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บทคัดย่อ  

งานวิจยัชิน้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือหาปัจจยักําหนดการตดัสินใจทําศลัยกรรมความงามของชาวเกาหลี โดย

เก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม(Questionaires) และนําข้อมลูท่ีได้มาประมวลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากนัน้

วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ความถ่ี (n) อตัราส่วนร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าปัจจยัสําคญัท่ีกําหนดการตดัสินใจทําศลัยกรรมความงามของ

ชาวเกาหลีมีด้วยกนั 5 ปัจจยัหลกั โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยระดบัความคิดเห็นได้ดงันี ้ปัจจยัด้านความก้าวหน้าใน

อาชีพการงาน มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.71 ตามมาด้วยปัจจยัด้านทศันคติส่วนบุคคลท่ีมีต่อการทํา

ศลักรรมความงาม มีค่าเฉลี่ย 3.18 ปัจจยัด้านความรักและคู่ครองมีค่าเฉลี่ย 3.14 และปัจจยัด้านสงัคม กระแส

นิยม มีคา่เฉลี่ย 3.12 ลําดบัสดุท้ายปัจจยัด้านอิทธิพลจากคนใกล้ชิด มีคา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 3.09 

คาํสาํคัญ: ศลัยกรรมความงาม, ชาวเกาหล ี
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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คาํนํา 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา วฒันธรรมเกาหลีได้กลายเป็นสิ่งท่ีทั่วโลกรู้จกัและคุ้นเคยมากขึน้ ทัง้เอเชีย 

ยโุรป และอเมริกา โดยเฉพาะในกลุม่วยัรุ่น ถือเป็นความสําเร็จของรัฐบาลเกาหลีท่ีได้ส่งผ่านวฒันธรรมเกาหลีไป

ทัว่โลก ทําให้เกิดกระแสความนิยมเกาหลี 

ปัจจุบันอิทธิพลตะวันตกได้แพร่หลายอย่างมากในเกาหลี คนเกาหลีมองว่าความเป็นตะวันตกคือ

มาตรฐานของความเจริญ จึงเกิดการเลียนแบบและพยายามท่ีจะเป็นตะวนัตก เช่น ความนิยมทําศลัยกรรมให้

จมกูโดง่, การเพ่ิมสว่นสงู, การใช้ผลิตภณัฑ์เพ่ือผิวขาว,การเปลี่ยนสีผม เป็นต้น (รวิโรจน์, 2552) 

จากการรายงานของ The Chosun Ilbo หนงัสือพิมพ์เกาหลี พบว่าผู้หญิงเกาหลีในช่วงอายุ 20-40 ปี 

บอกว่าพวกเขา มีความต้องการทําศลัยกรรมความงามถึงร้อยละ 90 อีกร้อยละ 58.2 บอกว่าพวกเขาได้รับการ

ทําศลัยกรรมความงามมาแล้ว (The Chosun Ilbo, 2009) ซึง่ตวัเลขนีก้็เป็นจํานวนไม่น้อย ซึง่เหตุผลในการ

ทําศลัยกรรมก็มีความแตกตา่งหลากหลาย จงึเป็นท่ีน่าสนใจว่า อะไรเป็นเหตผุลสําคญัท่ีทําชาวเกาหลีจึงมีความ

ต้องการทําศลัยกรรมความงามกันมาก งานวิจัยชิน้นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีกําหนดการตดัสินใจ

ทําศลัยกรรมของชาวเกาหลี 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 ผู้ วิจยักําหนดกลุม่ตวัอย่างเป็นชาวเกาหลีใต้ทัง้เพศชายและเพศหญิง ท่ีอาศยัอยู่ประเทศเกาหลีใต้ และ

มีอายนุ้อยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี ถงึ 40 ปี (Park and Kim, 2003) ในการวิจยัครัง้นีมี้เป้าหมายวา่กลุม่ตวัอย่าง

จะต้องอยากทําศลัยกรรมความงามหรือเคยทําศลัยกรรมความงามมาก่อน 

 ผู้ วิจยัใช้สตูรของทามาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1970) ในการคํานวณหาขนาดกลุม่ตวัอย่าง โดย

กําหนดให้มีความเช่ือมัน่อยู่ท่ีร้อยละ 90 เพ่ือให้คา่ความคลาดเคลื่อนไมเ่กินร้อยละ 10 จะได้จํานวนประชากร

กลุม่ตวัอย่างเพ่ือทําการศกึษา 100 คน  

 ผู้ วิจยัเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม (Questionaires) ซึง่ถกูทดลองใช้ก่อนนําไปแจกจริงจํานวน 30 ชดุ 

โดยใช้ภาษาเกาหลีในการเก็บรวบรวมข้อมลู และกระจายแบบสอบถาม 2 วิธีดงันี ้1. สร้างแบบสอบถามออนไลน์ 

และกระจายแบบสอบถามโดยใช้เทคนิคการสโนว์บอล (Snowball) เป็นการสุม่ตวัอย่างโดยไมใ่ช้ความน่าจะเป็น 

(Non-probability sampling) (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2544) 2.ผู้ วิจยัได้ดําเนินการสง่แบบสอบถามถงึกลุม่

ตวัอย่างโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ในช่วงเดือนมิถนุายนถงึสิงหาคม 2555 เป็นระยะเวลา 2 เดือน 

 ผู้ วิจยันําข้อมลูท่ีได้จากกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด มาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากนัน้วิเคราะห์

ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แกค่วามถ่ี (n) อตัราสว่นร้อยละ (%) คา่เฉลี่ย (Mean) 

และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์งานครัง้นี ้

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการการสํารวจจากจํานวนประชากร 100 คน ซึง่เป็นคนเกาหลีทัง้ชายและหญิงท่ีมีอายตุัง้แต ่ 19-40 

ปี ผลสํารวจมีดงันี ้

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอย่าง  
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ตารางที่ 1.1 แสดงจํานวนร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง จําแนกตามเพศและอาย ุ(Park and Kim, 2003) 

เพศ 

อายุ(ปี) 
จาํนวน 

(คน) 
ร้อยละ ≤20 

ร้อย

ละ 
20-29 

ร้อย

ละ 
30-39 

ร้อย

ละ 
≥40 ร้อยละ 

ชาย 7 6.48 13 12.03 3 2.77 0 0.00 23 21.29 

หญิง 25 23.14 39 36.11 17 15.74 4 3.70 85 78.70 

รวม 32 29.62 52 48.14 20 18.51 4 3.70 108 100.00 

จากตารางท่ี 1.1 พบวา่ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีจํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 78.70  

สว่นเพศชายมีจํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.29 เม่ือจําแนกตามอายพุบวา่ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีช่วงอายุ

ระหวา่ง 20-29 ปี จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 48.14 อนัดบั 2 เป็นช่วงอายนุ้อยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี จํานวน 

32 คน คิดเป็นร้อยละ  29.62 ลําดบั 3 คือ ช่วงอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.51 และลําดบัสดุท้ายคือช่วงอายุ 

มากกวา่หรือเท่ากบั 40 ปี มีจํานวน 4 คิดเป็นร้อยละ 3.70 

ตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง จําแนกตามรายได้ตอ่เดือน 

รายได้ต่อเดือน (วอน) จาํนวน(คน) ร้อยละ 

น้อยกวา่ 500,000 วอน (น้อยกวา่ 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) 29 26.85 

มากกวา่ 2,000,000 วอน (มากกวา่ 60,000 บาท) 18 16.66 

รวม 108 100.00 

 จากตารางท่ี 1.2 พบวา่กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีรายได้ 500,001-1,000,000 วอน (15,000 -30,000 

บาท) จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 26.85 อนัดบั 2 มีรายได้ระหวา่ง 1,000,001-2,000,000 วอน (30,000-

60,000 บาท) จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 26.85 อนัดบั 3 มีรายได้น้อยกวา่ 500,000 วอน (น้อยกวา่ 15,000 

บาท) จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.24  และลําดบัท่ี 4 มีรายได้ มากกวา่ 2,000,000 วอน (มากกวา่ 60,000 

บาท) จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66   

  

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจทําศลัยกรรม 

ตารางที่ 2.1 คา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัด้านทศันคติสว่นบคุคลตอ่การทําศลัยกรรมความงาม 

ปัจจัยทศันคตส่ิวนบุคคลที่มีต่อการทาํศัลยกรรมความงาม Mean Std. Deviation 

1. เช่ือวา่การทําศลัยกรรมความงามช่วยเสริมบคุลิกภาพ 3.19 1.15 

2. การทาํศัลยกรรมความงามช่วยเพิ่มเสน่ห์ดงึดูด 3.35 0.93 

3. คนทําศลัยกรรมความงามดสูวยกวา่ 3.01 1.01 

รวม 3.18 1.03 
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จากตารางท่ี 2.1 พบวา่ระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัด้านทศันคติสว่นบคุคลตอ่การทําศลัยกรรมความ

งามอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก คืออยู่ท่ีระดบัคา่เฉลี่ยท่ี 3.18 ซึง่ปัจจยัท่ีการทําศลัยกรรมความงามช่วยเพ่ิมเสน่ห์

ดงึดดูอยู่ในระดบัคา่เฉลี่ยสงูสดูคือ 3.35 อนัดบั 2 คือ เช่ือวา่การทําศลัยกรรมความงามช่วยเพ่ิมบคุลิกภาพ มี

คา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 3.19 ขณะท่ีปัจจยัท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยสดุคือปัจจยัท่ีวา่คนทําศลัยกรรมความงามดสูวยกวา่ มีคา่เฉลี่ย

อยู่ท่ี 3.01 

ตารางที่ 2.2 คา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัด้านสงัคม/กระแสนิยม 

ปัจจัยด้านสังคม/กระแสนิยม Mean Std. Deviation 

1. การทาํศัลยกรรมความงามเป็นเร่ืองปกตใินสังคม  3.54 1.00 

2. สงัคมยอมรับการทําศลัยกรรมความงาม จะทําให้ตดัสินใจผ่าตดัได้ง่าย

ขึน้   

2.88 0.90 

3. ท่านมีพฤติกรรมเลียนแบบ ดาราท่ีช่ืนชอบ   2.90 0.94 

4. ดาราท่ีได้รับความนิยม มกัทําศลัยกรรมความงาม 3.18 0.68 

รวม 3.12 0.88 

 จากตารางท่ี 2.2 พบวา่ระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัด้านสงัคม/กระแสนิยมอยู่ในระดบัปานกลาง คือ

คา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 3.12 ซึง่เม่ือแจกแจงรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัเร่ืองการทําศลัยกรรมความงามเป็นเร่ืองปกติในสงัคม

อยู่ในระดบัคา่เฉลี่ยสงูสดุคือ 3.54 รองลงมาคือดาราท่ีได้รับความนิยมมกัทําศลัยกรรมความงาม มีคา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 

3.18 อนัดบั 3 คือมีพฤติกรรมเลียนแบบ ดาราท่ีช่ืนชอบ มีคา่เฉลี่ย 2.90 และปัจจยัท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยสดุคือ สงัคม

ยอมรับการทําศลัยกรรมความงาม ทําให้ตดัสินใจผ่าตดัได้ง่ายขึน้  

ตารางที่ 2.3 คา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัด้านอิทธิพลจากคนใกล้ชิด 

ปัจจัยด้านอิทธิพลจากคนใกล้ชดิ Mean Std. Deviation 

1. การถูกวิจารณ์เร่ืองรูปร่างหน้าตา มีผลต่อความม่ันใจของท่าน   3.60 0.87 

2. ท่านมกัโดนล้อเลียนเร่ืองรูปร่างหน้าตา 2.82 0.76 

3. เพ่ือนรอบข้างทําศลัยกรรมความงาม ทําให้ท่านอยากทําบ้าง    3.34 0.69 

4. ครอบครัวสนบัสนนุการทําศลัยกรรมความงาม 2.71 0.75 

5. ประสบการณ์และคําบอกเลา่จากคนใกล้ชิด มีผลตอ่การตดัสินใจ

ทําศลัยกรรมความงาม 

2.99 0.77 

รวม 3.09 1.53 

 จากตารางท่ี 2.3 พบวา่ระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัด้านอิทธิพลจากคนใกล้ชิดมีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบั

เห็นด้วยปานกลาง นัน่คือมีคา่เฉลี่ย 3.09 เม่ือแจกแจงตามรายละเอียดพบวา่ปัจจยัท่ีมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุคือ 

ปัจจยัเร่ืองการถกูวิจารณ์เร่ืองรูปร่างหน้าตา ซึง่มีผลตอ่ความมัน่ใจ โดยมีคา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 3.60 รองลงมาคือปัจจยั

เร่ืองเพ่ือนรอบข้างทําศลัยกรรมความงาม ทําให้อยากทําบ้าง อบัดบัท่ี 3 คือปัจจยัประสบการณ์และคําบอกเลา่

จากคนใกล้ชิด มีผลตอ่การตดัสินใจทําศลัยกรรมความงาม มีคา่เฉลี่ย 2.99 อนัดบัท่ี 4 คือมกัโดนล้อเลียนเร่ือง

รูปร่างหน้าตา มีคา่เฉลี่ย 2.82 และอนัดบัท่ี 5 คือครอบครัวสนบัสนนุการทําศลัยกรรมความงาม มีคา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 

2.71 
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ตารางที่ 2.4 คา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 

ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพ Mean Std. Deviation 

1. รูปร่าง หน้าตา มีผลตอ่การได้รับโอกาสในการทํางาน 4.32 0.88 

2. การทาํศัลยกรรมความงาม จะทาํให้ได้รับโอกาสมากกว่าคนอ่ืน   4.39 0.83 

3. อาชีพของท่าน จําเป็นต้องมีรูปร่างหน้าตาท่ีสวยงาม 3.05 0.75 

4. ท่านทําศลัยกรรมความงาม เพ่ือเข้าวงการบนัเทิง 3.08 0.70 

รวม 3.71 0.79 

 จากตารางท่ี 2.4 พบว่าระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัด้านความก้าวหน้าในอาชีพอยู่ในระดบัเห็นด้วย

มากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.71 เม่ือจําแนกตามรายละเอียดพบว่าปัจจยัการทําศลัยกรรมความงาม จะทําให้

ได้รับโอกาสมากกว่าคนอ่ืนมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ นัน่คือ 4.39 รองลงมาคือรูปร่างหน้าตามีผลต่อการได้รับโอกาสใน

การทํางาน มีค่าเฉลี่ย 4.32 อนัดบัท่ี 3 ทําศลัยกรรมเพ่ือเข้าวงการบันเทิง ค่าเฉลี่ย 3.08 และอนัดบัสดุท้ายมี

คา่เฉลี่ย 3.05 นัน่คือปัจจยัเร่ืองอาชีพจําเป็นต้องมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม 

ตารางที่ 2.5 คา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัด้านความรักและคูค่รอง 

ปัจจัยด้านความรักและคู่ครอง Mean Std. Deviation 

1. คนที่ทาํศัลยกรรมความงาม จะมีคนมาจีบมากกว่าคนทั่วไป 3.23 0.57 

2. การทําศลัยกรรมความงาม จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการแตง่งาน   3.15 0.51 

3. การทําศลัยกรรมความงาม ทําให้แฟนรักมากขึน้ 3.01 0.56 

4. ทําศลัยกรรมความงาม หากคนรัก/คูค่รองของท่านร้องขอให้ทํา 3.14 0.72 

รวม 3.14 0.56 

 จากตารางท่ี 2.5 พบวา่ระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัด้านความรักและคูค่รองอยู่ในระดบัความคิดเห็น

ปานกลาง คืออยู่ท่ีระดบัค่าเฉลี่ยท่ี 3.14 เม่ือแจกแจงตามรายละเอียดพบว่า ปัจจยัคนท่ีทําศลัยกรรมความงาม 

จะมีคนมาจีบมากกว่าคนทั่วไปอยู่ในระดบัค่าเฉลี่ยสูงสดุคือ 3.23 รองลงมาคือ การทําศลัยกรรมความงามจะ

ช่วยเพ่ิมโอกาสในการแตง่งาน คา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 3.15 อนัดบัท่ี 3 ทําศลัยกรรมความงาม หากคนรักหรือคู่ครองขอร้อง

ให้ทํา คา่เฉลี่ย 3.14 และอบัดบัสดุท้ายคือการทําศลัยกรรมความงามทําให้แฟนรักมากขึน้ มีคา่เฉลี่ย 3.01 

 

 

 

สรุป 

ประชากรท่ีศกึษาเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อยู่ในวยัทํางานท่ีมีอายุตัง้แต่ 20 – 40 ปี ส่วนใหญ่มี

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

ทําหรือทําศลัยกรรมความงามมาแล้วพบว่ามี 5 ปัจจยัหลกั ได้แก่ 1.) ปัจจยัด้านทศันคติส่วนบุคคลท่ีมีต่อการ

ตดัสินใจทําศลัยกรรมความงามเพราะเช่ือว่าการทําศลัยกรรมความงามช่วยเพ่ิมเสน่ห์ดึงดูด เสริมบุคลิกภาพ 

และคนท่ีทําศลัยกรรมจะดสูวยงามกวา่ 2.) ปัจจยัด้านสงัคม กระแสนิยม เพราะเช่ือวา่การทําศลัยกรรมความงาม

เป็นเร่ืองปกติในสงัคม ดาราท่ีได้รับความนิยมมกัทําศลัยกรรมความงาม มีพฤติกรรมเลียนแบบดาราท่ีช่ืนชอบ 
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และสงัคมยอมรับการทําศลัยกรรมความงาม จึงทําให้ตดัสินใจได้ง่ายขึน้ 3.) ปัจจยัด้านอิทธิพลจากคนใกล้ชิด 

เพราะถูกวิจารณ์เร่ืองรูปร่างหน้าตา เพ่ือนรอบข้างทําศัลยกรรมความงาม ประสบการณ์ คําบอกเล่าจากคน

ใกล้ชิด โดนล้อเลียนเร่ืองรูปร่างหน้าตา และครอบครัวสนบัสนุนการทําศลัยกรรมความงาม จึงทําให้ตดัสินใจทํา

ศลักรรมความงาม 4.) ปัจจยัด้านความก้าวหน้าในอาชีพเพราะการทําศลัยกรรมความงามทําให้ได้รับโอกาสใน

การทํางานมากกวา่คนอ่ืน รูปร่างหน้าตามีผลตอ่การได้รับโอกาสในการทํางาน ทําศลัยกรรมเพ่ือเข้าวงการบนัเทิง

และอาชีพมีความจําเป็นต้องใช้รูปร่างหน้าตาท่ีสวยงาม 5.) ปัจจัยด้านความรักและคู่ครอง เพราะคนท่ี

ทําศลัยกรรมความงามจะมีคนมาจีบมากกวา่คนทัว่ไป การทําศลัยกรรมความงามช่วยเพ่ิมโอกาสในการแต่งงาน

คนรักหรือคู่ครองขอร้องให้ทําศัลยกรรม และการทําศัลยกรรมความงามทําให้แฟนรักมากขึน้ โดยปัจจัยท่ีมี

คา่เฉลี่ยระดบัความคิดเห็นสงูสดุคือปัจจยัด้านความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยมีคา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 3.71 รองลงมา

คือ ปัจจยัด้านทศันคติสว่นบคุคลท่ีมีตอ่การทําศลักรรมความงาม มีคา่เฉลี่ย 3.18 ปัจจยัด้านความรักและคู่ครอง

มีค่าเฉลี่ย 3.14 ปัจจยัด้านสงัคม กระแสนิยม มีค่าเฉลี่ย 3.12 และลําดบัสดุท้ายคือ ปัจจยัด้านอิทธิพลจากคน

ใกล้ชิด มีคา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 3.09  

 

กิตตกิรรมประกาศ  

งานวิจยัครัง้นีไ้ด้รับการแนะนํา และสนบัสนนุจากรองศาสตราจารย์ดร.พทุธกาล รัชธร อาจารย์ประจํา

คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผู้ ให้คําแนะนําและคําปรึกษาตลอดจนให้ความสนบัสนนุในการ

ทํางานทกุขัน้ตอน อีกทัง้ รองศาสตราจารย์ดร.ไชยวฒัน์ คํา้ช ู และรองศาสตราจารย์ดร.โสตถิธร มลัลิกะมาส ท่ี

ช่วยชีแ้นะจดุบกพร่องของงานวิจยันีจ้นสําเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

 

อ้างอิง 

กลัยา วินิชย์บญัชา. (2545). การวิเคราะห์สถติ ิ: สถติเิพื่อการตัดสินใจ. พิมพ์ครัง้ท่ี 5. กรุงเทพฯ :  

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

รวิโรจน์. (2552). สวยส่ังได้ ศัลยกรรมเกาหลีฟีเวอร์. กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ปจํากดั.  

Asian Plastic Surgery Guide. "Asian" Plastic Surgery - What Exactly Does That Mean?. [Online].  

 Available from: http://www.asianplasticsurgeryguide.com [2011, September 26]  

Asian Plastic Surgery Guide. It's official: South Korea has world's highest rate of cosmetic plastic 

surgery, but.... [Online]. Available from: http://www.asianplasticsurgeryguide.com [2011, September  

 26]  

Joongang Daily. Graduates’ Dreams Meet Grim Reality. [Online]. Available from:  

 http://joongangdaily.joins.com [2011, November 11] 

Park, C.H. & Kim, Y.G., 2003. “Identifying key factors affecting consumer purchase behaveior in and 

online shopping context.” International Journal of Retail & Distribution Management. 31, 1: 16-19. 

 

Scanlon, C. The price of beauty in South Korea. [Online]. Available from: http:// bbc.co.uk [2011,  



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

978 

 August 07]  

The Chosun Ilbo. 90 percent of Korean Women Would Have Plastic Surgery, Poll Shows. [Online].  

 Available from: http://english.chosun.com [2012, January 23] 

The Chosun Ilbo. Plastic Surgery All the Rage Among College Students. [Online]. Available from:  

 http://english.chosun.com [20112, January 23]  

Yamane, T.1970. “Statistics: An Introductory Analysis.” 2nd ed. ToKyo : John Weatherhill, Inc.: 125.  


	Factors determinant of decision-making in having cosmetic surgery of Korean
	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 ...
	Keywords: Cosmetic surgery, Korean

