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This study was aimed to: 1. Examine Self-Objectification, Self-Esteem, Subjective 

Norm, Perceived Behavioral Control, Online Self-Presentation, Attitude toward Cosmetic 

Surgery and Cosmetic Surgery Intention of Bangkok Online Social Networking Users; 2. 

Investigate correlation between Self-Objectification, Self-Esteem, Subjective Norm, 

Perceived Behavioral Control, Online Self-Presentation, Attitude toward Cosmetic 

Surgery and Cosmetic Surgery Intention of Bangkok Online Social Networking Users; and 

3. Validate structural equation model of factors influencing of Cosmetic Surgery 

Intention of Bangkok Online Social Networking Users. 

This research was conducted by the quantitative research method done by 409 

questionnaires from Bangkok Online Social Networking Users who have intention of 

Cosmetic Surgery Validated questionnaires with alpha coefficient of 0.971 were used as 

a research tool. The data analysis was conducted by Amos and SPSS for descriptive 

analysis and reliability test for the questionnaires. Structural equation model statistical 

technique was used to analyzed data. 
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The result revealed that the validation of structural equation model of factors 

influencing of Cosmetic Surgery Intention of Bangkok Online Social Networking Users 

was in congruence with empirical data. Online Self-Presentation was the most impact 

variable to the Cosmetic Surgery Intention of Bangkok Online Social Networking Users at 

69.0 accuracy rate. The result also found that Subjective Norm was the most impact 

variable to Online Self-Presentation at 88.0 accuracy rate and Self-Objectification was 

the most impact variable to Attitude toward Cosmetic Surgery at 88.0 accuracy rate. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความประทับใจครั้งแรกพบหรือ First impression นั้น เรียกได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญในการสร้าง
ภาพลักษณ์ของบุคคลเป็นอย่างยิ่ง ดังเรื่องของนโปเลียน ฮิลล์ (Napoleon Hill, Dr.) นักเขียนชื่อดัง
เจ้าของหนังสือเพ่ือการพัฒนาตนเองเรื่อง “Think and Grow Rich” และ “The Law of Success” 
(Weoutschool, 2017) ท่านได้เล่าถึงเรื่องของตนเองว่า สิ่งหนึ่งที่ท่านให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก
คือ การหาซื้อชุดสูทดี ๆ รวมไปถึงรองเท้า เนคไท หรือแม้กระทั่งผ้าเช็ดหน้า จะต้องครบองค์ประกอบ
เพ่ือให้ภาพลักษณ์ที่ดูดีแก่ตนเองที่สุด ถึงแม้ว่าจะต้องซื้อด้วยเงินเชื่อก็ตาม เพราะท่านเชื่อว่าการท า
ให้ตนเองดูดีและน่าเชื่อถือ ไม่เพียงแต่จะช่วยเพ่ิมความมั่นใจให้ตนเองแล้ว ยั งสามารถสร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้คนอ่ืน ๆ ที่พบเห็นหรือได้พูดคุยกับท่านอีกด้วย และท่านยังเชื่อว่า ความมั่นใจใน
ตนเองนั้นจะท าให้รู้สึกดีต่อตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง 

การพบปะผู้คนในปัจจุบัน เรามองเห็นการแต่งกาย ภาพลักษณ์ รูปร่าง และหน้าตา เป็น
อันดับแรกก่อนได้พูดคุยกับบุคคลหนึ่ง สิ่งเหล่านั้นจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยสร้างโอกาสในหน้าที่การ
งานแก่บุคคลได้ ดังงานวิจัยจาก University of Texas วิทยาเขต Austin ของ Hamermesh and 
Abrevaya (2013)  ได้ศึกษาเรื่อง Beauty is the Promise of Happiness ความงามคือหลักประกัน
แห่งความสุข ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างชายหญิงมากกว่า 25,000 คนใน 4 ประเทศ โดย
เปรียบเทียบระดับความสุขกับลักษณะรูปร่างหน้าตาของแต่ละคน พบว่าบุคคลที่อยู่ในกลุ่มดูดีหรือ
หน้าตาดีที่สุด 15% แรก จะมีระดับความสุขมากกว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มหน้าตาไม่ดีหรือดึงดูดใจน้อยที่สุด
ราว 10% กล่าวคือบุคคลที่ดูดีหรือหน้าตาดี มักจะมีความสุขมากกว่าบุคคลที่คิดว่าตนเองหน้าตาไม่ดี 
อีกทั้งบุคคลที่ดูดีมักจะมีโอกาสได้รับเงินเดือนสูงกว่าอีกด้วย  แต่ก็มิได้หมายความว่าคนหน้าตาไม่ดี
แล้วจะไม่มีความสุขแต่อย่างใด เพียงแต่คนหน้าตาดีกว่ามีแนวโน้มที่จะมีความสุขมากกว่าตามที่
รายงานระบุไว้ 

Hamermesh and Abrevaya (2013) นักเศรษฐศาสตร์ผู้จัดท างานวิจัยเรื่องความงามคือ
หลักประกันแห่งความสุข กล่าวว่า จากการวิจัยเน้นพิจารณาปัจจัยด้านการเงินและการงานเป็นหลัก 
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พบว่า โดยเฉลี่ยคนหล่อคนสวยจะมีรายได้สูงกว่าคนที่ดูแล้วมีความดึงดูดใจน้อยกว่าราว 5% 
นอกจากนี้คนที่ดูดียังมีโอกาสได้รับความสนใจจากคนรอบข้างมากกว่า โดยนายจ้างบางบริษัทให้
ความเห็นไว้ว่า ส าหรับการสมัครงานในยุคสมัยนี้ คนมีความสามารถระดับธรรมดาแต่หน้าตาดี ดูจะมี
ภาษีกว่าคนฉลาดและมีความสามารถแต่ไร้ความดึงดูดใจ   

ดังค ากล่าวที่ว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” เป็นสุภาษิตที่คนไทยได้ยินมาทุกยุค
ทุกสมัย โดยประโยคนี้ยังให้ความหมายที่ท าให้ผู้ฟังรู้สึกถึงความงามหรือความดูดีนั้นมาจากการแต่ง
เติม อันมาจากสิ่งที่คนภายนอกมองเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ (Self-
Objectification Theory) ที่บ่งบอกถึงการมองตนเองและรับรู้ตนเองจากการถูกก าหนดความหมาย
ด้วยวัฒนธรรมหรือกรอบของสังคม ซึ่งให้คุณค่ากับรูปโฉมหรือลักษณะภายนอก ผ่านการศึกษาการ
มองตัวตนในเพศหญิง ซึ่งสรีระของเพศหญิงนั้นเป็นที่เข้าใจและยอมรับโดยทั่วไปว่าเปรียบเสมือนวัตถุ
ที่ดึงดูดทางเพศอย่างหนึ่ง (วรกมล วิเศษศรี, 2560)  

งานวิจัยเชิงประจักษ์ของ D. Henderson-King and Brooks (2009) ได้สนับสนุนว่ามี
ผลกระทบร่วมกันระหว่างร่างกายที่สมบูรณ์แบบและวัตถุนิยม ส่งผลท าให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ยังกล่าวอีก
ว่าค่านิยมทางวัตถุและมาตรฐานทางสังคมในเรื่องของภาพลักษณ์การปรากฏกาย สามารถท านายได้
ว่าจะได้รับการยอมรับจากสังคมมากข้ึน และส่งผลไปยังความปรารถนาในความต้องการท าศัลยกรรม
ความงาม ซึ่งผลการศึกษายังพบอีกว่า ปฏิสัมพันธ์สามทางที่ท าให้ผู้หญิงได้รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณา
คือ ข้อความเก่ียวกับค่านิยมทางวัตถุ รูปร่างที่พร้อมเพรียวหรือภาพลักษณ์ที่ดูดี และลักษณะวัตถุนิยม
ในระดับท่ีสูงกว่าคนอื่นซึ่งมีก่อนอยู่แล้ว 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายต่างให้ความส าคัญกับ
ภาพลักษณ์ของตนทั้งสิ้น ประกอบกับวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนมีการ
ติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกมากขึ้นเพ่ือการเข้าสังคมและการติดต่อเพ่ือธุรกิจ ไม่ว่าเพศใด ก็ล้วนแต่
ให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์ภายนอก และการท าศัลยกรรมความงามจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ในเวลาต่อมา (สุพิชญา วัชรินทร์พร, 2555) 

อีกทั้งปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของการติดต่อสื่อสารได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เป็น
ยุคที่ผู้คนต่างใช้สื่อออนไลน์ในชีวิตประจ าวัน หรือที่เรียกว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social 
Media) มาติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กันผ่านชุมชนออนไลน์ (Online Community) 
เปรียบเสมือนการยกโลกความจริงมาอยู่บนโลกออนไลน์ ที่มีลักษณะเป็นสังคมเสมือน (Virtual 
Community) เพ่ือช่วยให้การติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายกว่าเดิม ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่า บุคคลยังคง
ให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ดูดี ทั้งบนสื่อออนไลน์และความเป็นจริง เนื่องจากผู้คนยังมองเห็น
ภาพลักษณ์จากรูปโปรไฟล์เป็นอันดับแรกเช่นเดียวกัน และการน าเสนอตัวตน (Self-present) ยัง
สามารถท าได้ทั้งบนสื่อสังคมออนไลน์ และโลกแห่งความจริงอีกด้วย 
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ด้วยความต้องการมีภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูดี ทั้งบนโลกออนไลน์และความจริง ไม่เพียงแต่
การแต่งกายเท่านั้น ใบหน้าก็เป็นสิ่งที่ผู้คนมองและให้ความสนใจในบุคคลคนหนึ่งเป็นอันดับต้น ๆ จึง
มีหลากหลายวิธีที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของบุคคลให้ดูดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหนึ่งในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดูดีอย่างรวดเร็วได้โดย “การศัลยกรรมความงาม (Cosmetic Surgery)” และงานวิจัย
ฉบับนี้จะกล่าวถึงการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าที่เป็นที่นิยมอย่างมากในการช่วยสร้างภาพลักษณ์
ที่ดูดีของบุคคลได้ 

ศัลยกรรม คือการผ่าตัดหรือแก้ไขอวัยวะบางส่วนของร่างกายที่อาจผิดปกติเพ่ือให้เข้าที่ 
ดังนั้น ศัลยกรรมความงามจึงเป็นการผ่าตัดเพ่ือปรับเปลี่ยนอวัยวะให้สวยงามดังที่ต้องการ ปัจจุบัน
การศัลยกรรมไม่เพียงเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้คนจากวงการบันเทิง หรือผู้ใหญ่เท่านั้น ในหมู่ วัยรุ่นเองก็
นิยมเช่นเดียวกัน อีกทั้งสถานเสริมความงามในปัจจุบันก็มีคุณภาพมากข้ึน และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่ใช้ในการรักษา เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยกลุ่มคนวัยท างานเลือกท าศัลกรรม
มากถึง 40% ซึ่งมีปัจจัยมาจากเทรนด์การดูแลตัวเอง ดูแลสุขภาพความงาม ผู้ที่อยู่ในช่วงวัยเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุเองก็มีการเข้ารับบริการด้านการชะลอวัย เพ่ิมขึ้นถึง 7.5% ต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ
การฉีดโบท็อกซ์หรือฟิลเลอร์ เพ่ือกระชับในหน้าและลดริ้วรอย (ธันยาพร เล้าโสภาภิรมย์, 2559) การ
ศัลยกรรมความงามมีด้วยกันหลายประเภท ทั้งที่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นการ
ศัลยกรรมเปลือกตา เสริมหน้าอก เสริมจมูก เสริมคาง หรือดูดไขมัน 

ในปัจจุบันการศัลยกรรมความงามสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมาก โดยข้อมูล
จากศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมความงามนานาชาติ International Society of Aesthetic Plastic 
Surgery (ISAPS, 2017) ได้เผยรายงานศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงามระดับโลกประจ าปี 2559 เมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 พบว่าการท าศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงามทั่วโลกเพ่ิมขึ้นถึง 9% จากปี
ก่อน  โดยที่ในปีนั้นประเทศไทยติดอับดับประเทศที่มีผู้คนท าศัลยกรรมอันดับที่ 21 ของโลก ซึ่งต่อมา
ได้เผยรายงานประจ าปี 2560 (ISAPS, 2018) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 พบว่า การท าศัลยกรรม
ตกแต่งเสริมความงามทั่วโลกได้เพ่ิมขึ้นอีกถึง 5% ท าให้ประเทศไทยขยับจากอันดับ 21 มาอยู่ที่อันดับ 
8 ของโลกท่ีมีผู้นิยมท าศัลยกรรมเสริมความงามมากที่สุด 

โดยผลส ารวจและข้อมูลจากศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมความงามนานาชาติ (International 
Society of Aesthetic Plastic Surgery หรือ ISAPS) ประจ าปี 2560 กล่าวว่า ศัลยกรรมที่นิยมทั่ว
โลกยังคงเป็นการเสริมหน้าอก รองลงมาคือการดูดไขมันและการศัลยกรรมความงามเกี่ยวกับเปลือก
ตา ซึ่งการศัลยกรรมโดยใช้พลาสติกเริ่มมีความนิยมลดลง เนื่องจากนวัตกรรมที่ทันสมัยการศัลยกรรม
สามารถใช้กระดูกหรือไขมันของผู้ผ่าตัดทดแทนได้ ในประเภทการศัลยกรรมความงามที่ไม่ต้องผ่าตัด 
การฉีด โบทูลินั่ม ท็อกซิน (Botulinum Toxin) หรือโบท็อกซ์ ยังคงได้รับความนิยมมาเป็นอันดับหนึ่ง 
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ในขณะที่การศัลยกรรมความงามในประเทศไทยที่ได้รับความนิยม คือการศัลยกรรมเปลือกตา 
รองลงมาคือศัลยกรรมเสริมจมูก ศัลยกรรมใบหู ศัลยกรรมเสริมหน้าอกและศัลยกรรมยกคิ้วตามล าดับ 

ดังที่กล่าวในข้างต้น ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น
การแสดงตัวตนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
(ณฤทธิ์ พงษ์ศรี, 2560) ผู้คนเปลี่ยนวิธีการน าเสนอตัวตนมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ 
ดังที่ งานวิจัยของ ดารานิตย์ คงเทียม (2556) ที่กล่าวว่าเจเนอเรชั่นวาย  (Generation Y) ให้
ความส าคัญต่อการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับผู้อื่นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์และใช้พ้ืนที่ดังกล่าว
ในการแสดงความเป็นตัวตน หรือการสร้างภาพลักษณ์ (Self-image Formation) ของแต่ละบุคคล 
เช่นเดียวกันกับเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z) มีการแสดงเสนอตัวตนบนเว็บไซต์ยูทูปชัดเจนกว่า
เจนเนอเรชั่นวาย อย่างไรก็ตาม กลุ่มเจเนอเรชั่นทั้งสองนั้นต่างมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกถึง
ความเป็นตัวตน (Self) ออกไปให้ผู้อ่ืนรับรู้ 

แต่ทั้ งนี้  Hamermesh and Abrevaya (2013) ผู้ วิจัย เรื่อง Beauty is the Promise of 
Happiness กล่าวว่า ความดูดีนั้นก็อาจมีผลเสียต่อการท างานได้เช่นกัน โดยเฉพาะในเพศหญิงรูปร่าง
หน้าตาดี รายงานระบุว่ามีโอกาสสูงที่จะถูกเพ่ือนร่วมงานตั้งแง่ว่าอาจด้อยความสามารถ ไม่ฉลาด ไม่
ซื่อสัตย์ หรืออาจมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนน้อยกว่า และหากก้าวหน้าระดับสูงในหน้าที่การงานก็
มักจะถูกมองว่าไม่ได้ขึ้นมาด้วยความสามารถของตัวเอง หรืออาจไม่ได้รับกา รยอมรับจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ชาย 

ความสวยในทัศนะของนักสตรีนิยมมักถูกมองว่าเป็นมายาคติ ดั่งงานเขียนเรื่อง The Beauty 
Myth ของ Wolf (1997) ได้น าเสนอความสวยในแง่ลบ โดยมองว่าความสวยเป็นการถูกครอบง า กดขี่
ผู้หญิง ผู้หญิงที่ตกอยู่ภายใต้วาทกรรม "ความสวย" เท่ากับตกอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์แบบชายเป็น
ใหญ่ (Patriarchy) ร่วมมือกับการครอบง าของระบบทุนนิยม (Capitalism) เพ่ือล่อลวงผู้หญิงให้
บริโภคสินค้าสร้างความงามให้กับตนเอง ซึ่งความเป็นจริงแล้ว การสร้างและการรักษาความสวยของ 
"ผู้หญิง" ไม่ได้มีมิติเพียงแค่การถูกครอบง าจากสังคมชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) เท่านั้น แต่การที่
ผู้หญิงมีความสวยยังเป็นการตอบสนองต่อความพึงพอใจที่หลากหลาย สามารถเลือกได้ว่าจะแสดง
ความเป็นตัวตน หรือน าเสนอตัวตนอย่างไรในสังคม กล่าวได้ว่าการแต่งตัวและการรักษาความสวย 
ภาพพจน์ของมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่ยังเป็นการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของคน ๆ นั้นอีกด้วย 

มีค าพูดว่า ‘คนสวยมักโง่’ (Pretty People are Pretty Dumb.) และถึงกับมีค าว่า Dumb 
Blonde เพราะในยุคหนึ่งผมบลอนด์หรือผมสีฟางข้าวเป็นสัญลักษณ์ของคน ‘สวย’ แต่ในหลายวงการ 
คนผมบลอนด์อาจท าผลงานได้แย่กว่าคนผมสีอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญ จนถึงกับเรียกว่า Dumb (โง่ เซ่อ) 
คนไทยเราเองก็มีส านวนว่า ‘คนจะงาม งามที่ใจ ใช่ใบหน้า’ คนสวยที่แท้จริงต้องดูกันให้ลึกถึงจิตใจ 
เป็นต้น กล่าวได้ว่าแม้คนหน้าตาดีจะได้เปรียบในหลาย ๆ สถานการณ์ แต่อย่าลืมว่า หน้าตาไม่ใช่
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ปัจจัยเดียวที่จะท าให้ประสบความส าเร็จใน ‘การแข่งขัน’ ครั้งต่าง ๆ ของชีวิต ทั้งการเรียน การ
ท างาน การคบเพ่ือน การหาคู่ครอง และการมีชีวิตที่สงบสุข (กรณิศ รัตนามหัทธนะ, 2562) แต่
อย่างไรก็ดี ในงานวิจัยของ Riggio (1986) ก็พบว่าการรับรู้ว่าบุคคลมีลักษณะที่ดีที่มากเกินไป ไม่ว่าจะ
จริงหรือไม่ก็ตามอาจท าให้สมาชิกกลุ่มอ่ืนมอบสถานภาพที่สูงกว่าให้ได้ แต่ถ้าเป็นสมาชิกในกลุ่มที่มี
ความสนิทสนมกันมานาน บุคคลรู้จักนิสัยใจคอกันดี บทบาทของรูปลักษณ์ภายนอกก็จะลดลงไป ท า
ให้การตัดสินมอบสถานภาพทางสังคมให้กับบุคคลมีความยุติธรมมากขึ้นเนื่องจากมีการพิจารณา
องค์ประกอบอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น นิสัยใจคอและความรับผิดชอบ 

จากการทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ ในข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาอันเนื่องมาจาก
ภาพลักษณ์ของบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอิทธิพลที่มาจากตัวบุคคลเองหรือค่านิยมของสังคมใน
ปัจจุบัน รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการปรับปรุงและพัฒนา
ภาพลักษณ์ของบุคคลทั้งสิ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงอิทธิพลเหล่านั้น ในกลุ่มผู้มี
ความตั้งใจศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ 
ทัศนคติต่อการศัลยกรรมความงาม และความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การน าเสนอตัวตนบนสื่อ
สังคมออนไลน์ ทัศนคติต่อการศัลยกรรมความงาม และความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้า
ของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2.3 เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่มีต่อความ
ตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

1.3 ปัญหาน าการวิจัย 

1.3.1 ปัจจัยการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ ทัศนคติต่อการ
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ศัลยกรรมความงาม และความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 

1.3.2 ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.3.3 สมการโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงาม
ของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ควรมีลักษณะอย่างไร และมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 

 

1.4 ขอบเขตงานวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีขอบเขตในการศึกษา
แต่ละด้าน ดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา โดยการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นแบบข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) โดยค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงาม 

1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร โดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณแบบข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) จากการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์
เป็นประจ าและอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 

1.4.3 ด้านระยะเวลา การวิจัยนี้ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในช่วงเดือน พฤษภาคม–
มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการต่อยอดองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน ทฤษฎีการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ และทฤษฎีการน าเสนอตัวตน ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลแก่
งานวิจัยอ่ืน ๆ ในอนาคต เนื่องจากยังมีหลากหลายประเด็นการวิจัยที่สามารถน าทฤษฎีเหล่านี้มา
ประยุกต์ใช้ 

1.5.2 ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรต่อความตั้งใจ
ท าศัลยกรรมความงามของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.5.3 ผลการศึกษาสามารถน าใช้ในการประกอบสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจ
บริการหรืออ่ืน ๆ จากการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภค  
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1.6 นิยามศัพท์ 

การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ หมายถึง การประเมินตนเองของบุคคล โดยการมองตนและ
ประเมินภาพลักษณ์ร่างกายของตน จากค่านิยมทางสังคมที่ ให้คุณค่ากับรูปโฉมหรือลักษณะภายนอก 
โดยมองข้ามคุณลักษณะและความสามารถอ่ืน ๆ ไป การประเมินตนเสมือนวัตถุประกอบด้วยลักษณะ
สามประการ ได้แก่ 

1) การเฝ้าส ารวจภาพลักษณ์ทางร่างกายของตนเอง 
2) ความรู้สึกอับอายในภาพลักษณ์ทางร่างกายของตนเอง 
3) ความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุมภาพลักษณ์ทางร่างกายของตนเอง 

การเห็นคุณค่าตนเอง หมายถึง ความรู้สึกดีที่มีต่อตนเอง เชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถไม่
ต่างจากบุคคลอ่ืน บุคคลจะมีความพึงพอใจและให้คุณค่ากับความส าเร็จที่ตนมี 

ทัศนคติต่อการศัลยกรรมความงาม หมายถึง ความรู้สึกท่ีได้รับจากประสบการณ์ ความรู้ และ
ความเชื่อที่มีต่อการศัลยกรรมความงาม ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้จะกล่าวถึงการ
ศัลยกรรมความงามบนใบหน้า ได้แก่ ตาสองชั้น จมูก ปาก คาง หรือคิ้ว ไม่รวมไปถึงการฉีดสารต่าง ๆ 
หรือการศัลยกรรมในส่วนอื่นของร่างกาย 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง หมายถึง การรับรู้ของบุคคลถึงแรงกดดันทางสังคมในการแสดง
พฤติกรรม (ในที่นี้ กล่าวถึงการศัลยกรรมความงาม) ซึ่งกลุ่มอ้างอิงประกอบไปด้วย เพ่ือน ครอบครัว 
และผู้มีอิทธิพลทางความคิด 

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม หมายถึง ความเชื่อมั่นของบุคคลว่าตนเอง
สามารถควบคุมและแสดงพฤติกรรม (การศัลยกรรมความงาม) ได้  

การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง การแสดงออกภาพลักษณ์ของตนเองบน
แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ส าหรับติดต่อสื่อสาร เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม หรือทวิตเตอร์ โดยน าเสนอ
ในรูปแบบที่ตนเองต้องการให้บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายเห็นด้วยและพึงพอใจ  

ความตั้งใจศัลยกรรมความงาม หมายถึง ระดับความตั้งใจของบุคคลว่าต้องการหรือไม่
ต้องการท าศัลยกรรมความงาม รวมไปถึงแนวโน้มที่จะท าศัลยกรรมความงามในอนาคต 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่อง สมการโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรม
ความงามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุปะสงค์เพ่ือศึกษาและอธิบายถึง
ความสัมพันธ์กันระหว่างปัจจัยต่าง ๆ และอิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อความตั้งใจศัลยกรรมความงามบน
ใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการพัฒนาตัวแบบสมการ
โครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผู้วิจัยจึงได้ท าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นแนวทางใน
การศึกษาและประยุกต์ใช้สร้างกรอบแนวความคิดในงานวิจัย โดยได้ก าหนดปัจจัยจากแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษา ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 
2.1.1 การศัลยกรรมความงาม (Cosmetic Surgery) 
2.1.2 ความตั้งใจ (Intention) 
2.1.3 ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward Behavior) 
2.1.4 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) 
2.1.5 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral 

Control)  
2.2 ทฤษฎีการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ (Self-objectification Theory) 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการเห็นคุณค่าตนเอง (Self-esteem) 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการน าเสนอตัวตน (Self-presentation)  
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6 สมมติฐานการวิจัย 
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2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 

การวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัยได้ใช้ปัจจัยจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned 
Behavior) ของ Ajzen (1988) ซึ่ งเป็นบทขยายของทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (A Theory 
Reasoned Action) ของไอน์เซ็น และฟิชบายน์  (Ajzen & Fishbein, 1980) โดยทฤษฎีการกระท า
ด้วยเหตุผล และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอน์เซ็นมีรายละเอียดดังนี้ 

ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (A Theory Reasoned Action) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม
ที่สร้างขึ้นโดย ฟิชบายน์ และ ไอน์เซ็น ได้เริ่มศึกษาทฤษฎีนี้เมื่อปี ค.ศ. 1967 และเสนอเต็มรูปแบบ
เมื่อปี ค.ศ. 1980 โดย ทฤษฎีนี้มีความเชื่อพ้ืนฐานว่า “มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผลและใช้ข้อมูลที่ตนมีอยู่
อย่างเป็นระบบ โดยที่มนุษย์จะพิจารณาการกระท าของตนก่อนแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง” ซึ่ง
จุดมุ่งหมายสุดท้ายของทฤษฎีนี้ เพ่ือท าความเข้าใจและอธิบายพฤติกรรมของแต่ละบุคคล  (Ajzen & 
Fishbein, 1980) 

ทฤษฎีนี้ถือว่าการกระท าของมนุษย์ส่วนมากจะขึ้นอยู่กับความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรม หรือ
เรียกว่า ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) ซึ่งมนุษย์จะแสดงพฤติกรรมนั้นมากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยู่กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และมีความเชื่อว่าความตั้งใจเซิงพฤติกรรมเป็นตัวก าหนด
ส าคัญที่มนุษย์จะเลือกแสดงพฤติกรรมนั้นหรือไม่เลือกแสดงพฤติกรรม โดยที่ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ยังขึ้นอยู่กับตัวก าหนดอีก 2 ประการ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) และอิทธิพลทาง
สังคม (Social Influence) โดยปัจจัยในทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

Ajzen and Fishbein (1980) กล่าวว่า การก าหนดพฤติกรรมที่จะศึกษา สามารถก าหนดให้
มีลักษณะเฉพาะได้ตามที่เราสนใจจะศึกษา เมื่อก าหนดพฤติกรรมได้แล้ว  การวัดทัศนคติที่มีต่อ
พฤติกรรมจะต้องวัดให้สอดคล้องกับพฤติกรรม ส่วนการวัดพฤติกรรมจ าเป็นต้องวัดให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่ได้ก าหนดขึ้น 

ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนความหมายของ พฤติกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก าหนดพฤติกรรมในการศึกษาจากนักวิจัยหลายท่านดังต่อไปนี้ 

Zimbardo and Gerrig (1996) ได้ให้ความหมายไว้ว่าพฤติกรรม หมายถึง การแสดง
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสถานการณ์ต่าง ๆ สอดคล้องกับ สงวน สิทธิเลิศอรุณ (2524) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือกริยาที่ปรากฏทางร่างกาย ทางกล้ามเนื้อ ทาง
สมอง ทางอารมณ์ และทางความรู้สึกนึกคิด ซึ่งโดยปกติมนุษย์และสัตว์สามารถแสดงออกพฤติกรรม
ให้เป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนและไม่ชัดเจนได้ ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นเป็น
ส าคัญ คล้ายคลึงกับ ประสาน หอมพลู และทิพวรรณ หอมพลู (2537) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การ
กระท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตและบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตเห็นได้ จากการกระท ากิจกรรม
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เหล่านั้น ซึ่งมีทั้งทางดีและทางไม่ดี เช่นการหัวเราะ การร้องไห้ เสียใจ เป็นต้น โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
เป็นผลจากกระบวนการทางจิตวิทยา ได้แก่ การจูงใจ การเรียนรู้ การจ า การลืม และ ความรู้สึกนึก
คิดของบุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมของบุคคลเหล่านั้น แสดงออกมาในรูปของการกระท าหรือการ
แสดงออก โดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ภายใต้กลไกของความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 

เช่นเดียวกับกับ โยธิน ศันสนยุทธ (2529) และ จุมพล พุลภัทรชีวิน (2540) ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าต่าง ๆ ของมนุษย์หรือสัตว์ ซึ่งแบ่งเป็นพฤติกรรมภายนอก และ 
พฤติกรรมภายใน สอดคล้องกับ ไพบูลย์ เทวรักษ์ (2532) ให้ความหมายว่า พฤติกรรม หมายถึง การ
กระท า การแสดงออก หรืออากัปกิริยาของอินทรีย์ (Organism) ทั้งในส่วนที่เจ้าของพฤติกรรมเอง
เท่านั้นที่รับรู้ได้ และในส่วนที่บุคคลอ่ืนอยู่ในวิสัยที่จะรับรู้ได้ โดยได้จ าแนกพฤติกรรมออกเป็น 2 
ประเภท ใช้เกณฑ ์“ผู้ที่รู้พฤติกรรม” ดังนี้ 

1) พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ พฤติกรรมที่เจ้าของพฤติกรรมเท่านั้นที่รู้  
บุคคลอื่นที่มิใช่เจ้าของพฤติกรรมจะไม่สามารถรับรู้พฤติกรรมได้โดยตรง ถ้าเจ้าของพฤติกรรมไม่แสดง
ออกเป็นพฤติกรรมภายนอก 

2) พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ พฤติกรรมที่บุคคลอ่ืนนอกจากเจ้าของ 
พฤติกรรมสามารถจะรับรู้พฤติกรรมได้ โดยอาศัยการสังเกต (Observation) 

จากความหมายของพฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง 
ลักษณะการกระท าหรือการแสดงออกของมนุษย์ต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์อย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่ง
สามารถสังเกตการกระท าหรือการแสดงออกนั้น ๆ ได้ แม้จะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ตาม โดย
พฤติกรรมแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) พฤติกรรมภายใน คือ พฤติกรรมที่เจ้าของพฤติกรรม
เท่านั้นที่รู้ เช่น การมองเห็น การได้ยิน 2) พฤติกรรมภายนอก คือ พฤติกรรมที่ผู้อ่ืนสังเกตเห็นได้ เช่น 
การกระท า การเคลื่อนไหว เป็นต้น 

พฤติกรรมของบุคคลนั้น เป็นผลมาจากองค์ประกอบหลายประการ โดยมีองค์ประกอบหลัก
คือ 1) องค์ประกอบภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเป็นบุคคล สิ่งของ เหตุการณ์ต่าง ๆ 
และ 2) องค์ประกอบภายในตัวบุคคล ได้แก่ กระบวนการทางจิตวิทยา ประกอบด้วยการรับรู้ ทัศนคติ 
ค่านิยม องค์ประกอบทั้งสองนี้จะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในด้านความคิด การตัดสินใจ การ
ประเมินค่า การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น เป็นต้น พฤติกรรมของบุคคลนั้นเมื่อปฏิบัติไปแล้วย่อมมีผล
สืบเนื่องมาจากการท าพฤติกรรมนั้น ผลสืบเนื่องอาจจะเป็นไปได้ทั้งในลักษณะที่เป็นความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจแก่บุคคล ถ้าผลสืบเนื่องใดน าความพึงพอใจมาให้ บุคคลก็มักจะท าพฤติกรรมนั้น
ซ้ าอีกครั้ง แต่ในทางตรงกันข้าม หากผลสืบเนื่องนั้นน าความไม่พึงพอใจมาสู่บุคคล บุคคลก็จะ
พยายามท าพฤติกรรมอื่นแทน (เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ, 2540, น.6)  
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ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดพฤติกรรมในการศึกษาครั้งนี้ คือ การศัลยกรรมความงาม (Aesthetic 
or Cosmetic Surgery) โดยได้ทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการศัลยกรรมความงามดังต่อไปนี้ 

 
2.1.1 การศัลยกรรมความงาม (Aesthetic or Cosmetic Surgery) 
ศัลยกรรมความงาม (Aesthetic or Cosmetic Surgery) เป็นส่วนหนึ่งของวิชาศัลยกรรม

ตกแต่ง  ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับค าว่าพลาสติกในแง่ของวัสดุเทียมที่ท าจากน้ ามันแต่อย่างใดแต่ค า
ว่าพลาสติกเป็นศัพท์ที่เพ้ียนมาจากภาษละตินค าว่า "Plasikos" ซึ่งแปลว่าการขึ้นรูปหรือการหล่อ มี
ความหมายโดยนัยแฝงว่าการท าศัลยกรรมพลาสติกคือการขึ้นรูปใบหน้า หรืออวัยวะที่ต้องการ
ท าศัลยกรรมตกแต่งใหม่ เพ่ือให้มีความสวยงามและสมบูรณ์แบบมากขึ้น ดังนั้นค าว่าศัลยกรรม
พลาสติกจึงไม่ได้มีความหมายในแง่ของเทียม แต่มีความหมายในแง่ของช่างศิลป์เสียมากกว่า  
 ธีระวัฒน์ คมรัตน์นนท์ (2557) เห็นว่าดังที่กล่าวมาทั้งหมดแตกต่างจากมุมมองทาง
พระพุทธศาสนาที่มองว่าศัลยกรรมความงามเป็นการส่งเสริมให้คนยืดติดอยู่ แต่รูป หลงมัวเมาอยู่กับ
สิ่งที่ไม่เที่ยงเพราะความงามที่ได้รับจากการท าศัลยกรรมความงามไม่สามารถคงทนอยู่ได้ตลอดไป 
ย่อมเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา แตกต่างจากการพัฒนาความงามภายในหรือจิตใจ ปฏิบัติตนตาม
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่งความงามนี้จะอยู่ คงทนและยั่งยืน (จงจิต พานิชกุล, 2556) 

จากการให้ความหมายเกี่ยวกับศัลกรรมความงามดังกล่าวข้างตัน มีมุมมองที่หลากหลาย
สามารถสรุปได้ว่าการศัลยกรรมความงามคือการผ่าตัด หรือการท าหัตการใด ๆ ของแพทย์ต่อบุคคลที่
มีความปกติให้เกิดความสวยงามของใบหน้าผิวพรรณตลอดจนสัดส่วนของโครงหน้าให้ดีขึ้น มากขึ้น
กว่าเดิม และเป็นที่พึงพอใจต่อบุคคลผู้นั้นและยังรวมถึงการใช้การฉีดโบท็อกซ์ และการใช้เลเชอร์ด้วย
ที่จัดว่าเป็นการท าศัลยกรรมความงามสมัยใหม่ ที่ไม่ต้องมีการผ่าตัดเกิดข้ึน ซึ่งถือว่าเป็นความสวยงาม
จากวงการแพทย์ในรูปแบบหนึ่งแต่อาจมีความเสี่ยงน้อยกว่าการท าศัลยกรรมความงามแบบผ่าตัด 
(MGR Online, 2557)  

ในอีกแง่มุมที่มองศัลยกรรมความงามเป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้คนยึดติดกับกิเลสตามแนว
พระพุทธศาสนาแต่นี่คงเป็นความหมายแค่เพียงชั่วคราว ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์ มี
ส่วนท าให้นิยมทางการแพทย์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของคนในสังคม ซึ่งมีนิยามที่แตกต่างจากมุมมอง
ของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลเช่นกัน 

ความส าคัญของศัลยกรรมความงาม ปัจจุบันเริ่มมีผู้ให้ความสนใจเรื่องของการท าศัลยกรรม
ความงามมากกว่าในอดีต เพราะวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ที่ทันสมัย ร่วมไปถึงกับสภาพสังคมที่
เห็นความส าคัญเรื่องรูปร่างหน้าตา ท าให้บุคคลพยายามที่จะปรับปรุงรูปร่างหน้าตาของตนเองให้มาก
ขึ้นหากมองย้อนกลับไปในระยะเวลา หลายปีก่อนที่การท าศัลยกรรมความงามจะได้รับความนิยมใน
ประเทศไทย บุคคลไม่ได้ท าศัลยกรรมความงามกันมากนัก เพราะมักโดนต่อต้านจากคนรอบข้าง 
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ต่อมาเมื่อสังคมไทยให้การยอมรับคนท าศัลยกรรมความงามมากขึ้น ท าให้ศัลยกรรมความงามมีความ
แพร่หลาย ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการท าศัลยกรรมความงาม ได้กลายเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับ
ในสังคมไทยมากขึ้นเรื่อย 

จะเห็นได้ว่าการท าศัลยกรรมความงามได้รับความนิยมในวงกว้าง จ านวนผู้สนใจท าศัลยกรรม
เพ่ิมขึ้นอย่างมากในหลายประเทศ สมาคมศัลยแพทย์ความงามสหรัฐอมริการายงานสถิติ มีผู้
ท าศัลยกรรมความงามเพ่ิมขึ้นร้อยละ 80 จากปี ค.ศ. 1997 ถึงปี ค.ศ. 2008 โดยในปี ค.ศ. 2008 มี
ชาวอเมริกันเข้ารับการท าศัลยกรรมความงามทั้งหมดกว่า 10 ล้านคน (ASAPS, 2008) แม้ในประเทศ
ไทยปี ค.ศ. 2003 คลินิกศัลยกรรมความงามกว่า 200 แห่งได้เปิดให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยขณะนั้นมีผู้ใช้บริการแล้วกว่า 300,000 รายและจนถึงบัดนี้สถิติการขอขึ้นทะเบียนเปิดคลินิก
ศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานครยังคงมีตัวเลขที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปีสอดคล้องกับจ านวนผู้
ท าศัลยกรรมความงามในประเทศไทยจากการส ารวจของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งนานาชาติ ( ISAPS) 
ได้มีการรวบรวมผู้ท าศัลยกรรมความงามจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเม่ือปี 2554 พบว่า ประเทศไทยมี
ผู้ท าศัลยกรรมความงาม 14 คนต่อประชากร 1000 คน ซึ่งนับว่าเป็นประเทศท่ีท าศัลยกรรมความงาม
สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก (พีระยุทธ คุ้มศักดิ์, 2557) จากตัวเลขทั้งหมดนี้ท าให้เห็นแนวโน้มการ
ท าศัลยกรรมความงามในประเทศไทยที่น่าจะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี จะเห็นได้ว่าศัลยกรรมความ
งามมีการพัฒนามาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันมองเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าวัตถุประสงค์ได้เปลี่ยน
จากรักษาโรคให้แก่บุคคล เป็นการสร้างความสวยงามเพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
ของตัวบุคคล ดัวยเหตุนี้เองศัลยกรรมความงามจึงเกิดขึ้นเป็นที่นิยมและขยายตัวอย่างอย่างรวดเร็ว
โดยอาศัยเทคนิคและวิธีการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้วิวัฒนาการทางสังคมที่มีความ
หลากหลายและซับซ้อน การศัลยกรรมความงามได้กลายเป็นสิ่งปลูกสร้างความหมายของความงาม
และเป็นการพัฒนาความงามในรูปแบบใหม่ให้เกิดแก่บุคคลในลักษณะความงามที่สร้างได้ 

ความนิยมท าศัลยกรรมความงามใบหน้าในประเทศไทย จะมีความแตกต่างไปจากฝั่ง
ตะวันตกเนื่องจากลักษณะรูปร่างและโครงสร้างของร่างกาย ตลอดจนความชื่อ ค่านิยมความงามที่
แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นการเสริมจมูก การท าเปลือกตาสองชั้นจะเป็นที่นิยมส่วนใหญ่ เฉพาะใน
ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียเท่านั้น สอดคล้องกับรายงานสถานการณ์กระแสดวามนิยมการ
ท าศัลยกรรมเสริมความงามของเอเชียที่ตีพิมพ์ในนิตยสารไทม์แมกกาซีน กล่าวว่า ประเด็นทาง
วัฒนธรรมที่ส าคัญในปัจจุบันนี้ คือ คนเอเชียเป็นจ านวนมาก ต้องการสร้างตัวตนของตนเองขึ้นใหม่ให้
มีรูปลักษณ์เป็นตะวันตกมากขึ้นโดยต้องการศัลยกรรมให้ดวงตาของตนให้โตขึ้นจมูกโด่งขึ้นซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นลักษณะทางกายภาพที่ต่างไปจากชาติพันธุ์ของตน (สกุณา สัจจอิสริยวุฒิ, 2556) 

จากการศึกษาผู้ที่ท าศัลยกรรมความงามส่วนใหญ่ในประทศไทยจึงให้ความส าคัญกับใบหน้า
มากกว่า ส่วนประกอบอ่ืนในร่างกายสอดคล้องกับการวิจัยของ ยุภาพร ขจรโกศล (2556) พบว่า 
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บริการศัลยกรรมความงามยอดนิยมในประเทศไทยได้แก่ ศัลยกรมบริเวณใบหน้าเช่นการท าตาสองชั้น 
และท าจมูกเพราะเป็นบริเวณที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นอันดับแรก และไม่สามารถอ าพรางด้วย
เสื้อผ้าอาภรได้ เมื่อพิจารณาจากสถิติของการท าศัลยกรรมความงามจากสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใน
ประทศไทย พบว่าศัลยกรรมใบหน้าเป็นบริเวณที่มีผู้ให้ความสนใจสูงกว่าการท าศัลยกรรมบริเวณอ่ืน
ศัลยกรรมที่นิยมท ามากที่สุดคือ การเสริมจมูกและกรีดตา โดยเด็กผู้หญิงท ามากกว่าเด็กผู้ชายปัจจุบัน
คนที่ท าศัลยกรรมความงามอายุน้อยลงกว่าเมื่อก่อนมาก โดยอายุน้อยที่สุดที่พบคือ 16 ปี เมื่อ
พิจารณาลงไปพบว่าอวัยวะบนใบหน้าที่ผู้คนต้องการท าศัลยกรรมความงามมากที่สุดคือ บริเวณจมูก 
เนื่องจากคนไทยมีปัญหาเกี่ยวกับรูปร่างของจมูกเพราะประเทศไทยอยู่ในทวีปเอเชียและคนเอเชียส่วน
ใหญ่จะมีปัญหากับจมูกที่มีขนาดเล็กทั้งจมูกและปลายจมูกแบบเกินไป ประกอบกับการได้รับอิทธิพล
วัฒนธรรมตะวันตกท าให้เห็นได้ว่า จมูกที่โด่งเรียวได้รูปเหมือนชาวตะวันตกเป็นจมูกที่สวยงาม 
นอกจากนี้จมูกเป็นอวัยวะที่เห็นเด่นชัดมากกว่าอวัยวะอ่ืนบนใบหน้า การที่จมูกที่สวยงามได้รูปเชื่อว่า
ท าให้หน้าตาดูดีขึ้น (สกุณา สัจจอิสริยวุฒิ, 2556) รองลงมาคือการท าตา ทั้งนี้เพราะคนไทยส่วนใหญ่
มีลักษณะรูปตารีเล็กเป็นชั้นเดียวต้องการให้ตาเป็นสองชั้นกลมโต เพ่ือให้เป็นไปตามรูปลักษณ์ที่สังคม
ก าหนดไว้ว่าผู้ที่มีความงามต้องมีลักษณะจมูกโด่ง ตาโต เป็นต้น ท าให้คนส่วนใหญ่นิยมท าตาสองชั้น
และการเสริมจมูก สอดคล้องกับสถิติของสถานบริการบางแห่งบันทึกว่าในจ านวนของผู้ที่มา
ท าศัลยกรรมเสริมความงามเป็นผู้หญิงร้อยละ 98 มีความนิยมท าตาประมาณร้อยละ 50 เนื่องจากคน
ในสังคมไทยจ านวนไม่น้อยที่มีตาชั้นเดียวขณะที่ผลการศึกษาจากสตรีผู้ท าศัลยกรมความงามและสตรี
ที่ต้องการท าศัลยกรรมความงามต่างมีความต้องการท าศัลยกรรมบริเวณจมูกมากที่สุดสอดคล้องกับ
การจัดอันดับอวัยวะที่บุคคลนิยมท าศัลยกรรมความงามคือจมูก อันดับหนึ่งรองลงมาได้แก่ ทรวงอก 
โคนขาและหน้าท้อง (พัชร์พิชา ปวันรักข์พงษ์, 2552) และนอกเหนือจากนี้ส่วนประกอบตาและจมูก
ยังเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความงามและการสื่อสารความหมายของตัวตนในขณะมีการปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืนได้ดีกว่าค าพูด 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าศัลยกรรมความงามบริเวณใบหน้า เป็นที่นิยมและบุคคลในสังคมไทยให้
ความส าคัญและต้องการแก้ไขหรือปรับปรุงมากกว่าบริเวณอ่ืน ๆ ของร่างกาย และเป็นบริ เวณที่หาก
เกิดผลกระทบจะเป็นบริเวณที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจเป็นอย่างสูงมากกว่าการท าศัลยกรรมความ
ในบริเวณอ่ืน ๆ ฉะนั้นบริเวณที่ท าศัลยกรรมควานงามจึงเป็นบริบทหนึ่งที่มีผลต่อการับรู้และการ
ตีความของผู้ท าศัลยกรรมความงามใบหน้าได้เช่นเดียวกัน 
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2.1.2 ความตั้งใจ (Intention) 
ความตั้งใจหรือความตั้งใจเชิงพฤติกรรม หมายถึง ความตั้งใจหรือความต้องการที่จะ 

พยายามท าพฤติกรรมนั้น ๆ ส าหรับพฤติกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลอย่างเต็มที่ ความ 
ตั้งใจเพียงตัวเดียวก็เพียงพอที่จะทาพฤติกรรมได้ นั่นคือ ยิ่งบุคคลมีความตั้งใจที่แน่วแน่ในการท า 
พฤติกรรรม บุคคลยิ่งมีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมนั้น แต่ส าหรับพฤติกรรมที่บุคคลประสบปัญหา ใน
การควบคุมมาก ความตั้งใจเพียงตัวเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะใช้ท านายพฤติกรรมได้อย่าง แม่นย า อาจ
มีปัจจัยอ่ืนที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจกับพฤติกรรม ปัจจัยเหล่านี้  อาจจะเป็น
โอกาสหรือทรัพยากรเช่น เวลา เงิน ทักษะ ความร่วมมือจากผู้อ่ืน เป็นต้น กฎเกณฑ์ทั่วไปมีว่า หาก
ความตั้งใจในการจะท าหรือไม่ท าพฤติกรรมมีความหนักแน่นต่ า การมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคะเน
ล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยก็อาจมีอิทธิพลต่อ การเปลี่ยนความตั้งใจของบุคคลได้ แต่ถ้าหากความตั้งใจของ
บุคคลมีความหนักแน่นสูง การได้รับข้อมูลใหม่มักจะไม่เพียงพอให้บุคคลเปลี่ยนความตั้งใจในการท า
พฤติกรรมได ้

Ajzen and Fishbein (1980) ได้กล่าวว่า ความตั้งใจเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม แต่ไม่ได้
หมายความว่าการวัดความตั้งใจเป็นการเพียงพอที่จะท านายพฤติกรรมเสมอไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนที่มี
อิทธิพลต่อความหนักแน่นในการสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจและพฤติกรรม ปัจจัยเหล่านั้น
คือ ความสอดคล้องระหว่างความตั้งใจและพฤติกรรม และความคงอยู่ของความตั้งใจ และถ้าการวัดมี
ลักษณะเป็นนามธรรมหรือมีลักษณะทั่วไปในการวัดความตั้งใจมากเท่าใดก็จะยิ่งมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมต่ ามากเท่านั้น 

ความสอดคล้องระหว่างความตั้งใจและพฤติกรรม ถ้าต้องการให้มีความเที่ยงตรงมากขึ้น 
จ าเป็นต้องวัดความตั้งใจและพฤติกรรมให้สอดคล้องกันในความจ าเพาะทั้ง 4 คือ การกระท า 
เป้าหมาย บริบท และเวลา 

1) ความสอดคล้องกับการกระท าเดี่ยว (Correspondence for Single Action 
Criteria) ความตั้งใจของบุคคลที่มีต่อการกระท าเดี่ยวอาจจะวัดได้โดยถามว่าเขามีความตั้งใจที่จะท า
หรือไม่ท าพฤติกรรมนั้น หรือวัดความน่าจะเป็นของบุคคลว่าจะกระท าพฤติกรรมนั้น ซึ่งเรียกว่าการวัด
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) 

หรือใช้ค าถามที่ให้ตอบเป็นการประเมินค่ารูปแบบร้อยละ เช่น  โอกาสที่ฉันจะไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในสมัยหน้าประมาณ...% 

2) ความสอดคล้องกับพฤติกรรมที่มีหลายทางเลือก (Correspondence for Multiple 
Choice Criteria) การวัดความตั้งใจต่อพฤติกรรมที่มีหลายทางเลือกเป็นการวัดจ านวนทางเลือกของ
พฤติกรรมที่บุคคลกระท า ซึ่งอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ต่างกัน หรือเป็นพฤติกรรมเดียวกันแต่ปริมาณ
ต่างกัน เช่น จ านวนเงินที่บริจาคในกรณีของการกระท าเดี่ยว คาดว่าความตั้งใจจะท านายการเลือกตั้ง
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ได้ ถ้ามีความสอดคล้องกันระหว่างการวัด 2 ครั้ง การวัดความตั้งใจต่อพฤติกรรมที่มีหลายทางเลือกนี้
มีวิธีวัด 2 วิธี คือ 

(1) ค าถามปลายเปิด โดยมีตัวเลือกให้ เช่น ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 1976 
ฉันมีความตั้งใจจะออกเสียงให้ เจอรัลด์ ฟอร์ด 
ฉันมีความตั้งใจจะออกเสียงให้ จิมมี่ คาร์เตอร์ 
ฉันมีความตั้งใจจะออกเสียงให้ ผู้สมัครอื่น 
ฉันมีความตั้งใจจะไม่ไปออกเสียงเลือกตั้ง 

(2) ค าถามปลายเปิดเมื่อต้องการวัดความตั้งใจ เมื่อต้องการทราบปริมาณ หรือ ความถี่ 
3) ระดับการวัดความตั้งใจเชิงพฤติกรรม เป็นการวัดความน่าจะเป็นเชิงอัตนัยของ

ความตั้งใจที่จะเลือกระท าพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม และยังสามารถใช้ท านายทางเลือกต่าง ๆ ได้อีก 
เช่น ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 1976 

โอกาสที่ฉันจะเลือก เจอรัลด์ ฟอร์ด 30% 
โอกาสที่ฉันจะเลือก จิมมี่ คาร์เตอร์ 40% 
โอกาสที่ฉันจะเลือก ผู้สมัครอื่น 5% 
โอกาสที่ฉันจะไม่ไปออกเสียง 25% 

4) ความสอดคล้องกับประเภทพฤติกรรม การวัดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมให้
สอดคล้องกับประเภทพฤติกรรมนั้น จะต้องวัดความตั้งใจที่มีต่อการกระท าเดี่ยวโดยการวัดความตั้งใจ
และการกระท าเดี่ยวนั้น ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกันในความจ าเพาะทั้ง 4 คือ การกระท า (Action) 
เป้าหมาย (Target) สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม (Context) และเวลา (Time) เราสามารถค านวณหา
ดัชนีของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมได้เช่นเดียวกับการวัดประเภทพฤติกรรม 

การวัดความตั้งใจไม่ใช่เป็นตัวท านายพฤติกรรมที่ดีเสมอไปเพราะว่าความตั้งใจสามารถ
เปลี่ยนได้ตลอดเวลา และการวัดความตั้งใจก่อนที่จะสังเกตพฤติกรรมอาจจะต่างจากความตั้งใจ
ขณะที่พฤติกรรมนั้นถูกสังเกต นั่นคือ ยิ่งระยะเวลาในการวัดความตั้งใจและพฤติกรรมห่างกันมากท า
ใด การท านายพฤติกรรมจากความตั้งใจก็จะมีใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน ท าให้ความตั้งใจเปลี่ยนไป ดังนั้นเพ่ือให้
การท านายพฤติกรรมจากความตั้งใจมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องวัดความตั้งใจให้ใกล้เคียงกับการวัด
พฤติกรรมมากที่สุดในการท านายพฤติกรรมจากความตั้งใจโดยทิ้งช่วงเวลานั้น โดยปกติมักจะไม่นิยม
ใช้การวัดเป็นรายบุคคล แต่จะวัดแนวโน้มของพฤติกรรมในกลุ่มของคนกลุ่มใหญ่ของประชากร
เพราะว่าความตั้งใจโดยรวมของคนกลุ่มใหญ่จะมีความคงอยู่นานกว่าความตั้งใจเป็นรายบุคคลในการ
ท านายพฤติกรรมจากความตั้งใจโดยทิ้งช่วงเวลานานนั้นต้องพยายามแยกเหตุการณ์เฉพาะ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นซึ่งอาจจะเปลี่ยนความตั้งใจของบุคคลไป โดยเพ่ิมเข้าไปในการวัดความตั้งใจเช่น ผู้ผลิตรถยนต์
คาดว่าราคาน้ ามันจะเพ่ิมข้ึนก็เพ่ิมเหตุการณ์นี้เช้าไปในการวัดดังนั้น ในการวัดความตั้งใจตั้งแต่แรกจึง
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ควรถามว่า "ถ้าราคาน้ ามันเพ่ิมข้ึน 20% หรือมากกว่านั้น เขาจะซื้อรถยนต์หรือไม่" การวัดความตั้งใจ
อย่างมีเงื่อนไขนี้ จะท าให้การท านายพฤติกรรมมีความแม่นย ามากขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจและพฤติกรรม 
ได้แก่ ประสบการณ์ตรง การเคยเห็นคนอ่ืนกระท าพฤติกรรมนั้น การมีทักษะในการท าพฤติกรรม 
ดังนั้น การวัดความตั้งใจหลังจากเกิดเหตุการณ์แทรกซ้อนขึ้น หรือน าเหตุการณ์นั้นมาพิจารณาด้วยจะ
เพ่ิมความหนักแน่นของความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจกับพฤติกรรมมากขึ้น (Ajzen & Fishbein, 
1980) 
 

2.1.3 ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward Behavior) 
ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) คือ การที่บุคคลประเมินผลในทางบวก หรือทางลบที่มี

ต่อการกระท าพฤติกรรม หรือหมายถึงการตัดสินของบุคคลที่จะกระท าพฤติกรรมว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือเลว 
ซึ่งเขาสนับสนุนหรือต่อต้านการกระท านั้น ซึ่งเรียกว่า ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (Attitude Toward 
the Behavior) 

ทัศนคติ หรือทัศนคติต่อพฤติกรรมในความหมายตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ดังที่กล่าวไป
ข้างต้นนั้น คือการประเมินทางบวกทางลบ หรือเป็นการตัดสินต่อสิ่งต่าง ๆ ว่าดีหรือเลวของบุคคล ทั้ง
เป็นการสนับสนุนและต่อต้าน หากบุคคลมีทัศนคติเป็นบวกต่อการกระท าพฤติกรรมมาก ย่อมมีความ
ตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรมมากเช่นกัน และในทางตรงกันข้ามหากมีทัศนคติเป็นลบต่อการกระท า
พฤติกรรมนั้น บุคคลจะมีแนวโน้มในความตั้งใจที่จะไม่กระท าพฤติกรรมนั้น (Ajzen & Fishbein, 
1980) 

Ajzen (1988) กล่าวว่า ทัศนคติเป็นองค์ประกอบส่วนบุคคลซึ่งสามารถก าหนดความตั้งใจ
ของแต่ละบุคคลที่มีต่อการกระท าพฤติกรรมใด ๆ โดยองค์ประกอบของทัศนคติทั่วไปนั้น ประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ 

1) องค์ประกอบด้ านความคิดและสติปัญ ญา (Cognitive Component) คือ 
ความคิด การใช้ปัญญาในการตอบสนองต่อบุคคล ลักษณะของการรับรู้อันสืบเนื่องมาจากความคิด 
ความ เชื่อ และความเข้าใจ 

2) องค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์ (Affective Component) คือ ความรู้สึก
ทางด้านอารมณ์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งเร้า ซึ่งเป็นผลมาจากการที่แต่ละบุคคลประเมินผล
ต่อสิ่งเร้าเหล่านั้น 

3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior Component) คือ ความโน้มเอียงที่
บุคคลจะตอบสนองต่อสิ่งเร้า ในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามข้ึนอยู่กับความเชื่อ 
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Ajzen and Fishbein (1980) เสนอการการวัดทัศนคติต่อพฤติกรรมไว้ 2 วิธี ได้แก่ การวัด
ทัศนคติต่อพฤติกรรมทางตรงและทางอ้อม หรือวัดจากความเชื่อ (Belief Based Measure) ซึ่ง
ทัศนคติที่วัดโดยทางอ้อมจากความเชื่อเป็นตัวก าหนดทัศนคติทางตรง การวัดทัศนคติทางตรงสามารถ
ใช้มาตรวัดทัศนคติอ่ืน ๆ เช่น มาตรรวมการประมาณค่า ของลิเคิร์ต มาตรอันตรภาคปรากฏเท่ ากัน
ของเธอร์สโตน หรือมาตรกัตต์แมน เข้ามาวัดแทนได้ แต่มาตรวัดที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ มาตร
จ าแนกความหมาย (The Semantic Differential Scaling) Osgood, Suci, and Tannenbaum 
(1957) ที่เสนอไว้ในปี 1957 โดยใช้ค าคุณศัพท์ขั้วคู่ (Bipolar) และมิติการประเมินในการวัดทัศนคติ 
ในการจ ากัดการวัดทัศนคติอยู่ที่การประเมินเพียงอย่างเดียว อาจไม่ได้จับภาพที่ซับซ้อนของทัศนคติ
ได้ทั้งหมด แต่ถือว่าได้จับภาพส่วนที่ส าคัญที่สุดของทัศนคติได้ อีกทั้งการวัดทัศนคติและความเชื่อต่อ 
พฤติกรรมจะต้องเป็นการวัดระดับบุคคลไม่ใช่การวัดระดับทั่วไป 

ในส่วนของการวัดทัศนคติทางอ้อม หรือทัศนคติที่วัดจากความเชื่อ (Beliefs) ถูกก าหนดจาก
ผลรวมของผลคูณระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระท า (Behavioral Beliefs) โดยที่หาก
บุคคลมีความเชื่อว่ากระท าพฤติกรรมนั้นจะน าไปสู่ผลที่เป็นบวก เขาก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม
นั้น และจะกระท าพฤติกรรมดังกล่าวในทางตรงกันข้ามหากบุคคลมีความเชื่อในทางลบต่อพฤติกรรม
นั้น เขาจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้นและจะไม่กระท าพฤติกรรมดังกล่าว และนอกจากนี้ทัศนคติ
ที่มีต่อพฤติกรรมยังขึ้นอยู่กับการประเมินผลของพฤติกรรม (Evaluation of Consequences) เป็น
การประเมินว่า หากเขาท าพฤติกรรมนั้น ผลของการกระท าจะออกมาดีหรือเลว ผลเป็นบวกหรือเป็น
ลบ ดังนั้นถ้าหากเขาได้ประเมินแล้วว่าผลของการกระท านั้นออกมาตีหรือเป็นบวก เขาก็จะมีทัศนคติที่
ดีต่อพฤติกรรมดังกล่าวในทางตรงกันข้าม หากเขาได้ประเมินแล้วว่ าผลออกมาเป็นเลวหรือเป็นลบ 
เขาก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้นและจะไม่กระท าพฤติกรรมดังกล่าว โดยที่ทัศนคติที่มีต่อ
พฤติกรรมจะต่างกันไปในแต่ละบุคคล  

จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้นจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ
ทางตรงต่อพฤติกรรม ส่วนทัศนคติทางอ้อมได้มาจากความเชื่อเด่นชัดที่เกิดจากการกระตุ้นความเชื่อ 
โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามเกี่ยวกับผลของการกระท าพฤติกรรมต่อเป้าหมาย เช่น การหาความ
เชื่อที่เป็นรากฐานของทัศนคติของบุคคล ต่อการท าพฤติกรรมการศัลยกรรมความงาม อาจท าได้โดย
การถามค าถามต่อไปนี้ “การกระท าพฤติกรรมการศัลยกรรมความงามส าหรับท่านแล้ว ท่านมี
ความคิดว่าหากท่านท าศัลยกรรมความงามจะท าให้เกิดผลอะไรตามมาบ้าง”  

ต่อจากนั้นน าค าถามที่ได้ถามในข้างต้นนี้ ไปถามกลุ่มคนที่คล้ายกับกลุ่มตัวอย่างประมาณ
ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และน าค าตอบที่ได้มาจัดกลุ่มรวมความเชื่อที่คล้ายคลึงกันไว้กลุ่มเดียวกัน จากนั้น
จึงเรียงล าดับ ความถ่ีจากสูงสุดไปต่ าสุด เกณฑ์ในการเลือกความเชื่อไปสร้างมาตรมี 3 วิธี คือ 
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1) เลือกความเชื่อที่มีความถ่ีสูงสุด 10–12 ตัว 
2) เลือกความเชื่อที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละในระดับหนึ่งกล่าวถึง เช่น ค าตอบที่กลุ่ม

ตัวอย่าง ร้อยละ 10 หรือ 20 กล่าวถึง 
3) เลือกความเชื่อที่มีความถ่ีสูงสุด ตามล าดับลงไปให้ได้ความถี่สะสมประมาณร้อยละ 

75 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระท าและการประเมินผลของการกระท า

กับทัศนคติต่อพฤติกรรม สามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า 
 

AB = ∑ bi

n

i=1

ei 

 

เมื่อ AB = ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward Behavior) 

b = ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม 

  e = การประเมินผลการกระท า 

 n = จ านวนความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระท า 

เนื่องจากทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางตรงกับการท านายและท าความเข้าใจพฤติกรรมของ
บุคคลและความเชื่อเด่นชัดก าหนดทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม ดังนั้นในการวัดความเชื่อเด่นชัด และ
ทัศนคติควรให้มีความสอดคล้องกันในความจ าเพาะทั้ง 4 คือ การกระท า (Action) เป้าหมาย 
(Target) สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม (Context) และเวลา (Time) 

ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมยังขึ้นอยู่กับความเชื่อ (Beliefs) ที่เรียกว่า ความเชื่อเกี่ยวกับผลของ
พฤติกรรม (Behavioral Belief) โดยที่หากบุคคลมีความเชื่อว่ากระท าพฤติกรรมนั้นจะน าไปสู่ผลที่
เป็นบวก เขาก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น และจะกระท าพฤติกรรมดังกล่าวในทางตรงกันข้าม
หากบุคคลมีความเชื่อในทางลบต่อพฤติกรรมนั้น เขาจะมีทัศนคติที่ ไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้นและจะไม่
กระท าพฤติกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมยังขึ้นอยู่กับการประเมินผลของ
พฤติกรรม (Evaluation of Consequences) เป็นการประเมินว่า หากเขาท าพฤติกรรมนั้น ผลของ
การกระท าจะออกมาดีหรือเลว ผลเป็นบวกหรือเป็นลบ ดังนั้นถ้าหากเขาได้ประเมินแล้วว่าผลของการ
กระท านั้นออกมาตีหรือเป็นบวก เขาก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมดังกล่าวในทางตรงกันข้าม หาก
เขาได้ประเมินแล้วว่าผลออกมาเป็นเลวหรือเป็นลบ เขาก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้นและจะไม่
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กระท าพฤติกรรมดังกล่าว โดยที่ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมจะต่างกันไปในแต่ละบุคคล (Ajzen & 
Fishbein, 1980, p. 7)  

จากพฤติกรรมในงานวิจัยนี้ ได้ท าการก าหนดพฤติกรรมในการศึกษาครั้งนี้ คือ การศัลยกรรม
ความงาม (Aesthetic or Cosmetic Surgery) ผู้วิจัยจึงทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการทัศนคติในด้านการ
ศัลยกรรมความงามดังต่อไปนี้ 
 Cash and Fleming (2002) กล่าวว่าทัศนคติต่อการท าศัลยกรรมเสริมงามมาจากสาเหตุ 2 
ประการ คือ ประสบการณ์ส่วนบุคคล (Subjective Experience) และทัศนะในการมองมนุษย์ในแง่
วัตถุทางสังคม (Social Object) ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการท าศัลยกรรมเสริมความงาม 

อีกทั้ง Haiken (1998) ยังเสริมว่าทัศนคติต่อการท าศัลยกรรมเสริมความงามอาจเป็นผลมา
จากปัจจัยภายในตัวบุคคล นั่นก็คือความรู้สึกส่วนลึกในความไม่พอใจในรูปลักษณ์ของตนเอง และ 
Fredrickson and Roberts (1997) ได้มองว่าปัจจัยในด้านทางสังคม (Social Factor) ได้แก่ บรรทัด
ฐานทางสังคมและความคาดหวังทางสังคมจะส่งอิทธิพลต่อทัศนคติในการท าศัลยกรรมความงาม 

ต่อมา Tam, Ng, Kim, Yeung, and Cheung (2012) ได้กล่าวว่าทัศนคติต่อการท าศัลยกรรม
เสริมความงาม อาจเป็นผลมาจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม เนื่องจากในบาง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะในเอเชีย มีการให้คุณค่ากับความเป็นธรรมชาติของร่างกาย การท าศัลยกรรม
เสริมความงามจึงมักถูกมองในแง่ลบมากกว่าในวัฒนธรรมตะวันตก และอีกปัจจัยหนึ่ง คือ การติดต่อ
ทางสังคม (Social Contact) โดยในวัฒนธรรมที่มีโอกาสให้บุคคลได้ติดต่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่
ท าศัลยกรรมเสริมความงามได้อย่างเปิดเผย ทัศนคติต่อการท าศัลยกรรมเสริมความงามก็มักจะเป็นไป
ในแง่ลบน้อยกว่า  

D. Henderson-King and Henderson-King (2005) ได้ศึกษาและพัฒนามาตรวัดการยอมรับ
ก ารท าศั ล ย ก รรม เส ริ ม ค ว าม งาม  (Acceptance of Cosmetic Surgery Scale; ACSS) ซึ่ ง
ประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่ ด้านแรงจูงใจภายในตัวบุคคล เพ่ือวัดแรงจูงใจภายในตัวบุคคลที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจท าศัลยกรรมเสริมความงาม ด้านแรงจูงใจทางสังคม เพ่ือวัดเพ่ือวัดแรงจูงใจจากสังคมที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจท าศัลยกรรมเสริมความงาม และด้านการตัดสินใจท าศัลยกรมเสริมความงาม 
เพ่ือวัดโอกาสที่บุคคลจะตัดสินใจท าศัลยกรรมเสริมความงาม 

 
2.1.4 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) 
อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) เป็นการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความกดดันทางสังคม

ที่มีต่อเขาในการที่จะให้กระท าหรือไม่ให้กระท า และโดยเหตุที่อิทธิพลส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการรั บรู้ใน
การก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ของสังคม ปัจจัยนี้จึงถูกเรียกว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective 
Norm) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเป็นการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อความคิดเห็นหรือความคาดหวังของ
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กลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญต่อเขาว่าต้องการให้เขากระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมนั้น หากเขาคิดว่า
สังคมหรือคนรอบข้างต้องการให้เขากระท าพฤติกรรมนั้น เขาก็จะมีทัศนคติที่จะกระท าพฤติกรรม
ดังกล่าว 

Ajzen and Fishbein (1980) กล่าวว่า อิทธิพลทางสังคมเป็นการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับ
ความกดดันทางสังคมท่ีมีต่อเขาในการที่จะให้กระท าหรือไม่ให้กระท า 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง หมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่าผู้ที่มีความส าคัญต่อเขา คิดว่าเขา
ควรหรือไม่ควรท าพฤติกรรมนั้น (Ajzen & Fishbein, 1980, p. 57) 

ไอน์เซ็นและฟิชบายน์ เสนอการวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงไว้ 2 วิธี คือ การวัดการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิงทางตรง และการวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางอ้อม (Ajzen & Fishbein, 1980) 

1) การวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางตรง เป็นการระบุความเชื่อของบุคคลที่มี
ความคิดเห็นของบุคคลส่วนมากที่มีความส าคัญต่อเขา ว่าเขาควรหรือไม่ควรท าพฤติกรรมนั้น 

2) การวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางอ้อม ได้จากผลรวมของผลคูณระหว่างความ
เชื่อเกี่ยวกับทัศนะของกลุ่มอ้างอิงต่อการกระท าของตน (Normative Beliefs หรือ NB) ซึ่ง หมายถึง 
ความเชื่อว่าบุคคลแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่มอ้างอิง และแรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Motivation 
to Comply หรือ MC) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่าตนต้องการท าตามที่กลุ่มอ้างอิงต้องการให้ตน
ท า 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเป็นผลมาจากความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุ่มอ้างอิง 
(Normative Beliefs) เป็นความเชื่อว่าบุคคลรอบข้างที่มีความส าคัญต่อเขา มีความประสงค์ให้
กระท าพฤติกรรมนั้นมากน้อยเพียงใด และแรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Motivation to 
Comply) เป็นการรับรู้ของบุคคลว่าเขาต้องการท าตามความประสงค์ของกลุ่มอ้างอิงนั้นเพียงใด 
(Ajzen & Fishbein, 1980, pp. 6-7)  

บุคคลจะพิจารณาว่ากลุ่มอ้างอิงมีความส าคัญต่อเขา คิดว่าเขาควร หรือไม่ควรกระท า
พฤติกรรมนั้น และเขาจะใช้ข้อมูลนี้ในการที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงหรือไม่ เช่น สามีของฉันคิดว่าฉัน
ควรจะท าแท้ง (เป็นความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง) ซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวกับบุคคลอ่ืนและเกี่ยวกับ
ค าแนะน าในการกระท าของบุคคล ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงนี้เป็นตัวก าหนดการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงตัวหนึ่ง 

การรู้ถึงความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงไม่เพียงพอที่จะท านายหรือเข้าใจการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิงของบุคคลเราต้องประเมินแรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Motivation to 
Comply) ซึ่งหาได้จากมาตรวัดแบบ Unipolar Scale (Ajzen & Fishbein, 1980, p. 75) 

ตามทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ท านายได้จากดัชนีผลรวมของ
ผลคูณของความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงและแรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ซึ่งในการวัดจะต้องมี
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ความสอดคล้องกันในความจ าเพาะทั้ง 4 คือ การกระท า (Action) เป้าหมาย (Target) สถานการณ์
หรือสิ่งแวดล้อม (Context) และเวลา (Time) และทฤษฎีนี้ เชื่อว่ากลุ่มอ้างอิงที่มีความส าคัญ มี
อิทธิพลต่อการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมากกว่า กลุ่มอ้างอิงที่ไม่มีความส าคัญ 

การหากลุ่มอ้างอิงเด่นซัด (กลุ่มอ้างอิงที่มีความส าคัญ) โดยการให้กลุ่มตัวอย่างเขียนถึงกลุ่ม
อ้างอิงที่ส าคัญโดยถาม 3 ค าถามให้ตอบแบบอิสระ คือ 

1) บุคคลหรือกลุ่มคนใด ที่สนับสนุนการกระท าพฤติกรรม 
2) บุคคลหรือกลุ่มคนใด ที่คัดค้านการกระท าพฤติกรรม 
3) บุคคลอืน่ที่เข้ามาในใจคุณ เมื่อคุณคิดจะท าพฤติกรรม 

แล้วเลือกกลุ่มอ้างอิงเด่นชัดที่มีความถี่สูง ๆ แล้วจึงวัดความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง และ
แรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในแต่ละกลุ่มอ้างอิงเด่นชัด เมื่อได้กลุ่มอ้างอิงเด่นชัดแล้วก็สามารถ
น าไปสร้างมาตรวัดความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงได้ ซึ่งจากความสัมพันธ์ดังกล่าว สามารถเขียนเป็น
สมการได้ ดังนี้ 

 

SN = ∑ NBi

m

i=1

MCi 

 

เมื่อ SN = การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) 

NB = ความเชื่อตามกลุ่มอ้างอิง (Normative Beliefs) 

MC = แรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Motivation to Referents) 

 n = จ านวนกลุ่มอ้างอิง 

การวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงจะต้องมีความสอดคล้องกันในแง่ของการกระท า (Action) 
เป้าหมาย (Target) สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม (Context) และเวลา (Time) ดังนั้นความสัมพันธ์
ระหว่างการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงกับความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงและแรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง 

จากทัศนคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (SN) น้ าหนักความส าคัญของทัศนคติที่

มีต่อพฤติกรรม (w₁) และน้ าหนักความส าคัญของการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (w₂) สามารถเขียนเป็น
สมการท านายความตั้งใจเชิงพฤติกรรมและการประมาณค่ากับพฤติกรรม ไว้ดังนี้  
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𝐵~𝐼 = (𝐴𝐵)𝑤1 + (𝑆𝑁)𝑤2 
 

เมื่อ B = พฤติกรรม 
 I = ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
 AB = ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม 
 SN = การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
 w1 = ค่าน้ าหนักความส าคัญของ AB ที่มีต่อ I 
 w2 = ค่าน้ าหนักความส าคัญของ SN ที่มีต่อ I 

น้ าหนักความส าคัญของทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (w1) และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (w2) 
เป็นน้ าหนักของพฤติกรรมที่ได้จากการค านวณสมการถดถอยพหุคูณเมื่อพิจารณาจากกรณีตัวอย่างที่
บุคคลสองคน ต่างมีทัศนคติที่ดีต่อการท าศัลยกรรมความงาม และหากเขารับรู้ว่ากลุ่มอ้างอิงที่มี
ความส าคัญต่อเขาไม่เห็นด้วย และไม่ต้องการให้เขาท าศัลยกรรมความงามแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของเขาภายใต้สถานการณ์ของความขัดแย้งทั้งสองเพ่ือที่จะตอบค าถามใน
ลักษณะนี้เราจึงจ าเป็นต้องทราบถึงน้ าหนักความสัมพันธ์ที่ส าคัญของทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม และ
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงซึ่งเป็นตัวก าหนดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการท าศัลยกรรมความงาม
ดังกล่าว และในบางพฤติกรรมนั้นความตั้งใจเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมอาจถูกก าหนดโดยทัศนคติ 
มากกว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ส่วนในบางกรณีพฤติกรรมนั้น ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมและ
พฤติกรรมอาจได้รับอิทธิพลจากการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมากกว่าทัศนคติ และบางพฤติกรรมนั้น 
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทั้งสองไล่เลี่ยกัน ความส าคัญทั้งสองอาจแตกต่าง
กันจากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่ง (Ajzen & Fishbein, 1980, p. 6) 

ไอน์เซ็นและฟิชบายน์ (Ajzen & Fishbein, 1980, pp. 58-59) ได้ชี้ไห้เห็นถึงความส าคัญเชิง

สัมพัทธ์ของทัศนคติ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (w₁, w₂) ไว้ว่า โดยส่วนมากแล้วมักจะพบว่า 
บุคคลจะมีทัศนคติทางบวกต่อพฤติกรรม ถ้าบุคคลที่มีความส าคัญต่อเขาคิดว่าเขาควรจะท าพฤติกรรม
นั้น และมีทัศนคติทางลบ ถ้าบุคคลที่มีความส าคัญต่อเขาคิดว่าเขาไม่ควรท าพฤติกรรมนั้นแต่บางครั้ง
องค์ประกอบทั้งสองก็ไม่ไปด้วยกัน เช่นบุคคลอาจมีทัศนคติทางบวกต่อการกระท าพฤติกรรมแต่เชื่อว่า
บุคคลที่มีความส าคัญต่อเขาคิดว่าเขาไม่ควรกระท าพฤติกรรมนั้น ดังนั้นความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของ
บุคคลนั้นจะขึ้นกับความส าคัญเชิงสัมพัทธ์ขององค์ประกอบทั้งสองของแต่ละบุคคล (องค์ประกอบ
ทัศนคติ และองค์ประกอบเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง) องค์ประกอบทั้งสองจะมีน้ าหนักที่บ่งบอกถึง
ความส าคัญเชิงสัมพันธ์ที่เป็นตัวก าหนดความตั้งใจเชิงพฤติกรรม น้ าหนักความส าคัญเชิงสัมพัทธ์นี้ 
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อาจเปลี่ยนจากพฤติกรรมหนึ่งไปอีกพฤติกรรมหนึ่ง และจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง น้ าหนักของ
องค์ประกอบนี้ร่วมกันท านายความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

ไอน์เซ็นและฟิชบายน์ (Ajzen & Fishbein, 1980, p.79, 91) กล่าวว่า ทฤษฎีการกระท า
ด้วยเหตุผลต่างจากทฤษฎีอ่ืนตรงที่ไม่พยายามที่จะอธิบายพฤติกรรมโดยการอ้างอิงปัจจัยภายนอก 
(External Variables) ซึ่งได้แก่ 

1) ปัจจัยชีวสังคม (Demographic Variables) เช่น อายุ เพศ อาชีพ สถานะทาง
เศรษฐกิจ และสังคม ศาสนา การศึกษา 

2) ทัศนคติที่มีต่อเป้าหมาย (Attitude Toward Targets) เช่น ทัศนคติต่อบุคคล
และทัศนคติต่อสถาบัน 

3) ลักษณะบุคลิกภาพ (Personality Traits) เช่น ลักษณะเก็บตัว ลักษณะเปิดเผย
ตัวเอง มีอาการทางประสาท ลักษณะมีอ านาจและมีลักษณะเด่น 

ทฤษฎีนี้ไม่ปฏิเสธว่าปัจจัยภายนอกบางครั้งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแต่ได้อธิบายว่า
ปัจจัยภายนอกมีผลกระทบต่อพฤติกรรมทางอ้อม นั่นคือ ปัจจัยภายนอกจะมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมก็ต่อเมื่อปัจจัยภายนอกนั้นมีความสัมพันธ์กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งในทฤษฎีด้วย กล่าวคือ ถ้า
ปัจจัยภายนอก มีอิทธิพลต่อความเชื่อเกี่ยวกับผลของพฤติกรรม การประเมินผลของพฤติกรรม ความ
เชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงหรือแรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมของบุคคลและมีผลกระทบต่อพฤติกรรม ถ้าทัศนคติหรือการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงท านาย
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมได้ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กันสูง ถึงแม้บางครั้งจะพบว่า
ปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในเวลาหนึ่ง แต่จะสัมพันธ์กันไปไม่นาน (Ajzen & 
Fishbein, 1980, pp. 8-9, 82-84) 

ดังนั้น ไอน์เซ็นและฟิชบายน์จึงกล่าวว่า ไม่มีความจ าเป็นที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ภายนอกและพฤติกรรม เพราะว่ามีผลที่ไม่คงเส้นคงวาต่อความเชื่อที่เป็นรากฐานของพฤติกรม (แต่ถ้า
จะน ามาศึกษาไม่ควรเกิน 1 ปัจจัย) สรุปว่าทัศนคติของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับความ
เชื่อเกี่ยวกับผลของพฤติกรรมกับการประเมินผลของพฤติกรรม และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของ
บุคคลมีความสัมพันธ์กับความเชื่อที่มีต่อกลุ่มอ้างอิงกับแรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของเขา 
ปัจจัยของทัศนคติกับปัจจัยของกลุ่มอ้างอิงจะท านายความตั้งใจเชิงพฤติกรรมไต้เสมอถ้าการวัดทุก
ขั้นตอนสอดคล้องกันในความจ าเพาะทั้ง 4 ประเด็น คือการกระท า (Action) เป้าหมาย (Target) 
สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม (Context) และเวลา (Time) ทัศนคติ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงจะ
มีผลต่อพฤติกรรมโดยใช้ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมเป็นสื่อ 
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ความสามารถในการท านายพฤติกรรมจะขึ้นอยู่กับความหนักแน่นของความสัมพันธ์ระหว่าง
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรม การวัดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมจะต้องมีความ
สอดคล้องในความจ าเพาะทั้ง 4 ประเด็น ได้แก่ 

1) การกระท า (Action) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง (Single 
Action) เช่น การสูบบุหรี่ และเป็นกลุ่มของพฤติกรรม (Behavior Categories) เช่น การออกก าลัง
กายซึ่งอาจประกอบด้วยการกระท าหลายอย่าง คือ วิ่ง เล่นบาสเกตบอล ตีแบต 

2) เป้าหมาย (Target) หมายถึง เป้าหมายของการกระท า เช่นการเล่นเกมอาจ
ก าหนดเป้าหมายให้เป็นเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 

3) เวลา (Time) หมายถึง เวลาที่ เราจะศึกษาพฤติกรรม เช่น  การเล่น เกม
คอมพิวเตอร์หลังเลิกเรียน 

4) บริบท (Context) หมายถึง สถานการณ์ของพฤติกรรมที่เราสนใจ เช่น การเล่น
เกมคอมพิวเตอร์ที่บ้าน (ธีระพร อุวรรณโณ, 2528, น. 146) 

อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล อาจมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่สามารถท า
ตามความต้องการได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจาก 

1) อาจมีพฤติกรรมบางพฤติกรรมที่ทฤษฎีอธิบายไม่ได้ เช่น การระบายอารมณ์
ทันทีทันใด หรือ พฤติกรรมในการท างานที่คนมีทักษะอยู่แล้ว เช่น การซับรถ การปิดหน้าหนังสือ 

2) อาจมีบางคนที่ทฤษฎีอธิบายไม่ได้ เช่น คนที่มีการตัดสินใจโดยกระบวนการที่
แตกต่างไปจากแนวทฤษฎีนี้ หรือคนท่ีแสดงพฤติกรรมโดยไม่ได้คิดไตร่ตรองเลย 

3) การวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงอาจจะยังเป็นวิธีที่ไม่ดีที่สุดองค์ประกอบอย่างอ่ืน
ที่มีความส าคัญอีก แต่ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเพียงพอ 

และเนื่องจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผลมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่สามารถท าตาม
ความต้องการได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในทฤษฎีนี้ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมถูกสมมติว่าเป็นปัจจัยด้าน
แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม โดยทั่วไปแล้วถ้าบุคคลยิ่งมีความตั้งใจมากเพียงใด ก็จะยิ่งพยายาม
ในการกระท ามากขึ้น (Ajzen, 1991) แต่ในความเป็นจริงแล้วมีพฤติกรรมหลายพฤติกรรมที่ไม่ได้อยู่
ภายใต้การควบคุมของความตั้งใจอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ไอเซ่นจึงได้มีการปรับทฤษฎีใหม่ โดยเพ่ิมตัว
แปรการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) เข้าไปและ
เรียกทฤษฎีนี้ว่า ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และจากการศึกษาผู้วิจัยมีความเชื่อว่าทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนสามารถอธิบายและท านายพฤติกรรมได้ครอบคลุม และแม่นย ากว่าทฤษฎีการกระท าด้วย
เหตุผลซึ่งเป็นทฤษฎีต้นก าเนิด ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนซึ่ง
ผู้วิจัยจะได้น าเสนอรายละเอียดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไว้ในล าดับต่อไป 
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ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior หรือ TPB) เป็นอีกรูปแบบของ
ทฤษฎีที่มีการพัฒนามาจาก ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (A Theory of Reasoned Action หรือ 
TRA) ของ Ajzen and Fishbein (1980) โดยได้พัฒนามาเป็นทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เพ่ือท านาย
พฤติกรรมอันมาจากความตั้งใจของบุคคล ซึ่งมีข้อสมมติฐานว่า โดยปกติมนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล ข้อมูลที่
มนุษย์ได้รับจะถูกน ามาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ จากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผลนั้น มีข้อจ ากัด
เกี่ยวกับความเชื่อพ้ืนฐานของบุคคลที่ว่า พฤติกรรมทางสังคมส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของ
จิตใจ หรือความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Complete Volitation Control) ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมนี้จึง
ถูกสมมติว่าเป็นปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม กล่าวคือ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
สามารถเป็นตัวท านายว่าจะเกิดพฤติกรรมขึ้นหรือไม่ หากบุคคลมีความตั้งใจมาก ยิ่งส่งผลให้มีความ
พยายามในการกระท าพฤติกรรมมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

ในปี 1985 ไอน์เซ็นได้ปรับทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผลให้สามารถอธิบายพฤติกรรมที่ไม่อยู่
ในการควบคุมของบุคคลได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากในความเป็นจริงแล้ว พฤติกรรมหลายพฤติกรรมไม่ได้
อยู่ภายใต้การควบคุมของความตั้งใจอย่างสมบูรณ์ ( Incomplete Volitation Control) กล่าวคือ 
พฤติกรรมที่บุคคลประสบปัญหาในการควบคุม ส่งผลให้บุคคลไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างแน่นอน ว่า
จะท าหรือไม่ท า แต่จะต้องอาศัยปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ปัจจัยด้านแรงจูงใจเพียงอย่างเดียวร่วมอยู่ด้วย 
นั่นคือ โอกาสหรือทรัพยากร เช่น เวลา เงิน ทักษะ ความร่วมมือจากบุคคลอื่น เป็นต้น 

ซึ่งในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเชื่อว่า บุคคลจะตัดสินใจกระท าพฤติกรรมจากการใช้ข้อมูลที่
มีอยู่ อันประกอบไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับผลของพฤติกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง และความ
เชื่อเกี่ยวกับปัจจัยการควบคุม สิ่งเหล่านี้จะส่งผลไปยังพฤติกรรมโดยผ่านทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล และความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรม ทฤษฎีนี้จึงมีความแตกต่างที่ส าคัญกับทฤษฎีการกระท าโดยเหตุผลอยู่ที่ตัวแปรด้านการ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) ในฐานะเป็น
ตัวก าหนดความตั้งใจที่ท าให้เกิดพฤติกรรม หรือเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม ดังนั้นความส าเร็จในการ
กระท านั้นจะขึ้นอยู่กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมและการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ดังกล่าว จึงท าให้ทฤษฎีนี้มีความแตกต่างจากทฤษฎีต้นก าเนิด ซึ่งสามารถอธิบายและท านาย
พฤติกรรมที่ไม่สามารถท าตามความต้องการได้โดยสมบูรณ์อีกด้วย (Ajzen, 1991, pp. 182-183)  

กล่าวคือ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1988) บ่งบอกว่าการที่บุคคลจะกระท า
พฤติกรรมให้บรรลุถึงเป้าหมายที่คาดหวัง ไม่ได้มีเพียงความตั้งใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีปัจจัยอื่น 
ๆ ที่นอกเหนือสิ่งจูงใจอีกด้วย เช่นโอกาสและทรัพยากร เรียกได้ว่าหากบุคคลมีโอกาส ทรัพยากร รวม
ไปถึงความตั้งใจในการกระท าพฤติกรรม บุคคลจะสามารถกระท าพฤติกรรมนั้นได้อย่างส าเร็จมากข้ึน 
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ข้อตกลงเบื้องต้นของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนั้น คือ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (I) และการ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) มีผลต่อความส าเร็จในการกระท าพฤติกรรม (B) 
ทฤษฎีนี้จึงเป็นการบูรณาการของการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) ในฐานะที่
เป็นตัวก าหนดความตั้งใจที่จะท าพฤติกรรมเช่นเดียวกับก าหนดพฤติกรรม ท าให้ทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน (TPB) นี้ ต่างจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล ที่มีการเพ่ิมตัวแปรการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุม (PBC) เข้ามาร่วมอธิบายในโมเดล  

Ajzen (1991) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) 
ว่า หมายถึง "ความเชื่อของบุคคลว่าการกระท าพฤติกรรมนั้นยากหรือง่ายเพียงใด " ซึ่งคล้ายกับ
แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการท าพฤติกรรม (Self-efficacy) หรือ "การตัดสินว่า
ตนเองมีความสามารถท่ีจะท าพฤติกรรมที่ต้องการให้ส าเร็จในสถานการณ์ที่คาดหวังได้" มากที่สุด  

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนี้ได้วางโครงสร้างของความเชื่อการรับรู้ความสามารถของตน 
(Self-efficacy) หรือ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) ลงในกรอบเสดง
ความสัมพันธ์ของความเชื่อ ทัศนคติ ความตั้งใจและพฤติกรรม (Ajzen, 1991) ตัวก าหนดการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) คือ น้ าหนักรวมระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยในการ

ควบคุมพฤติกรรม (Cᵢ) ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนหรือขัดขวางพฤติกรรมและการรับรู้อ านาจปัจจัย

ควบคุมพฤติกรรม (Pᵢ) ในการควบคุมปัจจัยที่จะสนับสนุนหรือขัดขวางการกระท าพฤติกรรม (Blue, 
1995, p. 107, as cited in Ajzen & Driver, 1991; Ajzen, 1989) การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม (PBC) หมายถึง การรับรู้ว่าตนมีความสามารถของตนที่จะท าพฤติกรรม (ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ) และสามารถจัดการกับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง (ทรัพยากร โอกาส) ใน
การท าพฤติกรรมได ้

การควบคุมความตั้งใจ (Volitional Control) Ajzen (1988) มองว่าการควบคุมพฤติกรรม
ของแต่ละบุคคลเป็นเส้นที่ต่อเนื่อง ในทางสุดโต่งทางหนึ่งเป็นพฤติกรรมที่บุคคลประสบปัญหาในการ
ควบคุมได้น้อยมาก ตัวอย่างเช่น การเลือกตั้ง เมื่อบุคคลได้เข้าไปอยู่ในคูหาเลือกตั้งแล้ว บุคคล
สามารถเลือกผู้สมัครที่ต้องการลงคะแนนเสียงให้อย่างที่ตั้งใจไว้ ในทางสุดโต่งอีกทางหนึ่ง เป็น
พฤติกรรมที่บุคคลประสบปัญหาในการควบคุมเป็นอย่างมาก เช่น การไอ จาม หรือความดันโลหิตต่ า 
ซ่ึงพบว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่มักจะอยู่ระหว่างสุดโต่งทั้ง 2 จุดนี้ พฤติกรรมที่บุคคลตั้งใจท า อาจ
พิจารณาได้ว่าเป็นเป้าหมายที่ความจ าเป็นนั้น ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง ดังนั้นบุคคลจึง
ควรพิจารณาถึงหน่วยของพฤติกรรมเป้าหมาย (Behavioral–goal Units) และพิจารณาถึงความตั้งใจ
ว่าเป็นแบบของการกระท าที่จะบรรลุถึงเป้าหมายของพฤติกรรม (Behavioral Goals) (ธีระพร 
อุวรรณโณ, 2535, น. 290)  



27 

Ajzen (1988) ได้อธิบายถึงปัจจัยควบคุม (Control Factors) โดยแบ่งเป็น 2 ด้านหลัก 
ได้แก่ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก 

1) ปัจจัยภายใน  
(1) ข้อมูล ทักษะ และความสามารถ 
บุคคลมีความตั้งใจกระท าพฤติกรรมใด ๆ หลังจากได้พยายาม และต่อมาพบว่าไม่

สามารถกระท าได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากขาดข้อมูล ทักษะ หรือความสามารถ ตัวอย่างเช่น การไม่
สามารถเปลี่ยนทัศนะทางการเมืองของบุคคลอ่ืน ๆ ให้มีทัศนะเดียวกันกับตนได้ เพราะขาดทักษะทาง
ภาษาและสังคม หรือทักษะการโน้มน้าว การจาดความรู้ทางด้านการค านวณท าให้ไม่สามารถสอนวิชา
คณิตศาสตร์ให้แก่เด็กได้อย่างถูกต้อง การขาดความช านาญทางงานช่างหรือเครื่องกลท าให้ไม่สามารถ
ซ่อมเครื่องบันทึกเสียงได้ หรือแม้กระทั่งการจะมีบุตร ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านความสามารถมากกว่า
เรื่องความตั้งใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น (Ajzen, 1988) การลืมก็เป็นอีกปัจจัยภายในที่มีความส าคัญ
เช่นเดียวกันที่ท าให้บุคคลไม่ได้ท าในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ เช่น ตั้งใจไปบริจาคโลหิตแต่ลืมวันที่จะต้องไป 
(Ajzen, 1988) หรือบางพฤติกรรมจะต้องอาศัยทักษะมากกว่าความพยายาม เช่น การขับรถแข่ง การ
พิมพ์ดีด 

(2) อารมณ์และการจ าต้องท า 
มีพฤติกรรมหลาย ๆ อย่างที่บุคคลใช้จิตใจควบคุมได้ยาก เช่น ในบางครั้งบุคคลไม่

สามารถหยุดคิด หรือฝันเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การควบคุมอารมณ์ขณะที่โกรธ การพูด
ติดอ่าง การกระตุกที่ตา เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก 
(1) เวลาและโอกาส 
บุคคลอาจจะขาดโอกาสที่จะกระท าพฤติกรรมที่ตั้งใจไว้เนื่องจากปัจจัยภายนอก

เหล่านี้ต่าง ๆ เช่น พลาดคอนเสิร์ตวงโปรดเพราะตั๋วหมดหรือซื้อไม่ทัน บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับ
อุบัติเหตุขณะมาโรงภาพยนตร์ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ท าให้ขาดโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียว อาจไม่ ท าให้
บุคคลเปลี่ยนความตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรมเหล่านั้นอีกโดยสิ้นเชิง แต่อาจจะเลือกกระท า
พฤติกรรมเหล่านั้นในโอกาสต่อไป 

(2) ขึ้นอยู่กับผู้อื่น 
การกระท าพฤติกรรมบางอย่างบุคคลอาจไม่สามารถกระท าพฤติกรรมที่ตั้งใจได้

อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากการกระท าพฤติกรรมนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุคคลอ่ืนด้วย เช่น ภรรยาต้องการมีบุตร 
จะต้องอาศัยความร่วมมือและความพร้อมของสามีด้วย หรือกลุ่มเพ่ือนนัดหมายกันไปทานบุฟเฟต์ซึ่ง
ก าลังมีโปรโมชั่นเมื่อมารับประทานร่วมกัน 4 คนจะได้ลดราคาเป็นพิเศษ ภายหลังเพ่ือนคนหนึ่งได้



28 

โทรศัพท์มาบอกว่าไม่สามารถไปตามที่นัดหมายได้ บุคคลจึงจ าเป็นต้องงดกิจกรรมนั้นไปและท าการ
นัดหมายใหม่ในโอกาสที่เป็นไปได ้

สรุปได้ว่า ปัจจัยเรื่องโอกาสและการขึ้นอยู่กับผู้ อ่ืน เป็นตัวแปรในการน าไปสู่การ
เปลี่ยนความตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรมเพียงชั่วคราวเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างพื้นฐานทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
แหล่งที่มา: Ajzen, 1988, p. 133. 

 
จากโครงสร้างพ้ืนฐานของทฤษฎีดังปรากฏในภาพที่ 2.1 อธิบายได้ว่า 
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน มีความคลายคลึงกับทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล ที่ได้ก าหนดว่า

ปัจจัยหลัก (Central Factor) ในการก าหนดพฤติกรรมของบุคคล คือ “ความตั้งใจกระท าพฤติกรรม 
(Behavioral Intention)” หรือ “ความตั้งใจ” โดยความตั้งใจในทฤษฎีนี้ ความตั้งใจในการกระท า
พฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งความตั้งใจเป็นปัจจัยการจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม โดยความตั้งใจจะบ่งชี้ได้
ว่า บุคคลได้ทุ่มเทความพยายามมากน้อยเพียงใดที่จะท าให้พฤติกรรมนั้นประสบความส าเร็จ ยิ่งความ
ตั้งใจแน่วแน่มากเพียงใด ยิ่งมีความเป็นไปได้ว่าบุคคลจะกระท าพฤติกรรมมากขึ้นเท่านั้น 

ทัศนคติต่อพฤติกรรม 
ATTITUDE TOWARD 

THE BEHAVIOR 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
SUBJECTIVE NORM 

การรับรูค้วามสามารถ 
ในการควบคุมพฤติกรรม 

PERCEIVED BEHAVIORAL 
CONTROL 

ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม 
BEHAVIORAL 
INTENTION 

พฤติกรรม 
BEHAVIOR 
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ความตั้งใจ หรือ ความตั้งใจกระท าพฤติกรรม (Intention or Behavioral Intention) จะ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เป็นตัวก าหนด 3 ปัจจัย คือ ทัศนคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามต่อกลุ่มอ้างอิง และ 
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior) เป็นการประเมินในทางบวกหรือ
ทางลบต่อการกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ทัศนคติต่อพฤติกรรมถือเป็นปัจจัยส่วนบุคคล (Personal 
Factors) บุคคลได้รับอิทธิพลหรือถูกก าหนดจากผลรวมของผลคูณระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับผลกรรม
หรือผลของการกระท า (Behavioral Beliefs) และการประเมินผลกรรมหรือผลของการรกระท า 
(Evaluation of Consequences) 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) เป็นการรับรู้ของบุคคลว่า ผู้อ่ืนมีความส าคัญ
ต่อความต้องการกระท าพฤติกรรม หรือไม่ต้องการให้บุคคลกระท าพฤติกรรมเหล่านั้น 

Subjective Norm จะขึ้นอยู่กับผลรวมของผลคูณระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับทัศนะของกลุ่ม
อ้างอิงต่อการกระท าของตน (Normative Beliefs) นั่นหมายความว่าบุคคลแต่ละคนมีความเชื่อที่ว่าผู้
ที่อยู่ในกลุ่มอ้างอิงประสงค์จะให้บุคคลกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมนั้นเพียงใด รวมไปถึงแรงจูงใจ
ที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Motivation to Comply) หมายถึงการรับรู้ของบุคคล ว่าตนต้องกระท า
ตามกลุ่มอ้างอิงแต่ละกลุ่มที่ต้องการให้ตนกระท าเพียงใด กลุ่มอ้างอิงในที่ นี้ หมายถึงบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่มีความส าคัญต่อบุคคลนั้น 

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) เป็น
ปัจจัยที่เพ่ิมเข้าในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
2.1.5 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control)  
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) คือการ

รับรู้ของบุคคลว่า เป็นการง่ายหรือยากที่จะท าพฤติกรรมนั้น ๆ ซึ่งเป็นการสะท้อน จากประสบการณ์
ในอดีต และการคาดคะเนปัจจัยที่เอ้ืออ านวยหรือเป็นอุปสรรค การรับรู้ ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม (PBC) ขึ้นอยู่กับผลรวมของผลคูณระหว่างความเชื่อ เกี่ยวกับการควบคุม (Control 
Beliefs) และการรับรู้การควบคุม (Perceived Power) ความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุม หมายถึง ความ
เชื่อเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีทรัพยากรหรือโอกาสที่ จ าเป็นในการท าพฤติกรรม ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับ
การควบคุมอาจได้รับอิทธิพลจาก 

1) ประสบการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น ๆ ในอดีต  
2) ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการบอกเล่าจากผู้อ่ืนเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น ๆ 
3) การสังเกตจากประสบการณ์ของคนคุ้นเคยและเพ่ือน  
4) มีตัวแปรอื่น ๆ ที่เพ่ิมหรือลด การรับรู้ความยากของการกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ 
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บุคคลจะเชื่อว่าตนเองมีความสามารถที่จะกระท าพฤติกรรมได้และสามารถควบคุมให้เกิดผล
ที่ตั้งใจ (Perceived Behavioral Control) บุคคลนั้นมักมีแนวโน้มในการกระท าพฤติกรรมนั้น ซึ่งตัว
แปรนี้มีความคล้ายคลึงกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ที่ Bandura (1977) 
น าเสนอไว้ คือ การรับรู้ความสามารถของบุคคลนั้น มีผลต่อการกระท าของบุคคล หมายความว่า 
บุคคล 2 คนอาจมีความสามารถไม่ต่างกัน แต่ก็มีการแสดงออกเชิงคุณภาพที่แตกต่างกันได้ หาก
พบว่าบุคคล 2 คนนี้ มีการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกัน ในคน ๆ เดียวก็เช่นกัน ถ้ารับรู้
ความสามารถของ ตนเองในแต่ละสภาพ การณ์แตกต่างกัน ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาได้
แตกต่างกัน บันดูรามองว่า ความสามารถของคนเราไม่ตายตัว แต่มีความยืดหยุ่นตามสภาพการณ์ 
ดังนั้นสิ่งที่จะเป็นตัวก าหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกในการกระท าพฤติกรรมจึงขึ้นอยู่กับการ
รับรู้ความสามารถของตนเองในสภาวะการณ์นั้น ๆ นั่นเอง กล่าวคือ หากมนุษย์มีความเชื่อว่าตนมี
ความสามารถในการกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา บุคคลที่เชื่อ
ว่าตนมีความสามารถจึงมักจะมีความอดทน มานะอุตสาหะ อันน าไปสู่ การประสบความส าเร็จในที่สุด  

อีแวนส์ (Evans, 1989) ตั้งค าถามว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้น เกี่ยวข้องอย่างไร
กับความคาดหวังผลที่จะเกิดข้ึน (Outcome Expectation) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน บัน 
ดูรา (Bandura, 1977) จึงได้แสดงภาพปฏิสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของบุคคลกับความ
คาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นใน 4 ลักษณะ ต่อไปนี้ 
 

  ความคาดหวังผลที่จะเกิด 

  สูง ต่ า 

 

 

การรับรู้

ความสามารถ 

ของบุคคล 

 

สูง 
มีแนวโน้มที่จะท า

แน่นอน 
มีแนวโน้มที่จะไม่ท า 

 

ต่ า มีแนวโน้มที่จะไม่ท า 
มีแนวโน้มที่จะไม่ท า

แน่นอน 

ภาพที่ 2.2 ภาพแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังผลที่จะ
เกิดข้ึน 

แหล่งที่มา: Bandura, 1977. 
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จากภาพที่ 2.2 แสดงถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของบุคคลกับความ
คาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น (Bandura, 1977) นั่นคือ การรับรู้ความสามารถของบุคคล เป็นการตัดสิน
ความสามารถของบุคคลนั้นว่าจะสามารถกระท าพฤติกรรมได้ในระดับใด ซึ่งความคาดหวังของผลจาก
พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นตัวตัดสินว่าผลกรรมใดจะเกิดขึ้นจากการกระท าพฤติกรรมดังกล่าว 
ตัวอย่างเช่น นักกีฬามีความเชื่อว่าเขาสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องถึง 20 กิโลเมตร ความเชื่อนี้จะเป็นตัว
ตัดสินความสามารถของเขาเอง การได้รับการยอมรับจากสังคม การได้รับรางวัล หรือการพึงพอใจใน
ตนเองที่สามารถวิ่งได้ถึง 20 กิโลเมตรอย่างต่อเนื่อง เหล่านี้เป็นความคาดหวังของผลที่เกิดขึ้น แต่ต้อง
ระวังถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของ “ผลที่เกิดขึ้น” ผลที่เกิดขึ้นในที่ นี้ หมายถึง ผลกรรม
ของการกระท าพฤติกรรมเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงผลการแสดงพฤติกรรม เนื่องจากว่าผลการแสดง
พฤติกรรม จะพิจารณาว่าพฤติกรรมนั้นสามารถกระท าได้ซึ่งมาจากการตัดสินในความสามารถของ
บุคคล นั่นคือการจะวิ่งให้ได้ต่อเนื่องถึง 20 กิโลเมตรหรือไม่ ในการจะวิ่งได้ถึง 20 กิโลเมตรหรือไม่นั้น 
ไม่ใช่การคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น แต่จะมุ่งไปที่ผลกรรมที่ได้จากการกระท าพฤติกรรมนั้น การรับรู้
ความสามารถของบุคคลและความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นจึงมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก โดย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองนั้นมีผลต่อการตัดสินใจที่จะกระท าพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ถ้า
ตัวแปรทั้งสองอยู่ในระดับที่สูง บุคคลย่อมแสดงพฤติกรรมที่วางแผนไว้อย่างแน่นอน แต่หากมีเพียง
ด้านใดสูงหรือต่ า บุคคลจะมีแนวโน้มไม่แสดงพฤติกรรมที่วางแผนไว้ 

Bandura (1977) เสนอว่า การจะพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้นมีอยู่ 4 วิธี คือ 
(Evans, 1989) 

1) ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ (Mastery Experience) บันดูรามองว่า 
วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของบุคคล คือประสบการณ์ที่
ประสบความส าเร็จของบุคคล เนื่องจากเป็นประสบการณ์โดยตรง ความส าเร็จจะช่วยเพ่ิมการรับรู้
ความสามารถของตนเอง  ซึ่งบุคคลจะเชื่อว่าเขาสามารถที่จะกระท าพฤติกรรมนั้นได้ ดังนั้นในการที่
จะพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้นบุคคลจ าเป็นจะต้องฝึกทักษะของตนเพียงพอที่จะ
ประสบความส าเร็จได้ พร้อมกับการรับรู้ที่ว่าตนเองนั้นมีความสามารถจะกระท าพฤติกรรมนี้ จะท าให้
เขาใช้ทักษะที่ได้รับการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด บุคคลที่รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถนั้น
จะไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ แต่จะพยายามท าสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการ 

2) การใช้ตัวแบบ (Modeling) การที่บุคคลได้สังเกตตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมที่มี
ความซับซ้อนและได้รับผลกรรมที่พึงพอใจ มักจะท าให้บุคคลที่สังเกตรับรู้ว่าเขาจะสามารถที่จะ
ประสบความส าเร็จได้เช่นเดียวกันหากได้กระท าพฤติกรรมแบบเดียวกัน หากบุคคลมีความพยายาม
จริงและไม่ย่อท้อ ลักษณะของการใช้ตัวแบบที่ส่งผลต่อการรับรู้ว่าบุคคลมีความสามารถที่จะกระท า
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พฤติกรรมได้นั้น ได้แก่ การแก้ปัญหาของบุคคลที่มีความกังวลต่อสิ่งต่าง ๆ โดยให้ดูตัวแบบที่มี
ลักษณะคล้ายกับตนเองก็สามารถช่วยให้ลดความกลัวต่าง ๆ เหล่านั้นได้ (Kazdin, 1974) 

3) การใช้ค าพูดชักจูง (Verbal Persuasion) การจูงใจว่าบุคคลนั้นมีความสามารถที่
จะประสบความส าเร็จได้ วิธีการที่ว่าค่อนข้างใช้ง่ายและใช้กันโดยทั่วไป แต่บันดูราได้ให้ความเห็นว่า
การ ใช้ค าพูดชักจูงนั้นไม่ค่อยจะได้ผลนักในการที่จะท าให้บุคคลหนึ่ง ๆ สามารถพัฒนาการรับรู้ 
ความสามารถของตนเอง อีแวนส์ (Evans, 1989) เชื่อว่าการจะท าให้เกิดผลได้ ควรจะใช้วิธีนี้ร่วมกับ
การท าให้บุคคลมีประสบการณ์ของความส าเร็จ ซึ่งอาจจะต้องค่อย ๆ สร้างความสามารถนั้นให้กับ
บุคคลอย่างค่อยเป็นค่อยไป และท าให้เกิดความส าเร็จเป็นล าดับขั้น พร้อมทั้งการใช้ค าพูดชักจูง
ร่วมกันด้วย 

4) การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional Arousal) การกระตุ้นทางอารมณ์ มีผลต่อ
การรับรู้ความสามารถของตนเองในสภาพที่ถูกขมขู่ ในการพิจารณาเกี่ยวกับความวิตกกังวลและ
ความเครียด ของคนเรานั้น บางส่วนจะขึ้นอยู่กับการกระตุ้นทางสรีระ การกระตุ้นอย่างรุนแรงให้เกิด
การกระท าไม่ ค่อยได้ผลดี บุคคลจะคาดหวังความส าเร็จก็ต่อเมื่อเขาไม่ได้อยู่ในสภาพการณ์ที่ถูก
กระตุ้นด้วยสิ่งที่ไม่พึงพอใจ การใช้ความกลัวกระตุ้นก็จะกระตุ้นให้เกิดความกลัวมากขึ้น บุคคลก็ จะ
เกิดประสบการณ์ของความล้มเหลว อันจะท าให้การรับรู้เกี่ยวกับความสามารถของตนเองนั้นต่ าลง 

กฎเกณฑ์ทั่วไปมีว่าหากทัศนคติต่อพฤติกรรมและการคล้อยตามกลุ่มมีค่าเป็นบวก เพียงไร 
และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมมีความหมายในแง่แรงจูงใจส าหรับความตั้งใจ เชิงพฤติกรรม 
บุคคลที่เชื่อว่าเขาไม่มีทรัพยากรหรือโอกาสที่จะท าพฤติกรรมนั้น ๆ มักจะไม่มีความ ตั้งใจเชิง
พฤติกรรมที่หนักแน่นที่จะท าพฤติกรรมนั้น แม้ว่าเขาจะมีทัศนคติต่อพฤติกรรมในเชิงบวก และเชื่อว่า
คนที่ส าคัญส าหรับเขายินดีให้เขาท าพฤติกรรมนั้นก็ตาม ดังนั้นการรับรู้ความสามารถใน การควบคุม
จะสัมพันธ์กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม โดยไม่ผ่านทัศนคติเชิงพฤติกรรมและการ คล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง หรืออีกนัยหนึ่งการรับรู้ความสามารถในการควบคุมอาจสัมพันธ์กับ พฤติกรรมโดยไม่ผ่าน
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม โดยเฉพาะในกรณีที่บุคคลมีการรับรู้ความสามารถ ในการควบคุมตรงกับ
ความเป็นจริง บางกรณีการรับรู้ความสามารถในการควบคุมอาจไม่สะท้อน ความสามารถในการ
ควบคุมอย่างแท้จริง เช่น กรณีที่บุคคลมีข้อมูลน้อยเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น กรณีที่ข้อก าหนดในการท า
พฤติกรรมหรือทรัพยากรที่มีเปลี่ยนไป หรือกรณีที่มีตัวแปรใหม่ขึ้นใน สถานการณ์นั้น ในกรณีเหล่านี้
การวัดการรับรู้ความสามารถในการควบคุมจะช่วยได้น้อยในการ ท านายพฤติกรรม 

ในปี ค.ศ. 1986 Ajzen and Madden (1986) ได้เสนอวิธีการวัด การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมไว้ 2 วิธี คือ การวัดการรับรู้ความสามารถในการ ควบคุมพฤติกรรมโดยทางตรง
และโดยทางอ้อม การวัดการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมโดยทางตรง เป็นการสะท้อน
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ถึงความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการรับรู้ความยากง่ายในการท าพฤติกรรมนั้น ๆ โดยการถามให้ กลุ่ม
ตัวอย่างตอบถึงความรู้สึกเก่ียวกับความสามารถท่ีเขาจะควบคุมการกระท านั้น 

การวัดการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมโดยทางอ้อม ได้จากผลรวมของ ผลคูณ
ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุมและการรับรู้การควบคุม ส าหรับการหาความเชื่อ เกี่ยวกับการ
ควบคุมใช้วิธีเดียวกับการหาความเชื่อเด่นชัดของทัศนคติต่อการกระท าพฤติกรรมและ ความเชื่อของ
กลุ่มอ้างอิง โดยการถามค าถามให้กลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างตอบเกี่ยวกับ ปัจจัยสนับสนุน
หรือขัดขวางต่อการท าพฤติกรรมนั้น 

ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมกับความ เชื่อ
เกี่ยวกับการควบคุมและการรับรู้การควบคุม สามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า 

 

PBC = ∑ Ci

q

i=1

Pi 

เมื่อ q คือ จ านวนปัจจัย 

PBC = การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  

C = ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  

P = การรับรู้อ านาจของปัจจัยควบคุม 

ความสัมพันธ์เชิงสัมพัทธ์ของทัศนคติต่อการกระท าพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ในความตั้งใจของบุคคลจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เชิง
สัมพัทธ์ขององค์ประกอบทั้ง 3 ของ แต่ละบุคคล โดยที่องค์ประกอบทั้งสามจะมีน้ าหนักที่บ่งบอกถึง
ความส าคัญเชิงสัมพัทธ์ที่เป็น ตัวก าหนดความตั้งใจ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอีกทอดหนึ่ง น้ าหนัก
ความส าคัญเชิงสัมพัทธ์นี้อาจ เปลี่ยนแปลงได้จากพฤติกรรมหนึ่งไปสู่อีกพฤติกรรมหนึ่ง และจาก
สถานการณ์หนึ่งไปสู่อีก สถานการณ์หนึ่ง นั่นคือในบางพฤติกรรมอาจพบว่าทัศนคติต่อการกระท า
พฤติกรรมมีอิทธิพลต่อ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมมากกว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้
ความสามารถในการ ควบคุม พฤติกรรมบางพฤติกรรมอาจพบว่าทัศนคติต่อการกระท าพฤติกรรม 
และการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ เชิงพฤติกรรม มากกว่า
การคล้อย ตามกลุ่มอ้างอิง หรือทัศนคติต่อการกระท าพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการ
รับรู้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อความตั้งใจพอ ๆ กัน และความตั้งใจเชิง 
พฤติกรรมกับการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมสามารถท านายพฤติกรรมได้ (Ajzen, 
1991) 
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ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีสาระส าคัญโดยพิจารณาตามโครงสร้างพ้ืนฐานอธิบายได้ว่า
พฤติกรรม (B) เป็นการท าหน้าที่ร่วมกันของความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (I) และการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม (PBC) โดยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเสนอตัวแปรการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุม (PBC) ในฐานะที่เป็นตัวแปรอริบายพฤติกรรม (B) ได้ทั้งทางตรง และทางอ้อม ดังนี้ 

การรับรู้ความสามารถในการควบคุม (PBC) ร่วมกับ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม และ การ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (SN) อธิบายพฤติกรรม (B) ทางอ้อมโดยผ่านความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (I) (เป็น
ภาคแรกของทฤษฎี) จากความสัมพันธ์ตั้งกล่าวไอเซนได้เขียนเป็นสมการดังนี้ 

 

B ~ I  =   (AB)w1  +  (SN)w2  +  (PBC)w3 
 

AB = ∑ biei

n

i=1

    ,    SN = ∑ NBiMCi

n

i=1

    ,   PBC = ∑ CiPi

n

i=1

 

 
เมื่อ B แทน พฤติกรรม 

I แทน ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
 AB แทน ทัศนคติที่มีพฤติกรรม 
 B  แทน ความเชื่อเกี่ยวกับผลของพฤติกรรม 

 eᵢ  แทน การประเมินผลของพฤติกรรม 
 SN  แทน การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 

 NBᵢ  แทน ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง 

 MCᵢ  แทน แรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
 PBC  แทน การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

 Cᵢ  แทน ความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยควบคุมในการควบคุมพฤติกรรม 

 Pᵢ  แทน การรับรู้อ านาจของปัจจัยควบคุมพฤติกรรม 
 n  แทน จ านวนความเชื่อ หรือ จ านวนกลุ่มอ้างอิง หรือ จ านวนปัจจัย 
 w1  แทน ค่าน้ าหนักความส าคัญของ AB ที่มีต่อ I 
 w2  แทน ค่าน้ าหนักความส าคัญของ SN ที่มีต่อ I 
 w3  แทน ค่าน้ าหนักความส าคัญของ PBC ที่มีต่อ I 

การรับรู้ความสามารถในการควบคุม (PBC) ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (I) ร่วมกันอธิบาย
พฤติกรรม (B) (เป็นภาคท่ีสองของทฤษฎี) จากความสัมพันธ์ดังกล่าวไอเซ่นได้เขียนเป็นสมการดังนี้ 
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𝐵 = (𝐼)𝑤1 + (𝑃𝐵𝐶)𝑤2 
เมื่อ B แทน พฤติกรรม 

I แทน ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
PBC แทน การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
w1 แทน ค่าน้ าหนักความส าคัญของ I ที่มีต่อ B 
w2 แทน ค่าน้ าหนักความส าคัญของ PBC ที่มีต่อ B 

ความสัมพันธ์เชิงสัมพัทธ์ของทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (SN) และ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) ในการอธิบายและท านายความตั้งใจเชิง
พฤติกรรม (I) และความสัมพันธ์เชิงสัมพัทธ์ของความตั้ งใจเชิงพฤติกรรม ( I) และการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) ในการอธิบายและท านายพฤติกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้
จากพฤติกรรมหนึ่งไปสู่อีกพฤติกรรม และจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง 

เป้าหมายที่แท้จริงในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลมิใช่เพียงการอธิบายและท านาย
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเท่านั้น ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนน าเสนอเกี่ยวกับการน าทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (SN) และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) มา
พิจารณาวิเคราะห์ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (I) และการกระท าพฤติกรรม (B) โดยอ้างถึงบทบาทความ
เชื่อที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมว่า การที่บุคคลจะกระท าพฤติกรรมใด ๆ ได้รับอิทธิพลจากข้อมูลเด่นชัด 
หรือความเชื่อเด่นชัด ซึ่งบุคคลจะมีความเชื่อมากมายเกี่ยวกับการกระท าพฤติกรรมหนึ่ง ๆ แต่เขา
สามารถใส่ใจกับความเชื่อได้จ านวนไม่มากนักในขณะหนึ่ง ๆ (Ajzen, 1991) ความเชื่อเด่นชัดเหล่านี้
น ามาพิจารณาถึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ทฤษฎี
นี้จ าแนกความเชื่อเป็น 3 ชนิด คือ 

1) ความเชื่อเกี่ยวกับผลของพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) ซึ่ งมี อิทธิพลต่อ
ทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรม เป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผลของการกระท า หากบุคคลมีความเชื่อว่า การ
กระท าพฤติกรรมนั้นจะน าไปสู่ผลกรรมทางบวก เขาก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้นถ้าบุคคลซึ่งเชื่อ
ว่าการกระท าพฤติกรรมนั้นจะน าไปสู่ผลทางลบ เขาก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น 

2) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative Beliefs) ซึ่งเป็นตัวก าหนด การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง (SN) เป็นความเชื่อที่ว่า บุคคลหรือกลุ่มคนเฉพาะคิดว่าเขาควรหรือไม่ควรท า
พฤติกรรมนั้น หากบุคคลเชื่อว่าคนอ่ืนที่มีความส าคัญส าหรับเขาคิดว่าเขาควรท าพฤติกรรมนั้น บุคคล
ก็มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมนั้น ในทางตรงข้ามหากบุคคลเชื่อว่าคนอ่ืนที่มีความส าคัญส าหรับเขาคิด
ว่าเขาไม่ควรกระท าพฤติกรรมนั้น เขาก็มีแนวโน้มที่จะไม่ท าพฤติกรรมนั้น 
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3) ความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยควบคุม (Control Beliefs) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการรับรู้
ความ สามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) เป็นความเชื่อเกี่ยวกับการมี หรือไม่มีทรัพยากร หรือ
โอกาสที่จะท าพฤติกรรม หากบุคคลเชื่อว่าเขามีทรัพยากรและโอกาสมาก และมีอุปสรรคน้อยเพียงไร 
เขาก็ควรรับรู้ว่าเขาสามารถควบคุมพฤติกรรมนั้นได้มากเพียงนั้น ความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยควบคุมนี้
อาจได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ในอดีต ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการบอกเล่าจากผู้อ่ืนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมนั้น การสังเกตจากประสบการณ์ของคนคุ้นเคยและเพ่ือน และตัวแปรอ่ืน ๆ ที่เพ่ิมหรือลด
การรับรู้ความยากของการกระท าพฤติกรรมนั้น 
 

2.2 ทฤษฎีการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ (Self-objectification Theory) 

ทฤษฎีการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ หรือเรียกว่าการประเมินตนเสมือนวัตถุ (Objectification 
Theory) ของ Fredrickson and Roberts (1997) ได้อธิบายถึง ค่านิยมของสังคมและวัฒนธรรม ที่
ประเมินผู้หญิงเป็นเสมือนวัตถุทางเพศ ตัดสินคุณค่าของผู้หญิงด้วยความสวยงาม ความน่าดึงดูดใจ
ทางเพศ โดยมองข้ามคุณค่า ความสามารถและ คุณลักษณะอย่างอ่ืนของความเป็นมนุษย์ไป ซึ่ง
ทัศนคตินี้หล่อหลอมให้ผู้หญิง เรียนรู้ที่จะมองตนเองด้วยสายตาของคนนอก (Outsider View) ตัดสิน
และประเมินคุณค่าของตนเองด้วยภาพลักษณ์ทางร่างกาย ท าให้ผู้หญิงต้องใช้ความพยายามอย่างมาก
ในการไขว่คว้าให้ได้มาซึ่งภาพลักษณ์ทางร่างกายที่สวยงามตามมาตรฐานของสังคม เพ่ือจะได้รับการ
ชื่นชมและยอมรับ (Tiggemann & Lacey, 2009)  

McKinley and Hyde (1996) ได้พัฒนามาตรวัดการประเมินตนเสมือนวัตถุขึ้น โดยมุ่งเน้น
ลักษณะสามประการที่สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินภาพลักษณ์ทางร่างกายของบุคคลในลักษณะนี้ 
ได้แก่ 

1) การเฝ้าส ารวจภาพลักษณ์ทางร่างกายของตนเอง (Body Surveillance) หมายถึง การ
เฝ้าตรวจตรา ภาพลักษณ์ทางร่างกายของตนเองว่าสวยงาม และเป็นไปตามค่านิยมของสังคมหรือไม่ 
โดยผู้ส ารวจจะประเมินภาพลักษณ์ทางร่างกายของตนเอง ราวกับมองผ่านมุมมองของผู้อื่น 

2) ความรู้สึกอับอายในภาพลักษณ์ทางร่างกายของตนเอง (Body Shame) หมายถึง 
ความรู้สึกอับอายในภาพลักษณ์ทางร่างกายของตนเอง เมื่อรู้สึกว่า ภาพลักษณ์ทางร่างกายชองตนนั้น
ไม่สวยงามตามมาตรฐานที่วางไว้ 

3) ความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุมภาพลักษณ์ทางร่างกายของตนเอง (Control Belief) 
หมายถึง ความเชื่อว่า ภาพลักษณ์ทางร่างกายของตน เป็นสิ่งที่ตนสามารถควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของสังคมได้ 
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ดังนั้นในการศึกษานี้จึงให้ค านิยามของการประเมินตนเสมือนวัตถุ (Self-objectification) 
หมายถึง การที่บุคคลประเมินคุณค่าของตนเองจากภาพลักษณ์ทางร่างกายภายนอกของตนที่มี โดย
มองข้ามความรู้สึก คุณค่าและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของตนไป อันสะท้อนผ่านการฝาส ารวจภาพลักษณ์
ทางร่างกายของตนเอง ความรู้สึกอับอายในภาพลักษณ์ทางร่างกายของตนเอง และความเชื่อเกี่ยวกับ
การพยายามควบคุมภาพลักษณ์ทางร่างกายของตนเอง 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินตนเสมือนวัตถุ ด้วยเหตุที่ในสังคมปัจจุบันที่ให้ค่านิยมของ
การมีรูปร่างผอมเพรียวว่าคือความสวยงามเป็นรูปร่างที่ดึงดูดใจ ดังปรากฏจากสื่อต่าง ๆ ที่ใช้นางแบบ
ที่มีรูปร่างผอมเพรียวในการโฆษณาขายสินค้าผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนักและธุรกิจการสงเสริมรูปลักษณ์ที่มี
มากขึ้น และค่านิยมของสังคมที่ให้ความส าคัญกับผู้หญิงที่มีรูปร่างดี โดยผู้หญิงที่มีรูปร่างไม่ตรง
มาตรฐานนี้จะได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากผู้หญิงที่มีรูปร่างตามภาพลักษณ์ในอุดมคติของสังคม ทั้งใน
ด้านของความนิยมชมชอบ การได้รับความสนใจจากเพศตรงข้าม (Anthony, 2002, อ้างถึงใน ประ
วีณา ธาดาพรหม, 2550) ท าให้ผู้หญิงต้องสนใจและดูแลภาพลักษณ์ทางร่างกายของตนอยู่สมอ จน
กลายเป็นเสมือนเรื่องพึงปฏิบัติที่ผู้หญิงจะประเมินตนเองและดูแลควบคุมรูปร่างของตนเองให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของสังคม จึงมีผู้หญิงจ านวนไม่น้อยต้องอดทนใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งเวลา ทั้งเงิน ใน
การปรับปรุงรูปลักษณ์ของตนเองโดยใช้วิธีต่าง ๆ เช่น การควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัด การออก
ก าลังกายอย่างหนัก หรือการใช้ยาลดน้ าหนักไปจนถึงการท าศัลยกรรม ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้
เป็นการเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดของโรคการกินอาหารผิดปรกติ (Eating Disorders) โรคซึมเศร้า 
(Depression) โรควิตกกังวลตามมา (Stice & Shaw, 2002) และท าให้ผู้หญิงเหล่านี้ประเมินและ
ปฏิบัติต่อร่างกายของตนเสมือนวัตถุ มิได้ใส่ใจความต้องการหรือการท างานของร่างกายตนเอง 
หากแต่มุ่งนั้นแต่ความงามว่าครบถ้วนตามมาตรฐานทางสังคมหรือไม่ อันสะท้อนให้เห็นมุมมองของ
สังคมที่ละเลยไม่ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญของผู้หญิงในฐานะบุคคล หากแต่มุ่งเน้นให้ความส าคัญของ
รูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าความคิด จิตใจ และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มี (Fredrickson & Roberts, 
1997)  
การศึกษาที่ผ่านมาสนับสนุนมุมมองของ McKinley and Hyde (1996) ที่ว่าเมื่อผู้หญิงประเมิน
ตนเองเสมือนวัตถุแล้ว จะประเมินร่างกายของตนเป็นเสมือนวัตถุที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นไปอย่างที่
ต้องการได้ ท าให้พวกเธอทุ่มเทความสนใจไปที่ภาพลักษณ์ทางร่างกายภายนอก ผู้หญิงเฝ้าประเมิน
ตนเองอยู่เสมอ อันจะท าให้ง่ายต่อการมองเห็นความแปลกแยกระหว่างภาพลักษณ์ทางร่างกายที่
แท้จริงกับภาพลักษณ์ทางร่างกายในอุดมคติ ท าให้ผู้หญิงรู้สึกอับอายกับรูปร างของตนเอง ซึ่งรวมถึง
เกิดความไม่พ่ึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกาย เช่น การประเมินขนาดร่างกายของตนเองเกินจริงและ
การหมกมุ่นกับรูปร่างและน้ าหนักตัว (Fitzsimmons-Craft, Bardone-Cone, & Kelly, 2011) อัน
ส่งผลให้ผู้หญิงกลุ่มนี้ใช้เวลาเป็นจ านวนมากไปกับการลดน้ าหนักตัวและดูแลรูปร่างจนเกินจ าเป็น 
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(Stice & Shaw, 2002) อันสร้างความกดดันให้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหลายเท่า (Davis, 1994, อ้างถึง
ใน กนกกรณ์ ศรีศรช่อ, 2551) ทั้งที่แท้จริงแล้ว ผู้หญิงสามารถเลือกมาตรฐานที่เหมาะสมกับตนเอง ดู
ดีในแบบของตนเองได้ ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงภาพลักษณ์ทางร่างกายของตนให้เป็นไปตามค่านิยมของ
สังคม ซึ่งนอกจากจะท าให้เกิดความไม่พ่ึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกายแก่ผู้หญิงแล้ว ยังไม่น ามาซึ่ง
ความดูดีของภาพลักษณ์ทางร่างกายอย่างยืนนาน (Maria, 2009) 

Tiggemann, Gardiner, and Slater (2000) ท าวิจัยในกลุ่มตัวอย่างหญิง ช่วงอายุ 20-84 ปี 
ได้รายงานผลการวิจัยว่า กลุ่มตัวอย่างหญิงที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี จะมีประเมินตนเองด้วย
ภาพลักษณ์ทางร่างกายมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากขึ้น อันเนื่องมาจากวัยรุ่นสตรีเป็นวัยที่ให้
ความสนใจกับภาพลักษณ์ทางร่างกาย เนื่องจากภาพลักษณ์นี้มีผลกระทบต่อวัยรุ่นสตรีหลายประการ
ทั้งความเชื่อมั่นในตนเอง และการได้รับความสนใจจากเพศตรงข้าม นอกจากนี้  Stice and 
Whitenton (2002) ได้ท าศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นหญิง จ านวน 496 คน พบว่าปัจจัยที่ท าให้วัยรุ่นหญิง
รู้สึกถึงความจ าเป็นในการประเมินภาพลักษณ์ของตนเอง ได้แก่ ค่านิยมของสังคมที่นิยมการมีรูปร่าง
ผอมเพรียวและอิทธิพลจากครอบครัว เพ่ือนคนรัก และสื่อ ทั้งนี้ Knauss, Paxton, and Alsaker 
(2007) ได้รายงานว่าวัยรุ่นหญิงมีการฝาส ารวจภาพลักษณ์ทางร่างกายและมีความรู้สึกอับอายใจ
ภาพลักษณ์ทางร่างกายมากกว่าวัยรุ่นชาย และพบว่าการเฝ้าส ารวจภาพลักษณ์ทางร่างกายและ
ความรู้สึกอับอายในภาพลักษณ์ทางร่างกายร่วมท านายความไม่พึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกาย
ของทั้งวัยรุ่นกลุ่มนี้ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้ ความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุมภาพลักษณ์ทาง
ร่างกายของตนเองมิได้มีสวนในการท านายนี้ 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าตนเอง (Self-Esteem) 

Rosenberg (1989) ได้ให้ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเอง ว่าเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้น
ภายในตัวบุคคลเกี่ยวกับการประเมินค่าโดยรวมถึงคุณค่าของตนเองโดยการประเมินนี้เป็นไปได้ทั้งใน
ทิศทางทั้งทางด้านบวกและด้านลบ ดังนั้น บุคคลจึงอาจประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองสูงหรือต่ า 
การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นกระบวนการของการเรียนรู้โดยรวม อันเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กับสังคม และสิ่งแวดล้อมรอบด้าน ซึ่งบุคคลที่มีลักษณะเห็นคุณค่าในตนเองสูง ไม่ได้หมายความว่าผู้
นั้นหลงตัวเอง อวดดี หรือดูถูกบุคคลอ่ืน แต่หมายถึงบุคคลนั้นเคารพ ยอมรับนับถือในตนเอง มอง
ตนเองว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่า  

การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นการรับรู้เกี่ยวกับตนเองในมิติของความรู้สึก เป็นโครงสร้างการ
ประเมินคุณค่าในสิ่งที่ตนเองเป็นและสิ่งที่ตนเองมี (Hamachek, 1995, อ้างถึงใน ประวีณา ธาดา
พรหม, 2550)  
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ดังนั้น ในการศึกษานี้ จึงให้ค านิยามของการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ว่าหมายถึง
การประเมินค่าโดยรวมของบุคคลถึงคุณค่าของตนเอง โดยเกิดจากการน าเอาการประเมินตนเอง การ
ให้คุณค่ากับความส าเร็จที่ตนเองมี มาใช้ผนวกกับการเรียนรู้และรับการประเมินจากสังคมภายนอกมา
สร้างเป็นระบบความเชื่อภายในตนเองขึ้นมา โดยการรับรู้นี้ส่งผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งอารมณ์
ความคิด และความรู้สึกของบุคคล 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคลจะส่งผลให้บุคคลมีความรู้สึกต่อตนเอง และสื่อภาพลักษณ์ของตนไปสู่ผู้อ่ืนแตกต่างกัน โดย
บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง (High Self-esteem) จะมองว่าตนเองดีและมีคุณค่าเทียบเท่า
กับบุคคลอ่ืน ๆ (Rosenberg, 1989) บุคคลกลุ่มนี้จะประเมินตนเองในทางบวก มองว่าตนเองมี
ความสามารถที่จะท าสิ่งต่าง ๆ ได้ มีความยอมรับตนเอง เคารพตนเอง มีความเชื่อมั่น มีความกล้า
แสดงออก นอกจากนี้ ยังพบว่าบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองสูงจะประเมินลักษณะและความสามารถ
ของตนเองตามจริง (Berk,1994, อ้างถึงใน ประวีณา ธาดาพรหม, 2550) 

ในทางกลับกัน บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่ า (Low Self-esteem) นั้นมักขาดการ
ยอมรับนับถือตนเอง พิจารณาว่าตนเองไม่มีคุณค่า รู้สึกว่าตนเองมีความบกพร่อง วิตกกังวลเกี่ยวกับ
ความบกพร่องที่รับรู้ ไม่พอใจกับสิ่งที่ตนเองเป็น ท าให้ขาดความมั่นใจ ไม่กล้าแสดงออก มีความวิตก
กังวล ขาดการดูแลเอาใจใส่ตนเอง มีลักษณะพ่ึงพาสิ่งภายนอก เช่น อาหาร สุราหรือ ยาเสพติด เพ่ือ
ปลอบประโลมจิตใจตนเอง หรืออาจใช้กลไกการปกป้องเพ่ือยืนยันถึงคุณค่าในตนเอง กลไกเหล่านี้อาจ
แสดงออกผ่านพฤติกรรมการแสดงออกอย่างมั่นใจเกินความเป็นจริง จนดูก้าวร้าวในบางครั้ง
(Rosenberg, 1979, อ้างถึงใน ประวีณา ธาดาพรหม, 2550) 
เนื่องจากบุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่ า มักเป็นผู้ที่ขาดการยอมรับนับถือตนเองและมีแนวโน้มที่
จะเปิดรับเอาอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น การประเมินจากบุคคลข้างเคียงหรือสื่อในการ
ประเมินคุณค าตนเอง อิทธิพลเหล่นี้อาจรวมถึงภาพลักษณ์ทางร่างกายในอุดมคติที่สังคมมีนั้น อันมี
ความเป็นไปได้ต่ าที่บุคคลจะดูแลภาพลักษณ์ทางร่างกายของตนให้ตรงกับภาพลักษณ์ในอุดมคติที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้ (กนกกรณ์ ศรีศรช่อ, 2551) ดังนั้น จึงมีแนวโน้มที่บุคคลที่คุณค่าในตนเองต่ า
จะมีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ทางร่างกายของตน (Appearance Fixing) ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอดอาหารอย่างเคร่งครัด การออกก าลังกายอย่างหักโหม การใช้ยาลดความ
อ้วน การท าศัลยกรรมเพ่ือความงาม เป็นต้น (Stice & Shaw, 2002) 

การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ของบุคคลเป็นการตัดสินคุณค่าของตน (Self) และ
การแสดงออกในรูปของทัศนคติที่บุคคลนั้นมีต่อตนเอง ซึ่งเป็นผลจากการที่บุคคลได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกประเมินค่าจากผู้อ่ืน โครงสร้างของตนจึงค่อยพัฒนาขึ้นมาเป็น
ภาพที่เกิดจากการรวมตัวของความคิด ความเชื่อ และประสบการณ์ ซึ่งท าให้บุคคลมีมโนภาพหรือ
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ความคิดต่อตนเอง แล้วจึงประเมินวัดมโนภาพนั้น ๆ โดยกระบวนการตัดสินคุณค่าของตนนั้นมาจาก
ผลงาน ความสามารถคุณลักษณะต่าง ๆ ตามมาตรฐานของค่านิยมของบุคคลนั้น ๆ ในที่สุดจึงพัฒนา
มาเป็นการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) (จันทร์ฉาย พิทักษ์ศิริกุล, 2532) 

สุทิน เจียมประโคน (2556) กล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง คือ การประเมินตนเองด้วย
ความรู้สึกที่มีต่อตนเอง เกี่ยวกับบุคลิกภาพเละการประสบผลส าเร็จในการกระท าของตนเอง เคยมี
ความพึงพอใจเละยอมรับตนเอง มองตนเองมีคุณค่า รวมทั้งการมองเห็นว่าตนเองมีคุณค่าในสังคม 
หรือเป็นที่ยอมรับของสังคม 

ในบทความองค์ความรู้ พัฒนาตนเอง (NovaBizz, 2015) ได้ระบุว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง 
(Self-esteem) ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

1) ความตระหนักถึงคุณค่าตนเอง (Self-respect) หมายถึง การที่บุคคลความเชื่อว่าตนเองมี
คุณค่า มีความหมาย มีศักดิ์ศรีเท่าทียมผู้อ่ืน มีสิทธิมีโอกาสที่จะส าเร็จ ได้รับสิ่งที่มุ่งหวัง มีสุขได้ 
เช่นเดียวกับผู้อ่ืน เห็นค่าของการมีชีวิต การเป็นที่ยอมรับจากคนอ่ืนและสังคม 

2) ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเอง (Self-efficacy) หมายถึง การที่บุคคลมีความเชื่อ
ที่ว่า ตนเองนั้นสามารถคิด เข้าใจ เรียนรู้ ตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ การเผชิญหน้ากับความ
ท้าทาย หรืออุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตได้ เชื่อมั่นในตนเอง มีประสิทธิภาพในการลงมือท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

จากความตระหนักถึงคุณแก่ตนเอง (Self-respect) และความเชื่อมั่นในความสามารถตนเอง  
(Self-efficacy) จนท าให้เกิดเป็น ภาพแห่งตน (Self-image) กล่าวคือ คุณลักษณะที่มองเห็นตนเอง
จากภายใน เช่น การที่บุคคลมองตนเองในกระจก และคิดว่าอ้วน ขาใหญ่ หรือแขนใหญ่และรู้สึกว่าไม่
พอใจกับร่างกายของตน ขาดความมั่นใจ ทั้ง ๆ ที่บุคคลอ่ืนอาจมองว่าหุ่นดีแล้ว ส่งผลต่อลักษณะการ
แสดงออกทางพฤติกรรม หรือการกระท า คืออาจจะไม่กล้าใส่เสื้อแขนสั้น ไม่กล้าใส่กระโปรง เป็นต้น 
(NovaBizz, 2015) 

การเห็นคุณค่าในตนเองนั้นเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการปรับตัวทางอารมณ์ สังคม และการ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นพื้นฐานของการมองชีวิตตามความเป็นจริง บุคคลที่เห็น
คุณค่าในตนเองสูง จะสามารณเผชิญกับอุปสรรคเละหลีกเลี่ยงปัญหารุนแรงที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตได้ 
เพราะพวกเขาสามารถยอมรับสถานการณ์ที่ตนเองผิดหวังและท้อแท้ใจได้ด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง 
และยังมีความสุขสามารถด าเนินชีวิตตามที่ตนปรารถนาได้อย่างดี การเห็นคุณค่าในตนเองนับว่ามี
ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิต และสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน (ชัยวัฒน์ 
วงศ์อาษา, 2556) 
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กล่าวโดยสรุป การเห็นคุณค่าในตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับมนุษย์ เพราะ จะท าให้ 
พวกเขาด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เนื่องจากมีความพอใจในความเป็นจริงที่ตนเองนั้นมีอยู่ 

ทั้งนี้ มีงานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดในข้างต้น โดย Pearson, Follette, and Hayes (2012) 
ได้ทดลองด าเนินการกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในกลุ่มนักศึกษาสตรีจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
สหรัฐอเมริกาที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน จ านวน 73 คน เพ่ือเพ่ิมการเห็นคุณค่าในตนเอง ด้วย
กระบวนการการปรึกษาทางจิตวิทยาและจิตบ าบัด Acceptance and Commitment Therapy 
(ACT) ซึ่งเป็นการท ากลุ่มระยะสั้นจ านวน 1 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกายสูงขึ้นหรือไม่ ภายหลังการเพ่ิมการเห็นคุณค่าในตนเอง ทั้งนี้ 
คณะผู้วิจัยรายงานว่า ภายหลังการเข้าร่วมกลุ่มครบ 8 ชั่วโมง และในระยะติดตามผลภายหลังกลุ่ม
เสร็จสิ้นแล้วสองสัปดาห์ กลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง
และความพึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกายสูงขึ้นหลังการเข้ากลุ่ม ทั้งนี้ ผู้วิจัยสรุปว่าการเพ่ิมการ
เห็นคุณค่าในตัวเองของกลุ่มตัวอย่างส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างทวีความพึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกาย 
(Pearson et al., 2012) 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันนั้น Svaldi, Zimmermann, and Naumann (2012) ได้ท าการ
ทดลองศึกษาอิทธิพลของการเห็นคุณค่าในตัวเองต่อความไม่พึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกาย ทั้งนี้
ผู้วิจัยท าการศึกษานักศึกษาหญิง 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือนักศึกษาหญิงที่มีระดับความไม่พึงพอใจใน
ภาพลักษณ์ทางร่างกายสูง (High Body Dissatisfaction; HBD) จ านวน 35 คน และกลุ่มที่สองคือ
นักศึกษาหญิงที่มีระดับความไม่พึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกายต่ า (Low Body Dissatisfaction; 
LBD) จ านวน 39 คน โดยผู้วิจัยกระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มด้วยสารเพ่ือเพ่ิมหรือลดการเห็น
คุณค่าในตนเอง ด้วยวิธีการใช้ตัวอักษรวิ่งผ่านจอ ในระยะขอบลานสายตา จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง
สองกลุ่มส่องกระจก แล้วประเมินระดับความไม่พึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกายซ้ าอีกครั้ง ผลการ
ทดลองพบว่า นักศึกษาหญิงที่มีระดับความไม่พึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกายสูง และได้รับสารลด
การเห็นคุณค่าในตัวเอง จะมีระดับความไม่พึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกายเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติหลังได้รับสาร โดยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้มีระดับความไม่พึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่ างกายสูง
กว่ากลุ่มที่มีระดับความไม่พ่ึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกายสูงที่ได้รับสารในทางบวก และมีระดับ
ความไม่พึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกายสูงกว่ากลุ่มที่มีระดับความไม่พึงพอใจในภาพลักษณ์ทาง
ร่างกายต่ า ผู้วิจัยสรุปว่าการเห็นคุณค่าในตนเอง มีผลต่อระดับความไม่พึงพอใจในภาพลักษณ์ทาง
ร่างกายของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาหญิง 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการน าเสนอตัวตน (Self-Presentation) 

ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดซึ่งจะสามารถเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เรื่องการแสดงตัวตนบน
สื่อสังคมออนไลน์ของผู้มีความตั้งใจศัลยกรรม ดังนี้ 

การแสดงตัวตน (Self-expression) คือ การแสดง ปลอดปล่อย สื่อสารในสิ่งที่บุคคลต้องการ 
ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึก นึกคิด ทัศนคติ บุคลิกภาพ ผ่านทางการเขียน การพูดคุยหรือการ
แสดงออกด้วยวิธีอ่ืน ๆ การเสดงออกตัวตนคือรูปแบบหนึ่งที่บุคคลใช้เพ่ือติดต่อกับผู้อ่ืนและส่วนใหญ่
การแสดงออกตัวตนจะเกิดขึ้นจากการสื่อสาร ภาษา เครื่องเต่งกาย หรือสิ่งต่าง ๆ ที่สะท้อนความเป็น
บุคคลนั้นออกมา เช่น การแต่งกายที่เสดงออกถึงความเป็นแฟชั่นนิสต้าหรือเป็นผู้รักการแต่งตัวตาม
แฟชั่น เป็นต้น 

Kim and Sherman (2007) กล่าวว่า สิ่งที่ส าคัญของการแสดงตัวตนคือขึ้นอยู่กับแนวคิด
เรื่องตัวตน (Self) เนื่องจากบุคคลน าเสนอความคิดให้ผู้ อ่ืนรับรู้โดยที่บุคคลจะเปิดเผยความเชื่อ
ค่านิยม ผ่านการแสดงตัวตนซึ่งถือเป็นเสรีภาพในการแสดงออก แต่อย่างไรก็ตามการแสดงตัวตนก็
อาจไม่ได้เกิดขึ้นมาตามปกติกล่าวคือ บุคคลที่มีปัญหาว่าจะแสดงออกตัวตนอย่างไรแต่รู้ว่าต้องการ
สื่อสารอะไร สิ่งเหล่านี้เป็นกรณีที่บุคคลไม่สามารถเสดงออกมาได้อย่างสร้างสรรค์และตรงตามที่
ต้องการ เช่น บุคคล รู้สึกอายหรือรู้สึกว่าบุคคลขาดทักษะในการสื่อสารและการแสดงออก เป็นต้น 
การเสดงตัวตนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ แนวคิดเชิงบวก เช่น เสรีภาพใน การแสดงออก ความคิด
สร้างสรรค์ รูปแบบ เป็นต้น 

Baumeister (1982) เปลี่ยนจากแนวคิดการแสดงตัวตนเป็นแบบใช้วิเคราะห์กระบวนการ
สื่อสาร ระหว่างบุคคล (Interpersonal Process) เนื่องจากภายหลังมีการใช้แนวคิดการเสดงออก
ตัวตนเพ่ือ อธิบายกริยาต่าง ๆ ที่ค้นพบในงานวิชาการด้านจิตวิทยา เช่น การแสดงออกทางความ
ก้าวร้าว (Aggression) การเเสดงออกเพ่ือความช่วยเหลือ (Helping Behavior) เป็นต้น 

Goffman (1972) อธิบายว่า บุคคลมีสถานะคล้ายกับนักแสดง (Actors) บนเวทีการแสดง 
กล่าวคือ เมื่อบุคคลอยู่ต่อหน้าผู้ชมบุคคลจะแสดงเล่นไปตามบทบาทและตรงกับความคาดหวังของ
ผู้ชม เพ่ือให้ผู้ชมประทับใจในการแสดงในขณะเดียวกัน เมื่ออยู่หลังเวทีการเสดงตัวตนของบุคคล
เปลี่ยนแปลง ไป นอกจากนี้ Goffman ยังใช้วิธีการเล่นละครบนเวที (Dramaturgical Approach) 
เพ่ือสามารถบอกได้ว่าการแสดงออกตัวตนของบุคคลในสังคมเป็นอย่างไร 

จากแนวคิดเรื่องตัวตนเละการเสดงตัวตน ผู้วิจัยจะใช้วิเคราะห์ประเด็นศึกษาการแสดงตัวตน 
ของผู้บริโภคที่ต้องการศัลยกรรมความงาม เพ่ือศึกษาว่า การแสดงตัวตนบนสังคมออนไลน์จะมีผลต่อ
ความตั้งใจท าศัลยกรรมหรือไม่ อย่างไร 
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ในสังคมที่บุคคลปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเพ่ือท าความรู้จักกันเพ่ือได้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นเเละ
ข้อมูลที่ได้มาเกี่ยวกับบุคคลจะช่วยสร้างความชัดเจน และความเข้าใจว่าควรคาดหวังจากบุคคลนั้น
หรือบุคคลนั้นสามารถคาดหวังอะไรจากเราได้บ้าง 

วรางคณา รัตนประสิทธิ์ (2550) กล่าวว่า บุคคลจะสวมบทบาทเมื่ออยู่ในบริบทที่ต่างกันเช่น 
เมื่อบุคคลอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเป็นผู้น า กล้าตัดสินใจ มีความมุ่งมั่น บุคคลจะน าเสนอตัวตนเพ่ือให้ 
บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้การน าเสนอตัวตนดังกล่าวถือเป็นการน าเสนอตัวตนเองอย่างเป็นกลยุทธ์ 
(Strategic Self-presentations) กล่าวคือ การน าเสนอตัวคนที่บุคคลวางแผนไว้ล่วงหน้าเพ่ือสร้าง
ความประทับใจให้กับให้กับผู้ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน โดยที่สามารถจ าแนกการน าเสนอตัวตนอย่างเป็นกล
ยุทธ์ได้ดังต่อไปนี้ 

1) การยกย่อง ชื่นชมตนเอง (Self-promotion) 
บุคคลแสดงด้านดีของตนเองให้ผู้อ่ืนได้รับรู้เพ่ือโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเชื่อและยอมรับในข้อดีของ

ตนเอง เช่น การสัมภาษณ์งานซึ่งบุคคลจ าเป็นต้องน าเสนอข้อดีของตนเองเพ่ือสร้างความประทับใจ
และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ตนเอง เป็นต้น 

2) การเอาแบบอย่างจากสิ่งอ่ืน (Exemplification) 
การน าเสนอตนเองเพ่ือให้ผู้อื่นทราบถึงความมีคุณธรรมและจริยธรรม แต่ในขณะเดียวกันการ

น าเสนอตนเองรูปแบบนี้อาจสร้างความเข้าใจผิดได้ เช่น บุคคลอาสาท างานในส่วนของผู้อ่ืนแทน
เนื่องจากมีการประกาศให้พนักงานกลับบ้านก่อนเวลา ตรงจุดนี้หากผู้อ่ืนไม่ได้รู้จักบุคคลเป็นการ
ส่วนตัวอาจก่อให้ เกิดความอิจฉาหมั่นไส้ได้ในสถานการณ์แบบนี้ เป็นต้น 

3) การถ่อมตัว (Modesty) 
การน าเสนอตนเองรูปแบบดังกล่าว บุคคลควรค านึงถึงจุดเด่น จุดอ่อน ของตัวเองดีก่อนซึ่ง

การน าเสนอตัวตนแบบถ่อมตัวเป็นการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือสร้างความประทับใจแก่ผู้อื่น 
4) การข่มขู่ (Intimidation) 
การน าเสนอตัวเองด้วยวิธีนี้อาจเหมาะสมเฉพาะบางสถานการณ์เท่านั้น กล่าวคือ บุคคลต้อง

น าเสนอตนเองในภาพลักษณ์ที่ว่าเป็นคนน่ากลัว น่าเกรงขาม มีอ านาจ พูดจริงท าจริง เป็นตันเพ่ือให้
ผู้อ่ืนรู้สึกเกรงกลัว เกรงใจในตัวบุคคล ลักษณะการน าเสนอตัวตนดังกล่าวอาจพบได้ในกรณีของ
เจ้านายที่ต้องการแสดงท่าที่ให้ลูกน้องหวาดกลัวเพ่ือที่จะได้ท างานเต็มที่ท างานเรียบร้อย เป็นต้น 

5) การอ้อนวอน (Supplication) 
บุคคลจะน าเสนอตนเองด้วยภาพลักษณ์เรียกร้องความเห็นใจ เช่น บุคคลน าเสนอจุดอ่อน 

หรือความไม่พร้อมในสถานการณ์เพ่ือให้ผู้ อ่ืนเกิดความรู้สึกสงสารอยากให้ความช่วยเหลือ ใน
ขณะเดียวกันการน าเสนอตนเองลักษณะดังกล่าวอาจไม่ได้ผลทุกครั้งไป บางบุคคลอาจไม่สามารถท า
ให้ผู้อื่นเห็นใจได้เนื่องจากผู้อ่ืนมองว่าบุคคลนั้นสมควรได้รับแล้ว 
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6) การยกย่องผู้อื่น (Ingratiation) 
การยกย่องผู้อ่ืนอาจให้ทั้งผลดีและผลเสียในเวลาเดียวกันกล่าวคือบุคคลต้องการยกย่องผู้อ่ืน 

เพ่ือให้ผู้อ่ืนมีความรู้สึกที่ดีแก่ตนเอง อย่างไรก็ตามหากบุคคลยกย่องผู้อ่ืนมากเกินความเหมาะสมอาจ
ก่อ ให้เกิดความเข้าใจผิดได้ เช่น ในกรณีที่บุคคลยกย่องผู้ที่มีต าแหน่งสูงกว่าในที่ท างานอาจสร้าง
ความเข้าใจผิดต่อตัวบุคคลได้ 

7) การสร้างอุปสรรคให้กับตนเอง (Self-handicapping) 
โดยส่วนใหญ่บุคคลที่เลือกวิธีการน าเสนอตนเองดังกล่าวเนื่องจากเป็นคนที่กลัวสูญเสีย

ภาพลักษณ์ของตนในสายตาคนอ่ืน 
8) การตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) 
หากบุคคลต้องการเป็นที่ยอมรับจากผู้อ่ืนจึงควรตรวจสอบศึกษาตนเองว่าผู้อ่ืนมีปฏิกิริยา 

ตอบโต้ต่อการน าเสนอตนเองของบุคคลอย่างไร เพ่ือที่จะน ามาเปลี่ยนให้เหมาะสมกับตนเองยิ่งขึ้น 
จากแนวคิดที่กล่าวมา ผู้วิจัยจะท าความเข้าใจการน าเสนอตัวตนเละเนื่องจากงานวิจัยนี้มุ่ง

ศึกษาการแสดงตัวตนบนโซเชียลเน็ตเวิร์คดังนั้นการท าความเข้าใจต่อการน าเสนอตัวตนจะช่วยให้
ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ในต่อไปว่าการแสดงออกตัวตนมีลักษณะออกมาอย่างไรบ้าง 

ตัวตน (Self) ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวอยู่ในแต่ละปัจเจกบุคคล แต่ตัวตนเป็นกระบวนการทางสังคม 
โดยที่กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ (The Art of Impression Management) หมายถึงการจัดวาง
รูปแบบของพฤติกรรมในการแสดงออกของมนุษย์ต่อสถานการณ์ทางสังคมต่าง ๆ เพ่ือให้คู่สังสรรค์
ยอมรับในตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่ง (Goffman, 1972)  

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความของ "ตัวตน" ไว้มากมาย ดังต่อไปนี้ 
Pastorino and Doyle-Portillo (2012) กล่าวว่า แนวคิดตัวตนคือภาพของความสามารถ 

และเอกลักษณ์ในตัวบุคคล เมื่อบุคคลเติบโตขึ้น การรับรู้ตนเองจะเปลี่ยนไปเช่น มีความเฉพาะเจาะจง
ยิ่งขึ้น ในขณะที่ Weiten (2012) อธิบายว่า ตัวตนคือการสะสมความเชื่อว่าตัวเองมีความสามารถเละ
มีเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเอง โดยที่การรับรู้ตนเองเกี่ยวข้องกับการใช้จิตใจ มองตัวเองว่าเป็นคน
อย่างไร ซึ่งรวมถึงการรับรู้ตนเองว่าเป็นคนอย่างไร หน้าตาดีไหม เช่น ถ้าบุคคลมองตัวเองว่าเป็นคน
สนุกสนาน ร่าเริง บุคคลก็จะรับรู้ว่าตัวเราเป็นอย่างที่คิดไว้ 

Turner, Crisp, and Lambert (2007) มองว่า ตัวตนประกอบด้วยลักษณะนิสัยของบุคคล 
ในขณะที่ Burn (1951) กล่าวว่า แนวคิดเรื่องตัวตนคือความนึกคิดที่บุคคลมีต่อตัวเองซึ่งเป็นผลมา
จากการประเมินความเชื่อทัศนคติที่มีต่อตัวเองและแตกต่างจากผู้อ่ืน 

Rogers (1959) ได้แบ่งองค์ประกอบของตัวตนออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
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1) Self-image หรือ ภาพลักษณ์ หมายถึง บุคคลมองตัวเองเป็นอย่างไรซึ่งไม่จ าเป็นว่าสิ่งที่
บุคคลมองตัวเองจะต้องเป็นความจริง โดยปกติบุคคลมักจะมองตัวเองด้วยอคติ เช่น มองว่ าตัวเองไม่
สวย หรืออ้วนเกินไปแต่ความเป็นจริงตรงกันข้ามเพราะหน้าตาดีและรูปร่างผอมเป็นต้น 

2) Self-esteem หรือ ความนับถือตนเอง หมายถึง บุคคลรู้สึกดีต่อตัวเองอย่างไร ซึ่งปัจจัย
จากผู้อ่ืนมีส่วนส าคัญในการก าหนดระดับความรู้สึกดีในตัวเอง เช่น หากบุคคลเปรียบเทียบตัวเองกับ
ผู้อื่นบุคคลนั้นอาจรู้สึกไม่ดีกับตนเอง 

3) Ideal-self หรือ ตัวตนในอุดมคติ หมายถึง ตัวตนที่บุคคลอยากจะให้เป็น ซึ่งตัวตนที่
บุคคลมองเห็นและตัวตนที่อยากจะให้เป็นแตกต่างกัน 

Howard and Hollander (1997) การน าเสนอตัวตนเป็นกระบวนการที่มีเจตจ านงค์และ
ขั้นตอนของการต่อรองเกิดขึ้นความเป็น ตัวตน จึงเป็นการสร้างทางสังคมผ่านความเข้าใจของตัวเราที่
มีต่อภาพลักษณ์ของอีกฝ่าย หนึ่งจะเป็นสื่อกลางต่อพฤติกรรมการแสดงออกนั้น ๆ (Howard และ 
Hollander, 1997, อ้างถึงใน โสภิดา วีรกุลเทวัญ, 2546) 

จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลเหล่านี้เพ่ือวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการแสดงตัวตน 
โดยแนวคิดตัวตนจะช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงกระบวนการที่ก่อให้เกิดการแสดงออกตัวตนบนสังคม
ออนไลน์ 

กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีที่อธิบายเรื่องน าเสนอตนเองบนโซเชียลเน็ตเวิร์คและแนวคิดเรื่อง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนา และอ านวยความสะดวกมากขึ้น
ส่งผลให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทุกวันนี้ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และมีการเข้าถึงที่กว้างขึ้นเห็นได้
จากยอดจ านวนผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดันต้น ๆ เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น โดยที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางคอมพิวเตอร์ให้ผู้คน
ได้สื่อสารติดต่อเชื่อมโยงถึงกันกับผู้ใช้คนอ่ืน ๆ ได้หลายคนในเวลาเดียวกัน การติดต่อสื่อสารจึงเป็น
เรื่องที่ใกล้ตัวมากขึ้น ซึ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ได้มีบทบาทด้านการสื่อสารอย่างเดียวแต่ยังเป็น
เครื่องมือในการแสดงออกตัวตน 

เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นปรากฏการณ์ของการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลในอินเทอร์เน็ต และ
ยังหมายรวมถึง การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้าด้วยกัน (อิทธิพล ปรีติ
ประสงค,์ 2552)  

หากกล่าวถึงบริการทางโซเชียลเน็ตเวิร์คประเภทเว็บไซต์ ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือ เฟซบุ๊ก ซึ่ง
ให้ บริการพ้ืนที่เละเครือข่ายออนไลน์ในการติดต่อท าความรู้จักผู้คนจากหลาย ๆ ทุกมุมโลกเพียงใน
ระยะเวลาอันสั้น และด้วยความสนุกสนาน ความสะดวกรวดเร็วจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าได้รับความนิยม
อย่าง ต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (2554) ที่ได้จ าแนกประเภทของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยพิจารณาจากเป้าหมายของการเข้าเป็นสมาชิกในโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซึ่งหนึ่ง
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ในกลุ่มที่จ าแนกได้คือกลุ่มที่เป็นสมาชิกโดยที่เป้าหมายคือการแสดงตัวตนและภาพลักษณ์ของตน 
(Identity Network) โดยโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ให้บริการดังกล่าวอย่างที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้คือเฟซบุ๊ก
นอกจากนี้อินสตาแกรมถือว่าให้บริการลักษณะดังกล่าว 

พิชิต วิจิตรบุญรักษ์ (2554) อธิบายว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเว็บไชต์ออนไลน์ ที่
ให้บริการพ้ืนที่ติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนในเครือข่าย โดยมีคุณลักษณะ เช่น การสร้างโปรไฟล์ การส่ง
ข้อความ การเปิดแชท เป็นต้น 

Kaplan and Haenlein (2010) อธิบายว่าการสื่อสารใน เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีการ
ส่งผ่านข้อมูลข่าวสารแบบ Many to Many ซึ่งผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารได้ผันกลายมาเป็นผู้ผลิตเนื้อหา
ในเวลาเดียวกัน 

ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ การที่เครือข่ายสังคมออนไลน์มีส่วนท าให้ผู้บริโภคมีพ้ืนที่ในการ
น าเสนอตนเองได้อย่างอิสระ ซึ่งประเด็นดังกล่าวถูกพาดพิงถึงการหลงตนเอง (Narcissism) คือ 
สภาวะที่บุคคลให้ความส าคัญกับตนเองไม่ว่าจะท าอะไร ไม่ว่าจะคิดอะไรจะนึกถึงตนเองก่อนว่าตัวเอง
นั้น ดีที่สุดส าคัญที่สุด การที่เครือข่ายสังคมออนไลน์เปิดโอกาสให้ใครก็ได้สามารถกลายเป็นคนที่ได้รับ
ความสนใจได้ในโลกออนไลน์ และได้รับความสนใจจากผู้อ่ืนท าให้อยากแบ่งปันเรื่องราว ความรู้สึก
อารมณ์ รูปภาพ ข้อความต่าง ๆ พร้อมทั้งต้องการให้มีคนมาตอบรับ การเสดงความสนใจเละยอมรับ
ในสิ่งที่เราน าเสนอผ่านวิธีการกดถูกใจ และการแสดงความคิดเห็นซึ่งเสมือนกับว่าเป็นการให้การ
สนับสนุนในสิ่งที่บุคคลนั้นท าอยู่ 

การสร้างแบรนด์บุคคล (Personal Branding) หมายถึง การรับรู้ว่าบุคคลมีเอกลักษณ์หรือ
จุดเด่นอะไรเพ่ือน ามาใช้ในการสร้างแบรนด์ให้ตนเองเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งเอกลักษณ์ของแต่ละ
บุคคลจะเป็นจุดขายส าคัญที่ท าให้กลุ่มลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปสนใจที่จะติดตาม ซึ่ง เสริมยศ ธรรมรักษ์ 
(2554) อธิบายอธิบายความหมายของการสร้างแบรนด์บุคคลว่า เป็นการสร้างเอกลักษณ์ประจ าตั ว
ของบุคคลโดยที่เอกลักษณ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อการตอบสนองของกลุ่มคนหรือส่งผลต่อธุรกิจที่บุคคล
นั้นเกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ยังหมายถึง ภาพลักษณ์ประจ าตัวของบุคคลนั้นจนท าให้ผู้คนรอบข้างต่าง
รับรู้และเข้าใจได้ว่าภาพลักษณ์ของบุคคลเป็นอย่างไร แตกต่างและโดดเด่นจากผู้อ่ืนอย่างไร ซึ่งหาก
เชื่อมโยงคุณลักษณะนี้กับภาคธุรกิจ นอกจากนี้ การสร้างตราสินค้า (Branding) หรือการสร้างแบรนด์
บุคคลเป็นทั้งการน าเสนอสินค้าและ บริการต่อกลุ่มเป้าหมายเละยังเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่าง
ผลิตภัณฑ์ และผู้บริโภคด้วยคุณค่าที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ 

Wellborn (2014) กล่าวว่า การถ่ายรูปเซลฟ่ี (Selfie) คือการสร้างแบรนด์บุคคลและเป็น
วิธีการเล่าเรื่อง ราวเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันของแต่ละคน รวมทั้งการเล่าถึงโอกาสพิเศษต่างๆ โดยที่
บุคคลจะถ่ายภาพเก็บไว้พร้อมทั้งแชร์ลงเครือข่ายสังคมออนไลน์ การสร้างแบรนด์บุคคลสามารถน ามา
วิเคราะห์กับปรากฎการณ์เชลพ่ีได้ เพราะเป็นการสื่อสาร ด้วยภาพ อย่างไรก็ตามรูปเชลฟ่ีไม่ได้
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น าเสนอแต่การหลงตัวเองเท่านั้น แต่เป็นการระบุว่าแต่ละบุคคล มีตัวตนอย่างไร ในปัจจุบันการ
ถ่ายรูปถ่ายตัวเอง (Selfie) สามารถบ่งบอก อัตลักษณ์ จุดเด่นและความเป็นตัวตนของเรา ดังนั้นรูป
ถ่ายตัวเอง (Selfie) จึงเป็นการสร้างแบรนด์บุคคลที่ส่งผลโดยตรงต่อผู้รับสารเพ่ือเข้าใจเนื้อหา 
(Content) ที่น าเสนอ 

Arruda (2013) อธิบายว่าการสร้างแบรนด์บุคคลส าคัญมากต่อองค์กรซึ่งประเด็นการสร้าง
แบรนด์บุคคลเริ่มเป็นที่ต้องการในแต่ละองค์กรภาคธุรกิจมากข้ึน สิ่งที่ส าคัญคือเป็นตัวของตัวเอง และ
ต้องรู้จักตนเองว่าอะไรที่ท าให้ตนเองโดดเด่นจากผู้อื่น รู้ว่าอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อผู้คนนึก
ถึงตัวตนเรา ดังนั้นสิ่งที่แสดงความเป็นตัวตนได้ชัดเจนคือก้าวแห่งความส าเร็จ นอกจากนี้ยังกล่าวอีก
ว่า เส้นทางสู้การสร้างแบรนด์บุคคลที่ส าเร็จนั้นเป็นผลมาจากตัวบุคคลรู้จักคุณค่าของตัวเอง เรียนรู้ว่า
เป้าหมายคืออะไร ซึ่งท าให้ตัวบุคคลแตกต่างและโดดเด่นจากผู้อ่ืนและสามารถกลายเป็นจุดเด่นของ
การสร้างแบรนด์ โดยความเป็นจริงแล้วนั้นการสร้างแบรนด์บุคคลมีส่วนส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จทาง
ธุรกิจ  

ทั้งนี้หากมองถึงคุณลักษณะส าคัญของเครือข่ายออนไลน์ในการให้พ้ืนที่เพ่ือสร้างอัตลักษณ์
ของตนเอง หรือค้นหาผู้ที่สนใจเรื่องเดียวกัน จนกลายเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
แยกออกจากกันได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าแนวคิดการแสดงตัวตนมาวิเคราะห์ถึงปัจจัยความตั้งใจของ
ผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคต้องการมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ดูดี ว่าปัจจัยการน าเสนอตัวตนสามารถ
ส่งผลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมได้หรือไม่ 

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Tiggemann et al. (2000) ซึ่งท าวิจัยในกลุ่มตัวอย่างหญิง ช่วงอายุ 20-84 ปี ได้รายงาน
ผลการวิจัยว่า กลุ่มตัวอย่างหญิงที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี จะมีประเมินตนเองด้วยภาพลักษณ์ทาง
ร่างกายมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากขึ้น อันเนื่องมาจากวัยรุ่นสตรีเป็นวัยที่ให้ความสนใจกับ
ภาพลักษณ์ทางร่างกาย เนื่องจากภาพลักษณ์นี้มีผลกระทบต่อวัยรุ่นสตรีหลายประการทั้งความเชื่อม่ัน
ในตนเอง และการได้รับความสนใจจากเพศตรงข้าม 

Stice and Whitenton (2002) ได้ท าศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นหญิง จ านวน 496 คน พบว่าปัจจัย
ที่ท าให้วัยรุ่นหญิงรู้สึกถึงความจ าเป็นในการประเมินภาพลักษณ์ของตนเอง ได้แก่ ค่านิยมของสังคมที่
นิยมการมีรูปร่างผอมเพรียวและอิทธิพลจากครอบครัว เพ่ือน คนรักและสื่อ 
 กมลกานต์ จีนช้าง (2553) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของความนิยมความสมบูรณ์แบบต่อเจตคติใน
การท าศัลยกรรมเสริมความงาม โดยมีการน าเสนอตนเองด้วยความสมบูรณ์แบบและการซึมซับจาก
วัฒนธรรมสังคมเป็นตัวแปรส่งผ่าน ของนิสิตและนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของ
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รัฐ 4 แห่งและเอกชน 4 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 635 คน คนแบ่งเป็นภาครัฐ 375 คน 
และเอกชน 260 คน ผู้ร่วมการวิจัยท ามาตรวัดความนิยมความสมบูรณ์แบบ  มาตรวัดการน าเสนอ
ตนเองด้วยความสมบูรณ์แบบ มาตรวัดการซึมซับค่านิยมความงามจากวัฒนธรรมสังคม และมาตรวัด
เจตคติในการท าศัลยกรรมเสริมความงาม โดยสลับล าดับการท ามาตรด้วยวิธีการสุ่มผลการวิเคราะห์
สมการเชิงโครงสร้าง ผลส ารวจพบว่า มี 73 คนที่ผ่านการท าศัลยกรรมรวมจ านวน 122 ครั้ง แบ่งเป็น
ท าจมูก 34.43% เลเซอร์ลบริ้วรอย 28.69% ท าตา 2 ชั้น 8.2% เสริมหน้าอก 7.3% และผ่าตัดแก้ไข
รูปหน้า เสริมคาง-ตัดกราม 4.92% ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้ศัลยกรรมเสริมความงามได้รับความนิยม
เพ่ิมขึ้น คือ เกิดจากความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนอง คนมีลักษณะวัตถุนิยมสูง และมีแนวโน้ม
ในการมองร่างกายเป็นเสมือนวัตถุ ท าให้ตนเองรู้สึกว่ามีคุณค่าและความภาคภูมิใจนอกจากนี้ ปัจจัย
ทางสังคม ได้แก่ กระแสสังคมยุคปัจจุบันที่นิยมชมชอบดารานักแสดงที่มีหน้าตาสวยงามและปัจจัย
ทางจิตวิทยา ได้แก่ ความนิยมความสมบูรณ์แบบเป็นสาเหตุให้บุคคลเลือกท าศัลยกรรมเสริมความงาม 
หากเป็นผู้นิยมความสมบูรณ์แบบก็จะท าให้มีผลต่อการตัดสินใจท าศัลยกรรมเสริมความงามมากขึ้น 
เพ่ือน าเสนอตนเองให้ดูดีต่อสังคมรอบข้าง นอกจากนั้น ความนิยมความสมบูรณ์แบบสามารถท านาย
เจตคติในการท าศัลยกรรมเสริมความงามได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  นอกจากนี้ความนิยมความ
สมบูรณ์แบบยังสามารถท านายเจตคติในการท าศัลยกรรมเสริมความงามได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 

.001 โดยมีการน าเสนอตนเองด้วยความสมบูรณ์แบบ และการซึมซับค่านิยมความงามจากวัฒนธรรม
สังคมเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

จากงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 1 การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมีความสัมพันธ์กับการ
น าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Tiggemann and Kuring (2004) ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินตนเสมือนวัตถุในกลุ่ม
ตัวอย่างชายและหญิงซึ่งพบว่าในกลุ่มชายและหญิงนั้นมีคะแนนที่แตกต่างกันโดยที่ผู้หญิงนั้นมีคะแนน
สูงกว่าผู้ชายอย่างมีนัยส าคัญ ในปัจจัยดังนี้ การประเมินตนเสมือนวัตถุ ( t (274) = 5.02, p< .001)
คะแนนการเฝ้าส ารวจภาพลักษณ์ทางร่างกายของตนเอง (Body Surveillance) (t (284) = 5.27, p< 
.01) คะแนนความรู้สึกอับอายในภาพลักษณ์ทางร่างกายของตนเอง (Body Shame) (t (274) = 
3.45, p< .01) และคะแนนความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของตนเอง (Appearance Anxiety) (t 
(283) = 3.80, p < .01) โดยที่คะแนนการประเมินตนเสมือนวัตถุของกลุ่มตัวอย่างผู้ชายนั้นมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ -9.59 (SD = 10.65) การเฝ้าส ารวจภาพลักษณ์ทางร่างกายของตนเอง (Body Surveillance) 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.55 (SD = 6.97) ความรู้สึกอับอายในภาพลักษณ์ทางร่างกายของตนเอง (Body 
Shame) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.79 (SD = 6.55) และคะแนนความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของ
ตนเอง (Appearance Anxiety)มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.94 (SD = 9.65) และมีการศึกษาต่อพบว่าใน
กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงนั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการกินที่ผิดปกติและอารมณ์ซึมเศร้าที่
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สัมพันธ์กับปัจจัยการประเมินตนเสมือนวัตถุในสองด้าน กล่าวคือด้านการเฝ้าส ารวจภาพลักษณ์ทาง
ร่างกายของตนเอง (Body Surveillance) ความรู้สึกอับอายในภาพลักษณ์ทางร่างกายของตนเอง 
(Body shame) และความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของตนเอง (Appearance Anxiety) แต่ใน
กลุ่มผู้ชายนั้นพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติและอารมณ์ซึมเศร้ามี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยความรู้สึกอับอายในภาพลักษณ์ทางร่างกายของตนเอง (Body Shame) และ
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของตนเอง (Appearance Anxiety) เนื่องจากในกลุ่มตัวอย่าง
ผู้หญิงนั้นมีแนวโน้มที่จะมีการประเมินตนเสมือนวัตถุที่มากกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ชาย และในกลุ่ม
ตัวอย่างผู้หญิงนั้นก็มีการค านึงถึงรูปลักษณ์ที่มากกว่ากลุ่มผู้ชายและท าให้กลุ่มผู้หญิงนั้นมีความ
พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ท าให้เกิดพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติและโรคซึมเศร้าตามมา 

David. Sarwer et al. (1998) พบว่า การมีภาพพจน์ต่อรูปลักษณ์ในทางลบมีความสัมพันธ์
กับเจตคติในทางบวกต่อการท าศัลยกรรมเสริมความงาม บุคคลที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเองใน
ด้านลบหรือมีความพึงพอใจในรูปลักษณ์ตนเองต่ า จะมองว่าการท าศัลยกรรมเสริมความงามจะท าให้
ตนมีอัตมโนทัศน์ต่อตนเองดีขึ้น 

David. Sarwer et al. (1998) ได้ท าการส ารวจธรรมชาติของความไม่พึงพอใจในภาพลักษณ์
ทางร่างกายที่มีในคนไข้ศัลยกรรมความงาม ผู้หญิงที่มองหากระบวนการทางความงามอันหลากหลาย
ก่อนการท าศัลยกรรมได้ผ่านมาตรการวัดสองแบบของภาพลักษณ์ทางร่างกาย แบบสอบถามที่
เกี่ยวข้องกับร่างกายตนเองที่มีหลากหลายมิติ หรือ MBSRQ ที่พัฒนาในปี 1990 โดย T. A. Brown, 
Cash, and Mikulka (1990) ใช้เพ่ือวัดประเมินภาพลักษณ์ทางร่างกายโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระดับของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (ตามที่ได้วัดประเมินโดยมาตรวัดการบ่งชี้ของลักษณะภายนอก) และ
ระดับของความไม่พึงพอใจของตนเอง (ตามที่ได้วัดประเมินโดยมาตรวัดการประเมินของลักษณะ
ภายนอก) คนไข้ยังได้ท าแบบทดสอบของ Rosen and Reiter (1996) ชื่อว่า แบบทดสอบความ
ผิดปกติในความกังวลทางกาย โดยจะให้รายงานด้วยตนเอง หรือ BDDE-SR ที่ซึ่งบอกระดับของความ
ไม่พึงพอใจด้วยคุณสมบัติเฉพาะส าหรับคนไข้ที่ต้องการท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม มาตรการวัดนี้
ยังสามารถเป็นแบบทดสอบความผิดปกติในความกังวลทางกายได้อีกด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับบรรทัด
ฐานที่ให้ไว้กับแบบทดสอบประเมินเหล่านี้ ผลพบว่า บุคคลก่อนการท าศัลยกรรมกล่าวว่า เหตุผลหลัก
ที่มาท าศัลยกรรมเพราะมีความไม่พึงพอใจที่เพ่ิมมากขึ้นต่อคุณลักษณะทางร่างกายบางส่วนของ
ตนเองแต่ไม่ได้มีการกล่าวถึงเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือความไม่พึงพอใจที่ เกิดขึ้นกับ
ภาพลักษณ์ทางร่างกายโดยรวมของพวกเขา การค้นพบนี้กล่าวสนับสนุนถึงบทบาทของความไม่พอใจ
ในภาพลักษณ์ทางร่างกายที่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะท าศัลยกรรม แต่ไม่ได้กล่าวสนับสนุนในเรื่อง
บทบาทของการให้คุณค่าของภาพลักษณ์ทางกาย 
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David. Sarwer et al. (1998) ส ารวจเกี่ยวกับข้อกังวลภาพลักษณ์ทางกายของผู้หญิงที่มอง
หาการท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม ในคนไข้ที่ต้องการลดขนาดของหน้าอก เมื่อเปรียบเทียบกับ
คนไข้ที่ต้องการเพ่ิมขนาดหรือเสริมหน้าอก กล่าวว่า มีความไม่พึงพอใจเกิดขึ้นแก่คนไข้ทั้งสอง
ประเภทที่มีต่อหน้าอกและภาพลักษณ์ทางร่างกายโดยรวม ซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่ในทั้งสองกลุ่มนี้ กล่าว
ว่ามีความรู้สึกที่ไม่ดีหรือในแง่ลบเกี่ยวกับหน้าอก โดยหลีกเลี่ยงการถูกมองเห็นแบบไม่ใส่เสื้อผ้าโดย
ผู้อ่ืน และมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกของหน้าอกโดยการสวมเสื้อผ้าหรือเสื้อชั้นในพิเศษ มี
จ านวนมากกว่า 20% ของกลุ่มทั้งสอง กล่าวถึงอาการที่เพ่ิมขึ้นของความวิตกกังวลและความหดหู่ 
ซึมเศร้า ในคนไชเสริมหน้าอก เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่มีหน้าอกขนาดเล็กที่ไม่ต้องการ
ท าศัลยกรรม พบว่าพวกเขามีความไม่พึงพอใจอย่างมากต่อหน้าอกของพวกเขา การศึกษาวิจัยนี้ไม่
เพียงยืนยันว่าคนไข้ศัลยกรรมตกแต่งความงามมีความไม่พึงพอใจต่อภาพลักษณ์ทางร่างกาย แต่ยัง
แนะน าว่าความไม่พึงพอใจนี้อาจเกี่ยวข้องกับอารมณ์โดยทั่วไปอีกด้วย 

Sarwer et al. (2002) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ทางร่างกาย เนื่ องมาจากการ
ท าศัลยกรรมตกแต่งความงามมีการเปรียบเทียบกับการประเมินภาพลักษณ์ทางร่างกายก่อนการ
ท าศัลยกรรมในคนไข้ศัลยกรรมตกแต่งความงามพบว่า เมื่อได้ท าการศัลยกรรมบุคคลนั้นจะมีความไม่
พึงพอใจในส่วนที่ท าศัลยกรรมลดน้อยลง นอกจากนี้พวกเขายังพบว่า ผู้ท าศัลยกรรมมีความเขินอาย
ลดลงเมื่อได้แสดงถึงส่วนที่ไปศัลยกรรมในที่สาธารณะ หรือเมื่อผู้อ่ืนสังเกตถึงสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลง
ไป อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงเหล่านี้ไม่แสดงระดับการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
หรือความไม่พึงพอใจต่อลักษณะภายนอกโดยรวม การค้นพบนี้ระบุว่าบุคคลที่ซึ่งผ่านการท าศัลยกรรม
ตกแต่งความงามอาจพบความพึงพอใจที่มีขึ้นต่อลักษณะบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงโดยการท าศัลยกรรม 
แต่ไม่ได้เป็นกับภาพลักษณ์ทางร่างกายโดยรวม ดังนั้น ศัลยกรรมตกแต่งความงามอาจเป็นการรักษาที่
เหมาะสุมเกี่ยวกับภาพลักษณ์ทางร่างกายส าหรับบุคคลที่มีความกังวลต่อลักษณะภายนอกของตนเอง 

Soest, Kvalem, Skolleborg, and Roald (2009) วิจัยเกี่ยวกับเรื่องการท าศัลยกรรมเสริม
ความงามและความสัมพันธ์ก็ระหว่างความพ่ึงพอใจในภาพลักษณ์ภายนอกของตนเองกับลักษณะ
บุคลิกภาพแบบ Extraversion ได้ท าการวิจัยบุคลิกภาพแบบ Big Five กับคนไข้หญิงที่เพ่ิงผ่านการ
ศัลยกรรมเสริมความงามมาไม่เกิน6 เดือนจ านวน 155 คน พบว่า คนไข้มีคะแนนบุคลิกภาพแบบ 
Extraversion สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหลังจากเข้ารับการผ่าตัดเพื่อเสริมความงาม 

Delinsky (2005) จากงานวิจัยของ Delinsky พบว่ามี 3 ปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อเจตคติต่อการ
ท าศัลยกรรมเสริมความงาม ปัจจัยแรกคือประสบการณ์สวนบุคคลหรือประสบการณ์จากสิ่งรอบตัว 
(Vicarious Experience) จากผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีครอบครัวหรือเพ่ือนที่ เคย
ท าศัลยกรรมเสริมความงามจะยอมรับและสนับสนุนการท าศัลยกรรมเสริมความงามมากว่า ปัจจัย
ต่อมาคือ การเข้าถึงข้อมูลจากสื่อการได้รับข้อมูลจากสื่อ เช่นการโฆษณา หรือ ข่าวสาร จะมีอิทธิพล
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ต่อการท าศัลยกรรมเสริมความงามโดยเฉพาะข้อมูลที่บอกว่าการท าศัลยกรรมเสริมความงามเป็น
ทางเลือกส่วนบุคคลที่ยอมรับได้ในการตอบสนองต่อรูปลักษณ์ที่ไม่เป็นที่พึงพอใจ และปัจจัยที่3คือ 
ปัจจัยทางบุคลิกภาพ ซึ่งพบว่าตัวแปรความส าคัญของรูปลักษณ์ต่อคุณค่าในตัวเอง  (Self-worth) 
สามารถท านายการยอมรับการท าศัลยกรรมเสริมความงามได้ดีที่สุด 

D. Henderson-King and Henderson-King (2005) ท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
เพศหญิงและชาย เพ่ือพัฒนามาตรวัดการยอมรับการท าศัลยกรรมเสริมความงามซึ่ง ได้ใช้มาตรวัด 
Objectified Body Consciousness Scale (OBCS) ของ McKinley and Hyde (1996) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับการท าศัลยกรรมเสริมความงาม และการตระหนักถึงการรับรู้ตน
เสมือนวัตถุซึ่งผลที่พบแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่รายงานว่ามีความละอายต่อร่างกายตนเอง มีความ
เป็นไปได้ที่จะคิดท าศัลยกรรมเสริมความงาม มากกว่าผู้หญิงที่ไม่มีความละอายต่อร่างกายของตนเอง 

จากงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 2 การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

มิฬา แซ่ซ่ า (2558) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของความนิยมความสมบูรณ์แบบต่อวัตถุนิยมโดยมี
การน าเสนอตนเองด้วยความสมบูรณ์แบบและการเพ่ิมคุณค่าให้ตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 380 
คน ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 4 อย่าง ได้แก่ 
มาตรวัดความนิยมความสมบูรณ์แบบ มาตรวัดการเพ่ิมคุณค่าให้ตนเอง มาตรวัดการน าเสนอตนเอง
ด้วยความสมบูรณ์แบบ และมาตรวัดความเป็นวัตถุนิยม การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามข้อตกลง
เบื้องต้นของ SEM เมื่อเปรียบเทียบโมเดลหลักกับโมเดลทางเลือก โดยเปรียบเทียบจากค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ (R²) ค่าไค-สแควร์ต่อองศาอิสระ และความแตกต่างระหว่างสถิติไค -สแควร์ พบว่า 
โมเดลทางเลือกสามารถท านายวัตถุนิยมได้ดีกว่าโมเดลหลัก โดยผลการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง
พบว่าความนิยมความสมบูรณ์แบบสามารถท านายวัตถุนิยมได้โดยความนิยมความสมบูรณ์แบบมี
อิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับวัตถุนิยม โดยผ่านการน าเสนอตนเองด้วยความสมบูรณ์
แบบ และการเพ่ิมคุณค่าให้ตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน แต่ไม่พบอิทธิพลทางตรงของความนิยมความ
สมบูรณ์ต่อวัตถุนิยม ซึ่งท าให้โมเดลนี้มีอิทธิพลส่งผ่านแบบสมบูรณ์ (Full Mediation Effects) 

จากงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงสมมติฐานที่ 3 การเห็นคุณค่าตนเองมีความสัมพันธ์กับการ
น าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

รสพร บุบผะศิริ (2558) ศึกษาเรื่องแนวโมการท าศัลยกรรมเสริมความงาม และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องของนักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดย
ใช้แบบสอบถามจ านวน 4 ส่วน ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามบุคลิกภาพ 
แบบสอบถามความภาคภูมิใจในตนเอง และแบบสอบถามแนวโน้มการท าศัลยกรรมเสริมความงาม 
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบค่าที่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนก
ทางเดียว และสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ
แนวโน้มการท าศัลยกรมเสริมความงามในระดับปานกลาง (ร้อยละ 66.4) มีความภาคภูมิใจในตนเอง
ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 63.3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการท าศัลยกรรมเสริมความงาม 
ได้แก่ แนวของสื่อที่เสพในชีวิตประจ าวัน (แนวบันเทิง แฟชั่น ความงาม) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
แนวโน้มการท าศัลยกรรมเสริมความงามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยแผนการเรียน 
(ศิลป์-ภาษา) และการรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเองซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนวโน้มการ
ท าศัลยกรรมเสริมความงามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยที่สามารถท านายระดับ
แนวโน้มการท าศัลยกรรมเสริมความงามคือ แนวของสื่อที่เสพในชีวิตประจ าวัน (แนวบันเทิง แฟชั่น 
ความงาม) และแผนการเรียน ซึ่งสามารถร่วมกันท านายได้ร้อยละ 12.5 เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยแนวโน้มการท าศัลยกรรมเสริมความงามกับข้อมูลด้านบุคลิกภาพ โดยใช้
สถิติ t-test และ One-way ANOVA พบว่า ระดับความภาคภูมิใจในตนเองไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติกับคะแนนเฉลี่ยแนวโน้มการท าศัลยกรรมเสริมความงาม 

E. Henderson-King and Henderson-King (1997) ศึกษามาตรวัดการยอมรับศัลยกรรม
เสริมความงาม (Acceptance to Cosmetic Surgery Scale) ตามแนวคิดของ Cash เกี่ยวกับสิ่งที่
ส่งผลต่อ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในเรื่องรูปลักษณ์ทั้ง 2 สาเหตุ ได้แก่ ประสบการณ์ส่วนบุคคล 
และอิทธิพลทางสังคม ซึ่งปัจจัยภายในตัวบุคคล เช่น การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นหนึ่ งใน
องค์ประกอบของมาตรวัดนี้ จากงานวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงต้องการท าศัลยกรรมเสริมความ
งามเพ่ือเติมเต็มความต้องการภายในตนเอง 

จากงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 4 การเห็นคุณค่าตนเองมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พิมพ์พลอย ธรรมโชโต (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการท าศัลยกรรมความ
งามของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์จ านวนครั้งในการการท าศัลยกรรมความงามมี 7 ปัจจัย เรียงล าดับตาม
ความส าคัญได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ 
ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการโฆษณา และด้านอิทธิพลจากบุคคล
ใกล้ชิด และปัจจัยที่พยากรณ์ปริมาณต่อครั้งในการท าศัลยกรรมความงาม มี 5 ปัจจัย เรียงตามล าดับ
ความส าคัญได้แก้ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ด้านค่านิยมในตนเอง ด้านอิทธิพล
จากผู้มีชื่อเสียง และด้านการประชาสัมพันธ์ จะเห็นได้ว่าอิทธิพลจากบุคคลหรือการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงสามารถพยากรณ์การท าศัลยกรรมความงามได้และมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ชยดล ล้อมทอง (2550) งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศัลยกรรม
ตกแต่งความงาม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย เนื่องจากเพศหญิงมีพฤติกรรมในการใช้บริการศัลยกรรมตกแต่งความงามมากกว่าเพศชาย และ
ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการศัลยกรรมตกแต่งความงามมีอายุระหว่าง 21-30 ปี รองลงมาคืออยู่ในช่วงอายุไม่
เกิน 20 และมากกว่า 41 ปี และเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 
53.3 ที่เป็นเช่นนี้เพราะบุคคลที่มีสถานภาพโสดอยู่ตัวคนเดียวไม่มีคู่ชีวิต นอกจากนี้ยังไม่มีบุตรที่
จะต้องดูแลจึงต้องใช้การศัลยกรรมตกแต่งเพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจแก่ตนเองในการดึงดูดเพศตรง
ข้าม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัวซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถสะสมเงินได้ใน
ระดับสูง ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนเดือนละ 10,001-30,000 บาท พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการศัลยกรรมตกแต่งความงามคือ เสริมสร้างความมั่นใจในตนเองโดยได้รับ
อิทธิพลจากสื่อและสภาพแวดล้อมทางสังคมในปัจจุบันเรื่องของความงามในอุดมคติ ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างจึงเลือกที่จะปรับให้เข้ากับกระแสค่านิยมสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้มากยิ่งขึ้น จึงท าให้
ตัดสินใจเลือกการศัลยกรรมตกแต่งความงามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

ศศิกานต์ ศรีสุข (2557) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ต่อการตัดสินใจท าศัลยกรรมของ
วัยรุ่น: กรณีศึกษารายการ Let Me In ศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิต โดยศึกษาประชากรที่มีอายุระหว่าง 17-25 
ปี จ านวน 200 คน จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า วัยรุ่นที่เชื่อว่าผู้ที่ได้รับการท าศัลยกรรม
จาก ทางรายการ จะต้องมีความสุขในการใช้ชีวิตมากข้ึนตามที่รายการน าเสนออย่างแน่นอน วัยรุ่นใน
กลุ่มนี้จึงมีการตัดสินใจที่จะท าศัลยกรรม เนื่องจากมีความเชื่อฝังลงไปในจิตใจแล้วว่า สิ่งที่เห็นจากใน
รายการ Let Me In ศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิตนั้นเป็นเรื่องจริง ซึ่งอาจก่อให้เกิดเป็นค่านิยมของวัยรุ่นที่มี
ต่อการท าศัลยกรรมในปัจจุบันว่าท าศัลยกรรมแล้วดีท าแล้วสวยหล่อ มีความมั่นใจ ผู้คนให้การยอมรับ 
รวมถึงประสบความส าเร็จในหน้าที่งานและการใช้ชีวิตคู่ ซึ่งค่านิยมที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเชื่อที่มีต่อ 
รายการ Let Me In ศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิตนี้เอง จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ ท าให้วัยรุ่นที่มีทัศนคติด้าน
ความเชื่อต่อ รายการ Let Me In ศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิตในระดับมากมีความต้องการที่จะตัดสินใจ
ท าศัลยกรรม ทั้งนี้กลุ่มเพ่ือนที่เป็นผู้ชักชวนให้รับชมรายการ Let Me In ศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิต หรือ
ร่วมรับชมรายการด้วยกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท าศัลยกรรมของวัยรุ่น อาจเนื่องมาจากการมี
มุมมอง ทัศนคติ และการใช้ชีวิตที่คล้ายคลึงกันของเด็กวัยรุ่น กลุ่มเพ่ือนจึงถือได้ว่าเป็นตัวแปรส าคัญ 
ที่สามารถชักน าให้บุคคลแสดงความคิดและพฤติกรรมออกมาในหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ วัยรุ่น
ยังคงเป็นช่วงวัยที่ต้องการความกลมกลืนและเป็นที่ยอมรับของพวกพ้องและเพศตรงข้าม 

Brown, Furnham, Glanville, and Swami (2007) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ท าศัลยกรรมเสริมความงามในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงจ านวน 119 คน และเพศชายจ านวน 89 
คน ช่วงอายุตั้ง 18-59 ปี พบว่า เพศหญิงมีความต้องการท าศัลยกรรมเสริมความงามมากกว่าเพศชาย 
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ปัจจัยท านายแนวโน้มการท าศัลยกรรมเสริมความงาม คือ ผู้ที่มีระดับความภาคภูมิใจในตนเองต่ า 
รองลงมาคือ การมีบุคคลใกล้ชิดที่เคยมีประสบการณ์การท าศัลยกรรมเสริมความงามมาก่อน (เพ่ือน
หรือคนในครอบครัว) ทั้งนี้ การรับสื่อต่าง ๆ ไม่ใช่ปัจจัยในการท าศัลยกรรมเสริมความงาม 

จากงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 5 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Klama (2013) ท าการศึกษา พฤติกรรมการรับประทานผักและผลไม้ โดยใช้กรอบแนวคิด
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน พบว่าตัวแปลด้านทัศนคติ  การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม โดยผ่านความตั้งใจสามารถท านายพฤติกรรมการรับประทาน
ผักและผลไม้ได้ 
 ณัชณ์ธนัน พรมมา (2558) ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือ 
สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 400 คน อายุ 21-35 ปี พบว่า
ปัจจัยด้านทัศนคติ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่ม 
อ้างอิง มีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารสุขภาพ 

จากงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 6 ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Sherry, Hewitt, Lee‐Baggley, Flett, and Besser (2004) ศึกษาความนิยมความสมบูรณ์
แบบและการน าเสนอตนเองอย่างสมบูรณ์แบบ (Perfectionistic Self-presentation) ที่ส่งผลต่อ
ความคิดจะท าศัลยกรรมเสริมความงาม จากการวิจัยนี้ พบว่า ความนิยมความสมบูรณ์แบบตามความ
คาดหวังของสังคม (Socially Prescribed Perfectionism) การส่งเสริมตนเองด้วยความสมบูรณ์
แบบ (Perfectionistic Self-promotion) และการไม่แสดงความไม่สมบู รณ์ แบบของตนเอง 
(Nondisplay of Imperfection) สัมพันธ์กับความคิดจะท าศัลยกรรมเสริมความงามอย่างมีนัยส าคัญ 
และความนิยมความสมบูรณ์แบบตามความคาดหวังของสังคมท านายความคิดจะท าศัลยกรรมเสริม
ความงาม โดยมีการส่งเสริมตนเองด้วยความสมบูรณ์แบบ และการไม่แสดงความไม่สมบูรณ์แบบของ
ตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

จากงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 7 การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์
ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร และสมมติฐานที่ 8 การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Brown et al. (2007) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าศัลยกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สื่อ
ที่ดึงดูดต่อการท าศัลยกรรม ความต้องการที่จะมีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม และผู้ที่มีค่าดัชนีมวล
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กาย (BM) ที่ไม่ได้มาตรฐานปัจจัยการท าศัลยกรรมของสตรีวัยกลางคนชาวอังกฤษ จ านวน 204 คน 
ในหัวข้อ Factors that Motivate People to Undergo Cosmetic Surgery พบว่า ปัจจัยที่ท าให้
กลุ่มตัวอย่างอยากท าศัลยกรรม ได้แก่ ความเชื่อว่าจะท าให้ตัวเองดูดีขึ้น การบริโภคสื่อที่เกี่ยวข้องกับ
การท าศัลยกรรม ความพึงพอใจในรูปร่างของตัวเอง และการดึงดูดทางเพศ 

จากงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 9 ทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงามมี
ความสัมพันธ์กับความตั้ งใจศัลยกรรมความงามบนใบหน้ าของผู้ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.6 สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมีความสัมพันธ์กับการน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรม
ความงามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 3 การเห็นคุณค่าตนเองมีความสัมพันธ์กับการน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 4 การเห็นคุณค่าตนเองมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงาม
ของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 5 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรม
ความงามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 6 ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการ
ศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 7 การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการ
ศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 8 การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ
ศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 9 ทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงามมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจศัลยกรรม
ความงามบนใบหน้าของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 10 การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ และ ทัศนคติที่มีต่อ
การศัลยกรรมความงาม สามารถร่วมกันพยากรณ์ความตั้งใจศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 



 

 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษางานวิจัยเรื่องสมการโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความตั้งใจ
ท าศัลยกรรมความงามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ มีรูปแบบการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) 
และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

3.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
3.2 ประชากรและการกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
3.2.3 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.3.1 โครงสร้างของเครื่องมือ 
3.3.2 เกณฑ์การให้คะแนน 
3.3.3 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ 

3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
3.5.2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's Correlation 

Coefficient) 
3.5.3 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 

Equation Modeling-SEM) 
3.6 การน าเสนอข้อมูล 
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3.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยสมการ
โครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังภาพที่ 3.1 

 

 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

การเห็นคุณค่าตนเอง 
(Self-Esteem) 

การรับรู้ 
ตัวตนเสมือนวัตถ ุ

(Self-Objectification) 

ความตั้งใจ 
(Intention) 

ทัศนคติต่อการศัลยกรรม
ความงาม (Attitude) 

การน าเสนอตัวตน 
บนสื่อออนไลน์ 

(Self-Presentation) 

การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง (Subjective 

Norm) 

ความสามารถ 
ในการควบคุมพฤติกรรม 
(Perceived Behavioral 

Control) 

H1 

H2 
H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 

H9 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีความตั้งใจท าการศัลยกรรม

ความงาม ในช่วงปี 2559-2562 และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามหลักทางสถิติด้วยการแปรผันตามกันระหว่างขนาดกลุ่มตัวอย่างกับความคลาดเคลื่อนที่
เกิดข้ึนจากการสุ่มตัวอย่าง 

 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหาครที่มีความตั้งใจ

ท าศัลยกรรมความงามที่แน่ชัด จึงค านวณหากลุ่มตัวอย่างจากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ 
Cochran (1977) ได้ก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และรับค่าความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 
โดยใช้สูตรในการค านวณหากลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

n =  
P(1 − P)Z2

e2
 

 

เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเลือก 

  P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยก าลังสุ่ม .50 

  Z แทน ระดับความเชื่อม่ันที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96  
    ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (ระดับ .05) 

  e แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = .05 

โดยค่า P ต้องไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงจะอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือได้ 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550)  
 

แทนค่า 

n =
(.05)(1 − .5)(1.96)2

(.05)2
 

 

n = 384.16 



59 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณสูตรดังกล่าวต้องมีอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถ
ประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ เพ่ือ
ความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึ งใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 409 
ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขก าหนด คือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง 

 
3.2.3 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีแบบความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 เลือกกลุ่มเกี่ยวกับการศัลยกรรมความงามบนเฟซบุ๊ก (Facebook Groups) ที่มีผู้ใช้

ในประเทศไทย และเป็นกลุ่มที่ตั้งค่าแบบกลุ่มส่วนตัว (Private Group) เนื่องจากกลุ่มประเภทนี้ 
จะต้องตอบค าถามเพ่ือคัดเลือกสมาชิกในการเข้าร่วมกลุ่ม ซึ่งค าถามโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผู้มี
ความสนใจในการท าศัลยกรรมความงาม และมีกฎระเบียบของกลุ่มที่ชัดเจน (เช่น ห้ามโฆษณา ห้าม
ขายของ เป็นต้น) แตกต่างจากกลุ่มสาธารณะ (Public Group) ที่สมาชิกสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ทันที 
ไม่มีกฎระเบียบในการเข้าร่วมกลุ่ม 

 
ตารางที่ 3.1 รายชื่อกลุ่มเก่ียวกับการศัลยกรรมความงามบนเฟซบุ๊ก (Facebook Groups) 

ชื่อกลุ่มบนเฟซบุ๊ก (Facebook Groups) จ านวนสมาชิก ประเภทกลุ่ม 

1) ศัลยกรรมความงาม 188,351 สมาชิก กลุ่มส่วนตัว 

2) ศัลยกรรมสวยบอกต่อ 244,345 สมาชิก กลุ่มส่วนตัว 

3) รอบรู้เรื่องศัลยกรรม 395,629 สมาชิก กลุ่มส่วนตัว 

4) ศัลยกรรมสวยปลอดภัย 106,274 สมาชิก กลุ่มส่วนตัว 

5) ครบเครื่องเรื่องศัลยกรรม   83,721 สมาชิก กลุ่มส่วนตัว 

6) ศัลยกรรมสวยด้วยแพทย์   59,654 สมาชิก กลุ่มส่วนตัว 

7) แชร์ประสบการณ์ศัลยกรรม   33,604 สมาชิก กลุ่มส่วนตัว 

8) ศัลยกรรมความงาม ราคาที่คุณพอใจ 269,808 สมาชิก กลุ่มส่วนตัว 

 

ขั้นที่ 2 สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก เพ่ือเลือก
กลุ่มท่ีจะเป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

1) ศัลยกรรมสวยบอกต่อ 
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2) รอบรู้เรื่องศัลยกรรม 
3) ศัลยกรรมสวยปลอดภัย 
4) ศัลยกรรมความงาม ราคาที่คุณพอใจ 

ขั้นที่  3 เมื่อสุ่มกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้ วิจัยจะส่งแบบสอบถามในรูปแบบลิงค์ (Link) ที่
เชื่อมโยงเว็ปไซต์แบบสอบถามออนไลน์ สร้างขึ้นด้วยระบบ Google Form ไปยังกลุ่มบนเฟซบุ๊ก ซึ่ง
แบบสอบถามจะมีค าถามคัดกรองในส่วนแรกสุดเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ขั้นที่ 4 ผู้วิจัยจะท าการสุ่มตัวอย่างด้วยทฤษฎีไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability) โดย
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนด โดยจะคัดเลือก
จากค าถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างคือ ต้องเป็นผู้ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (Online Social Network) และมีความสนใจหรือตั้งใจจะท าศัลยกรรมความงาม ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลจนได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 409 ตัวอย่าง จึงปิดรับแบบสอบถาม 

 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

3.3.1 โครงสร้างเครื่องมือและแบบสอบถาม 
การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จึงสร้าง

แบบสอบถามขึ้นจากการทบทวนทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาประยุกต์สร้าง
แบบสอบถามเพ่ือสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ให้สอดคล้องกับสมมติฐานและกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 ชุด ซึ่งแบบสอบถามจะเป็นแบบ
ค าถามลักษณะปลายปิด (Close End Question) ได้ระบุค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ 
และแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ส่วน โดยได้คัดเลือกข้อค าถามในแต่ละปัจจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) มีจ านวน 6 ข้อ เป็นค าถามที่มีหลายตัวเลือก (Multiple 
Choices Question) ให้เลือกเพียงค าตอบเดียว 

ส่วนที่ 2 ชุดค าถามเกี่ยวกับการน าเสนอตัวตน ซึ่งเป็นการน าเสนอตัวตนบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ จึงใช้ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือเป็นค าถามตรวจสอบ
รายการ (Check List) ค าถามที่มีหลายตัวเลือก (Multiple Choices Question) ใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) จ านวน 3 ข้อ และค าถามเกี่ยวกับการน าเสนอตัวตน 6 
ข้อ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทมาตรวัดแบบมาตรอับดับ (Ordinal Scale)  

ส่วนที่ 3 ชุดค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ มีทั้งหมดจ านวน 6 ข้อ โดยใช้ระดับ
การวัดข้อมูลประเภทมาตรวัดแบบมาตรอับดับ (Ordinal Scale) 
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ส่วนที่ 4 ชุดค าถามเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าตนเอง มีทั้งหมดจ านวน 6 ข้อ โดยใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทมาตรวัดแบบมาตรอับดับ (Ordinal Scale) 

ส่วนที่ 5 ชุดค าถามเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับการ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติ ค าถามเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรม และค าถาม
เกี่ยวกับความตั้งใจท าศัลยกรรมความงาม มีทั้งหมดจ านวน 17 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
มาตรวัดแบบมาตรอับดับ (Ordinal Scale) 

 
ตารางที่ 3.2 จ านวนข้อค าถามทั้งหมดเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความ

งามและการน าเสนอตัวตน 

ล าดับ ค าถามปัจจัยต่าง ๆ จ านวน ผู้วิจัย 
1 การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ 6 กมลกานต์ จีนช้าง (2553) 
2 การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ 6 McKinley and Hyde (1996) 
3 การเห็นคุณค่าในตนเอง 6 ทินกร วงศ์ปการันย์ (2554) 
4 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 4 Ajzen (1991) 
5 ความสามารถในการควบคุม 5 Ajzen (1991) 
6 ทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงาม 6 D Henderson-King and 

Henderson-King (2005) 
7 ความตั้งใจท าศัลยกรรมความงาม 2 Ajzen (1991) 

รวม  41  

 
ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ในการท าศัลยกรรมความงาม มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด
แบบหลายตัวเลือก ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการน าเสนอตัวตน ซึ่งเป็นการน าเสนอตัวตนบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แบบสอบถามมาจากแบบวัดการน าเสนอตัวตนด้วยความสมบูรณ์
แบบ Perfectionistic Self-Presentation (PSP) (กมลกานต์ จีนช้าง, 2553) ผู้วิจัยปรับค าถามเป็น
การน าเสนอตัวตนในแนวทางบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เข้ากับบริบทของงานวิจัย 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ ผู้วิจัยใช้มาตรวัดการประเมินตัวตน
เสมือนวัตถุ Objectified Body Consciousness Scale (OBC) ของ McKinley and Hyde (1996) 
แบ่งมาตรวัดออกเป็น 3 มาตรย่อย ได้แก่ ด้านการเฝ้าส ารวจร่างกายของตน (Body Surveillance) 
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ด้านความอับอายในภาพลักษณ์ทางกายของตน (Body Shame) และด้านการควบคุมภาพลักษณ์ทาง
กายของตน (Control Belief)  

ส่วนที่ 4 ชุดค าถามเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าตนเอง ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แบบสอบถามมาจาก
แบบวัด Rosenberg’s Self-Esteem Scale (RSES) ของ Rosenberg เป็นเครื่องมือมาตรฐาน แปล
เป็นภาษาไทยโดย ทินกร วงศ์ปการันย์ (2554) ซึ่งแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (Forward 
Translation) โดยผู้ นิ พนธ์  และแปลจากภาษาไทยกลับ ไป เป็ นภาษาอังกฤษ  (Backward 
Translation) อีกครั้งโดยอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษผู้ไม่คุ้นเคยกับแบบวัดนี้ พบว่าความหมายคงเดิม  

ส่วนที่ 5 ชุดค าถามเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับการ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ค าถามเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติ 
และค าถามเกี่ยวกับความตั้งใจท าศัลยกรรมความงาม  

ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ข้อค าถามจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
Theory of Planned Behavior ในส่วนของ Subjective Norms (SN) ของ Ajzen (1991) มาปรับ
ค าถามเพ่ือให้เข้ากับบริบทของงานวิจัย 

ด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ข้อค าถามจากทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน Theory of Planned Behavior ในส่วนของ การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) ของ Ajzen (1991) มาปรับค าถามเพ่ือให้เข้า
กับบริบทของงานวิจัย 

ด้านทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงาม ผู้วิจัยประยุกต์ใช้มาตรวัดการยอมรับการ
ท าศัลยกรรมความงาม Acceptance of Cosmetics Surgery Scale (ACSS) ของ D. Henderson-
King and Henderson-King (2005) ศึกษาข้อค าถามจากแบบสอบถามทัศนคติต่อการศัลยกรรม
ความงาม Cosmetics Surgery Attitude Questionnaire (CSAQ) ของ Sarwer et al. (2005) 

ด้านความตั้งใจท าศัลยกรรมความงาม เป็นข้อค าถาม ปรับจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพ่ือ 
ถามถึงแนวโน้มความตั้งใจในการท าศัลยกรรมความงาม 
 

3.3.2 เกณฑ์การให้คะแนน 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์

และสร้างแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (5 Point Likert Scale) 
(Likert, 1932) ซึ่งข้อค าถามที่ได้เรียบเรียงและรวบรวมมาจากการทบทวนวรรณกรรม และปรับใช้
มาตรวัดบางส่วนของนักวิชาการท่ีมีอยู่เดิมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษานี้ 

แบบสอบถามได้ก าหนดมาตรวัดในการสร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับดังนี ้
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คะแนน     การแปลความหมาย 
     5  หมายถึง   เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
     4  หมายถึง   ค่อนข้างเห็นด้วย 
     3  หมายถึง   เฉย ๆ 
     2  หมายถึง   ไม่ค่อยเห็นด้วย 
     1  หมายถึง   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
วิธีการแปรผลแบบทดสอบส่วนนี้ได้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน เป็นดัชนีในการแบ่งระดับการ

ประเมินซึ่งก าหนดเป็น 5 ระดับ ในแต่ละระดับมีค่าพิสัยที่ได้จากการค านวณจากสูตรตามหลักวิธีแบ่ง
ชั้นตามรายละเอียดของ Best and Kahn (1998) ดังนี้ 
 

พิสัย  = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

     

= 
5−1

5
 

     
= 0.80 

 
 จากการค านวณพบว่า ความห่างแต่ละช่วงเท่ากับ 0.80 จึงน ามาก าหนดเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินตัวแปรต่าง ๆ ตามเกณฑ์ท่ีนักวิชาการก าหนดไว้ (พัชนี เชยจรรยา, 2558) ดังนี้ 
 
ตารางที ่3.3 เกณฑ์การอธิบายตัวแปร 

ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับของตัวแปร 

4.21–5.00 ระดับมากท่ีสุด 

3.41–4.20 ระดับมาก 

2.61–3.40 ระดับปานกลาง 

1.81–2.60 ระดับน้อย 

1.00–1.80 ระดับน้อยที่สุด 
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3.3.3 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอให้กรรมการที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือ

ตรวจแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
2) ผู้วิจัยท าการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว น าเสนอประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความถูกต้องของค าถามก่อนน าไปทดลองใช้ 

3) น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความสมบูรณ์อีกครั้งและท าการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) ของเครื่องมือการวิจัยโดยน าไปลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่ประชากร
เป้าหมายแต่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน ได้แก่ กลุ่มผู้หญิงที่ใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ (Social 
Network Online) ในจังหวัดอ่ืน ๆ จ านวน 40 คน แล้วน าผลมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
เท่ากับ 0.971 โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบัด (Cronbach) 
ได้ค่าความเชื่อมั่น (Alpha Conbach's Coefficient) ของตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ 
Cronbach's Alpha Coefficient โดยจะคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า C ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป เพราะเป็น
ค าถามที่กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนตอบไปในทิศทางเดียวกัน จึงถือว่าเป็นข้อค าถามที่มีความเชื่อถือได้ 
(Cronbach, 1990)  

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นทางออนไลน์
คือ Google Form เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 
จะต้องเป็นผู้ท าแบบสอบถามด้วยตนเองผ่านลิ้งค์ (Link) https://forms.gle/8ag7AAsZp5bNdtU46 
บน Google Form โดยผู้วิจัยส่งลิ้งค์ดังกล่าวแก่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 
ทั้งทาง Facebook Fanpage ที่มีการรีวิวศัลยกรรมความงาม กลุ่มสาธารณะบน Facebook เกี่ยวกับ 
ความรู้ด้านการศัลยกรรมความงาม ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน พฤษภาคม–มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งหมดไปด าเนินการลงรหัส (Coding) แล้ว
น าไปประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS For Windows เพ่ือท าการวิเคราะห์ทางสถิติ และใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ ดังนี้  

1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ การใช้ตารางแจกแจง
ความถี่ (Frequency) แสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แสดงผลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean; X) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) เพ่ืออธิบายตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร 

2) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's Correlation Coefficient) 
เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ โดยผู้วิจัยอาศัยเกณฑ์การแปลความหมายค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ดังนี้ (ยุทธ ไทยวรรณ์, 2556) 
 
ตารางที่ 3.4 เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's 

Correlation Coefficient) 

ล าดับ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ความหมาย 

1 0.90–1.00 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงมาก 

2 0.70–0.90 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 

3 0.50–0.70 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

4 0.30–0.50 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 

5 0.00–0.30 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ ามาก 

 
3) การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 

Modeling-SEM) การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตัวแบบสมการ
โครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยทบทวนจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ในส่วนนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling-SEM) 
โดยประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลด้วยวิธีประมาณค่าสูงสุด (Maximum Likelihood Estimates 
-MLE) และค่าดัชนีต่าง ๆ เป็นค่าสถิติในการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยอาศัยเกณฑ์บ่งชี้ความสอดคล้องในการตรวจสอบโมดลสมการเชิงโครงสร้าง ทั้งนี้หากผล
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การตรวจมีค่าดัชนีผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้มากกว่า 3 ดัชนีขึ้นไป จากท้ังหมด 11 ดัชนีแสดงว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) ยุทธ ไทยวรรณ์ (2556) โดยดัชนีที่ผู้วิจัยน ามาใช้
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีทั้งสิ้น 11 ดัชนี (ดังปรากฏในตารางที่ 
3.5) ทั้งนี้ต้องมีค่าดัชนีวัดความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 3 ค่าดัชนีขึ้นไป จึงถือว่าโมเดลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่ 3.5 สถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling-SEM) 

ล าดับ ค่าสถิติวัดความสอดคล้อง เกณฑ์ความสอดคล้อง 

1 ค่า  2 มากกว่า 0.05 

2 ค่า  2 /df น้อยกว่า 3.00 

3 ค่าดัชนี Goodness of Fit Index (GFI) มากกว่า 0.90 

4 ค่าดัชนี Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) มากกว่า 0.90 

5 ค่าดัชนี Comparative Fit Index (CFI) มากกว่า 0.90 

6 ค่าดัชนี Normed Fit Index (NFI) มากกว่า 0.90 

7 ค่าดัชนี None-Normed Fit Index (NNFI) มากกว่า 0.90 

8 ค่าดัชนี Incremental Fit Index (IFI) มากกว่า 0.90 

9 ค่าดัชนี Relative Fit Index (RFI) มากกว่า 0.90 

10 ค่าดัชนี Root Mean Square Residual (RMR) น้อยกว่า 0.05 

11 ค่าดัชนี Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

น้อยกว่า 0.05 

 

แหล่งที่มา: ยุทธ์ ไทยวรรณ์, 2556, น. 228. 
 

3.6 การน าเสนอข้อมูล 

ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลที่ ได้จากการวิจัยครั้งนี้ตามหัวข้อที่สอดคล้องกับปัญหาน าวิจัย 
วัตถุประสงค์การวิจัย และสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยอาศัยการวิเคราะห์เพ่ือยืนยันผลที่ได้จากการ
วิจัยจากกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะการน าเสนอรายงานการวิจัยโดยน าข้อมูล
ที่วิเคราะห์ผลมาน าเสนอเพ่ือตอบปัญหาน าวิจัยที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
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1) ปัจจัยการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ ทัศนคติต่อการ
ศัลยกรรมความงาม และความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 

2) ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของ
ผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครมีลักษณะอย่างไร และมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
 



 

 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเรื่องสมการโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรม
ความงามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยการรับรู้
ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ ทัศนคติต่อการศัลยกรรมความงาม และ
ความตั้ ง ใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้ าของผู้บ ริ โภคที่ ใช้ สื่ อสั งคมออนไลน์ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่า
ตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การน าเสนอตัวตน
บนสื่อสังคมออนไลน์ ทัศนคติต่อการศัลยกรรมความงาม และความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบน
ใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่มีต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของ
ผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยน าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาบูรณการสร้างเป็นแบบจ าลองปัจจัยที่ร่วมท านายความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของ
ผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องแบบจ าลอง
ข้อมูลเชิงประจักษ์  ระเบียบวิธีวิจัยที่ ใช้ในการศึกษาเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ใช้วิธีการส ารวจ ท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีความตั้งใจท าการศัลยกรรมความงาม ในช่วงปี 2559-
2562 และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมจ านวน 409 ตัวอย่าง 
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สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถี่
ของข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย ค่าแปรปรวน ค่าความเบ้ 
และค่าความโด่ง ท าการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) มีการใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ ประกอบด้วย วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis หรือ 
CFA) และวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (System Equation Model: SEM)  ตรวจสอบความกลมกลืน
ของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) โดยผู้วิจัยท าการตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Assessment of Model Fit) โดยดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบด้วย ดัชนีค่า  Chi-square, CMIN/df., 
CFI, GFI, IFI, NFI, AGFI, RMSEA และ RMR โดยเกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ของโมเดล ประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ น าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและการแปลผลในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย สรุปผลงานวิจัยได้เป็น 6 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 4.2 ผลวิเคราะห์เชิงพรรณนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงาม

บนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนที่ 4.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ

ตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนที่ 4.4 การวิเคราะห์ตรวจสอบสหสัมพันธ์ตัวแปรแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ

ตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ส่วนที่  4.5 การวิเคราะห์สมการโครงสร้างแบบจ าลองปัจจั ยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ

ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ส่วนที่ 4.6 สรุปผลทดสอบสมมติฐานสมการโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ

ตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่

น าเสนอในบทที่ 4 นี้ ผู้วิจัยกล่าวถึงการก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม หลังจากนั้นจะน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับของวัตถุประสงค์ของการวิจัยก าหนดสัญลักษณ์ของโมเดลเชิงสาเหตุของ
เครื่องหมายที่ใช้ ดังนี้ 
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1) สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
      แทน ตัวแปรที่สังเกตได้ 
 
 
      แทน ตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบ 
 
 
      แทน ตัวแปรความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
 
 

แทน ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน 
 

 
n หมายถึง จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

x  หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
SD หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
C.V. หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variation) 
r. หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) 


2 หมายถึง ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square)  

λ  หมายถึง น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
e. หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Error) ของตัวบ่งชี้ 

Sig. หมายถึง ค่าความน่าจะเป็นส าหรับบอกนัยส าคัญทางสถิติ 
df. หมายถึง ค่าองศาอิสระ 
R2 หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกก าลังสอง 
** หมายถึง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001   
* หมายถึง อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

CFI หมายถึง ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (Comparative Fit Index)  
GFI หมายถึง ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI)  
AGFI หมายถึง ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้ไขแล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index)  
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RMSEA หมายถึง ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า 
(Root Mean Square Error of Approximation)  

SRMR หมายถึง ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนในรูปความคลาดเคลื่อน หรือ รากท่ีสองของ
ค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized Root Mean 
Square Residual)  

NFI หมายถึง ดัชนีความกลมกลืนประเภทเปรียบเทียบกับรูปแบบอิสระ (Normed Fit Index)  
IFI หมายถึง ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบกับรูปแบบฐาน (Incremental Fit Index)  

CFA หมายถึง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  
EFA หมายถึง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis)  
AVE หมายถึง ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ 
CR. หมายถึง ค่าความเท่ียงรวม 

2) ความหมายและตัวย่อของตัวแปรงานวิจัย 
SO1 คือ การส ารวจและใส่ใจในรูปลักษณ์ของตนเองอยู่เสมอ 
SO2 คือ การใหค้วามส าคัญกับรูปลักษณ์ที่สวยงามมากกว่ารูปลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติ 
SO3 คือ ความรู้สึกพอใจเมื่อสามารถควบคุมรูปลักษณ์ของตนเองได้ 
SO4 คือ ต้องดูดีได้มากขึ้นอีก 
SO5 คือ ความละอายใจเมื่อไม่สามารถปรับปรุงรูปลักษณ์ให้ดูดีขึ้นได้ 
SO6 คือ เปรียบเทียบรูปลักษณ์ของตนเองกับผู้อ่ืน 
SE1 คือ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
SE2 คือ มีความเคารพและนับถือตนเองอย่างมาก 
SE3 คือ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
SE4 คือ คิดว่ามีข้อดีในตนเองหลายประการ 
SE5 คือ มีความสามารถจะท าสิ่งต่าง ๆ ได้เหมือนผู้อ่ืน 
SE6 คือ มีความพึงพอใจในตนเองโดยรวม 
SN1 คือ บุคคลรอบข้างโดยส่วนใหญ่สนใจท าศัลยกรรมความงาม 
SN2 คือ บุคคลรอบข้างแนะน าให้ท่านท าศัลยกรรมความงาม 
SN3 คือ มักปรึกษาบุคคลรอบข้างเก่ียวกับรูปลักษณ์ของตนเอง 
SN4 คือ บุคคลรอบข้างมีส่วนท าให้ท่านสนใจท าศัลยกรรมความงาม 
PBC1 คือ คิดว่าตนเองมีความพร้อมจะท าศัลยกรรมความงามได้อย่างแน่นอน 
PBC2 คือ เตรียมตัวได้เป็นอย่างดีหากจะท าศัลยกรรมความงาม 
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PBC3 คือ สามารถท าศัลยกรรมความงามได้โดยไม่เดือดร้อน 
PBC4 คือ สามารถดูแลตนเองหลังการท าศัลยกรรมความงามได้ 
PBC5 คือ ทราบถึงผลลัพธ์และความเสี่ยงของการศัลยกรรมความงาม 
AT1 คือ การศัลยกรรมความงามช่วยเสริมบุคลิกภาพ 
AT2 คือ การศัลยกรรมความงามช่วยเสริมดวงและโหงวเฮ้ง 
AT3 คือ การศัลยกรรมความงามท าให้สวยเหมือนบุคคลตัวอย่างชื่นชอบ 
AT4 คือ การศัลยกรรมความงามช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีให้แก่ตนเอง 
AT5 คือ การศัลยกรรมความงามช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกาย 
AT6 คือ การศัลยกรรมความงามมีความจ าเป็นต่อชีวิต 
IN1 คือ มีความตั้งใจจะท าศัลยกรรมความงาม 
IN2 คือ มีความคิดจะท าศัลยกรรมความงามในอนาคต 
SP1 คือ มักส่งเสริมตนเองหรือโปรโมทตนเองบนสื่อสังคมออนไลน์ 
SP2 คือ อัพโหลดรูปภาพของตนเองลงสื่อสังคมออนไลน์เป็นประจ า 
SP3 คือ ต้องการให้เพื่อน ๆ หรือผู้อื่นชื่นชอบการน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ 
SP4 คือ สร้างตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ให้แตกต่างจากในชีวิตจริง 
SP5 คือ น าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ในด้านบวกเท่านั้น 
SP6 คือ ต้องการให้ผู้อ่ืนรับรู้ถึงภาพลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ 

3) เกณฑ์ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ค่า Chi-square (χ2-test) ควรมีค่าน้อยกว่า  2.00 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูล เชิงประจักษ์  ตามแนวคิดของ Bollen (1989); Hair, Black, Babin, and 
Anderson (2010); Joreskog and Sorbom (1997)  

ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (Comparative Fit Index: CFI) การพิจารณา
ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ โดย  CFI ที่ดีควรมีค่า 0.90 ขึ้นไป แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Hair et al. (2010) 

ดัชนีวัดความกลมกลืน  (Goodness of Fit Index: GFI) เป็นการแสดงถึงปริมาณความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้ด้วยโมเดล ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Hair 
et al. (2010) และ Mueller (1996) ค่าที่ดีควรมีค่า 0.90 ขึ้นไป แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ 

ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้ไขแล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) เป็น
การแสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้ด้วยโมเดลปรับแก้ด้วยองศา
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ความเป็นอิสระ ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Hair et al. (2010) และ Mueller (1996) 
ค่าที่ดีควรมีค่า 0.90 ขึ้นไป หรือมากกว่า 0.80 ตามแนวคิด Gefen, Straub, and Boudreau 
(2000) ถือว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ 

ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า  (Root Mean 
Square Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าสถิติที่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยค่า 
RMSEA ที่ดีควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 หรือมีค่าระหว่าง 0.05 ถึง 0.08  

ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนในรูปความคลาดเคลื่อน หรือ รากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลัง
สองของส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) ควรมีค่าน้อย
กว่า 0.05 จึงจะสรุปได้ว่าโมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

ดัชนีความกลมกลืนประเภทเปรียบเทียบกับรูปแบบอิสระ (Normed Fit Index; NFI) โดยค่า 
NFI ที่ยอมรับได้ควรมีค่ามากกว่า 0.90 จึงแสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ ซึ่ง
เป็นผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Hair et al. (2010) 

ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบกับรูปแบบฐาน (Incremental Fit Index; IFI) ควรมีค่า
มากกว่า 0.90 จึงแสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ ผลของค่าดัชนีเป็นไปตาม
แนวคิดของ Hair et al. (2010) 
 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

4.1.1 ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยน าเสนอในรูปแบบจ านวนและร้อยละ มีผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.1 ถึง 
ตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (จ าแนกตามเพศ) 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

หญิง 352 86.1 

ชาย 43 10.5 

ผู้มีความหลากหลายทางเพศ 14 3.4 

รวม 409 100 
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 จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 409 คน เป็นเพศหญิง มีจ านวนทั้งสิ้น 
352 คน คิดเป็นร้อยละ 86.1 รองลงมาเป็นเพศชายมีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และผู้มี
ความหลากหลายทางเพศจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (จ าแนกตามอายุ) 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18–25 ปี 225 55 

26–30 ปี 69 16.9 

31–35 ปี 68 16.6 
มากกว่า 35 ปี 47 11.5 

รวม 409 100 

 
 จากตารางที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 409 คน เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18–25 ปี จ านวน 
225 คน คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงคือผู้มีอายุตั้งแต่ 26–30 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 
รองลงมาคือผู้มีอายุตั้งแต่ 31–35 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 และผู้มีอายุมากกว่า 35 ปี 
มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5  
 
ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (จ าแนกตามระดับการศึกษา) 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 106 25.9 

ระดับปริญญาตรี 232 56.7 

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 71 17.4 

รวม 409 100 

 
 จากตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 409 คน เป็นผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมาคือผู้มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 106 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.9 และ ผู้มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 71 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.4 
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ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (จ าแนกตามอาชีพ) 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 128 31.3 

ธุรกิจส่วนตัว 69 16.9 

พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ 136 33.3 
อาชีพอิสระ (Freelance) 76 18.6 

รวม 409 100 

 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 409 คน เป็นผู้มีอาชีพเป็นพนักงาน
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ จ านวน 136 คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาเป็นผู้มีอาชีพเป็น
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมาเป็นผู้มีอาชีพอิสระ (Freelance) 
จ านวน 76 คิดเป็นร้อยละ 18.6 และเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวมีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.9  
 

ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 15,000 บาท 126 30.8 

15,000 25,000 บาท 122 29.8 

25,001–35,000 บาท 48 11.7 

35,001–45,000 บาท 37 9 
มากกว่า 45,000 บาท 76 18.6 

รวม 409 100 
 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 409 คน เป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 
15,000 บาท จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมาคือผู้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000–
25,000 บาท จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมาคือผู้มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 45,000 
บาท จ านวน 76 คิดเป็นร้อยละ 18.6 รองลงมาคือผู้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 25,001–35,000 บาท 
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จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 และผู้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 35,001–45,000 บาท มีจ านวน
น้อยที่สุด จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า จ านวน 409 กลุ่มตัวอย่าง ใน
ด้านเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวนทั้งสิ้น 352 คน คิดเป็นร้อยละ 86.1 รองลงมาเป็นเพศชายมี
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และผู้มีความหลากหลายทางเพศจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.4 โดยมีอายุในช่วงอายุ 18–25 ปี จ านวน 225 คน คิดเป็น ร้อยละ 55.01 รองลงมา อายุ 26–30 ปี 
จ านวน 69 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.87 และอายุ 31–35 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.63 
และมากกว่า 35 ปี ขึ้นไป จ านวน 47 คน คิดเป็น ร้อยละ 11.49 และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 232 คน คิดเป็น ร้อยละ 56.72 รองลงมา 
ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 106 คน คิดเป็น ร้อยละ 25.92 และ
ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 71 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.36 โดยส่วนใหญ่มี
อาชีพเป็นพนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/รับราชการ จ านวน 136 คน คิดเป็น ร้อยละ 33.25 รองลงมา 
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 128 คน คิดเป็น ร้อยละ 31.30 และอาชีพอิสระ (Freelance) จ านวน 76 
คน คิดเป็น ร้อยละ 18.58 น้อยสุด ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 69 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.87  โดยมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 15,000 บาท มากสุด จ านวน 126 คน คิดเป็น ร้อยละ 30.81 รองลงมา 
15,000–25,000 บาท จ านวน 122 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.83 และ มากกว่า 45,000 บาท จ านวน 
76 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.58 และ 25,001–30,000 บาท จ านวน 48 คน คิดเป็น ร้อยละ 11.74 
น้อยสุด 30,001–45,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็น ร้อยละ 9.05 ตามล าดับ 
 

4.1.2 พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประสบการณ์ท าศัลยกรรมความงาม 

ความตั้งใจท าศัลยกรรมความงาม และพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยน าเสนอในรูปแบบ
จ านวนและร้อยละ มีผลการวิเคราะห์ดังตารางที ่4.6 ถึง ตารางที่ 4.10 

 
ตารางที่ 4.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (จ าแนกตามประสบการณ์การท าศัลยกรรม) 

ประสบการณ์การท าศัลยกรรมความงาม จ านวน ร้อยละ 

เคย 259 63.3 

ไม่เคย 150 36.7 

รวม 409 100 
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 จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 409 คน เป็นผู้ที่เคยท าศัลยกรรมความ
งามจ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 รองลงมาคือผู้ที่ไม่เคยท าศัลยกรรมความงาม จ านวน 150 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (จ าแนกตามความตั้งใจท าศัลยกรรม) 

ความตั้งใจท าศัลยกรรมความงาม จ านวน ร้อยละ 
ตา 90 22 

จมูก 200 48.9 

ปาก 106 25.9 
คาง 142 34.7 
คิ้ว 34 8.3 

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
 
จากตารางที่ 4.7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 409 คน มีความตั้งใจท าศัลยกรรมในส่วน

ของ จมูก จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 48.9 รองลงมาคือในส่วนของ คาง จ านวน 142 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.7 รองลงมาคือในส่วนของ ปาก จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9 รองลงมาคือใน
ส่วนของ ตา จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และในส่วนของ คิ้ว มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.3  
 
ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (จ าแนกตามประเภทการใช้สื่อสังคมออนไลน์) 

สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้งาน จ านวน ร้อยละ 

Facebook 403 98.5 

Twitter 134 32.8 

Instagram 295 72.1 

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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จากตารางที่ 4.8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 409 ใช้สื่อสังคมออนไลน์คือเฟซบุ๊ค 
(Facebook) จ านวน 403 คน คิดเป็นร้อยละ 98.5 รองลงมาคืออินสตาแกรม (Instagram) จ านวน 
295 คิดเป็นร้อยละ 72.1 และ ทวิตเตอร์ (Twitter) มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 134 คิดเป็นร้อยละ 
32.8 
 
ตารางที่ 4.9 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (จ าแนกตามความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์) 

ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์(ต่อสัปดาห์) จ านวน ร้อยละ 

1–2 วัน/สัปดาห์ 9 2.2 

 3–4 วัน/สัปดาห์ 25 6.1 

5–6 วัน/สัปดาห์ 33 8.1 
ทุกวัน 342 83.6 
รวม 409 100 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 409 มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกวัน จ านวน 
342 คน คิดเป็นร้อยละ 83.6 รองลงมาคือผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 5–6 วันต่อสัปดาห์ จ านวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.1 รองลงมาคือผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 3–4 วันต่อสัปดาห์ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.1 และผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 1–2 วัน มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 
 

ตารางที่ 4.10 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (จ าแนกตามระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์) 

ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (ต่อวัน) จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน 6 1.5 

1–2 ชั่วโมงต่อวัน 42 10.3 

3–4 ชั่วโมงต่อวัน 164 40.1 

5–6 ชั่วโมงต่อวัน 71 17.4 
มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน 126 30.8 

รวม 409 100 
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จากตารางที่ 4.10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 409 มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ระยะเวลา
เฉลี่ยต่อวันที่ 3–4 ชั่วโมง จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1 รองลงมาคือ มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน 
จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมาคือ 5–6 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.4 รองลงมาคือ 1–2 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์
เฉลี่ยต่อวันน้อยกว่า 1 ชั่วโมง มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการศัลยกรรมความงาม  สรุปได้ว่า ด้านประสบการณ์การ
ท าศัลยกรรมความงาม พบว่า เคยมีประสบการณ์การท าศัลยกรรมความงาม จ านวน 259 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 63.33 และ ไม่เคยมีประสบการณ์การท าศัลยกรรมความงาม จ านวน 150 คน คิดเป็น ร้อยละ 
36.67  โดยส่วนใหญ่มีอวัยวะที่ท าศัลยกรรมความงามคือ จมูก จ านวน 200 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.97 
รองลงมา คาง จ านวน 142 คน คิดเป็น ร้อยละ 24.83 และ ริมฝีปาก จ านวน 106 คน คิดเป็น ร้อยละ 
18.53 และ ตา จ านวน 90 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.73 น้อยสุด คิ้ว จ านวน 34 คน คิดเป็น ร้อยละ 
5.94 โดยแหล่งข้อมูลที่ท าท าศัลยกรรมความงาม  มากสุด จ านวน 403 คน คิดเป็น ร้อยละ 48.44 
รองลงมา Instagram จ านวน 295 คน คิดเป็น ร้อยละ 35.46 และ Twitter จ านวน 134 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 16.11 ส่วนใหญ่มีการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทุกวัน มากสุด จ านวน 342 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 83.62 รองลงมา 5–6 วันต่อสัปดาห์ จ านวน 33 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.07 และ จ านวน 3–4 
วันต่อสัปดาห์ จ านวน 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.11 น้อยสุดจ านวน 1–2 วันต่อสัปดาห์ มีจ านวน 9 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 2.00 และมีระยะเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อวัน มากสุด จ านวน 3–4 
ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 164 คน คิดเป็น ร้อยละ 40.10 รองลงมา มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 126 
คน คิดเป็น ร้อยละ 30.81 และ จ านวน 5–6 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 71 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.36 ส่วน
น้อย คือจ านวน 1–2 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 42 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.27 น้อยสุด น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
ต่อวัน จ านวน 6 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.47 ตามล าดับ 

 

4.2 ผลวิเคราะห์เชิงพรรณนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงาม
บนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในส่วนนี้ เป็นผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์ ทัศนคติต่อการศัลยกรรม  
และตัวแปรตามหรือตัวแปรผลคือ ความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้า มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรม
ความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ตัวแปรปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจ
ท าศัลยกรรมความงามบนใบหนา้ของ
ผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ระดับเห็นด้วย 

x  SD. 
แปล 
ค่า 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

ด้านการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ         
SO1 ส ารวจและใส่ใจในรูปลักษณ์ของ

ตนเองอยู่เสมอ 
172 

(42.1) 
145 

(35.5) 
66 

(16.1) 
21 

(5.1) 
5 

(1.2) 
4.12 0.94 มาก 

SO2 ให้ ความส าคัญ กับรูปลั กษณ์ ที่
สวยงามมากกว่าธรรมชาติ 

109 
(26.7) 

146 
(35.7) 

109 
(26.7) 

32 
(7.8) 

13 
(3.2) 

3.75 1.04 มาก 

SO3 รู้สึ กพอใจเมื่ อสามารถควบคุม
รูปลักษณ์ของตนเองได้ 

154 
(37.7) 

150 
(36.7) 

76 
(18.6) 

24 
(5.9) 

5 
(1.2) 

4.04 0.95 มาก 

SO4 คิดว่าคนเราต้องดูดีได้มากขึ้นอีก 261 
(63.8) 

109 
(26.7) 

33 
(8.1) 

3 
(0.7) 

3 
(0.7) 

4.52 0.74 มาก
ที่สุด 

SO5 รู้ สึ กละอาย ใจ เมื่ อ ไม่ ส ามารถ
ปรับปรุงรูปลักษณ์ให้ดูดีขึ้นได้ 

93 
(22.7) 

139 
(34.0) 

110 
(26.9) 

49 
(12.0) 

18 
(4.4) 

3.59 1.10 มาก 

SO6 มักจะเปรียบเทียบรูปลักษณ์ของ
ตนเองกับผู้อื่น 

90 
(22.0) 

123 
(30.1) 

127 
(31.1) 

47 
(11.5) 

22 
(5.4) 

3.52 1.12 มาก 

 ค่าเฉลี่ย      3.92 0.78 มาก 
ด้านการเห็นคุณค่าตนเอง         
SE1 มีความรูส้ึกท่ีดีต่อตนเอง 170 

(41.6) 
181 

(44.3) 
54 

(13.2) 
4 

(1.5) 
0 

(0.0) 
4.09 0.84 มาก 

SE2 มีความเคารพและนับถือตนเอง
อย่างมาก 

188 
(46.0) 

167 
(40.8) 

46 
(11.2) 

8 
(2.0) 

0 
(0.0) 

4.11 0.86 มาก 

SE3 รู้สึกว่าตนเองมีคุณคา่ 183 
(44.7) 

159 
(38.9) 

58 
(14.2) 

9 
(2.2) 

0 
(0.0) 

4.15 0.92 มาก 

SE4 คิดว่ามีข้อดีในตนเองหลายประการ 133 
(32.5) 

197 
(48.2) 

73 
(17.8) 

6 
(1.5) 

0 
(0.0) 

4.04 0.85 มาก 

SE5 มีความสามารถจะท าสิ่งตา่ง ๆ ได้
เหมือนผู้อื่น 

131 
(32.0) 

209 
(51.1) 

66 
(16.2) 

3 
(0.7) 

0 
(0.0) 

4.09 0.79 มาก 

SE6 มีความพึงพอใจในตนเองโดยรวม 126 
(30.8) 

197 
(48.2) 

79 
(19.3) 

7 
(1.7) 

0 
(0.0) 

4.04 0.81 มาก 

 ค่าเฉลี่ย      4.09 0.71 มาก 
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ตัวแปรปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจ
ท าศัลยกรรมความงามบนใบหนา้ของ
ผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ระดับเห็นด้วย 

x  SD. 
แปล 
ค่า 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

ด้านการคล้อยตามกลุม่อ้างอิง 
SN1 บุคคลรอบข้างโดยส่วนใหญ่สนใจ

ท าศัลยกรรมความงาม 
83 

(24.3) 
142 

(34.7) 
141 

(34.5) 
25 

(6.1) 
18 

(4.4) 
3.78 1.01 มาก 

SN2 บุคคลรอบข้างแนะน าให้ท่าน
ท าศัลยกรรมความงาม 

53 
(13.0) 

108 
(26.4) 

127 
(31.1) 

82 
(20.0) 

39 
(9.5) 

3.44 1.15 มาก 

SN3 มักปรึกษาบุคคลรอบข้างเกี่ยวกับ
รูปลักษณ์ของตนเอง 

86 
(21.0) 

169 
(41.3) 

80 
(19.6) 

56 
(13.7) 

18 
(4.4) 

3.76 1.10 มาก 

SN4 บุคคลรอบข้างมสี่วนท าให้ท่าน
สนใจท าศัลยกรรมความงาม 

66 
(16.1) 

149 
(36.4) 

115 
(28.1) 

47 
(11.5) 

31 
(7.8) 

3.67 1.13 มาก 

 ค่าเฉลี่ย      3.66 0.93 มาก 

ด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
PBC1 คิ ด ว่ าตน เอ งมี ค วาม พร้ อมจะ

ท าศัลยกรรมความงามได้อย่าง
แน่นอน 

104 
(25.4) 

163 
(39.9) 

100 
(24.4) 

37 
(9.0) 

5 
(1.2) 

3.79 0.96 มาก 

PBC2 เตรียมตัวได้ เป็นอย่างดีหากจะ
ท าศัลยกรรมความงาม 

163 
(39.9) 

161 
(39.4) 

48 
(11.7) 

19 
(4.6) 

18 
(4.4) 

4.06 1.05 มาก 

PBC3 สามารถท าศัลยกรรมความงามได้
โดยไม่เดือดร้อน 

135 
(33.0) 

159 
(38.9) 

75 
(18.3) 

30 
(7.3) 

10 
(2.4) 

3.93 1.01 มาก 

PBC4 ส าม ารถดู แ ล ต น เอ งห ลั งก าร
ท าศัลยกรรมความงามได้ 

152 
(37.2) 

163 
(39.9) 

66 
(16.6) 

25 
(6.1) 

3 
(0.7) 

4.07 0.92 มาก 

          
PBC5 ทราบถึงผลลัพธ์และความเสี่ยงของ

การศัลยกรรมความงาม 
201 

(49.1) 
163 

(39.9) 
39 

(9.5) 
1 

(0.2) 
5 

(1.2) 
4.09 0.92 มาก 

 ค่าเฉลี่ย      3.99 0.84 มาก 

ด้านทัศนคติต่อการศัลยกรรม         
AT1 การศัลยกรรมความงามช่วยเสริม

บุคลิกภาพ 
263 

(64.3) 
114 

(27.9) 
28 

(6.8) 
4 

(1.0) 
0 

(0.0) 
4.56 0.67 มาก

ที่สุด 
AT2 การศัลยกรรมความงามช่วยเสริม

ดวงและโหงวเฮ้ง 
180 

(44.0) 
134 

(32.8) 
71 

(17.4) 
12 

(2.9) 
12 

(2.9) 
4.12 0.99 มาก 

AT3 การศัลยกรรมความงามท าให้สวย
เหมือนบุคคลตัวอย่าง 

119 
(29.1) 

140 
(34.2) 

100 
(24.4) 

37 
(9.0) 

13 
(3.2) 

3.77 1.06 มาก 
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ตัวแปรปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจ
ท าศัลยกรรมความงามบนใบหนา้ของ
ผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ระดับเห็นด้วย 

x  SD. 
แปล 
ค่า 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

AT4 การศัลยกรรมความงามช่วยเพิ่ม
โอกาสที่ดีให้แก่ตนเอง 

215 
(52.6) 

144 
(35.2) 

46 
(11.2) 

3 
(0.7) 

1 
(0.2) 

4.39 0.73 มาก
ที่สุด 

AT5 การศัลยกรรมความงามช่วยแก้ไข
ข้อบกพร่องของร่างกาย 

249 
(60.9) 

121 
(29.6) 

35 
(8.6) 

4 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.49 0.73 มาก
ที่สุด 

AT6 การศัลยกรรมความงามมีความ
จ าเป็นต่อชีวิต 

86 
(21.0) 

116 
(28.4) 

131 
(32.0) 

32 
(7.8) 

44 
(10.8) 

3.42 1.20 มาก 

 ค่าเฉลี่ย      4.13 0.69 มาก 

ด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน ์
SP1 มักส่งเสริมตนเองหรือโปรโมท

ตนเองบนสื่อสังคมออนไลน ์
51 

(2.5) 
117 

(28.6) 
145 

(35.5) 
65 

(15.9) 
31 

(7.6) 
4.26 0.85 มาก

ที่สุด 
SP2 อัพโหลดรูปภาพของตนเองลงสื่อ

สังคมออนไลนเ์ป็นประจ า 
102 

(24.9) 
83 

(20.3) 
134 

(32.8) 
66 

(16.1) 
24 

(5.9) 
3.94 0.98 มาก 

SP3 ต้องการให้ผู้อื่นช่ืนชอบการ
น าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน ์

88 
(21.5) 

133 
(32.5) 

115 
(28.1) 

43 
(10.5) 

30 
(7.3) 

3.92 1.05 มาก 

          
SP4 สร้างตัวตนบนสื่อออนไลน์ให้

แตกต่างจากในชีวิตจริง 
23 

(5.6) 
81 

(19.8) 
101 

(24.7) 
133 

(32.5) 
71 

(17.4) 
4.24 0.87 มาก

ที่สุด 
SP5 น าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์

ในด้านบวกเท่านั้น 
109 

(26.7) 
95 

(23.2) 
138 

(33.7) 
53 

(13.0) 
14 

(3.4) 
4.13 0.96 มาก 

SP6 ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ถึงภาพลักษณ์
บนสื่อออนไลน ์

70 
(17.1) 

132 
(32.3) 

135 
(33.0) 

47 
(11.5) 

25 
(6.1) 

3.63 1.16 มาก 

 ค่าเฉลี่ย      4.02 0.73 มาก 
ด้านความตั้งใจท าศลัยกรรมความงามบนใบหน้า 

IN1 มีความตั้งใจจะท าศัลยกรรมความ
งาม 

194 
(47.4) 

109 
(26.7) 

68 
(16.6) 

17 
(4.2) 

21 
(5.1) 

4.07 1.13 มาก 

IN2 มีความคิดจะท าศลัยกรรมความ
งามในอนาคต 

226 
(55.3) 

105 
(25.7) 

48 
(11.7) 

14 
(3.4) 

16 
(3.9) 

4.25 1.05 มาก
ที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย      4.16 1.03 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภค
ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านความตั้งใจท าศัลยกรรม
ความงามบนใบหน้า รองลงมา ด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์ ด้านการเห็นคุณค่าตนเอง ด้าน
ทัศนคติต่อการศัลยกรรม ด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ด้านการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ 
และ ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ตามล าดับ สรุปผลรายด้านดังนี้ 

ด้านการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ มีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.92 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ คิดว่าคนเราต้องดูดีได้มากขึ้นอีก 
และมีความคิดเห็นมาก จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ มักส ารวจและใส่ใจในรูปลักษณ์ของตนเองอยู่เสมอ  

( x = 4.12) รู้สึกพอใจเมื่อสามารถควบคุมรูปลักษณ์ของตนเองได้ ( x = 4.04) ความส าคัญกับ

รูปลักษณ์ที่สวยงามมากกว่ารูปลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติ  ( x = 3.75) รู้สึกละอายใจเมื่อไม่สามารถ

ปรับปรุงรูปลักษณ์ให้ดูดีขึ้นได้ ( x = 3.59) และมักจะเปรียบเทียบรูปลักษณ์ของตนเองกับผู้อ่ืน (
x = 3.52)  

ด้านการเห็นคุณค่าตนเอง มีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.09 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.71  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยสูงสุด รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีค่าเฉลี่ย 

4.15 รองลงมา มีความเคารพและนับถือตนเองอย่างมาก ( x = 4.11) มีความสามารถจะท าสิ่งต่าง ๆ 

ได้เหมือนผู้อื่น ( x = 4.09) มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง( x = 4.09) มีความพึงพอใจในตนเองโดยรวม 

( x = 4.04) และคิดว่ามีข้อดีในตนเองหลายประการ ( x = 4.04)  
ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.66 ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยสูงสุด บุคคลรอบข้างโดยส่วน
ใหญ่สนใจท าศัลยกรรมความงาม มีค่าเฉลี่ย 3.78 รองลงมา มักปรึกษาบุคคลรอบข้างเกี่ยวกับ

รูปลักษณ์ของตนเอง ( x = 3.76) บุคคลรอบข้างมีส่วนท าให้ท่านสนใจท าศัลยกรรมความงาม ( x

= 3.67) และบุคคลรอบข้างแนะน าให้ท่านท าศัลยกรรมความงาม ( x = 3.44)  
ด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 

3.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยสูงสุด ทราบถึง
ผลลัพธ์และความเสี่ยงของการศัลยกรรมความงาม มีค่าเฉลี่ย 4.09 รองลงมา สามารถดูแลตนเองหลัง

การท าศัลยกรรมความงามได้ ( x = 4.07) มีเตรียมตัวได้เป็นอย่างดีหากจะท าศัลยกรรมความงาม 

เช่น การพักผ่อนที่เพียงพอ  ( x = 4.06) สามารถท าศัลยกรรมความงามได้โดยไม่เดือดร้อน ( x = 
3.93) และคิดว่าตนเองมีความพร้อมจะท าศัลยกรรมความงามได้อย่างแน่นอน (เช่น มีความพร้อมใน

ด้านการเงิน, เวลา หรืออ่ืน ๆ)  ( x = 3.79)  
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ด้านทัศนคติต่อการศัลยกรรม มีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.13 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 3 ด้าน โดยสูงสุด การศัลยกรรม
ความงามช่วยเสริมบุคลิกภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.56 รองลงมา การศัลยกรรมความงามช่วยแก้ไข

ข้อบกพร่องของร่างกาย ( x = 4.49) และการศัลยกรรมความงามช่วยเพ่ิมโอกาสที่ดีให้แก่ตนเอง  

( x = 4.39) และมีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ การศัลยกรรมความงามช่วยเสริมดวงและ 

โหงวเฮ้ง ( x = 4.12) การศัลยกรรมความงามท าให้สวยเหมือนบุคคลตัวอย่างที่ท่านชื่นชอบ (ดารา/

นักแสดง) ( x = 3.77) และ การศัลยกรรมความงามมีความจ าเป็นต่อชีวิต ( x = 3.42) 
ด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์ มีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.02 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 2 ด้าน โดยสูงสุด มักส่งเสริม
ตนเองหรือโปรโมทตนเองบนสื่อสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 4.26 รองลงมา สร้างตัวตนบนสื่อสังคม

ออนไลน์ให้แตกต่างจากในชีวิตจริง ( x = 4.24) และมีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ น าเสนอ

ตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ในด้านบวกเท่านั้น ( x = 4.13) อัพโหลดรูปภาพของตนเองลงสื่อสังคม

ออนไลน์เป็นประจ า ( x = 3.94) ต้องการให้เพ่ือนๆหรือผู้อ่ืนชื่นชอบการน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคม

ออนไลน์ ( x = 3.92) และ ต้องการให้ผู้อ่ืนรับรู้ถึงภาพลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ ( x = 3.63) 
ด้านความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้า มีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ระดับมากมี

ค่าเฉลี่ย 4.16 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 1 ด้าน โดย
สูงสุด มีความคิดจะท าศัลยกรรมความงามในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 4.25 และมีความคิดเห็นในระดับมาก 

ได้แก่ มีความตั้งใจจะท าศัลยกรรมความงาม ( x = 4.07) 
 

4.3 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร…………… 

ในส่วนนี้เป็นการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันโมเดลแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภค
ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  น ามาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
องค์ประกอบเชิงยืนยัน และใช้เทคนิคการเชื่อมลูกศรระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างสองตัวแปร
โดยพิจารณาจากค่า MI (Modification Indices) ประกอบด้วย 5 ตัวแปรแฝง ได้แก่ การรับรู้ตัวตน
เสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
การน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์ ทัศนคติต่อการศัลยกรรม และตัวแปรตามหรือตัวแปรผลคือ ความ
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ตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้า ผลทดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี โดยมีค่า Chi–Square = 241.559  df = 210.0 Sig. = 0.067 > 0.05 และ CMIN/df. = 
1.150 < 2.0 และมีความสอดคล้องและค่าสถิติโดยมีค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์  
(CFI) เท่ากับ 0.998 > 0.90, ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.968 > 0.90, ดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแก้ ไขแล้ว  (AGFI) เท่ ากับ 0.904 > 0.90, ดัชนี รากที่ สองของค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.019 < 0.05, ดัชนีวัดความสอดคล้อง
กลมกลืนในรูปความคลาดเคลื่อน หรือ รากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน 
(RMR) เท่ากับ 0.045 < 0.05, ดัชนีความกลมกลืนประเภทเปรียบเทียบกับรูปแบบอิสระ (NFI) 
เท่ากับ 0.982 > 0.90 และดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบกับรูปแบบฐาน ( IFI) เท่ากับ 0.998 > 
0.90 กล่าวได้ว่าดัชนีเหล่านี้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึ่งแสดงว่าโมเดลในการวัดนี้มีความเที่ยงตรง 
(Validity) แสดงผลดังภาพที ่4.1  
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ภาพที่ 4.1 แสดงโมเดลตัวแปรบ่งชี้องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวม 
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ตารางที่ 4.12 แสดงผลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวม 

ตัวแปรบ่งชี้ λ  SE. t-value R2 AVE CR. 

การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ      0.530 0.870 
SO1 (ค่าคงที่พารามิเตอร์) 0.76 - - 57.0%   
SO2 0.87 0.07 17.162** 76.0%   
SO3 0.73 0.05 20.236** 53.0%   
SO4 0.63 0.05 12.714** 40.0%   
SO5 0.72 0.08 14.140** 51.0%   
SO6 0.64 0.08 12.506** 41.0%   
การเห็นคุณค่าตนเอง      0.617 0.906 
SE1 (ค่าคงที่พารามิเตอร์) 0.74 - - 55.0%   
SE2 0.67 0.06 15.723** 45.0%   
SE3 0.76 0.08 14.246** 58.0%   
SE4 0.83 0.09 13.216** 69.0%   
SE5 0.87 0.09 13.239** 76.0%   
SE6 0.83 0.08 13.384** 68.0%   
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง      0.587 0.850 
SN1 (ค่าคงที่พารามิเตอร์) 0.67 - - 45.0%   
SN2 0.79 0.08 15.441** 62.0%   
SN3 0.76 0.09 13.532** 58.0%   
SN4 0.84 0.10 14.481** 70.0%   
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม      0.698 0.918 
PBC1 (ค่าคงที่พารามิเตอร์) 0.68 - - 46.0%   
PBC2 0.72 0.08 13.757** 52.0%   
PBC3 0.75 0.08 13.968** 56.0%   
PBC4 0.99 0.10 14.274** 99.0%   
PBC5 0.98 0.10 14.017** 97.0%   
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ตัวแปรบ่งชี้ λ  SE. t-value R2 AVE CR. 

การน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์      0.515 0.864 
AT1 (ค่าคงที่พารามิเตอร์) 0.70 - - 49.0%   
AT2 0.64 0.11 13.172** 41.0%   
AT3 0.79 0.14 12.980** 62.0%   
AT4 0.81 0.09 15.075** 65.0%   
AT5 0.67 0.08 13.677** 45.0%   
AT6 0.69 0.13 13.148** 47.0%   
ทัศนคติต่อการศัลยกรรม      0.501 0.857 
SP1 (ค่าคงที่พารามิเตอร์) 0.66 - - 43.0%   
SP2 0.67 0.08 15.178** 45.0%   
SP3 0.73 0.11 12.772** 53.0%   
SP4 0.75 0.07 16.177** 56.0%   
SP5 0.70 0.09 13.317** 49.0%   
SP6 0.74 0.13 11.841** 54.0%   
ความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้า    0.792 0.884 
IN1 (ค่าคงที่พารามิเตอร์) 0.89 - - 80.0%   
IN2 0.89 0.04 22.214** 79.0%   

 
หมายเหตุ: ** อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.001 

 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบจ าลองปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความตั้งใจ

ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวแปร
ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 ประกอบด้วย 5 ตัวแปรแฝง ได้แก่ 
ได้แก่ การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม การน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์ ทัศนคติต่อการศัลยกรรม  และตัวแปรตามหรือ
ตัวแปรผลคือ ความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้า มีน้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ระหว่าง 0.63–
0.99 มากกว่า 0.40 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกก าลังสอง (R2) ระหว่าง 40.0%–99.00% 
ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนถูกสกัดได้ (AVE) ระหว่าง 0.501–0.792 มากกว่า 0.50 กล่าวได้ว่า โมเดล
การวัดมีความตรงเชิงลู่เข้าที่ดีถือว่าตัวแปรมีความเป็นเอกภาพที่ดี และมีค่าความเที่ยงรวม (CR) 
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ระหว่าง 0.850–0.918 มากกว่า 0.60 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรแบบจ าลองด้านองค์กรทุกตัวความเที่ยงตรง
เชิงจ าแนกสูง ซึ่งผลมีค่าการวัดมีความเที่ยงตรงเชิงจ าแนกสูงที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกภาพตัวแปรแฝง
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ สามารถน าเข้าโมเดลแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ 
 

4.4 การวิเคราะห์ตรวจสอบสหสัมพันธ์ตัวแปรแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร………… 

ในส่วนนี้วิเคราะห์ตรวจสอบปัญหาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้ ง ใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้ าของผู้บ ริ โภคที่ ใช้ สื่ อสั งคมออนไลน์ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์ ทัศนคติต่อการ
ศัลยกรรม และตัวแปรตามหรือตัวแปรผลคือ ความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้า  เพ่ือ
ทดสอบว่าเกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ  (Multi Collinearity) ประมวลผลข้อมูลโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ สรุปผลได้ดังนี้ 
 

4.4.1 ตรวจสอบปัญหาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ผลการวิเคราะห์เพ่ือท าการตรวจสอบปัญหาสหสัมพันธ์ตัวแปรแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความตั้ งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริ โภคที่ ใช้สื่ อสั งคมออนไลน์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 7 ตัวแปร การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์ ทัศนคติต่อ
การศัลยกรรม และตัวแปรตามหรือตัวแปรผลคือ ความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้า มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.10–0.78 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในเชิงบวกและน้อยกว่า 
0.80 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระมีความเป็นอิสระต่อกันไม่มีความสัมพันธ์กันมากไม่มีการควบคุมตัว
แปรใด ๆ ไว้ มีความเที่ยงตรงมีความเป็นเอกภาพตัวแปรแฝงเป็นไปตามเกณฑ์น าเข้าโมเดล
แบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ แสดงผลดังตาราง 4.13 
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ตารางที่ 4.13 ผลการตรวจสอบปัญหาสหสัมพันธ์ตัวแปรแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปร การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ  การเห็นคุณค่าตนเอง  การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ทัศนคติต่อการศัลยกรรม ความต้ังใจ การน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์  

  SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SE1 SE2 SE3 SE4 SE5 SE6 SN1 SN2 SN3 SN4 PBC1 PBC2 PBC3 PBC4 PBC5 AT1 AT2 AT3 AT4 AT5 AT6 IN1 IN2 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 

SO1 1.00 0.66 0.76 0.54 0.51 0.44 0.26 0.19 0.27 0.24 0.29 0.20 0.14 0.16 0.29 0.20 0.30 0.47 0.33 0.43 0.42 0.41 0.27 0.32 0.28 0.22 0.36 0.43 0.44 0.34 0.23 0.34 0.30 0.16 0.30 

SO2  1.00 0.63 0.56 0.65 0.59 0.32 0.26 0.33 0.29 0.34 0.26 0.20 0.23 0.32 0.26 0.42 0.50 0.38 0.46 0.44 0.38 0.38 0.40 0.24 0.15 0.37 0.40 0.42 0.41 0.53 0.45 0.38 0.33 0.38 

SO3   1.00 0.48 0.52 0.48 0.32 0.26 0.35 0.28 0.27 0.20 0.20 0.27 0.37 0.27 0.34 0.52 0.39 0.41 0.41 0.40 0.27 0.28 0.28 0.28 0.34 0.45 0.44 0.33 0.28 0.48 0.32 0.21 0.34 

SO4    1.00 0.48 0.39 0.28 0.22 0.34 0.29 0.31 0.24 0.19 0.21 0.34 0.25 0.29 0.46 0.35 0.39 0.38 0.41 0.29 0.38 0.32 0.10 0.38 0.43 0.40 0.36 0.31 0.43 0.42 0.23 0.32 

SO5     1.00 0.72 0.14 0.12 0.16 0.17 0.19 0.11 0.13 0.25 0.26 0.27 0.24 0.31 0.24 0.32 0.31 0.27 0.30 0.40 0.27 0.11 0.39 0.32 0.39 0.23 0.27 0.31 0.26 0.42 0.40 

SO6      1.00 0.16 0.14 0.19 0.16 0.11 0.13 0.10 0.19 0.25 0.20 0.14 0.26 0.11 0.21 0.19 0.26 0.23 0.39 0.23 0.10 0.32 0.24 0.28 0.17 0.24 0.31 0.16 0.32 0.41 

SE1       1.00 0.76 0.69 0.60 0.56 0.56 0.47 0.36 0.32 0.28 0.58 0.50 0.49 0.43 0.43 0.35 0.20 0.20 0.31 0.27 0.27 0.38 0.32 0.71 0.50 0.38 0.51 0.34 0.18 

SE2        1.00 0.69 0.59 0.55 0.54 0.42 0.36 0.28 0.26 0.54 0.44 0.45 0.36 0.38 0.33 0.24 0.22 0.30 0.22 0.29 0.30 0.27 0.69 0.49 0.37 0.48 0.34 0.18 

SE3         1.00 0.66 0.68 0.66 0.34 0.29 0.54 0.33 0.44 0.67 0.53 0.47 0.48 0.44 0.28 0.25 0.36 0.36 0.37 0.48 0.39 0.50 0.36 0.54 0.50 0.42 0.27 

SE4          1.00 0.73 0.70 0.31 0.24 0.35 0.42 0.40 0.45 0.61 0.42 0.42 0.36 0.23 0.16 0.27 0.29 0.29 0.39 0.33 0.47 0.34 0.31 0.62 0.43 0.31 

SE5           1.00 0.76 0.31 0.19 0.35 0.32 0.39 0.51 0.54 0.60 0.59 0.35 0.22 0.22 0.29 0.36 0.28 0.39 0.34 0.38 0.30 0.35 0.47 0.48 0.33 

SE6            1.00 0.28 0.24 0.36 0.32 0.36 0.42 0.50 0.49 0.49 0.27 0.22 0.19 0.26 0.28 0.22 0.32 0.25 0.31 0.29 0.35 0.44 0.43 0.30 

SN1             1.00 0.62 0.52 0.59 0.40 0.35 0.31 0.29 0.29 0.28 0.18 0.15 0.26 0.23 0.21 0.31 0.27 0.45 0.39 0.28 0.31 0.32 0.26 

SN2              1.00 0.62 0.70 0.51 0.43 0.33 0.30 0.30 0.25 0.32 0.33 0.28 0.17 0.35 0.33 0.34 0.32 0.44 0.43 0.26 0.34 0.43 

SN3               1.00 0.64 0.39 0.61 0.44 0.44 0.44 0.40 0.30 0.33 0.37 0.33 0.39 0.45 0.40 0.33 0.30 0.55 0.37 0.42 0.44 

SN4                1.00 0.34 0.42 0.47 0.40 0.39 0.32 0.35 0.35 0.36 0.32 0.33 0.40 0.40 0.26 0.33 0.41 0.50 0.44 0.46 

PBC1                 1.00 0.64 0.62 0.56 0.54 0.32 0.28 0.23 0.29 0.17 0.36 0.48 0.44 0.53 0.55 0.36 0.40 0.28 0.35 

PBC2                  1.00 0.67 0.72 0.71 0.53 0.32 0.35 0.41 0.39 0.50 0.69 0.59 0.51 0.42 0.59 0.50 0.36 0.45 

PBC3                   1.00 0.75 0.74 0.39 0.30 0.23 0.33 0.32 0.38 0.60 0.53 0.41 0.39 0.39 0.59 0.36 0.37 

PBC4                    1.00 0.78 0.47 0.28 0.31 0.37 0.40 0.42 0.65 0.57 0.44 0.38 0.45 0.51 0.45 0.48 

PBC5                     1.00 0.46 0.29 0.32 0.37 0.40 0.42 0.63 0.55 0.43 0.36 0.46 0.51 0.43 0.46 
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ตัวแปร การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ  การเห็นคุณค่าตนเอง  การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ทัศนคติต่อการศัลยกรรม ความต้ังใจ การน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์  

  SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SE1 SE2 SE3 SE4 SE5 SE6 SN1 SN2 SN3 SN4 PBC1 PBC2 PBC3 PBC4 PBC5 AT1 AT2 AT3 AT4 AT5 AT6 IN1 IN2 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 

AT1                      1.00 0.47 0.39 0.57 0.52 0.49 0.53 0.51 0.58 0.36 0.44 0.48 0.38 0.39 

AT2                       1.00 0.65 0.51 0.40 0.47 0.35 0.49 0.29 0.59 0.47 0.39 0.33 0.35 

AT3                        1.00 0.63 0.35 0.60 0.42 0.54 0.25 0.43 0.66 0.41 0.35 0.47 

AT4                         1.00 0.57 0.54 0.49 0.58 0.41 0.38 0.52 0.64 0.41 0.42 

AT5                          1.00 0.36 0.44 0.41 0.33 0.27 0.38 0.43 0.51 0.30 

AT6                           1.00 0.56 0.58 0.37 0.40 0.50 0.42 0.38 0.66 

IN1                            1.00 0.70 0.45 0.36 0.51 0.54 0.36 0.47 

IN2                             1.00 0.42 0.40 0.52 0.53 0.33 0.45 

SP1                              1.00 0.64 0.40 0.63 0.42 0.25 

SP2                               1.00 0.54 0.53 0.47 0.42 

SP3                                1.00 0.56 0.37 0.55 

SP4                                 1.00 0.50 0.40 

SP5                                  1.00 0.54 

SP6                                   1.00 
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4.4.2 ตรวจสอบค่าสถิติตัวแปรแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรม
ความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตารางที่ 4.14 ผลวิเคราะห์การตรวจสอบค่าสถิติตัวแปรแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ

ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปร 
ค่า

พิสัย 
ค่า

ต่ าสุด 
ค่า 

สูงสุด x  SD. 
ค่า 

แปรปรวน 
ความ 
ค่าเบ้ 

ค่าความ
โด่ง 

การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ         
SO1 4.00 1.00 5.00 4.12 0.94 0.89 -0.97 0.49 
SO2 4.00 1.00 5.00 3.75 1.04 1.07 -0.60 -0.11 
SO3 4.00 1.00 5.00 4.04 0.95 0.91 -0.82 0.17 
SO4 4.00 1.00 5.00 4.52 0.74 0.54 -1.73 3.53 
SO5 4.00 1.00 5.00 3.59 1.10 1.20 -0.48 -0.44 
SO6 4.00 1.00 5.00 3.52 1.12 1.25 -0.40 -0.48 
การเห็นคุณค่าตนเอง         
SE1 3.00 2.00 5.00 4.09 0.84 0.71 -0.61 -0.33 
SE2 3.00 2.00 5.00 4.11 0.86 0.74 -0.68 -0.26 
SE3 4.00 1.00 5.00 4.15 0.92 0.84 -1.23 1.66 
SE4 4.00 1.00 5.00 4.04 0.85 0.73 -0.77 0.50 
SE5 3.00 2.00 5.00 4.09 0.79 0.62 -0.62 0.02 
SE6 3.00 2.00 5.00 4.04 0.81 0.66 -0.55 -0.20 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง          
SN1 4.00 1.00 5.00 3.78 1.01 1.02 -0.56 -0.18 
SN2 4.00 1.00 5.00 3.44 1.15 1.32 -0.37 -0.65 
SN3 4.00 1.00 5.00 3.76 1.10 1.21 -0.84 0.12 
SN4 4.00 1.00 5.00 3.67 1.13 1.29 -0.69 -0.24 
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม       
PBC1 4.00 1.00 5.00 3.79 0.96 0.93 -0.51 -0.30 
PBC2 4.00 1.00 5.00 4.06 1.05 1.10 -1.28 1.31 
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ตัวแปร 
ค่า

พิสัย 
ค่า

ต่ าสุด 
ค่า 

สูงสุด x  SD. 
ค่า 

แปรปรวน 
ความ 
ค่าเบ้ 

ค่าความ
โด่ง 

PBC3 4.00 1.00 5.00 3.93 1.01 1.02 -0.85 0.25 
PBC4 4.00 1.00 5.00 4.07 0.92 0.84 -0.84 0.22 
PBC5 4.00 1.00 5.00 4.09 0.92 0.85 -0.92 0.44 
การน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์        
AT1 3.00 2.00 5.00 4.56 0.67 0.44 -1.40 1.47 
AT2 4.00 1.00 5.00 4.12 0.99 0.98 -1.15 1.09 
AT3 4.00 1.00 5.00 3.77 1.06 1.13 -0.62 -0.24 
AT4 4.00 1.00 5.00 4.39 0.73 0.54 -1.02 0.72 
AT5 4.00 1.00 5.00 4.49 0.73 0.54 -1.67 3.76 
AT6 4.00 1.00 5.00 3.42 1.20 1.45 -0.48 -0.49 
ทัศนคติต่อการศัลยกรรม         
SP1 3.00 2.00 5.00 4.26 0.85 0.72 -0.94 0.09 
SP2 4.00 1.00 5.00 3.94 0.98 0.95 -0.68 -0.10 
SP3 4.00 1.00 5.00 3.92 1.05 1.10 -0.92 0.34 
SP4 4.00 1.00 5.00 4.24 0.87 0.76 -1.07 0.81 
SP5 4.00 1.00 5.00 4.13 0.96 0.92 -1.02 0.50 
SP6 4.00 1.00 5.00 3.63 1.16 1.34 -0.64 -0.28 
ความตั้งใจท าศัลยกรรมความงาม        
IN1 4.00 1.00 5.00 4.07 1.13 1.27 -1.19 0.72 
IN2 4.00 1.00 5.00 4.25 1.05 1.10 -1.51 1.78 

 
ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบค่าสถิติตัวแปรแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ

ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ได้แก่ การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์ ทัศนคติต่อการศัลยกรรม  
และตัวแปรตามหรือตัวแปรผลคือ ความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าผลวิเคราะห์พบว่า  มี
ค่าพิสัยที่ 3.00–4.00 ค่าต่ าสุด 1.00 และสูงสุด 5.00 มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.42–4.56 โดยมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.67–1.20 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีการกระจายอยู่ใกล้กับ
ค่าเฉลี่ย เนื่องจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังกล่าวมีค่าไม่เกิน  30% ของค่าเฉลี่ยและมีค่าความ
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แปรปรวน (Variance) หรือค่าก าลังสองของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือวัดการกระจายของข้อมูลอยู่
ระหว่าง 0.44–1.45 เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Skewness) หรือความไม่สมมาตรของการแจกแจงใน
ภาพรวม พบว่า ตัวแปรมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่าข้อมูลของตัว
แปรทั้งหมดมีค่าคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย โดยมีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง (-1.73) ถึง (-0.37) เมื่อพิจารณา
ค่าความโด่ง (Kurtosis) ระหว่าง (-0.65) ถึง 3.76 ตัวแปรมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ จึงกล่าวได้ว่าตัว
แปรบ่งชี้แปรแบบจ าลองทุกตัวมีความเที่ยงความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์น าเข้าโมเดล
แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของ
ผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ 
 

4.5 การวิเคราะห์สมการโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ในส่ วนนี้ วิ เคราะห์สมการโครงสร้าง  (System Equation Model: SEM) ของโมเดล
แบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือท าการตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของโมเดล
สมการเชิงโครงสร้างและท าการปรับโมเดลให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้ค่าสถิติเป็นที่ยอมรับโดยวิธีเชื่อม
ตัวแปร Modification Indices และท าการตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของโมเดล
สมการเชิงโครงสร้างด้วยการพิจารณาค่าน้ าหนักตัวแปรและค่า R2 เพ่ือตรวจสอบความผันแปรร่วม
ของตัวบ่งชี้ สรุปผลดังภาพที่ 4.2–4.3 และตารางท่ี 4.15–4.16 
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ภาพที่ 4.2 สมการเชิงโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบน
ใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนปรับโมเดล 
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ตารางที่ 4.15 แสดงค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของสมการเชิงโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนปรับโมเดล 

ดัชนี เกณฑ์วัด ผลลัพธ์ ผลสรุป แนวคิดในการอ้างอิง 

Chi – Square = 2930.542  df.  = 549.0  n. = 409 

Sig. > 0.05 0.000 ไม่ตรงเกณฑ์ Hair et al. (2010), Bollen (1989) and (Joreskog & 

Sorbom, 1997) 

CMIN/df. < 2.0 5.338 ไม่ตรงเกณฑ์ Bollen (1989), Diamantopoulos and Siguaw 

(2000) 

GFI > 0.90 0.702 ไม่ตรงเกณฑ์ Hair et al. (2010), Browne and Cudeck (1992) 

AGFI > 0.90 0.658 ไม่ตรงเกณฑ์ Durrande-Moreau and Usunier (1999) 

Harrison-Walker (2001) 

NFI > 0.90 0.729 ไม่ตรงเกณฑ์ Hair et al. (2010), Mueller (1996) 

IFI > 0.90 0.768 ไม่ตรงเกณฑ์ Hair et al. (2010), Mueller (1996) 

CFI > 0.90 0.766 ไม่ตรงเกณฑ์ Hair et al. (2010), Mueller (1996) 

RMR < 0.05  0.179 ไม่ตรงเกณฑ์ Diamantopoulos and Siguaw (2000) 

RMSEA < 0.05 0.103 ไม่ตรงเกณฑ์ Hair et al. (2010), Browne and Cudeck (1992) 

 
ผลการวิเคราะห์สถิติประเมินความกลมกลืนของสมการเชิงโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ก่อนปรับโมเดลผลการวิเคราะห์พบว่า ไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มี
ค่า Chi–Square = 2930.542  df. = 549.0 Sig. = 0.000 < 0.05 และ CMIN/df. = 5.338 > 2.0 
และผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีมีจ านวนไม่ตรงตามเกณฑ์ ทั้ง 7 ดัชนี ได้แก่ ค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง
กลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ 0.766 ต่ ากว่าเกณฑ์ 0.90, ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 
0.702 ต่ ากว่าเกณฑ์ 0.90, ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้ไขแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.658 ต่ ากว่า
เกณฑ์ 0.80, ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า  (RMSEA) 
เท่ากับ 0.103 > 0.05 สูงกว่าเกณฑ์, ดัชนีความกลมกลืนประเภทเปรียบเทียบกับรูปแบบอิสระ (NFI) 
เท่ากับ 0.729 ต่ ากว่าเกณฑ์ 0.90 และดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบกับรูปแบบฐาน ( IFI) 
เท่ากับ 0.768 ต่ ากว่าเกณฑ์  0.90 มี 1 ดัชนี คือดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนในรูปความ
คลาดเคลื่อน หรือ รากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน  (RMR) เท่ากับ 0.179 > 
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0.05 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จึงกล่าวได้ว่าโมเดลไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึง
น ามาปรับแบบจ าลองใหม่โดยวิธีเชื่อมตัวแปร Modification Indices เพ่ือเชื่อมเส้นความสัมพันธ์ค่า
ความคลาดเคลื่อนระหว่างสองตัวแปรของโมเดลสมการเชิงโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้ ง ใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้ าของผู้บ ริ โภคที่ ใช้ สื่ อสั งคมออนไลน์ ใน เขต
กรุงเทพมหานครเพ่ือมีความสอดคล้องเชิงประจักษ์ต่อไปรวมทั้งหมด 328 คู่ ดังตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงผลเส้นความสัมพันธ์การปรับแบบจ าลองโดยวิธีเชื่อมค่าความคลาดเคลื่อน

ระหว่างสองตัวแปรของโมเดลสมการเชิงโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อันดับ เส้นทาง λ  SE. t-value อันดับ เส้นทาง λ  SE. t-value 

1 e38 <--> e39 0.23 0.04 6.409 33 e15 <--> e18 0.35 0.04 9.352 
2 e37 <--> e39 0.25 0.04 7.226 34 e15 <--> e29 -0.06 0.03 -2.192 
3 e36 <--> e39 0.26 0.04 7.430 35 e15 <--> e30 0.16 0.03 6.041 
4 e37 <--> e38 0.27 0.04 7.713 36 e11 <--> e30 -0.03 0.02 -1.607 
5 e36 <--> e38 0.19 0.03 5.941 37 e11 <--> e32 0.11 0.02 5.721 
6 e36 <--> e37 0.18 0.03 6.000 38 e17 <--> e18 0.13 0.03 4.418 
7 e42 <--> e39 0.13 0.02 6.208 39 e17 <--> e19 0.07 0.03 2.176 
8 e42 <--> e38 -0.03 0.03 -1.112 40 e17 <--> e21 -0.06 0.03 -2.074 
9 e1 <--> e6 0.03 0.03 1.112 41 e16 <--> e28 -0.09 0.02 -4.232 
10 e1 <--> e7 0.04 0.01 2.851 42 e16 <--> e29 -0.07 0.03 -2.659 
11 e3 <--> e5 0.03 0.02 1.345 43 e16 <--> e23 0.04 0.02 1.933 
12 e3 <--> e6 0.10 0.03 2.965 44 e16 <--> e25 -0.02 0.02 -1.138 
13 e3 <--> e9 0.06 0.02 3.280 45 e16 <--> e27 -0.08 0.03 -2.901 
14 e3 <--> e11 0.03 0.02 1.459 46 e16 <--> e19 0.13 0.03 5.227 
15 e26 <--> e22 0.03 0.01 2.691 47 e10 <--> e11 0.12 0.02 7.246 
16 e26 <--> e25 0.07 0.02 4.554 48 e10 <--> e12 0.14 0.02 7.071 
17 e26 <--> e24 -0.06 0.02 -3.212 49 e10 <--> e14 -0.08 0.02 -3.479 
18 e25 <--> e31 0.08 0.02 5.406 50 e10 <--> e16 0.09 0.02 4.982 
19 e24 <--> e23 0.12 0.03 4.394 51 e11 <--> e14 -0.09 0.02 -4.903 
20 e29 <--> e28 0.21 0.02 9.695 52 e11 <--> e17 0.08 0.02 3.446 
21 e22 <--> e28 0.10 0.01 8.743 53 e12 <--> e15 0.04 0.02 2.202 
22 e22 <--> e30 -0.02 0.02 -1.284 54 e12 <--> e17 0.08 0.02 3.253 
23 e23 <--> e29 0.23 0.02 9.267 55 e12 <--> e18 0.09 0.02 3.520 
24 e23 <--> e33 -0.02 0.03 -0.952 56 e13 <--> e17 0.16 0.03 5.124 
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อันดับ เส้นทาง λ  SE. t-value อันดับ เส้นทาง λ  SE. t-value 

25 e24 <--> e28 -0.06 0.02 -3.700 57 e4 <--> e9 0.05 0.02 2.225 
26 e24 <--> e30 0.21 0.03 7.777 58 e2 <--> e6 0.14 0.04 3.185 
27 e24 <--> e31 -0.04 0.02 -2.114 59 e3 <--> e14 0.05 0.03 1.883 
28 e26 <--> e31 0.01 0.01 0.831 60 e3 <--> e18 0.16 0.03 5.779 
29 e26 <--> e32 0.15 0.02 6.893 61 e3 <--> e19 0.06 0.02 3.303 
30 e27 <--> e31 -0.07 0.02 -3.812 62 e3 <--> e20 -0.01 0.01 -2.135 
31 e27 <--> e33 0.30 0.04 8.093 63 e1 <--> e28 0.02 0.02 1.290 
32 e14 <--> e17 0.29 0.04 8.135 64 e1 <--> e32 -0.13 0.03 -5.084 
65 e2 <--> e17 0.10 0.02 4.509 99 e21 <--> e23 -0.04 0.02 -2.127 
66 e5 <--> e22 -0.05 0.02 -3.077 100 e21 <--> e29 -0.02 0.01 -2.756 
67 e5 <--> e26 -0.10 0.03 -3.747 101 e20 <--> e23 -0.05 0.02 -3.087 
68 e6 <--> e24 0.13 0.03 4.687 102 e14 <--> e18 0.21 0.04 5.939 
69 e7 <--> e13 0.13 0.02 5.636 103 e10 <--> e22 0.02 0.01 1.944 
70 e7 <--> e23 -0.02 0.01 -1.706 104 e10 <--> e25 -0.03 0.01 -2.142 
71 e8 <--> e15 -0.04 0.02 -2.531 105 e9 <--> e28 0.07 0.02 4.453 
72 e8 <--> e17 0.17 0.03 6.164 106 e32 <--> e29 0.10 0.02 4.378 
73 e8 <--> e21 -0.02 0.01 -1.430 107 e20 <--> e31 -0.04 0.01 -2.647 
74 e8 <--> e25 -0.01 0.01 -1.054 108 e21 <--> e31 -0.03 0.01 -1.753 
75 e8 <--> e26 -0.03 0.01 -2.844 109 e2 <--> e4 -0.05 0.02 -2.562 
76 e9 <--> e15 0.16 0.03 6.173 110 e2 <--> e23 0.04 0.02 1.655 
77 e9 <--> e18 0.26 0.03 8.830 111 e2 <--> e26 -0.12 0.02 -5.083 
78 e9 <--> e19 0.09 0.02 4.322 112 e16 <--> e21 -0.01 0.01 -1.041 
79 e9 <--> e24 -0.02 0.02 -1.224 113 e18 <--> e24 0.06 0.03 2.105 
80 e2 <--> e25 -0.09 0.02 -5.469 114 e18 <--> e19 0.07 0.03 2.598 
81 e3 <--> e24 -0.03 0.02 -1.689 115 e1 <--> e27 0.02 0.02 0.910 
82 e3 <--> e26 0.01 0.02 0.419 116 e2 <--> e27 -0.09 0.03 -3.379 
83 e6 <--> e25 0.02 0.02 0.777 117 e5 <--> e18 0.01 0.03 0.455 
84 e5 <--> e24 0.09 0.03 3.525 118 e6 <--> e31 -0.09 0.03 -3.525 
85 e7 <--> e18 0.13 0.02 5.320 119 e6 <--> e32 0.12 0.03 3.694 
86 e8 <--> e13 0.09 0.02 3.911 120 e10 <--> e31 0.13 0.02 7.690 
87 e9 <--> e14 -0.09 0.02 -3.893 121 e7 <--> e28 0.23 0.02 11.155 
88 e9 <--> e20 -0.02 0.01 -3.267 122 e8 <--> e28 0.23 0.02 10.958 
89 e33 <--> e28 -0.15 0.02 -6.252 123 e13 <--> e28 0.14 0.02 5.885 
90 e33 <--> e29 -0.03 0.03 -0.886 124 e13 <--> e31 -0.11 0.02 -5.434 
91 e33 <--> e32 0.11 0.03 3.900 125 e14 <--> e31 -0.21 0.02 -9.238 
92 e22 <--> e34 -0.03 0.02 -1.771 126 e9 <--> e29 -0.02 0.02 -1.070 
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อันดับ เส้นทาง λ  SE. t-value อันดับ เส้นทาง λ  SE. t-value 

93 e23 <--> e34 -0.12 0.02 -5.791 127 e8 <--> e34 -0.06 0.02 -3.747 
94 e22 <--> e35 -0.04 0.02 -2.643 128 e17 <--> e31 -0.02 0.02 -1.180 
95 e24 <--> e22 -0.11 0.02 -6.307 129 e10 <--> e28 0.07 0.01 4.811 
96 e25 <--> e24 0.03 0.02 1.817 130 e2 <--> e22 -0.03 0.02 -1.940 
97 e4 <--> e26 -0.09 0.02 -5.068 131 e17 <--> e28 0.17 0.02 7.663 
98 e5 <--> e32 0.16 0.03 5.298 132 e17 <--> e29 0.24 0.03 9.198 
133 e6 <--> e33 0.12 0.03 4.099 167 e1 <--> e18 0.11 0.02 4.501 
134 e4 <--> e18 0.10 0.02 4.542 168 e6 <--> e18 0.03 0.03 0.873 
135 e8 <--> e29 0.10 0.02 4.770 169 e16 <--> e18 0.14 0.03 4.134 
136 e18 <--> e30 0.23 0.03 7.360 170 e11 <--> e34 0.03 0.02 1.992 
137 e20 <--> e32 0.02 0.01 3.037 171 e17 <--> e34 0.04 0.02 1.896 
138 e32 <--> e35 -0.05 0.02 -2.597 172 e19 <--> e34 0.08 0.02 3.872 
139 e31 <--> e28 0.07 0.01 5.208 173 e21 <--> e34 -0.01 0.01 -1.760 
140 e26 <--> e34 0.02 0.02 1.220 174 e1 <--> e11 0.03 0.02 2.089 
141 e25 <--> e34 -0.04 0.02 -2.796 175 e2 <--> e11 0.09 0.02 4.081 
142 e24 <--> e34 -0.11 0.02 -4.957 176 e4 <--> e11 0.05 0.02 2.839 
143 e33 <--> e31 -0.13 0.02 -6.552 177 e17 <--> e26 -0.05 0.02 -3.150 
144 e7 <--> e29 0.11 0.02 5.100 178 e13 <--> e29 0.08 0.03 2.589 
145 e9 <--> e30 0.10 0.02 4.229 179 e14 <--> e29 0.07 0.03 2.620 
146 e9 <--> e31 -0.02 0.02 -1.232 180 e7 <--> e35 -0.02 0.02 -1.617 
147 e9 <--> e33 -0.13 0.03 -5.286 181 e8 <--> e35 -0.06 0.02 -3.389 
148 e12 <--> e14 -0.05 0.02 -2.481 182 e12 <--> e35 -0.05 0.02 -3.041 
149 e2 <--> e18 0.14 0.03 4.626 183 e18 <--> e22 0.10 0.02 5.368 
150 e7 <--> e33 -0.18 0.02 -7.740 184 e18 <--> e23 0.05 0.03 1.751 
151 e32 <--> e28 0.04 0.02 2.074 185 e18 <--> e25 0.06 0.02 3.028 
152 e25 <--> e32 0.04 0.02 2.698 186 e18 <--> e26 0.07 0.02 3.265 
153 e11 <--> e18 0.13 0.02 5.461 187 e18 <--> e27 0.19 0.03 5.481 
154 e11 <--> e19 0.14 0.02 6.634 188 e1 <--> e15 0.08 0.03 3.286 
155 e11 <--> e20 0.12 0.02 7.160 189 e2 <--> e15 0.06 0.03 2.209 
156 e11 <--> e21 0.12 0.02 6.904 190 e3 <--> e15 0.13 0.03 4.511 
157 e13 <--> e33 -0.10 0.03 -3.443 191 e4 <--> e15 0.08 0.02 3.450 
158 e12 <--> e32 0.10 0.02 5.331 192 e6 <--> e15 0.06 0.03 2.115 
159 e32 <--> e30 -0.10 0.02 -4.605 193 e33 <--> e35 -0.06 0.02 -2.706 
160 e15 <--> e17 0.13 0.03 4.119 194 e12 <--> e19 0.13 0.02 5.875 
161 e15 <--> e19 0.10 0.03 3.632 195 e12 <--> e20 0.09 0.02 5.120 
162 e15 <--> e21 0.07 0.02 3.220 196 e12 <--> e21 0.09 0.02 5.059 
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อันดับ เส้นทาง λ  SE. t-value อันดับ เส้นทาง λ  SE. t-value 

163 e18 <--> e28 0.15 0.02 6.073 197 e13 <--> e23 -0.06 0.03 -2.217 
164 e18 <--> e29 0.12 0.03 4.241 198 e13 <--> e24 -0.08 0.03 -3.031 
165 e18 <--> e33 0.09 0.03 2.717 199 e13 <--> e27 -0.08 0.03 -2.502 
166 e10 <--> e32 0.08 0.02 4.715 200 e7 <--> e19 0.07 0.02 4.186 
201 e8 <--> e19 0.05 0.02 2.388 235 e9 <--> e34 0.07 0.02 3.064 
202 e8 <--> e18 0.09 0.03 3.281 236 e18 <--> e34 0.18 0.03 5.649 
203 e13 <--> e18 0.11 0.03 3.897 237 e5 <--> e35 0.04 0.02 1.975 
204 e3 <--> e7 0.06 0.02 3.698 238 e18 <--> e35 0.07 0.03 2.323 
205 e3 <--> e8 0.04 0.02 2.326 239 e18 <--> e31 0.05 0.03 1.807 
206 e3 <--> e17 0.03 0.02 1.567 240 e3 <--> e31 -0.04 0.02 -1.990 
207 e14 <--> e22 -0.04 0.02 -2.700 241 e1 <--> e31 -0.06 0.02 -3.186 
208 e14 <--> e25 -0.05 0.02 -2.760 242 e2 <--> e31 -0.06 0.02 -2.768 
209 e14 <--> e26 -0.08 0.02 -3.901 243 e5 <--> e31 -0.07 0.02 -2.967 
210 e7 <--> e16 -0.08 0.02 -3.920 244 e15 <--> e31 -0.10 0.02 -4.853 
211 e8 <--> e16 -0.09 0.02 -4.061 245 e9 <--> e35 -0.01 0.02 -0.644 
212 e5 <--> e11 0.04 0.02 2.152 246 e10 <--> e34 0.04 0.02 2.167 
213 e8 <--> e20 -0.04 0.01 -3.031 247 e20 <--> e35 -0.06 0.02 -3.167 
214 e2 <--> e8 0.03 0.02 1.140 248 e21 <--> e35 -0.07 0.02 -3.852 
215 e4 <--> e8 0.01 0.02 0.688 249 e20 <--> e24 -0.01 0.01 -2.001 
216 e2 <--> e7 0.06 0.02 2.634 250 e17 <--> e24 -0.04 0.02 -1.894 
217 e10 <--> e17 0.08 0.02 3.129 251 e2 <--> e35 -0.01 0.02 -0.639 
218 e10 <--> e18 0.08 0.02 3.526 252 e23 <--> e30 0.07 0.02 2.759 
219 e5 <--> e30 -0.08 0.03 -3.055 253 e30 <--> e29 0.05 0.02 2.680 
220 e17 <--> e27 0.04 0.02 1.538 254 e16 <--> e35 0.02 0.02 1.201 
221 e5 <--> e9 -0.05 0.02 -2.098 255 e1 <--> e3 0.20 0.03 6.796 
222 e11 <--> e26 0.03 0.01 2.705 256 e1 <--> e14 -0.02 0.02 -0.802 
223 e9 <--> e17 0.07 0.03 2.949 257 e1 <--> e33 -0.05 0.02 -1.868 
224 e13 <--> e30 -0.07 0.03 -2.820 258 e2 <--> e5 0.07 0.04 2.009 
225 e16 <--> e17 0.05 0.03 1.408 259 e2 <--> e9 0.04 0.03 1.616 
226 e10 <--> e24 -0.07 0.02 -3.862 260 e2 <--> e10 0.04 0.02 2.006 
227 e5 <--> e28 -0.03 0.02 -1.441 261 e2 <--> e12 0.05 0.02 2.593 
228 e10 <--> e30 -0.04 0.02 -2.175 262 e2 <--> e19 0.03 0.02 1.626 
229 e3 <--> e34 0.04 0.02 2.039 263 e2 <--> e20 0.01 0.01 2.459 
230 e3 <--> e16 0.03 0.02 1.536 264 e2 <--> e28 0.04 0.02 1.645 
231 e8 <--> e33 -0.18 0.02 -7.545 265 e4 <--> e22 0.03 0.01 1.696 
232 e2 <--> e33 -0.06 0.03 -2.346 266 e4 <--> e24 0.04 0.02 2.120 
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อันดับ เส้นทาง λ  SE. t-value อันดับ เส้นทาง λ  SE. t-value 

233 e15 <--> e34 0.05 0.02 2.376 267 e4 <--> e27 0.03 0.02 1.451 
234 e6 <--> e10 -0.05 0.02 -2.450 268 e4 <--> e28 0.03 0.02 1.801 
269 e4 <--> e30 0.05 0.02 2.308 299 e14 <--> e19 0.02 0.02 0.747 
270 e4 <--> e31 0.02 0.02 1.194 300 e6 <--> e19 -0.08 0.03 -2.934 
271 e4 <--> e34 0.04 0.02 2.450 301 e19 <--> e29 0.04 0.02 2.345 
272 e3 <--> e4 -0.03 0.02 -1.662 302 e19 <--> e33 -0.02 0.02 -1.195 
273 e5 <--> e29 -0.02 0.03 -0.739 303 e20 <--> e30 -0.03 0.01 -3.846 
274 e6 <--> e29 0.03 0.03 0.926 304 e15 <--> e20 0.06 0.02 2.673 
275 e1 <--> e26 -0.03 0.02 -1.433 305 e10 <--> e19 0.21 0.02 8.792 
276 e6 <--> e26 -0.05 0.03 -1.931 306 e6 <--> e17 -0.05 0.03 -1.784 
277 e12 <--> e22 -0.03 0.01 -2.340 307 e6 <--> e20 -0.05 0.02 -2.251 
278 e8 <--> e12 -0.02 0.01 -1.314 308 e6 <--> e21 -0.05 0.02 -2.289 
279 e11 <--> e12 0.15 0.02 7.990 309 e5 <--> e6 0.42 0.05 8.180 
280 e13 <--> e14 0.07 0.03 2.281 310 e6 <--> e28 -0.03 0.03 -1.232 
281 e14 <--> e32 -0.05 0.02 -2.068 311 e6 <--> e7 -0.04 0.02 -1.779 
282 e12 <--> e28 -0.02 0.01 -1.510 312 e6 <--> e8 -0.06 0.02 -2.344 
283 e12 <--> e30 -0.01 0.02 -0.537 313 e6 <--> e9 -0.06 0.03 -2.362 
284 e12 <--> e24 -0.01 0.02 -0.630 314 e6 <--> e12 -0.04 0.02 -2.080 
285 e12 <--> e27 -0.03 0.02 -1.725 315 e4 <--> e7 0.03 0.02 1.841 
286 e7 <--> e11 -0.04 0.01 -2.552 316 e4 <--> e10 0.04 0.02 2.034 
287 e8 <--> e11 -0.04 0.02 -2.347 317 e4 <--> e12 0.04 0.02 1.879 
288 e9 <--> e16 -0.05 0.02 -2.205 318 e3 <--> e10 0.03 0.02 1.761 
289 e1 <--> e29 -0.04 0.02 -2.636 319 e7 <--> e8 0.16 0.02 6.530 
290 e3 <--> e30 0.12 0.02 5.316 320 e9 <--> e10 0.02 0.02 0.959 
291 e2 <--> e29 0.18 0.03 6.870 321 e9 <--> e32 0.03 0.02 1.394 
292 e1 <--> e22 0.02 0.01 1.041 322 e9 <--> e22 0.02 0.01 2.033 
293 e3 <--> e32 -0.08 0.03 -3.062 323 e9 <--> e26 0.03 0.01 2.211 
294 e4 <--> e32 -0.04 0.02 -2.063 324 e9 <--> e27 0.04 0.02 2.052 
295 e18 <--> e32 0.02 0.03 0.902 325 e9 <--> e12 0.03 0.02 1.421 
296 e19 <--> e31 0.10 0.02 5.405 326 e7 <--> e17 0.19 0.03 7.501 
297 e19 <--> e24 -0.07 0.02 -3.301 327 e17 <--> e20 -0.05 0.03 -1.635 
298 e4 <--> e19 0.02 0.02 1.317 328 e20 <--> e21 0.08 0.03 2.373 
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ภาพที่ 4.3 แสดงโมเดลสมการเชิงโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรม
ความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร หลังปรับ
โมเดล 
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ตารางที่ 4.17 แสดงค่าสถิติประเมินความกลมกลืนสมการเชิงโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร หลังปรับโมเดล 

ดัชนี เกณฑ์วัด ผลลัพธ์ ผลสรุป แนวคิดในการอ้างอิง 

Chi – Square = 249.824  df.  = 221.0  n. = 409 

Sig. > 0.05 0.089 ตรงเกณฑ์ Hair et al. (2010), Bollen (1989) and Joreskog 
and Sorbom (1997) 

CMIN/df. < 2.0 1.130 ตรงเกณฑ์ Bollen (1989) , Diamantopoulos and Siguaw 
(2000) 

GFI > 0.90 0.967 ตรงเกณฑ์ Hair et al. (2010), Browne and Cudeck (1992) 

AGFI > 0.90 0.906 ตรงเกณฑ์ Durrande-Moreau and Usunier (1999) 
Harrison-Walker (2001) 

NFI > 0.90 0.982 ตรงเกณฑ์ Hair et al. (2010), Mueller (1996) 

IFI > 0.90 0.998 ตรงเกณฑ์ Hair et al. (2010), Mueller (1996) 

CFI > 0.90 0.998 ตรงเกณฑ์ Hair et al. (2010), Mueller (1996) 

RMR < 0.05  0.035 ตรงเกณฑ์ Diamantopoulos and Siguaw (2000) 

RMSEA < 0.05 0.018 ตรงเกณฑ์ Hair et al. (2010), Browne and Cudeck (1992) 

 
 
ผลวิเคราะห์ค่าสถิติประเมินความกลมกลืนสมการเชิงโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อความตั้ งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริ โภคที่ ใช้สื่ อสั งคมออนไลน์ ในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับตามแนวคิดของ 
Bollen (1989); Hair et al. (2010); Joreskog and Sorbom (1997) โมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-Square = 249.824 df. = 221.0 Sig. = 0.089 > 
0.05 และ CMIN/df. = 1.130 < 2.0 ผลการวิเคราะห์จากการปรับโมเดล พบว่า ดัชนี จ านวน 7 ตัว 
มีความสอดคล้องและค่าสถิติเหล่านี้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้ง 7 ดัชนี สรุปได้ดังนี้  

1) ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (Comparative Fit Index: CFI) ซึ่งผลการ
วิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.998 > 0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Hair et al. (2010) ซึ่ง 
CFI ที่ดีควรมีค่า 0.90 ขึ้นไป แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์  

2) ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) เป็นการแสดงถึงปริมาณความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้ด้วยโมเดล ซึ่งผลการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.967 > 
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0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Hair et al. (2010) และ Mueller (1996) ซึ่ง GFI ที่ดี
ควรมีค่า 0.90 ขึ้นไป แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ 

3) ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้ไขแล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) เป็น
การแสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้ด้วยโมเดลปรับแก้ด้วยองศา
ความเป็นอิสระ โดยทั่วไปค่า AGFI มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ค่า ซึ่ง ค่า AGFI ที่ยอมรับได้ควรมีค่า
มากกว่า 0.90 ซึ่งผลการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.906 > 0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ 
Durande-Moreau an Usunier (1999) ซึ่ง AGFI ที่ดีควรมีค่า 0.90 ขึ้นไป แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ 

4) ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (Root Mean 
Square Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าสถิติที่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยค่า 
RMSEA ที่ดีมากควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 หรือมีค่าระหว่าง 0.05 ถึง 0.08 หมายถึง โมเดลค่อนข้าง
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งผลการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.018 < 0.05 ซึ่งเป็นค่า ค่า 
RMSEA ที่ดีมาก ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิด ตรงตามเกณฑ์ Hair et al. (2010), Browne and 
Cudeck (1992) แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ 

5) ดัชนีความกลมกลืนประเภทเปรียบเทียบกับรูปแบบอิสระ (Normed Fit Index; NFI) 
เป็นค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยค่า NFI ที่ยอมรับได้ควรมีค่ามากกว่า 0.90 ซึ่งผลการ
วิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.982 > 0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Hair et al. (2010) แสดง
ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ 

6) ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบกับรูปแบบฐาน ( Incremental Fit Index; IFI) เป็น
ค่าดัชนีที่ทดสอบเปรียบเทียบรูปแบบทดสอบกับรูปแบบฐานที่ตัวแปรทุกตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กับ
มีค่ามากกว่า 0.90 ซึ่งจะแสดงว่ารูปแบบทางทฤษฎีสามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรได้
อย่างดี โดยค่า IFI ที่ยอมรับได้ควรมีค่ามากกว่า 0.90 ซึ่งผลการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.998 > 0.90 
ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Hair et al. (2010) แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน
เชิงสัมพัทธ์ 

7) ดัชนีรากของค่าเฉลยก าลงสองของส่วนเหลือ (Root Mean Square Residual: RMR) 
เป็นค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยค่า RMR ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 และค่าที่ดีควรมีค่า
เท่ากับ 0 หรือเข้าใกล้ 0 มากท่ีสุด ซึ่งผลการวิเคราะห์มีค่า RMR เท่ากับ 0.035 < 0.05 ซึ่งเป็นค่า ค่า 
RMR ที่ดีมาก ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิด ตรงตามเกณฑ์ Diamantopoulos and Siguaw 
(2000) แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ 

จากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีทั้ง 7 ตัว ชี้ให้เห็นว่าสมการเชิงโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
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กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยตัวแปร ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศ
องค์การ การจัดการเรียนการสอน พฤติกรรมการเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวแปรตามหรือ  
ตัวแปรผลคือ ด้านประสิทธิผลการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเงื่อนไขในระดับการยอมรับทางสถิติเป็นไปตามเกณฑ์
การก าหนดค่าซึ่งแสดงว่าโมเดลในการวัดนี้มีความเที่ยงตรง (Validity) หรือ OK Fit Confirm สรุปผล
ทดสอบอิทธิพลได้ดังตารางที่ 4.18 
 
ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างเชิงสาเหตุแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ

ตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปร (เส้นทางความสัมพันธ์) 
λ  SE. t-value Sig. Result 

การน าเสนอ 
ตัวตนบนสื่อออนไลน์ 

<-- การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถ ุ 0.37 0.07 6.198 0.000* Accept 

การน าเสนอ 
ตัวตนบนสื่อออนไลน์ 

<-- ความสามารถ 
ในการควบคุมพฤติกรรม 

0.16 0.08 2.678 0.007* Accept 

การน าเสนอ 
ตัวตนบนสื่อออนไลน์ 

<-- การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 0.28 0.07 4.624 0.000* Accept 

การน าเสนอ 
ตัวตนบนสื่อออนไลน์ 

<-- การเห็นคุณค่าตนเอง 0.11 0.07 1.969 0.049* Accept 

ทัศนคติต่อการศัลยกรรม <-- การน าเสนอ 
ตัวตนบนสื่อออนไลน ์

0.34 0.05 6.543 0.000* Accept 

ทัศนคติต่อการศัลยกรรม <-- การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถ ุ 0.20 0.06 3.967 0.000* Accept 
ทัศนคติต่อการศัลยกรรม <-- การเห็นคุณค่าตนเอง 0.24 0.06 5.204 0.000* Accept 
ทัศนคติต่อการศัลยกรรม <-- การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 0.27 0.05 5.699 0.000* Accept 
ทัศนคติต่อการศัลยกรรม <-- ความสามารถ 

ในการควบคุมพฤติกรรม 
0.13 0.05 2.909 0.004* Accept 

ความตั้งใจท า 
ศัลยกรรมความงาม 

<-- การน าเสนอ 
ตัวตนบนสื่อออนไลน ์

0.61 0.09 7.297 0.000* Accept 

ความตั้งใจท า 
ศัลยกรรมความงาม 

<-- ทัศนคติต่อการศัลยกรรม 0.23 0.10 2.750 0.006* Accept 

 
หมายเหตุ: * อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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ผลการวิเคราะห์ทดสอบสมการเชิงโครงสร้างเชิงสาเหตุแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ประกอบด้วยตัวแปร การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์ ทัศนคติต่อการศัลยกรรม  
และตัวแปรตามหรือตัวแปรผลคือ ความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้า  โดยพิจารณาจากค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่จะบ่ง
บอกอิทธิพลของตัวแปรน ามาสรุปผลการทดสอบเป็นรายด้านดังนี้ 

1) ด้านการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้ (SO1–SO6) มีค่า
น้ าหนักสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 0.55–0.87 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุ (R2) ร้อยละ 
30.0%–76.0% ผลการทดสอบพบว่าด้านการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมีอิทธิพลต่อตัวแปรปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีอิทธิพลทางตรง จ านวน 2 เส้นทาง และ อิทธิพลทางอ้อม 4 เส้นทาง มี
รายละเอียดดังนี้ 

(1) ด้านการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านการน าเสนอตัวตนบน
สื่อออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 ค่าความคลาด
เคลื่อนเท่ากับ 0.07 มีค่า t.–Value เท่ากับ 6.198 และ ค่า Sig. = 0.000 < 0.05 อธิบายอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 54.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

(2) ด้านการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านทัศนคติต่อการ
ศัลยกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.20 ค่าความคลาด
เคลื่อนเท่ากับ 0.06 มีค่า t.–value เท่ากับ 3.967 และ ค่า Sig. = 0.000 < 0.05 อธิบายอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 88.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

(3) ด้านการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านทัศนคติต่อการ
ศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้านการน าเสนอตัวตน
บนสื่อออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.13 (0.37x0.34)  

(4) ด้านการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมี อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความตั้ งใจ
ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้านการน าเสนอ
ตัวตนบนสื่อออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.23 (0.37x0.61)  

(5) ด้านการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมี อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความตั้ งใจ
ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้านทัศนคติต่อการ
ศัลยกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.05 (0.20x0.23)  
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(6) ด้านการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมี อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความตั้ งใจ
ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยผ่านจากด้านการน าเสนอ
ตัวตนบนสื่อออนไลน์และทัศนคติต่อการศัลยกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์ เส้นทางรวมเท่ากับ 0.03 
(0.37x0.34x0.23)  

2) ด้านการเห็นคุณค่าตนเอง ประกอบด้วย 6 ตัวแปรสังเกตได้ (SE1–SE6) มีค่าน้ าหนัก
สัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 0.69–0.87 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุ (R2) ร้อยละ 48.0%–
75.0% ผลการทดสอบพบว่าด้านการเห็นคุณค่าตนเองมีอิทธิพลต่อตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
มีอิทธิพลทางตรง จ านวน 2 เส้นทาง และ อิทธิพลทางอ้อม 4 เส้นทาง มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ด้านการเห็นคุณค่าตนเองมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อ
ออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.11 ค่าความคลาด
เคลื่อนเท่ากับ 0.07 มีค่า t.–value เท่ากับ 1.969 และ ค่า Sig. = 0.049 < 0.05อธิบายอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 54.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

(2) ด้านการเห็นคุณค่าตนเองมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านทัศนคติต่อการศัลยกรรมมี
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.24 ค่าความคลาดเคลื่อน
เท่ากับ 0.06 มีค่า t.–Value เท่ากับ 5.204 และ ค่า Sig. = 0.000 < 0.05 อธิบายอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 88.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

(3) ด้านการเห็นคุณค่าตนเองมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านทัศนคติต่อการศัลยกรรม
ความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อ
ออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.04 (0.11x0.34)  

(4) ด้านการเห็นคุณค่าตนเองมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความตั้งใจท าศัลยกรรม
ความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อ
ออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.07 (0.11x0.61)  

(5) ด้านการเห็นคุณค่าตนเองมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความตั้งใจท าศัลยกรรม
ความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้านทัศนคติต่อการศัลยกรรมมีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.06 (0.24x0.23)  

(6) ด้านการเห็นคุณค่าตนเองมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความตั้งใจท าศัลยกรรม
ความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยผ่านจากด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อ
ออนไลน์และทัศนคติต่อการศัลยกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.01 (0.11x0.34x0.23)  

3) ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้ (SN1–SN4) มีค่าน้ าหนัก
สัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 0.70–0.83 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุ (R2) ร้อยละ 48.0%–
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69.0%  ผลการทดสอบพบว่าด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้ ง ใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้ าของผู้บ ริ โภคที่ ใช้ สื่ อสั งคมออนไลน์ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีอิทธิพลทางตรง จ านวน 2 เส้นทาง และ อิทธิพลทางอ้อม 4 เส้นทาง มี
รายละเอียดดังนี้ 

(1) ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านการน าเสนอตัวตนบน
สื่อออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.28 ค่าความคลาด
เคลื่อนเท่ากับ 0.07 มีค่า t.–Value เท่ากับ 4.624 และ ค่า Sig. = 0.000 < 0.05อธิบายอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 54.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

(2) ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านทัศนคติต่อการ
ศัลยกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.27 ค่าความคลาด
เคลื่อนเท่ากับ 0.05 มีค่า t.–Value เท่ากับ 5.699 และ ค่า Sig. = 0.000 < 0.05 อธิบายอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 88.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

(3) ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านทัศนคติต่อการ
ศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้านการน าเสนอตัวตน
บนสื่อออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.10 (0.28x0.34)  

(4) ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมี อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความตั้ งใจ
ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้านการน าเสนอ
ตัวตนบนสื่อออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.17 (0.28x0.61)  

(5) ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมี อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความตั้ งใจ
ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้านทัศนคติต่อการ
ศัลยกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.06 (0.27x0.23)  

(6) ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมี อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความตั้ งใจ
ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยผ่านจากด้านการน าเสนอ
ตัวตนบนสื่อออนไลน์และทัศนคติต่อการศัลยกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์ เส้นทางรวมเท่ากับ 0.02 
(0.28x0.34x0.23)  

4) ด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ประกอบด้วย 5 ตัวแปรสังเกตได้ (PBC1–
PBC5) มีค่าน้ าหนักสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 0.69–0.95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุ (R2) 
ร้อยละ 47.0%–90.0% ผลการทดสอบพบว่าด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อ
ตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอิทธิพลทางตรง จ านวน 2 เส้นทาง และ อิทธิพลทางอ้อม 4 
เส้นทาง มีรายละเอียดดังนี้ 
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(1) ด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านการ
น าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.16 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.08 มีค่า t.–Value เท่ากับ 2.678 และ ค่า Sig. = 0.007 < 0.05
อธิบายอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 54.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

(2) ด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านทัศนคติ
ต่อการศัลยกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.13 ค่า
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 มีค่า t.–Value เท่ากับ 2.909 และ ค่า Sig. = 0.004 < 0.05 อธิบาย
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 88.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

(3) ด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านทัศนคติ
ต่อการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้านการน าเสนอ
ตัวตนบนสื่อออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.05 (0.16x0.34)  

(4) ด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความ
ตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้านการ
น าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.10 (0.16x0.61)  

(5) ด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความ
ตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้านทัศนคติต่อ
การศัลยกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.04 (0.16x0.23)  

(6) ด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความ
ตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยผ่านจากด้านการ
น าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์และทัศนคติต่อการศัลยกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.01 
(0.16x0.34x0.23)  

5) ด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์ประกอบด้วย 6 ตัวแปรสังเกตได้  (AT1–AT6) มีค่า
น้ าหนักสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 0.57–0.76 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุ (R2) ร้อยละ 
33.0%–57.0%  ผลการทดสอบพบว่าด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อตัวแปร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอิทธิพลทางตรง จ านวน 2 เส้นทาง และ อิทธิพลทางอ้อม 1 เส้นทาง มี
รายละเอียดดังนี้ 

(1) ด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านทัศนคติต่อ
การศัลยกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากั บ 0.34 ค่า
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 มีค่า t.–Value เท่ากับ 6.543 และ ค่า Sig. = 0.000 < 0.05 อธิบาย
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 88.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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(2) ด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านความตั้งใจ
ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้ามีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.61 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.09 มีค่า t.–value เท่ากับ 7.297 และ ค่า Sig. = 0.000 
< 0.05 อธิบายอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 88.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

(3) ด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความตั้งใจ
ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้านทัศนคติต่อการ
ศัลยกรรมความงามมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.08 (0.34x0.23)  

6) ด้านทัศนคติต่อการศัลยกรรมประกอบด้วย 6 ตัวแปรสังเกตได้ (SP1–SP6) มีค่าน้ าหนัก
สัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 0.61–0.79 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุ (R2) ร้อยละ 37.0%–
63.0%  ผลการทดสอบพบว่าด้านทัศนคติต่อการศัลยกรรมมีอิทธิพลต่อตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้ ง ใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้ าของผู้ บ ริ โภคที่ ใช้ สื่ อสั งคมออนไลน์ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีอิทธิพลทางตรง จ านวน 1 เส้นทาง มีรายละเอียดดังนี้ 

ด้านทัศนคติต่อการศัลยกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านความตั้งใจท าศัลยกรรมความ
งามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของ
ตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.23 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10 มีค่า t.–Value 
เท่ากับ 2.750 และ ค่า Sig. = 0.006 < 0.05 อธิบายอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 69.0% 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

7) ด้านความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานครประกอบด้วย 2 ตัวแปรสังเกตได้ (IN1–IN2) มีค่าน้ าหนักสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 
0.89–0.90 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุ (R2) ร้อยละ 79.0%–81.0% เป็นตัวแปรผลของ
แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของ
ผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ตารางที่  4.19 สรุปค่าอิทธิพลสมการโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความตั้ งใจ
ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ ใช้สื่ อสั งคมออนไลน์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปร อิทธิพล 
การน าเสนอตัวตน
บนสื่อออนไลน์ 

ทัศนคติต่อการ
ศัลยกรรม 

ความตั้งใจ
ท าศัลยกรรมความ

งามบนใบหน้า 
การรับรู้ตัวตนเสมือน
วัตถุ  

อิทธิพลทางตรง 0.46 0.20 - 
อิทธิพลทางอ้อม - - 0.23 
อิทธิพลโดยรวม 0.46 0.20 0.23 

การเห็นคุณค่าตนเอง  อิทธิพลทางตรง 0.14 0.24 - 
อิทธิพลทางอ้อม - - 0.07 
อิทธิพลโดยรวม 0.14 0.24 0.07 

การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง  

อิทธิพลทางตรง 0.28 0.27 - 
อิทธิพลทางอ้อม - - 0.17 
อิทธิพลโดยรวม 0.28 0.27 0.17 

ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม 

อิทธิพลทางตรง 0.16 0.13 - 
อิทธิพลทางอ้อม - - 0.10 
อิทธิพลโดยรวม 0.16 0.13 0.10 

การน าเสนอตัวตนบน
สื่อออนไลน์  

อิทธิพลทางตรง N/A N/A 0.61 
อิทธิพลทางอ้อม N/A N/A 0.08 
อิทธิพลโดยรวม N/A N/A 0.69 

ทัศนคติต่อการ
ศัลยกรรม 

อิทธิพลทางตรง 0.34 N/A 0.23 
อิทธิพลทางอ้อม - N/A - 
อิทธิพลโดยรวม 0.34 N/A 0.23 

 R2 54.0% 88.0% 69.0% 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลสมการโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่ง
ประกอบด้วย ตัวแปร การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์ ทัศนคติต่อการศัลยกรรม  



112 

 

และตัวแปรตามหรือตัวแปรผลคือ ความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้า  ผลการวิเคราะห์ค่า
อิทธิพลเส้นทางพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครสูงสุด คือ การน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์  มีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางรวม 0.69 รองลงมา การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวม 0.23 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวม 0.17 ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวม 0.10 และการเห็นคุณค่าตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวม 0.07 
ตามล าดับ โดยมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 69.0% นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์ในการท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครมากสุดคือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทางรวม 0.27 รองลงมา การเห็นคุณค่าตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวม 0.24 การรับรู้ตัวตน
เสมือนวัตถุ มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวม 0.20 และความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางรวม 0.13 ตามล าดับ โดยมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 88.0% และปัจจัย
ที่ส่ งผลต่อทัศนคติต่อการศัลยกรรม บนใบหน้าของผู้ บริโภคที่ ใช้สื่ อสั งคมออนไลน์ ในเขต
กรุงเทพมหานครมากสุดคือ การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวม 0.46 รองลงมา 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวม 0.28 ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวม 0.16 และการเห็นคุณค่าตนเอง ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวม 0.14 
ตามล าดับ โดยมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 54.0% 
 

4.6 สรุปผลทดสอบสมมติฐานสมการโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร………… 

จากผลวิเคราะห์แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครสรุปผล
ทดสอบสมมติฐานงานวิจัยได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมีความสัมพันธ์กับการน าเสนอตัวตนบนสื่อสั งคม
ออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่  1 เป็นการยอมรับ H1 หรือ การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมี
ความสัมพันธ์กับการน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
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กรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.37 อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 54.0% 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรม
ความงามของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่  2 เป็นการยอมรับ H2 หรือ การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงามของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.20 อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 88.0% 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 การเห็นคุณค่าตนเองมีความสัมพันธ์กับการน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 เป็นการยอมรับ H3 หรือ การเห็นคุณค่าตนเองมีความสัมพันธ์
กับการน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.11 อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 54.0% อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานที่ 4 การเห็นคุณค่าตนเองมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงาม
ของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 เป็นการยอมรับ H4 หรือ การเห็นคุณค่าตนเองมีความสัมพันธ์
กับทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงามของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.24 อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 88.0% อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานที่ 5 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรม
ความงามของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่  5 เป็นการยอมรับ H5 หรือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงามของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.27 อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 88.0% 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 6 ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการ
ศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 เป็นการยอมรับ H6 หรือ ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อ
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สังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.13 อิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 88.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 7 การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการ
ศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 7 เป็นการยอมรับ H7 หรือ การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคม
ออนไลน์ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.34 อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ได้ร้อยละ 88.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่  8 การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ
ศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 8 เป็นการยอมรับ H8 หรือ การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคม
ออนไลน์มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.61 อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้
ร้อยละ 69.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 9 ทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงามมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจศัลยกรรม
ความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 9 เป็นการยอมรับ H9 หรือ ทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความ
งามมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.23 อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 
69.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 10 การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ และ ทัศนคติที่มีต่อ
การศัลยกรรมความงาม สามารถร่วมกันท านายความตั้งใจศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภค
ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 10 เป็นการยอมรับ H10 หรือ การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การ
เห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การน าเสนอ
ตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ และ ทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงาม สามารถร่วมกันท านายความ
ตั้งใจศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 



 

 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลและอภิปราย 

การวิจัยเรื่องสมการโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความ
งามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ 
ทัศนคติต่อการศัลยกรรมความงาม และความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การน าเสนอตัวตนบนสื่อ
สังคมออนไลน์ ทัศนคติต่อการศัลยกรรมความงาม และความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้า
ของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3) เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่มีต่อความ
ตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้
วิธีการส ารวจ ท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีความตั้งใจท าการศัลยกรรมความงาม ในช่วงปี 2559–2562 และอาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร รวมจ านวน 409 ตัวอย่าง การรวบรวม ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ข้อมูลจากการ
ค้นคว้าและรวบรวมจากเอกสารหนังสือต่าง ๆ รายงานต่าง ๆ ตลอดจนจากการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ประกอบด้วย การ
ศัลยกรรมความงาม ความตั้ งใจ ทัศนคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ทฤษฎีการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ แนวคิดเกี่ยวกับการเห็น
คุณค่าตนเอง และแนวคิดเกี่ยวกับการน าเสนอตัวตน โดยน าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
บูรณการสร้างเป็นแบบจ าลองปัจจัยที่ร่วมท านายความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของ
ผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องแบบจ าลอง
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อมูลปฐมภูมิท ารวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดยให้กลุ่มตัวอย่างท าการตอบ
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แบบสอบถามด้วยการกรอกด้วยตนเองและรวบรวมแบบสอบถามและน ามาลงรหัส หลังจากนั้นจึงน า
ข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผล โดยใช้โปรแกรมทางสถิติส าหรับงานวิจัย 

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถี่
ของข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย ค่าแปรปรวน ค่าความเบ้ 
และค่าความโด่ง ท าการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) มีการใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ ประกอบด้วย วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis หรือ 

CFA) และวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (System Equation Model: SEM)  ตรวจสอบความกลมกลืน
ของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) โดยผู้วิจัยท าการตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Assessment of Model Fit) โดยดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบด้วย ดัชนีค่า  Chi-square, CMIN/df., 
CFI, GFI, IFI, NFI, AGFI, RMSEA และ RMR โดยเกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ของโมเดล ประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ น าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและการแปลผลในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย สรุปผลงานวิจัยได้ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลวิจัย 

จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ร่วมท านายความตั้งใจท าศั ลยกรรมความงามบนใบหน้าของ
ผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร น าข้อมูลที่ค้นพบน ามาสรุปผลงานวิจัยได้ดังนี้ 
 

5.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 86.1 เพศ

ชาย ร้อยละ 10.5 และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ร้อยละ 3.4 โดยมีอายุในช่วงอายุ 18–25 ปี ร้อย
ละ 55.01 รองลงมา อายุ 26–30 ปี ร้อยละ 16.87 และอายุ 31–35 ปี คิดเป็น ร้อยละ 16.63 และ
มากกว่า 35 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 11.49 และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาก าลังศึกษาหรือจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 56.72 รองลงมา ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อย
ละ 25.92 และก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 17.36 โดยส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/รับราชการ ร้อยละ 33.25 รองลงมา นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 31.30 
และอาชีพอิสระ (Freelance) ร้อยละ 18.58 น้อยสุด ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 16.87 โดยมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ต่ ากว่า 15,000 บาท มากสุด ร้อยละ 30.81 รองลงมา 15,000–25,000 บาท ร้อยละ 
29.83 และ มากกว่า 45,000 บาท ร้อยละ 18.58 และ 25,001–30,000 บาท ร้อยละ 11.74 น้อย
สุด 30,001–45,000 บาท ร้อยละ 9.05 ตามล าดับ 
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5.1.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการศัลยกรรมความงาม 
จากผลวิเคราะห์พฤติกรรมการศัลยกรรมความงามพบว่า ประสบการณ์การท าศัลยกรรม

ความงาม พบว่า เคยมีประสบการณ์การท าศัลยกรรมความงาม ร้อยละ 63.33 และ ไม่เคยมี
ประสบการณ์การท าศัลยกรรมความงามร้อยละ 36.67 โดยส่วนใหญ่มีอวัยวะที่ท าศัลยกรรมความงาม
คือ จมูก ร้อยละ 34.97 รองลงมา คาง ร้อยละ 24.83 และ ริมฝีปาก ร้อยละ 18.53 และ ตา ร้อยละ 
15.73 น้อยสุด คิ้ว ร้อยละ 5.94 โดยแหล่งข้อมูลที่ท าท าศัลยกรรมความงาม มากสุด ร้อยละ 48.44 
รองลงมา Instagram ร้อยละ 35.46 และ Twitter ร้อยละ 16.11 ส่วนใหญ่มีการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ทุกวัน มากสุด ร้อยละ 83.62 รองลงมา 5–6 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 8.07 และ จ านวน 
3–4 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 6.11 น้อยสุดจ านวน 1–2 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 2.00 และมีระยะเวลาใน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อวัน มากสุด จ านวน 3–4 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 40.10 รองลงมา 
มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 30.81 และ จ านวน 5–6 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 17.36 ส่วนน้อย คือ
จ านวน 1–2 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 10.27 น้อยสุด น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 1.47 ตามล าดับ  
 

5.1.3 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจศัลยกรรมความงาม 
จากผลวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความ

งามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านความ
ตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้า รองลงมา ด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์ ด้านการเห็น
คุณค่าตนเอง ด้านทัศนคติต่อการศัลยกรรม ด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ด้านการรับรู้
ตัวตนเสมือนวัตถุ และ ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ตามล าดับ สรุปผลรายด้านดังนี้ 

1) ปัจจัยการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ 
ด้านการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ มีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.92 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ คิดว่าคนเราต้องดูดีได้มากข้ึนอีก 
และมีความคิดเห็นมาก ได้แก่  มักส ารวจและใส่ใจในรูปลักษณ์ของตนเองอยู่เสมอ รู้สึกพอใจเมื่อ
สามารถควบคุมรูปลักษณ์ของตนเองได้ ความส าคัญกับรูปลักษณ์ที่สวยงามมากกว่ารูปลักษณ์ที่เป็น
ธรรมชาติ รู้สึกละอายใจเมื่อไม่สามารถปรับปรุงรูปลักษณ์ให้ดูดีขึ้นได้ และมักจะเปรียบเทียบ
รูปลักษณ์ของตนเองกับผู้อ่ืน  

2) ปัจจัยการเห็นคุณค่าตนเอง 
ด้านการเห็นคุณค่าตนเอง มีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.09 ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 โดยสูงสุด รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีค่าเฉลี่ย 4.15 รองลงมา มีความเคารพ
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และนับถือตนเองอย่างมาก มีความสามารถจะท าสิ่งต่าง ๆ ได้เหมือนผู้อ่ืน มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองมี
ความพึงพอใจในตนเองโดยรวมและคิดว่ามีข้อดีในตนเองหลายประการ  

3) ปัจจัยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.66 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 โดยสูงสุด บุคคลรอบข้างโดยส่วนใหญ่สนใจท าศัลยกรรมความงาม มี
ค่าเฉลี่ย 3.78 รองลงมา มักปรึกษาบุคคลรอบข้างเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของตนเอง บุคคลรอบข้างมีส่วน
ท าให้ท่านสนใจท าศัลยกรรมความงาม และบุคคลรอบข้างแนะน าให้ท่านท าศัลยกรรมความงาม  

4) ปัจจัยความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
ด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ระดับมากมี

ค่าเฉลี่ย 3.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยสูงสุด ทราบ
ถึงผลลัพธ์และความเสี่ยงของการศัลยกรรมความงาม มีค่าเฉลี่ย 4.09 รองลงมา สามารถดูแลตนเอง
หลังการท าศัลยกรรมความงามได้ มีเตรียมตัวได้เป็นอย่างดีหากจะท าศัลยกรรมความงาม เช่น การ
พักผ่อนที่เพียงพอ สามารถท าศัลยกรรมความงามได้โดยไม่เดือดร้อน และคิดว่าตนเองมีความพร้อม
จะท าศัลยกรรมความงามได้อย่างแน่นอน (เช่น มีความพร้อมในด้านการเงิน, เวลาหรืออ่ืน ๆ)  

5) ปัจจัยการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์ 
ด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์ มีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 

4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสูงสุด การศัลยกรรมความ
งามช่วยเสริมบุคลิกภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.56 รองลงมา การศัลยกรรมความงามช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของ
ร่างกาย และการศัลยกรรมความงามช่วยเพ่ิมโอกาสที่ดีให้แก่ตนเอง และมีความคิดเห็นในระดับมาก 
ได้แก่ การศัลยกรรมความงามช่วยเสริมดวงและโหงวเฮ้ง การศัลยกรรมความงามท าให้สวยเหมือน
บุคคลตัวอย่างที่ท่านชื่นชอบ (ดารา/นักแสดง) และการศัลยกรรมความงามมีความจ าเป็นต่อชีวิต  

6) ปัจจัยทัศนคติต่อการศัลยกรรม 
ด้านทัศนคติต่อการศัลยกรรม มีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.02 ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสูงสุด มักส่งเสริมตนเองหรือโป
รโมทตนเองบนสื่อสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 4.26 รองลงมา สร้างตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ให้
แตกต่างจากในชีวิตจริง และมีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ น าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ใน
ด้านบวกเท่านั้น อัพโหลดรูปภาพของตนเองลงสื่อสังคมออนไลน์เป็นประจ า ต้องการให้เพ่ือนๆหรือ
ผู้อ่ืนชื่นชอบการน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ และ ต้องการให้ผู้อ่ืนรับรู้ถึงภาพลักษณ์บนสื่อ
สังคมออนไลน์  

7) ปัจจัยความตั้งใจท าศัลยกรรมความงาม 
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ด้านความตั้งใจท าศัลยกรรมความงาม มีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 
4.16 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือมีความคิดจะท าศัลยกรรม
ความงามในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 4.25 และมีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ มีความตั้งใจจะ
ท าศัลยกรรมความงาม  
 

5.1.4 การวิเคราะห์การตรวจสอบปัญหาสหสัมพันธ์ตัวแปรแบบจ าลอง 
จากผลวิเคราะห์การตรวจสอบปัญหาสหสัมพันธ์ตัวแปรแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ

ตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.10–0.78 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระมีความเป็นอิสระต่อกันไม่มี
ความสัมพันธ์กันมากไม่มีการควบคุมตัวแปรใด ๆ ไว้ โดยมีค่าพิสัยที่ 3 .00–4.00 ค่าต่ าสุด 1.00 และ
สูงสุด 5.00 มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.42–4.56 โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 
0.67–1.20 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีการกระจายอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ย เนื่องจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดังกล่าวมีค่าไม่เกิน 30% ของค่าเฉลี่ยและมีค่าความแปรปรวน (Variance) หรือค่าก าลังสองของค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือวัดการกระจายของข้อมูลอยู่ระหว่าง 0.44–1.45 โดยมีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง 
(-1.73) ถึง (-0.37) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ระหว่าง (-0.65) ถึง 3.76 ตัวแปรมีการแจกแจงเป็นโค้ง
ปกติ และจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่า Chi–Square = 241.559  df = 
210.0 Sig. = 0.067 > 0.05 และ CMIN/df. = 1.150 < 2.0 และมีความสอดคล้องและค่าสถิติโดยมี
ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ 0.998 > 0.90, ดัชนีวัดความกลมกลืน 
(GFI) เท่ากับ 0.968 > 0.90, ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้ไขแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.904 > 0.90, 
ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.019 
< 0.05, ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนในรูปความคลาดเคลื่อน หรือ รากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลัง
สองของส่วนเหลือมาตรฐาน (RMR) เท่ากับ 0.045 < 0.05, ดัชนีความกลมกลืนประเภทเปรียบเทียบ
กับรูปแบบอิสระ (NFI) เท่ากับ 0.982 > 0.90 และดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบกับรูปแบบฐาน 
(IFI) เท่ากับ 0.998 > 0.90 กล่าวได้ว่าดัชนีเหล่านี้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึ่งแสดงว่าโมเดลในการวัดนี้
มีความเที่ยงตรง (Validity) โดยมีน้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ระหว่าง 0.63–0.99 ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เชิงพหุยกก าลังสอง (R2) ระหว่าง 40.0%–99.00% ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนถูกสกัดได้ 
(AVE) ระหว่าง 0.501–0.792 มีค่าความเที่ยงรวม (CR) ระหว่าง 0.850–0.918  กล่าวได้ว่าโมเดลการวัด
มีความตรงเชิงลู่เข้าที่ดีถือว่าตัวแปรมีความเป็นเอกภาพที่ดีสามารถน าเข้าโมเดลแบบจ าลองสมการ
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เชิงโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ 

 
5.1.5 การวิเคราะห์ค่าสถิติประเมินความกลมกลืนสมการเชิงโครงสร้างแบบจ าลอง 
จากผลวิเคราะห์ค่าสถิติประเมินความกลมกลืนสมการเชิงโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับตามแนวคิดของ 
Bollen (1989); Hair et al. (2010); Joreskog and Sorbom (1997) โมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi–square = 249.824 df = 221.0 Sig. = 0.089 > 0.05 
และ CMIN/df. = 1.130 < 2.0 ผลการวิเคราะห์ปรับโมเดล พบว่า ดัชนี จ านวน 7 ตัว มีความ
สอดคล้องและค่าสถิติเหล่านี้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ได้แก่ ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิง
สัมพัทธ์ (Comparative Fit Index: CFI) ซึ่งผลการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.998 > 0.90 เป็นไปตาม
แนวคิดของ Hair et al. (2010) ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีค่าเท่ากับ 
0.967 > 0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Hair et al. (2010) และ Mueller (1996) ดัชนี
วัดความกลมกลืนที่ปรับแก้ไขแล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.906 > 
0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Durande-Moreau and Usunier (1999) ซึ่ง AGFI ที่ดี
ควรมีค่า 0.90 ขึ้นไป ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า 
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.018 < 0.05 ผลของค่า
ดัชนีเป็นไปตามแนวคิด ตรงตามเกณฑ์ Hair et al. (2010), Browne and Cudeck (1992) ดัชนี
ความกลมกลืนประเภทเปรียบเทียบกับรูปแบบอิสระ (Normed Fit Index; NFI) มีค่าเท่ากับ 0.982 
> 0.90 ผลของค่าดัชนี เป็นไปตามแนวคิดของ Hair et al. (2010) ดัชนีความกลมกลืนเชิง
เปรียบเทียบกับรูปแบบฐาน (Incremental Fit Index; IFI) มีค่าเท่ากับ 0.998 > 0.90 ผลของค่า
ดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Hair et al. (2010) ดัชนีรากของค่าเฉลยก าลงสองของส่วนเหลือ (Root 
Mean Square Residual: RMR) มีค่าเท่ากับ 0.035 < 0.05 ตรงตามเกณฑ์ Diamantopoulos 
and Siguaw (2000) แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์มีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเงื่อนไขในระดับการยอมรับทางสถิติเป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดค่าซึ่ง
แสดงว่าโมเดลในการวัดนี้มีความเท่ียงตรง (Validity) หรือ OK Fit Confirm สรุปผลรายด้านดังนี้ 

ด้านการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้มีค่าน้ าหนักสัมประสิทธิ์
ถดถอยระหว่าง 0.55–0.87 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุ (R2) ร้อยละ 30.0%–76.0% ผลการ
ทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่ามีอิทธิพลทางตรง จ านวน 2 
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เส้นทาง ได้แก่ 1) ด้านการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านการน าเสนอตัวตน
บนสื่อออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.37 มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 54.0% 
2) การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านทัศนคติต่อการศัลยกรรมมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอย เท่ากับ 0.20 มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 88.0% และ อิทธิพล
ทางอ้อม 4 เส้นทาง ได้แก่ 1) ด้านการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านทัศนคติ
ต่อการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้านการน าเสนอ
ตัวตนบนสื่อออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.13  2) ด้านการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมี
อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์โดยผ่านจากด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.23  
3)ด้านการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความตั้งใจท าศัลยกรรมความงาม
บนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้านทัศนคติต่อการศัลยกรรมมีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.05 และ  4) ด้านการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมีอิทธิพลทางอ้อมเชิง
บวกต่อด้านความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยผ่าน
จากด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์และทัศนคติต่อการศัลยกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวม
เท่ากับ 0.03  

ด้านการเห็นคุณค่าตนเองประกอบด้วย 6 ตัวแปรสังเกตได้มีค่าน้ าหนักสัมประสิทธิ์ถดถอย
ระหว่าง 0.69–0.87 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุ (R2) ร้อยละ 48.0%–75.0% ผลการทดสอบ
พบว่าด้านการเห็นคุณค่าตนเองมีอิทธิพลต่อตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความ
งามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 พบว่า มีอิทธิพลทางตรง จ านวน 2 เส้นทาง ได้แก่ 1) ด้านการเห็นคุณค่าตนเองมีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.11 อิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 54.0% และ 2) ด้านการเห็นคุณค่าตนเองมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้าน
ทัศนคติต่อการศัลยกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.24 อธิบายอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 
88.0% และมีอิทธิพลทางอ้อม 4 เส้นทาง ได้แก่ 1) ด้านการเห็นคุณค่าตนเองมีอิทธิพลทางอ้อมเชิง
บวกต่อด้านทัศนคติต่อการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่าน
จากด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.04 2) ด้านการเห็น
คุณค่าตนเองมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของ
ผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทางรวมเท่ากับ 0.07 3) ด้านการเห็นคุณค่าตนเองมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความตั้งใจ
ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้านทัศนคติต่อการ
ศัลยกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.06  และ4) ด้านการเห็นคุณค่าตนเองมีอิทธิพล
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ทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ โดยผ่านจากด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์และทัศนคติต่อการศัลยกรรมมีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.01  

ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้มีค่าน้ าหนักสัมประสิทธิ์
ถดถอยระหว่าง 0.70–0.83 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุ (R2) ร้อยละ 48.0%–69.0%  ผลการ
ทดสอบพบว่าด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย มี
อิทธิพลทางตรง จ านวน 2 เส้นทาง ได้แก่ 1) ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย เท่ากับ 0.28 มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 54.0% และ 2) ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ด้านทัศนคติต่อการศัลยกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.27 มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้
ร้อยละ 88.0% และมีอิทธิพลทางด้าน 4 เส้นทาง ได้แก่ 1) ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพล
ทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านทัศนคติต่อการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์โดยผ่านจากด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.10 
2) ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความตั้งใจท าศัลยกรรมความงาม
บนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์มีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.17 3) ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อ
ด้านความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้าน
ทัศนคติต่อการศัลยกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.06 และ 4) ด้านการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้
สื่อสังคมออนไลน์ โดยผ่านจากด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์และทัศนคติต่อการศัลยกรรมมี
ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.02  

ด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมประกอบด้วย 5 ตัวแปรสังเกตได้ มีค่าน้ าหนัก
สัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 0.69–0.95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุ (R2) ร้อยละ 47.0%–
90.0% ผลการทดสอบพบว่าด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อตัวแปรปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีอิทธิพลทางตรง จ านวน 2 เส้นทาง ได้แก่ 1) ด้านความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.16 มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 54.0% และ 2) ด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านทัศนคติต่อการศัลยกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 0.13 มีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 88.0% มีอิทธิพลทางอ้อม จ านวน 4 เส้นทาง ได้แก่ 1) ด้านความสามารถ
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ในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านทัศนคติต่อการศัลยกรรมความงามบน
ใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์มีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.05 2) ด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลทางอ้อม
เชิงบวกต่อด้านความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดย
ผ่านจากด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.10 3) ด้าน
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความตั้งใจท าศัลยกรรมความ
งามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้านทัศนคติต่อการศัลยกรรมมีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.04 และ 4) ด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพล
ทางอ้อมเชิงบวกต่อด้านความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ โดยผ่านจากด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์และทัศนคติต่อการศัลยกรรมมีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.01  

ด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์ประกอบด้วย 6 ตัวแปรสังเกตได้ (AT1–AT6) มีค่า
น้ าหนักสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 0.57–0.76 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุ (R2) ร้อยละ 
33.0%–57.0% ผลการทดสอบพบว่าด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อตัวแปร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอิทธิพลทางตรง จ านวน 2 เส้นทาง ได้แก่ 1)  ด้านการน าเสนอตัวตนบน
สื่อออนไลน์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านทัศนคติต่อการศัลยกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.34 และ 2) 
ด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านความตั้งใจท าศัลยกรรมความ
งามบนใบหน้ามีค่าสัมประสิทธิ์ 0.61 โดยมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 88.0% และมี
อิทธิพลทางอ้อม 1 เส้นทาง คือ ด้านการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อ
ด้านความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านจากด้าน
ทัศนคติต่อการศัลยกรรมความงามมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมเท่ากับ 0.08  

ด้านทัศนคติต่อการศัลยกรรมประกอบด้วย 6 ตัวแปรสังเกตได้ มีค่าน้ าหนักสัมประสิทธิ์
ถดถอยระหว่าง 0.61–0.79 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุ (R2) ร้อยละ 37.0%–63.0%  ผลการ
ทดสอบพบว่าด้านทัศนคติต่อการศัลยกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านความตั้งใจท าศัลยกรรม
ความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 
0.23 มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 69.0% โดยตัวแปรตามหรือตัวผลคือความตั้ งใจ
ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย 2 ตัวแปรสังเกตได้ มีค่าน้ าหนักสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 0.89–0.90 ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เชิงพหุ (R2) ร้อยละ 79.0%–81.0% 
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5.1.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานสมการโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ

ท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผล
ทดสอบสมมติฐานงานวิจัยได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมีความสัมพันธ์กับการน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่  1 เป็นการยอมรับ H1 หรือ การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมี
ความสัมพันธ์กับการน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.37 อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 54.0% 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรม
ความงามของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่  2 เป็นการยอมรับ H2 หรือ การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงามของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.20 อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 88.0% 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 การเห็นคุณค่าตนเองมีความสัมพันธ์กับการน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 เป็นการยอมรับ H3 หรือ การเห็นคุณค่าตนเองมีความสัมพันธ์
กับการน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.11 อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 54.0% อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานที่ 4 การเห็นคุณค่าตนเองมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงาม
ของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 เป็นการยอมรับ H4 หรือ การเห็นคุณค่าตนเองมีความสัมพันธ์
กับทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงามของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.24 อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 88.0% อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานที่ 5 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรม
ความงามของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่  5 เป็นการยอมรับ H5 หรือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงามของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.27 อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 88.0% 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 6 ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการ
ศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 เป็นการยอมรับ H6 หรือ ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.13 อิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 88.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 7 การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการ
ศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 7 เป็นการยอมรับ H7 หรือ การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคม
ออนไลน์ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.34 อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ได้ร้อยละ 88.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่  8 การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ
ศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 8 เป็นการยอมรับ H8 หรือ การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคม
ออนไลน์มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.61 อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้
ร้อยละ 69.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 9 ทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงามมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจศัลยกรรม
ความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 9 เป็นการยอมรับ H9 หรือ ทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความ
งามมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.23 อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 
69.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 10 การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ และ ทัศนคติที่มีต่อ
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การศัลยกรรมความงาม สามารถร่วมกันท านายความตั้งใจศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภค
ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 10 เป็นการยอมรับ H10 หรือ การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การ
เห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การน าเสนอ
ตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ และ ทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงาม สามารถร่วมกันท านายความ
ตั้งใจศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

5.2 อภิปรายผล 

จากความส าคัญของภาพลักษณ์ที่มีผลต่อความตั้งใจเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของผู้บริโภค 
ประกอบกับสังคม และสื่อออนไลน์ที่มีส่วนต่อความต้องการมีภาพลักษณ์ที่ดูดีเช่นเดียวกัน ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงาม ซึ่งการวิจัยนี้ได้ศึกษา
ถึงปัจจัยการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับ รู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ ทัศนคติต่อการ
ศัลยกรรมความงาม ที่มีอิทธิพลต่อการศัลยกรรมความงาม โดยจากผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
แบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 

5.2.1 ปัจจัยการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุส่งผลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงาม 
ปัจจัยการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ (Self-objectification) ประกอบด้วย การส ารวจและใส่ใจ

ในรูปลักษณ์ของตนเองอยู่เสมอ การให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์ที่สวยงามมากกว่ารูปลักษณ์ที่เป็น
ธรรมชาติ ความรู้สึกพอใจเมื่อสามารถควบคุมรูปลักษณ์ของตนเองได้ ต้องการดูดีได้มากขึ้นอีก ความ
ละอายใจเมื่อไม่สามารถปรับปรุงรูปลักษณ์ให้ดูดีขึ้นได้ และการเปรียบเทียบรูปลักษณ์ของตนเองกับ
ผู้อื่น 

โดยปัจจัยการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ (Self-objectification) ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจ
ศัลยกรรมความงามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงสรุปผลได้ว่าข้อมูลที่ได้จาก
ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tiggemann et al. (2000) ที่พบว่า
วัยรุ่นสตรีเป็นวัยที่ให้ความสนใจกับภาพลักษณ์ทางร่างกายโดยจะประเมินร่างกายของตนเองเพ่ือ
ได้รับความสนใจจากสังคม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลกานต์ จีนช้าง (2553) ที่พบว่า
ผู้ที่มีความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนเอง หรือคนมีลักษณะวัตถุนิยมสูง จะมีแนวโน้มในการมอง
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ร่างกายเป็นเสมือนวัตถุ ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้ศัลยกรรมเสริมความงามได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึน อีกทั้ง
ความนิยมความสมบูรณ์แบบนั้นยังสามารถท านายทัศนคติต่อการศัลยกรรมความงามได้อย่างมี
นัยส าคัญ เช่นเดียวกันกับ Sarwer et al. (1998) ที่พบว่า การมีภาพพจน์ต่อรูปลักษณ์ในเชิงลบ 
กล่าวคือมีการรับรู้และประเมินตนมากขึ้นในทางบวกจะมีความสัมพันธ์กับทัศนคติในทางบวกต่อการ
ท าศัลยกรรมเสริมความงาม โดย D. Henderson-King and Henderson-King (2005) ท าการศึกษา
ในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาเพศหญิงและชาย เพื่อพัฒนามาตรวัดการยอมรับการท าศัลยกรรมเสริมความ
งามซึ่ ง ได้ใช้มาตรวัด Objectified Body Consciousness Scale (OBCS) ของ McKinley and 
Hyde (1996) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับการท าศัลยกรรมเสริมความงาม และการ
ตระหนักถึงการรับรู้ตนเสมือนวัตถุซึ่งผลที่พบแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่รายงานว่ามีความละอายต่อ
ร่างกายตนเอง มีความเป็นไปได้ที่จะคิดท าศัลยกรรมเสริมความงาม มากกว่าผู้หญิงที่ไม่มีความละอาย
ต่อร่างกายของตนเอง  
 

5.2.2 ปัจจัยการเห็นคุณค่าตนเองส่งผลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงาม 
 การเห็นคุณค่าตนเอง (Self-esteem) ประกอบด้วย ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ความเคารพ
และนับถือตนเอง ความเห็นตนเองมีคุณค่า ความเห็นข้อดีในตนเองหลายประการ ความสามารถจะ
ท าสิ่งต่าง ๆ ได้เหมือนผู้อ่ืน และความพึงพอใจในตนเองโดยรวม 

โดยการเห็นคุณค่าตนเอง (Self-esteem) ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจศัลยกรรมความงาม
ของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครจึงสรุปผลได้ว่าข้อมูลที่ได้จากผลการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ รสพร บุบผะศิริ (2558) ศึกษาเรื่องแนวโมการท าศัลยกรรม
เสริมความงาม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พบว่า ความตั้งใจศัลยกรรมความงามของกลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์กัน
กับการเห็นคุณค่าตนเอง (Self-esteem) โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนวโน้มการท าศัลยกรรม
เสริมความงามอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับ E. Henderson-King and Henderson-King (1997) 
ที่ศึกษามาตรวัดการยอมรับศัลยกรรมเสริมความงาม (Acceptance to Cosmetic Surgery Scale) 
ซึ่งปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของมาตรวัดนี้  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการท าศัลยกรรมเสริมความงามเพ่ือเติมเต็มความต้องการภายในตนเอง 
เช่นเดียวกันกับ ชยดล ล้อมทอง (2550) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ศัลยกรรมตกแต่งความงาม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่าพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เลือกใช้บริการศัลยกรรมตกแต่งความงามคือ เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง 
  



128 

 

5.2.3 ปัจจัยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงส่งผลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงาม 
การคล้อยตามกลุ่ม อ้างอิง (Subjective Norm) ประกอบด้วย บุคคลรอบข้างสนใจ

ท าศัลยกรรมความงาม บุคคลรอบข้างแนะน าให้ท่านท าศัลยกรรมความงาม มักปรึกษาบุคคลรอบข้าง
ของท่านเก่ียวกับรูปลักษณ์ของตนเอง และบุคคลรอบข้างมีส่วนท าให้ท่านสนใจท าศัลยกรรมความงาม  

โดยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจศัลยกรรม
ความงามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครจึงสรุปผลได้ว่าข้อมูลที่ได้จากผลการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์พลอย ธรรมโชโต (2560) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการท าศัลยกรรมความงามของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์จ านวนครั้งในการการท าศัลยกรรม
ความงาม มีอิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิดประกอบด้วย รวมไปถึงปัจจัยที่พยากรณ์ปริมาณต่อครั้งในการ
ท าศัลยกรรมความงาม มีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ตนเอง และด้านอิทธิพลจากผู้มีชื่อเสียงเป็นอันดับ
สูง อิทธิพลจากบุคคลหรือการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงจึงสามารถพยากรณ์การท าศัลยกรรมความงามได้
และมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกันกับ ศศิกานต์ ศรีสุข (2557) ศึกษาเรื่อง 
อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ต่อการตัดสินใจท าศัลยกรรมของวัยรุ่น: กรณีศึกษารายการ Let Me In 
ศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิต ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า วัยรุ่นที่เชื่อว่าผู้ที่ได้รับการท าศัลยกรรม
จาก ทางรายการ จะต้องมีความสุขในการใช้ชีวิตมากข้ึนตามที่รายการน าเสนออย่างแน่นอน วัยรุ่นใน
กลุ่มนี้จึงมีการตัดสินใจที่จะท าศัลยกรรม เนื่องจากมีความเชื่อฝังลงไปในจิตใจแล้วว่า สิ่งที่เห็นจากใน
รายการ Let Me In ศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิตนั้นเป็นเรื่องจริง ทั้งนี้อันเนื่องมาจากกลุ่มเพ่ือนที่เป็นผู้
ชักชวนให้รับชมรายการ Let Me In ศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิต หรือร่วมรับชมรายการด้วยกันมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจท าศัลยกรรมของวัยรุ่น อาจเนื่องมาจากการมีมุมมอง ทัศนคติ และการใช้ชีวิตที่
คล้ายคลึงกันของเด็กวัยรุ่น กลุ่มเพ่ือนจึงถือได้ว่าเป็นตัวแปรส าคัญ ที่สามารถชักน าให้บุคคลแสดง
ความคิดและพฤติกรรมออกมาในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งงานวิจัยของ Sherry et al. (2004) ได้ศึกษา
ความนิยมความสมบูรณ์แบบและการน าเสนอตนเองอย่างสมบูรณ์แบบ (Perfectionistic Self-
presentation) ที่ส่งผลต่อความคิดจะท าศัลยกรรมเสริมความงาม จากการวิจัยนี้ พบว่า ความนิยม
ความสมบูรณ์แบบตามความคาดหวังของสังคม (Socially Prescribed Perfectionism) สัมพันธ์กับ
ความคิดจะท าศัลยกรรมเสริมความงามอย่างมีนัยส าคัญ และความนิยมความสมบูรณ์แบบตามความ
คาดหวังของสังคมท านายความคิดจะท าศัลยกรรมเสริมความงาม รวมไปถึงงานวิจัยของ Delinsky 
(2005) พบว่ามี 3 ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อเจตคติต่อการท าศัลยกรรมเสริมความงาม ปัจจัยแรกคือ
ประสบการณ์สวนบุคคลหรือประสบการณ์จากสิ่งรอบตัว (Vicarious Experience) จากผลการวิจัย 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีครอบครัวหรือเพ่ือนที่เคยท าศัลยกรรมเสริมความงามจะยอมรับและสนับสนุน
การท าศัลยกรรมเสริมความงามมากว่า  
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5.2.4 ปัจจัยความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมส่งผลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรม
ความงาม 

การรับรู้ความสามารถในการควบคุ มพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) 
ประกอบด้วย ความพร้อมจะท าศัลยกรรมความงาม การเตรียมตัวได้ดีหากจะท าศัลยกรรมความงาม  
การท าศัลยกรรมความงามได้โดยไม่เดือดร้อน และทราบถึงผลลัพธ์และความเสี่ยงของการศัลยกรรม
ความงาม 

โดยการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) 
ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจศัลยกรรมความงามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครจึง
สรุปผลได้ว่าข้อมูลที่ได้จากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชณ์ธนัน 
พรมมา (2558) ที่ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือ สุขภาพของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 400 คน อายุ 21-35 ปี พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติ การ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่ม อ้างอิง มีผลต่อความ
ตั้งใจซื้ออาหารสุขภาพ และ Klama (2013) ท าการศึกษา พฤติกรรมการรับประทานผักและผลไม้ 
โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน พบว่าตัวแปลด้านทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม โดยผ่านความตั้งใจสามารถท านายพฤติกรรมการ
รับประทานผักและผลไม้ได้ 
 

5.2.5 ปัจจัยการน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจศัลยกรรมความ
งาม 

การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ (Online Self-presentation) ประกอบด้วย การ
ส่งเสริมตนเองหรือโปรโมทตนเองบนสื่อสังคมออนไลน์ การอัพโหลดรูปภาพของตนเองลงสื่อสังคม
ออนไลน์เป็นประจ า ต้องการให้เพ่ือน ๆ หรือผู้อื่นชื่นชอบการน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ของ
ตนเอง การสร้างตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ให้แตกต่างจากในชีวิตจริง การน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคม
ออนไลน์ในด้านบวกเท่านั้น และความต้องการให้ผู้อ่ืนรับรู้ถึงภาพลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ 

โดยการน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ (Online Self-presentation) ส่งผลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจศัลยกรรมความงามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครจึงสรุปผลได้ว่าข้อมูล
ที่ได้จากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Brown et al. (2007) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าศัลยกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สื่ อที่ดึงดูดต่อการท าศัลยกรรม ความ
ต้องการที่จะมีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม และผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BM) ที่ไม่ได้มาตรฐานปัจจัย
การท าศัลยกรรมของสตรีวัยกลางคนชาวอังกฤษ จ านวน 204 คน ในหัวข้อ Factors that Motivate 
People to Undergo Cosmetic Surgery พบว่า ปัจจัยที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างอยากท าศัลยกรรม 
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ได้แก่ ความเชื่อว่าจะท าให้ตัวเองดูดีได้ดังที่สื่อน าเสนอ ดังนั้นการบริโภคสื่อที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าศัลยกรรม ความพึงพอใจในรูปร่างของตัวเอง และการดึงดูดทางเพศ จึงมีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจศัลยกรรมความงาม เนื่องจากต้องการน าเสนอตนเองเช่นเดียวกัน กับ Soest et al. (2009) ที่
วิจัยเกี่ยวกับเรื่องการท าศัลยกรรมเสริมความงามและความสัมพันธ์ก็ระหว่างความพ่ึงพอใจใน
ภาพลักษณ์ภายนอกของตนเองกับลักษณะบุคลิกภาพแบบ Extraversion ได้ท าการวิจัยบุคลิกภาพ
แบบ Big Five กับคนไข้หญิงที่เพ่ิงผ่านการศัลยกรรมเสริมความงามมาไม่เกิน6 เดือนจ านวน 155 คน 
พบว่า คนไข้มีคะแนนบุคลิกภาพแบบ Extraversion สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหลังจากเข้ารับ
การผ่าตัดเพื่อเสริมความงาม 
 

5.2.6 ปัจจัยทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรมความงามส่งผลต่อความตั้งใจศัลยกรรมความ
งาม 

ทัศนคติต่อการศัลยกรรมความงาม (Attitude toward Cosmetic Surgery) ประกอบด้วย 
การศัลยกรรมความงามช่วยเสริมบุคลิกภาพ การศัลยกรรมความงามช่วยเสริมดวงและโหงวเฮ้ง การ
ศัลยกรรมความงามท าให้สวยเหมือนบุคคลตัวอย่างที่ชื่นชอบ  การศัลยกรรมความงามช่วยเพิ่มโอกาส
ที่ดีให้แก่ตนเอง การศัลยกรรมความงามช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกาย และการศัลยกรรมความ
งามมีความจ าเป็นต่อชีวิต 

โดยทัศนคติต่อการศัลยกรรมความงาม (Attitude toward Cosmetic Surgery) ส่งผลเชิง
บวกต่อความตั้งใจศัลยกรรมความงามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครจึงสรุปผลได้
ว่าข้อมูลที่ได้จากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ E. Henderson-King 
and Henderson-King (1997) ศึกษามาตรวัดการยอมรับศัลยกรรมเสริมความงาม (Acceptance 
to Cosmetic Surgery Scale) พบว่าประสบการณ์ส่วนบุคคล ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ
การศัลยกรรมความงาม เช่นเดียวกันกับ Brown et al. (2007) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ท าศัลยกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สื่อที่ดึงดูดต่อการท าศัลยกรรม ความต้องการที่จะมีรูปลักษณ์
ภายนอกที่สวยงาม และผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BM) ที่ไม่ได้มาตรฐานปัจจัยการท าศัลยกรรมของสตรี
วัยกลางคนชาวอังกฤษ จ านวน 204 คน ในหัวข้อ Factors that Motivate People to Undergo 
Cosmetic Surgery พบว่า ปัจจัยที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างอยากท าศัลยกรรม ได้แก่ ความเชื่อว่าจะท าให้
ตัวเองดูดีขึ้น และการศัลยกรรมความงามจ าสามารถท าให้ดูดีขึ้นได้ ซึ่งวิจัยของ Delinsky (2005) ยัง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับและสนับสนุนการท าศัลยกรรมเสริมความงามเนื่องจากมีเพ่ือน
ท าศัลยกรรมความงาม จะมีทัศนคติต่อการท าศัลยกรรมเสริมความงามในทิศทางเดียวกัน 
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5.2.7 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจศัลยกรรมความงาม 
จากผลวิจัยจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมความงามของผู้บริโภคที่

ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครสูงสุด คือ การน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์  รองลงมา 
การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และการ
เห็นคุณค่าตนเอง  ตามล าดับ โดยมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 69.0% นอกจากนี้ผลการ
วิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าเสนอตัวตนบนสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์
ในเขตกรุงเทพมหานครมากสุดคือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง รองลงมา การเห็นคุณค่าตนเอง การรับรู้
ตัวตนเสมือนวัตถุ และความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ตามล าดับ โดยมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงร้อยละ 88.0% และปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการศัลยกรรม บนใบหน้าของผู้บริโภคที่
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครมากสุดคือ การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ รองลงมา การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และการเห็นคุณค่าตนเอง ตามล าดับ โดยมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 54.0% 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลไปประยุกต์ใช้ 
1) ผู้ประกอบธุรกิจบริการและธุรกิจเสริมความงามสามารถน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

โดยสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และความท า
เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคได้ น ามาพัฒนาธุรกิจศัลยกรรมความงามให้เกิดความ
ยั่งยืน 

2) ผู้ประกอบการควรพิจารณาถึงเหตุผลส่วนบุคคล เนื่องจากทุกปัจจัยเป็นปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้บริโภคท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจ โดยอาจมีการจัดทีมให้ค าปรึกษาเฉพาะทางแก่
ผู้บริโภค 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ หากต้องการข้อมูลที่เจาะลึก และ

ศึกษาถึงพฤติกรรมที่แท้จริงของผู้บริโภค การวิจัยเชิงคุณภาพจะสามารถช่วยให้เข้าใจถึงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงจุด และสามารถน าข้อมูลไปต่อ
ยอดในการสร้างกลยุทธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจได้ 

2) งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาเฉพาะความตั้งใจในการท าศัลยกรรมเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันมี
ความตั้งใจหลากหลายรูปแบบจึงสามารถปรับใช้ในความตั้งใจอ่ืน ๆ ได้ 
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3) ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงควรศึกษาอย่างเจาะลึกถึงเหตุผลในการคล้อยตาม 
และจ าแนกประเภทตามระดับความคล้อยตามที่ชัดเจน เพราะ ปัจจุบันผู้ที่มี อิทธิพลในด้าน
ภาพลักษณ์ ไม่ได้มีเพียงดารา/นักแสดงเท่านั้น แต่ยังเป็นไอดอล อินฟลูเอ็นเซอร์ เป็นต้น ทั้งนี้การ
คล้อยตามยังสามารถเป็นปัจจัยอื่นได้อีกนอกจากบุคคล เช่น สื่อ หรือค่านิยม ณ เวลานั้น 
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แบบสอบถาม 

ค าชี้แจง 

แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรของศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมนิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดท าขึ้นเพ่ือการวิจัยในเรื่อง ปัจจัยที่ร่วมพยากรณ์ความตั้งใจศัลยกรรม
ความงามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม
ทุกท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพ่ือได้ผลการวิจัยที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สุด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้เป็น
อย่างดี 

นางสาว ไอยวริญ ด่านชัย (ผู้วิจัย) 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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แบบสอบถาม 

ค าถามคัดกรอง 
ท่านเป็นผู้อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

☐ (1) ใช่  ☐ (2) ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม)  
ท่านเป็นผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 

☐ (1) ใช่  ☐ (2) ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม)  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
☐ (1) หญิง  ☐ (2) ชาย   

2. อายุ 
☐ (1) 18 – 25 ปี ☐ (2) 26 – 30 ปี  ☐ (3) 31 – 35 ปี  ☐ (4) 36 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
☐ (1) ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
☐ (2) ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
☐ (3) ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษา ระดับปริญญาโท 

4. อาชีพ 
☐ (1) นักเรียน / นักศึกษา 
☐ (2) ธุรกิจส่วนตัว  
☐ (3) พนักงานเอกชน/รัฐวสิาหกิจ/รับราชการ 
☐ (4) อาชีพอิสระ (Freelance)  

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
☐ (1) ต่ ากว่า 15,000 บาท ☐ (2) 15,000 – 25,000 บาท ☐ (3) 25,001 – 30,000 
บาท 
☐ (4) 30,001 – 45,000 บาท ☐ (5) มากกว่า 45,000 บาท 

6. ท่านเคยท าศัลยกรรมความงามหรือไม่ 
☐ (1) เคย  ☐ (2) ไม่เคย 
 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการน าเสนอตัวตนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
7. ท่านใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ใดบ้าง (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
☐ Facebook ☐ Instagram ☐ Twitter  
8. ท่านใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์บ่อยครั้งเพียงใด 
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☐ (1) 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ ☐ (2) 3 – 4 วันต่อสัปดาห์ ☐ (3) 5 – 6 วันต่อสัปดาห์ 
☐ (4) ทุกวัน 
9. ระยะเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อวัน 
☐ (1) น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน ☐ (2) 1 – 2 ชั่วโมงต่อวัน ☐ (3) 3 – 4 ชั่วโมงต่อวัน 
☐ (4) 5 – 6 ชั่วโมงต่อวัน ☐ (5) มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน 
 
กรุณาเลือกค าตอบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดโดยให้คะแนนเห็นด้วยต่อข้อความ 
ดังนี้ 
5 = มากที่สุด    4 = มาก    3 = ปานกลาง     2 = น้อย    1 = น้อยที่สุด 
 
10. ท่านมักส่งเสริมตนเองหรือโปรโมทตนเองบนสื่อสังคมออนไลน์ 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 

11. ท่านอัพโหลดรูปภาพของตนเองลงสื่อสังคมออนไลน์เป็นประจ า 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 
12. ท่านต้องการให้เพ่ือนๆหรือผู้อื่นชื่นชอบการน าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 

13. ท่านสร้างตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ให้แตกต่างจากในชีวิตจริง 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 
14. ท่านน าเสนอตัวตนของท่านบนสื่อสังคมออนไลน์ในด้านบวกเท่านั้น 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 

15. ท่านต้องการให้ผู้อ่ืนรับรู้ถึงภาพลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ 
กรุณาเลือกค าตอบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดโดยให้คะแนนเห็นด้วยต่อข้อความ 
ดังนี้ 
5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง    4 = เห็นด้วย    3 = ไม่แน่ใจ     2 = ค่อนข้างไม่เห็นด้วย    1 = ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
16. ท่านมักส ารวจและใส่ใจในรูปลักษณ์ของตนเองอยู่เสมอ 
⑤เห็นด้วยอย่างยิ่ง       ④เหน็ด้วย       ③ไม่แน่ใจ    ②ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ①ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

17. ท่านให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์ที่สวยงามมากกว่ารูปลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติ 
⑤เห็นด้วยอย่างยิ่ง       ④เหน็ด้วย       ③ไม่แน่ใจ    ②ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ①ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

18. ท่านรู้สึกพอใจเมื่อสามารถควบคุมรูปลักษณ์ของตนเองได้ 
⑤เห็นด้วยอย่างยิ่ง       ④เหน็ด้วย       ③ไม่แน่ใจ    ②ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ①ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

19. ท่านคิดว่าคนเราต้องดูดีได้มากขึ้นอีก 
⑤เห็นด้วยอย่างยิ่ง       ④เหน็ด้วย       ③ไม่แน่ใจ    ②ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ①ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

20. ท่านรู้สึกละอายใจเมื่อไม่สามารถปรับปรุงรูปลักษณ์ให้ดูดีขึ้นได้ 
⑤เห็นด้วยอย่างยิ่ง       ④เหน็ด้วย       ③ไม่แน่ใจ    ②ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ①ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

21. ท่านมักจะเปรียบเทียบรูปลักษณ์ของตนเองกับผู้อ่ืน 
⑤เห็นด้วยอย่างยิ่ง       ④เหน็ด้วย       ③ไม่แน่ใจ    ②ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ①ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
ส่วนที่ 4 ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง 
กรุณาเลือกค าตอบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดโดยให้คะแนนเห็นด้วยต่อข้อความ 
ดังนี้ 
5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง    4 = เห็นด้วย    3 = ไม่แน่ใจ     2 = ค่อนข้างไม่เห็นด้วย    1 = ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
22. ท่านมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
⑤เห็นด้วยอย่างยิ่ง       ④เหน็ด้วย       ③ไม่แน่ใจ    ②ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ①ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

23. ท่านมีความเคารพและนับถือตนเองอย่างมาก 
⑤เห็นด้วยอย่างยิ่ง       ④เหน็ด้วย       ③ไม่แน่ใจ    ②ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ①ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

24. ท่านรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
⑤เห็นด้วยอย่างยิ่ง       ④เหน็ด้วย       ③ไม่แน่ใจ    ②ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ①ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

25. ท่านคิดว่าท่านมีข้อดีในตนเองหลายประการ 
⑤เห็นด้วยอย่างยิ่ง       ④เหน็ด้วย       ③ไม่แน่ใจ    ②ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ①ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

26. ท่านมีความสามารถจะท าสิ่งต่าง ๆ ได้เหมือนผู้อ่ืน 
⑤เห็นด้วยอย่างยิ่ง       ④เหน็ด้วย       ③ไม่แน่ใจ    ②ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ①ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

27. ท่านมีความพึงพอใจในตนเองโดยรวม 
⑤เห็นด้วยอย่างยิ่ง       ④เหน็ด้วย       ③ไม่แน่ใจ    ②ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ①ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ส่วนที่ 5 ปัจจัยเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการศัลยกรรมความงาม 
กรุณาเลือกค าตอบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดโดยให้คะแนนเห็นด้วยต่อข้อความ 
ดังนี้ 
5 = มากที่สุด    4 = มาก    3 = ปานกลาง     2 = น้อย    1 = น้อยที่สุด 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
28. บุคคลรอบข้างของท่าน โดยส่วนใหญ่สนใจท าศัลยกรรมความงาม 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 

29. บุคคลรอบข้างของท่าน แนะน าให้ท่านท าศัลยกรรมความงาม 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 
30. ท่านมักปรึกษาบุคคลรอบข้างของท่าน เกี่ยวกับรูปลักษณ์ของตนเอง 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 

31. บุคคลรอบข้างของท่าน มีส่วนท าให้ท่านสนใจท าศัลยกรรมความงาม 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 
 
การรับรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
32. ท่านคิดว่าตนเองมีความพร้อมจะท าศัลยกรรมความงามได้อย่างแน่นอน (เช่น มีความพร้อมใน
ด้านการเงนิ, เวลา หรืออ่ืน ๆ) 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 

33. ท่านเตรียมตัวได้เป็นอย่างดีหากจะท าศัลยกรรมความงาม (เช่น การพักผ่อนที่เพียงพอ) 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 
34. ท่านสามารถท าศัลยกรรมความงามได้โดยไม่เดือดร้อน 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 

35. ท่านสามารถดูแลตนเองหลังการท าศัลยกรรมความงามได้ 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 
36. ท่านทราบถึงผลลัพธ์และความเสี่ยงของการศัลยกรรมความงาม 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 

กรุณาเลือกค าตอบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดโดยให้คะแนนเห็นด้วยต่อข้อความ 
ดังนี้ 
5 = มากที่สุด    4 = มาก    3 = ปานกลาง     2 = น้อย    1 = น้อยที่สุด 
 
ทัศนคติต่อการศัลยกรรมความงาม 
37. การศัลยกรรมความงามช่วยเสริมบุคลิกภาพ 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 

38. การศัลยกรรมความงามช่วยเสริมดวงและโหงวเฮ้ง 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 
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39. การศัลยกรรมความงามท าให้สวยเหมือนบุคคลตัวอย่างที่ท่านชื่นชอบ (ดารา/นักแสดง) 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 

40. การศัลยกรรมความงามช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีให้แก่ตนเอง 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 
41. การศัลยกรรมความงามช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกาย 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 

42. การศัลยกรรมความงามมีความจ าเป็นต่อชีวิต 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 
 
ความตั้งใจท าศัลยกรรมความงาม 
43. ท่านมีความตั้งใจจะท าศัลยกรรมความงาม 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 

44. ท่านมีความคิดจะท าศัลยกรรมความงามในอนาคต 
      ⑤มากที่สุด  ④มาก  ③ปานกลาง ②น้อย  ①น้อยที่สุด 
 
45. หากท่านมีโอกาสท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้า ส่วนใดที่ท่านต้องการปรับปรุงมากท่ีสุด 
☐ ตา  ☐ จมูก  ☐ ริมฝีปาก  ☐ คาง  ☐ คิ้ว  
☐ อ่ืนๆ (ระบุ)_____________________________ 
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