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ปั จจัยกําหนดการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามของชาวเกาหลี
Factors determinant of decision-making in having cosmetic surgery of Korean
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ชิ ้นนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาปั จจัยกําหนดการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามของชาวเกาหลี โดย
เก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม(Questionaires) และนําข้ อมูลที่ได้ มาประมวลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากนัน้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้ แก่ความถี่ (n) อัตราส่วนร้ อยละ (%) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าปั จจัยสําคัญที่กําหนดการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามของ
ชาวเกาหลีมีด้วยกัน 5 ปั จจัยหลัก โดยเรี ยงตามค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นได้ ดงั นี ้ ปั จจัยด้ านความก้ าวหน้ าใน
อาชีพการงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 ตามมาด้ วยปั จจัยด้ านทัศนคติส่วนบุคคลที่มีต่อการทํา
ศัลกรรมความงาม มีค่าเฉลี่ย 3.18 ปั จจัยด้ านความรักและคู่ครองมีค่าเฉลี่ย 3.14 และปั จจัยด้ านสังคม กระแส
นิยม มีคา่ เฉลี่ย 3.12 ลําดับสุดท้ ายปั จจัยด้ านอิทธิพลจากคนใกล้ ชิด มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 3.09
คําสําคัญ: ศัลยกรรมความงาม, ชาวเกาหลี
Email address: jaearn_jaam@hotmail.com

ABSTRACT
The Objectives of this research is to study the factors determinant of decision-making in
having cosmetic surgery of Korean. Data were collected by questionnaires and were processed by a
computer program. After that, these data were analyzed by using Descriptive Statistics such as
Percentage, Mean, and Standard Deviation. Factors determinant of decision-making in having
cosmetic surgery of Korean surgery are categorized in to 5 factors based on mean score. The most
important factor is career progress with mean score at 3.71, followed by personal attitude toward
cosmetic surgery (M=3.18). Another factor is love and life partner (M=3.14) and fashion trend
(M=3.12). The last factor is intimate friends and relatives with mean score at 3.09.
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คํานํา
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา วัฒนธรรมเกาหลีได้ กลายเป็ นสิ่งที่ทั่วโลกรู้ จักและคุ้นเคยมากขึ ้น ทัง้ เอเชีย
ยุโรป และอเมริ กา โดยเฉพาะในกลุม่ วัยรุ่ น ถือเป็ นความสําเร็ จของรัฐบาลเกาหลีที่ได้ ส่งผ่านวัฒนธรรมเกาหลีไป
ทัว่ โลก ทําให้ เกิดกระแสความนิยมเกาหลี
ปั จ จุบัน อิ ท ธิ พ ลตะวัน ตกได้ แ พร่ ห ลายอย่ างมากในเกาหลี คนเกาหลีม องว่าความเป็ นตะวันตกคื อ
มาตรฐานของความเจริ ญ จึงเกิดการเลียนแบบและพยายามที่จะเป็ นตะวันตก เช่น ความนิยมทําศัลยกรรมให้
จมูกโด่ง, การเพิ่มส่วนสูง, การใช้ ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาว,การเปลี่ยนสีผม เป็ นต้ น (รวิโรจน์, 2552)
จากการรายงานของ The Chosun Ilbo หนังสือพิมพ์เกาหลี พบว่าผู้หญิงเกาหลีในช่วงอายุ 20-40 ปี
บอกว่าพวกเขา มีความต้ องการทําศัลยกรรมความงามถึงร้ อยละ 90 อีกร้ อยละ 58.2 บอกว่าพวกเขาได้ รับการ
ทําศัลยกรรมความงามมาแล้ ว (The Chosun Ilbo, 2009) ซึง่ ตัวเลขนี ้ก็เป็ นจํานวนไม่น้อย ซึง่ เหตุผลในการ
ทําศัลยกรรมก็มีความแตกต่างหลากหลาย จึงเป็ นที่น่าสนใจว่า อะไรเป็ นเหตุผลสําคัญที่ทําชาวเกาหลีจึงมีความ
ต้ องการทําศัลยกรรมความงามกันมาก งานวิจัยชิ น้ นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่กําหนดการตัดสินใจ
ทําศัลยกรรมของชาวเกาหลี

อุปกรณ์ และวิธีการ
ผู้วิจยั กําหนดกลุม่ ตัวอย่างเป็ นชาวเกาหลีใต้ ทงเพศชายและเพศหญิ
ั้
ง ที่อาศัยอยู่ประเทศเกาหลีใต้ และ
มีอายุน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี ถึง 40 ปี (Park and Kim, 2003) ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีเป้าหมายว่ากลุม่ ตัวอย่าง
จะต้ องอยากทําศัลยกรรมความงามหรื อเคยทําศัลยกรรมความงามมาก่อน
ผู้วิจยั ใช้ สตู รของทามาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1970) ในการคํานวณหาขนาดกลุม่ ตัวอย่าง โดย
กําหนดให้ มีความเชื่อมัน่ อยู่ที่ร้อยละ 90 เพื่อให้ คา่ ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้ อยละ 10 จะได้ จํานวนประชากร
กลุม่ ตัวอย่างเพื่อทําการศึกษา 100 คน
ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม (Questionaires) ซึง่ ถูกทดลองใช้ ก่อนนําไปแจกจริ งจํานวน 30 ชุด
โดยใช้ ภาษาเกาหลีในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และกระจายแบบสอบถาม 2 วิธีดงั นี ้ 1. สร้ างแบบสอบถามออนไลน์
และกระจายแบบสอบถามโดยใช้ เทคนิคการสโนว์บอล (Snowball) เป็ นการสุม่ ตัวอย่างโดยไม่ใช้ ความน่าจะเป็ น
(Non-probability sampling) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2544) 2.ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการส่งแบบสอบถามถึงกลุม่
ตัวอย่างโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงเดือนมิถนุ ายนถึงสิงหาคม 2555 เป็ นระยะเวลา 2 เดือน
ผู้วิจยั นําข้ อมูลที่ได้ จากกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
มาประมวลผลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากนันวิ
้ เคราะห์
ข้ อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้ แก่ความถี่ (n) อัตราส่วนร้ อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์งานครัง้ นี ้

ผลการทดลองและวิจารณ์

ผลการการสํารวจจากจํานวนประชากร 100 คน ซึง่ เป็ นคนเกาหลีทงชายและหญิ
ั้
งที่มีอายุตงแต่
ั ้ 19-40
ปี ผลสํารวจมีดงั นี ้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุม่ ตัวอย่าง
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ตารางที่ 1.1 แสดงจํานวนร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามเพศและอายุ (Park and Kim, 2003)
อายุ(ปี )
จํานวน
เพศ
ร้ อยละ
ร้ อย
ร้ อย
ร้ อย
20-29
30-39
≤20
≥40 ร้ อยละ (คน)
ละ
ละ
ละ
ชาย
7
6.48 13 12.03 3
2.77
0
0.00
23
21.29
3.70
85
78.70
หญิง 25 23.14 39 36.11 17 15.74 4
รวม 32 29.62 52 48.14 20 18.51 4
3.70 108 100.00
จากตารางที่ 1.1 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจํานวน 85 คน คิดเป็ นร้ อยละ 78.70
ส่วนเพศชายมีจํานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.29 เมื่อจําแนกตามอายุพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 20-29 ปี จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.14 อันดับ 2 เป็ นช่วงอายุน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี จํานวน
32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.62 ลําดับ 3 คือ ช่วงอายุ 30-39 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 18.51 และลําดับสุดท้ ายคือช่วงอายุ
มากกว่าหรื อเท่ากับ 40 ปี มีจํานวน 4 คิดเป็ นร้ อยละ 3.70
ตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน
รายได้ ต่อเดือน (วอน)
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
น้ อยกว่า 500,000 วอน (น้ อยกว่า 15,000 บาท)

27

27.24

500,001-1,000,000 วอน (15,000 -30,000 บาท)

34

31.48

1,000,001-2,000,000 วอน (30,000-60,000 บาท)
มากกว่า 2,000,000 วอน (มากกว่า 60,000 บาท)

29
18

26.85
16.66

รวม
108
100.00
จากตารางที่ 1.2 พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 500,001-1,000,000 วอน (15,000 -30,000
บาท) จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.85 อันดับ 2 มีรายได้ ระหว่าง 1,000,001-2,000,000 วอน (30,00060,000 บาท) จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.85 อันดับ 3 มีรายได้ น้อยกว่า 500,000 วอน (น้ อยกว่า 15,000
บาท) จํานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.24 และลําดับที่ 4 มีรายได้ มากกว่า 2,000,000 วอน (มากกว่า 60,000
บาท) จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.66
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทําศัลยกรรม
ตารางที่ 2.1 ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นที่มีตอ่ ปั จจัยด้ านทัศนคติสว่ นบุคคลต่อการทําศัลยกรรมความงาม
ปั จจัยทัศนคติส่วนบุคคลที่มีต่อการทําศัลยกรรมความงาม
Mean Std. Deviation
1. เชื่อว่าการทําศัลยกรรมความงามช่วยเสริ มบุคลิกภาพ
3.19
1.15
2. การทําศัลยกรรมความงามช่ วยเพิ่มเสน่ ห์ดงึ ดูด
3. คนทําศัลยกรรมความงามดูสวยกว่า
รวม

3.35
3.01
3.18
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จากตารางที่ 2.1 พบว่าระดับความคิดเห็นที่มีตอ่ ปั จจัยด้ านทัศนคติสว่ นบุคคลต่อการทําศัลยกรรมความ
งามอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก คืออยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ยที่ 3.18 ซึง่ ปั จจัยที่การทําศัลยกรรมความงามช่วยเพิ่มเสน่ห์
ดึงดูดอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสูงสูดคือ 3.35 อันดับ 2 คือ เชื่อว่าการทําศัลยกรรมความงามช่วยเพิ่มบุคลิกภาพ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.19 ขณะที่ปัจจัยที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยสุดคือปั จจัยที่วา่ คนทําศัลยกรรมความงามดูสวยกว่า มีคา่ เฉลี่ย
อยู่ที่ 3.01
ตารางที่ 2.2 ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นที่มีตอ่ ปั จจัยด้ านสังคม/กระแสนิยม
ปั จจัยด้ านสังคม/กระแสนิยม
Mean Std. Deviation
1. การทําศัลยกรรมความงามเป็ นเรื่ องปกติในสังคม
3.54
1.00
2. สังคมยอมรับการทําศัลยกรรมความงาม จะทําให้ ตดั สินใจผ่าตัดได้ ง่าย
2.88
0.90
ขึ ้น
3. ท่านมีพฤติกรรมเลียนแบบ ดาราที่ชื่นชอบ
2.90
0.94
4. ดาราที่ได้ รับความนิยม มักทําศัลยกรรมความงาม
3.18
0.68
รวม
3.12
0.88
จากตารางที่ 2.2 พบว่าระดับความคิดเห็นที่มีตอ่ ปั จจัยด้ านสังคม/กระแสนิยมอยู่ในระดับปานกลาง คือ
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.12 ซึง่ เมื่อแจกแจงรายละเอียดพบว่า ปั จจัยเรื่ องการทําศัลยกรรมความงามเป็ นเรื่ องปกติในสังคม
อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.54 รองลงมาคือดาราที่ได้ รับความนิยมมักทําศัลยกรรมความงาม มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่
3.18 อันดับ 3 คือมีพฤติกรรมเลียนแบบ ดาราที่ชื่นชอบ มีคา่ เฉลี่ย 2.90 และปั จจัยที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยสุดคือ สังคม
ยอมรับการทําศัลยกรรมความงาม ทําให้ ตดั สินใจผ่าตัดได้ ง่ายขึ ้น
ตารางที่ 2.3 ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นที่มีตอ่ ปั จจัยด้ านอิทธิพลจากคนใกล้ ชิด
ปั จจัยด้ านอิทธิพลจากคนใกล้ ชดิ
Mean Std. Deviation
1. การถูกวิจารณ์ เรื่ องรู ปร่ างหน้ าตา มีผลต่ อความมั่นใจของท่ าน
3.60
0.87
2. ท่านมักโดนล้ อเลียนเรื่ องรู ปร่ างหน้ าตา
2.82
0.76
3. เพื่อนรอบข้ างทําศัลยกรรมความงาม ทําให้ ท่านอยากทําบ้ าง
3.34
0.69
4. ครอบครัวสนับสนุนการทําศัลยกรรมความงาม
2.71
0.75
5. ประสบการณ์และคําบอกเล่าจากคนใกล้ ชิด มีผลต่อการตัดสินใจ
2.99
0.77
ทําศัลยกรรมความงาม
รวม
3.09
1.53
จากตารางที่ 2.3 พบว่าระดับความคิดเห็นที่มีตอ่ ปั จจัยด้ านอิทธิพลจากคนใกล้ ชิดมีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับ
เห็นด้ วยปานกลาง นัน่ คือมีคา่ เฉลี่ย 3.09 เมื่อแจกแจงตามรายละเอียดพบว่าปั จจัยที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ คือ
ปั จจัยเรื่ องการถูกวิจารณ์เรื่ องรู ปร่ างหน้ าตา ซึง่ มีผลต่อความมัน่ ใจ โดยมีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 3.60 รองลงมาคือปั จจัย
เรื่ องเพื่อนรอบข้ างทําศัลยกรรมความงาม ทําให้ อยากทําบ้ าง อับดับที่ 3 คือปั จจัยประสบการณ์และคําบอกเล่า
จากคนใกล้ ชิด มีผลต่อการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงาม มีคา่ เฉลี่ย 2.99 อันดับที่ 4 คือมักโดนล้ อเลียนเรื่ อง
รู ปร่ างหน้ าตา มีคา่ เฉลี่ย 2.82 และอันดับที่ 5 คือครอบครัวสนับสนุนการทําศัลยกรรมความงาม มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่
2.71
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ตารางที่ 2.4 ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นที่มีตอ่ ปั จจัยด้ านความก้ าวหน้ าในอาชีพ
ปั จจัยด้ านความก้ าวหน้ าในอาชีพ
Mean Std. Deviation
1. รู ปร่ าง หน้ าตา มีผลต่อการได้ รับโอกาสในการทํางาน
4.32
0.88
2. การทําศัลยกรรมความงาม จะทําให้ ได้ รับโอกาสมากกว่ าคนอื่น
4.39
0.83
3. อาชีพของท่าน จําเป็ นต้ องมีรูปร่ างหน้ าตาที่สวยงาม
3.05
0.75
4. ท่านทําศัลยกรรมความงาม เพื่อเข้ าวงการบันเทิง
3.08
0.70
รวม
3.71
0.79
จากตารางที่ 2.4 พบว่าระดับความคิดเห็นที่มีต่อปั จจัยด้ านความก้ าวหน้ าในอาชีพอยู่ในระดับเห็นด้ วย
มากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 เมื่อจําแนกตามรายละเอียดพบว่าปั จจัยการทําศัลยกรรมความงาม จะทําให้
ได้ รับโอกาสมากกว่าคนอื่นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด นัน่ คือ 4.39 รองลงมาคือรู ปร่ างหน้ าตามีผลต่อการได้ รับโอกาสใน
การทํางาน มีค่าเฉลี่ย 4.32 อันดับที่ 3 ทําศัลยกรรมเพื่อเข้ าวงการบันเทิง ค่าเฉลี่ย 3.08 และอันดับสุดท้ ายมี
ค่าเฉลี่ย 3.05 นัน่ คือปั จจัยเรื่ องอาชีพจําเป็ นต้ องมีรูปร่ างหน้ าตาสวยงาม
ตารางที่ 2.5 ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นที่มีตอ่ ปั จจัยด้ านความรักและคูค่ รอง
ปั จจัยด้ านความรั กและคู่ครอง
Mean Std. Deviation
1. คนที่ทาํ ศัลยกรรมความงาม จะมีคนมาจีบมากกว่ าคนทั่วไป
3.23
0.57
2. การทําศัลยกรรมความงาม จะช่วยเพิ่มโอกาสในการแต่งงาน
3.15
0.51
3. การทําศัลยกรรมความงาม ทําให้ แฟนรักมากขึ ้น
3.01
0.56
4. ทําศัลยกรรมความงาม หากคนรัก/คูค่ รองของท่านร้ องขอให้ ทํา
3.14
0.72
รวม
3.14
0.56
จากตารางที่ 2.5 พบว่าระดับความคิดเห็นที่มีตอ่ ปั จจัยด้ านความรักและคูค่ รองอยู่ในระดับความคิดเห็น
ปานกลาง คืออยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ยที่ 3.14 เมื่อแจกแจงตามรายละเอียดพบว่า ปั จจัยคนที่ทําศัลยกรรมความงาม
จะมีคนมาจีบมากกว่าคนทั่วไปอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.23 รองลงมาคือ การทําศัลยกรรมความงามจะ
ช่วยเพิ่มโอกาสในการแต่งงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.15 อันดับที่ 3 ทําศัลยกรรมความงาม หากคนรักหรื อคู่ครองขอร้ อง
ให้ ทํา ค่าเฉลี่ย 3.14 และอับดับสุดท้ ายคือการทําศัลยกรรมความงามทําให้ แฟนรักมากขึ ้น มีคา่ เฉลี่ย 3.01

สรุ ป
ประชากรที่ศกึ ษาเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อยู่ในวัยทํางานที่มีอายุตงแต่
ั ้ 20 – 40 ปี ส่วนใหญ่มี
รายได้ ระหว่าง 500,001 - 1,000,000 วอน (15,000 - 30,000 บาท) เมื่อศึกษาถึงปั จจัยที่ทําให้ คนเกาหลีอยากจะ
ทําหรื อทําศัลยกรรมความงามมาแล้ วพบว่ามี 5 ปั จจัยหลัก ได้ แก่ 1.) ปั จจัยด้ านทัศนคติส่วนบุคคลที่มีต่อการ
ตัดสินใจทํ าศัลยกรรมความงามเพราะเชื่อว่าการทําศัลยกรรมความงามช่วยเพิ่ มเสน่ห์ดึงดูด เสริ มบุคลิกภาพ
และคนที่ทําศัลยกรรมจะดูสวยงามกว่า 2.) ปั จจัยด้ านสังคม กระแสนิยม เพราะเชื่อว่าการทําศัลยกรรมความงาม
เป็ นเรื่ องปกติในสังคม ดาราที่ได้ รับความนิยมมักทําศัลยกรรมความงาม มีพฤติกรรมเลียนแบบดาราที่ช่ืนชอบ
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และสังคมยอมรับการทําศัลยกรรมความงาม จึงทําให้ ตดั สินใจได้ ง่ายขึ ้น 3.) ปั จจัยด้ านอิทธิพลจากคนใกล้ ชิด
เพราะถูกวิจารณ์ เรื่ องรู ปร่ างหน้ าตา เพื่ อนรอบข้ างทํ าศัลยกรรมความงาม ประสบการณ์ คําบอกเล่าจากคน
ใกล้ ชิด โดนล้ อเลียนเรื่ องรู ปร่ างหน้ าตา และครอบครัวสนับสนุนการทําศัลยกรรมความงาม จึงทําให้ ตดั สินใจทํา
ศัลกรรมความงาม 4.) ปั จจัยด้ านความก้ าวหน้ าในอาชีพเพราะการทําศัลยกรรมความงามทําให้ ได้ รับโอกาสใน
การทํางานมากกว่าคนอื่น รู ปร่ างหน้ าตามีผลต่อการได้ รับโอกาสในการทํางาน ทําศัลยกรรมเพื่อเข้ าวงการบันเทิง
และอาชี พ มี ค วามจํ า เป็ นต้ อ งใช้ รู ป ร่ า งหน้ า ตาที่ ส วยงาม 5.) ปั จ จัย ด้ า นความรั ก และคู่ค รอง เพราะคนที่
ทําศัลยกรรมความงามจะมีคนมาจีบมากกว่าคนทัว่ ไป การทําศัลยกรรมความงามช่วยเพิ่มโอกาสในการแต่งงาน
คนรั กหรื อคู่ครองขอร้ องให้ ทําศัลยกรรม และการทํ าศัลยกรรมความงามทํ าให้ แฟนรั กมากขึน้ โดยปั จจัยที่ มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุดคือปั จจัยด้ านความก้ าวหน้ าในอาชีพการงาน โดยมีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 รองลงมา
คือ ปั จจัยด้ านทัศนคติสว่ นบุคคลที่มีตอ่ การทําศัลกรรมความงาม มีคา่ เฉลี่ย 3.18 ปั จจัยด้ านความรักและคู่ครอง
มีค่าเฉลี่ย 3.14 ปั จจัยด้ านสังคม กระแสนิยม มีค่าเฉลี่ย 3.12 และลําดับสุดท้ ายคือ ปั จจัยด้ านอิทธิพลจากคน
ใกล้ ชิด มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 3.09
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