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สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 
 

ในการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติเกี่ยวกับ
การท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามของผู้หญิงวัยท างาน” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้วิธีการส ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล (Questionnaire) จากกลุ่มของผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
อายุตั้งแต่ 25-39 ปี จ านวน 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ศึกษา
ทัศนคติเกี่ยวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามจากสถาบันเสริมความงามของผู้หญิงวัย
ท างาน และความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์จากสถาบันเสริมความงามกับทัศนคติ
เกี่ยวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามของผู้หญิงวัยท างาน 

ด้านการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงาม 
จ าแนกตามสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ประเภท Facebook 
สูงที่สุด (2.861) รองลงมาคือ Instagram (2.418) และ LINE (2.282) 

หากจ าแนกการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความ
งาม จ าแนกตามคลินิก พบว่า “วุฒิศักดิ์คลินิก” มีการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าคลินิกอ่ืนๆ ทั้ง 
Facebook (3.47), Instagram (3.08), และ LINE (2.87) 

ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติค่อนข้างบวกต่อการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงาม (3.78) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
เกี่ยวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามโดยรวม โดยพบว่า การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
ประเภท Facebook มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามสูง
ที่สุด รองลงมาคือ LINE และ Instagram 

 
ค าส าคัญ: การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์, ทัศนคติ, การท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงาม 
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บทน า 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

ในปัจจุบันโลกมนุษย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกวัน โดยได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีที่
เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับเทคโนโลยี ซึ่งน าพาความสะดวกสบายมาให้กับ
มนุษย์อย่างมากมายมหาศาล รวมถึงการรับข้อมูลข่าวสารทุกๆด้าน หรือใช้ในการพบปะสังสรรค์กัน
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงกับมนุษย์ได้ง่ายมาก
ยิ่งขึ้นไป โดยสามารถใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นตัวเชื่อมโยงกับมือถือ ท าให้เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่าย
มากยิ่งขึ้น รวมถึงยังมีแอพพลิเคชั่นต่างๆที่ให้บริการผู้ใช้ในมือถือที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมโยงกับ
ช่องทางสื่อออนไลน์ทางสังคมอย่าง Facebook Instagram และ LINE ที่มีความนิยมมากที่สุดใน
ปัจจุบัน 

เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ผู้คนหันมารับข่าวสารผ่านเครื่องมือที่อ านวยความสะดวก
อย่างสื่อสังคมออนไลน์ ที่ท าให้ได้รับข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆอย่างเร็วไว สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ผู้คนใช้หาข้อมูลหรือสิ่งที่ตนเองจะอยากรู้ อย่างเช่นการศัลยกรรม ซึ่งการศัลยกรรมนั้น
ก็มีหลากหลายประเภท แต่ประเภทที่ได้รับการสนใจมากที่สุดในปัจจุบันก็คือ การศัลยกรรมใบบนหน้า
เพ่ือความงาม เพราะในสมัยปัจจุบันสามารถท าใบหน้าให้ละม้ายคล้ายคลึงกับดาราหรือบุคคลที่ตนเอง
ชื่นชอบ แต่ก่อนจะท านั้น ผู้ที่สนใจต้องศึกษาหาข้อมูลต่างๆเพ่ือความมั่นใจ ดังนั้น สื่อสังคมออนไลน์จึง
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่นิยมในปัจจุบัน รวมถึงการศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือ
ความงาม 

การท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงาม ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเรื่องที่นิยมกันมากใน
กลุ่มผู้หญิงโดยเฉพาะกลุ่มวัยท างาน เพ่ือที่จะตัด เสริม เติม แต่ง บนใบหน้าเพ่ือความงามของผู้ที่มาใช้
บริการ เช่น การโบท๊อก (Botox) ให้หน้าเรียวหรือที่เรียกกันสมัยนี้ว่าวีเช็ป (V shape) หรือการเติมเต็ม
บนใบหน้าเพ่ือให้เป็นที่พึงพอใจกับผู้ที่มาใช้บริการ หรือเรียกกันสมัยปัจจุบันว่าฟิลเลอร์ (Filler) ในการ
เสริมจมูก ปาก คาง หรือแม้กระทั่งตา เป็นต้น 

โบท็อกซ์ (Botox) เป็นชื่อทางการค้าของโบทูลินั่มท็อกซิน ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ได้
จากแบคทีเรียท างานด้วยการคลายกล้ามเนื้อในบริเวณที่ฉีด จึงเป็นที่รู้จักกันดีในผู้ที่ต้องการลบรอย
ตีนกา รอยเหี่ยวย่น หรือแม้แต่ผู้ที่กรามใหญ่และต้องการให้ใบหน้าเรียวเล็ก ภายในไม่กี่วันหลังจากฉีด 
สารจะเข้าไปท าปฏิกิริยาเพ่ือลดหรือหยุดการคลายตัวของกล้ามเนื้อไม่ก่ีวันหลังจากฉีด และจะเข้าไปท า
ปฏิกิริยาเพ่ือลดหรือหยุดการคลายตัวของกล้ามเนื้อผลดังกล่าวไม่ถาวร ซึ่งผลการรักษาจะอยู่ได้ประมา 
6-8 เดือน (อ้างถึงใน http://women.kapook.com/view95161.html) 

http://women.kapook.com/view95161.html
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ฟิลเลอร์ (Filler) คือ การฉีดเติมเต็มด้วยสาร Hyaluronic Acid  ซึ่งเป็นสารประกอบ
ของคอลลาเจนที่มีอยู่แล้วในผิวหนัง คอลลาเจนนั้นเป็นโปรตีนส าคัญของผิว เพราะเป็นส่วนที่เปรียบได้
กับสปริงของผิวหนัง ช่วยสร้างความตึงให้กับผิวหนังชั้นหนังแท้ คอลลาเจนโปรตีนจะเสื่อมสภาพลงเมื่อ
อายุมากขึ้น พอสปริงไม่เด้งเหมือนเก่า ผิวหนังจึงยุบตัวลง ความเหี่ยวย่น ริ้วรอย และความชราของ
ผิวพรรณจึงปรากฏ การฉีดฟิลเลอร์จึงนิยมเพ่ือช่วยในการปรับแก้ไขรูปหน้า เช่น เสริมจมูก เสริมคาง 
เสริมแก้ม หรือเพ่ือเติมเต็มริ้วรอยบนใบหน้า เติมเต็มร่องลึกต่าง ๆ เช่น ร่องใต้ตา ร่องแก้ม หรือแม้แต่
การบ ารุงผิวให้กระชับ เปล่งปลั่ง สดใสขึ้นมาอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นบริเวณใบหน้า ล าคอ หลังมือ หรือ
แม้แต่ผิวหน้าอก โดยสารชนิดนี้ที่ฉีดเข้าไปนั้นสามารถย่อยสลายไปเองได้ตามกระบวนการท างานของ
ร่ า งกาย โดยผลลัพธ์การรั กษาจะอยู่ ได้ประมาณ 9-12 เดื อน  ( อ้างถึ ง ใน 
http://women.kapook.com/view95161.html) 

ยิ่งสมัยปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตมนุษย์ ท าให้ง่ายต่อการรับข้อมูลข่าวสารแล้ว
อีกท้ังเป็นช่องทางของผู้ที่ท าธุรกิจเก่ียวกับการท าศัลยกรรม เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้
ที่สนใจเข้ามาดูหรือศึกษาข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยผู้ที่ใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์เหล่านี้มักจะใช้เพ่ือหาข้อมูลการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงาม รวมถึงสถานพยาบาลที่
น่าเชื่อและมีชื่อเสียง 

สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวก และมีความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งหาข้อมูลข่าวสารที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
โดยในประเทศไทยถือได้ว่ามีการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด คือ  Facebook Instagram และ LINE 
จากสถิติของ Zocial inc. ซึ่งเป็นบริษัทด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ Social Network  ได้ท าการ
สุ่มส ารวจคนไทยกว่า 655 คน เกี่ยวกับการใช้ Social Media ในชีวิตประจ าวัน ได้ข้อมูลที่ส าคัญและ
น่าสนใจดังนี้ คนไทยใช้ Facebook มากถึง 99% ใช้ LINE 84% และใช้ Instagram 56% (อ้างถึงใน 
http://www.it24hrs.com/2014/thai-social-network-day-in-a-life/) 

Facebook คือ การบริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหนึ่ง ที่จะท าให้ผู้ใช้สามารถ
ติดต่อสื่อสารและร่วมท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆกิจกรรมกับผู้ใช้ Facebook คนอ่ืนๆ ได้ 
ไม่ว่าจะเป็นการตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ  โพสต์รูปภาพ  โพสต์คลิปวิดีโอ  เขียนบทความ
หรือบล็อก แชทคุยกัน เล่นเกมส์ และยังสามารถท ากิจกรรมอ่ืนๆ ผ่านแอพลิเคชั่นเสริม 
(Applications) ที่มีอยู่อย่างมากมาย ซึ่งแอพลิเคชั่นดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเข้ามาเพ่ิม เติมอยู่เรื่อยๆ และ 
Facebook เป็น social network ที่ได้รับความนิยมมากอีกแห่งหนึ่งในโลกอีกด้วย (อ้างถึงใน 
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ประวัติFacebook-และวิธีการสมัครFacebook.html) 

http://women.kapook.com/view95161.html
http://www.it24hrs.com/2014/thai-social-network-day-in-a-life/
http://video.dmc.tv/
http://www.dmc.tv/search/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/
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Instagram คือ โปรแกรมที่สามารถน ารูปที่ถ่ายไว้ หรือรูปในแกลลอรี่มาตกแต่งให้
สวยงามในสไตล์ที่เราต้องการด้วยฟิลเตอร์ (Filter) และเครื่องมือที่มีอยู่ใน Instagram ซึ่งมีอยู่หลาย
รูปแบบให้เลือก แล้วน ารูปภาพที่ตกแต่งนั้นไปแชร์ให้เพ่ือนๆ ใน Social Network ได้ดู เช่น Twitter, 
Facebook, Foursquare หรือ Tumbler และในทางกลับกันเราก็สามารถเปิดดู แสดงความชื่นชอบ 
(Likes) และแสดงความคิดเห็น (Comments) ในรูปที่เพ่ือนๆ ของเราแชร์ไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน (อ้าง
ถึงใน http://www.dmc.tv/pages/scoop/Instagram.html) 

LINE คือ โปรแกรมแชทที่สามารถใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ iOS, 
Android, และ Windows Phone ล่าสุดสามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ PC และ Mac ได้แล้ว ด้วย
ความที่มีลูกเล่นมากมาย สามารถ chat ส่งรูป ส่งไอคอน ส่ง Sticker และตั้งค่าคุยกันเป็นกลุ่ม ท าให้มี
ผู้ใช้งาน Application นี้เป็นจ านวนมาก (อ้างถึงใน http://www.com5dow.comไขปัญหาศัพท์-
it/2204-line-คืออะไร.html) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าทั้ง Facebook Instagram และ LINE ใน Social 
network นั้นผู้ใช้สามารถใช้งานผ่าน Application บนมือถือ Smart Phone ได้ ผู้ใช้สามารถ
ติดต่อสื่อสารและร่วมท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆกิจกรรมกับผู้ใช้อ่ืนๆได้ เช่น โพสต์รูป
ภาพ  โพสต์คลิปวิดีโอ  เขียนบทความหรือบล็อก แชทคุยกัน เล่นเกมส์ นอกจากนี้ยังสามารถตกแต่ง
ให้สวยงามในสไตล์ที่เราต้องการด้วยฟิลเตอร์ (Filter) อีกด้วย ซึ่ง Application ต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น
นั้นเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ด้วยการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบ ท าให้
มนุษย์มีความสะดวกสบายในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆเหล่านี้ ดังนั้น
สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งส าหรับการท าธุรกิจต่างๆ อย่างธุรกิจของสถาบันเสริมความ
งาม เพ่ือบอกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามจากทาง
สถาบันเสริมความงาม ให้กับผู้ที่มีความสนใจในการศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามที่เข้ามาดูข้อมูล
และรายละเอียดต่างๆ เป็นต้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความ

งามจากสถาบันเสริมความงามของผู้หญิงวัยท างาน 
2. เพ่ือศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามของผู้หญิงวัย

ท างาน 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์จากสถาบันเสริมความงามกับ

ทัศนคตเิกี่ยวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามของผู้หญิงวัยท างาน 

http://www.dmc.tv/pages/scoop/Instagram.html
http://www.com5dow.comไขปัญหาศัพท์-it/2204-line-คืออะไร.html
http://www.com5dow.comไขปัญหาศัพท์-it/2204-line-คืออะไร.html
http://video.dmc.tv/
http://www.dmc.tv/search/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

ผู้หญิงวัยท างาน หมายถึง ผู้หญิงวัยท างานที่มีอายุระหว่าง 25-39 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพื่อความงาม หมายถึง การตัด เสริม เติม แต่งบนใบหน้า
เพ่ือความงามให้เป็นที่พอใจส าหรับผู้ที่มาใช้บริการ เช่น จมูก ตา ปาก และอ่ืนๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมสวย (Cosmetic Plastic Surgery) 

สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อที่เป็นตัวกลางในการน าข่าวสารเผยแพร่ไปยังผู้รับสารโดย
การผ่าน Application บนมือถือ ประเภท Facebook Instagram และ LINE โดยผู้ใช้สามารถ
ติดต่อสื่อสารและร่วมท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆกิจกรรมกับผู้ใช้อ่ืนๆ  เช่น โพสต์รูป
ภาพ  โพสต์คลิปวิดีโอ  เขียนบทความหรือบล็อก แชทคุยกัน เล่นเกมส์ เป็นต้น 

การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง ระดับในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการ
ศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามจากสถาบันเสริมความงาม 10 แห่ง คือ คลินิก Cutie Viva คลินิก
แพทย์สมชาย คลินิกเมโกะ โรงพยาบาลเลอลักษณ์ โรงพยาบาลยันฮี คลินิกฟอร์จูน (หมอเฉลิม) วุฒิ
ศักดิ์คลินิก นิติพลคลินิก คลินิกหมอศรันย์ และ Blink Clinic by Dr.Mai จากประเภทสื่อสังคม
ออนไลน์ 3 ประเภท คือ Facebook Instagram และ LINE ของสถาบันเสริมความงามทั้ง 10 แห่ง 
โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และไม่เคยเลย 

ทัศนคติเกี่ยวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพื่อความงาม หมายถึง ระดับความรู้สึก
เกี่ยวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามจากสถาบันเสริมความงามของผู้หญิงวัยท างาน  เพ่ือ
ท าให้ชีวิตดีขึ้น สามารถเปลี่ยนบุคลิกภาพตัวเองดีขึ้น ท าให้ใบหน้าสวยงาม สร้างความมั่นใจได้มากขึ้น 
ท าให้โหงวเฮ้งดีขึ้น หางานได้ง่ายมากขึ้น หาคู่ครองได้ง่ายขึ้น แต่งหน้าง่าย ถ่ายรูปให้ดูสวยขึ้น และท า
ให้ตนเองมีความโดนเด่นมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่
เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

วิธีการวิจัย 
 

ในการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติเกี่ยวกับ
การท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามของผู้หญิงวัยท างาน” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้วิธีการส ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล (Questionnaire) ประกอบไปด้วยค าถาม 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ค าถาม
เกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการ

http://video.dmc.tv/
http://www.dmc.tv/search/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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ท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงาม และส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติและแนวโน้มเกี่ยวกับการ
ท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงาม จากกลุ่มของผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 25-39 ปี จ านวน 300 คน 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-29 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน และมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 20,001-
25,000 บาท 

ด้านการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงาม 
จ าแนกตามสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ประเภท Facebook 
สูงที่สุด (2.861) รองลงมาคือ Instagram (2.418) และ LINE (2.282) หากจ าแนกการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์เกี่ยวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงาม จ าแนกตามคลินิก พบว่า “วุฒิศักดิ์คลินิก” 
มีการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าคลินิกอ่ืนๆ ทั้ง Facebook, Instagram, และ LINE 

ด้านทัศนคติและแนวโน้มเกี่ยวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงาม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติค่อนข้างบวกต่อการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงาม (3.78) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติเก่ียวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงาม ในประเด็น “ศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความ
งามท าให้ใบหน้าสวยงามมากขึ้น” (4.00) มีทัศนคติค่อนข้างบวก ในประเด็น “ศัลยกรรมบนใบหน้า
เพ่ือความงามสามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกตัวเองให้ดีขึ้น” (3.93) มีทัศนคติค่อนข้างบวก ในประเด็น 
“ศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามท าให้ชีวิตดีขึ้น” (3.92) มีทัศนคติค่อนข้างบวก ในประเด็น 
“ศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามท าให้ตนเองมีความโดดเด่นมากขึ้น”  (3.86) มีทัศนคติค่อนข้าง
บวก ในประเด็น “ศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามเพ่ือให้ถ่ายรูปดูสวยขึ้น” (3.82) มีทัศนคติ
ค่อนข้างบวก ในประเด็น “ศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามสามารถสร้างความมั่นใจได้มากขึ้น” 
(3.78) มีทัศนคติค่อนข้างบวก ในประเด็น “ศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามท าให้แต่งหน้าง่ายมาก
ขึ้น” (3.77) มีทัศนคติค่อนข้างบวก ในประเด็น “ศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามท าให้โหงวเฮ้งดี
ขึ้น” (3.63) มีทัศนคติค่อนข้างบวก ในประเด็น “ศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามเพ่ือหาคู่ครองได้
ง่ายขึ้น” (3.58) มีทัศนคติค่อนข้างบวก และในประเด็น “ศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามท าให้หา
งานง่ายมากขึ้น” (3.51) มีทัศนคติค่อนข้างบวก ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะท าศัลยกรรม
บนใบหน้าเพ่ือความงาม จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
เกี่ยวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามโดยรวม โดยพบว่าการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
ประเภท Facebook มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงาม ในระดับ
มากที่สุด (r = .282, Sig. < .05) รองลงมาประเภท LINE (r = .150, Sig. <. 05) และประเภท 
Instagram (r = .124, Sig. < .05) 

 

อภิปรายผล 
 

การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ที่มีอายุระหว่าง 25-39 ปี ในเขต

กรุงเทพมหานคร จากการเก็บข้อมูลของสถานพยาบาลทั้ง 10 แห่ง คือ คือ คลินิก Cutie Viva, คลินิก

แพทย์สมชาย, คลินิกเมโกะ, โรงพยาบาลเลอลักษณ์, โรงพยาบาลยันฮี, คลินิกฟอร์จูน (หมอเฉลิม), วุฒิ

ศักดิ์คลินิก, นิติพลคลินิก, คลินิกหมอศรันย์, และ Blink Clinic by Dr. Mai มีการเปิดรับสื่อสังคม

ออนไลน์ ประเภท Facebook มากที่สุด (2.861) รองลงมาคือ Instagram (2.418) และ LINE (2.282) 

ตามล าดับ เพราะ Facebook เป็นประเภทสื่อที่ผู้คนเข้าถึงมากที่สุด จากสถิติของ Zocial inc. ซึ่งเป็น

บริษัทด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ Social Network  ได้ท าการสุ่มส ารวจคนไทยกว่า 655 คน 

เกี่ยวกับการใช้ Social Media ในชีวิตประจ าวัน ได้ข้อมูลที่ส าคัญว่า คนไทยใช้ Facebook มากถึง 

99% (อ้างถึงใน http://www.it24hrs.com/2014/thai-social-network-day-in-a-life/) จึง

สอดคล้องกับทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อสารเป็นตัวก าหนด ที่ชี้ให้เห็นวิถีการสื่อสารของคนในยุคปัจจุบัน 

ดังนั้น สถานพยาบาลจึงได้ใช้ช่องทางนี้ เป็นตัวกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

ท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามของผู้หญิงวัยท างาน ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยในยุค

สมัยใหม่ที่มีการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพ่ือความสะดวกสบายในการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารในด้านต่างๆ  

ดังนั้น ผลจากการวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะแสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่

มีการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ประเภท Facebook เกี่ยวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงาม

ของสถานพยาบาลต่างๆ นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติเกี่ยวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้า

เพ่ือความงามในระดับค่อนข้างบวก และมีแนวโน้มที่จะท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยทั่วไป 

1. ในการเสริมสร้างทัศนคติที่มีต่อการท าท าศัลยกรรมความงามบนใบหน้าเพ่ือความงาม 
จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้หญิงวัยท างานส่วนใหญ่มีการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ประเภท Facebook มาก
ที่สุด รองลงมาคือ Instagram และ LINE จากสถิติของ Zocial inc. ซึ่งเป็นบริษัทด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับ Social Network  ได้ท าการสุ่มส ารวจคนไทยกว่า 655 คน เกี่ยวกับการใช้ Social 
Media ในชีวิตประจ าวัน ได้ข้อมูลที่ส าคัญว่า คนไทยใช้ Facebook มากถึง 99% (อ้างถึงใน 
http://www.it24hrs.com/2014/thai-social-network-day-in-a-life/) ดังนั้น สถานพยาบาลจึงได้
ใช้ช่องทางนี้เป็นตัวกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงาม
ของผู้หญิงวัยท างาน ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยในยุคสมัยใหม่ที่มีการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เพ่ิมมากยิ่งข้ึน เพ่ือความสะดวกสบายในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ 

2. สถานพยาบาลทั้ง 10 แห่ง คือ คือ คลินิก Cutie Viva ควรจะท าสื่อสังคมออนไลน์
ประเภท Facebook, คลินิกแพทย์สมชาย ควรจะท าสื่อสังคมออนไลน์ประเภท Facebook, คลินิกเม
โกะ ควรจะท าสื่อสังคมออนไลน์ประเภท Facebook,   โรงพยาบาลเลอลักษณ์ ควรจะท าสื่อสังคม
ออนไลน์ประเภท Facebook, โรงพยาบาลยันฮี ควรจะท าสื่อสังคมออนไลน์ประเภท Facebook, 
คลินิกฟอร์จูน (หมอเฉลิม) ควรจะท าสื่อสังคมออนไลน์ประเภท Facebook, วุฒิศักดิ์คลินิก ควรจะท า
สื่อสังคมออนไลน์ประเภท Facebook, นิติพลคลินิก ควรจะท าสื่อสังคมออนไลน์ประเภท Facebook, 
คลินิกหมอศรันย์ ควรจะท าสื่อสังคมออนไลน์ประเภท Facebook, และ Blink Clinic by Dr. Mai ควร
จะท าสื่อสังคมออนไลน์ประเภท Facebook ทั้งนี้ในการท าสื่อสังคมออนไลน์แต่ละประเภทควร
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของทางคลินิก เพ่ือความสะดวกและเข้าถึงผู้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ท าศัลยกรรมความงามได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. การท าวิจัยในครั้งนี้ มีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป
น่ามีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึกและละเอียดในประเด็นต่างๆ มากยิ่งขึ้น 

2. การท าวิจัยในต่อไป ควรจะมีการส ารวจอายุกลุ่มตัวอย่างที่กระจายตัวมากกว่านี้ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการท าวิจัยในต่อไป 

3. ควรจะมีการศึกษาข้อดีและข้อเสียของการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงาม เพ่ือ
น าข้อมูลมาเปรียบเทียบกันให้ประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามทราบ
มากยิ่งขึ้น 
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