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บทคัดยอ 

 
การศึกษาเรื่อง  อิทธิพลของสื่อโฆษณาบนเว็บบอรดที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

เร่ืองรางกายของคน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธเร่ืองสื่อโฆษณาบนเว็บบอรดกับ
รางกายของคนในสังคมไทย  เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงความสนใจในเรื่องรางกายของคนใน
สังคมไทย  และวิเคราะหถึงสาเหตุแหงความสนใจในเรื่องรางกายของคนไทยจากอิทธิพลของสื่อ
โฆษณาบนเว็บบอรดที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  ผานการศึกษาทางดานเนื้อหา  การเก็บรวบรวมขอมูล
บนเว็บบอรดเชิงสํารวจ  รวมทั้งการเก็บขอมูลจากลุมตัวอยางจํานวน 240 คนในจังหวัดเชียงใหม
จากแบบสอบถาม โดยใชแบบสอบถาม  และการสัมภาษณผูที่ทําการลงโฆษณาบนเว็บบอรด
เกี่ยวกับรางกาย ซ่ึงไดนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหดวยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห  ภายใตกรอบ
แนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร  หลักการโฆษณา  และทฤษฎีรางกาย  

ผลการศึกษาพบวา   
1. ในพื้นที่บนเว็บบอรด  ส่ือโฆษณาเกี่ยวกับรางกายถือเปนสิ่งกอกวน  เพราะ

ปริมาณของสื่อมีมาก อีกทั้งมีการผลิตซ้ําไดงายและบอยครั้ง   
2. ความสนใจที่มีตอส่ือโฆษณาเกี่ยวกับรางกายบนพื้นที่เว็บบอรดจึงมีทั้งทัศนคติใน

เชิงบวกและเชิงลบแตกตางกันตามทัศนคติของแตละบุคคล   
- ทัศนคติในเชิงบวก เชน การติดตอส่ือสารที่งาย รวดเร็ว และไมรูตัวตนที่

แทจริง ทําใหบุคคลมีความกลาในการปรึกษา ซักถามปญหาเกี่ยวกับรางกาย
ของตนผานทางเว็บบอรด 
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- ทัศนคติในเชิงลบ  เชน  ความไมนา เชื่อถือของขอความโฆษณา  และ
แหลงขอมูลทําใหผูที่พบเห็นโฆษณาบนเว็บบอรดเกี่ยวกับรางกายบนเว็บ
บอรดมีความคิดเห็นเปนลบ  

โดยคนสวนใหญจะเห็นดวยกับทัศนคติในเชิงลบ 
3. ส่ือโฆษณาบนเว็บบอรดไมสามารถทําใหคนเกิดสํานึกในการเปลี่ยนแปลงได ไม

วาจะเปนรูปแบบการนําเสนอขอมูล การใชขอความเพื่อใหเกิดการคลอยตาม การ
กระตุนดวยปริมาณของขอมูล เนื่องความไมนาเชื่อถือของตัวส่ือโฆษณา 

4. สาเหตุที่แทจริงของการเปลี่ยนแปลงรางกายของคนในสังคม มาจาก  
- อิทธิพลทางวัฒนธรรม เชน วัฒนธรรมการบริโภค กระแสนิยมตางชาติ ทั้ง

ชาติตะวันตก และตะวันออก 
- อิทธิพลจากสภาพแวดลอม เชน ครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ  
- คานิยมและความเชื่อ ในเรื่องรูปราง สีผิว 
- เทคโนโลยี ทางการแพทย 
- อุดมคติ ในเรื่องรางกาย  
- เพศ ความแตกตางระหวางเพศ การใหความสนใจในรางกายที่แตกตางกันตาม

สรีระรางกาย 
- อายุ ความแตกตางของชวงวัย ทําใหมีผลตอความสนใจรางกาย 
- อาชีพ เปนสวนประกอบหนึ่งที่สงผลตอความเอาใจใสดูแลรางกาย 
- จิตใจ ความตองการดานลึกที่อยูในจิตใจเปนตัวกําหนดความสนใจ และ

ตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงรางกาย 
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรางกาย ประการสุดทาย คือ จิตใจเปนเรื่องสําคัญที่สุด
สําหรับการเปลี่ยนแปลงรางกาย ถาคนเรามีจิตใจที่เขมแข็ง ไมวาจะไดรับอิทธิพล
หรือสาเหตุประการอื่นใดก็ตาม  ก็ไมสามารถทําใหคนเราตัดสินใจที่จะ
เปลี่ยนแปลงรางกายของตนเองได 
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ABSTRACT 

 
 A study on Influences of Webboard Advertising on Changes of Thai 

People’s Attitudes Toward the Body is aimed 1) to investigate the relationship 
between web board advertising and human body in the Thai society. This made the 
Thai society have a better understanding on an interest in human body. 2) to analyze 
the causes of an interest in human body of the Thai people through the influences of 
web board advertising occurring in the Thai society. This research is conducted 
through a study of contents, data collection from the survey of data on the web board, 
as well as from the sample group of 240 respondents living in Chiangmai city. The 
tools used for data collection are a set of questionnaires and interview (with people 
coding the advertisement). Obtained data are analyzed by using an analytical 
description under the conceptual framework on communicative theories, principles of 
advertisement and human body theories. 
 The following are found in this study: 

1. Advertisement for human body on the web board is considered as 
disturbance due to great amounts of media. The advertisement can 
be reproduced easily and this can often be done. 

2. There are both positive and negative attitudes toward an interest in 
the advertisement for human body on the web board based on 
individual differences. 
‐ Examples of positive attitudes are fast and convenient 

communication and confidence in asking or consulting 
unknown individuals about human body through the web 
board. 

‐ Examples of negative attitudes case the message on the 
advertisement, and information source can not be trusted, 
which caused negative attitudes to the respondents who 
perceive the message. 

3. Web board advertising can not make the respondents feel like to 
change their attitudes. There are forms of data presentation, using 
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of messages that make the respondents yield to his wishes, and 
stimulating by using the amounts of data can not change the 
respondents’ attitudes. 

4. The actual causes of human body change are: 
- Cultural influence such as consumption, praise the foreigners of 

both in the western and eastern hemispheres; 
- Environmental influence such as family and economic status; 
- Values and beliefs such as shape and the color of skin; 
- Medical technology; 
- Ideal type on human body; 
- Sex, difference between sexes, different holding on the 

importance on human body depending on physical anatomy; 
- Age, difference of ages resulting in body care; 
- Occupation, occupation is one component of body care; and 
- Spirit, needs which are deep in one’s heart can determine an 

interest and decision making in body change. 

The last cause of body change is that spirit is the most important thing for 
body change. That is; if we have a strong mind or spirit, any influence or cause 
cannot make us decide to change our body. 
 


