์กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

1.3.3 เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริม
ความงามกบัความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย  

 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นเร่ืองอิทธิพลของส่ือออนไลน์ (Online Media) ท่ีมีผลต่อความตัง้ใจ

ท าศลัยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด าเนินการภายในขอบเขตในแตล่ะด้าน ดงันี ้
1.4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา เป็นการวิจัยตัวแปรท่ีเก่ียวกับอิทธิพลของส่ือออนไลน์ 

(Online Media) ท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจท าศลัยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร ศึกษากับกลุ่มผู้หญิงท่ีใช้ส่ือออนไลน์ (Online Media) 

และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 419 คน 
1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ศกึษาในชว่ง เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558  

 
1.5 สมมตฐิำนงำนวิจัย 
 

1.5.1 สมมตฐิานท่ี 1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกตา่ง
กนัมีพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั 

1.5.2 สมมตฐิานท่ี 2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกตา่ง
กนัมีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั 

1.5.3 สมมตฐิานท่ี 3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกตา่ง
กนัมีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลีนิคศลัยกรรมเสริมความงามท่ีแตกตา่งกนั 



13 

1.5.4 สมมติฐานท่ี 4 พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความ
นา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ 

1.5.5 สมมติฐานท่ี 5 การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์มี
ความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลีนิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

1.5.6 สมมติฐานท่ี 6 การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลีนิกศลัยกรรมเสริมความงามมี
ความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม 
 
1.6 ประโยชน์ของกำรวิจัย 
 

1.6.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการต่อยอดองค์ความรู้ของทฤษฎีการปลูกฝังในบริบทของ
ประเทศไทย เน่ืองจากยงัมีงานวิจยัจ านวนไม่มากท่ีประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพ่ือศกึษาเร่ืองอิทธิพลของ
การปลกูฝังตอ่การท าศ ลยกรรมบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

1.6.2 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของอิทธิพลการน าเอากลยุทธ์ด้านการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์มาใช้ในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ทางธุรกิจโดยเฉพาะการท าศลัยกรรมมีแนวทาง
อยา่งไร 

1.6.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาว่าประชากรท่ีใช้ส่ือออนไลน์ มีความรู้เท่าทันส่ือ
หรือไม ่หากไมจ่ะได้มีการผลกัดนัทางด้านนโยบายให้มีการก ากบัและควบคมุโฆษณาบนส่ือสงัคม
ออนไลน์ ให้มีทิศทางท่ีเหมาะสมไมด่เูหมือนการโฆษณาชวนเช่ือมากจนเกินไป 

  
1.7 นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 

 
กำรรับรู้ควำมน่ำเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรม หมายถึง ระดบัการรับรู้ของผู้บริโภคว่า

คลินิกศลัยกรรมมีความน่าเช่ือถือใน 3 ด้านได้แก่ ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรม ความ
ปลอดภยัในการท าศลัยกรรม และความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

กำรรับรู้ควำมน่ำเช่ือถือของส่ือโฆษณำบนส่ือออนไลน์ หมายถึงการศกึษาระดบัการ
รับรู้วา่โฆษณาบนส่ือออนไลน์มีความนา่เช่ือถือ ใน 3 ด้านได้แก่ แหลง่สาร ผู้สง่สารและสาร 

ควำมตัง้ใจท ำศัลยกรรม หมายถึง การตดัสินใจหรือมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าศลัยกรรมของ
กลุ่มประชากรตวัอย่าง โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านระยะเวลา ความพร้อมด้านค่าใช้จ่าย
และการเลือกรูปแบบในการท าศลัยกรรม 
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พฤติกรรมกำรใช้ส่ือออนไลน์ หมายถึง การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ ซึ่งได้แก่ ความถ่ีใน
การเปิดรับ ช่วงเวลาในการเปิดรับ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเปิดรับ ประเภทของการท าศลัยกรรม และ
เหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลูการท าศลัยกรรม   

ลักษณะทำงประชำกร หมายถึง ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามได้แก่  อาย ุ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน สิ่งเหล่านีเ้ป็นเกณฑ์ท่ีนิยมในการแบ่งส่วนการตลาด  
ลกัษณะทางประชากร จึงเป็นสิ่งส าคญัและเป็นสถิติท่ีสามารถวดัได้ของประชากรท่ีช่วยก าหนด
ตลาด เป้าหมายรวมทัง้ง่ายตอ่การวดัคา่มากกว่าตวัแปรอ่ืนๆ ซึ่งข้อมลูลกัษณะทางด้านประชากร
นัน้  มีความส าคญัในการศกึษาหาข้อมลูหาผู้ ท่ีมีความสนใจทางด้านศลัยกรรมเสริมความงาม  

ศัลยกรรมเสริมควำมงำม หมายถึง วิธีทางการแพทย์ โดยใช้การฟืน้ฟูสภาพหรือการ
ปรับปรุงภาพลกัษณ์ให้ดีขึน้  โดยการเข้ารับการปรับแตง่กับศลัยแพทย์ผู้ มีความเช่ียวชาญ  มีการ
ปรับแตง่รูปทรงให้เกิดความสวยงาม และมีการท างานท่ีดีขึน้ เช่น การท าศลัยกรรมบนใบหน้า เช่น
การเสริมจมูก,การท าตา 2 ชัน้ หรือการท าศลัยกรรมบนร่างกาย เช่น การเสริมทรวงอก การดดู
ไขมนัเฉพาะสว่น เป็นต้น 

ส่ือออนไลน์ (Online Media) หมายถึง ส่ือ ได้แก่ เฟสบุ๊ค (Facebook) อินสตาแกรม
(Instagram) และเว็บไซต์ (Website) ของคลินิคศลัยกรรมเสริมความงามและผู้ ใช้ส่ือออนไลน์ ท่ีผู้
สง่สารแบง่ปันสารซึง่อยู่ในรูปแบบ บทความท่ีเขียนโดยแพทย์และผู้ เช่ียวชาญ บทความท่ีน าเสนอ
โดยผู้ใช้ส่ือออนไลน์ แบนเนอร์ (Banner) รูปภาพ และการแสดงความคดิเห็น    
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1.8 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภำพท่ี 1.7 กรอบแนวคดิในการศกึษาทศันคติตอ่ความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม 

ลกัษณะทางประชากร 

พฤติกรรมการใช้สือ่ออนไลน์ 

การรับรู้ความนา่เช่ือถือของ           

สือ่โฆษณาบนสือ่ออนไลน์ 

การรับรู้ความนา่เช่ือถือของ           

ของคลนีิคศลัยกรรมเสริมความงาม 

ความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริม

ความงาม 



 

บทที่ 2 
 

แนวคดิทฤษฎีและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

การศกึษา อิทธิพลของส่ือเครือข่ายทางสงัคมออนไลน์ (Social Network) ท่ีมีผลตอ่การ
ตดัสินใจท าศลัยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร มีแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 แนวคดิและทฤษฎีการปลกูฝัง (Cultivation Theory) 
2.2 แนวคดิทฤษฎีลกัษณะทางประชากร 
2.3 แนวคดิเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
2.4 แนวคดิพฤตกิรรมผู้บริโภคและความตัง้ใจซือ้ 
2.5 แนวคดิเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฏีการปลูกฝัง (Cultivation Theory) 
 

ทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation Theory) จัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎีท่ีเช่ือว่า อิทธิพลของ
ส่ือมวลชนมีอยู่ในระดบัหนึ่งไม่ได้อยู่แบบระยะสัน้แบบเดียวกนักบั Magic Bullet Theory แตเ่ป็น
ผลกระทบระยะยาวเรียกว่า การสัง่สม โดยให้ความสนใจส่ือมวลชนประเภท โทรทศัน์ มากท่ีสุด 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2554) ด้วยเหตผุล 3 ประการ 

1) ในชว่งเวลาดงักล่าว โทรทศัน์ได้เข้ามาเป็นศนูย์กลางในชีวิตประจ าวนัของชาวอเมริกนั
เรียบร้อย 

2) ส่ือโทรทศัน์ได้สร้างสภาพแวดล้อมเชิงสญัลกัษณ์ (Social Construction of Reality) 
3) โทรทัศน์เป็นตัวน าข่าวสารส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวกับประสบการณ์ชีวิตบุคคล และเป็น

ชอ่งทางหลกัในการเรียนรู้ มากกวา่ประสบการณ์ตรงหรือการบอกเลา่ 
หากใช้ “ทฤษฎีการปลูกฝังหรือการอบรมบ่มเพาะโดยส่ือ” เราก็จะได้เห็นแนวคิดท่ี

คล้ายคลึงกันกับแนวคิดเร่ืองการสร้างความเป็นจริงทางสงัคม นั่นคือ การมองว่าส่ือมวลชน 
โดยเฉพาะโทรทศัน์ เป็นตวัการส าคญัในการปลกูฝังหรือสร้างโลกท่ีกลายเป็นความจริงขึน้มาใน
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ความรู้สึกของผู้ รับสารโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ทฤษฎีนีใ้ห้ความสนใจในการศกึษาโลกท่ีแวดล้อม
ตวับคุคล โดยตัง้แนวคิดพืน้ฐานไว้ว่า ในขณะท่ีโลกท่ีแวดล้อมตวับคุคลนีมี้อยู่สองโลก คือ โลกท่ี
เป็นจริง (Real World) กบัโลกท่ีผ่านส่ือ (Mass-Mediated World) โดยเฉพาะส่ือโทรทศัน์ คน
ทัว่ไปจะยึดถือเอาโลกใดเป็น “ความเป็นจริง” (Reality) ของเขา เหตท่ีุทฤษฎีนีใ้ห้ความสนใจส่ือ
โทรทศัน์มากท่ีสดุ เน่ืองเพราะโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีอาศยัการเล่าเร่ืองด้วยภาพและเสียง ราคาถกู และ
ไม่ต้องออกไปดูข้างนอกเม่ือเทียบกับภาพยนตร์  โทรทัศน์จึงสามารถเข้าถึงคนได้ทุกระดับ
การศกึษาทกุชนชัน้ ทกุเพศทกุวยั จนโทรทศัน์กลายเป็นศนูย์กลางของชีวิตประจ าวนัของผู้คนทัว่
โลก เป็นตวัน าข่าวสารเร่ืองราวตา่งๆ ไปยงัคนส่วนใหญ่ เกือบตลอดเวลา (นภวรรณ ตนัติเวชกลุ, 
2542) นอกจากนี ้Gerbner (1978) ยังกล่าวว่า "ส่ือโทรทัศน์คือศูนย์กลางของการน าเสนอ
วัฒนธรรม ท่ีสามารถจะถ่ายทอดสู่ผู้ คนในสังคมได้อย่างสม ่าเสมอจนกระทั่งสามารถท่ีจะ
กลายเป็นวฒันธรรมหลกัของสงัคมนัน้ๆ ก็ได้" ทัง้นีเ้พราะ Gerbner (1990) กล่าวว่า "กระบวนการ
ท่ีส่ือโทรทศัน์ใช้ในการถ่ายทอดเพ่ือการสั่งสมทัง้ในเชิงของแนวคิด ตลอดจนเร่ืองราวต่างๆ คือ 
เทคนิค 3 Bs ได้แก่ การท าให้เห็นไม่ชดัเจน การหลอมรวม และการปรับเข้าหากนั" (The Three 
Bs: Blurring, Blending, and Bending) ยกตวัอย่างเช่น การน าเสนอท่ีต้องการปิดบงับางส่วนท่ี
ต้องการหรือเจตนาท่ีจะท าให้ไม่เห็นชดั หรือใช้เทคนิคการท าให้ไม่เห็นชดั (Blur) ในบางประเด็น
ของความแตกต่างหรือความขัดแย้งทางวัฒนธรรม  ก็อาจใช้เทคนิคการน าเสนอท่ีหลอมรวม 
(Blend) ความหลากหลายสู่ความเป็นหนึ่งเดียว เช่น การถ่ายทอดการรวมพลงัสู่ความเป็นหนึ่ง
ของคนกลุ่มต่างๆ เชือ้ชาติต่างๆ ในสงัคม ให้เห็นความเป็นหนึ่งหรือความสามคัคีเป็นหนึ่งเดียว 
เป็นต้น และท้ายสดุคือ  เทคนิคการน าเสนอท่ีมุ่งสู่การปรับ (Bend) เข้าสู่แนวคิดท่ีผู้ส่งหรือท่ีส่ือ
ต้องการ เช่น การน าเสนอท่ีพยายามปรับแนวคิดของกลุ่มเป้าหมายให้ปรับมาสู่ตดัสินใจซือ้สินค้า
ของผู้สปอนเซอร์รายการ เป็นต้น  ท่ีมาของทฤษฎี Cultivation Theory ในทศวรรษ 1960-1970 
โดยนกัทฤษฎีท่ีเป็นผู้บกุเบกิคือ George Gerbner  ซึง่ในขณะนัน้ รายการโทรทศัน์ท่ีน าเสนอความ
รุนแรงมีมากอย่างท่วมท้น  อิทธิพลจากความรุนแรงมีผลกระทบในทางท่ีเป็นอนัตรายต่อสงัคม  
ดังนัน้ รัฐบาลอเมริกันจึงได้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความกังวลดังกล่าว  โดยรัฐบาลของ
ประธานาธิบดี Johnson ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการป้องกนัความรุนแรง (Commission on Causes 
and Prevention of Violence) ขึน้มา  สภาคองเกรสได้อนมุตัใิห้มีการวิจยัขนาดใหญ่ๆ  เผยแพร่ใน
งานวิจัยเร่ืองความรุนแรงในโทรทัศน์ Gerbner ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปริมาณความรุนแรงใน
โทรทศัน์นัน้มีมาก  จึงเก็บข้อมูลทุกปีอย่างต่อเน่ือง ระหว่าง 1970-1980 โดยใช้ช่ือโครงการว่า 
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Violence Profile หลงัจากนัน้จึงพฒันาและน าเสนอกรอบทฤษฎีเพ่ือใช้ในการอธิบายผลกระทบท่ี
เกิดจากความรุนแรงทางโทรทศัน์ท่ีมีตอ่ความเช่ือของประชาชน  

งานวิจัยของ Gerbner มีลักษณะเด่นตรงท่ีใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเน่ืองเป็น
ระยะเวลา 20 ปี จึงมีฐานข้อมูลกว้างขวางและมองเห็นภาพรวมอย่างตอ่เน่ือง จึงไม่เพียงแต่จะ
ค้นหาค าตอบอยา่งง่ายๆ มาอธิบายค าถามว่า "ใครท่ีดโูทรทศัน์อย่างมาก (กลุ่ม Heavy user) ก็จะ
เช่ือในตวัเลขในโทรทศัน์มากกว่าคนท่ีดโูทรทศัน์น้อยกว่า" เท่านัน้ Cultivation Theory  สนใจก็คือ 
อิทธิพลและบทบาทของโทรทศัน์ท่ีได้ท าหน้าท่ี " ปลกูฝัง "  หรือ " สร้างโลก " ท่ีแม้จะไม่ตรงกับ 
"โลกแห่งความเป็นจริง" ให้กลายเป็นความเป็นจริงของบุคคล"  (กาญจนา แก้วเทพ, 2554, น. 
256-257) 

 
2.1.1 กระบวนการและผลจากการวิเคราะห์การปลูกฝัง 
การวิเคราะห์การปลกูฝังเป็นการศกึษาท่ีเน้นประจกัษ์นิยมท่ีค านงึถึงอิทธิพลส่ือ (โทรทศัน์) 

ตอ่วฒันธรรม ท่ีมีกระบวนการวิจยัเก่ียวกบัการปลกูฝัง 4 ขัน้ตอน (West & Turner, 2007) ดงันี ้
1) การวิเคราะห์ระบบสาร (Message System Analysis) คือการวิเคราะห์เนือ้หา

รายการโทรทัศน์เพ่ือดูว่ามีภาพลักษณ์ ประเด็น ค่านิยม และภาพอะไรท่ีถูกน าเสนอผ่านส่ือ
โทรทศัน์บอ่ยท่ีสดุ ยกตวัอย่างเช่น การศกึษาจ านวนตอนท่ีมีการท าร้ายร่างกายใน CSI (West & 
Turner, 2007) 

ตวัสารของโทรทศัน์ถูกผลิตจากสภาพแวดล้อมทางสงัคมและวฒันธรรมของแต่
ละแหง่  ดงันัน้ตวัสารจะท าหน้าท่ีเป็นตวับง่ชีท้างวฒันธรรม (กาญจนา แก้วเทพ, 2554) ซึ่งแบง่ได้
เป็น 4 มิต ิ

(1) สิ่งท่ีปรากฏ (Existence) การหาค าตอบว่าสิ่งท่ีส่ือมวลชนน าเสนอสู่
สายตาผู้ รับมีอะไรบ้าง เนือ้หาอะไรจ านวนมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เนือ้หาตามแบบ
ประเพณี (Traditional Content Analysis) ท่ีใช้วิธีการแจงนบัเนือ้หาท่ีปรากฏ 

(2) การจดัล าดบัความส าคญั (Priority) การตอบค าถามว่าในเนือ้หาท่ีถูก  
น าเสนอ เนือ้หาใดท่ีส่ือมวลชนให้ความส าคญัมากท่ีสดุ 

(3) การวิเคราะห์คณุค่า (Value) การตดัสินเก่ียวกับคุณค่าท่ีแฝงเร้นอยู่ใน
เนือ้หา เช่น การวิเคราะห์การ์ตูนชุด ขบวนการแก้จน พบว่า คุณค่าท่ีบรรจุ ในการ์ตูนชุดนีคื้อ 
คณุคา่ในการพึง่พาตนเอง ประหยดั ขยนัหมัน่เพียรและไทยนิยม 
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(4) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Relationships) การหาความสัมพันธ์ 
ระหว่างส่วนต่างๆ ในตวัสารว่าสมัพันธ์กับอะไร การวิเคราะห์ความหมาย โครงสร้างของตวัสาร 
การวิเคราะห์วา่ กลวิธีตอ่สู้ของผู้หญิงท่ีดีท่ีสดุคือการใช้ความอดทนอดกลัน้ 

2) การก าหนดค าถามเก่ียวกับความเป็นจริงในสังคมตามมุมมองของผู้ รับสาร 
(Formulation of Questions About Viewers’ Social Realities) ซึ่งเก่ียวข้องกบัการพฒันาค าถาม
ท่ีเก่ียวกับความเข้าใจของประชาชนต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของตนเอง ตวัอย่างเช่น ภายใน 1 
อาทิตย์ คณุมีโอกาสท่ีจะเข้าไปข้องเก่ียวกบัความรุนแรงมากน้อยแคไ่หน ประมาณ 1 ใน 10 หรือ 1 
ใน 100 หรือค าถามเช่น คณุคิดว่าสดัส่วนการก่อเหตุข่มขืน ฆาตกรรม ปล้น ท าร้ายร่างกายใน
สหรัฐอเมริกามีมากน้อยแค่ไหน และการส ารวจโลกแห่งความเป็นจริงท่ีเป็นบริบทของผู้ชม เช่น 
อาชญากรรมในบริเวณนัน้มีมากน้อยเพียงใด โดยดจูากสถิตติา่งๆ (West & Turner, 2007) 

3) การส ารวจผู้ รับสาร (Surveying the Audience) (Ibid) แบง่การส ารวจเป็น 2 
มิต ิได้แก่  

(1) พฤติกรรมการดโูทรทศัน์เพ่ือน ามาจัดประเภทว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นผู้ ชม
แบบใดเพ่ือวดัระดบัการใช้ส่ือโทรทศัน์ของผู้ชม 

(2) Mean World Index คือทศันะของผู้ดท่ีูมีตอ่ชีวิตและโลก โดยมีค าถาม
ดงันี ้1) คนเราสว่นใหญ่มกัจะมองเห็น/สนใจ/ มองหาแตผ่ลประโยชน์ของตนเอง 2) เราจะไว้วางใจ
ในการติดตอ่สมัพนัธ์กบัเพ่ือนมนุษย์ คนทัว่ไปมากน้อยเพียงใด 3) คนส่วนใหญ่มกัจะเอารัดเอา
เปรียบเราเสมอถ้าเขามีโอกาส The Mean World Index ช่วยให้ท านายได้ว่าผู้ดโูทรทศัน์อย่างน้อย
กับอย่างมากจะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน กลุ่มผู้ ชมอย่างมากไม่ว่าจะมีการศึกษาสูงและมี
รายได้สงูมกัจะมีความคดิแบบเดียวกนัและหลอมรวม (Homogeneous or Convergent) มากกว่า
กลุ่มผู้ดูโทรทัศน์อย่างน้อย ท่ีมีแนวโน้มจะมีความเห็นท่ีแตกต่างและแตกแยกอิทธิพลของการ
ปลกูฝังจากโทรทศัน์คือการท าให้ทกุคนมีความคิดเห็นแบบเดียวกนั 

4) การเปรียบเทียบความเป็นจริงทางสงัคม ของกลุ่มผู้ดโูทรทศัน์อย่างน้อยและ
อย่างมาก (Comparing the Social Reality of Light and Heavy Viewers) เพ่ือดวู่า การรับรู้ตอ่
สิ่งแวดล้อมทางสงัคมของสองกลุ่มแตกต่างกนัหรือไม่ Gerbner กล่าวว่า ความแตกตา่งจากการ
ปลูกฝัง(Cultivation Differential) วัดได้จากร้อยละของการตอบสนองท่ีแตกต่างกันของผู้ ดู
โทรทศัน์อยา่งน้อยและอยา่งมากหรือระดบัทศันคติท่ีเกิดจากการดโูทรทศัน์ เช่น การรับรู้ตอ่โอกาส
ของความรุนแรงในสงัคมของคนสองกลุม่นี ้กลุม่ใดมีโอกาสสงูกว่ากนั โทรทัศน์มกัจะน าเสนอภาพ
ทางลบของผู้สงูอายแุละกลุม่ผู้ดโูทรทศัน์อยา่งมาก (Heavy Viewers) ซึง่มกัจะเป็นผู้ มีอายนุ้อย จึง
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มีทศันคตแิละมมุมองแบบลบเก่ียวกบัผู้สงูอายมุากกว่ากลุ่มผู้ดโูทรทศัน์อย่างน้อย (Light Viewer) 
ดงันัน้ผู้ดูโทรทศัน์อย่างมากจะไม่ได้ตระหนกัถึงอิทธิพลของโทรทศัน์ต่อทศันคติและค่านิยมของ
ตนเอง  

 
2.1.2 ผลการศึกษาของเกิร์บเนอร์  ได้ชีบ้ทบาทท่ีน าไปสู่การปลูกฝังความเป็น

จริง ดังนี ้(Baran & Davis, 2006, p. 310) 
1) Blurring หมายถึง โทรทศัน์มีบทบาทค่อยๆ ลบภาพหรือลบแผนการมองโลก

แบบดัง้เดิมท่ีคนเคยมีให้จงหายไปภาพท่ีน าเสนอทางโทรทศัน์ผ่านรูปและเนือ้หารายการตา่งๆทัง้
ของในและของต่างประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นรายการละคร มิวสิควีดีโอ ภาพยนตร์ฝร่ัง ส่งผลให้
ค่านิยมหรือวิถีชีวิตแบบดัง้เดิมของสังคมเลือนหายไป  เช่น  การรักนวลสงวนตัวของผู้ หญิง 
ขณะเดียวกันคนในสังคมได้ซึมซับในแบบแผนการมองโลกและค่านิยมใหม่ๆ  เข้ามาแทน ยุค
สมยัใหมนี่มี้แบบแผนการด าเนินชีวิตในเร่ืองของคูค่รองเปล่ียนแผลงไปจากอดีตมาก จึงได้สะท้อน
แบบแผนชีวิตใหมท่ี่ซมึซบัจากส่ือมวลชน 

2) Blending  หมายถึง  โทรทศัน์คอ่ยๆ ผสมผสานความเป็นจริงของตนให้เข้ากบั
ค่านิยม  หรือวัฒนธรรมท่ีปรากฏอยู่ในโทรทัศน์ เช่น ค่านิยมในการใช้สินค้าแบรนด์เนมจาก
ตา่งประเทศเพ่ือบง่บอกสถานภาพทางสงัคม 

3) Bending หมายถึง โทรทศัน์คอ่ยๆ โน้มน้าวให้มองผู้ชมมองโลกคา่นิยมหลกั
ถกูสร้างขึน้ เพ่ือตอบสนองผลประโยชน์ทางโทรทศัน์หรือผู้ โฆษณาสินค้า เช่น ค่านิยมความผอม  
คา่นิยมการมีผิวขาวซึ่งงานโฆษณาสินค้าเก่ียวกับการลดความอ้วนมกัสะท้อนภาพของความน่า
ตลกขบขนัของคนท่ีมีรูปร่างอ้วน  ท าให้เด็กวยัรุ่นสมยันีน้ิยมมีรูปร่างผอมบาง  หรือโฆษณาสินค้า
เคร่ืองประทินผิวได้ท าให้ผู้หญิงยคุใหม่นีน้ิยมมีผิวขาวมากขึน้การปลกูฝังความเป็นจริง  

ทฤษฎีการปลูกฝังความเป็นจริง มักถูกน าไปใช้เป็นกรอบในการศึกษาค้นหา 
ผลกระทบของเนือ้หาส่ือมวลชนท่ีมีตอ่ความคิดและความเช่ือของผู้ รับสาร (นภวรรณ ตนัติเวชกลุ, 
2542) ได้ศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ท่ีมีผลต่อเยาวชนใน
สถานศึกษาตามแนวทฤษฏีการปลูกฝังความเป็นจริง หรือ Cultivation Theory ผลการศึกษา
พบว่า เยาวชนในสถานศึกษาได้รับอิทธิพลจากส่ือในด้านค่านิยมเชิงการบริโภค เช่น ค่านิยม
เก่ียวกับการการมีผิวขาวของผู้ หญิง ค่านิยมเก่ียวกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพ่ือสร้าง
มิตรภาพ ซึง่อิทธิพลนีเ้ก่ียวข้องกบัลกัษณะของการชมโฆษณาทางโทรทศัน์ 
 
 



21 

2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเลือกเปิดรับส่ือ  
การเปิดรับส่ือเปรียบเสมือนการเปิดรับข่าวสารจากส่ือตา่งๆ  เพ่ือไปสู่การรับรู้สิ่งใหม่ ใน

การใช้ส่ือนัน้ผู้ รับสารจะใช้ส่ือใดก็ตามจะมีการเลือกและการแสวงหาเพ่ือให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตนได้โดยมีทฤษฎีกระบวนการเลือกสรรข่าวสาร  (Selective Exposure) ซึ่ง
เปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ส่ือของมนษุย์  ประกอบด้วยการกลัน่กรอง 3 ชัน้ ดงันี ้
(Klapper, 1960 อ้างในถึง สกุญัญา อ าแพงแสง, 2546)   

1) การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) หมายถึง แนวโน้มของคนเราท่ีจะ
เลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นและความในใจท่ีมีอยู่เดิมรวมทัง้
พยายามหลีกเล่ียงไมส่ื่อสารในสิ่งท่ีไมส่อดคล้องกบัความรู้ ความเข้าใจของตน หรือทศันคติท่ีมีอยู่
เดมิ 

2) การเลือกรับรู้ (Selective Perception) หลงัจากท่ีบคุคลเลือกเปิดรับข่าวสาร
จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งแล้ว บุคคลก็จะเลือกรับรู้หรือเลือกตีความหมายของสารนัน้ตามทศันคติ 
ประสบการณ์ความเช่ือ ความต้องการ ความคาดหวงั สภาวะร่างกาย หรือสภาวะอารมณ์ใน
ขณะนัน้ ดงันัน้ บคุคลมกัจะบดิเบือนขา่วสารให้มีทิศทางเป็นท่ีพอใจของตน   

3) การเลือกจดจ า (Selective Retention) เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจ าเนือ้หา
สาระของข่าวสารเฉพาะส่วนท่ีตรงกับความสนใจ  ความต้องการ ทศันคติ ฯลฯ เข้าไว้เป็น
ประสบการณ์ของตนเอง เพ่ือจะน าไปใช้ในโอกาสตอ่ไปด้วย  พีระ จิรโสภณ (2547, น. 637-639) 
อธิบายไว้วา่ กระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนษุย์เราซึ่งมี
อยู ่3 ชัน้  

(1) การเลือกเปิดรับ หรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective 
Attention) หมายถึง แนวโน้มท่ีผู้ รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสาร เพ่ือสนบัสนุนทศันคติ
เดิมท่ีมีอยู่และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีขดัแย้งกับความรู้สึกนึกคิดเดิมของตน  และยงัต้องแสวงหา
ขา่วสารเลือกเฉพาะข่าวสารท่ีลงรอยกบัความคิดเดิมของตน เม่ือบคุคลได้ตดัสินใจในเร่ืองหนึ่งใด
ท่ีมีความได้เปรียบเสียเปรียบกล ่ากึ่งกนั บคุคลย่อมมีแนวโน้มท่ีจะแสวงหาข่าวสารท่ีจะสนบัสนนุ
การตดัสินใจนัน้ๆ (Reinforcement Information) มากกว่าท่ีจะแสวงหาข่าวสารท่ีขดักับสิ่งท่ี
กระท าลงไป 

(2) การเลือกรับรู้หรือการเลือกตีความ (Selective Perception or Selective 
Interpretation) เม่ือบคุคลเลือกรับข่าวสารจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดแล้ว ผู้ รับสารแตล่ะคนอาจจะ
ตีความหมายข่าวสารชิน้เดียวกนัท่ีส่งผ่านส่ือมวลชนได้ไม่ตรงกนั ความหมายของข่าวสารท่ีส่งไป
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จึงมิได้อยู่ท่ีตัวอักษร รูปภาพหรือค าพูดเท่านัน้ แต่อยู่ท่ีผู้ รับสารท่ีจะเลือกรับรู้หรือเลือก
ตีความหมายตามความเข้าใจของตนเอง ตามทศันคติ ตามประสบการณ์ ตามความเช่ือ ตาม
ความต้องการ ตามความคาดหวงั หรือตามแรงจงูใจ 

(3) การเลือกจดจ า เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะส่วนท่ีตรง
กบัความสนใจ และมกัจะลืมในสิ่งท่ีตนเองไม่สนใจหรือไม่เห็นด้วยได้ง่ายกว่า การเลือกจดจ านัน้
เปรียบเสมือนเคร่ืองกรองชัน้สดุท้ายท่ีมีผลตอ่การส่งสารไปยงัผู้ รับสาร  อาจจะถกูปฏิเสธตัง้แตช่ัน้
แรกโดยการไม่เลือกอ่าน ฟัง หรือชมส่ือมวลชนบางฉบบัหรือบางรายการ ในกรณีท่ีผู้ รับสาร
หลีกเล่ียงไม่ได้ ผู้ รับสารก็อาจจะพยายามตีความข่าวสารท่ีได้รับตามความเข้าใจหรือความ
ต้องการของตนเอง กาญจนา แก้วเทพ (2543) ได้กล่าวว่า ปัจจยัทางด้านความต้องการข่าวสาร
ของบคุคล ท าให้เกิดพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารขึน้ แตเ่น่ืองจากบคุคลทกุคนมีความเป็นปัจเจก
บคุคล ท าให้เกิดความต้องการเปิดรับขา่วสารท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งหลกัในการเลือกเปิดรับข่าวสารของ
บคุคล หรือผู้ รับสารนัน้ ถือเป็นตวัแปรแทรกกลางในแบบจ าลอง Stimulus-Response Theory ซึ่ง
ท าให้อิทธิพลของส่ือไม่เป็นไปอย่างโดยตรง โดยหลกัการเลือกเปิดรับข่าวสารของผู้ รับสารมี 4 
หลกั ดงันี ้ 

ก. หลกัการเลือกให้ความสนใจ (Principle of Selective Attention) 
เน่ืองจากคนแตล่ะคนมีความเข้าใจท่ีแตกตา่งกนั จากโครงสร้างนีจ้ะเกิดการสร้าง “เคร่ืองกรองทาง
จิตใจ” (Mental Filters) เพ่ือกรองข้อมลูจ านวนมาก ให้มีบางเร่ืองเท่านัน้ท่ีผ่านเข้าสู่ความสนใจ
ของบุคคลได้ เราอาจน าค าอธิบายดงักล่าวมาใช้กับตวัแปรเร่ืองความแตกต่างทางสังคมหรือ
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมของบคุคลได้เชน่เดียวกนั 

ข. หลักการเลือกการรับรู้ (Principle of Selective Perception) 
เชน่เดียวกบัหลกัข้อแรกคือความเข้าใจ ความแตกตา่ง และความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลจะมีผลตอ่
การเลือกรับรู้ และเลือกตีความข่าวสารท่ีถึงแม้จะเป็นเร่ืองเดียวกนัให้มีความหมายแตกตา่งกัน
ออกไป 

ค. หลกัการเลือกจดจ า (Principle of Selective Recall) ส าหรับคนบาง
คน คนบางกลุม่คนท่ีมีความสมัพนัธ์กนับางกลุม่ เร่ืองราวจากส่ือมวลชนบางเร่ืองจะจดจ าได้อย่าง
ยาวนานมากกว่าหลกัการเลือกจดจ านัน้มกัจะเกิดขึน้อย่างคูข่นานไปกบัเร่ืองการเลือกสนใจ  และ
เลือกรับรู้ท่ีเป็นขัน้ตอนท่ีเกิดมาก่อน 

ง. หลกัการเลือกมีปฏิกิริยา (Principle of Selective Action) ใน
ท้ายท่ีสดุ คนทกุคนก็มิได้มีปฏิกิริยาอย่างเดียวกนัตอ่ข่าวสารชิน้เดียวกนั  น่ีเป็นปรากฏการณ์ท่ีเรา
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คุ้นชินกันอยู่แล้วในชีวิตประจ าวนั และการมีปฏิกิริยาก็เป็นโซ่ข้อสดุท้ายท่ีต่อเน่ืองมาจากการให้
ความสนใจ การรับรู้และการจดจ าอนัเป็นหลกัการ 3 ประการท่ีได้กลา่วถึงมาข้างต้น  

การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ รับสารนัน้  
McCombs and Becker (1979, น. 51 อ้างในถึง ปรมะ สตะเวทิน, 2546 ) ได้กล่าวไว้ว่าบคุคลใช้
ส่ือมวลชนเพ่ือต้องการตอบสนองความต้องการของตนเอง 6 ประการดงันี ้ 

1) เพ่ือต้องการรู้เหตกุารณ์ (Surveillance) โดยการติดตามความเคล่ือนไหวและ
สงัเกตการณ์รอบตวั เพ่ือให้รู้ทนัเหตกุารณ์และรู้วา่อะไรเป็นสิ่งส าคญัท่ีควรรู้ 

2) เพ่ือต้องการช่วยตดัสินใจ (Decisions) โดยเฉพาะการตดัสินใจในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนั การเปิดรับส่ือมวลชนท าให้บคุคลสามารถก าหนดความเห็นของตนตอ่
เหตกุารณ์รอบๆ ตวั 

3) เพ่ือต้องการข้อมลูในการสนทนา (Discussions) โดยการเปิดรับส่ือมวลชนท า
ให้บคุคลมีข้อมลูท่ีสามารถน าไปใช้ในการสนทนากบัผู้ อ่ืนได้  

4) เพ่ือความต้องการมีส่วนร่วม (Participating) การมีส่วนร่วมในเหตกุารณ์และ 
ความเป็นไปตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้รอบๆ ตวั 

5) เพ่ือเสริมสร้างความคิดเห็น (Reinforcement) ช่วยเสริมสร้างความคิดเห็นให้
มัน่คงยิ่งขึน้ หรือชว่ยสนบัสนนุการตดัสินใจท่ีได้กระท าไปแล้ว 

6) เพ่ือความบนัเทิง (Relaxation and Entertainment) เพ่ือความเพลิดเพลิน 
รวมทัง้การผอ่นคลายอารมณ์ของผู้ รับสาร   

Dominick (อ้างถึงใน สิริชยั วงษ์สาธิตศาสตร์, 2549) ได้กล่าวว่า ผู้ รับสารมีสิทธ์ิท่ีจะเลือก
เปิดรับส่ือสารมวลชนท่ีตนเองต้องการ ซึ่งเหตผุลในการเลือกเปิดรับของผู้ รับสารแต่ละคนนัน้ก็มี
แตกตา่งกนัไป สามารถจ าแนกได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) เพ่ือความรู้ หมายถึง การท่ีผู้ รับสารต้องการข่าวสารเพ่ือสนองต่อความ
ต้องการพืน้ฐานของมนุษย์ในด้านความอยากรู้ และความต้องการได้รับการยอมรับว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของสงัคม ดงันัน้ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจส่วนประกอบของสงัคม โดยการรับรู้ข่าวสารผ่าน
ส่ือสารมวลชนในรูปแบบหลกัตา่งๆ คือ  (1) ข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกสงัคม (2) 
ความรู้ ไมว่า่จะเป็นความรู้ทางด้านวิชาการ หรือความรู้รอบตวั  (3) ความบนัเทิง  

2) เพ่ือความหลากหลาย ทัง้นีเ้พ่ือตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ใน
รูปแบบท่ีแตกตา่งกนัออกไปเชน่ (1) การกระตุ้นอารมณ์ เป็นการเปิดรับส่ือเพ่ือแสวงหาความเร้าใจ 
ความสนุกสนาน ความต่ืนเต้น ทัง้นีเ้พ่ือต้องการลดความเบื่อหน่ายในชีวิตประจ าวนั (2) การ
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พกัผ่อน เป็นการเปิดรับส่ือเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดท่ีมากเกินไป หรือลดความเร่งเร้าใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีน้อยลง  

3) เพ่ือประโยชน์ทางสงัคม หมายถึง ความจ าเป็นของบคุคลท่ีต้องการเป็นส่วน
หนึ่งของสงัคม ดงันัน้การเปิดรับส่ืออาจเป็นการแสดงถึงการยอมรับการสมาคมในสงัคม  และ
ความผกูพนัตอ่ผู้ อ่ืนซึ่งอาจแสดงออกได้ดงันี  ้ (1) การใช้ภาษาร่วมสมยั ซึ่งผู้ รับสารอาจเปิดรับส่ือ
เพ่ือต้องการความทนัสมยั โดยการแสดงออกถึงการใช้ภาษา เช่น ค าพูดและความเข้าใจต่อ
คา่นิยมใหม่ๆ เพ่ือแสดงความเป็นกลุ่มเดียวกนัโดยส่ือมวลชนจะเป็นสะพานเช่ือมของคนในกลุ่ม
เหล่านัน้ การใช้ภาษาร่วมสมยัมักปรากฏได้ชดัเจนในกลุ่มวยัรุ่นกับการโฆษณา  เป็นต้น (2) 
ส่ือมวลชนสมัพนัธ์ ในสงัคมท่ีก้าวหน้ามากขึน้นีค้นเรายิ่งกลบัมีความรู้สึกโดดเด่ียว ทัง้นีเ้น่ืองจาก
เวลาท่ีมีอยู่จ ากดัได้ถกูน าไปใช้เพ่ือการแข่งขนัและการประกอบอาชีพ  มนษุย์เป็นสงัคมท่ีต้องการ
สงัคม แต่การสมาคมกับมนุษย์ด้วยกันนัน้ถูกจ ากัดลงด้วยสังคมท่ีก้าวหน้าแบบอุตสาหกรรม  
มนษุย์จึงมกัมีส่ือมวลชนเป็นเพ่ือนแทน หรืออย่างน้อยก็อาศยัส่ือมวลชนในการแสวงหามิตร เช่น 
สงัคมในชมุชนเมืองอย่างกรุงเทพมหานครเป็นต้น ท่ีประชากรส่วนใหญ่ต้องอาศยัสิ่งพิมพ์ วิทยุ
โทรทศัน์ เป็นเพ่ือนมากกวา่การคบกนักบัเพ่ือนบ้านด้วยกนั   

4) การผละจากสงัคม มีลกัษณะท่ีตรงกนัข้ามเพ่ือประโยชน์ทางสงัคม กล่าวคือ 
ในการเปิดรับส่ือ หรือเข้าหาส่ือนัน้ก็เป็นการหลีกเล่ียงงานประจ าท่ีสร้างความเบื่อหน่ายให้แก่ชีวิต  
จงึให้คนรีบเร่งในการท างาน และเพ่ือจะเข้าหาส่ือเพ่ือความบนัเทิงใจ 

Hunt and Ruben (1993, p. 65 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541) ได้กล่าวถึงปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลตอ่การเลือกเปิดรับขา่วสารของบคุคลไว้ดงันี ้  

1) ความต้องการ (Need) ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุปัจจยัหนึ่งในกระบวนการเลือกของ
มนุษย์คือ ความต้องการ ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ทัง้ความต้องการทางกายและใจทัง้
ความต้องการระดบัสงูและความต้องการระดบัต ่า ย่อมเป็นตวัก าหนดการเลือกของเรา เราเลือก
ตอบสนองความต้องการของเรา เพ่ือให้ได้ข่าวสารท่ีต้องการ เพ่ือแสดงรสนิยม เพ่ือการยอมรับใน
สงัคม เพ่ือความพอใจ ฯลฯ 

2) ทศันคติและคา่นิยม (Attitude and Values) ทศันคติ คือความชอบและมีใจ
โน้มเอียง (Preference and Predisposition) ตอ่เร่ืองตา่งๆ ส่วนคา่นิยม คือหลกัพืน้ฐานท่ีเรา
ยึดถือ เป็นความรู้สึกท่ีว่าเราควรจะท าหรือไม่ควรท าอะไรในการมีความสมัพนัธ์กับ  สิ่งแวดล้อม
และคน ซึง่ทศันคตแิละ คา่นิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งตอ่การเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การ
เลือกตีความหมายและการเลือกจดจ า 



25 

3) เป้าหมาย (Goal) มนษุย์ทกุคนมีเป้าหมาย มนษุย์ทกุคนก าหนดเป้าหมายใน
การด าเนินชีวิตทัง้ในเร่ืองอาชีพ การเข้าสมาคม การพกัผ่อน เป้าหมายของกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเรา
ก าหนดขึน้นีจ้ะมีอิทธิพลตอ่การเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และ
การเลือกจดจ าเพ่ือสนองเป้าหมายของตน  

4) ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
รวมทัง้ความสามารถด้านภาษามีอิทธิพลตอ่เราในการท่ีจะเลือกรับข่าวสารเลือกตีความหมายและ
เลือกเก็บเนือ้หาของขา่วนัน้ไว้ 

5) การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทัว่ไปแล้ว เราจะให้ความสนใจและใช้
ความพยายามในการท่ีจะเข้าใจ และจดจ าขา่วสารท่ีเราสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

6) ลีลาในการส่ือสาร (Communication Style) การเป็นผู้ รับสารของเรานัน้ส่วน
หนึ่ง ขึน้อยู่กบัลีลาในการส่ือสารของเรา คือ ความชอบหรือไม่ชอบส่ือบางประเภท ดงันัน้บางคน
จงึชอบฟังวิทย ุบางคนชอบดโูทรทศัน์ บางคนชอบอา่นหนงัสือพิมพ์ ฯลฯ  

7) สภาวะ (Context) สภาวะในท่ีนีห้มายถึง สถานท่ี บุคคล และเวลาท่ีอยู่ใน
สถานการณ์ การส่ือสาร สิ่งตา่งๆ เหล่านีมี้อิทธิพลตอ่การเลือกของผู้ รับสาร การมีคนอ่ืนอยู่ด้วย มี
อิทธิพลตรงตอ่การเลือกใช้ส่ือและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจ าข่าวสาร การท่ี
เราต้องถกูมองว่าเป็นอย่างไร การท่ีเราคิดว่าคนอ่ืนมองเราอย่างไร เราเช่ือว่าคนอ่ืนคาดหวงัอะไร
จากเรา และการท่ีคิดว่าคนอ่ืนคิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์อะไร ล้วนแตมี่อิทธิพลตอ่การเลือกของ
เรา  

8) ประสบการณ์และนิสยั (Experience and Habit) ในฐานะของผู้ รับสาร ผู้ รับ
สารแตล่ะคนพฒันานิสยัการรับสาร อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของเรา เรา
พฒันาความชอบส่ือชนิดใดชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดงันัน้เราจึงเลือกใช้ส่ือชนิด
ใดชนิดหนึ่ง สนใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกจดจ าเร่ืองใดเร่ือง
หนึง่ 

 
2.1.4 แนวคิดเก่ียวกับพฤตกิรรมการเลียนแบบ 
การเลียนแบบ (Imitation) หมายถึง พฤติกรรมการเอาอย่างตวัแบบ ซึ่งเกิดจาก

กระบวนการทางจิตวิทยาและสงัคม โดยท่ีผู้ เลียนแบบอาจรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ได้ (จรรยา สวุรรณทตั, 
2547, น. 126) พฤติกรรมการเลียนแบบ เป็นพฤติกรรมของผู้ เลียนแบบ ซึ่งแสดงออกโดยอาศยั
พฤตกิรรมของตวัแบบเป็นต้นแบบ ตวัแบบประพฤตตินปฏิบตั ิแสดงกิริยาวาจาอย่างไรผู้ เลียนแบบ
ก็กระท าอย่างนัน้ด้วย ฝ่ายตวัแบบอาจมีตวัตนอยู่จริงๆ ในอดีตและปัจจบุนั หรืออาจจะเป็นตวั
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แบบในจินตนาการ เช่น ในนวนิยาย และวรรณคดี พฤติกรรมเลียนแบบอาจเหมือนกนัหรือเป็น
อย่างเดียวกับพฤติกรรมบางส่วน  หรือทัง้หมดของตัวแบบในระดบัท่ีมีความแตกต่างกันบ้าง
จนกระทัง่ไม่มีความแตกตา่งระหว่างกัน กล่าวคืออาจเหมือนกนัทุกประการในด้านการประพฤติ
ปฏิบตัตินตลอดจนถึงการใช้ชีวิตประจ าวนัของผู้ เลียนแบบ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความสามารถความรู้สึก 
ความเล่ือมใสศรัทธา ทศันคต ิคา่นิยมอดุมคตขิองผู้ เลียนแบบ และความส าคญัหรืออิทธิพลของตวั
แบบท่ีมีตอ่ผู้ เลียนแบบรวมทัง้สถานการณ์แวดล้อมอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
 

2.1.5 พฤตกิรรมการเลียนแบบจากส่ือโทรทัศน์ 
โทรทัศน์มีบทบาทในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในสงัคม โดยเฉพาะในปัจจุบนั

โทรทศัน์ นบัเป็นแหล่งบนัเทิงท่ีอยู่ใกล้ตวัท่ีมีราคาไม่แพงท่ีทกุคนสามารถหาได้ง่าย  ลกัษณะการ
ชมโทรทศัน์ส่วนใหญ่จะชมโดยไม่ต้องระมดัระวงัอะไรมาก คือทัง้สมอง และจิตใจพร้อมท่ีจะรับรู้
เร่ืองราวต่างๆ ท่ีปรากฏบนจอโทรทัศน์อย่างเต็มท่ีไม่ได้พิจารณาว่าอะไรผิดอะไรถูก  อีกทัง้
วตัถุประสงค์ในการชมโทรทัศน์ก็จะแตกต่างกันไป บางคนชมเพราะต้องการพกัผ่อนเพ่ือความ
บนัเทิง เพ่ือหาความรู้ หรือชมเพราะเพ่ือฆ่า ปัญหาสงัคมท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัคงไม่มีใครปฏิเสธได้
วา่ในบางครัง้เป็นผลจากการเลียนแบบจากส่ือมวลชน 

กระบวนการเลียนแบบเป็นการแสดงให้ทราบว่าพฤติกรรมเลียนแบบเกิดขึน้ได้อย่างไร 
ประกอบด้วยเง่ือนไขตา่งๆ ทัง้ทางจิตวิทยาและสงัคม Bandura and Walters (อ้างถึงใน จรรยา 
สวุรรณทตั, 2547, น. 126) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้โดยการเลียนแบบว่าเกิดจากการกระท าท่ีเป็นตวั
แบบ หรือโดยสงัเกตการณ์กระท าของผู้ อ่ืนบอ่ยๆ ซ า้ๆ จนท าให้มีความคิดว่า ควรแสดงพฤติกรรม
อย่างไร กระบวนการนีป้ระกอบด้วย กระบวนการใส่ใจ กระบวนการทรงจ า กระบวนการแสดง
พฤติกรรม และกระบวนการจูงใจ ซึ่งปัจจัยเหล่านีจ้ะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบหรือ
ปฏิบตัิการเลียนแบบพัฒนาการของการเลียนแบบ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับพฒันาการท่ีมีอยู่แล้ว การ
เลียนแบบอาจเพิ่มขึน้ ด้วยการเสริมแรงพฤติกรรมท่ีเหมือนกับพฤติกรรมของตวัต้นแบบการ
อ านวยความสะดวกต่างๆ ในการเรียนรู้ด้วยการปรับปรุงทกัษะในการเลือกสงัเกตการณ์ใช้รหสั 
การมองเห็นผลตอบแทนของการกระท าตามคนอ่ืน ท าให้วยัรุ่นมีพฤติกรรมเลียนแบบมากขึน้ เม่ือ
มีเคร่ืองล่อใจให้กระท าตามตวัแบบดาราและนกัร้องท่ีปรากฏตวัตามส่ือต่างๆ  จึงถือเป็นต้นแบบ
ส าคญัท่ีก่อเกิดพฤตกิรรมเลียนแบบในวยัรุ่น 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
 

ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552, น. 57-59) ได้อธิบายว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบไปด้วย อาย ุเพศ ขนาดครอบครัว รายได้ อาชีพ การศกึษา สิ่งเหล่านีเ้ป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใน
การแบง่สว่นการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคญัและเป็นสถิติท่ีวดัได้ของประชากรท่ี
ชว่ยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายตอ่การวดัคา่มากกว่าตวัแปรอ่ืน ตวัแปรทางด้านประชากร
ท่ีส าคญัดงันี ้ 

1) อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ท่ีมีอายตุ่างกัน นกัการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง
ของส่วนตลาด ได้ค้นคว้าความแตกตา่งของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความส าคญัท่ี
ตลาดอายสุว่นนัน้  

2) เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการส่วนแบง่การตลาดเช่นกนั นกัการตลาดต้องศกึษา
ตวัแปรนีอ้ย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบนัตวัแปรด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการ
บริโภค การเปล่ียนดงักลา่วอาจมีสาเหตจุากการท่ีสตรีท างานมากขึน้  

3)  ลักษณะครอบครัว (Marital Status) จากอดีตจวบจนถึงปัจจุบนัลักษณะ
ครอบครัวเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด  และมี
ความส าคญัอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยผู้บริโภค  นักการตลาดจะสนใจจ านวนและ
ลกัษณะของบคุคลในครัวเรือนท่ีใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง และยงัสนใจในการพิจารณาลกัษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ และโครงสร้างด้านส่ือท่ีเก่ียวข้องกับผู้ตดัสินใจในเครือเรือนเพ่ือช่วยในการ
พฒันากลยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสม  

4) รายได้ การศกึษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตวั
แปรส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผู้บริโภคท่ีมีฐานะร ่ารวย 
อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายได้ต ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่  ปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วน
การตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตวัชีว้ดัความสามารถในการจ่ายซือ้
สินค้า หรือไม่มีความสามารถในการจ่ายเงินซือ้สินค้า จึงถือเป็นเกณฑ์ รูปแบบการด ารงชีวิต 
รสนิยม อาชีพ การศกึษา แม้ว่ารายได้จะเป็นตวัแปรท่ีใช้บอ่ยมาก นกัการตลาดส่วนใหญ่จะโยง
เกณฑ์รายได้รวมกบัตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ เพ่ือก าหนดกลุม่เป้าหมายได้ชดัเจนขึน้ 

กิติมา สุรสนธิ (2542, น.15) กล่าวว่า ไม่ว่าผู้ รับสารจะถกูจ าแนกออกด้วยเกณฑ์ใน
ลกัษณะใดก็ตาม แต่สิ่งส าคญัท่ีมีผลหรือเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับการตีความและการท า
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ความเข้าใจในข่าวสารของผู้ รับสาร ซึ่งจะท าให้การส่ือสารประสบผลส าเร็จได้หรือไม่ก็ขึน้อยู่กับ
ปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้

1) ปัจจยัทางด้านการส่ือสาร ได้แก่ ทักษะความสามารถ ความช านาญในการ
ถอดรหสัสาร รวมถึงทศันคตใินการส่ือสาร   

2) ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสงัคมและ
เศรษฐกิจการศกึษา อาชีพ ศาสนา ฯลฯ ซึ่งปัจจยัเหล่านีล้้วนแล้วแตมี่ผลตอ่การรับรู้ การตีความ 
และการเข้าใจในการส่ือสารทัง้สิน้  

3) ปัจจยัด้านบคุลิกลกัษณะของบคุคล เป็นลกัษณะของบคุคลแตล่ะคนท่ีเติบโตมา
จากสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน รวมทัง้เป็นการสั่งสมทางด้านความรู้สึก  สภาพจิตใจและ
พฤติกรรมท่ีจะแสดงออกรวมทัง้การโต้ตอบในลักษณะท่ีแตกต่างกันไปของบุคคล  บุคลิก 5 
ประการ ของผู้ รับสารท่ีมีผลตอ่การส่ือสาร คือ  

(1) ความมีจิตใจแคบ เป็นบคุลิกลกัษณะของบคุคลท่ีมีความเช่ือในความคิดของ
ตนเองมาก และเช่ือวา่ความคดิของตนถกูต้องท่ีสดุ สว่นความคดิของผู้ อ่ืนผิด มกัพิจารณาประเมิน
สิ่งต่างๆ ภายในกรอบความเช่ือของตนเอง บุคลประเภทนีจ้ึงมกัปฏิเสธข่าวสาร ดงันัน้ หาก
ต้องการจะเข้าถึงผู้ รับสารประเภทนีผู้้ส่งสารจะต้องศกึษาให้รู้ว่าบคุคลใดท่ีผู้ นีช่ื้นชอบเป็นใครก็จะ
ท าให้ชกัจงูได้ง่ายขึน้ 

(2) ความนบัถือตนเอง เป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ในชีวิตท่ีค่อนข้างประสบ
ผลส าเร็จ เชน่ เป็นคนเรียนหนงัสือเก่งประสบผลส าเร็จในการท างาน ท าให้บคุคลประเภทนีมี้ความ
เช่ือมัน่ในตวัเองสงูมาก และคิดว่าทุกสิ่งทกุอย่างสามารถก าหนดได้ด้วยตวัเขาเอง  ผิดกบัคนท่ีมี
ความนบัถือตนเองน้อยจะเช่ือถือในเร่ืองชะตาชีวิตท่ีถกูควบคมุจากดวงดาว  หรือบญุท ากรรมแตง่
เป็นต้น 

(3) ความกงัวลใจ และสภาวะทางด้านจิตใจของบคุคลท่ีมีความคดิสบัสนวุ่นวาย
ขนาดความเช่ือมัน่ในตวัเอง และมีแนวโน้มท่ีจะเช่ือผู้ อ่ืนได้ง่าย ดงันัน้หากผู้ รับสารมีบคุลิกภาพใน
ลกัษณะนี ้ผู้สง่ท่ีสามารถให้ก าลงัใจเป็นท่ีพึง่พิงได้ก็จะได้รับความสนในของผู้ รับสารประเภทนี  ้

(4) ทัศนคติแรกเร่ิม  เป็นบุคลิกภาพของบุคคลท่ีเพิ่งได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์เป็นครัง้แรกในเร่ืองตา่งๆ ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกทัง้ประทบัใจหรือไม่ประทบัใจ ซึ่ง
ความรู้สกึแรกนีจ้ะมีผลตอ่การเปิดรับขา่วสารในครัง้ตอ่ไปของบคุคล 

(5) เลห์่เหล่ียมหลอกลวง เป็นผู้ รับสารท่ีไม่มีความจริงใจในการติดตอ่ส่ือสารกบั
บุคคลอ่ืน พยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือหลีกเล่ียงการผูกมัดตัวเองกับผู้ อ่ืน  ดงันัน้การ
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ตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ รับสารประเภทนีอ้าจต้องมีวิธีการท่ีคอ่นข้างมาก เช่น ต้องหาบคุคลท่ีคนประเภท
นีไ้ว้วางใจ อยา่พยายามอ้างในเร่ืองกฎระเบียบ หรือคาดคัน้ในการเอาค ามัน่สญัญา ฯลฯเป็นต้น   
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
 

ผู้บริโภคสามารถเลือกซือ้สินค้าและบริการตามความต้องการเพ่ือให้เกิดผลดีต่อร่างกาย
และจิตใจ อนัเป็นผลให้ผู้บริโภคมีสุขภาพสมบูรณ์แต่ในปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจและการตลาดมี
การแข่งขนัมากมายผู้ผลิตต่างก็พยายามท่ีจะผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค และให้มียอดจ าหน่ายและบริการให้ได้มากท่ีสดุโดยพยายามหาวิธีการตา่งๆ
มาใช้เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้าและบริการของตน เช่นการพยายามลดต้นทุนการ
ผลิตโดยการใช้สารอาหารท่ีมีราคาถูกและไม่ได้คณุภาพแทนสารอาหารท่ีมีคณุคา่ต่อร่างกายท่ีมี
ราคาแพงการเจือปนสารบางอย่างลงในอาหารเพ่ือเพิ่มปริมาณสินค้า การโฆษณาทางส่ือมวลชน
ต่างๆ การลดราคา และแถมสินค้า เป็นต้นซึ่งจากสภาวการณ์ดงักล่าวท าให้ผู้บริโภคเกิดความ
สบัสนและความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้องอีกทัง้การได้รับข่าวสารหรือข้อเท็จจริงเก่ียวกับคณุภาพและ
ราคาของสินค้าและบริการรวมทัง้ไมท่ราบสิทธิของตนเองท่ีจะพงึกระท าได้เม่ือถกูละเมิดสิทธ์ิท าให้
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคต่างๆ กันไปทัง้เหมาะสมและไม่เหมาะสมซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
โดยตรงและโดยทางอ้อมตอ่สขุภาพอนามยัโดยทัว่ไป (นที บญุพราหมณ์, 2546) 

พฤติกรรมการบริโภคเป็นการกระท าหรือการแสดงออกต่อการเลือกและใช้สินค้าบริการ
ตา่งๆ ในอดีตนัน้ พฤติกรรมผู้บริโภคมกัจะใช้แรงงานและการกระท าของมนุษย์เป็นหลกั เช่นการ
กวาดบ้าน ซกัผ้า การประกอบอาหารรับประทานเองภายในครอบครัว ฯลฯแตใ่นปัจจบุนัพฤติกรรม
ตา่ง ๆ เหล่านีไ้ด้เปล่ียนแปลงไปความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตา่งๆ ได้เข้า
มามีบทบาทตอ่พฤตกิรรมการบริโภคในชีวิตประจ าวนัเพิ่มมากขึน้สาเหตท่ีุส าคญัท่ีท าให้พฤติกรรม
การบริโภคของมนษุย์เปล่ียนแปลงไป คือ (นที บญุพราหมณ์, 2546) 

1) ความรู้ ความเข้าใจท่ีถกูต้องตอ่พฤติกรรมการบริโภคเน่ืองจากความเจริญในการผลิต
สินค้าและบริการท่ีมีอยู่มากมายท าให้ผู้ผลิตผู้บริโภคต้องพยายามหาความรู้ตอ่สินค้าและบริการ
ให้มากขึน้ 

2) ทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือต่อการใช้สินค้าและบริการ เช่นค่านิยมในการใช้ของนอก
หรือสินค้าต่างประเทศทัง้ท่ีคณุภาพของสินค้าในประเทศก็ทดัเทียมกัน แต่มีราคาถกูกว่าอีกด้วย
เช่นโทรทศัน์เสือ้ผ้า เป็นต้น จากค่านิยมความเช่ือดงักล่าวนีเ้องก็อาจท าให้พฤติกรรมการบริโภค
สินค้าและบริการเปล่ียนแปลง 
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3) ราคาสินค้าและบริการท่ีมีราคาถกูอาจจะได้รับความนิยมในกลุ่มบคุคลท่ีมีรายได้น้อย
แตส่ินค้าและบริการท่ีมีราคาแพงก็อาจจะได้รับความนิยมในกลุ่มบคุคลท่ีนิยมใช้สินค้าและบริการ
ท่ีมีราคาแพง 

4) การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ สินค้าและบริการทางส่ือมวลชนตา่ง ๆ ทัง้ทางวิทยโุทรทศัน์ 
หนงัสือ ป้ายโฆษณา ฯลฯ ได้แก่การโฆษณาเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงั น า้อดัลม ฯลฯก่อให้เกิดการมี
พฤตกิรรมการบริโภคท่ีไมเ่หมาะสมได้ 

5) เวลา เน่ืองจากความเร่งรีบในการประกอบอาชีพการท างานท าให้มีเวลาในการเลือกใช้
สินค้าและบริการมีน้อยความสะดวกรวดเร็วจึงเป็นท่ีสนองความต้องการของผู้ บริโภคท าให้
พฤตกิรรมของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป 

6) ความต้องการของผู้บริโภคมีมากกวา่ผลิตภณัฑ์และบริการ 
 
2.3.1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมซือ้ของผู้บริโภค 
การค้นหาว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยซึ่งมีความส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ของ

ผู้บริโภค เป็นงานท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งของนกัการตลาด เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะความต้องการ
ตา่งๆ ของผู้บริโภคและน ามาใช้ในการจดัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ การกระตุ้นและ
สนองความต้องการของผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสม ก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีต้องการโดยนกัการตลาด
จะต้องพยายามค้นหาความรู้สกึภายใน ซึง่เปรียบเสมือนกลอ่งด าของผู้ บริโภคว่าได้รับอิทธิพลจาก
สิ่งใดบ้าง มีรายละเอียดดงันี ้(ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2541, น. 130) 

Schiffman and Kanuk (อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง 
พฤตกิรรมซึง่บคุคลท าการค้นหา การซือ้ การใช้ การประเมินผล และการใช้จ่าย ในด้านผลิตภัณฑ์ 
และบริการ โดยคาดวา่ตอบสนองความต้องการของตวับคุลนัน้ๆ  

Engel, Blackwell and Miniard (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง 
กระบวนการตดัสินใจและลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบคุคลเม่ือท าการประเมินผล การจดัหา การ
ใช้ และการใช้จา่ย เก่ียวกบัสินค้าและบริการ 
 

2.3.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผู้บริโภค 
กระบวนการตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรมซือ้ท่ีแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้เกิดขึน้มา

จากความว่างเปล่า แต่เกิดจากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทัง้ภายในและภายนอกตวับุคคล ปัจจยัภายใน
เรียกวา่ ปัจจยัด้านจิตวิทยา ปัจจยัภายนอกเรียนกวา่ ปัจจยัด้านสงัคม ปัจจยัทัง้ 2 ส่วนนีมี้อิทธิพล
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ต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ทุกขัน้ตอน นับตัง้แต่ผู้ บริโภคเกิดการรับสิ่งเร้าจนกระทั่งในขัน้
พฤตกิรรมหลงัการซือ้ (ดารา ทีปะกาล, 2546, น. 62) 

 
 
 

 
ภาพท่ี 2.1 กรอบศกึษาปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมของผู้บริโภค 

 
2.3.3 ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural Factors)  
เป็นสญัลกัษณ์และสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ ท่ียอมรับจากรุ่นหนึ่งจนถึงรุ่นหนึ่ง เป็นตวัก าหนด

และควบคมุพฤติกรรมของมนษุย์ในสงัคมหนึ่ง คา่นิยมในวฒันธรรมจะก าหนดลกัษณะของสงัคม 
และก าหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่งจากสังคมอ่ืน วัฒนธรรมเป็นสิ่งก าหนดความต้องการ 
และพฤติกรรมของบคุคลและวฒันธรรม แบ่งออกเป็นวฒันธรรมพืน้ฐาน วฒันธรรมย่อย และชน
ชัน้ของสงัคม โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

วัฒนธรรมพืน้ฐาน (Cultural) เป็นปัจจัยพืน้ฐานในการก าหนดความต้องการ   และ
พฤติกรรมของมนุษย์ เด็กท่ีก าลังเจริญเติบโตจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในเร่ืองค่านิยม การรับรู้  ความ
พอใจและพฤตกิรรมผา่นทางสถาบนัครอบครัวและสถาบนัหลกัอ่ืนๆ 

วฒันธรรมย่อย (Subcultures) เป็นตวัก าหนดการจ าแนกลกัษณะและกระบวนการทาง
สงัคมเฉพาะอย่างส าหรับสมาชิกในสงัคมนัน้ๆ ซึ่งหมายรวมถึง ชนชาติ (Nationalities) ศาสนา 
(Religious) กลุ่มชาติพนัธุ์ (Racial Groups) และกลุ่มภูมิภาค (Geographical Region) มี
วัฒนธรรมย่อยหลายวัฒนธรรมท่ีประกอบขึน้เป็นส่วนส าคญั ซึ่งนักการตลาดจะต้องออกแบบ
ผลิตภณัฑ์และจดักิจกรรมการตลาดของตนให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดดงักลา่ว 

พฤติกรรม 

ปัจจยัด้านปัจเจก

บคุล 

การรับรู้ 

การจงูใจ 

การเรียนรู้ 

ความเช่ือ ทศันคต ิ

บคุลกิภาพ 

แนวคิดเก่ียวกบั

ตวัเอง 

แบบการด าเนิน

ชีวิต 

ปัจจยัด้านสงัคม 

กลุ้มอ้างองิ 

กลุม่ผู้น าความคิด

ครอบครัว 

วงจรชีวติ 

ชัน้สงัคม 

วฒันธรรม 
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ชนชัน้ของสงัคม (Social Glasses) สงัคมมนษุย์ทกุแห่งล้วนมีการแบง่ล าดบัชัน้ทางสงัคม
ทัง้สิน้ แตท่ี่พบเห็นบ่อยครัง้จะอยู่ในรูปของชนชัน้ทางสงัคม สมาชิกจะมีคา่นิยม ความสนใจและ
พฤตกิรรมคล้ายคลงึกนั ชนชัน้ทางสงัคมมิได้สะท้อนถึงรายได้เพียงอย่างเดียว แตย่งัมีตวับง่ชีอ่ื้นๆ 
อีก เช่น อาชีพ การศกึษา ชาติก าเนิด และสถานท่ีท่ีอยู่อาศยั ซึ่งชนชัน้ทางสงัคมแตกต่างกันจาก
ชดุเสือ้ผ้า รูปแบบการพดู ความพงึพอใจด้านสนัทนาการและบคุลิกลกัษณะอ่ืน 

 
2.3.4 ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors)  
ท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินชีวิตของบคุคลท่ีจะต้องศกึษาถึงความเปล่ียนแปลงตา่งๆ ของ

สงัคมท่ีมีอิทธิพลตอ่กระบวนการตดัสินใจของผู้บริโภค โดยกลุม่ท่ีเก่ียวข้องมีดงันี ้
กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) ประกอบไปด้วยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทัง้หมดท่ีมี

อิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่ทศันคติและพฤติกรรม ซึ่งกลุ่มท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอ่บคุคลนัน้
เรียกว่า กลุ่มสมาชิกภาพ (Membership Groups) ซึ่งกลุ่มสมาชิกภาพบางกลุ่มเป็นกลุ่มปฐมภูมิ 
(Primary Groups) เช่น ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบ้าน และเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีบุคคลมี
ปฏิสัมพนัธ์ด้วยค่อนข้างต่อเน่ืองและไม่ค่อยเป็นทางการ นอกจากนีค้นในกลุ่มปฐมภูมิอาจเป็น
สมาชิกของกลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Groups) ด้วยก็ได้ เช่น กลุ่มศาสนา กลุ่มอาชีพ ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นทางการมากกว่าและมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่เน่ืองน้อยกว่า นอกจากนีค้นเรายงัได้รับอิทธิพล
จากกลุ่มในฝัน (Aspirational Groups) เป็นกลุ่มคนท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกแตอ่ยากเป็น และกลุ่มไม่
พึงประสงค์ (Dissociative Groups) เป็นกลุ่มท่ีมีคา่นิยมหรือพฤติกรรมไม่เป็นท่ียอมรับ นกัการ
ตลาดจะต้องตดัสินใจให้ได้วา่จะเข้าถึงและน าเสนอความคดิในกลุม่อ้างอิงเหลา่นัน้ได้อยา่งไร 

ครอบครัว (Family) ประกอบด้วย บิดา มารดาและพ่ีน้อง ครอบครัว ถือเป็น กลุ่มปฐมภูมิ
ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทัศนคติ ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านีมี้อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ของครอบครัว ผู้ผลิตสินค้าจะต้องค านึงถึงลกัษณะการบริโภคของครอบครัวคน
ไทย จีน ญ่ีปุ่ นหรือยโุรป ซึง่มีลกัษณะแตกตา่งกนั 

บทบาทและสถานภาพ (Roles and Statuses) บคุคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกตา่ง
กันในแต่ละกลุ่ม ผู้บริโภคมักจะเลือกซือ้สินค้าท่ีสามารถส่ือถึงบทบาทและสถานะของตนเองใน
สังคม เช่น ประธานบริษัทมักจะขับรถเบนซ์ ใส่สูทราคาแพงและด่ืมไวน์ นักการตลาดจะต้อง
ตระหนกัถึงตราสินค้าท่ีใช้เป็นสญัลกัษณ์แทนบทบาทด้วย 
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2.3.5 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors)  
ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซือ้ ผู้ บริโภคท่ีมีการซือ้

แตกตา่งกนัออกไป โดยมี 5 ปัจจยัดงันี ้
1) อายแุละล าดบัขัน้ในวงจรชีวิต (Age and Stage in the Life Cycle) คนเราจะ

ซือ้สินค้าและบริการแตกตา่งกันไปตลอดช่วงชีวิตของตน เช่น จะรับประทานอาหารส าหรับทารก
ใน ช่วงปีแรกๆ และอาหารทั่วไปในช่วงปีของการเจริญเติบโตและสูงวัย รวมถึงรสนิยมในเร่ือง
เสือ้ผ้า เฟอร์นิเจอร์และการสนัทนาการ เชน่ เดก็วยัรุ่นจะไมย่อมแตง่กายแบบคนแก่หรือผู้ใหญ่ 

2) อาชีพและสถานะทางเศรษฐกิจ (Occupation and Economic 
Circumstances) อาชีพการงานของบคุคลหนึ่งๆ จะมีอิทธิพลตอ่รูปแบบการบริโภค ดงันัน้นกัการ
ตลาดจึงต้องศึกษาว่าสินค้าและบริการของบริษัทเป็นท่ีต้องการของกลุ่มอาชีพใด การเลือก
ผลิตภณัฑ์ของบคุคลได้รับผลกระทบจากสถานะทางเศรษฐกิจของบคุคลนัน้อย่างมาก สถานะทาง
เศรษฐกิจประกอบด้วย รายได้ท่ีสามารถใช้จ่ายได้ (ระดบัความมัน่คงและรูปแบบด้านเวลา) การ
ออมทรัพย์ (รวมทัง้อัตราร้อยละของสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง) หนีส้ิน อ านาจในการกู้ ยืม และ
ทศันคตติอ่การใช้จา่ยและการออม 

3) รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) คือ รูปแบบการด าเนินชีวิตในสิ่งท่ีแสดง
ออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตจะแสดงออกถึง “ตวับคุคลนัน้” ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมรอบตวัเขาทัง้หมดบคุคล
ท่ีมาจากวฒันธรรมย่อย ชนชัน้ทางสงัคม และอาชีพการงานเดียวกัน อาจด าเนินชีวิตท่ีมีรูปแบบ
ตา่งกนัได้ 

4) บคุลิกภาพและความเป็นปัจเจกชน (Personality and Self-Concept) มนษุย์
เรา ทุกคนจะมีลักษณะเฉพาะตวั เรียกว่า บุคลิกภาพ แม้ว่าจะมีสิ่งกระตุ้นอย่างเดียวกันหากมี
บคุลิกภาพแตกตา่งกนัก็จะแสดงพฤตกิรรมท่ีแตกตา่งกนัได้ เชน่ บางคนมีความเช่ือมัน่ในตนเองสงู 
บางคนตระหน่ีถ่ีเหนียว เป็นต้น แต่ละบุคลิกเหล่านีล้้วนแล้วแต่สั่งสมและปฏิบัติมานานจน
กลายเป็นสิ่งท่ีเป็นบุคลิกหรือคุณสมบตัิเฉพาะตวัของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีไม่เหมือนกัน ความ
แตกต่างเฉพาะตวั เรียกว่า ปัจเจกชน การศกึษาเร่ืองบคุลิกภาพจึงเป็นประโยชน์ตอ่นกัการตลาด
อย่างมากในการวิเคราะห์ผู้บริโภคท่ีจะเลือกตราย่ีห้อ ความคิดเก่ียวกับตราย่ีห้อจึงถูกค านึงถึง
บคุลิกภาพด้วย เพ่ือน าเสนอให้ได้วา่ผลิตภณัฑ์ตรานีย่ี้ห้อนีมี้บคุลิกภาพอยา่งไร 

5) วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เป็นขัน้ตอนการด ารงชีวิตของ
บุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขัน้ตอนเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อความ
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ต้องการทศันคตแิละคา่นิยมของบคุคล ท าให้เกิดความต้องการในผลิตภณัฑ์และพฤติกรรมการซือ้
ท่ีแตกตา่งกนัวงจนชีวิตครอบครัว เชน่ คนโสด คนมีครอบครัว ครอบครัวท่ีมีบตุร เป็นต้น 

 
2.3.6 ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) 
แรงจูงใจ (Motivation) บุคคลหนึ่งๆ มีความต้องการในสิ่งต่างๆ ได้หลายประการ ความ

ต้องการบางอย่างเป็นความต้องการเพ่ือการด ารงชีวิตและเกิดขึน้จากภาวะตงึเครียดทางร่างกาย 
เช่น ความหิว ความรู้สึกไม่สบาย เป็นต้น บางอย่างเกิดจากภาวะตึงเครียดทางจิตหรือความไม่
สบายใจ เชน่ ความต้องการได้รับความเคารพนบัถือหรือการเป็นท่ียอมรับของสงัคม เป็นต้น ความ
ต้องการทางจิตเกิดขึน้จากแรงจูงใจท่ีมีความรุนแรงมากพอท่ีจะกระตุ้นให้ความต้องการแสดง
ออกมาเป็นพฤตกิรรมได้ 

การรับรู้ (Perception) บุคคลท่ีถูกจูงใจพร้อมท่ีจะแสดงออกมาหรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัการ
รับรู้ของบุคคลเหล่านัน้ในสถานการณ์ต่างๆ การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีแต่ละบุคคลเลือกจดัการ
และแปลความหมายข้อมลูข่าวสารออกมา การรับรู้ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสิ่งกระตุ้นทางกายภาพเท่านัน้ 
แตข่ึน้อยู่กับสิ่งกระตุ้นท่ีอยู่รอบๆ ตวัและเง่ือนไขของแตล่ะบคุคล การท่ีบุคคลสามารถรับรู้ของสิ่ง
เดียวกันแตกต่างกันไปนัน้เป็นผลจากการเลือกท่ีจะสนใจ(Selective Attention) การเลือกท่ีจะ
บดิเบือน (Selective Distortion) และการเลือกท่ีจะจดจ า(Selective Retention) 

การเรียนรู้ (Learning) คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ไม่
ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ บริโภคหากมีประสบการณ์มาแล้วว่าผลิตภัณฑ์ใดสามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือสร้างความพึงพอใจให้แก่ความอยากได้ของเขาได้ผู้บริโภคจะซือ้
ผลิตภณัฑ์เดมิไปบริโภคอีกเม่ือมีความต้องการ 

ทัศนคติ (Attitudes) คือ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออาจจะ
หมายถึงความโน้มเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนองสิ่งกระตุ้นไปในทิศทางท่ีสม ่าเสมอ 

จากแนวคิดเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคข้างต้น ท าให้ทราบว่าพฤติกรรมจะมีพืน้ฐานมาจาก
ความรู้ และทศันคติท่ีคอยผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งในแตล่ะบคุคลจะมีพฤติกรรมแตกตา่งกนั
ออกไป สืบเน่ืองมาจากการได้รับความรู้จากแหล่งตา่งๆ ไม่เท่ากนั รวมถึงการตีความหมายของ
สารท่ีได้รับมาไปคนละทิศคนละทางอีกด้วย ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่าการส่ือสารผ่านส่ือตา่งๆ มีประโยชน์ใน
การท าให้บคุคลมีความรู้ น าความรู้ท่ีได้มาสร้างทศันคติ สดุท้ายจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมของบคุคล สามารถน าแนวคดิท่ีได้มาเป็นอ้างอิงในการสรุปผลการศกึษาในด้านแนวโน้ม
การเกิดพฤตกิรรมของบคุคลวา่ต้องอาศยัปัจจยัในด้านใดบ้าง 
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2.3.7 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ข่าวสาร  
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526, น. 84-85) กล่าวว่า เจตคติของบุคคลสามารถท่ีจะ

เปล่ียนแปลงได้หลายวิธีโดยการได้รับข้อมลู ข่าวสารจากผู้ อ่ืน หรือจากส่ือตา่งๆ ข้อมลูข่าวสารท่ี
ได้รับจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของเจตคติในส่วนของการรับรู้  เชิงแนวคิด 
(Cognitive Component) และเม่ือองค์ประกอบสว่นใดสว่นหนึง่เปล่ียนแปลงองค์ประกอบสว่นอ่ืน  

มีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงด้วย กล่าวคือ เม่ือองค์ประกอบของเจตคติ ในส่วนของการ
รับรู้เชิงแนวคิดเปล่ียนแปลง จะท าให้องค์ประกอบในส่วนของอารมณ์ (Affective Component) 
และองค์ประกอบในสว่นของพฤตกิรรม (Behavioral Component) เปล่ียนแปลงด้วย  

1) ความนา่เช่ือถือของ ผู้สง่สารหรือแหลง่ขา่วสาร (Source Credibility)  
การศกึษาการรับรู้ข่าวสาร จ าเป็นต้องศกึษาความน่าเช่ือถือของ ผู้ส่งสาร หรือ

แหล่งข่าวสาร การวิจยัความแตกต่างของสถานะ (Status Differential) ผู้น าทางความคิดเห็น 
(Opinion Leader) และบารมีของผู้ส่งสาร (Charisma) ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่ความ
นา่เช่ือถือของขา่วสารเพ่ือโน้มน้าวใจ  

อริสโตเติลได้กล่าวถึงความส าคญัของความน่าเช่ือถือของข่าวสารว่า  “การโน้ม
น้าวใจจะส าเร็จลงได้ ด้วยบคุลิกลกัษณะท่ีดีของผู้พดู ค าพดูของเขาจะท าให้เราคิดว่าเขามีความ
นา่เช่ือถือ และเราจะเช่ือคนดีท่ีมีความจริงใจมากกว่าปัจจยัด้านอ่ืนๆ เม่ือผู้ ฟังไม่รู้จริงในเร่ืองท่ีฟัง 
หรือเม่ือความเห็นถกูแบง่แยก เม่ือนัน้บุคลิกของผู้พดูจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุในการโน้มน้าว
ใจ” (Bettinghaus, 1973, pp. 124, 103)  

Bettinghaus ตัง้ข้อสังเกตว่า บุคลิกลักษณะท่ีส าคญัอ่ืนๆ ของผู้ส่งสารซึ่งมี
อิทธิพลตอ่ความน่าเช่ือถือของข่าวสาร ยงัเก่ียวพนักบับคุลิกลกัษณะอ่ืนๆ เช่น สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคม ฉะนัน้ ความนา่เช่ือถือของผู้ส่งสารจึงขึน้อยู่กบัการยอมรับของผู้ รับสารท่ีมีตอ่
ผู้สง่สาร ซึง่ประกอบด้วยคณุสมบตัดิงันี ้1) ด้านความสามารถ (Competence) ประกอบด้วยการมี
คณุคา่ ความช านาญ การมีคณุสมบตัิและความสามารถในการหารายได้ให้แก่ตนเอง  เป็นต้น  2) 
ด้านความรู้สึกปลอดภยั (Safety) ประกอบด้วยความมีอธัยาศยัท่ีดีตอ่กนั มีความเมตตา ไว้วางใจ
และเป็นกนัเอง 3) ด้านบคุลิกลกัษณะ (Characteristics) ประกอบด้วยความเห็นอกเห็นใจและไม่
เห็นแก่ตวั และ 4) ด้านสงัคม (Sociability) ประกอบด้วย ความรอบรู้ในเร่ืองทัว่ๆ ไป การมี
คณุธรรม มีอารมณ์ดี และสามารถเข้ากบัผู้ อ่ืนได้ดี 
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2) ความหมายของการรับรู้ (Perception)  
การรับรู้ เก่ียวข้องกบัการรู้คิดขัน้สูง (Higher-order Cognition) ในการตีความ 

(Interpretation) ข้อมลู ขา่วสาร หรือความรู้จากอวยัวะรับความรู้สกึ (Solso, 1998, pp. 71-73)  
 

 
 
ภาพท่ี 2.2 ขัน้ตอนกระบวนการรับข่าวสารจากปรากฏการณ์ภายนอกและโครงสร้าง

กระบวนการภายใน (The Stages of Information Processing) 
แหล่งท่ีมา: Solso, 1998. 
 

จากแบบจ าลองขัน้ตอนกระบวนการรับข่าวสาร ของ Solso ท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นนัน้ 
เม่ืออวยัวะรับความรู้สึกตรวจสอบสิ่งเร้าท่ีเข้ามาในเบือ้งต้น  การรับรู้จะตีความสิ่งเร้านัน้ตามท่ีเรา
รู้สกึ ระบบประสาทรับรู้และเข้ารหสัแตล่ะเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้อยู่ภายในบริบทของความรู้ท่ีมีในโลก 
จากการรับรู้ความทรงจ าของเหตกุารณ์ตา่งๆ และแปลงข้อมลูออกมาเป็นการตอบสนองตอ่สิ่งเร้าท่ี
เข้ามา ดงันัน้ประสบการณ์ในอดีตจะชว่ยให้ความหมายและอธิบายเหตกุารณ์นัน้ง่ายขึน้ ตามภาพ
ท่ี 2.2 

สรุปว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีบคุคลตีความ หรือประมวลผลจากข้อมลูตา่งๆ ท่ี
ได้รับ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนัน้ๆ และสามารถนาแบบจ าลองขัน้ตอนกระบวนการ
รับขา่วสารนีไ้ปประยกุต์ใช้ในการศกึษาวิจยัการรับรู้ข่าวสารของพนกังานโดยศกึษาถึงการตีความ
สิ่งเร้า ได้แก่ การรณรงค์และน าระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001: 2000 มาใช้ในองค์กร  
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3) Information - Processing Approach  
นกัจิตวิทยาได้ให้อธิบายความหมายของสติปัญญา (ขนิษฐา วิเศษสาธร และมา

นิกา วิเศษสาธร, 2552, น. 58) เป็นกระบวนการท างานภายในด้านความคิด (Inner Working of 
the Mind) ท่ีน าไปสู่ความสามารถของบคุคล นกัจิตวิทยากลุ่ม Psychometric Approach ให้
ค าอธิบายสตปัิญญาของบคุคลว่าประกอบด้วยองค์ประกอบของความสามารถด้านตา่งๆ  ในขณะ
ท่ีนกัจิตวิทยากลุ่ม Information-Processing Approach เน้นถึงขัน้ตอนหรือกระบวนการท่ีท าให้
ได้มาซึง่ความสามารถเหลา่นัน้ 

 
 
ภาพท่ี 2.3 กระบวนการท างานภายในด้านความคิดของบคุคล 
แหล่งท่ีมา: ขนิษฐา วิเศษสาทร และมานิกา วิเศษสาทร, 2552. 
 

บคุคลใช้ในการตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อม โดยท่ีขึน้กบัความสามารถและการ
รับรู้ของบคุคล ดงัภาพท่ี 2.3 ข้างต้น 

4) รูปแบบของการส่ือสารระหว่างบคุคล  
การส่ือสารระหว่างบคุคล เป็นการแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้ รับ

สาร การรับรู้ข่าวสารของบุคคลจะขึน้กับความคิดสร้างสรรค์และบุคลิกลกัษณะท่ีใช้ในการจงูใจ
ติดตอ่แลกเปล่ียนข่าวสารของมนษุย์ (Creative and Motivational Characteristics of Human 
Interaction) และมีผลตอ่ความคดิเห็น ความคาดหวงั และการปฏิบตัขิองบคุคล ดงัภาพท่ี 2.4 
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ภาพท่ี 2.4 แบบจ าลองการส่ือสารในทางปฏิบตัิ (Pragmatic Communication Model) 
แหล่งที่มา: Rowley, 2001. 
 

แบบจ าลองการส่ือสารในทางปฏิบตัิ (Pragmatic Communication Model) 
แสดงให้เห็นว่าการส่ือสารเป็นการจงูใจบคุคลเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย  แบบจ าลองการ
ส่ือสารในทางปฏิบตัิ (Pragmatic Communication Model) ยงัแสดงการปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบ
ระหวา่งบคุคลสองคน ซึง่ขึน้กบัประสบการณ์ในอดีตเก่ียวกบัสิ่งตอ่ไปนี ้ 

1) การสงัเกต (Observation) หมายถึงกระบวนการส่ือสาร ข่าวสารท่ีเข้าสู่
อวยัวะรับสมัผสัทัง้ห้าประการ ได้แก่ การเห็น ได้ยิน ลิม้รส ดมกลิ่นและสมัผสัในการส่ือสารเราควร
สงัเกตไม่เพียงแต่สิ่งท่ีคนอ่ืนพดู หรือเขาแสดงพฤติกรรมอย่างไร แตเ่ราต้องสงัเกตลกัษณะของ
สภาพแวดล้อมและเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีปรากฏขึน้ 

2) ความหมาย (Meaning) หมายถึง การตีความ การแปลความหมายและ
พิจารณาการตดัสิน ใจในกระบวนการทางความคิดของเรา การสงัเกตไม่ใช่สิ่งท่ีสามารถรู้และ
เข้าใจได้ง่าย เชน่ การยิม้ เราสามารถพิจารณาได้วา่ยิม้อยา่งเป็นมิตร หรือเป็นความชัว่ร้ายก็ได้ 

3) ความรู้สึก (Affect) หมายถึง ความรู้สึก อารมณ์ สภาพจิตใจซึ่งนาไปสู่
สถานการณ์ท่ีเราได้รับการกระตุ้นโดยความหมายท่ีเราสร้างขึน้มาจากการสังเกต  เราอาจมี
ความสขุเม่ือได้เห็นรอยยิม้ท่ีเป็นมิตร 

4) แรงจงูใจ (Motives) หมายถึง ความต้องการ ความจ าเป็น ความปรารถนา 
ความตัง้ใจซึ่งนาเราไปสู่สถานการณ์หรือได้รับการกระตุ้นจากสถานการณ์  เรามีความจาเป็น มี
ความต้องการหลายๆ สิ่ง บางสิ่งบางอย่างไม่สามารถเข้ากันได้ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้อย่าง
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ฉับพลนั เช่น ความตัง้ใจบอกบางคนให้ออกไป อาจเก่ียวข้องกับความปรารถนา “หลีกเล่ียง
สถานการณ์นัน้” 

5) ปฏิบตัิการ (Action) หมายถึง พฤติกรรมท่ีเรามีส่วนผกูพนัตกลง รวมทัง้
การพูดคุยและผลซึ่งเกิดจากการกระท าของเรา  ท่ีผู้ อ่ืนสามารถสงัเกตเห็นได้ในปัจจุบนั ตาม
แนวคิดนี  ้ การกระท า ไม่จ าเป็นต้องเป็นการเคล่ือนไหวเสมอไป การจ้องมองมิได้เป็นการ
เคล่ือนไหว แตก็่สามารถบอกความหมาย ส่ือสารได้หลายอย่าง รวมทัง้เสือ้ผ้าท่ีเราเลือกสวมใส่ 
และวิธีการท่ีเราตกแตง่สิ่งแวดล้อมของเรา เป็นการกระท าท่ีสามารถส่ือความหมายได้เป็นอยา่งดี  

ผลท่ีเกิดขึน้จากการส่ือสารมีทัง้ท่ีเป็นผลระยะสัน้ (Short Term Effects) และผล
ระยะยาว (Long Term Effects) เราอาจได้รับผลจากการส่ือสารทนัที เช่น ความสนกุสนานจาก
การสนทนาท่ีน่าสนใจ หรือรู้สึกโกรธคนท่ีโจมตีเรา การขอโทษในพฤติกรรมท่ีขาดความคิด 
นอกจากนีรู้ปแบบของการตดิตอ่ส่ือสาร รวมทัง้ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้ รับสาร ช่วยท า
ให้บุคคลสามารถคาดเดาว่าผู้ อ่ืนจะปฏิบตัิอย่างไร ซึ่งท าให้บุคคลเกิดความรู้คิด ความเข้าใจ 
สามารถเลือกพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือปฏิบตัิโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ไปในอนาคต
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

บคุคลมีธรรมชาติท่ีจะเปิดรับข่าวสารตลอดเวลา แตก่ารเปิดรับข่าวสารใดนัน้ จะ
ขึน้กบัปัจจยัท่ีส าคญัตา่งๆ ดงันี ้(ขวญัเรือน กิตตวิฒัน์, 2531, น. 23-26)  

1) ปัจจยัด้านบคุคลและจิตวิทยาส่วนบคุคล บคุคลมีความแตกตา่งเฉพาะตวั
บุคคลในด้านโครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล เน่ืองจากการเลีย้งดอูบรมท่ีแตกต่างกัน การ
ด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนั จึงส่งผลกระทบตอ่ระดบัสติปัญญา ความคิด เจตคต ิ
ตลอดจนกระบวนการรับรู้ การเรียนรู้ และการจงูใจ 

2) ปัจจยัด้านสภาพความสมัพนัธ์ทางสงัคม บคุคลมกัจะยึดติดกบักลุ่มอ้างอิง
ทางสงัคม (Referent Group)  ดงันัน้ จึงมกัตดัสินใจคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในแง่ของความคิด เจต
คต ิและพฤตกิรรมเพ่ือท าให้ได้รับการยอมรับจากกลุม่ 

3) ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการส่ือสาร เน่ืองจากปัจจยัส่วนบคุคล 
เช่น เพศ รายได้ การศกึษา มีผลท าให้เกิดความคล้ายคลึงกนัในการเปิดรับข่าวสาร รวมถึงการมี
พฤตกิรรมตอบสนองขา่วสารนัน้ 

ในการรับรู้ข่าวสารของบคุคล ควรพิจารณาปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้ (Schramm, 1973, 
pp. 121-122) 
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1) ประสบการณ์ ผู้ รับสารท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน ย่อมแสวงหาข่าวสาร
ตา่งกนั 

2) การประเมินสาระประโยชน์ของข่าวสาร ผู้ รับสารย่อมแสวงหาข่าวสารเพ่ือ
สนองจดุประสงค์ของตนอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

3) ภมูิหลงั ผู้ รับสารท่ีมีภมูิหลงัตา่งกนัจะมีความสนใจขา่วสารตา่งกนั 
4) การศกึษาและสภาพแวดล้อม ท าให้มีความแตกตา่งในพฤติกรรมการเลือก

รับส่ือและเนือ้หาขา่วสาร 
5) ความสามารถในการรับสารเก่ียวกับสภาพร่างกายและจิตใจ  ส่งผลให้

บคุคลมีพฤตกิรรมการรับขา่วสารตา่งกนั 
6) บคุลิกภาพท าให้มีผลตอ่การเปล่ียนแปลงเจตคติการโน้มน้าวจิตใจ  และ

พฤตกิรรมของผู้ รับสาร 
7) อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผู้ รับสาร มีผลท าให้ผู้ รับสารเข้าใจ

ความหมายของขา่วสาร หรืออาจเป็นอปุสรรคตอ่ความเข้าใจความหมายของขา่วสารก็ได้ 
8) เจตคติ จะเป็นตวัก าหนดท่าทีของการรับ และตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือ

ขา่วสารท่ีได้พบ  
นอกจากองค์ประกอบทางด้านจิตใจท่ีได้กล่าวมาแล้ว ยงัมีองค์ประกอบทางด้าน

สงัคมท่ีสามารถสร้างประสบการณ์กล่อมเกลาปลูกฝังความคิด  เจตคติ ความรู้ ตลอดจน 
พฤติกรรมของผู้ รับสารได้ เช่น สภาพแวดล้อมของผู้ รับสาร กลุ่มอ้างอิง หรือบคุคลท่ีผู้ รับสาร
เก่ียวข้องสมัพนัธ์ วฒันธรรมประเพณีท่ีมีผลท าให้บคุคลมีความเช่ือ คา่นิยมตา่งกนั ซึ่งสอดคล้อง
กบัปัจจยัทางสงัคมตามแนวคดิทฤษฎีพฤตกิรรมตามแผนของไอเซน 
 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภคและความตัง้ใจซือ้  
 

พฤติกรรมผู้บริโภค คือ กระบวนการกระท า (Action) และ การตดัสินใจ (Decision) ของ
ปัจเจกบุคคล รวมถึงองค์การ ท่ีเก่ียวข้องกับ การค้นหา (Discovering) การประเมินค่า 
(Evaluating) การอปุโภค บริโภค (Consuming) การจบัจา่ยสินค้าและบริการ (Harrell,1986)  

ส่วน Schiffman and Kanuk (1994 อ้างถึงใน ชชูยั สมิทธิไกร, 2551) ได้ให้ความหมาย
พฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า เป็นพฤติกรรมท่ีบคุคลท าการค้นหา (Searching) การซือ้ (Purchasing) 
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การใช้สอย (Using) การประเมินคา่ (Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing) สินค้าและบริการท่ี
คาดวา่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  

Arnould, Price and Zinkhan (2005 อ้างถึงใน ชชูยั สมิทธิไกร, 2551)) ได้กล่าวว่า 
ขอบเขตของพฤติกรรมผู้บริโภคประกอบไปด้วย การได้มา (Acquiring) การใช้สอย (Using) และ
การจดัการ (Disposing) กบัผลิตภณัฑ์ การบริการ แนวความคิดหรือประสบการณ์ของผู้บริโภคซึ่ง
มีทัง้แบบปัจเจกและแบบกลุม่  

ส่วนในประเทศไทยชชูยั สมิทธิไกร (2551) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า เป็น
การกระท าทัง้ปวงของผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหา การบริโภค และการจบัจ่ายสินค้าและ
บริการ โดนเน้นกระบวนการทางจิตใจท่ีเกิดขึน้ก่อนและหลงัการกระท า  

สรุปได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึงการกระท าหรือกระบวนการตดัสินใจท่ีเก่ียวข้องกบั
การได้มา การใช้สอยและการจดัการกบัสินค้า และบริการ แนวความคิด หรือประสบการณ์ของ
ผู้บริโภค เพ่ือสนองความต้องการของบคุคลโดยเน้นกระบวนการทางจิตใจของผู้ ท่ีแสดงพฤติกรรม
นัน้ 

ในการวิจยัครัง้นี ้ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเก่ียวกบัการได้มาโดยจะเน้นท่ีกระบวนการ
ตดัสินในซือ้ โดย Dewey (มปป. อ้างถึงใน ศภุร เสรีรัตน์, 2540) ได้แบง่เป็น 5 ขัน้ตอน ได้แก่ การ
ตระหนกัถึงความต้องการ (Problem Recognition) การแสวงหาข้อมลู (Search for Information) 
การประเมินทางเลือก (Evaluation of Data) การตดัสินใจ (Decision) และการประเมินผลหลงัการ
ซือ้ (Post Purchase Evaluation)  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.5 กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค (The Consumer Buying Decision Process) 

การตระหนกัถึงความ

ต้องการ 
การแสวงหาข้อมลู 

การประเมินทางเลือก 

การตดัสินใจซือ้ 

การประเมินผลหลงั

การซือ้ 

ความตัง้ใจซือ้ 

สถานการณ์ขณะ

ตดัสินใจ 
ระยะเวลาท่ีใช้ตดัสินใจ 
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การตระหนกัถึงความต้องการ (Problem Recognition) หรือการตระหนกัถึงปัญหานัน้เกิด
ขึน้มาจากความจ าเป็น ซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุ้น แบง่เป็นสิ่งกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) และสิ่ง
กระตุ้นภายนอก (External Stimuli) เม่ือผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือบริการแล้ว 
ล าดบัขัน้ตอ่ไปผู้บริโภคก็จะท าการแสวงหาข้อมลู (Search for Information) เพ่ือใช้ประกอบการ
ตดัสินใจ โดยแหลง่ข้อมลูของผู้บริโภคแบง่เป็นแหล่งบคุคล (Personal Sources) แหล่งทางการค้า 
(Commercial Sources) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) และแหล่งประสบการณ์ 
(Experiential Sources) ซึ่งเกิดจากการประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ บริโภคท่ีเคยทดลองใช้
ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ มาก่อน 

เม่ือได้ข้อมูลแล้ว ในขัน้ต่อไปผู้บริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก (Evaluation of 
Alternatives) โดยในการประเมินทางเลือกนัน้ ผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์หรือคณุสมบตัิท่ีจะใช้ใน
การประเมินก่อน เช่น เม่ือต้องการซือ้น า้ผลไม้ ผู้บริโภคจะก าหนดเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้ สีสนั รสชาติ 
ราคา ลกัษณะบรรจภุณัฑ์ เป็นต้น  

หลงัจากท่ีได้ท าการประเมินทางเลือกแล้ว ผู้บริโภคก็จะเข้าสู่ในขัน้ของการตดัสินใจซือ้ 
(Purchase Decision) เป็นขัน้ตอนท่ีผู้บริโภคพร้อมท่ีจะกระท าการตดัสินใจส าหรับทางเลือกท่ีได้
ก าหนดไว้แล้วจากทางเลือกตา่งๆ โดยเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสดุเพ่ือสนองความต้องการนัน้ ดงันัน้ สิ่ง
ท่ีเกิดขึน้ในขัน้นีคื้อ ความตัง้ใจท่ีจะกระท าการซือ้สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือตราย่ีห้อใดตราย่ีห้อ
หนึ่ง ส่วนปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจซือ้ ขึน้อยู่กับ ความตัง้ใจซือ้ (Intention to Buy) 
สถานการณ์ในขณะท่ีท าการตดัสินใจ (Situational Influences) และระยะเวลาท่ีใช้ส าหรับ
ตดัสินใจ (Decision Time) ตอ่มาหลงัจากท่ีผู้บริโภคได้ท าการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการไปแล้ว
นัน้ผู้บริโภค 

จะเข้าสู่ขัน้ตอนการประเมินผลหลงัการซือ้ (Post Purchase Behavior) เป็นการประเมิน
ความพึงพอใจซึ่งเกิดจากการท่ีผู้บริโภคท าเปรียบเทียบสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงกบัสิ่งท่ีคาดหวงั  ถ้าคณุคา่
ของสินค้าหรือบริการท่ีได้รับจริง ตรงกบัหรือสงูกว่าท่ีคาดหวงั ผู้บริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจใน
สินค้าหรือบริการนัน้ โดยถ้าผู้บริโภคมีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซือ้ซ า้ หรือบอกตอ่ 
เป็นต้น แตเ่ม่ือใดก็ตามท่ีคณุคา่ท่ีได้รับจริงต ่ากว่าท่ีได้คาดหวงัเอาไว้ ผู้บริโภคก็จะเกิดความไม่พึง
พอใจพฤติกรรมท่ีตามมาก็คือ ผู้บริโภคจะเปล่ียนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขนั และมีการบอก
ตอ่ไปยงัผู้บริโภคคนอ่ืนๆ ด้วย จากข้างต้น ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจยัจะขอกล่าวถึงเฉพาะความ
ตัง้ใจซือ้เทา่นัน้ โดยศภุร เสรีรัตน์ (2540) ได้ให้ความหมายของค าวา่ ความตัง้ใจซือ้ (Intention to  
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Buy) ว่าหมายถึง การท่ีผู้บริโภคพร้อมจะเลือกทางเลือกใดก็ตามท่ีดีท่ีสดุ ท่ีจะสอดคล้องกบัการ
แก้ไขปัญหาของเขา ความตัง้ใจซือ้เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะน าไปสู่การซือ้จริงโดยจะมีการพิจารณาข้อดี 
คณุภาพ และผลประโยชน์ทัง้หมดของสินค้า เพ่ือท าการเปรียบเทียบกนั และสรุปเป็นทางเลือกท่ี
สอดคล้องกบัความต้องการท่ีเกิดขึน้ ส่วน Haward (1944 อ้างถึงใน วนัดี ฉัตรธนะสิริเวช, 2551) 
กลา่วว่า ความตัง้ใจซือ้เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัจิตใจท่ีบง่บอกถึงแผนการของผู้บริโภคท่ีจะ
ซือ้ตราสินค้าตราใดตราหนึง่ ความมัน่ใจของผู้บริโภคในการประเมินตราสินค้าท่ีผา่นมา 

สรุป ความตัง้ใจซือ้ คือ การท่ีผู้บริโภคพร้อม และมีความต้องการจบัจ่ายเพ่ือซือ้สินค้า
อยา่งใดอยา่งหนึง่ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ ซึ่งความตัง้ใจซือ้เกิดจากทศันคติ และความมัน่ใจ
ของผู้บริโภคตอ่ตราสินค้า 

 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
 

มนุษย์เป็นสงัคมท่ีต้องมีการส่ือสารข้อมูลถึงกันและกัน ซึ่งในสมยัโบราณมนุษย์ส่ือสาร
ข้อมูลด้วยวิธีการท่ีไม่ซบัซ้อนนกั เช่น ปากเปล่า ม้าเร็ว และนกพิราบส่ือสาร ต่อมาได้มีการ
ปรับเปล่ียนการส่ือสารข้อมลูเป็นจดหมาย โทรเลข โทรศพัท์ วิทย ุจากนัน้ เม่ือเข้าสู่ยคุท่ีมีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามาเก่ียวข้องการส่ือสารข้อมลูของมนษุย์มีการปรับเปล่ียนเป็นส่ือ
ท่ีเก่ียวข้องกบั อิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ เช่น บริการ IRC (Internet Relay Chat) โปรแกรมพดูคยุ 
(Chat Programs) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail หรือ Email) และเว็บบอร์ด 
(Webboard) จวบจนถึงปัจจบุนั มนษุย์เร่ิมมีการส่ือสารข้อมลูในชีวิตประจ าวนัถึงกนัและกนัด้วย
การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (พิชิต วิจิตรบญุยรักษ์, 2554) 

ส่ือสงัคมออนไลน์ คือ ส่ือท่ีผู้ส่งสารแบง่ปันสาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบตา่งๆ ไปยงัผู้ รับสารผ่าน
เครือขา่ยออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกนัระหวา่งผู้สง่สารและผู้ รับสาร หรือผู้ รับสารด้วยกนัเอง ซึ่ง
สามารถแบง่ส่ือสงัคมออนไลน์ออกเป็นประเภทตา่งๆ ท่ีใช้กนับอ่ยๆ คือ บล็อก (Blogging) ทวิต
เตอร์ และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social 
Networking) และการ แบง่ปันส่ือทางออนไลน์ (Media Sharing) 
 

2.5.1 การตลาดบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network Marketing) 
คือ การตลาดท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็น

ส าคัญ โดยช่องทางการตลาดบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค เป็นลักษณะ One to Many คือมีการ



44 

แพร่กระจายของข่าวสารจากหนึ่งออกไปได้เป็นทวีคณู และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภค
เป็นไปได้ง่ายกว่า เข้าถึงมากกว่า เพราะความไม่ เป็นทางการของรูปแบบการส่ือสาร ทุกวันนีมี้
ผู้ ใช้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นจ านวนมาก และมีผู้ ท าการตลาดบนโซเชียลเน็ตเวิร์คมาก
เช่นเดียวกัน เน่ืองจากเป็นบริการท่ีสามารถใช้งานได้ฟรี  (หากต้องการ Option เพิ่มเติมมกัต้อง
เสียค่าใช้จ่าย  เช่น  การดสูถิติผู้ เข้าชมโฆษณา  การเลือกแสดงโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นต้น) 

สถิตขิองสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล คาดการณ์จ านวนประชากร
ของไทย ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ว่าจะมีจ านวนประชากรทัง้สิน้ 64.6 ล้านคน เป็นชาย 31.4 
ล้าน และหญิง 33.1 ล้าน ในจ านวนนีอ้ยู่ในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 7.79 ล้านคน ช่วงเด็กและ
วยัรุ่น (นกัเรียน นกัศกึษา อาย ุ6-21 ปี) มี 14 ล้านคน จ านวนนีมี้การเข้าถึงและใช้งานอินเตอร์เน็ต 
25 ล้านคน (บริษัท ศนูย์วิจยันวตักรรมอินเตอร์เน็ตไทย จ ากดั, 2555) 

การใช้งานอินเตอร์เน็ตตามภมูิภาค กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลรวมกนัคิดเป็น 1 ใน 3 
ของทัง้ประเทศ และถ้ารวมจงัหวดัอ่ืนๆ ในภาคกลางจะคิดเป็น 1 ใน 2 ของประเทศ ส่วนภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออก และภาคใต้ มีการใช้งานน้อยท่ีสดุ เฉล่ียแล้วประมาณภาคละ 10% 

ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ใช้งานอินเตอร์เน็ต ผู้ชายใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่าผู้หญิง คิดเป็น 55% 
และ 45% ตามล าดบั ในจ านวนนีเ้ป็นนกัเรียนและนกัศกึษาถึง 34% นัน่หมายถึงเป็นผู้ ท่ีมีอายตุ ่า
กวา่ 22 ปีเป็นส่วนใหญ่ (ข้อมลูจากการส ารวจของ True Hit พบว่าเป็นช่วงอาย ุ12-17 ปี เป็นส่วน
ใหญ่) ใน 25 ล้านคนท่ีใช้งานอินเตอร์เน็ต ได้สมคัรเป็นสมาชิกเฟซบุ๊ค (Facebook) 16.4 ล้าน 
Account (ในจ านวนนี ้บางคนมี Account มากกว่า 1 Account) เฉพาะในกรุงเทพมีจ านวน
ผู้ ใช้งาน 8.6 ล้าน Account หรือคิดเป็นคร่ึงหนึ่งของทัง้ประเทศ หมายความว่าถ้ามีการโฆษณา
อะไรบางอยา่งลงบน Facebook จะมีโอกาส 50% ท่ีผู้ รับชมจะอาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ 

จากอัตราการส่งผ่านข้อมูล (Bandwidth) ในประเทศสูงกว่าการเรียกข้อมูลจาก
ตา่งประเทศเกือบ 1 เท่าตวั หมายถึงคนนิยมใช้งานเว็บไซต์ภายในประเทศมากกว่าต่างประเทศ 
หมายถึงเว็บไซต์ท่ีมี Host อยู่ในประเทศไทย ซึ่งโดยมากแล้วเป็นเว็บไซต์ภาษาไทย ท่ีน าเสนอ
ข้อมลู ขา่วสาร หรือกิจการภายในประเทศ 

สถิติจากทรูฮิต (True Hit) ซึ่งเป็นเว็บไซต์จดัอนัดบัความนิยมของเว็บไซต์ในประเทศไทย 
เม่ือปี 2554 พบว่าหมวดเว็บไซต์ยอดนิยมอนัดบั 1 คือหมวดบนัเทิง ตามมาด้วยเกม และเว็บ
บอร์ด  บล็อก  ไดอาร่ี  ทัง้ 3  หมวดนีร้วมกนัคิดเป็น 61% ของทัง้หมด ส่วนอนัดบัถดัมาคือ  ข่าว  
ช็อปปิง้ กีฬา และธุรกิจ ข้อสงัเกตคือ เว็บไซต์ท่ีมีการใช้บริการมาก ส่วนมากเป็นเว็บไซต์ด้านความ
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บนัเทิง และเร่ืองทัว่ๆ ไป มากกว่าเร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเว็บบนัเทิงมีการใช้งานถึง 37.5% 
จากจ านวนการใช้งานทัง้หมด ในขณะท่ีเว็บไซต์ท่ีได้รับความนิยมต ่าสดุ 4 อนัดบัแรก คือ เว็บกลุ่ม
สขุภาพ 0.25%, เว็บอสงัหาริมทรัพย์ 0.72%, และเว็บหนว่ยงานราชการ 1.08% 

ส าหรับอนัดบัเว็บไซต์ท่ีมีผู้ เย่ียมชมสงูสดุ 10 อนัดบัแรก (วดัจากเคร่ืองมือของ True Hit) 
ได้แก่ 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 

สงัเกตว่า 3 อนัดบัแรกเป็นเว็บท่ีเน้นเร่ืองบนัเทิงเป็นหลกั ส่วนอนัดบัท่ี 4 เป็นเว็บท่ีขาย
ความเป็นชุมชนออนไลน์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นนกัเรียน นกัศึกษา ใน 10 อนัดบันี ้มีเว็บท่ี
น าเสนอขา่ว 3 เว็บ และมี 1 เว็บท่ีเป็นเว็บบล็อก 
 

2.5.2 พฤตกิรรมการเข้าถงึข้อมูล หรือพฤตกิรรมการเล่นอินเตอร์เน็ต 
การเข้าถึงข้อมลูโดยการพิมพ์ URL ของเว็บไซต์โดยตรง หรือการคลิกจาก Favourite คิด

เป็น 48% หรือเกือบคร่ึงของการใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นเว็บท่ีเข้าเป็นประจ าอยู่แล้ว ส่วนการเข้า
ผา่น Search Engine และลิง้ค์ท่ีเช่ือมโยงมาจากเว็บไซต์อ่ืนคิดเป็น 38% และ 14% ตามล าดบั ซึ่ง
ในกรณีหลงัมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ 2.56% 

สถิติการกดลิง้ค์จาก Facebook เพ่ือไปยงัเว็บไซต์อ่ืนเพิ่มสูงขึน้จาก 2 แสนครัง้ตอ่เดือน 
เป็น 9 แสนครัง้ภายในปีเดียว และการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์มือถือมีจ านวนเพิ่มมากขึน้
เป็น 3 เทา่ตวั 

ข้อมูลล่าสุดส ารวจโดย Social Inc. เม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 เผยแพร่ท่ี Marketeer 
จ านวนผู้ใช้งาน Facebook ของยงัคงเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองเป็น 28 ล้าน Account โตขึน้ 53% และ
จดัว่ามีอนัดบัการใช้งานเป็นล าดบัท่ี 9 ของโลก โดยใน 28 ล้าน Account นัน้ Active ท่ี 85% 
พฤตกิรรมการใช้งานของ User กว่าคร่ึงคือการโพสต์รูป ตามมาด้วยการ Check-In จนอาจกว่าได้
ว่า ผู้ ใช้งานนิยมเล่าเร่ืองราวต่างๆ ผ่านทางภาพถ่าย และบอกกับเพ่ือนฝงูว่าตอนนีก้ าลงัท าอะไร
อยูท่ี่ไหน สว่นการแชร์ลิง้ค์และวีดีโอ ไมค่อ่ยเป็นท่ีนิยมเทา่ไรนกั 

กลา่วโดยสรุป ในปัจจบุนัผู้คนเร่ิมหนัมาใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แทนส่ือแบบเดิมๆ กนัมากขึน้ 
ในการส่ือสารข้อมลูถึงกนั ซึ่งในช่วงเร่ิมแรก การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ มกัใช้ในลกัษณะของงาน
อดเิรก ส่ือสารกนัระหวา่งตนเองกบัคนรู้จกัใกล้ตวัจากนัน้ได้มีการขยายการประยกุต์ใช้สู่ภาคธุรกิจ 
ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้คนอย่างกว้างขวาง สาเหตสุ าคญัท่ีท าให้ ส่ือสงัคมออนไลน์ได้รับความ
นิยมขึน้เร่ือยๆ มาจากการใช้งานท่ีง่าย เข้าถึงกลุ่มคนได้รวดเร็ว มีการแสดงความคิดเห็นไปมา 
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และส่ือท่ีน ามาแบ่งปันมีลักษณะหลากหลาย รวมทัง้การพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการ
ส่ือสารและอินเทอร์เน็ต ท าให้มีแนวโน้มคอ่นข้างชดัเจนว่า ส่ือสงัคมออนไลน์จะเป็นส่ือหลกัของ
ผู้คนในโลกอนาคตอย่างแท้จริง การใช้เครือข่ายทางสงัคมออนไลน์ในการหาข้อมูลและเพ่ือเป็น
การส่ือสารผ่านส่ือใหม่ในรูปแบบความบนัเทิงด้วยการส่ือสารผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดย
ผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดย Rogers (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541, น.122) ได้ศกึษา
คณุลกัษณะของส่ือใหม่ดงักล่าวนีจ้ะมีผลตอ่เน่ืองไปถึงการเปล่ียนแปลงประสบการณ์มนษุย์และ
สงัคม 3 ประการ คือ  

1) ลกัษณะของ Inactivity ของส่ือ คือ มีการตอบโต้การส่ือสารระหว่าง 2 ฝ่าย การ
ตอบโต้แบบฉับพลันทนัใดจะท าให้มิติทางด้านการละและเทศะของการส่ือสารเปล่ียนแปลงไป
อยา่งมาก 

2) ลกัษณะ Individualize/Demassified แต่เดิมนัน้รูปแบบการส่ือสารมวลชนจะ
เป็นแบบ "มวลชน” ทกุคนจะรอดรูายการทกุอยา่งเหมือนกนั แตเ่ม่ือมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
การส่ือสารแล้วผู้ใช้สารสามารถเลือกใช้ส่ือได้ตามความต้องการ  

3) ลกัษณะ Asynchronous Nature of New Communication สามารถแบง่กนัเป็น
สว่นๆ ได้ เชน่การน าเสนอขา่วสารตา่งๆ การเก็บข้อมลูขา่วสารแยกไว้ในท่ีตา่งๆ ได้ 

กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543, น.105) ได้กล่าวถึงคณุลกัษณะของการส่ือสาร
แบบใหมใ่นรูปแบบอินเตอร์เน็ตไว้ดงันี ้

1) การไหลของข่าวสารจากผู้ส่งหลายคนสู่ผู้ รับหลายคนและเป็นการส่ือสารข้อมูล
ของบคุคลหนึง่หรือกลุม่หนึง่ท่ีสง่ไปยงัศนูย์คอมพิวเตอร์ให้บริการเครือข่ายผู้ ใช้ข่าวสาร  นอกจากนี ้
ยงัลดข้อจ ากดัด้านของเวลา และระยะทางการส่ือสารออกไป เพราะไม่ว่าผู้ส่งสารจะอยู่บริเวณซีก
โลกใดๆ ของโลกก็สามารถส่ือสารกนัได้ 

2) ผู้สง่สารมีความรู้อยา่งมากตอ่ผู้ รับสารเน่ืองจากระบบ Interactive 
3) การแบง่ประเภทของผู้ รับสารสงูมากเป็นรายบคุคล 
4) ระดบัการตอบโต้สงู 
5) ปฏิกิริยาป้อนกลบัมีบ้างแตก็่ยงัมีข้อจ ากดัอาจจะฉบัพลนัหรือต้องรอ 
6) ศกัยภาพในการเก็บรักษาขา่วสารสงูมาก 
7) ลกัษณะอวจันภาษาคอ่นข้างมาก 
8) ผู้ ส่ือสารทัง้สองฝ่ายสามารถควบคมุการไหลของสารได้เทา่เทียมกนั 
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9) การส่ือสารจากจดุศนูย์คอมพิวเตอร์ให้บริการเฉพาะกลุม่คือการส่ือสารจากบคุคล
หนึ่งไปยงัศนูย์บริการโดยท่ีผู้ รับต้องเป็นสมาชิกหรือลงทะเบียนไว้  และการเข้าถึงข้อมูลนีไ้ด้จะ
ต้องการใช้ช่ือและรหสัผา่นด้วย  
 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

อศัรี จารุโกศล และคณะ (2554) ได้ศกึษาปัจจยัด้านจิตสงัคมในผู้สนใจท าศลัยกรรม
ความงาม มีวตัถปุระสงค์เพ่ือส ารวจข้อมลูพืน้ฐาน ลกัษณะประชากรของกลุ่มผู้สนใจท าศลัยกรรม 
ความงาม และเพ่ือศกึษาความแตกตา่งของปัจจยัทางจิตสงัคม วิธีการศกึษา กลุ่มตวัอย่างเป็นผู้ ท่ี
สนใจ และไม่สนใจท าศลัยกรรมความงามซึ่งมีอายรุะหว่าง 18-60 ปี จ านวนทัง้สิน้ 250 ราย เก็บ
ข้อมลูเป็นรายบคุคลโดยใช้แบบสอบวดัปัจจยัด้านจิตสงัคม แบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองฉบบั
รูปภาพ (The Pictorial Thai Self-esteem Scale: PTSS) และแบบวดัสขุภาพจิตในคนไทย (The 
Thai Mental Health Questionnaire: TMHQ) วิเคราะห์ ความแตกตา่งของปัจจยัทางจิตสงัคม
รายด้าน ระหว่างผู้ ท่ีสนใจ และไม่สนใจท าศลัยกรรมความงามโดยใช้ Independent t-test, One-
way ANOVA และ ANCOVA ผลการศึกษาปัจจัยด้านจิตสงัคมท่ีพบความแตกต่างในกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีสนใจท าศลัยกรรม และไม่สนใจท าศลัยกรรมความงาม ได้แก่ ปัจจยัด้านการรับรู้
ภาพลกัษณ์ ปัจจยัด้านส่ือ และการเปรียบเทียบ และปัจจยัด้านสขุภาพจิตในกลุ่มย่อย 3 ด้าน
ได้แก่ อาการซึมเศร้าอาการวิตกกงัวล และ อาการโรคจิต นอกจากนี ้ เม่ือพิจารณาเพิ่มเติมใน 2 
ปัจจยัแรกคือปัจจยั ด้านการรับรู้รูปลกัษณ์ และปัจจยัด้านส่ือและการเปรียบเทียบถึงความเป็น
อิสระต่อกันของตวัแปร พบว่ามีเฉพาะปัจจยัด้านส่ือและการเปรียบเทียบ แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ สรุปผลการศกึษานี ้ชีใ้ห้เห็นวา่แม้ปัจจยัด้านการรับรู้ภาพลกัษณ์ ปัจจยัด้านส่ือ
และการเปรียบเทียบ และปัจจัยด้านสุขภาพจิตจะมีความเก่ียวข้องกับความไม่พึงพอใจใน
รูปลกัษณ์ แตปั่จจยัท่ีเก่ียวข้องมากท่ีสดุกบัผู้ ท่ีไม่พึงพอใจในรูปลกัษณ์ และเลือกท่ีจะแก้ไขปัญหา
โดยการตดัสินใจท าศลัยกรรมความงาม ได้แก่ ปัจจยัด้านส่ือและการเปรียบเทียบ 

ชญาณ ล าเภา (2556) การศกึษาทศันคติ การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแส
เกาหลีนิยม การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศกึษาทศันคติ การรับรู้ และ
พฤติกรรมการบริโภคกระแสแบบเกาหลีนิยม 2) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติและ
ปัจจัยในการบริโภคสินค้าไทยแบบเกาหลีนิยม  โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Method) ใช้วิธีการวิจยัแบบส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมลู จากตวัอย่างท่ีมีอายรุะหว่าง 20-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบรีุ 
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จงัหวดัสมทุรปราการ และจงัหวดัปทมุธานี จ านวน 385 หน่วยตวัอย่าง ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบ
แบง่ชัน้ภูมิสองขัน้ตอน (Two–Stage Stratified Random Sampling) และสถิติท่ีใช้คือสถิติเชิง
พรรณนา การทดสอบคา่เฉล่ียแบบที (t–Test) การทดสอบความแปรปราน (ANOVA) การทดสอบ
คา่ไคสแควร์ และการวิเคราะห์สมัประสิทธิสหความสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Correlation 
Coefficient) ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัทางประชากรท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัทางทศันคติจะ
ประกอบไปด้วย เพศ ระดบัการศกึษา และอาชีพ ส าหรับพฤติกรรมในการรับรู้กระแสจะมาจาก
สองช่องทางหลกั คือ ส่ือโทรทศัน์-วิทย ุ และส่ือออนไลน์ และกลุ่มท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ 
คือ เพ่ือน เม่ือทดสอบตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กนัระหว่างทศันคติตา่งๆ และปัจจยัในการตดัสินใจ
ซือ้พบว่า ปัจจยัด้านคณุคา่ทางสงัคมและการยอมรับจากคนรอบข้างเป็นปัจจยัส าคญัในเกือบทกุ
กลุ่มสินค้าและบริการ นอกจากนี  ้ พบว่า ทิศทางความต้องการของกระแสการตลาดแบบเกาหลี
นิยมยงัอยูใ่นทางบวกทกุกลุม่สินค้าและบริการ โดยส่วนใหญ่เห็นว่ายงัเป็นท่ีต้องของตลาดอีกเป็น
เวลาไมต่ ่ากวา่ 2-5 ปี 

ภคพล เกษรบวั (2555) จากการศกึษาวิจยัอิทธิพลเครือข่ายสงัคมออนไลน์ตอ่การรับรู้กล
ยทุธ์การส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาอิทธิพลของ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีมีตอ่การรับรู้กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในการเข้าถึงกลยุทธ์การ
ส่ือสารการตลาดของการทอ่งเท่ียวแห่งประเทศไทย และเพ่ือศกึษาทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีตอ่
กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Exploratory Research) โดยมุ่งศกึษาประชากรกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย และชาวตา่งประเทศ จ านวน 400 คน ท่ีเป็นกลุ่มแฟนเพจและผู้ติดตามข้อมลูการท่องเท่ียว
ประเทศไทยผ่านระบบสงัคมออนไลน์ และนกัท่องเท่ียวชาวไทย และชาวตา่งประเทศท่ีใช้บริการ
ข้อมลูข่าวสารของส านกังานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยภายในประเทศไทย  จ านวน 15 แห่ง 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่งได้แก่การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) คา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรด้วยสถิติ ผลการศกึษาพบว่า เครือข่ายสงัคมออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบั
การรับรู้กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย โดยกลุ่มนกัท่องเท่ียวมีการ
ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการค้นหาติดตามข้อมูลด้านการบริการท่องเท่ียว  และสามารถรับรู้และ
เข้าถึงกลยุทธ์การตลาดของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ท่ีได้น าข้อมูลด้านบริการการท่องเท่ียวมาประยุกต์พัฒนาเป็น
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แอพพลิเคชั่นท่ีเรียกว่า “Amazing Thailand” ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นกัท่องเท่ียวท่ีนิยมวางแผนการท่องเท่ียวด้วยตนเอง และมีการเตรียมแผนการท่องเท่ียวล่วงหน้า 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบันกัทอ่งเท่ียวในการวางแผนการทอ่งเท่ียว และเอือ้ให้นกัท่องเท่ียวใช้
เวลาท่องเท่ียวนานขึน้และใช้จ่ายมากขึน้ โดยพบว่ามีกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายรุะหว่าง 21-30 ปี 
ซึง่เป็นกลุม่นกัศกึษา และกลุม่เร่ิมวยัท างานท่ีสามารถเข้าถึงส่ือสงัคมออนไลน์มากท่ีสดุ 

พชัร์พิชา ปวนัรักข์พงษ์ (2552) ศกึษาเร่ือง ดารานกัแสดงหญิงกบัศลัยกรรมเสริมความ
งาม งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลท าให้ดารานกัแสดงหญิงตดัสินใจศลัยกรรม
เสริมความงาม รวมถึงผลกระทบตา่งๆ ทัง้ทางด้านบวกและด้านลบจากการท าศลัยกรรมเสริม
ความงามตลอดจนการสร้างคา่นิยมท่ีเหมาะสมและถกูต้องของอาชีพดารานกัแสดงในยคุปัจจบุนั  
โดยกรณีศกึษาเป็นกลุ่มดารานกัแสดงหญิงท่ีผ่านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม  ไม่จากดัอาย ุ
จ านวน 20 คน และดารานกัแสดงหญิงท่ีไม่ได้ท าศลัยกรรมเสริมความงาม จ านวน 5 คน ผล
การศกึษาพบวา่ปัจจยัท่ีท าให้ดารานกัแสดงหญิงตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริมความงามเป็นผลจาก
บทบาททางอาชีพในแง่ของการเป็นดารานกัแสดงท่ีต้องอาศยัหน้าตา  รูปร่างและบคุลิกภาพท่ีดดีู
เป็นองค์ประกอบส าคญั ในวงการบนัเทิงประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ของดารานกัแสดงล้วนผ่าน
การท าศลัยกรรมเสริมความงามมาแล้ว การศลัยกรรมเสริมจมูก เป็นอนัดบัแรกท่ีคนในวงการ
บนัเทิงจะต้องทา รองลงมาคือศลัยกรรมตา และศลัยกรรมเสริมหน้าอก นอกจากบริบททางด้าน
อาชีพจะเป็นตวับงัคบัให้ดารานกัแสดงต้องค านึงถึงเร่ืองความสมบรูณ์ของรูปร่างหน้าตาเป็นหลัก
แล้ว ปัจจยัอ่ืนๆ เชน่ ต้นสงักดัสัง่ให้ท า ดงันัน้การมีหน้าตาและบคุลิกภาพท่ีดดีู นบัว่าเป็นดา่นแรก
ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จได้ ประกอบกับอิทธิพลของส่ือในยุคปัจจุบนั และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ก็มีส่วนท าให้มนุษย์สามารถลบข้อจ ากัดทางธรรมชาติในแง่ของรูปร่างหน้าตาได้ 
ผู้หญิงจึงสามารถออกแบบรูปร่างหน้าตาโดยการศลัยกรรมความงาม  อีกทัง้มาตรฐานความงาม
ของสงัคมท่ีนิยมความงามแบบตาโต จมกูโดง่ อกอึ๋ม จึงท าให้เร่ืองศลัยกรรมความงามจึงเป็นเร่ือง
ปกติท่ียอมรับกันได้ในสังคม  ถึงแม้ว่าการท าศัลยกรรมเสริมความงามของผู้ หญิงเป็นการ
แสดงออกถึงอ านาจของระบบทุนนิยมท่ีมีตอ่ร่ายกายผู้หญิง เธอต้องเผชิญกบัความเจ็บปวดจาก
การท าศลัยกรรมเพ่ือให้ได้มาซึ่งหน้าท่ีการงานและเงินทอง  ไม่ว่าจะเป็นจากแรงผลกัดนั จาก
ค าแนะน าของผู้ ใหญ่ เพ่ือนๆ ในวงการ หรือคนใกล้ชิด หรือแม้กระทัง่เพ่ือเสริมโหงวเฮ้ง เพิ่มความ
มัน่ใจ เป็นต้น นบัวา่เป็นแรงจงูใจท่ีส าคญัในการก่อให้เกิดพฤตกิรรมดงักลา่ว 

พรอมุา วิเศษวฒุิ และคณะ (2549) ศกึษาเร่ือง ทศันคติและการท าศลัยกรรมเพ่ือความ
งามของประชาชนในกรุงเทพมหานคร งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาทศันคติการ
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ท าศลัยกรรมความงามของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
ศลัยกรรมความงามของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 1) ประชาชนส่วน
ใหญ่รู้จักการท าศัลยกรรมมากถึงร้อยละ 94.5 โดยทราบจากดารานักแสดงเป็นส่วนใหญ่ 
ประชาชนมีการกลัวศัลยกรรมเป็นส่วนมากจึงไม่เคยคิดท่ีจะท าศัลยกรรม  แต่อาชีพท่ีนิยม
ท าศลัยกรรมเป็นส่วนมากได้แก่ อาชีพดารานกัแสดง 2) ประชาชนส่วนใหญ่ๆ ไม่เคยท าศลัยกรรม 
แต่มีประชาชนส่วนหนึ่งท าศลัยกรรมมากกว่า 3 ครัง้ ร้อยละ 1.5 และประชาชนท่ีมีโอกาส
ท าศลัยกรรมสว่นใหญ่คดิจะท าศลัยกรรมส่วนจมกูมากท่ีสดุ และโรงพยาบาลเอกชนเป็นสถานท่ีท่ี
ประชาชนไว้วางใจท่ีจะเข้าไปท าศลัยกรรมมากท่ีสดุ 3) ประชาชนได้รับข้อมลูการท าศลัยกรรมจาก 
ส่ือโฆษณา โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือ เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ส่ือบคุคล เช่น เพ่ือน และบคุคล
รอบข้าง อนัดบัสามคือ ดารานกัแสดง และอนัดบัสดุท้ายคือ โรงพยาบาล  

กชมน วิบลูย์จนัทร์ (2549) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการศนูย์ศลัยกรรม
ความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ศัลยกรรมความงามของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  และ
เปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ศัลยกรรมความงามของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะส่วนบคุคล ผลการศกึษาพบว่า 1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงจ านวน 184 คน มีอายรุะหว่าง 21-30 ปี จ านวน 136 คน อาชีพพนกังานเอกชน
จ านวน 69 คน การศกึษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 171 คน รายได้ระหว่าง 10,001-30,000 บาท 
จ านวน 120 คน 2) ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการศนูย์ศลัยกรรมความงามของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีน้าหนักการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก  ทางด้านรายได้พบว่า 
ผู้บริโภคมีปัจจยัการตดัสินใจมากท่ีสุดในด้านบคุลากรผู้ ให้บริการเป็นอนัดบัแรก  รองลงมาได้แก่ 
ด้านการเสริมบคุลิกภาพ ความเช่ือเก่ียวกบัโหงวเฮ้งและ   นรลกัษณ์ศาสตร์ ด้านสถานท่ี และด้าน
บคุคลท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจท าศลัยกรรม  

วาทินี เรือนไทย (2549) ศึกษาเร่ือง การเปิดรับส่ือและทัศนคติของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอ่การท าศลัยกรรมเสริมความงาม โดยศกึษาเฉพาะวยัรุ่นท่ีมีความสนใจแต่
ยงัไม่ได้ท าศลัยกรรมในช่วงอายุตัง้แต่ 18-25 ปี ทัง้เพศชายและเพศหญิงท่ีอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า 1) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ทัง้สิน้ 400 คน เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย มีอายรุะหว่าง 22-25 ปี มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี และมีสถานะเป็นนิสิต/
นกัศกึษา โดยมีรายได้ประจาตอ่เดือนน้อยกว่า 10,000 บาทมีจ านวนมากท่ีสดุ 2) กลุ่มตวัอย่างได้
รับรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการท าศลัยกรรมเสริมความงามจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสดุ  รองลงมาคือ 
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หนงัสือพิมพ์ และส่ือท่ีเปิดรับน้อยท่ีสดุคือ ส่ืออ่ืนๆ ซึ่งระบเุป็นโฆษณาท่ีอยู่ในตู้ โทรศพัท์ และติดท่ี
รถแท็กซ่ี ส่ือท่ีสามารถให้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือ การแนะน าจาก
ศลัยแพทย์ รองลงมาคือ การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ทางโทรทศัน์ และส่ือทางการแนะนา
จากนกัแสดงนกัร้อง นกัการเมืองเป็นส่ือท่ีน้อยท่ีสดุ 3) กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
การท าศลัยกรรมเสริมความงามในระดบัปานกลาง มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวการท าศลัยกรรม
จมกูมากท่ีสดุ รองลงมาคือ การทาตาสองชัน้ และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการเสริมเต้านม
น้อยท่ีสุด 4) กลุ่มตวัอย่างท าศลัยกรรมความงามมีเหตผุลเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง  เช่น 
จมกูแบน ตาชัน้เดียว หน้าอกเล็กมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ช่วยสร้างความมัน่ใจในตนเองและเพ่ือ
แก้ปัญหาความพิการแตก่ าเนิด เพ่ือแก้ปัญหาความพิการภายหลงัอบุตัิเหตุ ต้องการปรับเปล่ียน
หน้าตา หรือรูปร่างเฉพาะบางส่วนให้ตรงกบัโหงวเฮ้ง โชคชะตาราศีและการท านายตา่งๆ จ านวน
เทา่กนั กลุม่ตวัอยา่งมีทศันคตติอ่การท าศลัยกรรมเสริมความงามโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 5) 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จ านวน 268 คนมีแนวโน้มการตดัสินใจไม่ท าศลัยกรรมเสริมความงาม
แน่นอนมากท่ีสดุ รองลงมาคือยงัไม่แน่นอน มีจ านวน 111 คน และวยัรุ่นมีแนวโน้มการตดัสินใจ
ท าศลัยกรรมเสริมความงามแนน่อนน้อยท่ีสดุจ านวน 21 คน  

ปณิชา นิตพิรมงคล (2554) ได้ศกึษาเก่ียวกบัพฤตกิรรมการใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน อายตุัง้แต ่19-40 ปี พบว่าคนวยัท างาน ร้อย
ละ 46.6 เข้าใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook มากท่ีสดุ รองลงมาคือ Google Plus 
คดิเป็นร้อยละ 20.7 เข้าใช้บริการ Twitter คดิเป็นร้อยละ 14.6 ช่วงเวลาท่ีใช้งาน คนวยัท างานส่วน
ใหญ่ร้อยละ 38.5 ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ช่วงเวลา 22.00 – 24.00 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 
16.00-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 24.5 เวลา 12.00-16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 18.0 ส่วนช่วง 9.00-
12.00 และหลงั 24 นาฬิกาถึง 6 โมงเช้า มีผู้ ใช้งานน้อยท่ีสดุ ความถ่ีในการใช้งาน ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 53.0 ใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 1-3 ครัง้ตอ่วนัรองลงมาใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 4-6 ครัง้ตอ่
วนั คิดเป็นร้อยละ 26.5 ระยะเวลาใช้งานเฉล่ีย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.25 ใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฉล่ีย 1-2 ชัว่โมงตอ่วนั รองลงมาใช้มากกว่า 3 ชัว่โมงตอ่วนัจ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.25 ใช้ 2-3 ชัว่โมงตอ่วนั จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 สถานท่ีท่ีใช้งาน 44.7 เข้าใช้
เว็บไซต์เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ท่ีท่ีพกั รองลงมาท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 34.9 เข้าใช้เว็บไซต์ท่ีร้าน
อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ เข้าใช้เว็บไซต์ท่ีสถานศกึษาคิดเป็นร้อยละ 7.0 และเข้าใช้เว็บไซต์ร้านกาแฟน้อย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ และจุดประสงค์ในการใช้งาน  กิจกรรมท่ีคนวัยท างานท าเม่ือเข้าเว็บไซต์
ประเภทเครือข่ายสงัคมออนไลน์ร้อยละ 19.7 จะเข้าเว็บไซต์เครือข่ายส่ือออนไลน์เพ่ือสนทนากับ
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เพ่ือน รองลงมา จะเข้าเว็บไซต์เพ่ืออพัเดทข้อมูลส่วนตวัหรือรูปภาพ คิดเป็นร้อยละ 15.0 เข้า
เว็บไซต์เพ่ือหาข้อมูล / แลกเปล่ียนข้อมลู คิดเป็นร้อยละ 13.0 เข้าเว็บไซต์ เพ่ือ Like (ถูกใจ) คิด
เป็นร้อยละ 11.5 เข้าเว็บไซต์เพ่ือเล่นเกมคิดเป็นร้อยละ 10.4 เข้าเว็บไซต์เพ่ือติดตามข่าวสารของ
สินค้าผลิตภณัฑ์ หรือบริการตา่งๆ คิดเป็นร้อยละ 8.4 เข้าเว็บไซต์  นอกจากนัน้ยงัมีวตัถปุระสงค์
อ่ืนๆ อีก แตก่ระจดักระจายเกินกวา่จะก าหนดทิศทางได้ 

ยภุาพร ขจรโกศล (2556) การน าเสนอตวัแบบด้านบวกของการท าศลัยกรรมเสริมความ
งามในนิตยสารแฟชัน่และบนัเทิงไทยและการตอบสนองของวยัรุ่นสตรีไทยเพ่ือศกึษาบทบาทการ
เปิดรับการน าเสนอแบบด้านบวกของการท าศลัยกรรมเสริมความงามในนิตยสารแฟชัน่และบนัเทิง
ไทยท่ีมีทศันคติและความตัง้ใจในการท าศัลยกรรมเสริมความงามผลการวิเคราะห์พบว่าปริมาณ
การเปิดรับนิตยสารและการรับรู้ทางบวกสง่ผลตอ่ทศันคตกิารท าศลัยกรรมเสริมความงามตามท่ีได้
ตัง้สมมติฐานไว้ อย่างไรก็ดีผลการวิเคราะห์ความถดถอย บ่งชีว้่า ท่าทีของกลุ่มอ้างอิงท่ีมีต่อ
ศลัยกรรมเสริมความงามไมส่ง่ผลตอ่ความตัง้ใจศลัยกรรมเสริมความงาม 

กญัญารัตน์ เหลา่ประเสริฐศรี (2555) ได้ศกึษาการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการศลัยกรรมตกแตง่ความงามในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฤติกรรม
ของผู้ ใช้บริการศลัยกรรมตกแตง่ความงาม ศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกใช้บริการ  และสิ่งท่ี
ผู้ ใช้บริการต้องการให้สถานปรกอบการปรับปรุงแก้ไข ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุส าคญัท่ีท าให้
ท าศลัยกรรมตกแตง่ความงามคือเพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจในตนเอง รองลงมาเพ่ือความก้าวหน้า
ในด้านการงาน สว่นสถานประกอบการ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ทราบจากการแนะน าจากเพ่ือนหรือ
คนใกล้ชิด มีความถ่ีในการใช้บริการ 1 ครัง้มากท่ีสดุ ประเภทของศลัยกรรมท่ีท ามากท่ีสดุคือ การ
รักษาสิว ในด้านความพงึพอใจในการท าศลัยกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการ 
1 ครัง้ มีความพึงพอใจในครัง้ล่าสุดมากท่ีสุด ส่วนปัจจยัส าคญัท่ีท าให้กลุ่มตวัอย่างเลือกท่ีจะ
ท าศลัยกรรมคือ ด้านช่ือเสียง มากท่ีสดุ 

Quick (2009) ศกึษาเร่ือง ผลกระทบของการชมภาพยนตร์ชดุเร่ือง Grey's Anatomy ท่ีมี
ผลตอ่แนวคิดของแพทย์และความพึงพอใจของคนไข้ โดยส ารวจผู้ชม Grey’s Anatomy ซึ่งเป็น
ละครโทรทัศน์ท่ีท าให้ผู้ ชมได้เห็นขัน้ตอนการท างานในแต่ละวันของโรงพยาบาล จึงท าให้ผู้ ชม
สมัผสักับรูปแบบของความกล้าหาญของแพทย์ และอาจได้รับการปลูกฝังว่าแพทย์มีความกล้า
หาญ ผู้วิจยัสนันิษฐานว่าผู้ ท่ีช่ืนชอบละคร Grey's Anatomy และดลูะครทุกตอน จะถูกปลกูฝัง
จากการดโูทรทศัน์ตามทฤษฎีการปลูกฝังของ Gerbner (Gerbner & Gross, 1976) Quick ให้
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 259 คน ดลูะคร Grey's Anatomy จ านวน 32 ตอน และส ารวจความคิดเห็น
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ของผู้ รับสารว่ามีการรับรู้น่าเช่ือถือของละคร Grey's anatomy การรับรู้ความกล้าหาญของแพทย์ 
และความพึงพอใจต่อแพทย์ในโลกแห่งความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไร ผลการวิจยัพบว่า  ผู้ ที่ชม 
Grey’s Anatomy บอ่ยครัง้จะเชื่อว่าแพทย์ในโลกแห่งความเป็นจริงมีความกล้าหาญ ซึ่งจะ
น าไปสู่ความพึงพอใจท่ีมากขึน้เม่ือไปรับการรักษาจากแพทย์จริงๆ  



 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

การศกึษาอิทธิพลของส่ือออนไลน์ (Online Media) ท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจท าศลัยกรรมของ
ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) 
ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้

3.1 รูปแบบการวิจยั 
3.2 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์  

 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
 

การวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรท่ีเลือกในการวิจัยครัง้นีไ้ด้แก่ กลุ่มผู้หญิงท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทัง้หมด 2,991,331 คน (ส านกับริหารการทะเบียน กรมปกครอง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556) อย่างไร
ก็ดี ผู้ วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรเพศหญิงท่ีใช้ส่ือออนไลน์ ดังนัน้ จึงเลือกวิธีก าหนดกลุ่ ม
ตวัอย่างแบบไม่ทราบคา่ประชากร ผู้ วิจยัได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยการเปิดตารางของ  
Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากับร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาดท่ี
ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 จึงได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างอย่างน้อย จ านวน 400 คน  ตามตาราง 
Yamene (1973 อ้างถึงใน ศริิลกัษณ์ สวุรรณวงศ์, 2538) 
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วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง ผู้วิจยัจะท าการสุ่มตวัอย่าง โดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพ่ือเลือกกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มผู้หญิงท่ีใช้ส่ือออนไลน์ (Online Media) และ
มีความสนใจหรือเคยพบเห็นส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการท าศลัยกรรมทางส่ือสังคม
ออนไลน์ (Online Media) ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ และท าแบบสอบถามแบบ
ออนไลน์ โดยน ามาไว้ท่ีหน้า Facebook ของ Bloger คณุ Jiraporn Buranapong (Sp Saypan) 
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
ผู้วิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยแบบสอบถามแบง่

ออกเป็น 4 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ อาย ุ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน มีจ านวนทัง้หมด 4 ข้อ เป็นค าถามท่ีมี
ตวัเลือกหลายตวัเลือก (Multiple Choices Question) โดยให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการการเปิดรับส่ือของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ 
ความถ่ี ช่วงเวลา เคร่ืองมือในการเปิดรับ ประเภทของส่ือออนไลน์ท่ีเปิดรับ ประเภทของการ
ท าศลัยกรรม เหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลูของการท าศลัยกรรม เป็นค าถามแบบ Likert Scale โดยพฒันา
จาก ทฤษฎีการปลกูฝัง 

แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Likert Scale) โดยเลือก
ค าตอบจากท่ีก าหนดไว้ 5 ระดบั คือ 

คะแนน การแปลความหมาย  
5 หมายถึง เปิดรับมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง เปิดรับมาก 
3 หมายถึง เปิดรับปานกลาง 
2 หมายถึง เปิดรับน้อย 
1 หมายถึง เปิดรับน้อยท่ีสดุ 

วิธีการแปรผลแบบทดสอบส่วนนีไ้ด้คา่เฉล่ีย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน (SD) เป็นดชันีในการ
แบ่งระดบัการประเมินซึ่งก าหนดเป็น 5 ระดบั และในแต่ละระดบัมีค่าพิสยัท่ีได้จากการค านวณ
จากสตูร ดงันี ้
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พิสยั  =  คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
     จ านวนชัน้  

=  5 – 1 
       5  

=   0.80 
น าชว่งคะแนนท่ีได้นี ้ไปบวกเพิ่มจากคา่ต ่าสงู ซึง่จะได้แตล่ะชว่งคะแนน ดงันี ้

ระดบัมากท่ีสดุ  คือ  คะแนนตัง้แต ่ 4.21-5.00 
ระดบัมาก  คือ คะแนนตัง้แต ่ 3.41-4.20  
ระดบัปานกลาง  คือ คะแนนตัง้แต ่ 2.61-3.40 
ระดบัน้อย  คือ คะแนนตัง้แต ่ 1.81-2.60 
ระดบัน้อยท่ีสดุ  คือ คะแนนตัง้แต ่ 1.00-1.80 

ตอนท่ี 3 การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์  ได้แก่  ส่ือเฟซบุ๊ค เช่น
ป้ายโฆษณา ค าพดูชวนเช่ือ ภาพชวนเช่ือฯ ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท าศลัยกรรมท าศลัยกรรม เป็น
ค าถามแบบ Likert Scale 

แบบสอบถามตอนท่ี 3 เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Likert Scale) โดยเลือก
ค าตอบจากท่ีก าหนดไว้ 5 ระดบั คือ 

คะแนน   การแปลความหมาย  
5 หมายถึง   มีความเช่ือถือมากท่ีสดุ  
4 หมายถึง   มีความเช่ือถือมาก  
3 หมายถึง   มีความเช่ือถือปานกลาง  
2 หมายถึง   มีความเช่ือถือน้อย  
1 หมายถึง   มีความเช่ือถือน้อยท่ีสดุ 

วิธีการแปรผลแบบทดสอบส่วนนีไ้ด้คา่เฉล่ีย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน (SD) เป็นดชันีในการ
แบ่งระดบัการประเมินซึ่งก าหนดเป็น 5 ระดบั และในแต่ละระดบัมีค่าพิสยัท่ีได้จากการค านวณ
จากสตูร ดงันี ้
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พิสยั  =  คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
     จ านวนชัน้  

=  5 – 1 
       5  

=   0.80 
น าชว่งคะแนนท่ีได้นี ้ไปบวกเพิ่มจากคา่ต ่าสงู ซึง่จะได้แตล่ะชว่งคะแนน ดงันี ้

ระดบัมากท่ีสดุ  คือ  คะแนนตัง้แต ่ 4.21-5.00 
ระดบัมาก  คือ คะแนนตัง้แต ่ 3.41-4.20  
ระดบัปานกลาง  คือ คะแนนตัง้แต ่ 2.61-3.40 
ระดบัน้อย  คือ คะแนนตัง้แต ่ 1.81-2.60 
ระดบัน้อยท่ีสดุ  คือ คะแนนตัง้แต ่ 1.00-1.80 

 ตอนท่ี 4 การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม หมายถึง  การรับรู้  
รับทราบ  เปิดรับข้อมลูท่ีเป็นเนือ้หาในเชิงบวก  หรือเนือ้หาท่ีสนบัสนนุการท าศลัยกรรมว่าเป็นสิ่งท่ี
ดี  มีข้อดี  และเป็นประโยชน์ เก่ียวกบัศลัยกรรมเสริมความงามเป็นค าถามแบบ Likert Scale 

แบบสอบถามตอนท่ี 4 เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Likert Scale) โดยเลือก
ค าตอบจากท่ีก าหนดไว้ 5 ระดบั คือ 

คะแนน      การแปลความหมาย  
5 หมายถึง   การรับรู้ความนา่เช่ือถือมากท่ีสดุ  
4 หมายถึง   การรับรู้ความนา่เช่ือถือมาก  
3 หมายถึง   การรับรู้ความนา่เช่ือถือปานกลาง  
2 หมายถึง   การรับรู้ความนา่เช่ือถือน้อย  
1 หมายถึง   การรับรู้ความนา่เช่ือถือน้อยท่ีสดุ 

วิธีการแปรผลแบบทดสอบส่วนนีไ้ด้คา่เฉล่ีย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน (SD) เป็นดชันีในการ
แบ่งระดบัการประเมินซึ่งก าหนดเป็น 5 ระดบั และในแต่ละระดบัมีค่าพิสยัท่ีได้จากการค านวณ
จากสตูร ดงันี ้
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พิสยั  =  คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
     จ านวนชัน้  

=  5 – 1 
       5  

=   0.80 
น าชว่งคะแนนท่ีได้นี ้ไปบวกเพิ่มจากคา่ต ่าสงู ซึง่จะได้แตล่ะชว่งคะแนน ดงันี ้

ระดบัมากท่ีสดุ  คือ  คะแนนตัง้แต ่ 4.21-5.00 
ระดบัมาก  คือ คะแนนตัง้แต ่ 3.41-4.20  
ระดบัปานกลาง  คือ คะแนนตัง้แต ่ 2.61-3.40 
ระดบัน้อย  คือ คะแนนตัง้แต ่ 1.81-2.60 
ระดบัน้อยท่ีสดุ  คือ คะแนนตัง้แต ่ 1.00-1.80 

ตอนท่ี 5 มีความตัง้ใจท าศลัยกรรม  หมายถึง  การตดัสินใจหรือมีความมุ่งมั่นท่ีจะ
ท าศลัยกรรมของกลุม่ประชากรตวัอยา่งเป็นค าถามแบบ Likert Scale 

แบบสอบถามตอนท่ี 5 เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Likert Scale) โดยเลือก
ค าตอบจากท่ีก าหนดไว้ 5 ระดบั คือ 

คะแนน      การแปลความหมาย  
5 หมายถึง   มีความตัง้ใจท าศลัยกรรมมากท่ีสดุ  
4 หมายถึง   มีความตัง้ใจท าศลัยกรรมมาก  
3 หมายถึง   มีความตัง้ใจท าศลัยกรรมปานกลาง  
2 หมายถึง   มีความตัง้ใจท าศลัยกรรมน้อย  
1 หมายถึง   มีความตัง้ใจท าศลัยกรรมน้อยท่ีสดุ 

วิธีการแปรผลแบบทดสอบส่วนนีไ้ด้คา่เฉล่ีย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน (SD) เป็นดชันีในการ
แบ่งระดบัการประเมินซึ่งก าหนดเป็น 5 ระดบั และในแต่ละระดบัมีค่าพิสยัท่ีได้จากการค านวณ
จากสตูร ดงันี ้

พิสยั  =  คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
     จ านวนชัน้  

=  5 – 1 
       5  

=   0.80 
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น าชว่งคะแนนท่ีได้นี ้ไปบวกเพิ่มจากคา่ต ่าสงู ซึง่จะได้แตล่ะชว่งคะแนน ดงันี ้
ระดบัมากท่ีสดุ  คือ  คะแนนตัง้แต ่ 4.21-5.00 
ระดบัมาก  คือ คะแนนตัง้แต ่ 3.41-4.20  
ระดบัปานกลาง  คือ คะแนนตัง้แต ่ 2.61-3.40 
ระดบัน้อย  คือ คะแนนตัง้แต ่ 1.81-2.60 
ระดบัน้อยท่ีสดุ  คือ คะแนนตัง้แต ่ 1.00-1.80 

 
ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้าง ดงันี ้
1) การสร้างเคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจยัครัง้นี  ้ ผู้วิจัย

ด าเนินการจดัท าโดยใช้กรอบความคดิของการวิจยั ทฤษฎีการปลกูฝัง 
2) น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ เสนอให้กรรมการท่ีปรึกษาและผู้ทรงคณุวฒุิ เพ่ือตรวจ

แก้ไขและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
3) ผู้ วิจัยท าการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์และผู้ทรงคณุวฒุิแล้ว น าเสนอประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity) และความถกูต้องของค าถามก่อนน าไปทดลองใช้ 

4) น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้ทรงคณุวฒุิมาปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าเสนอ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความสมบรูณ์อีกครัง้และน าไปลองใช้  (Try out) กบักลุ่มท่ี
ไม่ใช่ประชากรเป้าหมายแต่มีคณุลกัษณะคล้ายคลึงกนั ได้แก่ กลุ่มผู้หญิงท่ีใช้ส่ือเครือข่ายทาง
สงัคมออนไลน์ (Social Network) ในจงัหวดัอ่ืนๆ จ านวน 41 คน แล้วน าผลมาหาคา่ความเช่ือมัน่ 
(Reliability) เท่ากับ 0.971 โดยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอน
บดั (Cronbach) 
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการรวบรวมข้อมลู ดงันี ้ 
ผู้วิจยัได้ท าการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่าง โดยแจกเฉพาะกลุ่มผู้หญิงท่ีใช้ส่ือ

ออนไลน์ (Online Media) ท่ีสนใจและและเคยพบเห็นการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการ
ท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์ (Online Media) และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 419 
คน เทา่นัน้ 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 
ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูตามขัน้ตอน ดงันี ้
1) ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามทกุฉบบั จ านวน 419 ฉบบั จากนัน้จดั

หมวดหมูข่องข้อมลูเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 
2) น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาลงรหสั (Coding Sheet) ตามท่ีก าหนดรหสัไว้

ลว่งหน้า 
3) น าข้อมลูท่ีลงรหสัแล้วไปบนัทกึในแบบ เพ่ือประมวลผลข้อมลูด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
4) การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดงันี ้

(1) แบบสอบถามตอนท่ี 1 และแบบสอบถามตอนท่ี 2 ได้แก่ สถานภาพส่วนบคุคล 
ได้แก่ อาย ุระดบัการศกึษา  อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน และแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
การเปิดรับส่ือของกลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ความถ่ี ช่วงเวลา ประเภทของส่ือออนไลน์ท่ีเปิดรับ ประเภท
ของการศลัยกรรมท่ีเลือกชม เหตผุลท่ีท า และการเปิดดขู้อมลูของการท าศลัยกรรม โดยใช้สถิติคา่
ร้อยละ (Percentage) 

(2) แบบสอบถามตอนท่ี 2-5 ในเร่ืองการเปิดรับ การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือ
โฆษณาบนส่ือออนไลน์ การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม และความ
ตัง้ใจในการท าศลัยกรรมของกลุ่มตวัอย่าง ใช้สถิติ คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์การ
แปลผลคา่เฉล่ียของคะแนน 

5) การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) ใช้วิเคราะห์ข้อมลู
เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 

(1) สมมติฐานท่ี 1-3 ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความตัง้ใจ
ท าศลัยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนัหรือไม่ ใช้สถิติ F-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (OneWayAnalysis of Variance) เพ่ือทดสอบความแตกต่างคา่เฉล่ีย
ของกลุม่ประชากร ท่ีมากกวา่ 2 กลุม่ 

(2) สมมติฐานท่ี 4-6 วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation) เพ่ือหาค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองตวั ท่ีแตล่ะตวัตา่งมี
ระดบัการวดัของข้อมลูมากกวา่สองตวัขึน้ไป  
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เกณฑ์การแปลความหมายมีดงันี ้

1.0 หมายความวา่ มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งสมบรูณ์ 

.80-.99 หมายความวา่ มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งสงู 

.60-.79  หมายความวา่ มีความสมัพนัธ์กนัคอ่นข้างสงู 

.40-.59  หมายความวา่ มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัเฉล่ีย 

.20-.39  หมายความวา่ มีความสมัพนัธ์กนัคอ่นข้างต ่า 

.00-.19  หมายความวา่ ไมมี่ความสมัพนัธ์กนัเลย 



 

บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของส่ือออนไลน์ (Online Media) ท่ีมีผลต่อความตัง้ใจ
ท าศลัยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร” ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบั ดงันี ้
 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู และเพ่ือให้ส่ือความหมายได้
เข้าใจตรงกนั ผู้วิจยัจงึก าหนดสญัลกัษณ์และความหมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  

 X  แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 
 S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 F แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F-distribution 

r แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Product Moment Correlation  
  Coefficient) 
P แทน ความนา่จะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS แทน คา่คะแนนเฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
df แทน ระดบัชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
 

4.2 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.2.1 ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
4.2.2 ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ 
4.2.3 ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์การรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ 



63 

4.2.4 ตอนท่ี 4  การวิเคราะห์การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความ
งาม 

4.2.5 ตอนท่ี 5  การวิเคราะห์ความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม 
4.2.6 ตอนท่ี 6  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 
4.2.1 ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้หญิงท่ีใช้ส่ือออนไลน์ (Online Media) และอาศยัอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ในรูปของตารางแสดงเป็นคา่ความถ่ี คา่ร้อยละ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมลูทัว่ไป 

(n=419) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

อายุ   
ต ่ากว่า 20 ปี 42 10.02 
21-30 ปี 192 45.82 
31 ปีขึน้ไป 185 44.15 

ระดับการศึกษา   
ต ่ากว่าปริญญาตรี 48 11.46 
ปริญญาตรี 278 66.35 
สงูกวา่ปริญญาตรี 93 22.20 

อาชีพ   
นกัเรียน/นกัศกึษา 67 15.99 
พนกังานบริษัทเอกชน 261 62.29 
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 35 8.35 
ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย/แมบ้่าน 56 13.37 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
น้อยกวา่ 10,000 บาท 63 15.04 
10,001 – 20,000 บาท 66 15.75 
20,001 – 30,000 บาท 133 31.74 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ่) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
30,001 – 40,000 บาท 53 12.65 
40,001 – 50,000 บาท 42 10.02 
มากกวา่ 50,001 ขึน้ไป 62 14.80 

 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงให้เห็นข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างผู้หญิงท่ีใช้ส่ือออนไลน์ (Online 

Media) และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ดงันี ้ 
อาย ุพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาย ุ 21-30 ปี จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 45.82 

รองลงมาคือ อาย ุ31 ปีขึน้ไป  จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ  44.15 และน้อยท่ีสดุคือ อายุต ่า
กวา่ 20 ปี  จ านวน 42 คน  คดิเป็นร้อยละ 10.02 ตามล าดบั  

ระดบัการศกึษา  พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี  จ านวน 278 
คน คิดเป็นร้อยละ 66.35 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 
และน้อยท่ีสดุคือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 48  คน  คดิเป็นร้อยละ 11.46 ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 261 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.29 รองลงมาคือ อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 15.99 
และน้อยท่ีสดุคือ ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน 35 คน  คดิเป็นร้อยละ 8.35 ตามล าดบั  

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  20,001 – 
30,000 บาท จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 31.74 รองลงมาคือ มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  10,001 
– 20,000 บาท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ  15.75 และน้อยท่ีสุดคือ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  
40,001 – 50,000 บาท จ านวน 42 คน  คดิเป็นร้อยละ 10.02 ตามล าดบั  

 
4.2.2 ตอนที่ 2  การวิเคราะห์พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ 
การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ น าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของตารางแสดงเป

คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4.2- 4.7 
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ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของการเปิดรับส่ือออนไลน์ 
(n=419) 

ส่ือออนไลน์ 
(Online Media) 

มี ไม่มี 
จ านวน (คน) ร้อยละ (%) จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

Facebook 414 98.81 5 1.19 
Twitter 104 24.82 315 75.18 
Line 411 98.09 8 1.91 
Youtube 169 40.33 250 59.67 
Instagram 233 55.61 186 44.39 
Website 90 21.48 329 78.52 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ หญิงในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีบัญชี

รายช่ือ (Account) Facebook  จ านวน 414 คน คิดเป็นร้อยละ 98.81 รองลงมาคือ Line จ านวน 
411 คน คิดเป็นร้อยละ  98.09 และน้อยท่ีสดุคือ Website  จ านวน 90  คน  คิดเป็นร้อยละ 21.48 
ตามล าดบั  
  
ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ 

(n=419) 
พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ความถี่ในการเปิดรับส่ือออนไลน์   
มากกวา่ 1 ครัง้ตอ่วนั 363 86.63 
วนัละ 1 ครัง้ 39 9.31 
2-3 วนัครัง้ 12 2.86 
สปัดาห์ละ 1 ครัง้ 2 0.48 
มากกวา่สองสปัดาห์ 1 ครัง้ 3 0.72 

ช่วงเวลาในการเปิดรับส่ือออนไลน์   
ชว่งเช้า (06:00-11:00 น.) 92 21.96 
ชว่งเท่ียงวนั  (11:01-16:00 น.) 61 14.56 
ชว่งเย็น (16.01- 21.00 น.) 157 37.47 
ชว่งกลางคืน (21:01- 01:00 น.) 108 25.78 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ่) 
 

พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ชว่งเช้ามืด (01:00-06:00 น.) 1 0.24 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารในแต่ละครัง้    
ต ่ากว่า 15 นาที 34 8.11 
15 - 30 นาที 207 49.40 
30-60 นาที 89 21.24 
1 - 2 ชัว่โมง 39 9.31 
มากกวา่ 2  ชัว่โมง 50 11.93 

 
จากตารางท่ี 4.3 แสดงให้เห็นพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ดงันี ้ 
ความถ่ีในการเปิดรับส่ือออนไลน์  พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครส่วน

ใหญ่เปิดรับส่ือออนไลน์มากกว่า 1 ครัง้ตอ่วนั จ านวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 86.63 รองลงมาคือ 
วนัละ 1 ครัง้  จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ  9.31 และน้อยท่ีสดุคือ สปัดาห์ละ 1 ครัง้ จ านวน 2  
คน  คดิเป็นร้อยละ 0.48 ตามล าดบั  

ช่วงเวลาในการเปิดรับส่ือออนไลน์  พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่เปิดรับส่ือออนไลน์ ช่วงเย็น (16.01- 21.00 น.) จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 37.47 
รองลงมาคือ ช่วงกลางคืน (21:01- 01:00 น.)  จ านวน  108 คน คิดเป็นร้อยละ  25.78 และน้อย
ท่ีสดุคือ ชว่งเช้ามืด (01:00-06:00 น.) จ านวน  1  คน  คดิเป็นร้อยละ 0.24 ตามล าดบั 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการเปิดรับข้อมลูขา่วสารในแตล่ะครัง้  พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ใช้เวลาเปิดรับข้อมูลข่าวสารโดยเฉล่ียในแต่ละครัง้ 15 - 30 นาที 
จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40รองลงมาคือ 30-60 นาที จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ  
21.24 และน้อยท่ีสดุคือ ต ่ากวา่ 15 นาทีจ านวน 34 คน  คดิเป็นร้อยละ 8.11 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการใช้ส่ือออนไลน์ในการเปิดรับ
ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการท าศลัยกรรม 

(n=419)  

การใช้ส่ือออนไลน์ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 
เก่ียวกับการท าศัลยกรรม X  S.D. ระดับ อันดับ 

1.  Facebook ของเพ่ือน หรือ แฟนเพจของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงามตา่งๆ 

3.683 1.025 มาก 1 

2. Facebook ของคลินิกศลัยกรรม เชน่   Medmitic by 
Meko, โรงพยาบาลศลัยกรรมตกแตง่กมล,โรงพยาบาล
ยนัฮี 

3.348 1.075 ปานกลาง 3 

3.  การกดไลค์,การกดแชร์, หรือการแสดงความคดิเห็น
ของเพ่ือนท่ีพบจากหน้าหลกั ของ เฟสบุ๊ค (Facebook) 

3.663 1.049 มาก 2 

4.  Twitter ของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 1.819 .878 น้อย 8 
5.  Line  ของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 2.585 1.100 น้อย 4 
6.  Youtube เก่ียวกบัการท าศลัยกรรม 2.527 1.099 น้อย 5 
7.  Instagram ของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 2.298 1.134 น้อย 7 
8.  Website ของคลินิกศลัยกรรมความงาม 2.439 1.349 น้อย 6 

เฉล่ียรวม 2.798 .710 ปานกลาง  
 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการใช้ส่ือออนไลน์ใน

การเปิดรับข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการท าศลัยกรรม อยู่ในระดบัปานกลาง (X =2.798, S.D.=.710)  
เม่ือแยกพิจารณาในแตล่ะส่ือออนไลน์ พบว่า ส่ือออนไลน์ท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ Facebook ของ

เพ่ือน หรือ แฟนเพจของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามต่างๆ (X =3.683, S.D.= 1.025) อยู่ใน
ระดบัมาก รองลงมาคือ  การกดไลค์,การกดแชร์, หรือการแสดงความคิดเห็นของเพ่ือนท่ีพบจาก

หน้าหลกั ของ เฟสบุ๊ค (Facebook) (X =3.663, S.D.= 1.049) อยูใ่นระดบัมาก ส่วนส่ือออนไลน์ท่ี

มีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ คือ Twitter ของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม (X =1.819, S.D.= .878) อยู่ใน
ระดบัน้อย ทัง้นี ้ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ กลุม่ตวัอยา่งผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการใช้ส่ือออนไลน์
ในการเปิดรับข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการท าศลัยกรรม อยู่ในระดบัมาก 2 ส่ือ  ระดบัปานกลาง 1 
ส่ือ และระดบัน้อย 5 ส่ือ 
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ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการท าศลัยกรรมเสริมความงาม
จากคลินิกท าศลัยกรรมเสริมความงามผา่นส่ือออนไลน์ 

(n=419) 

คลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม 
เคย ไม่เคย 

จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  
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 (ศลัยกรรมตกแตง่กมล) 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. หมอรัสภมูิ คลินิก 79 18.85 340 81.15 
11.  อ่ืนๆ 105 25.06 314 74.94 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่า คลินิกศัลยกรรมเสริมความงามท่ีกลุ่มตัวอย่างผู้ หญิงในเขต

กรุงเทพมหานครมีการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการท าศลัยกรรมเสริมความงาม มากท่ีสดุ คือ Yanhee 
International Hospital  จ านวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 80.91 รองลงมาคือ  Medmitic by Meko  
จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ  56.32 และน้อยท่ีสดุคือ หมอรัสภูมิ คลินิก  จ านวน 79  คน  คิด
เป็นร้อยละ 18.85 ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการศึกษาข้อมูลประเภทของ
ศลัยกรรมเสริมความงามผา่นส่ือออนไลน์ 

(n=419)  
 ประเภทของศัลยกรรมเสริมความงาม X  S.D. ระดับ อันดับ 
แบบผา่ตดั 

  
  

1. ศลัยกรรมจมกู 3.351 1.498 ปานกลาง 4 
2. การผา่ตดักรามเพ่ือหน้าเรียวเล็ก 2.881 1.255 ปานกลาง 6 
3.  การท าตา 2 ชัน้ 2.348 1.227 น้อย 7 
4.  ศลัยกรรมเสริมทรวงอก 2.189 1.170 น้อย 9 
5. การดดูไขมนัเฉพาะสว่น 2.301 1.262 น้อย 8 
แบบไมผ่า่ตดั 

  
  

1.  การฉีดเพ่ือลดไขมนั เฉพาะจดุ 3.368 1.350 ปานกลาง 3 
2. การฉีด ฟิลเลอร์,โบท็อกซ์ 3.413 1.359 มาก 2 
3.  การท าคิว้ 3 มิต,ิ 6 มิต ิ 3.539 1.279 มาก 1 
4. การฉีดผิวขาว,Stemcell 3.091 1.358 ปานกลาง 5 
5.การฉีดคอลลาเจนเข้าหนงัศรีษะ(ปลกูผม) 2.181 1.198 น้อย 10 

เฉล่ียรวม 2.909 .871 ปานกลาง  
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการศึกษาข้อมูล

ประเภทของศลัยกรรมเสริมความงามผ่านส่ือออนไลน์ อยู่ในระดบัปานกลาง (X =2.909, S.D.= 
.871) โดยประเภทของการท าศลัยกรรมท่ีมีการศกึษาข้อมูลจากส่ือออนไลน์มีคา่เฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 

การท าคิว้ 3 มิต,ิ 6 มิต ิ(X =3.539, S.D.= 1.279) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ  การฉีด ฟิลเลอร์, 

โบท็อกซ์ ( X =3.413, S.D.= 1.359) อยู่ในระดบัมาก ส่วนประเภทของการท าศลัยกรรมท่ีมี
การศกึษาข้อมลูจากส่ือออนไลน์มีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ  คือ  การฉีดคอลลาเจนเข้าหนงัศรีษะ(ปลกูผม) 

( X =2.181, S.D.= 1.198) อยู่ในระดบัน้อย ทัง้นี ้ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครมีการศึกษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริมความงามผ่านส่ือออนไลน์ อยู่ใน
ระดบัมาก 2 ประเภท  ระดบัปานกลาง 4 ประเภท และระดบัน้อย 4 ประเภท 
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ตารางท่ี 4.7 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตผุลท่ีเปิดดู
ข้อมลูการท าศลัยกรรมผา่นส่ือออนไลน์ 

(n=419)  
 เหตุผลท่ีเปิดดูข้อมูลการท าศัลยกรรม X  S.D. ระดับ อันดับ 
1. หาข้อมลูของการท าศลัยกรรมเสริมความ
งาม 

3.566 1.152 มาก 2 

2. ตดิตามข่าวสารของสินค้า , ผลิตภณัฑ์ หรือ
การบริการตา่งๆ 

3.504 1.131 มาก 4 

3. เปรียบเทียบราคา,โปรโมชัน่(Promotion) 
ของการท าศลัยกรรมเสริมความงามของแตล่ะ
คลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

3.463 1.200 มาก 5 

4. เพ่ือเปรียบเทียบข้อมลูของการท าศลัยกรรม
เสริมความงามในแตล่ะแหง่ 

3.549 1.214 มาก 3 

5. เพ่ือเปรียบเทียบการน าเสนอ(Review) ของผู้
ท่ีเคยผา่นการท าศลัยกรรมมาแล้วของแตล่ะ
คลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

3.740 1.238 มาก 1 

6. เพ่ือศกึษาถึงความนา่เช่ือถือของแตล่ะคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงาม 

3.439 1.246 มาก 6 

7. อ่ืนๆ 2.024 1.210 น้อย 7 
เฉล่ียรวม 3.326 .985 ปานกลาง 

  
จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีเหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลู

การท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์ อยู่ในระดบัปานกลาง (X =3.326, S.D.= .985) โดยเหตผุลท่ี
เปิดดขู้อมลูการท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ  เพ่ือเปรียบเทียบการน าเสนอ

(Review) ของผู้ ท่ีเคยผ่านการท าศลัยกรรมมาแล้วของแตล่ะคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม (X
=3.740, S.D.= 1.238) อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ  หาข้อมลูของการท าศลัยกรรมเสริมความ

งาม (X =3.566, S.D.= 1.152) อยู่ในระดบัมาก ส่วนเหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลูการท าศลัยกรรมผ่าน

ส่ือออนไลน์มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ อ่ืนๆ ( X =2.024, S.D.= 1.210) อยู่ในระดบัน้อย ทัง้นี ้ตาม
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เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีเหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลูการท าศลัยกรรม
ผา่นส่ือออนไลน์ อยูใ่นระดบัมาก 6 เหตผุล  และระดบัน้อย 1 เหตผุล 
 

4.2.3 ตอนที่  3  การวิเคราะห์การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือ
ออนไลน์ 

การวิเคราะห์การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ แบ่งเป็น 3 แหล่ง 
ประกอบด้วย การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้
แบ่งปันสาร (Share) และการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร น าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของ
ตารางแสดงเป็นคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4.8-4.11 
 
ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือ

โฆษณาบนส่ือออนไลน์ 
(n=419) 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือ
ออนไลน์ X  S.D. ระดับ 

อันดับ 

การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากแหลง่สาร 3.570 .824 มาก 1 
การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากผู้สง่สารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร 
(Share) 

3.348 .874 ปานกลาง 3 

การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากสาร 3.497 .853 มาก 2 
เฉล่ียรวม 3.485 .791 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความ

น่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ อยู่ในระดบัมาก (X =3.485, S.D.= .791)  โดยการรับรู้

ความน่าเช่ือถือท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร (X =3.570, S.D.= 

.824) อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ  การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร  (X =3.497, S.D.= .853) 
อยูใ่นระดบัมาก สว่นการรับรู้ความน่าเช่ือถือท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ คือ การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้

ส่งสารท่ีเป็นผู้ แบ่งปันสาร (Share) ( X =3.348, S.D.=.874) อยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นี ้ตาม
เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ กลุม่ตวัอยา่งผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณา
บนส่ือออนไลน์ อยูใ่นระดบัมาก 2 แหลง่  และระดบัปานกลาง 1 แหลง่ 
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4.2.3.1 การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากแหลง่สาร 
 
ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือ

โฆษณาบนส่ือออนไลน์ จากแหลง่สาร 
(n=419)  

การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. เช่ือวา่ส่ือออนไลน์ของคลินิกศลัยกรรมความงามท่ี
มีจ านวนผู้ติดตามมากมีความนา่เช่ือถือ 

3.458 .915 มาก 4 

2. เช่ือวา่คลินิกหรือสถานท่ีท าศลัยกรรมเสริมความ
งามท่ีเปิดบริการมาเป็นระยะเวลานาน จะน าเสนอ
ข้อมลูท่ีถกูต้องและนา่เช่ือถือบนส่ือออนไลน์ของ
ตนเอง 

3.539 .891 มาก 2 

3. เช่ือวา่คลินิคหรือสถานท่ีท าศลัยกรรมเสริมความ
งามท่ีมีขนาดใหญ่จะน าเสนอข้อมลูท่ีถกูต้องและ
นา่เช่ือถือบนส่ือออนไลน์ของตนเอง 

3.539 .954 มาก 3 

4. เช่ือวา่คลินิคหรือสถานท่ีท าศลัยกรรมเสริมความ
งามท่ีมีช่ือเสียง เชน่ โรงพยาบาลยนัฮี, Medmitic by 
Meko,โรงพยาบาลศลัยกรรมตกแตง่กมล จะน าเสนอ
ข้อมลูท่ีถกูต้องและนา่เช่ือถือบนส่ือออนไลน์ของ
ตนเอง 

3.745 .933 มาก 1 

เฉล่ียรวม 3.570 .824 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้

ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ จากแหล่งสาร อยู่ในระดบัมาก (X =3.570, S.D.= 
.824) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ เช่ือว่าคลินิกหรือสถานท่ี
ท าศลัยกรรมเสริมความงามท่ีมีช่ือเสียง เช่น โรงพยาบาลยนัฮี , Medmitic by Meko,โรงพยาบาล

ศลัยกรรมตกแต่งกมล จะน าเสนอข้อมูลท่ีถูกต้องและน่าเช่ือถือบนส่ือออนไลน์ของตนเอง (X
=3.745, S.D.= .933) อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ   เช่ือว่าคลินิกหรือสถานท่ีท าศลัยกรรมเสริม
ความงามท่ีเปิดบริการมาเป็นระยะเวลานาน จะน าเสนอข้อมูลท่ีถูกต้องและน่าเช่ือถือบนส่ือ
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ออนไลน์ของตนเอง ( X =3.539, S.D.= .891) อยู่ในระดบัมาก ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ  

เช่ือว่าส่ือออนไลน์ของคลินิกศลัยกรรมความงามท่ีมีจ านวนผู้ติดตามมากมีความน่าเช่ือถือ (X
=3.458, S.D.= .915) อยู่ในระดับมาก ทัง้นี ้ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ กลุ่มตัวอย่างผู้ หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ จากแหล่งสาร อยู่ใน
ระดบัมากทกุข้อ 

4.2.3.2 การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากผู้สง่สารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share) 
 
ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือ

โฆษณาบนส่ือออนไลน์ จากผู้สง่สารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share) 
(n=419)  

การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้
แบ่งปันสาร (Share) X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. รับรู้วา่เนือ้หาของสารท่ีน าเสนอโดยคลินิคหรือ
สถานท่ีท าศลัยกรรมเสริมความงามท่ีเข้าไปดขู้อมลู
บนส่ือออนไลน์มีการน าเสนอโดยบคุคลท่ีเคยผา่น
การท าศลัยกรรมเสริมความงามมานัน้มีนา่ความ
นา่เช่ือถือ เชน่ ดาราท่ีเคยเข้าไปใช้บริการจากสถาน
เสริมความงาม 

3.415 .943 มาก 1 

2. รับรู้วา่การท่ีมีคนไปโพสต์หรือแสดงความคิดเห็น
ท่ีเก่ียวกบัการท าศลัยกรรมเสริมความงามท่ีเข้าไปดู
ข้อมลูบนส่ือออนไลน์เป็นข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือ 

3.332 .929 ปานกลาง 2 

3. รับรู้วา่จ านวนยอดการไลค์หรือจ านวนผู้ ท่ีมา
ตดิตามบนส่ือออนไลน์ท่ีมีจ านวนมากชว่ยเพิ่ม
ความนา่เช่ือถือให้กบัคลินิคหรือสถานท่ี
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม 

3.298 .951 ปานกลาง 3 

เฉล่ียรวม 3.348 .874 ปานกลาง  

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้

ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ จากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้ แบ่งปันสาร (Share) อยู่ใน
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ระดบัปานกลาง (X =3.348, S.D.= .874) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงู
ท่ีสดุ คือ รับรู้ว่าเนือ้หาของสารท่ีน าเสนอโดยคลินิกหรือสถานท่ีท าศลัยกรรมเสริมความงามท่ีเข้า
ไปดขู้อมลูบนส่ือออนไลน์มีการน าเสนอโดยบคุคลท่ีเคยผา่นการท าศลัยกรรมเสริมความงามมานัน้

มีน่าความน่าเช่ือถือ เช่น ดาราท่ีเคยเข้าไปใช้บริการจากสถานเสริมความงาม (X =3.415, S.D.= 
.943) อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ รับรู้ว่าการท่ีมีคนไปโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับ

การท าศลัยกรรมเสริมความงามท่ีเข้าไปดขู้อมลูบนส่ือออนไลน์เป็นข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือ (X =3.332, 
S.D.= .929) อยูใ่นระดบัปานกลาง สว่นข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ คือ  รับรู้ว่าจ านวนยอดการไลค์หรือ
จ านวนผู้ ท่ีมาติดตามบนส่ือออนไลน์ท่ีมีจ านวนมากช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กับคลินิกหรือ

สถานท่ีท าศลัยกรรมเสริมความงาม (X =3.298, S.D.= .951) อยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นี ้ตาม
เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ กลุม่ตวัอยา่งผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณา
บนส่ือออนไลน์ จากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบ่งปันสาร (Share) อยู่ในระดบัมาก1 ข้อ และระดบัปาน
กลาง 2 ข้อ 

4.2.3.3 การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากสาร 
 
ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือ

โฆษณาบนส่ือออนไลน์ จากสาร 
(n=419)  

การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. รับรู้วา่จ านวนยอดการไลค์ภาพท่ีถกู แชร์ (Share) 
มาจากคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามมีจ านวนมาก
นัน้มีความน่าเช่ือถือ 

3.248 .921 ปานกลาง 4 

2. รับรู้วา่การแสดงความคิดเห็น (Comment) จาก
รูปภาพท่ีถกูแชร์ (Share) มาจากคลินิกศลัยกรรม
เสริมความงามในทางท่ีดีจ านวนมากจงึมีความ
นา่เช่ือถือ 

3.296 .922 ปานกลาง 3 

3. รับรู้วา่การท่ีมีผู้แชร์ (Share) รูปภาพจากคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงามจ านวนมากจงึมีความ
นา่เช่ือถือ 

3.241 .884 ปานกลาง 5 
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ตารางท่ี 4.11 (ตอ่) 
 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร X  S.D. ระดับ อันดับ 

4. รับรู้วา่การแสดงรายละเอียดทางการแพทย์ท่ีมี
ความชดัเจนจงึมีความน่าเช่ือถือ 

3.916 1.065 มาก 1 

5. รับรู้วา่การแสดงรายละเอียดเร่ืองคา่ใช้จา่ยในการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงามท่ีชดัเจนจงึมีความ
นา่เช่ือถือ 

3.785 1.094 มาก 2 

เฉล่ียรวม 3.497 .853 มาก 
 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้

ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ จากสาร อยู่ในระดบัมาก (X =3.497, S.D.= .853) 
เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ รับรู้ว่าการแสดงรายละเอียดทาง

การแพทย์ท่ีมีความชัดเจนจึงมีความน่าเช่ือถือ  ( X =3.916, S.D.=1.065) อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ  รับรู้ว่าการแสดงรายละเอียดเร่ืองค่าใช้จ่ายในการท าศลัยกรรมเสริมความงามท่ี

ชดัเจนจงึมีความนา่เช่ือถือ (X =3.785, S.D.= 1.094) อยูใ่นระดบัมาก ส่วนข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ 
คือ  รับรู้ว่าการท่ีมีผู้แชร์ (Share) รูปภาพจากคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามจ านวนมากจึงมี

ความน่าเช่ือถือ ( X =3.241, S.D.= .884) อยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นี ้ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้  กลุ่ม
ตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ 
จากสาร อยูใ่นระดบัมาก 2 ข้อ และระดบัปานกลาง 3 ข้อ 
 

4.2.4 ตอนที่ 4  การวิเคราะห์การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรมเสริม
ความงาม 

การวิเคราะห์การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม แบง่เป็น 3 ด้าน
ประกอบด้วย ความเช่ียวชาญในด้านการท าศัลยกรรมเสริมความงาม ความปลอดภัยในการ
ท าศลัยกรรม  และความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม น าเสนอผลการวิเคราะห์ใน
รูปของตารางแสดงเป็นค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 
4.12 -4.15 
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ตารางท่ี 4.12 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก

ศลัยกรรมเสริมความงาม 
(n=419) 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรม 
เสริมความงาม X  S.D. ระดับ อันดับ 

ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความ
งาม 

3.551 .902 มาก 2 

ความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม 3.125 .900 ปานกลาง 3 
ความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 3.757 .850 มาก 1 

เฉล่ียรวม 3.517 .754 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความ

นา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม อยู่ในระดบัมาก (X =3.517, S.D.= .754)  เม่ือแยก
พิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ ความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริม

ความงาม ( X =3.757, S.D.= .850) อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ  ความเช่ียวชาญในด้านการ

ท าศลัยกรรมเสริมความงาม (X =3.551, S.D.= .902) อยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านท่ีมีคา่เฉล่ียต ่า

ท่ีสดุ คือ ความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม (X =3.125, S.D.= .900) อยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นี ้
ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงาม อยูใ่นระดบัมาก 2 ด้าน และระดบัปานกลาง 1 ด้าน 
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4.2.4.1 ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม 

 
ตารางท่ี 4.13 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก

ศลัยกรรมเสริมความงาม ด้านความเช่ียวชาญการท าศลัยกรรมเสริมความงาม 
(n=419)  

ความเช่ียวชาญในด้านการท าศัลยกรรมเสริม 
ความงาม X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. รับรู้วา่คลินิคศลัยกรรมความงามมีความเช่ียวชาญ
ในด้านเฉพาะทางท่ีก าลงัศกึษาหาข้อมลูนี ้

3.535 .913 มาก 2 

2. รับรู้วา่นายแพทย์ของคลินิคศลัยกรรมความงามมี
ความเช่ียวชาญในการท าศลัยกรรม 

3.568 .934 มาก 1 

เฉล่ียรวม 3.551 .902 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้
ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ด้านความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรม

เสริมความงาม อยูใ่นระดบัมาก (X =3.551, S.D.= .902) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ รับรู้ว่านายแพทย์ของคลินิกศลัยกรรมความงามมีความเช่ียวชาญในการ

ท าศลัยกรรม (X =3.568, S.D.= .934) อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ   รับรู้ว่าคลินิกศลัยกรรม

ความงามมีความเช่ียวชาญในด้านเฉพาะทางท่ีก าลงัศกึษาหาข้อมลูนี ้  (X =3.535, S.D.= .913) 
อยู่ในระดบัมาก ทัง้นี ้ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้
ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ด้านความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรม
เสริมความงามอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ 

 
 
 
 
 
 
 



78 

 
4.2.4.2 ความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม 

 
ตารางท่ี 4.14 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก

ศลัยกรรมเสริมความงาม ด้านความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม 
(n=419)  

ความปลอดภัยในการท าศัลยกรรม X  S.D. ระดับ อันดับ 
1. รับรู้วา่ท าศลัยกรรมเสริมความงามเกิดผลกระทบ
ข้างเคียงตอ่ร่างกายท่ีน้อยและสามารถควบคมุได้ 

3.129 .967 ปานกลาง 1 

2. รับรู้วา่การท าศลัยกรรมเสริมความงามในปัจจบุนั
มีความปลอดภยัมากขึน้ ไมมี่ความเส่ียง หรือ
อนัตราย ซึง่ทกุคนสามารถท าได้ 

3.122 .919 ปานกลาง 2 

เฉล่ียรวม 3.125 .900 ปานกลาง  
 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้
ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ด้านความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม อยู่ใน

ระดบัปานกลาง (X =3.125, S.D.= .900) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงู
ท่ีสดุ คือ รับรู้วา่ท าศลัยกรรมเสริมความงามเกิดผลกระทบข้างเคียงตอ่ร่างกายท่ีน้อยและสามารถ

ควบคมุได้ (X =3.129, S.D.= .967) อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาคือ   รับรู้ว่าการท าศลัยกรรม
เสริมความงามในปัจจบุนัมีความปลอดภยัมากขึน้ ไม่มีความเส่ียง หรืออนัตราย ซึ่งทกุคนสามารถ

ท าได้ (X =3.122, S.D.= .919) อยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นี ้ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ กลุ่มตวัอย่างผู้หญิง
ในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ด้านความ
ปลอดภยัในการท าศลัยกรรม อยูใ่นระดบัปานกลางทกุข้อ 
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4.2.4.3 ความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

 
ตารางท่ี 4.15 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก

ศลัยกรรมเสริมความงาม ด้านความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
(n=419)  

ความมีช่ือเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริม 
ความงาม X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. รับรู้วา่คลินิคศลัยกรรมนีมี้ช่ือเสียงและได้รับการ
ยอมรับจากลกูค้า 

3.716 .874 มาก 3 

2. รับรู้วา่คลินิคศลัยกรรมนีมี้ลกูค้าและผู้ ท่ีมาใช้บริการ
จ านวนมาก และต้องมีการนดัควิเพ่ือพบแพทย์
ลว่งหน้า 

3.761 .923 มาก 2 

3. รับรู้วา่คลินิคศลัยกรรมนีมี้บคุคลท่ีมีช่ือเสียงทัง้ดารา 
ศลิปิน นกัร้องมาใช้บริการ 

3.792 .934 มาก 1 

เฉล่ียรวม 3.757 .850 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้
ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ด้านความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริม

ความงาม อยู่ในระดบัมาก (X =3.757, S.D.= .850) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ รับรู้ว่าคลินิกศลัยกรรมนีมี้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงทัง้ดารา ศิลปิน  นักร้องมาใช้

บริการ (X =3.792, S.D.= .934) อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ   รับรู้ว่าคลินิกศลัยกรรมนีมี้ลกูค้า

และผู้ ท่ีมาใช้บริการจ านวนมาก และต้องมีการนดัคิวเพ่ือพบแพทย์ล่วงหน้า (X =3.761, S.D.= 
.923) อยู่ในระดบัมาก ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ  รับรู้ว่าคลินิกศลัยกรรมนีมี้ช่ือเสียงและ

ได้รับการยอมรับจากลูกค้า ( X =3.716, S.D.= .874) อยู่ในระดบัมาก ทัง้นี ้ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 
กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริม
ความงาม ด้านความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ 
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4.2.5 ตอนที่ 5  การวิเคราะห์ความตัง้ใจท าศัลยกรรมเสริมความงาม 
การวิเคราะห์ความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม น าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของ

ตารางแสดงเป็นคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4.16 
 
ตารางท่ี 4.16 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความ

งาม 
(n=419)  

ความตัง้ใจท าศัลยกรรมเสริมความงาม X  S.D. ระดับ อันดับ 
1. ก าหนดระยะเวลาแนน่อนท่ีจะท าศลัยกรรมเสริม
ความงาม 

3.177 1.183 ปานกลาง 3 

2. จดัเตรียมคา่ใช้จา่ยในการท าศลัยกรรมความงามไว้
อยา่งเพียงพอ 

3.193 1.179 ปานกลาง 2 

3. รับรู้ถึงความต้องการท่ีอยากจะท าศลัยกรรมเสริม
ความงามวา่ต้องการท าอะไร ตรงไหน และอยา่งไร 

3.573 1.189 มาก 1 

เฉล่ียรวม 3.314 1.103 ปานกลาง  
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีความตัง้ใจ

ท าศลัยกรรมเสริมความงาม อยู่ในระดบัปานกลาง (X =3.314, S.D.= 1.103) เม่ือแยกพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ รับรู้ถึงความต้องการท่ีอยากจะท าศลัยกรรมเสริม

ความงามว่าต้องการท าอะไร ตรงไหน และอย่างไร (X =3.573, S.D.= 1.189) อยู่ในระดบัมาก 

รองลงมาคือ   จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการท าศลัยกรรมความงามไว้อย่างเพียงพอ  ( X =3.193, 
S.D.= 1.179) อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ คือ  ก าหนดระยะเวลาแน่นอนท่ี

จะท าศลัยกรรมเสริมความงาม (X =3.177, S.D.= 1.183) อยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นี ้ตามเกณฑ์
ท่ีตัง้ไว้  กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม อยู่
ในระดบัมาก 1 ข้อ และระดบัปานกลาง 2 ข้อ 
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4.2.6 ตอนที่ 6  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
4.2.6.1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ การรับรู้ความน่าเช่ือถือ

ของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ และการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
จ าแนกตามลกัษณะทางประชากร 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือ
โฆษณาบนส่ือออนไลน์ และการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม จ าแนก
ตามลกัษณะทางประชากร ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) และสถิต ิ F-test  ก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพบความแตกตา่งกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู ่
ด้วยวิธี LSD 

สมมตฐิานท่ี 1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกตา่ง
กนั มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานยอ่ยได้ดงันี ้
สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกตา่งกัน มีพฤติกรรม

การใช้ส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั 
 

ตารางท่ี 4.17 แสดงการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ จ าแนกตามอาย ุ 
(n=419) 

พฤตกิรรมการใช้
ส่ือออนไลน์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P-value 

การเปิดรับข้อมลู
ขา่วสารเก่ียวกบัการ
ท าศลัยกรรม 

ระหวา่งกลุม่ 2 .732 .366 .725 .485 
ภายในกลุม่ 416 210.252 .505     

รวม 418 210.985       
การศกึษาข้อมลู
ประเภทของ
ศลัยกรรมเสริมความ
งาม 

ระหวา่งกลุม่ 2 7.567 3.784 5.080 .007* 
ภายในกลุม่ 416 309.862 .745     

รวม 
418 317.429       
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ตารางท่ี 4.17 (ตอ่)  
(n=419) 

พฤตกิรรมการใช้
ส่ือออนไลน์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P-value 

เหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลู
การท าศลัยกรรมผา่น
ส่ือออนไลน์ 

ระหวา่งกลุม่ 2 2.443 1.221 1.260 .285 
ภายในกลุม่ 416 403.156 .969     

รวม 418 405.599       
 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 4.17 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศกึษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริม
ความงาม แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (P =.007) แต่มีการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกบัการท าศลัยกรรม และเหตผุลท่ีเปิดดขู้อมูลการท าศัลยกรรมผ่านส่ือออนไลน์ ไม่
แตกตา่งกนั (P= .485 และ .285 ตามล าดบั)  

ส าหรับพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศึกษาข้อมูลประเภทของศลัยกรรม
เสริมความงาม  ผู้วิจยัได้ท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่ ด้วยวิธี LSD รายละเอียดปรากฎ
ตามตารางท่ี 4.18 
 
ตารางที่ 4.18 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศึกษาข้อมูลประเภท

ของศลัยกรรมเสริมความงาม จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคู ่
(n=419) 

อายุ n X  S.D. 
อายุ 

ต ่ากว่า 20 ปี 21-30 ปี 31 ปีขึน้ไป 

ต ่ากว่า 20 ปี 42 2.964 1.047 - .199 -.082 

21-30 ปี 192 2.765 .823   - -.281* 

31 ปีขึน้ไป 185 3.046 .859     - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 4.18  ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ใน
การศกึษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริมความงาม  จ าแนกตามอาย ุ เป็นรายคู ่ พบว่า กลุ่มท่ีมี

อาย ุ  21-30 ปี ( X =2.765, S.D.= .823)  มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศกึษาข้อมูล

ประเภทของศลัยกรรมเสริมความงามน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอายุ 31 ปีขึน้ไป (X =3.046, S.D.=.859)  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

สมมตฐิานท่ี 1.2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มี
พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั 

 
ตารางท่ี 4.19 แสดงการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ จ าแนกตามระดบัการศกึษา  

(n=419) 
พฤตกิรรมการใช้
ส่ือออนไลน์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P-value 

การเปิดรับข้อมลู
ขา่วสารเก่ียวกบัการ
ท าศลัยกรรม 

ระหวา่งกลุม่ 2 5.683 2.842 5.758 .003* 
ภายในกลุม่ 416 205.301 .494     

รวม 418 210.985       
การศกึษาข้อมลู
ประเภทของ
ศลัยกรรมเสริมความ
งาม 

ระหวา่งกลุม่ 2 6.615 3.308 4.427 .013* 
ภายในกลุม่ 416 310.814 .747     

รวม 
418 317.429       

เหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลู
การท าศลัยกรรมผา่น
ส่ือออนไลน์ 

ระหวา่งกลุม่ 2 7.163 3.581 3.739 .025* 
ภายในกลุม่ 416 398.436 .958     

รวม 418 405.599       
 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.19 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการท าศลัยกรรม การศึกษาข้อมูลประเภทของศลัยกรรมเสริมความงาม และเหตุผลท่ี
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เปิดดูข้อมูลการท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
(P= .003, .013 และ .025 ตามล าดบั)  

ส าหรับพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ท าศลัยกรรม การศกึษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริมความงาม และเหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลูการ
ท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์  ผู้วิจยัได้ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ด้วยวิธี LSD 
รายละเอียดปรากฎตามตารางท่ี 4.20-4.22 
 
ตารางที่ 4.20 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกบัการท าศลัยกรรม  จ าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคู ่
(n=419) 

ระดบัการศกึษา n X  S.D. 
ระดบัการศกึษา 

ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี 
สงูกวา่ปริญญา

ตรี 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 48 2.518 .919 - -.280* -.424* 

ปริญญาตรี 278 2.798 .655   - -.144 

สงูกวา่ปริญญาตรี 93 2.942 .712     - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.20  ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ใน
การเปิดรับข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการท าศลัยกรรม  จ าแนกตามระดบัการศกึษา  เป็นรายคู ่ พบว่า 

กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี ( X =2.518, S.D.= .919) มีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
ออนไลน์ ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการท าศลัยกรรมน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ( X =2.798, S.D.= .655)  และกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี (X
=2.942, S.D.= .712) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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ตารางที่ 4.21 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศึกษาข้อมูลประเภท
ของศลัยกรรมเสริมความงาม  จ าแนกตามระดบัการศกึษา  เป็นรายคู ่

(n=419) 

ระดบัการศกึษา n X  S.D. 
ระดบัการศกึษา 

ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี 
สงูกวา่ปริญญา

ตรี 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 48 2.604 1.168 - -.307* -.457* 

ปริญญาตรี 278 2.911 .753   - -.150 

สงูกวา่ปริญญาตรี 93 3.061 .987     - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.21  ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ใน
การศึกษาข้อมูลประเภทของศลัยกรรมเสริมความงาม  จ าแนกตามระดบัการศกึษา  เป็นรายคู ่ 

พบว่า กลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี  (X =2.604, S.D.= 1.168)  มีพฤติกรรมการใช้
ส่ือออนไลน์ ในการศกึษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริมความงามน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีการศกึษา

ระดบัปริญญาตรี (X =2.911, S.D.= .753)  และกลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรี  (X
=3.061, S.D.= .987) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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ตารางที่ 4.22 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ โดยพิจารณาจากเหตุผลท่ี
เปิดดขู้อมลูการท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์ จ าแนกตามระดบัการศกึษา   เป็น
รายคู ่

(n=419) 

ระดับการศึกษา n X  S.D. 
ระดับการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญา
ตรี ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 48 2.997 1.311 - -.338* -.474* 

ปริญญาตรี 278 3.335 .862   - -.136 

สงูกวา่ปริญญาตรี 93 3.471 1.102     - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.22 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ โดยพิจารณา
จากเหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลูการท าศลัยกรรมผา่นส่ือออนไลน์  จ าแนกตามระดบัการศกึษา  เป็นรายคู ่ 

พบว่า กลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี  (X =2.997, S.D.= 1.311)  มีพฤติกรรมการใช้
ส่ือออนไลน์ โดยพิจารณาจากเหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลูการท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์น้อยกว่ากลุ่ม

ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี (X =3.335, S.D.= .862)  และกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกว่า

ปริญญาตรี  (X =3.471, S.D.= 1.102) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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สมมตฐิานท่ี 1.3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีพฤติกรรม
การใช้ส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั 
 
ตารางท่ี 4.23 แสดงการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ จ าแนกตามอาชีพ  

(n=419) 
พฤตกิรรมการใช้
ส่ือออนไลน์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P-value 

การเปิดรับข้อมลู
ขา่วสารเก่ียวกบัการ
ท าศลัยกรรม 

ระหวา่งกลุม่ 3 .920 .307 .606 .612 
ภายในกลุม่ 415 210.065 .506     

รวม 418 210.985       
การศกึษาข้อมลู
ประเภทของ
ศลัยกรรมเสริมความ
งาม 

ระหวา่งกลุม่ 3 6.168 2.056 2.741 .043* 
ภายในกลุม่ 415 311.261 .750     

รวม 
418 317.429       

เหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลู
การท าศลัยกรรมผา่น
ส่ือออนไลน์ 

ระหวา่งกลุม่ 3 6.572 2.191 2.278 .079 
ภายในกลุม่ 415 399.027 .962     

รวม 418 405.599       
 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.23 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
อาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศึกษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริม
ความงาม แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (P = .043) แตมี่การเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกบัการท าศลัยกรรม และเหตผุลท่ีเปิดดขู้อมูลการท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์ ไม่
แตกตา่งกนั (P= .612 และ .079 ตามล าดบั)  

ส าหรับพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศกึษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริมความ
งาม  ผู้วิจยัได้ท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่ ด้วยวิธี LSD รายละเอียดปรากฎตามตาราง
ท่ี 4.24 
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ตารางที่ 4.24 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศึกษาข้อมูลประเภท
ของศลัยกรรมเสริมความงาม  จ าแนกตามอาชีพ  เป็นรายคู ่

(n=419) 

อาชีพ n X  S.D. 
อาชีพ 

(1) (2) (3) (4) 

(1) นกัเรียน/นกัศกึษา 67 2.744 1.054 - -.180 .009 -.405* 

(2) พนกังานบริษัทเอกชน 261 2.924 .770   - .189 -.225 

(3) ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 35 2.735 1.039     - -.414* 

(4) ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย/แมบ้่าน 56 3.149 .925       - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.24  ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ใน
การศกึษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริมความงาม  จ าแนกตามอาชีพ  เป็นรายคู ่ พบว่า กลุ่มท่ี

มีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา  (X =2.744, S.D.= 1.054)  และกลุ่มท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ  (X =2.735, S.D.= 1.039)  มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศึกษาข้อมูล

ประเภทของศลัยกรรมเสริมความงามน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย/แม่บ้าน (X
=3.149, S.D.= .925)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 

สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่ง
กนั มีพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั 
 
ตารางท่ี 4.25 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน  
(n=419) 

พฤตกิรรมการใช้
ส่ือออนไลน์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P-value 

การเปิดรับข้อมลู
ขา่วสารเก่ียวกบัการ
ท าศลัยกรรม 

ระหวา่งกลุม่ 5 7.491 1.498 3.041 .010* 
ภายในกลุม่ 413 203.494 .493     

รวม 418 210.985       
การศกึษาข้อมลู
ประเภทของ
ศลัยกรรมเสริมความ
งาม 

ระหวา่งกลุม่ 5 16.010 3.202 4.387 .001* 
ภายในกลุม่ 413 301.420 .730     

รวม 
418 317.429       

เหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลู
การท าศลัยกรรมผา่น
ส่ือออนไลน์ 

ระหวา่งกลุม่ 5 11.103 2.221 2.325 .042* 
ภายในกลุม่ 413 394.496 .955     

รวม 418 405.599       
 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.25 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการท าศลัยกรรม การศึกษาข้อมูลประเภทของศลัยกรรมเสริมความงาม และเหตุผลท่ี
เปิดดขู้อมูลการท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
(P=.010,  .001 และ .042 ตามล าดบั)  

ส าหรับพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ท าศลัยกรรม การศกึษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริมความงาม และเหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลูการ
ท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์  ผู้วิจยัได้ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ด้วยวิธี LSD 
รายละเอียดปรากฎตามตารางท่ี 4.26 - 4.28 
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ตารางที่ 4.26 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการท าศลัยกรรม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  เป็นรายคู ่

(n=419) 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน n X  S.D. 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) น้อยกวา่ 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     - -.146 -.360* -.253* 

(4) 30,001 – 40,000 บาท 53 2.827 .760       - -.214 -.107 

(5) 40,001 – 50,000 บาท 42 3.041 .590         - .107 

(6) มากกวา่ 50,001 ขึน้ไป 62 2.934 .648           - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางที่ 4.26 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ใน
การเปิดรับข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการท าศลัยกรรม  จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  เป็นรายคู ่ 

พบวา่ กลุม่ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่า 10,000 บาท  (X =2.640, S.D.= .894)  มีพฤติกรรม
การใช้ส่ือออนไลน์ ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการท าศลัยกรรมน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้

เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท (X =3.041, S.D.= .590)  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

มากกวา่ 50,001 ขึน้ไป (X =2.934, S.D.= .648)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท  (X =2.681, S.D.= .553)  
มีพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการเปิดรับข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการท าศลัยกรรมน้อยกว่ากลุ่ม

ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท (X =3.041, S.D.= .590)  และกลุ่มท่ีมีรายได้

เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป (X =2.934, S.D.= .648)  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
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ตารางที่ 4.27 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศึกษาข้อมูลประเภท
ของศลัยกรรมเสริมความงาม  จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  เป็นรายคู ่

(n=419) 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน n X  S.D. 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) น้อยกวา่ 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     - -.079 -.479* -.432* 

(4) 30,001 – 40,000 บาท 53 2.873 1.028       - -.400* -.353* 

(5) 40,001 – 50,000 บาท 42 3.272 .725         - .047 

(6) มากกวา่ 50,001 ขึน้ไป 62 3.226 .768           - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางที่ 4.27 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ใน
การศกึษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริมความงาม  จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  เป็นรายคู ่ 

พบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท  (X =2.790, S.D.= 1.051)  มี
พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศึกษาข้อมูลประเภทของศลัยกรรมเสริมความงามน้อยกว่า

กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  40,001 – 50,000 บาท (X =3.272, S.D.= .725)  และกลุ่มท่ีมี

รายได้เฉล่ียตอ่เดือนมากกว่า 50,001 ขึน้ไป (X =3.226, S.D.= .768) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  

กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท  (X =2.757, S.D.= .889)  
มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศกึษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริมความงามน้อยกว่า

กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  40,001 – 50,000 บาท (X =3.272, S.D.= .725)  และกลุ่มท่ีมี

รายได้เฉล่ียตอ่เดือนมากกว่า 50,001 ขึน้ไป (X =3.226, S.D.= .768) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท  (X =2.794, S.D.= .723)  
มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศกึษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริมความงามน้อยกว่า
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กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  40,001 – 50,000 บาท (X =3.272, S.D.= .725)  และกลุ่มท่ีมี

รายได้เฉล่ียตอ่เดือนมากกว่า 50,001 ขึน้ไป (X =3.226, S.D.= .768) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาท (X =2.873, S.D.= 1.028)  
มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศกึษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริมความงามน้อยกว่า

กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  40,001 – 50,000 บาท (X =3.272, S.D.= .725)  และกลุ่มท่ีมี

รายได้เฉล่ียตอ่เดือนมากกว่า 50,001 ขึน้ไป (X =3.226, S.D.= .768) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 
ตารางที่ 4.28 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ โดยพิจารณาจากเหตุผลท่ี

เปิดดขู้อมูลการท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์  จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน  
เป็นรายคู ่

(n=419) 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน n X  S.D. 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) น้อยกวา่ 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 

3.286 .753     - -.013 -.418* -.205 

(4) 30,001 – 40,000 บาท 53 3.299 1.205       - -.405* -.192 

(5) 40,001 – 50,000 บาท 42 3.704 .787         - .213 

(6) มากกวา่ 50,001 ขึน้ไป 62 3.491 .835           - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.28 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ โดย
พิจารณาจากเหตผุลท่ีเปิดดขู้อมูลการท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์   จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน  เป็นรายคู ่ พบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่า 10,000 บาท  (X =3.127, S.D.= 
1.212)  มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ โดยพิจารณาจากเหตผุลท่ีเปิดดขู้อมูลการท าศลัยกรรม
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ผา่นส่ือออนไลน์น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท  (X =3.704, S.D.= 

.787)  และกลุม่ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนมากกว่า 50,001 ขึน้ไป  (X =3.491, S.D.= .835) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

กลุม่ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท  (X =3.225, S.D.= 1.145)  

กลุม่ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท  (X =3.286, S.D.= .753)  และกลุม่ท่ีมี

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาท (X =3.299, S.D.= 1.205) มีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
ออนไลน์ โดยพิจารณาจากเหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลูการท าศลัยกรรมผา่นส่ือออนไลน์น้อยกวา่กลุม่ท่ีมี

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท (X =3.704, S.D.= .787) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี .05  

สมมติฐานท่ี 2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกตา่ง
กนั มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานยอ่ยได้ดงันี ้
สมมติฐานท่ี 2.1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้

ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ 
จ าแนกตามอาย ุ 

(n=419) 
การรับรู้ความน่าเช่ือถือ
ของส่ือโฆษณาบนส่ือ

ออนไลน์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P-value 

การรับรู้ความนา่เช่ือถือ
จากแหลง่สาร 

ระหวา่งกลุม่ 2 10.762 5.381 8.191 .000* 
ภายในกลุม่ 416 273.286 .657     

รวม 418 284.048       
การรับรู้ความนา่เช่ือถือ
จากผู้สง่สารท่ีเป็นผู้
แบง่ปันสาร (Share) 

ระหวา่งกลุม่ 2 4.379 2.189 2.895 .056 
ภายในกลุม่ 416 314.619 .756     

รวม 418 318.998       
การรับรู้ความนา่เช่ือถือ
จากสาร 

ระหวา่งกลุม่ 2 9.595 4.798 6.782 .001* 
ภายในกลุม่ 416 294.272 .707     

รวม 418 303.867       
ในภาพรวม ระหวา่งกลุม่ 2 8.376 4.188 6.891 .001* 

ภายในกลุม่ 416 252.839 .608     
รวม 418 261.215       

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.29 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
อาย ุแตกตา่งกนั มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ในภาพรวม แตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (P = .001) เม่ือพิจารณาแยกตามแหล่งข้อมลู พบว่า ผู้หญิง
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร และการรับรู้
ความน่าเช่ือถือจากสาร แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (P = .000 และ .001 
ตามล าดบั) แต่มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share) ไม่แตกตา่งกัน 
(P = .056) 
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ส าหรับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม และ
การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร  และการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร   ผู้วิจยัได้ท าการ
ทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่ ด้วยวิธี LSD รายละเอียดปรากฎตามตารางท่ี 4.30 – 4.32 
 
ตารางที่ 4.30 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ใน

ภาพรวม  จ าแนกตามอาย ุ เป็นรายคู ่
(n=419) 

อายุ n X  S.D. 
อายุ 

ต ่ากว่า 20 ปี 21-30 ปี 31 ปีขึน้ไป 

ต ่ากว่า 20 ปี 42 3.482 .919 - .144 -.155 

21-30 ปี 192 3.339 .737   - -.298* 

31 ปีขึน้ไป 185 3.637 .789     - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางที่ 4.30 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือ

โฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม จ าแนกตามอายุ  เป็นรายคู ่ พบว่า กลุ่มท่ีมีอาย ุ 21-30 ปี (X
=3.339, S.D.= .737)  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม น้อย

กวา่กลุม่ท่ีมีอาย ุ31 ปีขึน้ไป  (X =3.637, S.D.= .789)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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ตารางที่ 4.31 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ จาก
แหลง่สาร  จ าแนกตามอาย ุ เป็นรายคู ่

(n=419) 

อายุ n X  S.D. 
อายุ 

ต ่ากว่า 20 ปี 21-30 ปี 31 ปีขึน้ไป 

ต ่ากว่า 20 ปี 42 3.536 .981 - .127 -.210 

21-30 ปี 192 3.409 .798   - -.337* 

31 ปีขึน้ไป 185 3.746 .780     - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางที่ 4.31 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือ
โฆษณาบนส่ือออนไลน์ จากแหล่งสาร จ าแนกตามอายุ  เป็นรายคู ่ พบว่า กลุ่มท่ีมีอาย ุ 21-30 ปี (

X =3.409, S.D.= .798)  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ จากแหล่งสาร 

น้อยกวา่กลุม่ท่ีมีอาย ุ31 ปีขึน้ไป  (X =3.746, S.D.= .780)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
 

ตารางที่ 4.32 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ จาก
สาร  จ าแนกตามอาย ุ เป็นรายคู ่

(n=419) 

อายุ n X  S.D. 
อายุ 

ต ่ากว่า 20 ปี 21-30 ปี 31 ปีขึน้ไป 

ต ่ากว่า 20 ปี 42 3.481 .975 - .138 -.181 

21-30 ปี 192 3.343 .807   - -.319* 

31 ปีขึน้ไป 185 3.662 .843     - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางที่ 4.32 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือ

โฆษณาบนส่ือออนไลน์ จากสาร จ าแนกตามอายุ  เป็นรายคู ่  พบว่า กลุ่มท่ีมีอาย ุ  21-30 ปี (X
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=3.343, S.D.= .807)  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ จากสาร น้อยกว่า

กลุม่ท่ีมีอาย ุ31 ปีขึน้ไป  (X =3.662, S.D.= .843)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
สมมตฐิานท่ี 2.2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มี

การรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั 
 

ตารางท่ี 4.33 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา  

(n=419) 
การรับรู้ความน่าเช่ือถือ
ของส่ือโฆษณาบนส่ือ

ออนไลน์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P-value 

การรับรู้ความนา่เช่ือถือ
จากแหลง่สาร 

ระหวา่งกลุม่ 2 9.539 4.770 7.228 .001* 
ภายในกลุม่ 416 274.509 .660     

รวม 418 284.048       
การรับรู้ความนา่เช่ือถือ
จากผู้สง่สารท่ีเป็นผู้
แบง่ปันสาร (Share) 

ระหวา่งกลุม่ 2 5.506 2.753 3.653 .027* 
ภายในกลุม่ 416 313.492 .754     

รวม 418 318.998       
การรับรู้ความนา่เช่ือถือ
จากสาร 

ระหวา่งกลุม่ 2 8.008 4.004 5.630 .004* 
ภายในกลุม่ 416 295.859 .711     

รวม 418 303.867       
ในภาพรวม ระหวา่งกลุม่ 2 7.512 3.756 6.159 .002* 

ภายในกลุม่ 416 253.703 .610     
รวม 418 261.215       

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.33 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  ผู้ หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือ
ออนไลน์ในภาพรวม แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (P = .002) เม่ือพิจารณา



98 

แยกตามแหล่งข้อมูล พบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการ
รับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร  การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ ส่งสารท่ีเป็นผู้ แบ่งปันสาร 
(Share) และการรับรู้ความนา่เช่ือถือจากสาร แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (P 
= .001, .027 และ .004 ตามล าดบั) 

ส าหรับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม และ
การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร  การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้ แบ่งปันสาร 
(Share) และการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร  ผู้วิจยัได้ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู ่ 
ด้วยวิธี LSD รายละเอียดปรากฎตามตารางท่ี 4.34 – 4.37 

 
ตารางที่ 4.34 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ใน

ภาพรวม  จ าแนกตามระดบัการศกึษา  เป็นรายคู ่
(n=419) 

ระดับการศึกษา n X  S.D. 
ระดับการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญา
ตรี ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 48 3.286 1.074 - -.154 -.432* 

ปริญญาตรี 278 3.441 .679   - -.278* 

สงูกวา่ปริญญาตรี 93 3.718 .883     - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางที่ 4.34 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือ
โฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม  จ าแนกตามระดบัการศึกษา  เป็นรายคู่  พบว่า กลุ่มท่ีมี

การศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี  ( X =3.286, S.D.= 1.074) และกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี  (X =3.441, S.D.= .679) มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ใน

ภาพรวม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรี  (X =3.718, S.D.= .883) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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ตารางที่ 4.35 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร   จ าแนกตามระดบั
การศกึษา  เป็นรายคู ่

(n=419) 

ระดับการศึกษา n X  S.D. 
ระดับการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญา
ตรี ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 48 3.406 1.079 - -.100 -.441* 

ปริญญาตรี 278 3.506 .740   - -.340* 

สงูกวา่ปริญญาตรี 93 3.847 .860     - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 4.35 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่ง

สาร  จ าแนกตามระดบัการศกึษา  เป็นรายคู ่ พบว่า กลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี  (

X =3.406, S.D.= 1.079) และกลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี  (X =3.506, S.D.= .740) มี

การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรี  (X
=3.847, S.D.= .860) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
 
ตารางที่ 4.36 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้ แบ่งปันสาร 

(Share) จ าแนกตามระดบัการศกึษา  เป็นรายคู ่
(n=419) 

ระดับการศึกษา n X  S.D. 
ระดับการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญา
ตรี ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 48 3.229 1.113 - -.069 -.330* 

ปริญญาตรี 278 3.298 .764   - -.261* 

สงูกวา่ปริญญาตรี 93 3.559 1.008     - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางที่ 4.36 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่ง
สารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share)  จ าแนกตามระดบัการศกึษา  เป็นรายคู ่ พบว่า กลุ่มท่ีมีการศกึษา

ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี  (X =3.229, S.D.= 1.113) และกลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี  (X
=3.298, S.D.= .764) มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share)  น้อยกว่า

กลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรี  (X =3.559, S.D.= 1.008) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี .05  
 
ตารางที่ 4.37 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร จ าแนกตามระดับ

การศกึษา  เป็นรายคู ่
(n=419) 

ระดับการศึกษา n X  S.D. 
ระดับการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญา
ตรี ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 48 3.225 1.182 - -.248 -.487* 

ปริญญาตรี 278 3.473 .746   - -.239* 

สงูกวา่ปริญญาตรี 93 3.712 .910     - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางที่ 4.37 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร 

จ าแนกตามระดบัการศกึษา  เป็นรายคู ่  พบว่า กลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี  (X
=3.225, S.D.= 1.182) และกลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี (X =3.473, S.D.= .746) มีการ

รับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี ( X =3.712, 
S.D.= .910) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

สมมติฐานท่ี 2.3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการรับรู้
ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.38 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ 
จ าแนกตามอาชีพ  

(n=419) 
การรับรู้ความน่าเช่ือถือ
ของส่ือโฆษณาบนส่ือ

ออนไลน์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P-value 

การรับรู้ความนา่เช่ือถือ
จากแหลง่สาร 

ระหวา่งกลุม่ 3 11.401 3.800 5.784 .001* 
ภายในกลุม่ 415 272.647 .657     

รวม 418 284.048       
การรับรู้ความนา่เช่ือถือ
ของส่ือโฆษณาบนส่ือ

ออนไลน์ 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F P-value 

การรับรู้ความนา่เช่ือถือ
จากผู้สง่สารท่ีเป็นผู้
แบง่ปันสาร (Share) 

ระหวา่งกลุม่ 3 3.981 1.327 1.748 .157 
ภายในกลุม่ 415 315.017 .759     

รวม 418 318.998       
การรับรู้ความนา่เช่ือถือ
จากสาร 

ระหวา่งกลุม่ 3 11.651 3.884 5.516 .001* 
ภายในกลุม่ 415 292.216 .704     

รวม 418 303.867       
ในภาพรวม ระหวา่งกลุม่ 3 9.211 3.070 5.056 .002* 

ภายในกลุม่ 415 252.004 .607     
รวม 418 261.215       

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.38 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม 
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (P = .002) เม่ือพิจารณาแยกตามแหล่งข้อมูล 
พบวา่ ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจาก
แหลง่สาร  และการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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(P = .001 และ .001 ตามล าดบั) แตมี่การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบ่งปันสาร 
(Share) ไมแ่ตกตา่งกนั (P = .157) 

ส าหรับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม และ
การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร  และการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร   ผู้วิจยัได้ท าการ
ทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่ ด้วยวิธี LSD รายละเอียดปรากฎตามตารางท่ี 4.39 - 4.41 
 
ตารางที่ 4.39 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ใน

ภาพรวม  จ าแนกตามอาชีพ  เป็นรายคู ่
(n=419) 

อาชีพ n X  S.D. 
อาชีพ 

(1) (2) (3) (4) 

(1) นกัเรียน/นกัศกึษา 67 3.257 .966 - -.282* .057 -.423* 

(2) พนกังานบริษัทเอกชน 261 3.539 .708   - .339* -.141 

(3) ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 35 3.200 .879     - -.480* 

(4) ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย/แมบ้่าน 56 3.680 .784       - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางที่ 4.39 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือ

โฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม จ าแนกตามอาชีพ  เป็นรายคู ่  พบว่า กลุ่มท่ีมีอาชีพนกัเรียน/

นกัศกึษา  (X =3.257, S.D.= .966)  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ใน

ภาพรวมน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน (X =3.539, S.D.= .708)  และกลุ่มท่ีมี

อาชีพธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย/แม่บ้าน (X =3.680, S.D.= .784) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  

กลุม่ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน (X =3.539, S.D.= .708) และกลุ่มท่ีมีอาชีพ

ธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย/แม่บ้าน (X =3.680, S.D.= .784)  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณา

บนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม มากกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ( X =3.200, 
S.D.= .879) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตารางที่ 4.40 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความนา่เช่ือถือจากแหลง่สาร  จ าแนกตามอาชีพ   
(n=419) 

อาชีพ n X  S.D. 
อาชีพ 

(1) (2) (3) (4) 

(1) นกัเรียน/นกัศกึษา 67 3.306 1.065 - -.318* .013 -.507* 

(2) พนกังานบริษัทเอกชน 261 3.624 .719   - .331* -.189 

(3) ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 35 3.293 .934     - -.520* 

(4) ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย/แมบ้่าน 56 3.813 .781       - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 4.40 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่ง

สาร จ าแนกตามอาชีพ  เป็นรายคู ่  พบว่า กลุ่มท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา  (X =3.306, S.D.= 

1.065)  มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือจากแหล่งสาร น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน (X
=3.624, S.D.= .719) และกลุ่มท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย/แม่บ้าน (X =3.813, S.D.= .781)  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

กลุม่ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน (X =3.624, S.D.= .719) และกลุ่มท่ีมีอาชีพ

ธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย/แม่บ้าน (X =3.813, S.D.= .781)   มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร 

มากกวา่กลุม่ท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ (X =3.293, S.D.= .934) อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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ตารางที่ 4.41 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร จ าแนกตามอาชีพ   เป็น
รายคู ่

(n=419) 

อาชีพ n X  S.D. 
อาชีพ 

(1) (2) (3) (4) 

(1) นกัเรียน/นกัศกึษา 67 3.260 1.035 - -.305* .123 -.433* 

(2) พนกังานบริษัทเอกชน 261 3.565 .777   - .428* -.128 

(3) ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 35 3.137 .912     - -.556* 

(4) ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย/แมบ้่าน 56 3.693 .811       - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางที่ 4.41 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร 

จ าแนกตามอาชีพ  เป็นรายคู ่ พบว่า กลุ่มท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา  (X =3.260, S.D.= 1.035)  

มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือจากสารน้อยกวา่กลุม่ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน (X =3.565, S.D.= 

.777)  และกลุ่มท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/แม่บ้าน ( X =3.693, S.D.= .811) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

กลุม่ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน (X =3.565, S.D.= .777) และกลุ่มท่ีมีอาชีพ

ธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย/แม่บ้าน ( X =3.693, S.D.= .811)  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร

มากกวา่กลุม่ท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ (X =3.137, S.D.= .912) อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05  

สมมติฐานท่ี 2.4 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่ง
กนั มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.42 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ 
จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  

(n=419) 
การรับรู้ความ

น่าเช่ือถือของส่ือ
โฆษณาบนส่ือออนไลน์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P-value 

การรับรู้ความนา่เช่ือถือ
จากแหลง่สาร 

ระหวา่งกลุม่ 5 33.769 6.754 11.145 .000* 
ภายในกลุม่ 413 250.279 .606     

รวม 418 284.048       
การรับรู้ความนา่เช่ือถือ
จากผู้สง่สารท่ีเป็นผู้
แบง่ปันสาร (Share) 

ระหวา่งกลุม่ 5 14.136 2.827 3.830 .002* 
ภายในกลุม่ 413 304.863 .738     

รวม 418 318.998       
การรับรู้ความนา่เช่ือถือ
จากสาร 

ระหวา่งกลุม่ 5 23.912 4.782 7.055 .000* 
ภายในกลุม่ 413 279.955 .678     

รวม 418 303.867       
ในภาพรวม ระหวา่งกลุม่ 5 23.298 4.660 8.089 .000* 

ภายในกลุม่ 413 237.917 .576     
รวม 418 261.215       

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.42 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (P =.000) เม่ือพิจารณาแยกตาม
แหล่งข้อมลู พบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีการรับรู้ความ
นา่เช่ือถือจากแหลง่สาร  การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share) และการ
รับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (P = .000, .002 
และ .000 ตามล าดบั) 

ส าหรับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม และ
การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้ แบ่งปันสาร 
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(Share) และการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร  ผู้วิจยัได้ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู ่ 
ด้วยวิธี LSD รายละเอียดปรากฎตามตารางท่ี 4.43-4.46 

 
ตารางที่ 4.43 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ใน

ภาพรวม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  เป็นรายคู ่
(n=419) 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน n X  S.D. 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) น้อยกวา่ 10,000 
บาท 

63 3.310 .992 - .148 -.105 -.254 -.560* -.517* 

(2) 10,001 – 20,000 
บาท 

66 3.161 .814   - -.254* 
-

.403* 
-.708* -.666* 

(3) 20,001 – 30,000 
บาท 

133 3.415 .592     - -.149 -.454* -.412* 

(4) 30,001 – 40,000 
บาท 

53 3.564 .992       - -.305 -.263 

(5) 40,001 – 50,000 
บาท 

42 3.870 .533         - .043 

(6) มากกวา่ 50,001 
ขึน้ไป 

62 3.827 .637           - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางที่ 4.43 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือ
โฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม  จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  เป็นรายคู ่ พบว่า กลุ่มท่ีมี

รายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่า 10,000 บาท  (X =3.310, S.D.= .992)  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือ
ของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 

50,000 บาท (X =3.870, S.D.= .533)  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป 

(X =3.827, S.D.= .637)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท  (X =3.161, S.D.= .814)  
มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ีย

ตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท (X =3.415, S.D.= .592)  กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 

– 40,000 บาท(X =3.564, S.D.= .992) กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท (X
=3.870, S.D.= .533) และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป (X =3.827, 
S.D.= .637)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท  (X =3.415, S.D.= .592)  
มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ีย

ตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท (X =3.870, S.D.= .533)  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

มากกวา่ 50,001 ขึน้ไป (X =3.827, S.D.= .637)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

ตารางที่ 4.44 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร จ าแนกตามรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน  เป็นรายคู ่

(n=419) 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน n X  S.D. 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) น้อยกวา่ 10,000 บาท 
63 3.409 1.117 - .265 -.056 

-
.379* 

-.567* -.547* 

(2) 10,001 – 20,000 บาท 
66 3.144 .811   - -.320* 

-
.644* 

-.832* -.812* 

(3) 20,001 – 30,000 บาท 
133 3.464 .629     - 

-
.323* 

-.512* -.491* 

(4) 30,001 – 40,000 บาท 53 3.788 .924       - -.188 -.168 

(5) 40,001 – 50,000 บาท 42 3.976 .517         - .021 

(6) มากกวา่ 50,001 ขึน้ไป 62 3.956 .608           - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 4.44 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่ง
สาร  จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  เป็นรายคู ่  พบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่า 

10,000 บาท  (X =3.409, S.D.= 1.117)  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร น้อยกว่ากลุ่มท่ี

มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาท (X =3.788, S.D.= .924) กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่

เดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X =3.976, S.D.= .517)  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

มากกวา่ 50,001 ขึน้ไป (X =3.956, S.D.= .608)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท  (X =3.464, S.D.= .629)  
มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 

บาท (X =3.788, S.D.= .924) กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท (X =3.976, 

S.D.= .517)  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป (X =3.956, S.D.= .608)  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
ตารางที่ 4.45 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้ แบ่งปันสาร 

(Share) จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  เป็นรายคู ่
(n=419) 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน n X  S.D. 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) น้อยกวา่ 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     - -.109 -.459* -.352* 

(4) 30,001 – 40,000 บาท 53 3.365 1.201       - -.350* -.243 

(5) 40,001 – 50,000 บาท 42 3.714 .627         - .107 

(6) มากกวา่ 50,001 ขึน้ไป 62 3.608 .844           - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางที่ 4.45 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่ง
สารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share) จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  เป็นรายคู ่ พบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้
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เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่า 10,000 บาท  (X =3.222, S.D.= 1.005)  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้
สง่สารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share)  น้อยกวา่กลุม่ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท (

X =3.714, S.D.= .627)  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป (X =3.608, 
S.D.= .844)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท  (X =3.167, S.D.= .840)  
มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบ่งปันสาร (Share)  น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ีย

ตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท (X =3.714, S.D.= .627)  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

มากกวา่ 50,001 ขึน้ไป (X =3.608, S.D.= .844)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

กลุม่ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท (X =3.255, S.D.= .684)  มี
การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share)  น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน 40,001 – 50,000 บาท ( X =3.714, S.D.= .627)  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

มากกวา่ 50,001 ขึน้ไป (X =3.608, S.D.= .844)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาท  (X =3.365, S.D.= 1.201)  
มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบ่งปันสาร (Share)  น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ีย

ตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท (X =3.714, S.D.= .627)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

ตารางที่ 4.46 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความนา่เช่ือถือจากสาร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน  เป็นรายคู ่

(n=419) 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน n X  S.D. 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) น้อยกวา่ 10,000 บาท 63 3.283 1.041 - .110 -.188 -.223 -.594* -.572* 

(2) 10,001 – 20,000 บาท 
66 3.173 .919   - -.298* 

-
.333* 

-.703* -.682* 

(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) มากกวา่ 50,001 ขึน้ไป 62 3.855 .655           - 

หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางที่ 4.46  ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร  
จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  เป็นรายคู ่ พบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่า 10,000 

บาท  (X =3.283, S.D.= 1.041)  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ีย

ตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท (X =3.876, S.D.= .637)  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

มากกวา่ 50,001 ขึน้ไป (X =3.855, S.D.= .655)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท  (X =3.173, S.D.= .919)  
มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร  น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  20,001 – 30,000  บาท 

(X =3.471, S.D.= .647)  กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท (X =3.506, 

S.D.= 1.072) กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท (X =3.876, S.D.= .637)และ

กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป (X =3.855, S.D.= .655)  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 

กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท (X =3.471, S.D.= .647)   
มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท (

X =3.876, S.D.= .637)  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป (X =3.855, 
S.D.= .655)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาท (X =3.506, S.D.= 1.072)  
มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท (

X =3.876, S.D.= .637)  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป (X =3.855, 
S.D.= .655)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

สมมติฐานท่ี 3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกตา่ง
กนั มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามแตกตา่งกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานยอ่ยได้ดงันี ้
สมมติฐานท่ี 3.1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้

ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามแตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.47 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
จ าแนกตามอาย ุ 

(n=419) 
การรับรู้ความ

น่าเช่ือถือของคลินิก
ศัลยกรรมเสริมความ

งาม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P-value 

ความเช่ียวชาญในด้าน
การท าศลัยกรรมเสริม
ความงาม 

ระหวา่งกลุม่ 2 5.658 2.829 3.518 .031* 
ภายในกลุม่ 416 334.489 .804     

รวม 418 340.147       
ความปลอดภยัในการ
ท าศลัยกรรม 

ระหวา่งกลุม่ 2 2.085 1.043 1.289 .277 
ภายในกลุม่ 416 336.587 .809     

รวม 418 338.672       
ความมีช่ือเสียงของ
คลินิกศลัยกรรมเสริม
ความงาม 

ระหวา่งกลุม่ 2 3.402 1.701 2.372 .095 
ภายในกลุม่ 416 298.312 .717     

รวม 418 301.713       
ในภาพรวม ระหวา่งกลุม่ 2 2.543 1.272 2.252 .107 

ภายในกลุม่ 416 234.944 .565     
รวม 418 237.487       

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.47 ผลการทดสอบสมมติฐาน   พบว่า   ผู้ หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุแตกตา่งกนั มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม
ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (P = .107) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
เก่ียวกบัความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม  แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 (P =.031) แต่มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
เก่ียวกับความปลอดภัยในการท าศลัยกรรม และความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความ
งาม ไมแ่ตกตา่งกนั (P = .277 และ .095ตามล าดบั) 
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ส าหรับการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกบัความ
เช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม ผู้วิจยัได้ท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่ 
ด้วยวิธี LSD รายละเอียดปรากฎตามตารางท่ี 4.48 
 
ตารางที่ 4.48 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

เก่ียวกบัความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม จ าแนกตามอาย ุ
เป็นรายคู ่

(n=419) 

อายุ n X  S.D. 
อายุ 

ต ่ากว่า 20 ปี 21-30 ปี 31 ปีขึน้ไป 

ต ่ากว่า 20 ปี 42 3.488 .991 - .048 -.193 

21-30 ปี 192 3.440 .853   - -.241* 

31 ปีขึน้ไป 185 3.681 .918     - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.48 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกบัความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม จ าแนก

ตามอาย ุ  เป็นรายคู ่  พบว่า กลุ่มท่ีมีอาย ุ  21-30 ปี (X =3.440, S.D.= .853)  มีการรับรู้ความ
น่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรม

เสริมความงาม  น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอายุ 31 ปีขึน้ไป  (X =3.681, S.D.= .918)  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05  

สมมตฐิานท่ี 3.2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มี
การรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามแตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.49 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา  

(n=419) 
การรับรู้ความน่าเช่ือถือ
ของคลินิกศัลยกรรม

เสริมความงาม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P-value 

ความเช่ียวชาญในด้าน
การท าศลัยกรรมเสริม
ความงาม 

ระหวา่งกลุม่ 2 9.893 4.946 6.230 .002* 
ภายในกลุม่ 416 330.254 .794     

รวม 418 340.147       
ความปลอดภยัในการ
ท าศลัยกรรม 

ระหวา่งกลุม่ 2 2.419 1.210 1.496 .225 
ภายในกลุม่ 416 336.253 .808     

รวม 418 338.672       
ความมีช่ือเสียงของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงาม 

ระหวา่งกลุม่ 2 10.427 5.214 7.446 .001* 
ภายในกลุม่ 416 291.286 .700     

รวม 418 301.713       
ในภาพรวม ระหวา่งกลุม่ 2 6.739 3.370 6.075 .003* 

ภายในกลุม่ 416 230.748 .555     
รวม 418 237.487       

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 4.49 ผลการทดสอบสมมติฐาน   พบว่า   ผู้ หญิงในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรม
เสริมความงามในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (P = .003) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีการ
รับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามเก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม และความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม แตกตา่งกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (P = .002 และ .001 ตามล าดบั) แต่มีการรับรู้ความ
น่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกับความปลอดภัยในการท าศัลยกรรม ไม่
แตกตา่งกนั (P = .225) 
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ส าหรับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม 
และการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้าน
การท าศลัยกรรมเสริมความงาม และความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม  ผู้วิจยัได้
ท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่ ด้วยวิธี LSD รายละเอียดปรากฎตามตารางท่ี 4.50-4.52 
 
ตารางที่ 4.50 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

ในภาพรวม  จ าแนกตามระดบัการศกึษา  เป็นรายคู ่
(n=419) 

ระดับการศึกษา n X  S.D. 
ระดับการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญา
ตรี ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 48 3.298 1.034 - -.187 -.430* 

ปริญญาตรี 278 3.485 .683   - -.244* 

สงูกวา่ปริญญาตรี 93 3.728 .747     - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 4.50 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก

ศลัยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม  จ าแนกตามระดบัการศกึษา  เป็นรายคู ่  พบว่า กลุ่มท่ีมี

การศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี  ( X =3.298, S.D.= 1.034) และกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี  (X =3.485, S.D.= .683) มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความ

งาม ในภาพรวม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรี  (X =3.728, S.D.= .747) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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ตารางที่ 4.51 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
เก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม   จ าแนกตาม
ระดบัการศกึษา  เป็นรายคู ่

(n=419) 

ระดับการศึกษา n X  S.D. 
ระดับการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญา
ตรี ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 48 3.260 1.185 - -.259 -.535* 

ปริญญาตรี 278 3.520 .832   - -.276* 

สงูกวา่ปริญญาตรี 93 3.796 .888     - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.51 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกบัความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม   จ าแนก

ตามระดบัการศกึษา  เป็นรายคู ่  พบว่า กลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี  (X =3.260, 

S.D.= 1.185) และกลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี  (X =3.520, S.D.= .832) มีการรับรู้ความ
น่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรม

เสริมความงาม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรี  (X =3.796, S.D.= .888) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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ตารางที่ 4.52 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
เก่ียวกับความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม  จ าแนกตามระดบั
การศกึษา  เป็นรายคู ่

(n=419) 

ระดับการศึกษา n X  S.D. 
ระดับการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญา
ตรี ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 48 3.431 1.161 - -.303* -.562* 

ปริญญาตรี 278 3.734 .766   - -.259* 

สงูกวา่ปริญญาตรี 93 3.993 .843     - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 4.52 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก

ศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกับความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม จ าแนกตาม

ระดบัการศกึษา  เป็นรายคู ่  พบว่า กลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี  (X =3.431, S.D.= 
1.161) มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกับความมีช่ือเสียงของ

คลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  (X =3.734, S.D.= 

.766) และกลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรี  (X =3.993, S.D.= .843) อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05  

กลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี  (X =3.734, S.D.= .766) มีการรับรู้ความ
นา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกบัความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความ

งาม น้อยกว่า กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี  ( X =3.993, S.D.= .843) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

สมมติฐานท่ี 3.3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการรับรู้
ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามแตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.53 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
จ าแนกตามอาชีพ  

(n=419) 
การรับรู้ความน่าเช่ือถือ
ของคลินิกศัลยกรรม

เสริมความงาม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P-value 

ความเช่ียวชาญในด้าน
การท าศลัยกรรมเสริม
ความงาม 

ระหวา่งกลุม่ 3 9.435 3.145 3.946 .009* 
ภายในกลุม่ 415 330.712 .797     

รวม 418 340.147       
ความปลอดภยัในการ
ท าศลัยกรรม 

ระหวา่งกลุม่ 3 6.732 2.244 2.805 .039* 
ภายในกลุม่ 415 331.940 .800     

รวม 418 338.672       
ความมีช่ือเสียงของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงาม 

ระหวา่งกลุม่ 3 9.224 3.075 4.363 .005* 
ภายในกลุม่ 415 292.489 .705     

รวม 418 301.713       
การรับรู้ความนา่เช่ือถือ
ของคลินิกศลัยกรรมเสริม

ความงาม 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F P-value 

ในภาพรวม ระหวา่งกลุม่ 3 6.565 2.188 3.933 .009* 
ภายในกลุม่ 415 230.922 .556     

รวม 418 237.487       
 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 4.53 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (P = .009) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม ความ
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ปลอดภยัในการท าศลัยกรรมและความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม แตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (P = .009, .039 และ .005 ตามล าดบั)  

ส าหรับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม 
และการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้าน
การท าศลัยกรรมเสริมความงาม ความปลอดภัยในการท าศลัยกรรม และความมีช่ือเสียงของ
คลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม  ผู้วิจยัได้ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ด้วยวิธี LSD 
รายละเอียดปรากฎตามตารางท่ี 4.54-4.57 

 
ตารางที่ 4.54 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

ในภาพรวม  จ าแนกตามอาชีพ  เป็นรายคู ่
(n=419) 

อาชีพ n X  S.D. 
อาชีพ 

(1) (2) (3) (4) 

(1) นกัเรียน/นกัศกึษา 67 3.369 .922 - -.167 .084 -.384* 

(2) พนกังานบริษัทเอกชน 261 3.536 .674   - .251 -.217* 

(3) ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 35 3.285 .908     - -.468* 

(4) ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย/แมบ้่าน 56 3.753 .723       - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.54 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม จ าแนกตามอาชีพ  เป็นรายคู ่ พบว่า กลุ่มท่ีมีอาชีพนกัเรียน/

นกัศกึษา  (X =3.369, S.D.= .922)  กลุ่มท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน (X =3.536, S.D.= 

.674)  และกลุ่มท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ( X =3.285, S.D.= .908) มีการรับรู้
ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพธุรกิจ

สว่นตวั/ค้าขาย/แมบ้่าน (X =3.753, S.D.= .723) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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ตารางที่ 4.55 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
เก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม   จ าแนกตาม
อาชีพ  เป็นรายคู ่

(n=419) 

อาชีพ n X  S.D. 
อาชีพ 

(1) (2) (3) (4) 

(1) นกัเรียน/นกัศกึษา 67 3.321 1.061 - -.277* .035 -.456* 

(2) พนกังานบริษัทเอกชน 261 3.598 .833   - .312 -.179 

(3) ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 35 3.286 1.002     - -.491* 

(4) ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย/แมบ้่าน 56 3.777 .873       - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.55 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกบัความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม จ าแนก

ตามอาชีพ  เป็นรายคู ่ พบว่า กลุ่มท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา  (X =3.321, S.D.= 1.061)  มีการ
รับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามเก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการ

ท าศลัยกรรมเสริมความงามน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ( X =3.598, S.D.= 

.833)  และกลุ่มท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/แม่บ้าน ( X =3.777, S.D.= .873) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

กลุม่ท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  (X =3.286, S.D.= 1.002)  มีการ
รับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามเก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการ

ท าศลัยกรรมเสริมความงามน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/แม่บ้าน ( X =3.777, 
S.D.= .873) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตารางที่ 4.56 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
เก่ียวกบัความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม จ าแนกตามอาชีพ  เป็นรายคู ่

(n=419) 

อาชีพ n X  S.D. 
อาชีพ 

(1) (2) (3) (4) 

(1) นกัเรียน/นกัศกึษา 67 3.172 .956 - .108 .157 -.257 

(2) พนกังานบริษัทเอกชน 261 3.063 .855   - .049 -.365* 

(3) ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 35 3.014 .989     - -.414* 

(4) ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย/แมบ้่าน 56 3.429 .936       - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.56 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกบัความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม จ าแนกตามอาชีพ   เป็นราย

คู ่  พบว่า กลุ่มท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน  (X =3.063, S.D.= .855)  และกลุ่มท่ีมีอาชีพ

ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  (X =3.014, S.D.= .989) มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท าศลัยกรรมน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพธุรกิจ

สว่นตวั/ค้าขาย/แมบ้่าน (X =3.429, S.D.= .936) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตารางที่ 4.57 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
เก่ียวกับความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม  จ าแนกตามอาชีพ  
เป็นรายคู ่

(n=419) 

อาชีพ n X  S.D. 
อาชีพ 

(1) (2) (3) (4) 

(1) นกัเรียน/นกัศกึษา 67 3.533 1.053 - -.278* .066 -.420* 

(2) พนกังานบริษัทเอกชน 261 3.811 .765   - .344* -.141 

(3) ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 35 3.467 .984     - -.486* 

(4) ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย/แมบ้่าน 56 3.952 .787       - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.57 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกบัความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม จ าแนกตาม

อาชีพ  เป็นรายคู ่ พบว่า กลุ่มท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา  (X =3.533, S.D.= 1.053)  มีการรับรู้
ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกับความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรม

เสริมความงามน้อยกวา่กลุม่ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน (X =3.811, S.D.= .765)  และกลุ่มท่ี

มีอาชีพธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย/แมบ้่าน (X =3.952, S.D.= .787) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  

กลุ่มท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน ( X =3.811, S.D.= .765)  และกลุ่มท่ีมี

อาชีพธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย/แม่บ้าน (X =3.952, S.D.= .787) มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกับความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามมากกว่า

กลุ่มท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ (X =3.467, S.D.= .984)  อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05  

สมมติฐานท่ี 3.4 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่ง
กนั มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามแตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.58 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  

(n=419) 
การรับรู้ความน่าเช่ือถือ
ของคลินิกศัลยกรรมเสริม

ความงาม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P-value 

ความเช่ียวชาญในด้านการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม 

ระหวา่งกลุม่ 5 19.739 3.948 5.089 .000* 
ภายในกลุม่ 413 320.408 .776     

รวม 418 340.147       
ความปลอดภยัในการ
ท าศลัยกรรม 

ระหวา่งกลุม่ 5 5.650 1.130 1.401 .223 
ภายในกลุม่ 413 333.022 .806     

รวม 418 338.672       
ความมีช่ือเสียงของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงาม 

ระหวา่งกลุม่ 5 22.044 4.409 6.511 .000* 
ภายในกลุม่ 413 279.669 .677     

รวม 418 301.713       
ในภาพรวม ระหวา่งกลุม่ 5 12.509 2.502 4.593 .000* 

ภายในกลุม่ 413 224.978 .545     
รวม 418 237.487       

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 4.58 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (P =.000) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ผู้ หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี การรับรู้ความ
น่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรม
เสริมความงาม และความมีช่ือเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (P = .000 และ .000 ตามล าดบั) แตมี่การรับรู้ความน่าเช่ือถือของ
คลินิกศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม ไม่แตกตา่งกนั (P = 
.223) 
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ส าหรับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม 
และการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้าน
การท าศลัยกรรมเสริมความงาม และความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม  ผู้วิจยัได้
ท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่ ด้วยวิธี LSD รายละเอียดปรากฎตามตารางท่ี 4.59-4.61 

 
ตารางที่ 4.59 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

ในภาพรวม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  เป็นรายคู ่
(n=419) 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน n X  S.D. 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) น้อยกวา่ 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     - -.190 -.392* -.398* 

(4) 30,001 – 40,000 บาท 53 3.588 .934       - -.201 -.207 

(5) 40,001 – 50,000 บาท 42 3.789 .444         - -.006 

(6) มากกวา่ 50,001 ขึน้ไป 62 3.795 .541           - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 4.59  ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก

ศลัยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม  จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  เป็นรายคู ่ พบว่า กลุ่มท่ีมี

รายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่า 10,000 บาท  (X =3.334, S.D.= .922)  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือ
ของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 

50,000 บาท (X =3.789, S.D.= .444)  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป 

(X =3.795, S.D.= .541)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท  (X =3.446, S.D.= .893)  
มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้

เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท (X =3.789, S.D.= .444)  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

มากกวา่ 50,001 ขึน้ไป (X =3.795, S.D.= .541)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท  (X =3.397, S.D.= .610)  
มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้

เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท (X =3.789, S.D.= .444)  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

มากกวา่ 50,001 ขึน้ไป (X =3.795, S.D.= .541)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
ตารางที่ 4.60 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม

เก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการท าศัลยกรรมเสริมความงาม จ าแนกตาม
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน  เป็นรายคู ่

(n=419) 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน n X  S.D. 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) น้อยกวา่ 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     - -.139 -.450* -.448* 

(4) 30,001 – 40,000 บาท 53 3.594 1.201       - -.310 -.309 

(5) 40,001 – 50,000 บาท 42 3.905 .587         - .002 

(6) มากกวา่ 50,001 ขึน้ไป 62 3.903 .626           - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 4.60  ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก

ศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกบัความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม จ าแนก
ตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  เป็นรายคู ่ พบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่า 10,000 บาท  (

X =3.310, S.D.= 1.053)  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกบั
ความเช่ียวชาญในด้านการท าศัลยกรรมเสริมความงาม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

40,001 – 50,000 บาท (X =3.905, S.D.= .587)  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 

50,001 ขึน้ไป (X =3.903, S.D.= .626)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท  (X =3.386, S.D.= .980)  
มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการ

ท าศลัยกรรมเสริมความงาม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท (X
=3.905, S.D.= .587)  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป (X =3.903, 
S.D.= .626)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท  (X =3.455, S.D.= .760)  
มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการ

ท าศลัยกรรมเสริมความงาม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท (X
=3.905, S.D.= .587)  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป (X =3.903, 
S.D.= .626)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
ตารางที่ 4.61 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

เก่ียวกับความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม จ าแนกตามรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน  เป็นรายคู ่

(n=419) 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน n X  S.D. 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) น้อยกวา่ 10,000 บาท 
63 3.482 1.079 - -.119 -.162 

-
.373* 

-.669* -.609* 

(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       - -.296 -.236 

(5) 40,001 – 50,000 บาท 42 4.151 .484         - .060 

(6) มากกวา่ 50,001 ขึน้ไป 62 4.091 .616           - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 4.61 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก

ศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกับความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม  จ าแนก
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ตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  เป็นรายคู ่ พบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่า 10,000 บาท  (

X =3.482, S.D.= 1.079)  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกบั
ความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 

– 40,000 บาท(X =3.855, S.D.= 1.018)  กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท (

X =4.151, S.D.= .484)  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป (X =4.091, 
S.D.= .616)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท  (X =3.601, S.D.= .957)  
มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกบัความมีช่ือเสียงของคลินิก

ศลัยกรรมเสริมความงาม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท (X
=4.151, S.D.= .484)  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป (X =4.091, 
S.D.= .616)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท  (X =3.644, S.D.= .681)  
มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกบัความมีช่ือเสียงของคลินิก

ศลัยกรรมเสริมความงาม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท (X
=4.151, S.D.= .484)  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป (X =4.091, 
S.D.= .616)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

4.2.6.2 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์กบัการ
รับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ 

การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์กบัการรับรู้ความ
นา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ วิเคราะห์โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

สมมติฐานท่ี 4 พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ความ
นา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานยอ่ยได้ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 4.1 พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ท าศลัยกรรมมีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ 
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ตารางท่ี 4.62 ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการท าศัลยกรรมกับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือ
ออนไลน์ 

(n=419) 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณา 
บนส่ือออนไลน์ 

พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ในการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ

ท าศัลยกรรม 
r P-value  ระดับความสัมพันธ์ 

การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากแหลง่สาร .528 .000* ในระดบัเฉล่ีย 
การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากผู้สง่สารท่ีเป็นผู้แบง่ปัน
สาร (Share) 

.558 .000* 
ในระดบัเฉล่ีย 

การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากสาร .515 .000* ในระดบัเฉล่ีย 
ในภาพรวม .569 .000* ในระดบัเฉล่ีย 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.62 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์
ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการท าศลัยกรรมมีความสมัพนัธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือ
ของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (P=.000) ซึ่ง
เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัเฉล่ีย (r=.569) เม่ือพิจารณาแยกตาม
แหล่งข้อมูล พบว่า  พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ท าศลัยกรรม มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ทัง้ 3 แหล่ง 
ได้แก่  การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร  การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบง่ปัน
สาร (Share) และการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
(P=.000, .000 และ .000 ตามล าดบั) โดยมีความสมัพนัธ์กันในระดบัเฉล่ีย  (r=.528, .558 และ 
.515  ตามล าดบั)   

สมมติฐานท่ี 4.2 พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ในการศึกษาข้อมูลประเภทของ
ศลัยกรรมเสริมความงามมีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ 
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ตารางท่ี 4.63 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ในการศึกษาข้อมูลประเภท
ของศลัยกรรมเสริมความงามกับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือ
ออนไลน์ 

(n=419) 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณา 
บนส่ือออนไลน์ 

พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ในการศึกษา
ข้อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริมความ

งาม 
r P-value  ระดับความสัมพันธ์ 

การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากแหลง่สาร .577 .000* ในระดบัเฉล่ีย 
การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากผู้สง่สารท่ีเป็นผู้แบง่ปัน
สาร (Share) 

.602 .000* คอ่นข้างสงู 

การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากสาร .571 .000* ในระดบัเฉล่ีย 
ในภาพรวม .623 .000* คอ่นข้างสงู 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.63 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์
ในการศึกษาข้อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริมความงามมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความ
น่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
(P=.000) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง (r=.623) เม่ือ
พิจารณาแยกตามแหลง่ข้อมลู พบวา่  พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ในการศกึษาข้อมลูประเภทของ
ศลัยกรรมเสริมความงาม มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ 
ทัง้ 3 แหล่ง ได้แก่  การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร  การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ี
เป็นผู้แบ่งปันสาร (Share) และการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  (P=.000, .000 และ .000 ตามล าดบั) โดยมีความสมัพนัธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือจาก
แหล่งสาร และการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร ในระดบัเฉล่ีย  (r=.577 และ .571 ตามล าดบั)  
และมีความสมัพนัธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share) คอ่นข้าง
สงู (r=.602) 
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สมมติฐานท่ี 4.3 พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์โดยพิจารณาจากเหตผุลท่ีเปิดดู
ข้อมลูการท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณา
บนส่ือออนไลน์ 
 
ตารางท่ี 4.64 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์โดยพิจารณาจากเหตุผลท่ี

เปิดดขู้อมูลการท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือ
โฆษณาบนส่ือออนไลน์ 

(n=419) 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณา 
บนส่ือออนไลน์ 

พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์โดยพจิารณา
จากเหตุผลท่ีเปิดดูข้อมูลการท าศัลยกรรม

ผ่านส่ือออนไลน์ 
r P-value  ระดับความสัมพันธ์ 

การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากแหลง่สาร .652 .000 คอ่นข้างสงู 
การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากผู้สง่สารท่ีเป็นผู้แบง่ปัน
สาร (Share) 

.679 .000 คอ่นข้างสงู 

การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากสาร .656 .000 คอ่นข้างสงู 
ในภาพรวม .709 .000 คอ่นข้างสงู 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.64 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์
โดยพิจารณาจากเหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลูการท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้
ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
(P=.000) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง (r=.709) เม่ือ
พิจารณาแยกตามแหล่งข้อมูล พบว่า  พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์โดยพิจารณาจากเหตผุลท่ี
เปิดดขู้อมลูการท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์ มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือ
โฆษณาบนส่ือออนไลน์ ทัง้ 3 แหล่ง ได้แก่  การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร  การรับรู้ความ
น่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบ่งปันสาร (Share) และการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (P=.000, .000 และ .000 ตามล าดบั) โดยมีความสมัพันธ์กัน
คอ่นข้างสงู  (r=.652, .679 และ .656 ตามล าดบั)   
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4.2.6.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือ
โฆษณาบนส่ือออนไลน์กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือ
ออนไลน์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม  วิเคราะห์โดยใช้ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

สมมตฐิานท่ี 5 การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบัการ
รับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานยอ่ยได้ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 5.1 การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม มี
ความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

 
ตารางท่ี 4.65 ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ใน

ภาพรวม กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
(n=419) 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรม
เสริมความงาม 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณา
บนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม 

r P-value  
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความ
งาม 

.759 .000* คอ่นข้างสงู 

ความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม .506 .000* ในระดบัเฉล่ีย 
ความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม .797 .000* อยา่งสงู 
ในภาพรวม .817 .000* อยา่งสงู 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.65 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความน่าเช่ือถือของ
ส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (P=.000) ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กนัอย่างสงู (r=.817) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
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การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้
ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในทกุด้าน ได้แก่  ความเช่ียวชาญในด้านการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม  ความปลอดภัยในการท าศลัยกรรม และความมีช่ือเสียงของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงาม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (P=.000, .000 และ .000 
ตามล าดับ) โดยมีความสัมพันธ์กับความเช่ียวชาญในด้านการท าศัลยกรรมเสริมความงาม 
ค่อนข้างสูง  (r=.759) มีความสัมพันธ์กับความปลอดภัยในการท าศัลยกรรม ในระดับเฉล่ีย  
(r=.506)  และมีความสัมพันธ์กับความมีช่ือเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม อย่างสูง 
(r=.797) 

สมมติฐานท่ี 5.2 การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร มีความสมัพนัธ์กับการ
รับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
 
ตารางท่ี 4.66 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสารกับการรับรู้ความ

นา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
(n=419) 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรม
เสริมความงาม 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร 

r P-value  
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความ
งาม 

.669 .000* คอ่นข้างสงู 

ความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม .465 .000* ในระดบัเฉล่ีย 
ความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม .757 .000* คอ่นข้างสงู 
ในภาพรวม .753 .000* คอ่นข้างสงู 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 4.66 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความน่าเช่ือถือจาก

แหล่งสาร มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ใน
ภาพรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (P=.000) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัคอ่นข้างสงู (r=.753) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  การรับรู้ความน่าเช่ือถือ
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จากแหล่งสาร มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ใน
ทุกด้าน ได้แก่  ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม  ความปลอดภัยในการ
ท าศลัยกรรม และความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  (P=.000, .000 และ .000 ตามล าดบั) โดยมีความสมัพนัธ์กบัความเช่ียวชาญในด้าน
การท าศลัยกรรมเสริมความงาม และความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม คอ่นข้าง
สงู  (r=.669 และ .757) และมีความสมัพนัธ์กับความปลอดภัยในการท าศลัยกรรม ในระดบัเฉล่ีย  
(r=.465)   

สมมตฐิานท่ี 5.3 การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share) 
มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

 
ตารางท่ี 4.67 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้ แบ่งปันสาร 

(Share) กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
(n=419) 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรม
เสริมความงาม 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสาร 
ท่ีเป็นผู้แบ่งปันสาร (Share) 

r P-value  
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความ
งาม 

.709 .000* คอ่นข้างสงู 

ความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม .475 .000* ระดบัเฉล่ีย 
ความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม .723 .000* คอ่นข้างสงู 
ในภาพรวม .754 .000* คอ่นข้างสงู 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.67 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้
สง่สารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share) มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรม
เสริมความงาม ในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (P=.000) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กันค่อนข้างสูง (r=.754) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share) มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความ
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น่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ในทุกด้าน ได้แก่  ความเช่ียวชาญในด้านการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม  ความปลอดภัยในการท าศลัยกรรม และความมีช่ือเสียงของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงาม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (P=.000, .000 และ .000 
ตามล าดบั) โดยมีความสมัพนัธ์กับความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม และ
ความมีช่ือเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ค่อนข้างสูง  (r=.709 และ .723) และมี
ความสมัพนัธ์กบัความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม ในระดบัเฉล่ีย  (r=.475)     

สมมติฐานท่ี 5.4 การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร มีความสมัพนัธ์กับการรับรู้
ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

 
ตารางท่ี 4.68 ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสารกบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือ

ของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
(n=419) 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรม
เสริมความงาม 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร 

r P-value  
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความ
งาม 

.736 .000* คอ่นข้างสงู 

ความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม .473 .000* ในระดบัเฉล่ีย 
ความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม .743 .000* คอ่นข้างสงู 
ในภาพรวม .772 .000* คอ่นข้างสงู 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.68 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความน่าเช่ือถือจาก
สาร มีความสมัพนัธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 (P=.000)  ซึ่ง เ ป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไ ว้  โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัค่อนข้างสูง (r=.772) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การรับรู้ความน่าเช่ือถือ
จากสาร มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในทกุด้าน 
ได้แก่   ความเช่ียวชาญในด้านการท าศัลยกรรมเสริมความงาม   ความปลอดภัยในการ
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ท าศลัยกรรม และความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  (P=.000, .000 และ .000 ตามล าดบั) โดยมีความสมัพนัธ์กบัความเช่ียวชาญในด้าน
การท าศลัยกรรมเสริมความงาม และความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม คอ่นข้าง
สงู  (r=.736 และ .743) และมีความสมัพนัธ์กับความปลอดภัยในการท าศลัยกรรม ในระดบัเฉล่ีย  
(r=.473)     

4.2.6.4 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงามกบัความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม 

การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรม
เสริมความงามกับความตัง้ใจท าศัลยกรรมเสริมความงาม  วิเคราะห์โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

สมมติฐานท่ี 6 การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามมี
ความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม 
 
ตารางท่ี 4.69 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม

กบัความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม 
(n=419) 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรม
เสริมความงาม 

ความตัง้ใจท าศัลยกรรมเสริมความ
งาม 

r P-value  
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความ
งาม 

.576 .000* ในระดบัเฉล่ีย 

ความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม .452 .000* ในระดบัเฉล่ีย 
ความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม .627 .000* คอ่นข้างสงู 
ในภาพรวม .654 .000* คอ่นข้างสงู 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 4.69  ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า การรับรู้ความน่าเช่ือถือของ

คลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม มีความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความ
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งาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (P=.000) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัคอ่นข้างสงู  (r =.654)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การรับรู้ความน่าเช่ือถือ
ของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในทุกด้าน ได้แก่  ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรม
เสริมความงาม  ความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม และความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริม
ความงาม มีความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  (P=.000, .000 และ .000 ตามล าดบั) โดยการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรม
เสริมความงาม เก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการท าศัลยกรรมเสริมความงาม และความ
ปลอดภัยในการท าศลัยกรรม มีความสมัพนัธ์กับความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม อยู่ใน
ระดบัเฉล่ีย (r =0.576 และ .452 ตามล าดบั)  และการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรม
เสริมความงาม เก่ียวกับความปลอดภัยในการท าศัลยกรรมมีความสัมพันธ์กับความตัง้ใจ
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม ในระดบัเฉล่ีย (r =.452) 

 
4.3 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
  

ผลการทดสอบความแตกต่างในสมมติฐานท่ี 1-3 และผลการทดสอบความสัมพันธ์ใน
สมมตฐิานท่ี 4-6 สรุปได้ดงันี ้
 
ตารางท่ี 4.70  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สถติทิี่ใช้ 

1. ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากร
แตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั 

  
 
 
 
 

One-way 
ANOVA 

1.1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 
มีพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั 

 

1) การเปิดรับข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการ
ท าศลัยกรรม 

ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน 

2) ประเภทของศลัยกรรมเสริมความงาม เป็นไปตามสมมตฐิาน 

3) เหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลูการท าศลัยกรรมผา่นส่ือ
ออนไลน์ 

ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน 
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ตารางท่ี 4.70 (ตอ่) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สถติทิี่ใช้ 

1.2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบั
การศกึษาแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์
แตกตา่งกนั 

  
 
 
 

One-way 
ANOVA 

1) การเปิดรับข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการ
ท าศลัยกรรม 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

2) ประเภทของศลัยกรรมเสริมความงาม เป็นไปตามสมมตฐิาน 

3) เหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลูการท าศลัยกรรมผา่น
ส่ือออนไลน์ 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

1.3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตา่ง
กนั มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั 

  
 
 

One-way 
ANOVA 

1) การเปิดรับข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการ
ท าศลัยกรรม 

ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน 

2) ประเภทของศลัยกรรมเสริมความงาม เป็นไปตามสมมตฐิาน 

3) เหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลูการท าศลัยกรรมผา่น
ส่ือออนไลน์ 

ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน 

1.4 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์
แตกตา่งกนั 

  
 
 
 

One-way 
ANOVA 

1) การเปิดรับข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการ
ท าศลัยกรรม 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

2) ประเภทของศลัยกรรมเสริมความงาม เป็นไปตามสมมตฐิาน 

3) เหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลูการท าศลัยกรรมผา่น
ส่ือออนไลน์ 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

2. ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทาง
ประชากรแตกตา่งกนั มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือ 
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ตารางท่ี 4.70 (ตอ่) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สถติทิี่ใช้ 

โฆษณาบนส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั   
 
 
 

One-way 
ANOVA 

 
 

2.1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกตา่ง
กนั มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือ
ออนไลน์ ในภาพรวมแตกตา่งกนั 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

1) การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากแหลง่สาร เป็นไปตามสมมตฐิาน 

2) การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากผู้สง่สารท่ีเป็นผู้
แบง่ปันสาร (Share) 

ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน 

3) การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากสาร เป็นไปตามสมมตฐิาน 

2.2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบั
การศกึษาแตกตา่งกนั มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือ
โฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวมแตกตา่งกนั 

เป็นไปตามสมมตฐิาน  
 
 

One-way 
ANOVA 

1) การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากแหลง่สาร เป็นไปตามสมมตฐิาน 

2) การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากผู้สง่สารท่ีเป็นผู้
แบง่ปันสาร (Share) 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

3) การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากสาร เป็นไปตามสมมตฐิาน 

2.3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตา่ง
กนั มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือ
ออนไลน์ ในภาพรวมแตกตา่งกนั 

เป็นไปตามสมมตฐิาน  
 
 

One-way 
ANOVA 

1) การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากแหลง่สาร เป็นไปตามสมมตฐิาน 

2) การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากผู้สง่สารท่ีเป็นผู้
แบง่ปันสาร (Share) 

ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน 

3) การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากสาร เป็นไปตามสมมตฐิาน 

2.4 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือนแตกตา่งกนั มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือ
โฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวมแตกตา่งกนั 

เป็นไปตามสมมตฐิาน  
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ตารางท่ี 4.70 (ตอ่) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สถติทิี่ใช้ 

1) การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากแหลง่สาร เป็นไปตามสมมตฐิาน  
One-way 
ANOVA 

2) การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากผู้สง่สารท่ีเป็นผู้
แบง่ปันสาร (Share) 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

3) การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากสาร เป็นไปตามสมมตฐิาน 

3. ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทาง
ประชากรแตกตา่งกนั มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของ
คลินิกศลัยกรรมเสริมความงามแตกตา่งกนั 

  

3.1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกตา่ง
กนั มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริม 

ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน  
 
 

One-way 
ANOVA 

1) ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรม
เสริมความงาม 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

2) ความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน 
3) ความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริม

ความงาม 
ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน 

3.2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตา่ง
กนั มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริม
ความงามแตกตา่งกนั 

เป็นไปตามสมมตฐิาน  
 
 
 

One-way 
ANOVA 

1) ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรม
เสริมความงาม 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

2) ความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม เป็นไปตามสมมตฐิาน 
3) ความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริม

ความงาม 
เป็นไปตามสมมตฐิาน 

3.3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือนแตกตา่งกนั มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงามแตกตา่งกนั 

เป็นไปตามสมมตฐิาน  
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ตารางท่ี 4.70 (ตอ่) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สถติทิี่ใช้ 

1) ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรม
เสริมความงาม 

เป็นไปตามสมมตฐิาน  
One-way 
ANOVA 2) ความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน 

3) ความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริม
ความงาม 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

4. พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบัการ
รับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ 

  
 
 
 
 

Pearson 
Correlation 
Coefficient 

4.1 พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ในการเปิดรับ
ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการท าศลัยกรรมมีความสมัพนัธ์
กบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือ
ออนไลน์ 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

1) การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากแหลง่สาร เป็นไปตามสมมตฐิาน 

2) การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากผู้สง่สารท่ีเป็นผู้
แบง่ปันสาร (Share) 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

3) การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากสาร เป็นไปตามสมมตฐิาน 

4.2 พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ในการศกึษาข้อมลู
ประเภทของศลัยกรรมเสริมความงามมีความสมัพนัธ์
กบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือ
ออนไลน์ 

เป็นไปตามสมมตฐิาน  
 
 
 

Pearson 
Correlation 
Coefficient 

1) การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากแหลง่สาร เป็นไปตามสมมตฐิาน 

2) การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากผู้สง่สารท่ีเป็นผู้
แบง่ปันสาร (Share) 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

3) การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากสาร เป็นไปตามสมมตฐิาน 

4.3 พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์โดยพิจารณาจาก
เหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลูการท าศลัยกรรมผา่นส่ือออนไลน์มี 

เป็นไปตามสมมตฐิาน  
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ตารางท่ี 4.70 (ตอ่) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สถติทิี่ใช้ 

ความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือ
โฆษณาบนส่ือออนไลน์ 

  
 

Pearson 
Correlation 
Coefficient 

1) การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากแหลง่สาร เป็นไปตามสมมตฐิาน 

2) การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากผู้สง่สารท่ีเป็นผู้
แบง่ปันสาร (Share) 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

3) การรับรู้ความนา่เช่ือถือจากสาร เป็นไปตามสมมตฐิาน 

5. การรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือ
ออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของ
คลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

  

5.1 ผู้การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือ
ออนไลน์ ในภาพรวม มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความ
นา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

เป็นไปตามสมมตฐิาน  
 
 
 

Pearson 
Correlation 
Coefficient 

1) ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรม
เสริมความงาม 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

2) ความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม เป็นไปตามสมมตฐิาน 
3) ความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมความ

งาม 
เป็นไปตามสมมตฐิาน 

5.2 การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหลง่สาร 
ความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิก
เสริมความงาม 

เป็นไปตามสมมตฐิาน  
 
 

Pearson 
Correlation 
Coefficient 

1) ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรม
เสริมความงาม 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

2) ความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม เป็นไปตามสมมตฐิาน 
3) ความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมความ

งาม 
เป็นไปตามสมมตฐิาน 
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ตารางท่ี 4.70 (ตอ่) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สถติทิี่ใช้ 

5.3 การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้สง่สารท่ีเป็นผู้
แบง่ปันสาร (Share) มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความ
นา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

เป็นไปตามสมมตฐิาน  
 
 

Pearson 
Correlation 
Coefficient 

1) ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรม
เสริมความงาม 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

2) ความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม เป็นไปตามสมมตฐิาน 
3) ความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมความ

งาม 
เป็นไปตามสมมตฐิาน 

5.4 การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร มี
ความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงาม 

เป็นไปตามสมมตฐิาน  
 
 

Pearson 
Correlation 
Coefficient 

1) ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรม
เสริมความงาม 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

2) ความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม เป็นไปตามสมมตฐิาน 
3) ความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมความ

งาม 
เป็นไปตามสมมตฐิาน 

6. การรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริม
ความงามมีความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจท าศลัยกรรม
เสริมความงาม 

  
 
 

Pearson 
Correlation 
Coefficient 

1) ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรม
เสริมความงาม 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

2) ความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม เป็นไปตามสมมตฐิาน 
3) ความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมความ

งาม 
เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 



 

 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของส่ือออนไลน์ (Online Media) ท่ีมีผลต่อความตัง้ใจ
ท าศลัยกรรมของผู้ หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์     
2) เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์กบัการ
รับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม  และ 3) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
การรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามกบัความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความ
งามผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 21-30 ปี มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
20,001 – 30,000 บาท 

 
5.1.2 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ 
ผลการวิ เคราะห์พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ หญิงในเขต

กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีบญัชีรายช่ือ (Account) Facebook มีการเปิดรับส่ือออนไลน์มากกว่า 
1 ครัง้ตอ่วนั มีการเปิดรับส่ือออนไลน์ในช่วงเย็น (16.01- 21.00 น.) และมีระยะเวลาท่ีใช้ในการ
เปิดรับข้อมลูข่าวสารในแตล่ะครัง้ 15 - 30 นาที  ทัง้นี ้กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
มีการใช้ส่ือออนไลน์ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการท าศลัยกรรม อยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยพบว่า ส่ือออนไลน์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ Facebook ของเพ่ือน หรือ แฟนเพจของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงามตา่งๆ อยูใ่นระดบัมาก โดยศกึษาหาข้อมลูเก่ียวกบัการท าศลัยกรรมเสริม
ความงาม มากท่ีสดุ คือ Yanhee International Hospital  โดยมีการศกึษาข้อมลูประเภทของการ
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ท าศลัยกรรมจากส่ือออนไลน์ อยู่ในระดบัปานกลาง พบว่า ประเภทของการท าศลัยกรรมท่ีศึกษา 
คือ การท าคิว้ 3 มิติ, 6 มิติ  และส าหรับเหตุผลท่ีเปิดดูข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบการน าเสนอ 
(Review) ของผู้ ท่ีเคยผา่นการท าศลัยกรรมมาแล้วของแตล่ะคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม  

 
5.1.3 ตอนที่  3 การวิเคราะห์การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือ

ออนไลน์ 
กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบน

ส่ือออนไลน์ อยู่ในระดบัมาก โดยการรับรู้ความน่าเช่ือถือท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ การรับรู้ความ
น่าเช่ือถือจากแหล่งสาร  อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร อยู่ใน
ระดบัมาก ส่วนการรับรู้ความน่าเช่ือถือท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่ง
สารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share) อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่สรุปผลได้ดงันี ้

1) การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ จากแหล่งสาร   
พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือ
ออนไลน์ จากแหล่งสาร อยู่ในระดบัมาก เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุก
ข้อ โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ เช่ือวา่คลินิกหรือสถานท่ีท าศลัยกรรมเสริมความงามท่ีมีช่ือเสียง 
เชน่ โรงพยาบาลยนัฮี, Medmitic by Meko,โรงพยาบาลศลัยกรรมตกแตง่กมล จะน าเสนอข้อมลูท่ี
ถกูต้องและน่าเช่ือถือบนส่ือออนไลน์ของตนเอง  อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ   เช่ือว่าคลินิกหรือ
สถานท่ีท าศลัยกรรมเสริมความงามท่ีเปิดบริการมาเป็นระยะเวลานาน จะน าเสนอข้อมลู ท่ีถกูต้อง
และนา่เช่ือถือบนส่ือออนไลน์ของตนเอง อยูใ่นระดบัมาก สว่นข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ คือ  เช่ือว่าส่ือ
ออนไลน์ของคลินิกศลัยกรรมความงามท่ีมีจ านวนผู้ตดิตามมากมีความนา่เช่ือถือ อยูใ่นระดบัมาก 

2) การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ จากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้
แบง่ปันสาร (Share) พบว่า  กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือ
ของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ จากผู้สง่สารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share) อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
แยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมาก1 ข้อ และระดบัปานกลาง 2 ข้อ โดยข้อท่ีมี
คา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ รับรู้วา่เนือ้หาของสารท่ีน าเสนอโดยคลินิกหรือสถานท่ีท าศลัยกรรมเสริมความ
งามท่ีเข้าไปดขู้อมลูบนส่ือออนไลน์มีการน าเสนอโดยบคุคลท่ีเคยผ่านการท าศลัยกรรมเสริมความ
งามมานัน้มีน่าความน่าเช่ือถือ เช่น ดาราท่ีเคยเข้าไปใช้บริการจากสถานเสริมความงาม อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ รับรู้ว่าการท่ีมีคนไปโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นท่ีเ ก่ียวกับการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงามท่ีเข้าไปดขู้อมลูบนส่ือออนไลน์เป็นข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือ อยู่ในระดบัปาน
กลาง ส่วนข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ คือ  รับรู้ว่าจ านวนยอดการไลค์หรือจ านวนผู้ ท่ีมาติดตามบนส่ือ
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ออนไลน์ท่ีมีจ านวนมากช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กบัคลินิกหรือสถานท่ีท าศลัยกรรมเสริมความ
งาม อยูใ่นระดบัปานกลาง 

3) การรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ จากสาร พบว่า  กลุ่ม
ตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ 
จากสาร อยู่ในระดบัมาก  เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมาก 2 ข้อ และระดบั
ปานกลาง 3 ข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ รับรู้ว่าการแสดงรายละเอียดทางการแพทย์ท่ีมี
ความชดัเจนจึงมีความน่าเช่ือถือ อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ  รับรู้ว่าการแสดงรายละเอียดเร่ือง
คา่ใช้จา่ยในการท าศลัยกรรมเสริมความงามท่ีชดัเจนจึงมีความน่าเช่ือถือ อยู่ในระดบัมาก ส่วนข้อ
ท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ คือ  รับรู้ว่าการท่ีมีผู้แชร์ (Share) รูปภาพจากคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม
จ านวนมากจงึมีความนา่เช่ือถือ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 

5.1.4 ตอนที่  4 การวิเคราะห์การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรมเสริม
ความงาม 

กลุม่ตวัอยา่งผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรม
เสริมความงาม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยู่ในระดบัมาก 2 ด้าน และ
ระดบัปานกลาง 1 ด้าน โดยด้านท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ ความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริม
ความงาม อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม 
อยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสดุ คือ ความปลอดภัยในการท าศลัยกรรม อยู่ในระดบั
ปานกลาง  

1) ด้านความเช่ียวชาญในด้านการท าศัลยกรรมเสริมความงาม พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความ
งาม ด้านความเช่ียวชาญในด้านการท าศัลยกรรมเสริมความงาม อยู่ในระดับมาก  เม่ือแยก
พิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ รับรู้ว่านายแพทย์
ของคลินิกศลัยกรรมความงามมีความเช่ียวชาญในการท าศลัยกรรม อยูใ่นระดบัมาก 

2) ด้านความปลอดภัยในการท าศลัยกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ด้านความปลอดภยั
ในการท าศลัยกรรม อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัปาน
กลางทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ รับรู้ว่าท าศัลยกรรมเสริมความงามเกิดผลกระทบ
ข้างเคียงตอ่ร่างกายท่ีน้อยและสามารถควบคมุได้ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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3) ด้านความมีช่ือเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม  พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความ
งาม ด้านความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม อยู่ในระดบัมาก เม่ือแยกพิจารณา
เป็นรายข้อ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ รับรู้ว่าคลินิกศลัยกรรมนีมี้
บคุคลท่ีมีช่ือเสียงทัง้ดารา ศลิปิน นกัร้องมาใช้บริการ อยูใ่นระดบัมาก 
 

5.1.5 ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ความตัง้ใจท าศัลยกรรมเสริมความงาม 
กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม  อยู่

ในระดบัปานกลาง   เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมาก 1 ข้อ และระดบัปาน
กลาง 2 ข้อ โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ รับรู้ถึงความต้องการท่ีอยากจะท าศลัยกรรมเสริมความ
งามวา่ต้องการท าอะไร ตรงไหน และอย่างไร อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ จดัเตรียมคา่ใช้จ่ายใน
การท าศลัยกรรมความงามไว้อย่างเพียงพอ อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ คือ 
ก าหนดระยะเวลาแนน่อนท่ีจะท าศลัยกรรมเสริมความงาม อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 

5.1.6 ตอนที่ 6 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
1) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือ

โฆษณาบนส่ือออนไลน์ และการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม จ าแนก
ตามลกัษณะทางประชากร 

สมมติฐานท่ี 1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกตา่ง
กนั มีพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานยอ่ยได้ดงันี ้  

สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีพฤติกรรม
การใช้ส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศึกษาข้อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริมความงาม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ท าศลัยกรรม และเหตผุลท่ีเปิดดขู้อมูลการท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์ ไม่แตกตา่งกนั    เม่ือ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศกึษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริม
ความงาม จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู ่พบว่า กลุ่มท่ีมีอาย ุ21-30 ปี มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ 
ในการศกึษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริมความงามน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอายุ 31 ปีขึน้ไป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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สมมตฐิานท่ี 1.2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มี
พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ท าศลัยกรรม การศกึษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริมความงาม และเหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลูการ
ท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือเปรียบเทียบ
คา่เฉล่ียพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ จ าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคู ่สรุปได้วา่ 

พฤติกรรมการใช้ ส่ือออนไลน์ ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับการ
ท าศลัยกรรม  พบวา่ กลุม่ท่ีมีการศกึษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ใน
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการท าศลัยกรรมน้อยกว่ากลุ่ม ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
และกลุม่ท่ีมีการศกึษาระดบัสงูกวา่ปริญญาตรี  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศึกษาข้อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริม
ความงาม  พบว่า กลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี  มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ใน
การศกึษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริมความงามน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
และกลุม่ท่ีมีการศกึษาระดบัสงูกวา่ปริญญาตรี  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ โดยพิจารณาจากเหตุผลท่ีเปิดดูข้อมูลการ
ท าศลัยกรรมผา่นส่ือออนไลน์ พบวา่ กลุม่ท่ีมีการศกึษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้
ส่ือออนไลน์ โดยพิจารณาจากเหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลูการท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์น้อยกว่ากลุ่ม
ท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี และกลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรี  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 

สมมตฐิานท่ี 1.3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีพฤติกรรม
การใช้ส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตา่ง
กัน มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศึกษาข้อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริมความงาม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ท าศลัยกรรม และเหตผุลท่ีเปิดดูข้อมูลการท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน   เม่ือ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศกึษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริม
ความงาม จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคู ่ พบวา่ กลุม่ท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา และกลุ่มท่ีมีอาชีพ
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศกึษาข้อมูลประเภทของ
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ศลัยกรรมเสริมความงามน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย/แม่บ้าน  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 

สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่ง
กนั มีพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ท าศลัยกรรม การศกึษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริมความงาม และเหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลูการ
ท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์ แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือเปรียบเทียบ
คา่เฉล่ียพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  เป็นรายคู ่สรุปได้วา่ 

พฤติกรรมการใช้ ส่ือออนไลน์ ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเ ก่ี ยวกับการ
ท าศลัยกรรม พบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่า 10,000 บาท  มีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
ออนไลน์ ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการท าศลัยกรรมน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  นอกจากนีก้ลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท  มี
พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการเปิดรับข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการท าศลัยกรรมน้อยกว่ากลุ่มท่ี
มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 
ขึน้ไป  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศึกษาข้อมูลประเภทของศัลยกรรมเสริม
ความงาม  พบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่า 10,000 บาท  มีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
ออนไลน์ ในการศกึษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริมความงามน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน  40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนมากกว่า 50,001 ขึน้ไป  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท  มี
พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศึกษาข้อมูลประเภทของศลัยกรรมเสริมความงามน้อยกว่า
กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนมากกว่า 
50,001 ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 
30,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศกึษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริมความ
งามน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือนมากกว่า 50,001 ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนี ้กลุ่มท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศกึษาข้อมลูประเภท
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ของศลัยกรรมเสริมความงามน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  40,001 – 50,000 บาท  และ
กลุม่ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนมากกวา่ 50,001 ขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ โดยพิจารณาจากเหตุผลท่ีเปิดดูข้อมูลการ
ท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์  พบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่า 10,000 บาท  มี
พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ โดยพิจารณาจากเหตุผลท่ีเปิดดูข้อมูลการท าศัลยกรรมผ่านส่ือ
ออนไลน์น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือนมากกว่า 50,001 ขึน้ไป  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนี ้กลุ่มท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท  กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท  และ
กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ โดยพิจารณา
จากเหตผุลท่ีเปิดดขู้อมูลการท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
40,001 – 50,000 บาท  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

สมมติฐานท่ี 2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกตา่ง
กนั มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานยอ่ยได้ดงันี ้ 
สมมติฐานท่ี 2.1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้

ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั  
ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี  อาย ุแตกตา่ง

กัน มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ในภาพรวม  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 เ ม่ือพิจารณาแยกตามแหล่งข้อมูล พบว่า ผู้ หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร และการรับรู้ความ
น่าเช่ือถือจากสาร แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แตมี่การรับรู้ความน่าเช่ือถือ
จากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share) ไม่แตกตา่งกนั (P = .056) เม่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการ
รับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคู ่สรุปได้วา่ 

ในภาพรวม พบว่า กลุ่มท่ีมีอายุ  21-30 ปี  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือ
โฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอายุ 31 ปีขึน้ไป  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  

การรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ จากแหล่งสาร พบว่า กลุ่ม
ท่ีมีอาย ุ 21-30 ปี มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ จากแหล่งสาร น้อยกว่า
กลุม่ท่ีมีอาย ุ31 ปีขึน้ไป  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ จากสาร พบว่า  กลุ่มท่ีมี
อาย ุ 21-30 ปี  มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ จากสาร น้อยกว่ากลุ่มท่ีมี
อาย ุ31 ปีขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

สมมตฐิานท่ี 2.2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มี
การรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ผู้ หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับ
การศึกษา แตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ในภาพรวม 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เม่ือพิจารณาแยกตามแหล่งข้อมลู พบว่า ผู้หญิง
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร  
การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share) และการรับรู้ความน่าเช่ือถือจาก
สาร แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรับรู้ความ
นา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ จ าแนกตามระดบัการศกึษา  เป็นรายคู ่สรุปได้วา่ 

ในภาพรวม พบว่า กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี   และกลุ่มท่ีมี
การศกึษาระดบัปริญญาตรี  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม 
น้อยกวา่กลุม่ท่ีมีการศกึษาระดบัสงูกวา่ปริญญาตรี  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร  พบว่า กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่า
ปริญญาตรี  และกลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร 
น้อยกวา่กลุม่ท่ีมีการศกึษาระดบัสงูกวา่ปริญญาตรี  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้ แบ่งปันสาร (Share) พบว่า กลุ่มท่ีมี
การศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีการรับรู้ความ
น่าเช่ือถือจากผู้ ส่งสารท่ีเป็นผู้ แบ่งปันสาร (Share) น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร พบว่า กลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัต ่ากว่าปริญญา
ตรี  และกลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร น้อยกว่ากลุ่มท่ีมี
การศกึษาระดบัสงูกวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

สมมติฐานท่ี 2.3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีการรับรู้
ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตา่ง
กัน มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 เ ม่ือพิจารณาแยกตามแหล่งข้อมูล พบว่า ผู้ หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร  และการ
รับรู้ความนา่เช่ือถือจากสาร แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แตมี่การรับรู้ความ
นา่เช่ือถือจากผู้สง่สารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share) ไมแ่ตกตา่งกนั   

เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ 
จ าแนกตามอาชีพ  เป็นรายคู ่  สรุปได้วา่  

ในภาพรวม พบว่า กลุ่มท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือ
ของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวมน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และกลุ่ม
ท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย/แม่บ้าน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนี ้กลุ่มท่ีมี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และกลุ่มท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย/แม่บ้าน มีการรับรู้ความ
น่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม มากกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร พบว่า กลุ่มท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา  มี
การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และกลุ่มท่ีมี
อาชีพธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย/แม่บ้าน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนี ้กลุ่มท่ีมี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และกลุ่มท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย/แม่บ้าน มีการรับรู้ความ
น่าเช่ือถือจากแหล่งสาร มากกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05  

การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร พบว่า กลุ่มท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา  มีการ
รับรู้ความนา่เช่ือถือจากสารน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และกลุ่มท่ีมีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั/ค้าขาย/แม่บ้าน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนี ้กลุ่มท่ีมีอาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน และกลุ่มท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย/แม่บ้าน มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร
มากกวา่กลุม่ท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

สมมติฐานท่ี 2.4 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่ง
กนั มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์แตกตา่งกนั  

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือนแตกตา่งกนั มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม แตกตา่งกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาแยกตามแหล่งข้อมูล พบว่า ผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกัน มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร  การรับรู้
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ความน่าเช่ือถือจากผู้ ส่งสารท่ีเป็นผู้ แบ่งปันสาร (Share) และการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เม่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือ
ของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน เป็นรายคู ่สรุปได้วา่ 

ในภาพรวม  พบวา่ กลุม่ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่า 10,000 บาท  มีการรับรู้
ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท  มีการ
รับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาท กลุ่มท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนมากกว่า 50,001 ขึน้ไป  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนี ้ กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 
บาท  มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร  พบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อย
กว่า 10,000 บาท  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
30,001 – 40,000 บาท  กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และกลุ่มท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร น้อยกว่ากลุ่มท่ีมี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท  กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาท  
กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 
50,001 ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนี ้กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
20,001 – 30,000 บาท  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน 30,001 – 40,000 บาท กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มท่ีมี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกวา่ 50,001 ขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบ่งปันสาร (Share) พบว่า กลุ่มท่ีมี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่า 10,000 บาท  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบง่ปัน
สาร (Share) น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนกลุ่มท่ีมีรายได้
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เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร 
(Share)  น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share)  
น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท  และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
มากกว่า 50,001 ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนี ้กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน 30,001 – 40,000 บาท  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share)  
น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร  พบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาท  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 
50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  ส่วนกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือ
จากสาร น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 30,001 – 40,000 บาท  กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มท่ีมี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และกลุ่มท่ีมี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร น้อยกว่ากลุ่มท่ีมี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 
ขึน้ไป   อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนีก้ลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 
40,000 บาท มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 
50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 

สมมติฐานท่ี 3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกตา่ง
กนั มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามแตกตา่งกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานยอ่ยได้ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 3.1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้
ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามแตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุแตกตา่ง
กนั มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามในภาพรวม ไม่แตกตา่งกนั  เม่ือ



153 

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ความ
น่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรม
เสริมความงาม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แตมี่การรับรู้ความน่าเช่ือถือของ
คลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกบัความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม และความมีช่ือเสียง
ของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ไม่แตกต่างกัน   เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรับรู้ความ
น่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรม
เสริมความงาม จ าแนกตามอายุ  เป็นรายคู ่  พบว่า กลุ่มท่ีมีอายุ  21-30 ปี มีการรับรู้ความ
น่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรม
เสริมความงาม  น้อยกวา่กลุม่ท่ีมีอาย ุ31 ปีขึน้ไป  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

สมมตฐิานท่ี 3.2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มี
การรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามแตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับ
การศกึษา แตกตา่งกนั มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามในภาพรวม 
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรม
เสริมความงามเก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการท าศัลยกรรมเสริมความงาม และความมี
ช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แต่
มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามเ ก่ียวกับความปลอดภัยในการ
ท าศลัยกรรม ไมแ่ตกตา่งกนั เม่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรม
เสริมความงาม จ าแนกตามระดบัการศกึษา  เป็นรายคู ่  สรุปได้วา่  

ในภาพรวม  พบว่า กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี  และกลุ่มท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ใน
ภาพรวม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามเก่ียวกับความ
เช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม พบว่า กลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัต ่ากว่าปริญญา
ตรี  และกลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริม
ความงามเก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการท าศัลยกรรมเสริมความงาม น้อยกว่ากลุ่ม ท่ีมี
การศกึษาระดบัสงูกวา่ปริญญาตรี  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกบัความมีช่ือเสียง
ของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม พบว่า กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี  มีการรับรู้
ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกบัความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริม
ความงาม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี  และกลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัสงูกว่าปริญญา
ตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนี ้กลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี  มีการรับรู้
ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกบัความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริม
ความงาม น้อยกว่า กลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรี  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 

สมมติฐานท่ี 3.3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการรับรู้
ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามแตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตา่ง
กนั มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม แตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกบั
ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม ความปลอดภัยในการท าศลัยกรรมและ
ความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05   เม่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม จ าแนก
ตามอาชีพ  เป็นรายคู ่  สรุปได้วา่  

ในภาพรวม พบว่า กลุ่มท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา กลุ่มท่ีมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และกลุ่มท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของ
คลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย/แม่บ้าน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกับความ
เช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม พบว่า กลุ่มท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา  มีการ
รับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามเก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงามน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และกลุ่มท่ีมีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/แม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนี ้กลุ่ม ท่ีมีอาชีพ
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม
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เก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการท าศัลยกรรมเสริมความงามน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพธุรกิจ
สว่นตวั/ค้าขาย/แมบ้่าน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกับความ
ปลอดภยัในการท าศลัยกรรม  พบว่า กลุ่มท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน  และกลุ่มท่ีมีอาชีพ
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม
เก่ียวกับความปลอดภัยในการท าศลัยกรรมน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย/แม่บ้าน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกับความมี
ช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม พบว่า กลุ่มท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา   มีการรับรู้
ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกับความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรม
เสริมความงามน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และกลุ่มท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/
ค้าขาย/แม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนี ้กลุ่มท่ีมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และกลุม่ท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย/แม่บ้าน มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกับความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามมากกว่า
กลุม่ท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

สมมติฐานท่ี 3.4 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่ง
กนั มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามแตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม 
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรม
เสริมความงามเก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการท าศัลยกรรมเสริมความงาม และความมี
ช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  แต่
มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามเก่ียวกับความปลอดภัยในการ
ท าศลัยกรรม ไมแ่ตกตา่งกนั เม่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรม
เสริมความงาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  เป็นรายคู ่ สรุปได้วา่  

ในภาพรวม  พบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่า 10,000 บาท  มีการ
รับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท  มีการ
รับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุม่ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนี ้กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท  มี
การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามเก่ียวกับความ
เช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม พบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาท  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกับความ
เช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 
50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือ
ของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามเก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความ
งาม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนี ้กลุ่มท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความ
งามเก่ียวกบัความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกับความมี
ช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม  พบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่า 10,000 
บาท  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกบัความมีช่ือเสียงของ
คลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาทกลุ่ม
ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 
50,001 ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 
20,000 บาท  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกับความมี
ช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 
50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 50,001 ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
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ท่ีระดบั .05 นอกจากนี ้กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท  มีการรับรู้ความ
น่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกบัความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริม
ความงาม น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน มากกวา่ 50,001 ขึน้ไป  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

2) การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์กบัการรับรู้
ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์  

สมมติฐานท่ี 4 พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ความ
นา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานยอ่ยได้ดงันี ้ 

สมมติฐานท่ี 4.1 พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการท าศลัยกรรมมีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์
ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ในการเปิดรับข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบั
การท าศลัยกรรมมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ใน
ภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไ ว้  โดยมี
ความสมัพนัธ์กันในระดบัเฉล่ีย  เม่ือพิจารณาแยกตามแหล่งข้อมูล พบว่า พฤติกรรมการใช้ส่ือ
ออนไลน์ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการท าศลัยกรรม  มีความสมัพนัธ์กับการรับรู้ความ
นา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ทัง้ 3 แหล่ง ได้แก่  การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร  
การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share) และการรับรู้ความน่าเช่ือถือจาก
สาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัเฉล่ีย  

สมมติฐานท่ี 4.2 พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ในการศึกษาข้อมูลประเภทของ
ศลัยกรรมเสริมความงามมีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ในการศกึษาข้อมลู
ประเภทของศลัยกรรมเสริมความงามมีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบน
ส่ือออนไลน์ ในภาพรวม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
โดยมีความสมัพนัธ์กนัคอ่นข้างสงู  เม่ือพิจารณาแยกตามแหล่งข้อมลู พบว่า  พฤติกรรมการใช้ส่ือ
ออนไลน์ในการศกึษาข้อมลูประเภทของศลัยกรรมเสริมความงาม มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความ
นา่เช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ทัง้ 3 แหล่ง ได้แก่  การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร  
การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share) และการรับรู้ความน่าเช่ือถือจาก
สาร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยมีความสมัพนัธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือจาก
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แหล่งสาร และการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร ในระดบัเฉล่ีย และมีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ความนา่เช่ือถือจากผู้สง่สารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share) คอ่นข้างสงู 

สมมติฐานท่ี 4.3 พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์โดยพิจารณาจากเหตผุลท่ีเปิดดู
ข้อมลูการท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณา
บนส่ือออนไลน์  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์โดยพิจารณาจาก
เหตผุลท่ีเปิดดขู้อมูลการท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์มีความสมัพนัธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือ
ของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กันค่อนข้างสูง  เม่ือพิจารณาแยกตามแหล่งข้อมูล พบว่า  
พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์โดยพิจารณาจากเหตุผลท่ีเปิดดูข้อมูลการท าศัลยกรรมผ่านส่ือ
ออนไลน์ มีความสมัพนัธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ทัง้ 3 แหล่ง 
ได้แก่  การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร  การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบง่ปัน
สาร (Share) และการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัคอ่นข้างสงู   

3) การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณา
บนส่ือออนไลน์กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

สมมติฐานท่ี 5 การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์มี
ความสัมพนัธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม สามารถเขียนเป็น
สมมตฐิานยอ่ยได้ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 5.1 การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ใน
ภาพรวม มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือ
ออนไลน์ ในภาพรวม มีความสมัพนัธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความ
งาม ในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์กันอย่างสูง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือ
โฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในภาพรวม  มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงาม ในทุกด้าน ได้แก่  ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความ
งาม  ความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม และความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กับความเช่ียวชาญในด้านการ
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ท าศลัยกรรมเสริมความงาม คอ่นข้างสงู มีความสมัพนัธ์กบัความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม ใน
ระดบัเฉล่ีย  และมีความสมัพนัธ์กับความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม อย่างสูง 
ซึง่สอดคล้องกบับทความผลกระทบของการชมภาพยนตร์ชดุเร่ือง Grey’s Anatomy ท่ีมีตอ่แนวคิด
ของแพทย์และความพึงพอใจของคนไข้ ปัจจบุนัได้มีการน าการสืบค้นมาประยกุต์ใช้กบัทฤษฎีท่ีมี
การพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือใช้อธิบายถึงบทบาทของการรับชม Grey Anatomy กบัแนวโน้มท่ีจะมี
ผลต่อคนไข้ ซึ่งผลลัพธ์ท่ีได้คือผู้ ท่ีชมหนังชุดเร่ืองนีอ้ย่างจริงจังมีความคิดว่าเนือ้หาในหนังนัน้
เช่ือถือได้ และผลลพัธ์อนัน่าเช่ือถือได้ก็เป็นสญัญาณบวกตอ่ความรู้สึกว่าแพทย์ในโลกของความ
เป็นจริงนัน้คือผู้ ท่ีกล้าหาญ ความคดิท่ีเช่ือมโยงโดยตรงนีไ้มไ่ด้ปรากฏออกมาระหว่างท่ีรับชม Grey 
Anatomy และความเข้าใจวา่แพทย์นัน้เป็นผู้กล้าหาญ แตมี่ผลกระทบทางอ้อมท่ีปรากฏออกมาถึง
การไกล่เกล่ียในความน่าเช่ือถือ ทัง้นีก็้ยงัพอมีความคิดเช่ือมโยงในด้านบวกท่ีปรากฏออกมาให้
เห็นได้ นัน่คือ ความกล้าหาญของแพทย์และความพึงพอใจของคนไข้ ท าให้ผลลพัธ์ท่ีได้คือ การ
โต้เถียงกนัในวงกว้างถึงความส าคญัตอ่บทบาทของความบนัเทิงท่ีมาพฒันาแรงจงูใจของคนไข้ท่ีมี
ตอ่วงการแพทย์ 

สมมติฐานท่ี 5.2 การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร มีความสมัพนัธ์กับการ
รับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร มี
ความสมัพนัธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กนัคอ่นข้างสงู 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร มีความสมัพนัธ์กับการ
รับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในทกุด้าน ได้แก่  ความเช่ียวชาญในด้าน
การท าศลัยกรรมเสริมความงาม  ความปลอดภัยในการท าศลัยกรรม และความมีช่ือเสียงของ
คลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กับ
ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม และความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรม
เสริมความงาม ค่อนข้างสงู  และมีความสมัพนัธ์กับความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม ในระดบั
เฉล่ีย   

สมมตฐิานท่ี 5.3 การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบง่ปันสาร (Share) 
มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้
แบ่งปันสาร (Share) มีความสมัพนัธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความ
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งาม ในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัคอ่นข้างสูง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่ง
สารท่ีเป็นผู้แบ่งปันสาร (Share) มีความสมัพนัธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรม
เสริมความงาม ในทกุด้าน ได้แก่  ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม  ความ
ปลอดภัยในการท าศลัยกรรม และความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยมีความสมัพนัธ์กับความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรม
เสริมความงาม และความมีช่ือเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ค่อนข้างสูง  และมี
ความสมัพนัธ์กบัความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม ในระดบัเฉล่ีย 

สมมติฐานท่ี 5.4 การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร มีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร มีความสมัพนัธ์
กบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในภาพรวม อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กนัคอ่นข้างสงู เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือ
ของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในทุกด้าน ได้แก่ ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรม
เสริมความงาม  ความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม และความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริม
ความงาม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยมีความสมัพนัธ์กบัความเช่ียวชาญในด้าน
การท าศลัยกรรมเสริมความงาม และความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม คอ่นข้าง
สงู  และมีความสมัพนัธ์กบัความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม ในระดบัเฉล่ีย   

4) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงามกบัความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม 

สมมติฐานท่ี 6 การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามมี
ความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรม
เสริมความงาม ในภาพรวม มีความสมัพันธ์กับความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กนัคอ่นข้างสงู  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ใน
ทุกด้าน ได้แก่  ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม  ความปลอดภัยในการ
ท าศลัยกรรม และความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม มีความสัมพนัธ์กับความ
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ตัง้ใจท าศัลยกรรมเสริมความงาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยการรับรู้ความ
น่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรม
เสริมความงาม และความปลอดภัยในการท าศัลยกรรม มีความสัมพันธ์กับความตัง้ใจ
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม อยู่ในระดบัเฉล่ีย  และการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรม
เสริมความงาม เก่ียวกับความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามมีความสัมพนัธ์กับ
ความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม ในระดบัคอ่นข้างสงู 
 
5.2 อภปิรายผล 

 
การศกึษาอิทธิพลของส่ือออนไลน์ (Online Media) ท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจท าศลัยกรรมของ

ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ศกึษาได้ศกึษาจากกลุม่ตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
ความสนใจท าศัลยกรรมหรือผู้ หญิงท่ีเคยพบเห็นส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการ
ท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์ จ านวน 419 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาย ุ 21-30 ปี มี
อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และสว่นใหญ่มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 - 30,000 บาท  

พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ (Online Media) ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่
จะเปิดรับส่ือออนไลน์ Facebook มากท่ีสุด โดยจะเปิดรับส่ือออนไลน์มากกว่า 1 ครัง้ต่อวัน 
ช่วงเวลาท่ีเปิดรับส่ือออนไลน์ คือ ในช่วงเย็น (16.01-21.00 น.) ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการ
เปิดรับข้อมลูขา่วสารในแตล่ะครัง้ 15 - 30 นาที ทัง้นี ้ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ใช้ส่ือ
ออนไลน์ในการเปิดรับข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับการท าศลัยกรรม อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
2.798) โดยกลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีจะศึกษาข้อมูลการท าศลัยกรรมเสริม
ความงามผ่านส่ือออนไลน์ด้วยการเปรียบเทียบการน าเสนอ (Review) ของผู้ ท่ีเคยผ่านการ
ท าศลัยกรรมมาแล้วของแตล่ะคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ซึ่งจะเห็นว่า คลินิกศลัยกรรมเสริม
ความงามท่ีผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครให้ความสนใจศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการท าศลัยกรรม
เสริมความงามมากท่ีสุด คือ Yanhee International Hospital  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Gerbner (1978) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า "ส่ือ คือ เคร่ืองมือการส่ือสารส าหรับคนในยคุปัจจบุนั ท่ีทกุคนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร  การถ่ายทอดข้อมูล การแชร์ข้อมูล และการแสง
ความคดิเห็น ส่ือจงึเป็นศนูย์กลางของการน าเสนอวฒันธรรมท่ีสามารถจะถ่ายทอดสู่ผู้คนในสงัคม
ได้อยา่งสม ่าเสมอ จนกระทัง่สามารถหลอมรวมและการปรับเข้าหากนัจนกลายเป็นวฒันธรรมหลกั
ของสงัคมนัน้ๆ ซึง่จากงานวิจยัชิน้นีท่ี้พบวา่ในปัจจบุนั  กลุม่ตวัอยา่งผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
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มีการเปิดรับส่ือออนไลน์ เพ่ือใช้ในการศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับการท าศลัยกรรมเสริมความงาม 
ศกึษาความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม" ทัง้นีจ้ากผลการศกึษาผู้วิจยัมีประเด็นท่ี
สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดงันี ้

 ส าหรับผลการวิเคราะห์การรับรู้ความน่าเช่ือถือเก่ียวกับการท าศลัยกรรมเสริมความงาม 
พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือ
ออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 3.485) และมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม 
(ค่าเฉล่ีย 3.517) อยู่ในระดบัมากเท่ากัน กล่าวคือ ในปัจจุบนัการส่ือสารออนไลน์มีความรวดเร็ว
และสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึน้ รวมถึงมีประสิทธิภาพในการน าเสนอข้อมลูต่างๆ ได้มากมาย 
ท าให้กลุ่มตัวอย่างผู้ หญิงในเขตกรุงเทพมหานครสามารถใช้ส่ือออนไลน์ในการศึกษาข้อมูล
เก่ียวกบัการท าศลัยกรรมเสริมความงามได้สะดวกรวดเร็ว  สามารถเรียนรู้  และเข้าใจเก่ียวกบัการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงามท่ีถกูต้องเพ่ือลดและป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้   เน่ืองจาก
ในปัจจุบนัมีข้อมูลด้านศลัยกรรมเสริมความงามไม่น้อยท่ีไม่ผ่านการกลั่นกรองจากสถาบนัทาง
การแพทย์ และมีคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามอีกหลายแห่งท่ีโฆษณาชวนเช่ือเกินความจริง ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation Theory) ของ Gerbner ท่ีกล่าวไว้ว่า อิทธิพลและ
บทบาทของการรับรู้ข้อมลูจากการถ่ายทอดผ่านส่ือโทรทศัน์อย่างสม ่าเสมอ ท าให้ผู้คนในสงัคมถกู
ปลกูฝังข้อมลูและถกูสัง่สมเร่ืองราวตา่งๆ จนกลายเป็นการหลอมรวมความหลากหลายสู่ความเป็น
หนึ่งเดียวของสงัคม และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ พชัร์พิชา ปวนัรักข์พงษ์ (2552) ท่ีพบว่า 
อิทธิพลของส่ือในยุคปัจจุบนัท าให้มนุษย์สามารถออกแบบรูปร่างหน้าตาของตนเองได้ด้วยการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงามจงึท าให้การท าศลัยกรรมเสริมความงามกลายเป็นเร่ืองปกติและเป็นท่ี
ยอมรับกนัได้ในสงัคมทัว่ไป 

กลุม่ตวัอยา่งผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงามอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.314) กล่าวคือ ปัจจุบนัผู้หญิงมีความสนใจท าศลัยกรรมเสริมความ
งามจ านวนมาก   เช่น  การท าจมูก การท าตาสองชัน้  รวมถึงการผ่าตดัแก้ไขถุงใต้ตา  การเสริม
หน้าอก  และการดดูไขมนั เป็นต้น  ซึ่งเป็นการท าศลัยกรรมท่ีเน้นการเสริม เติม แต่ง เพ่ือเสริม
บุคลิกภาพของตนเองให้ดดีูขึน้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
สว่นใหญ่มีความต้องการท่ีจะท าศลัยกรรมเสริมความงามเพ่ือให้ตนเองมีรูปร่างหน้าตาท่ีสวยงาม  
รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นใจและเพิ่มโอกาสในการใช้ชีวิตในสงัคม  หากแต่ยังมีค าถามบาง
ประการท่ีสง่ผลตอ่ความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม เชน่  จะต้องท าศลัยกรรมกบัส่วนใดของ
ร่างกาย  ตรงไหน และอย่างไร เพ่ือให้ตนเองมีความสวยงามและมีบคุลิกดดีูขึน้  รวมถึงต้องการ
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ทราบรายละเอียดเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายในการท าศลัยกรรมเสริมความงาม และระยะเวลาพักฟืน้หลงั
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม เป็นต้น  ซึ่งจะเห็นว่า กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
ความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงามจะมีความต้องการศกึษาหาข้อมลูเก่ียวกบัการท าศลัยกรรม
เสริมความงามให้ได้มากท่ีสดุ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ พชัร์พิชา ปวนัรักข์พงษ์ (2552) ท่ี
พบว่า ปัจจยัท่ีท าให้ดารานกัแสดงหญิงตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริมความงามเป็นผลจากบทบาท
ทางอาชีพท่ีต้องอาศยัหน้าตา รูปร่างและบคุลิกภาพท่ีดดีูเป็นองค์ประกอบส าคญัในการท างานใน
วงการบนัเทิง 
 

5.2.1 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 1) สมมติฐานที่ 1  ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากร

แตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์แตกตา่งกัน  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ใช้ส่ือออนไลน์ ในแต่ละตวัแปรลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า  ปัจจัยอายุ และอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการศึกษาข้อมูล
ประเภทของศลัยกรรมเสริมความงาม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และพบว่า 
ปัจจัยระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัการท าศลัยกรรม  การศกึษาข้อมูลประเภทของศลัยกรรมเสริมความงาม 
และเหตผุลท่ีเปิดดขู้อมลูการท าศลัยกรรมผ่านส่ือออนไลน์ แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 ซึ ่งอธิบายได้ว่า สื่อออนไลน์เป็นส่ือท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างผู้ หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีความแตกตา่งทางลกัษณะประชากร ได้แก่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ได้เป็นอยา่งดี  ซึง่จะเห็นว่า กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครจะให้
ความสนใจเป็นพิเศษกบัการน าเสนอข้อมลูเก่ียวกบัการท าศลัยกรรมเสริมความงามด้านตา่ง ๆ  

ซึ่งสอดคล้องกบั Rogers (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541) ได้กล่าวไว้ว่า ส่ือ
สงัคมออนไลน์เป็นส่ือท่ีได้รับความนิยมเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากสามารถใช้งานได้ง่าย   เข้าถึงกลุ่ม
คนได้รวดเร็ว และสามารถแสดงความคิดเห็นโต้ตอบไปมาได้   ตลอดจนเป็นส่ือท่ีสามารถแบง่ปัน
ข้อมลูข่าวสารได้หลากหลาย และมีความสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ วาทินี เรือนไทย (2549) 
ท่ีพบว่า วยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะเปิดรับส่ือเพ่ือรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงามและมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการท าศลัยกรรมเสริมความงามใน
ระดบัปานกลาง 

 2) สมมติฐานข้อท่ี 2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากร
แตกต่างกันมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์แตกต่างกัน  การพิจารณา
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เปรียบเทียบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ในแต่ละตัวแปรลักษณะ
ประชากรของกลุ่มตวัอย่างผู้ หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  ปัจจัยอายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือ
ออนไลน์ แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่า ปัจจยัอาย ุระดบัการศกึษา 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือ
ออนไลน์ ในการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร และการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 อธิบายได้ว่า กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีความแตกตา่งทางอาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  ตา่งก็มีการรับรู้ข้อมลู
การท าศลัยกรรมเสริมความงามจากส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร อาจต้องการศึกษาข้อมูลการท าศลัยกรรมเสริมความงามเพ่ือสร้างความ
เข้าใจท่ีถูกต้องตรงตามหลกัวิชาการและมีเหตผุลรองรับว่าโครงสร้างของตนเองมีข้อดีอย่างไร มี
ข้อจ ากดัอยา่งไร เพ่ือท่ีจะเลือกท าข้อดีให้เดน่มากขึน้และปรับข้อด้อยของตนเองให้ดีขึน้เป็นต้น   

นอกจากนีผ้ลการวิจัยพบว่า ปัจจัยระดบัการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
แตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์  ในการรับรู้ความน่าเช่ือถือ
จากผู้ส่งสารท่ีเป็นผู้แบ่งปันสาร (Share) แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่ง
อธิบายได้ว่า กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความแตกตา่งทางระดบัการศกึษา 
และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ตา่งก็ให้ความส าคญัตอ่ผู้ ท่ีเคยท าศลัยกรรมเสริมความงามมาก่อน อาจ
เน่ืองจากต้องการทราบรายละเอียดเก่ียวกับค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ในการท าศลัยกรรม ระยะเวลาท่ี
ต้องใช้ในการพกัฟืน้หลงัจากการท าศลัยกรรมเสริมความงาม รวมถึงความปลอดภัยและโอกาส
เกิดผลข้างเคียงจากการท าศัลยกรรม เป็นต้น   ทัง้นีเ้พ่ือให้ตนเองมีข้อมูลท่ีมากเพียงพอก่อน
ตัดสินใจท าศัลยกรรมเสริมความงามและเพ่ือให้สังคมรอบข้างเกิดการยอมรับหลังจากการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการวิเคราะห์การปลกูฝัง 4 
ขัน้ตอน ของ West & Turner (2007) ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ระบบสาร การก าหนดค าถาม
เก่ียวกบัความเป็นจริงในสงัคมตามมมุมองของผู้ รับสาร   และการส ารวจผู้ รับสาร ได้แก่ พฤติกรรม
การใช้ส่ือ และทัศนะของผู้ รับสาร และมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชญาณ ล าเภา 
(2556) ท่ีพบว่า ปัจจยัด้านคณุค่าทางสงัคมและการยอมรับจากคนรอบข้างเป็นปัจจยัส าคญัใน
เกือบทกุกลุม่สินค้าและบริการ 

 3) สมมติฐานท่ี 3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากร
แตกต่างกันมีการรับรึความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามท่ีแตกต่างกัน จากการ
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พิจารณาเปรียบเทียบการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ในแตล่ะตวัแปร
ลกัษณะประชากรของกลุม่ตวัอยา่งผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่  ปัจจยัระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีการ
รับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยพบว่า ปัจจยัอายุ แตกตา่งกนั มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริม
ความงาม เก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

ซึง่อธิบายได้วา่ ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครนิยมหนัมาท าศลัยกรรมเสริมความ
งามกันเพิ่มมากขึน้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เน้นการให้
ความส าคญักบัใบหน้าเป็นหลกั ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นช่วงอายท่ีุมีงานท าและมีรายได้เป็นของตนเอง 
อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครทุกช่วงอายมีุการรับรู้ข้อมลูเก่ียวกบัการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงามผา่นส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ โดยจะเลือกส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์
ท่ีมีการน าเสนอข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือโดยจะรวบรวมข้อมูลคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามท่ีมีความ
เช่ียวชาญในด้านตา่ง ๆ 

ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีการปลกูฝัง (Cultivation Theory) ของ Gerbner ท่ีกล่าวไว้
ว่า อิทธิพลของส่ือเป็นตวัการส าคญัในการปลูกฝังหรือสร้างโลกท่ีกลายเป็นความจริงขึน้มาใน
ความรู้สึกของผู้ รับสาร ซึ่งผู้ รับสารจะให้ความสนใจกบัการศกึษาข้อมูลตา่ง ๆ ในโลกแวดล้อมตวั
บคุคล นัน่คือ “โลกท่ีผ่านส่ือ (Mass-mediated World)” และมีความสอดคล้องกบั นภวรรณ ตนัติ
เวชกุล (2542) ท่ีพบว่า เยาวชนในสถานศึกษาได้รับอิทธิพลจากส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ในด้าน
ค่านิยมเชิงการบริโภค เช่น ค่านิยมเก่ียวกับการมีผิวขาวของผู้หญิง และค่านิยมเก่ียวกับการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพ่ือสร้างมิตรภาพ ส่วนปัจจัยระดบัการศึกษา  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
แตกตา่งกนั มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกบัความเช่ียวชาญ
ในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม และความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ หญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีความแตกต่างทางระดบัการศกึษา  และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ตา่งก็ต้องการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการท าศัลยกรรมเสริมความงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีซึ่งจะมีช่วงอาย ุ20 ปีขึน้ไป จะให้ความส าคญักับ
ความสวยงามและการแตง่กายเป็นหลกั โดยจะเลือกท าศลัยกรรมเสริมความงามในส่วนท่ีตนเอง
ไม่ค่อยมัน่ใจและไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งท่ีตนมีอยู่ ซึ่งจะพิจารณาเลือกท าศลัยกรรมกับคลินิก
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ศลัยกรรมเสริมความงามท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงตามความเหมาะสมกบัรายได้ ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคิดของเกิร์บเนอร์ (Gerbner,1978) ท่ีกล่าวว่า ส่ือท่ีสามารถเข้าถึงคนได้ทุกระดบัการศึกษา  
ทกุชนชัน้ ทุกเพศทกุวยั จนกระทัง่กลายเป็นศนูย์กลางของชีวิตประจ าวนัของผู้คนจะกลายเป็น
วฒันธรรมหลกัของสงัคมนัน้ ๆ ก็ได้ และมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ในขณะเดียวกัน
ปัจจยัอาชีพ แตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม เก่ียวกับ
ความเช่ียวชาญในด้านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม   ความปลอดภยัในการท าศลัยกรรม และ
ความมีช่ือเสียงของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ซึง่อธิบายได้วา่ กลุม่ตวัอยา่งผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความแตกตา่งทางอาชีพ ตา่งก็
ให้ความสนใจตอ่การท าศลัยกรรมเสริมความงาม เน่ืองจากจะต้องท างานพบปะผู้คนจ านวนมาก 
หากแตจ่ะอาศยัเพียงเคร่ืองส าอางก็สามารถช่วยได้ในระดบัหนึ่ง แตปั่ญหาเร่ืองโครงสร้างรูปทรง 
ร่องรอยพบัของผิว ความหย่อนคล้อย ก็ยงัต้องอาศยัการท าศลัยกรรมเสริมความงามเข้ามาช่วย  
ดงันัน้ กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จึงให้ความส าคญัต่อการศึกษาข้อมลูเก่ียวกับ
การท าศลัยกรรมเสริมความงามและมีแนวโน้มความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงามในอนาคต
ซึ่งขึน้อยู่กบัคลินิกเสริมความงามนัน้ๆ ว่ามีบริการท่ีดี สะอาดและปลอดภยั ตลอดจนราคาในการ
ให้บริการไม่แพงมากจนเกินไป ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ พชัร์พิชา ปวนัรักข์พงษ์ (2552) 
ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีท าให้ดารานกัแสดงหญิงตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริมความงามเป็นผลจากบทบาท
ทางอาชีพท่ีต้องอาศยัหน้าตา รูปร่างและบุคลิกภาพท่ีดดีูเป็นองค์ประกอบส าคญัซึ่งนบัว่าเป็น
ปัจจยัจงูใจท่ีส าคญัท่ีก่อให้เกิดพฤตกิรรมการท าศลัยกรรมเสริมความงาม 

 4) สมมตฐิานท่ี 4 พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความ
น่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ส่ือ
ออนไลน์ กบัความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ พบว่า พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์   อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่อธิบายได้ว่า พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์มีผลตอ่ความไว้วางใจ
และความนา่เช่ือถือของข้อมลูตา่ง ๆ ในส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ หากส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์
มีความน่าเช่ือถือก็จะท าให้กลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มหรือเกิดความ
ตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงามในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Arnould, Price and 
Zinkhan (2005) ท่ีได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคประกอบไปด้วย การได้มา (Acquiring) การใช้
สอย (Using) และการจดัการ (Disposing) กบัผลิตภณัฑ์และบริการ ก่อให้เกิดแรกกระตุ้นท าให้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการในสินค้าหรือบริการจนกลายเป็นความตัง้ใจท่ีจะซือ้สินค้าหรือบริการนัน้ 
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ๆ ในอนาคต และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ วาทินี เรือนไทย (2549) ท่ีพบว่า การเปิดรับส่ือ
และทศันคตขิองวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครมีตอ่การท าศลัยกรรมเสริมความงาม โดยวยัรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครจะเลือกเปิดรับส่ือส่ือท่ีสามารถให้ข้อมลูข่าวสารตา่งๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
ส่ือโฆษณาท่ีมีการแนะน าจากศลัยแพทย์  หรือส่ือโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ทางโทรทศัน์  หรือ
ส่ือจากการแนะน าจากนกัแสดงนกัร้อง  เป็นต้น 

 5) สมมติฐานท่ี 5 การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์มี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม  พิจารณา
ความสมัพนัธ์ระหว่างความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือ
ของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม พบว่า ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งอธิบายได้ว่า หากคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม เลือก
ส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ท่ีได้รับการยอมรับจากสังคมก็จะช่วยให้กลุ่มตัวอย่างผู้ หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครมีความเช่ือถือในข้อมลูท่ีลงโฆษณา ทัง้นี ้หากส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์มีการลง
ข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็นเก่ียวกับการท าศัลยกรรมเสริมความงามไว้อย่างครบถ้วน เช่น การ
บริการ ความสะอาดและปลอดภัย ตลอดจนราคาในการให้บริการไม่แพงมากจนเกินไป รวมถึง
ผลงานจากการให้บริการท าศลัยกรรมเสริมความงามของดารานักแสดง และความคิดเห็นของ
แพทย์เก่ียวกับการท าศลัยกรรมเสริมความงาม สิ่งเหล่านีย้่อมส่งผลตอ่ความน่าเช่ือถือของคลินิก
ศลัยกรรมเสริมความงามได้  และอาจสง่ผลให้เกิดแนวโน้มหรือความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความ
งามในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พรอุมา วิเศษวุฒิ และคณะ (2549) ท่ีพบว่า 
ประชาชนสว่นใหญ่รู้จกัการท าศลัยกรรมมากถึงร้อยละ 94.5 โดยทราบจากดารานกัแสดงเป็นส่วน
ใหญ่ โดยประชาชนจะรับข้อมลูการท าศลัยกรรมจากส่ือโฆษณา เช่น โทรทศัน์  วิทย ุหนงัสือ เป็น
อนัดบัแรก และจะเลือกเข้าไปท าศลัยกรรมกบัโรงพยาบาลเอกชนท่ีประชาชนไว้วางใจท่ีมากท่ีสดุ 

 6) สมมติฐานท่ี 6 การรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามมี
ความสมัพนัธ์กับความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม การพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างการ
รับรู้ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม กบัความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม 
พบว่า การให้ข้อมูลเก่ียวกับผลงานการท าศลัยกรรมเสริมความงามท่ีผ่านมา เช่น ผลงานการ
ท าศลัยกรรมของดารานกัแสดง เป็นต้น  การระบรุายละเอียดเก่ียวกบความเช่ียวชาญของแพทย์   
คา่ใช้จา่ยท่ีจะต้องเตรียม  ตลอดจนระยะเวลาการพกัฟืน้หลงัการท าศลัยกรรม สิ่งเหล่านีล้้วน มีผล
ต่อความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงามของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง



168 

สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ กญัญารัตน์ เหลา่ประเสริฐศรี (2555) ท่ีพบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
กลุม่ตวัอยา่งเลือกท่ีจะท าศลัยกรรมมากท่ีสดุคือ ด้านความช่ือเสียง 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ค าแนะส าหรับคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม   
1) ในการด าเนินการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือออนไลน์และการลงข้อมลูข่าวสาร

คลินิกศลัยกรรมควรลงในช่วงเวลาเย็น (16.01- 21.00 น.) เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีมีการเปิดรับข้อมลู
ขา่วสารมากท่ีสดุ 

2) คลินิกควรลงรายละเอียดข้อมลูเก่ียวกบัการท าศลัยกรรมเสริมความงามด้วย
การรีวิวเปรียบเทียบรูปก่อนท าและหลงัการท าศลัยกรรมของผู้ ท่ีเคยผ่านการท าศลัยกรรมเสริมความ
งามมาแล้ว เพ่ือปลกูฝังและสร้างความเช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามและแสดงถึงความ
เช่ียวชาญทางด้านการแพทย์ 

3) คลินิกศลัยกรรมเสริมความงามควรสร้างการรับรู้ความน่าเช่ือถือด้วยการ
น าเสนอข้อมูลด้านมาตรฐานของคลินิก เช่น การโชว์ใบรับรองทางการแพทย์ และแสดงข้อมลูทาง
การแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ และรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการท าศลัยกรรมความงามอย่างชดัเจนบนเว็ บ
ไซด์หรือส่ือสงัคมออนไลน์ของคลินิก 

 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

จากผลการศกึษาได้ข้อสรุปวา่ พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลตอ่การรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ และการรับรู้
ความนา่เช่ือถือของคลินิกศลัยกรรมเสริมความงาม ซึง่สง่ผลตอ่ความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความ
งามในท่ีสดุ  ทัง้นีก้ลุม่ตวัอยา่งผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครล้วนมีความสนใจ  มีความนิยม  และ
มีการยอมรับตอ่การท าศลัยกรรมเสริมความงาม  อยา่งไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าในปัจจบุนัเพศทกุเพศ
ก็ให้ความส าคญัตอ่พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ด้วย ในการศกึษาครัง้ตอ่ไปผู้วิจยัจึงขอเสนอแนะ
ให้ท าการศกึษาอิทธิพลของสื่อออนไลน์ (Online Media) ท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจท าศลัยกรรมของ
เพศอ่ืนๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เชน่ เพศชาย และเพศสภาพ ทัง้นีเ้พ่ือทราบความชดัเจนเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม และเพ่ือหากลยทุธ์เพ่ือเพิ่มฐานลกูค้า
ให้กบัคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามให้มากยิ่งขึน้ 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง "อิทธิพลของส่ือออนไลน์ (Online Media) 
ท่ีมีผลต่อความตัง้ใจท าศัลยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดท ำเคร่ืองหมำย / ลงในชอ่ง (   ) หน้ำข้อควำมท่ีตรงกบัควำมเป็นจริงของทำ่น 

 
1. อำย ุ
 (   ) ต ่ำกวำ่ 20 ปี   (   ) 21 – 30 ปี   
 (   ) 31 – 40 ปี   (   ) 41 – 50 ปี 
 (   ) 51 – 60 ปี  
2. กำรศกึษำระดบัชัน้สงูสดุ 
 (   ) ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี  (   ) ปริญญำตรี    
 (   ) ปริญญำโท   (   ) ปริญญำเอก 
 (   ) อ่ืนๆ 

3. อำชีพ  

 (   ) นกัเรียน/นกัศกึษำ   (   ) พนกังำนบริษัทเอกชน   
 (   ) ข้ำรำชกำร/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ (    ) แมบ้่ำน 
 (   ) ธุรกิจสว่นตวั/ค้ำขำย   (   ) อ่ืนๆ ระบ.ุ.................................. 
4. รำยได้เฉล่ียตอ่เดือน 
 (   ) น้อยกวำ่ 10,000 บำท (   ) 10,001 – 20,000 บำท 
 (   ) 20,001 – 30,000 บำท (   ) 30,001 – 40,000 บำท 
 (   ) 40,001 - 50,000 บำท          (   )  มำกกวำ่ 50,001 บำทขึน้ไป   
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการเปิดรับส่ือออนไลน์ 

ค าชีแ้จงโปรดท ำเคร่ืองหมำย / ลงในชอ่ง (   ) หน้ำข้อควำมท่ีตรงกบัควำมเป็นจริงของทำ่น 

 
1.ทำ่นมี บญัชีรำยช่ือ (Account) ของส่ือออนไลน์เหลำ่นีห้รือไม่  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ควำมถ่ีในกำรเปิดรับส่ือออนไลน์ของทำ่นบอ่ยแคไ่หน 

(   ) มำกกว่ำ 1 ครัง้ตอ่วนั (   ) วนัละ 1 ครัง้ 
(   ) 2-3 วนัครัง้   (   ) สปัดำห์ละ 1 ครัง้ 
(   ) มำกกว่ำสองสปัดำห์ 1 ครัง้  
3. ชว่งเวลำในกำรเปิดรับส่ือออนไลน์ของทำ่น 
(   ) ชว่งเช้ำ (06:00-11:00 น.)             (   ) ชว่งเท่ียงวนั  (11:01-16:00 น.) 
(   ) ชว่งเย็น (16.01- 21.00 น.)  (   ) ช่วงกลำงคืน (21:01- 01:00 น.)  
(   ) ชว่งเช้ำมืด (01:00-06:00 น.) 
4. ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรเปิดรับข้อมลูขำ่วสำรในแตล่ะครัง้ (โดยเฉล่ียตค่รัง้) 
(   ) ต ่ำกวำ่ 15 นำที   (   ) 15 - 30 นำที 
(   ) 30-60 นำที    (   ) 1 - 2 ชัว่โมง 
(   ) มำกกว่ำ 2  ชัว่โมง 
 

ส่ือออนไลน์ 

มี ไมมี่ (Online media) 

1.  Facebook     

2.  Twitter     

3.  Line     

4.  Youtube     

5.  Instagram     

6.  Website     

7.  อ่ืนๆ โปรดระบ ุ
......................................................     
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5. ส่ือออนไลน์ชนิดใดท่ีทำ่นใช้ในกำรเปิดรับข้อมลูข่ำวสำรเก่ียวกบักำรท ำศลัยกรรมมำกท่ีสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ือออนไลน์ มำก
ท่ีสดุ มำก 

ปำน
กลำง น้อย  

น้อย
ท่ีสดุ 

(Online media) ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

1.  Facebook ของเพ่ือน หรือ แฟนเพจ(ของคลีนิค
ศลัยกรรมเสริมควำมงำมตำ่งๆ            

2. Facebook ของคลินิกศลัยกรรม เชน่   
Medmitic by Meko, โรงพยำบำลศลัยกรรม
ตกแตง่กมล,โรงพยำบำลยนัฮี 

     3. กำรกดไลค,์กำรกดแชร์,หรือกำรแสดงควำม
คดิเห็นของเพ่ือนท่ีพบจำกหน้ำหลกั ของ เฟสบุ๊ค
(Facebook 

     4. Twitter ของคลีนิคศลัยกรรมเสริมควำมงำม     
 

    

5. Line ของคลีนิคศลัยกรรมเสริมควำมงำม           

6. Youtube เก่ียวกบักำรท ำศลัยกรรม     
 

    

7. Instagram ของคลีนิคศลัยกรรมเสริมควำมงำม           

8. Website ของคลีนิคศลัยกรรมควำมงำม     
 

    

9. อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.......................................... 
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6. ทำ่นรู้จกัหรือเคยศกึษำข้อมลูเก่ียวกบักำรท ำศลัยกรรมเสริมควำมงำมจำกคลีนิคเหลำ่นีห้รือไม่ 
สำมำรถตอบได้มำกกวำ่หนึง่ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือคลีนิคศัลยกรรมเสริมความงาม ส่ือออนไลน์ 

เคย ไมเ่คย 

1. Medmitic by Meko   
2. Bangkok Clinic BeautyExpress    
3. Yanhee International Hospital   
4. Kongju Clinic   
5. Kamol Cosmetic(ศลัยกรรมตกแตง่กมล)   
6. VR InternationalMakeoverClinic   
7. Authentic Clinic   
8. Marvelous Clinic   
9. The 1 Clinic   
10. หมอรัสภมูิ คลีนิค   
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7. ศลัยกรรมเสริมควำมงำมประเภทใดท่ีท่ำนเปิดดจูำกส่ือออนไลน์ (Online Media) เพ่ือศกึษำ
ข้อมลูมำกท่ีสดุ 
 

ประเภทของการท าศัลยกรรม มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย  

น้อย
ที่สุด 

  ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
แบบผ่าตัด 

     1. ศลัยกรรมจมกู           

2. กำรผำ่ตดักรำมเพ่ือหน้ำเรียวเล็ก     
 

    

3.  กำรท ำตำ 2 ชัน้           

4.  ศลัยกรรมเสริมทรวงอก     
 

    

5. กำรดดูไขมนัเฉพำะสว่น           
แบบไม่ผ่าตัด           

1.  กำรฉีดเพ่ือลดไขมนั เฉพำะจดุ      

2. กำรฉีด ฟิลเลอร์,โบท็อกซ์      

3.  กำรท ำคิว้ 3 มิต,ิ 6 มิต ิ      

4. กำรฉีดผิวขำว, Stemcell      

5.กำรฉีดคอลลำเจนเข้ำหนงัศีรษะ (ปลกูผม)      
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8. เหตผุลท่ีท่ำนเปิดดขู้อมลูกำรท ำศลัยกรรมผำ่นส่ือออนไลน์มำกท่ีสดุคือ  
 

เหตุผลท่ีเปิดรับข้อมูล 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย  

น้อย
ที่สุด 

  ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

1. หำข้อมลูของกำรท ำศลัยกรรม
เสริมควำมงำม           

2. ตดิตำมข่ำวสำรของสินค้ำ , 
ผลิตภณัฑ์ หรือกำรบริกำรตำ่งๆ      

 
    

3. เปรียบเทียบรำคำ,โปรโมชัน่
(Promotion) ของกำรท ำศลัยกรรม
เสริมควำมงำมของแตล่ะคลีนิค
ศลัยกรรมเสริมควำมงำม           

4. เพ่ือเปรียบเทียบข้อมลูของกำร
ท ำศลัยกรรมเสริมควำมงำมในแต่
ละแหง่     

 
    

5. เพ่ือเปรียบเทียบกำรน ำเสนอ
(Review) ของผู้ ท่ีเคยผำ่นกำร
ท ำศลัยกรรมมำแล้วของแตล่ะ
คลีนิคศลัยกรรมเสริมควำมงำม           

6. เพ่ือศกึษำถึงควำมนำ่เช่ือถือ
ของแตล่ะคลีนิคศลัยกรรมเสริม
ควำมงำม     

 
    

7. อ่ืนๆ โปรดระบุ
.............................................           
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์   

ค าชีแ้จง: กรุณำตอบแบบสอบถำม โดยเลือกค ำตอบตำมล ำดบัควำมส ำคญัท่ีตรงกับควำมเห็น
ของทำ่นมำกท่ีสดุ 

 

ประเดน็ ระดับความเช่ือถือ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสาร      
1.ทำ่นเช่ือวำ่ส่ือออนไลน์ของคลีนิค
ศลัยกรรมควำมงำมท่ีมีจ ำนวนผู้ตดิตำม
มำกมีควำมนำ่เช่ือถือ 

     

2.ทำ่นเช่ือวำ่คลีนิคหรือสถำนท่ี
ท ำศลัยกรรมเสริมควำมงำมท่ีเปิดบริกำรมำ
เป็นระยะเวลำนำน จะน ำเสนอข้อมลูท่ี
ถกูต้องและนำ่เช่ือถือบนส่ือออนไลน์ของ
ตนเอง 

     

3.ทำ่นเช่ือวำ่คลินิคหรือสถำนท่ี
ท ำศลัยกรรมเสริมควำมงำมท่ีมีขนำดใหญ่
จะน ำเสนอข้อมลูท่ีถกูต้องและนำ่เช่ือถือบน
ส่ือออนไลน์ของตนเอง 

     

4.ทำ่นเช่ือวำ่คลินิคหรือสถำนท่ี
ท ำศลัยกรรมเสริมควำมงำมท่ีมีช่ือเสียง เชน่ 
โรงพยำบำลยนัฮี, Medmitic by Meko,
โรงพยำบำลศลัยกรรมตกแตง่กมล จะ
น ำเสนอข้อมลูท่ีถกูต้องและนำ่เช่ือถือบนส่ือ
ออนไลน์ของตนเอง 

     

การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากผู้ส่งสารท่ี
เป็นผู้แบ่งปันสาร (Share) 
1. ทำ่นรับรู้วำ่เนือ้หำของสำรท่ีน ำเสนอโดย
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คลินิคหรือสถำนท่ีท ำศลัยกรรมเสริมควำม
งำมท่ีทำ่นเข้ำไปดขู้อมลูบนส่ือออนไลน์มี
กำรน ำเสนอโดยบคุคลท่ีเคยผำ่นกำร
ท ำศลัยกรรมเสริมควำมงำมมำนัน้มีนำ่
ควำมนำ่เช่ือถือ เชน่ ดำรำท่ีเคยเข้ำไปใช้
บริกำรจำกสถำนเสริมควำมงำม 
2. ทำ่นรับรู้วำ่กำรท่ีมีคนไปโพสต์หรือแสดง
ควำมคดิเห็นท่ีเก่ียวกบักำรท ำศลัยกรรม
เสริมควำมงำมท่ีทำ่นเข้ำไปดขู้อมลูบนส่ือ
ออนไลน์เป็นข้อมลูท่ีนำ่เช่ือถือ 

     

3. ทำ่นรับรู้วำ่จ ำนวนยอดกำรไลค์หรือ
จ ำนวนผู้ ท่ีมำตดิตำมบนส่ือออนไลน์ท่ีมี
จ ำนวนมำกช่วยเพิ่มควำมนำ่เช่ือถือให้กบั
คลินิคหรือสถำนท่ีท ำศลัยกรรมเสริมควำม
งำม 

     

การรับรู้ความน่าเช่ือถือจากสาร 
1.ทำ่นรับรู้วำ่จ ำนวนยอดกำรไลค์ภำพท่ีถกู 
แชร์ (Share) มำจำกคลีนิคศลัยกรรมเสริม
ควำมงำมมีจ ำนวนมำก นัน้มีควำม
นำ่เช่ือถือ 

     

2. ทำ่นรับรู้วำ่กำรแสดงควำมคดิเห็น 
(Comment) จำกรูปภำพท่ีถกูแชร์ (Share) 
มำจำกคลีนิคศลัยกรรมเสริมควำมงำม
ในทำงท่ีดีจ ำนวนมำกจงึมีควำมนำ่เช่ือถือ 

     

3. ทำ่นรับรู้วำ่กำรท่ีมีผู้แชร์ (Share) รูปภำพ
จำกคลีนิคศลัยกรรมเสริมควำมงำมจ ำนวน
มำกจงึมีควำมนำ่เช่ือถือ 

     

4. ทำ่นรับรู้วำ่กำรแสดงรำยละเอียดทำง
กำรแพทย์ท่ีมีควำมชดัเจนจงึมีควำม
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นำ่เช่ือถือ 
5. ทำ่นรับรู้วำ่กำรแสดงรำยละเอียดเร่ือง
คำ่ใช้จำ่ยในกำรท ำศลัยกรรมเสริมควำม
งำมท่ีชดัเจนจงึมีควำมน่ำเช่ือถือ 

     

 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของคลินิกศัลยกรรม   

ค าชีแ้จง: กรุณำตอบแบบสอบถำม โดยเลือกค ำตอบตำมล ำดบัควำมส ำคญัท่ีตรงกับควำมเห็น
ของทำ่นมำกท่ีสดุ 

 

ประเดน็ ระดับการรับรู้เชิงบวก 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ความเช่ียวชาญในด้านการท าศัลยกรรม
เสริมความงาม 
1.ทำ่นรับรู้วำ่คลินิคศลัยกรรมควำมงำมมี
ควำมเช่ียวชำญในด้ำนเฉพำะทำงท่ีทำ่น
ก ำลงัศกึษำหำข้อมลูนี ้

     

2.ทำ่นรับรู้วำ่นำยแพทย์ของคลินิค
ศลัยกรรมควำมงำมมีควำมเช่ียวชำญใน
กำรท ำศลัยกรรม 

     

ความปลอดภัยในการท าศัลยกรรม  
1.ทำ่นรับรู้วำ่ท ำศลัยกรรมเสริมควำมงำม
เกิดผลกระทบข้ำงเคียงตอ่ร่ำงกำยท่ีน้อย
และสำมำรถควบคมุได้ 

     

2. ทำ่นรับรู้วำ่กำรท ำศลัยกรรมเสริมควำม
งำมในปัจจบุนัมีควำมปลอดภยัมำกขึน้ ไม่
มีความเส่ียง หรืออันตราย ซึ่งทุกคน
สามารถท าได้ 
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ความมีช่ือเสียงของคลินิคศัลยกรรม
เสริมความงาม 
1. ท่ำนรับรู้ว่ำคลินิคศลัยกรรมนีมี้ช่ือเสียง
และได้รับกำรยอมรับจำกลกูค้ำ 

     

2. ทำ่นรับรู้ว่ำกำรคลินิคศลัยกรรมนีมี้ลกูค้ำ
และผู้ ท่ีมำใช้บริกำรจ ำนวนมำก และต้องมี
กำรนดัควิเพ่ือพบแพทย์ลว่งหน้ำ 

     

3. ทำ่นรับรู้วำ่กำรคลินิคศลัยกรรมนีมี้บคุคล
ท่ีมีช่ือเสียงทัง้ดำรำ ศิลปิน นักร้องมำใช้
บริกำร 

     

 

ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตัง้ใจท าศัลยกรรม   

ค าชีแ้จง: กรุณำตอบแบบสอบถำม โดยเลือกค ำตอบตำมล ำดบัควำมส ำคญัท่ีตรงกับควำมเห็น
ของทำ่นมำกท่ีสดุ 

 

ประเดน็ ระดับความตัง้ใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ทำ่นก ำหนดระยะเวลำแน่นอนท่ีจะ
ท ำศลัยกรรมเสริมควำมงำม 

     

2. ทำ่นจดัเตรียมคำ่ใช้จำ่ยในกำร
ท ำศลัยกรรมควำมงำมไว้อย่ำงเพียงพอ  

     

3. ทำ่นรับรู้ถึงควำมต้องกำรของทำ่นท่ี
อยำกจะท ำศลัยกรรมเสริมควำมงำมวำ่
ต้องกำรท ำอะไร ตรงไหน และอยำ่งไร 

     

  



 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ  ช่ือสกุล     นางสาวปารดา ยงัสบาย 
 
ประวัตกิารศึกษา    บริหารธุรกิจบณัฑิต  
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