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บทคดัย่อ 
 

การค้นคว้าแบบอิสระ เร่ือง อิทธิพลส่ือต่อความต้องการเปล่ียนสีผิวของนักศึกษา
มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของส่ือท่ีส่งผลต่อความตอ้งการเปล่ียนสีผิว
ให้มีความขาวของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 48 คน แบ่งออกเป็น 
40 คน จากการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามและ 8 คนจากการเก็บขอ้มูลแบบสัมภาษณ์ 

จากการศึกษาพบว่าส่ือมีอิทธิพลในการส่งผ่านขอ้มูลข่าวสารต่างๆอยู่ในระดบัปานกลาง 
( X =2.33) ส่วนใหญ่เปิดรับส่ือประเภทโทรทัศน์มากท่ีสุด ( X =3.27) ประเภทส่ือท่ีส่งผลต่อ
ความคิดมากท่ีสุด ไดแ้ก่ คนรู้จกั เช่น เพื่อน ครอบครัว ญาติ เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 32.38 ซ่ึงส่ิงท่ี
ส่งผลต่อความคิดและส่งผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมากท่ีสุด ไดแ้ก่การไดรั้บการยืนยนัจาก
แพทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ คิดเป็นร้อยละ 42.50 
 อิทธิพลของส่ือเป็นสาระส าคญัต่อการบริโภควาทกรรมผิวขาวในการส่งผ่านมายาคติ 
(Myth) ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและทัศนคติของผูบ้ริโภคภายใต้ภาวะสังคมบริโภคนิยม 
(Consumerism) ดว้ยการกระตุน้ ส่งเสริมหรือกล่อมเกลาของส่ือมกัแฝงฝังดว้ยความน่าเช่ือถือ ความ
น่าสนใจและความชัดเจนในการถ่ายทอดเน้ือหาให้มีประสิทธิภาพและรุกเร้าความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงในปัจจุบนับทบาทความแตกต่างระหวา่งเพศต่อการมีผวิขาวไดล้ดลง
ด้วยวฒันธรรมมวลชน (Mass Culture) ท าให้การมีผิวขาวไม่เพียงแค่ความสวยงามทางเรือนร่าง
เท่านั้น แต่ยงัหมายถึงการเก่ียวควา้อ านาจจากวาทกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับทางสังคมอีกดว้ย 
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ABSTRACT 
 

The Independent study about the influence of Media on the need to change the 
complexion to Chiang Mai University Students aim to study the influence of the Media to affect 
change skin color to be fair skin of Chiang Mai University.  From the sample of 48 people 
divided into 40 people from questionnaire and 8 people from interview.  

The study found that Media has an influence on the data transmission and news moderate 
level ( X =2.33) the media on television at the most level ( X =3.27). The type of media that 
affect to the idea the most was acquaintance such as friend, family, cousin etc. at 32.38%. The 
confirmation of doctor and expert at 42.50% was the most affect to idea and changing behavior. 
 The Influence of the media is essential toward discourse of white skin consumption via 
Myth in behavior modification and consumer attitudes under the consumerism condition by 
stimulating motivating or instructing of the media. These are hidden by reliability, amenity and 
clarity to convey the content to be effective and stimulate the attention of the target group the 
most, Nowadays, the role of gender differences toward having white skin is reduced by mass 
culture and make the white skin not just the beauty of the body only, but means to grab power 
from the discourse that is accepted by society. 
 


