
 

58 

 
บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาอิทธิพลส่ือต่อความตอ้งการเปล่ียนสีผิวของกลุ่มนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ได้

ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 40 คน และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์จ านวน 
8 คน ซ่ึงสามารถวเิคราะห์ผลจากการศึกษาได ้ดงัน้ี 

4.1 การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
4.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
4.1.2 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของกลุ่มตวัอยา่ง 
4.1.3 ส่ือท่ีมีผลต่อความตอ้งการปรับเปล่ียนสีผวิของกลุ่มตวัอยา่ง 

4.2 การเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
 4.2.1 ความสนใจพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

4.2.2 ทศันคติท่ีเป็นผลลพัธ์สะทอ้นพฤติกรรมจากการรับส่ือของกลุ่ม ตวัอยา่ง 
 
4.1 การเกบ็ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

4.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท าให้ผูศึ้กษาไดข้อ้มูลดงัน้ี กลุ่มประชากร

ทั้งชายและหญิงจ านวน 20:20 คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 50 โดยทั้งหมดเคยมีประสบการณ์การใช้
เคร่ืองส าอางบ ารุงผวิมาแลว้ทุกคน โดยสามารถจ าแนกตามขอ้มูลต่างๆ ไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

16-20 ปี 
21-25 ปี 
26-30 ปี 
31-35 ปี 

มากกวา่ 36 ปี 

14 
22 
3 
0 
1 

35.00 
55.00 
7.50 
0.00  
2.50 
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จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีอายุ 21-25 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมา คือ 

อาย1ุ6-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 35  อาย ุ26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.5  อาย ุ26-30 ปี อายมุากกวา่ 36 ปี คิด
เป็นร้อยละ 2.5 และไม่มีกลุ่มตวัอยา่งอาย ุ31-35 ปี 

 
ตารางที ่4.2 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามคณะท่ีก าลงัศึกษา 

คณะทีก่ าลงัศึกษา จ านวน ร้อยละ 
คณะสายวทิยาศาสตร์ 
คณะสายศิลปศาสตร์ 

คณะอ่ืนๆ 

25 
15 
0 

62.50 
37.50 
0.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างก าลงัศึกษาคณะสายวิทยาศาสตร์มากท่ีสุด จ านวน 6 คณะ

15 สาขา ไดแ้ก่ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 5 สาขา ไดแ้ก่    1.สาขากีฎวิทยา 2.สาขาพืชไร่ 3.สาขาสัตว
ศาสตร์ 4.สาขาโรคพืช 5.สาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร, วิทยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนโลย ี
จ านวน 2 สาขา ไดแ้ก่ 1.สาขาการจดัการสมยัใหม่และเทคโนโลยสีารสนเทศ 2.สาขา แอนิเมชัน่, คณะ
วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 3 สาขา ไดแ้ก่ 
1.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 2.สาขาวิศวกรรมเกษตร 3.สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,  คณะศึกษาศาสตร์ 
แบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1.สาขาวิทยาศาสตร์เคมี 2.สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 3.สาขา
คณิตศาสตร์จ านวน 8 คน, คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ จ านวน 2 คน จ านวนทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 62.50  

รองลงมา คือ คณะสายศิลปศาสตร์ จ านวน 7 คณะ13 สาขา ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ สาขา
นิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 2 สาขาไดแ้ก่ 1.สาขาการจดัการ 2.สาขาการบญัชี จ  านวน 3 คน, 
คณะมนุษยศ์าสตร์ สาขาจิตวทิยา, คณะวจิิตรศิลป์ จ านวน 2 สาขา ไดแ้ก่ 1.สาขาศิลปะไทย 2.สาขาส่ือ
ศิลปะและการออกแบบส่ือ, คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 5 สาขา ไดแ้ก่ 1.สาขาประถมศึกษา 2.สาขา
ศิลปศึกษา 3.สาขาสังคมศึกษา 4.สาขาสุขศึกษา 5.สาขาพลศึกษา, คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา
เศรษฐศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์ สาขาไทยศึกษา จ านวนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 37.50 
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ตารางที ่4.3 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดข้องกลุ่มเป้าหมาย ต่อเดือน 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 

10,001-20,000 บาท 
มากกวา่ 20,000 บาท 

10 
18 
10 
2 

25.00 
45.00 
25.00 
5.00 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีรายได ้ 5,000-10,000 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45   

รองลงมา คือ รายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 รายได ้ 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
25 และรายไดม้ากกวา่ 20,000 นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.4 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านวนการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ 

จ านวนช้ิน/คร้ัง จ านวน ร้อยละ 
1-2 ช้ิน 
3-4 ช้ิน 
5-6 ช้ิน 

มากกวา่ 6 ช้ิน 

24 
13 
3 
0 

60.00 
33.00 
8.00 
0.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งไดซ้ื้อเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิจ านวน 1-2 ช้ิน/คร้ัง มากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา คือ จ านวน 3-4 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 33 จ านวน 5-6 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 8 
ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.5 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ 

เดือน/คร้ัง จ านวน ร้อยละ 
มากกวา่เดือนละคร้ัง 

1 เดือน/คร้ัง 
2 เดือน/คร้ัง 
3 เดือน/คร้ัง 

มากกวา่ 3 เดือน/คร้ัง 
อ่ืนๆ 

15 
10 
9 
6 
0 
0 

37.50 
25.00 
22.50 
15.00 
0.00 
0.00 
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จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งไดซ้ื้อเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวมากกวา่เดือนละคร้ังมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมา 1 เดือน/คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 25.00 2 เดือน/คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 22.50 3 
เดือน/คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 15.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.6 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายจ่ายการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว 

เฉลีย่/เดือน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 300 บาท 

301-500 บาท 
501-1,000 บาท 

1,001-1,500 บาท 
1,500-2,000 บาท 
มากกวา่ 2,000 บาท 

10 
11 
12 
3 
2 
2 

25.00 
27.50 
30.00 
7.50 
5.00 
5.00 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีรายจ่ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวโดยเฉล่ีย 501-

1,000 บาท/เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมา คือเฉล่ีย 301-500 บาท/เดือน คิดเป็นร้อย
ละ 27.50 เฉล่ียน้อยกว่า 300 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 เฉล่ีย 1,000-1,500 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ
7.50 เฉล่ีย 1,500-2,000 บาท/เดือนและเฉล่ียมากกว่า 2,000 บาท/เดือน น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.00 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.7 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประเภทเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ 

ประเภทสินค้า จ านวน ร้อยละ 
ครีมบ ารุงผิวหนา้ไวทเ์ทนน่ิง 

เซร่ัมบ ารุงผิวหนา้ 
ครีมลดเลือนร้ิวรอย 

ครีมบ ารุงผิวรอบดวงตา 
ครีมบ ารุงรอบริมฝีปาก 

ไวทเ์ทนน่ิงครีม 
ครีมรักษาสิว, ฝ้า, กระ 
ครีมแตม้สิว, ฝ้า, กระ 
เซร่ัมยกกระชบัผวิ 

ครีมกนัแดดไวทเ์ทนน่ิง 
โลชัน่บ ารุงผิว 
เซร่ัมเพื่อผวิขาว 

อ่ืนๆ 

34 
7 
4 
3 
3 

16 
10 
6 
2 

24 
23 
2 
0 

25.37 
5.22 
2.98 
2.23 
2.23 

11.94 
7.46 
4.47 
1.49 

17.91 
17.16 
1.49 
0.00 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความบ่อยถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวประเภทครีม

บ ารุงผิวหน้า มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.37 รองลงมา คือ ครีมกนัแดด คิดเป็นร้อยละ 17.91 โลชั่น
บ ารุงผิว คิดเป็นร้อยละ 17.16 ไวทเ์ทนน่ิงครีม คิดเป็นร้อยละ 11.94 ครีมรักษาสิว,ฝ้า,กระ คิดเป็นร้อย
ละ 7.46 เซร่ัมบ ารุงผวิหนา้ คิดเป็นร้อยละ 5.22 ครีมแตม้สิว,ฝ้า,กระ คิดเป็นร้อยละ 4.47 ครีมลดเลือน
ร้ิวรอย คิดเป็นร้อยละ 2.98 ครีมบ ารุงผวิรอบดวงและครีมบ ารุงรอบริมฝีปาก คิดเป็นร้อยละ 2.23 เซร่ัม
ยกกระชบัผวิและเซร่ัมเพื่อผวิขาว คิดเป็นร้อยละ 1.49 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.8 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานท่ีการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ 

ประเภทสินค้า จ านวน ร้อยละ 
พนกังานขายตรง 

ร้านขายยา 
โรงพยาบาล/คลินิก/สถานประกอบการดา้นผวิหนงั  

เช่น วฒิุศกัด์ิคลินิก,นิติพลคลินิก 
ส่ือออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต ์ส่ือโฆษณาบนโทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ 

ร้านขายยารูปแบบใหม่ เช่น ร้านวตัสัน, ร้านบูทส์ 
ร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางโดยตรง  
เช่น เชียงใหม่ไดเร็ค, วนิคอสเมติคส์ 

ร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางในหา้งสรรพสินคา้  
เช่น บอด้ีช็อป, โอเรียลทอลพร้ินเซส 

หา้งสรรพสินคา้ เช่น โรบินสัน, เซ็นทรัล 
อ่ืนๆ 

1 
5 
5 
 

3 
22 
24 

 
16 

 
15 
0 

1.09 
5.49 
5.49 

 
3.29 

24.17 
26.37 

 
17.58 

 
16.48 
0.00 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการซ้ือโดยจ าแนกตามสถานท่ีต่างๆ ไดแ้ก่ ร้านจ าหน่าย

เคร่ืองส าอางโดยตรง เช่น เชียงใหม่ไดเร็ค, วินคอสเมติคส์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.37รองลงมา 
คือ ร้านขายยารูปแบบใหม่ เช่น ร้านวตัสัน, ร้านบูทส์ คิดเป็นร้อยละ 24.17 ร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง
ในห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 17.58 ห้างสรรพสินคา้ เช่น โรบินสัน, เซ็นทรัล คิดเป็นร้อยละ 
16.48 ร้านขายยาและโรงพยาบาล/คลินิก/สถานประกอบการดา้นผิวหนงั เช่น วุฒิศกัด์ิคลินิก,นิติพล
คลินิก คิดเป็นร้อยละ 5.49 อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 3.29 พนักงานขายตรงคิดเป็นร้อยละ 1.09 
ตามล าดบั 

4.1.2 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของกลุ่มตวัอยา่ง 
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ตารางที ่4.9 ประเภทของส่ือท่ีกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมในการเปิดรับในดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
ชนิดของส่ือแต่ละประเภท X  S.D แปลผล 

1.ส่ือประเภทบุคคล 
1.1 คนรู้จกั เช่น เพื่อน 
ครอบครัว ญาติ เป็นตน้ 
1.2 พนกังานขาย 
2.ส่ือมวลชน 
2.1 โทรทศัน์ 
2.2 ส่ือออนไลน์ เช่น 
เวบ็ไซต ์ส่ือ, โฆษณาบน
โทรศพัท ์  มือถือ เป็นตน้ 
2.3 ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น 
หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร/
วารสาร แผน่พบั/ใบปลิว 
โปสเตอร์ แคต็ตาล็อกสินคา้ 
2.4 ป้ายโฆษณาแบบต่างๆ 
2.5 วทิย ุ
2.6 การอบรมสัมมนา 
2.7 คู่มือแนะน าสินคา้  

 
2.50 

 
2.35 

 
3.27 
3.12 

 
 

2.40 
 
 
 

2.80 
1.57 
1.20 
1.82 

 
0.71 

 
0.61 

 
0.54 
0.56 

 
 

0.74 
 
 
 

0.71 
0.94 
1.41 
0.76 

 
ไดรั้บปานกลาง 

 
ไดรั้บนอ้ย 

 
ไดรั้บปานกลาง 
ไดรั้บปานกลาง 

 
 

ไดรั้บนอ้ย 
 
 
 

ไดรั้บปานกลาง 
ไดรั้บนอ้ย 

ไดรั้บนอ้ยท่ีสุด 
ไดรั้บนอ้ย 

รวม 2.33 0.26 ไดรั้บปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมในการเปิดรับในดา้นขอ้มูลข่าวสารประเภท

โทรทศัน์มากท่ีสุดเป็นล าดบัแรกโดยมีค่าเฉล่ีย=3.27 รองลงมา คือ ส่ือจากคนรู้จกัมีค่าเฉล่ีย=2.50 ส่ือ
ออนไลน์มีค่าเฉล่ีย =3.12 และส่ือประเภทป้ายโฆษณามีค่าเฉล่ีย=2.80 โดยเปิดรับส่ือในระดบัปาน
กลาง พนกังานขายมีค่าเฉล่ีย=2.35 ส่ือส่ิงพิมพมี์ค่าเฉล่ีย=2.40 วิทยุมีค่าเฉล่ีย=1.57 และคู่มือแนะน า
สินคา้มีค่าเฉล่ีย=1.82 เปิดรับส่ือในระดบันอ้ย และการอบรมสัมมนา ( X =1.20) เปิดรับส่ือนอ้ยท่ีสุด 

4.1.3 ส่ือท่ีมีผลต่อความตอ้งการปรับเปล่ียนสีผวิของกลุ่มตวัอยา่ง 
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ตารางที ่4.10 ประเภทของส่ือท่ีส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจต่อความคิดในการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ 
ประเภท จ านวน ร้อยละ 
คนรู้จกั 

พนกังานขาย 
โทรทศัน์ 

ส่ือออนไลน์ 
ส่ือส่ิงพิมพ ์
ป้ายโฆษณา 

วทิย ุ
การอบรมสัมมนา 
คู่มือแนะน าสินคา้ 

อ่ืนๆ 

34 
10 
24 
20 
6 
8 
0 
1 
2 
0 

32.38 
9.52 

22.85 
19.04 
5.71 
7.61 
0.00 
0.95 
1.90 
0.00 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บแรงจูงใจต่อความคิดในการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว

จากคนรู้จกัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.38 รองลงมา คือ โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 22.85 ส่ือออนไลน์ 
คิดเป็นร้อยละ 19.04 พนักงานขาย คิดเป็นร้อยละ 9.52 ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 7.61 ส่ือส่ิงพิมพ ์
คิดเป็นร้อยละ 5.71 คู่มือแนะน าสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 1.90 การอบรมสัมมนา คิดเป็นร้อยละ 0.95 
ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.11 การประเมินพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ขอ้มูล ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายถึงสาเหตุของส่ือ 

ในตารางท่ี 4.10 ท่ีมีผลกระทบต่อความคิดของท่านมากท่ีสุด 
เฉลีย่/เดือน จ านวน ร้อยละ 

ความบ่อยถ่ีในการรับส่ือขอ้มูล ข่าวสาร 
ขอ้ความ บทความ จากส่ือท่ีท าใหเ้กิดความจูงใจ 
การไดรั้บการยนืยนัจากแพทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ 
ความสวยงามของดารา-นกัแสดงท่ีใชเ้ป็นส่ือโฆษณา 
ความโดดเด่น สะดุดตาของรูปแบบส่ือโฆษณา 
การไดรั้บการบอกเล่าแบบปากต่อปาก 
อ่ืนๆ 

6 
6 

17 
1 
1 
9 
0 

15.00 
15.00 
42.50 
2.50 
2.50 

22.50 
0.00 
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จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บข่าวสารท่ีมีผลกระทบต่อความคิดในการไดรั้บการ
ยืนยนัจากแพทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมา คือ การไดรั้บการบอกเล่า
แบบปากต่อปาก คิดเป็นร้อยละ 22.50 ความบ่อยถ่ีในการรับส่ือขอ้มูล ข่าวสารและขอ้ความ บทความ 
จากส่ือท่ีท าให้เกิดความจูงใจ คิดเป็นร้อยละ15.00 ความสวยของดารา-นกัแสดงท่ีใช้เป็นส่ือโฆษณา
และความโดดเด่น สะดุดตาของรูปแบบส่ือโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 2.50 และตามล าดบั 
 
4.2 การเกบ็ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 

4.2.1 ความสนใจพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มเป้าหมายมีความแตกต่างกันในองค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ เช่น เพศ, อายุ, ภูมิล าเนา

รายได้เฉล่ียต่อเดือน, ความสนใจต่อการมีผิวขาว, ลกัษณะสีผิว ของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 8 คน โดย
สรุปเป็นตาราง ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.12 ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

ช่ือ เพศ อาย ุ ภูมิล าเนา รายไดเ้ฉล่ีย 
ต่อเดือน 

ความสนใจ 
ต่อการมีผวิขาว 

ฝน หญิง 22 ล าปาง 5000-10000 2-3 ปี 
มอ๊บ หญิง 21 ล าพนู 5000-10000 ม.ปลาย (17 ปี) 
บุษ หญิง 19 พะเยา ต ่ากวา่ 5000 ม.ปลาย (16 ปี) 
ยุย้ หญิง 22 แม่ฮ่องสอน 5000-10000 ปี1 
เบน๊ซ์ ชาย 20 เชียงใหม่ 5000-10000 1-2 ปี 
นุย้ ชาย 22 เชียงราย 5000-10000 ตั้งแต่อาย ุ15 ปี 
มิ้ลค ์ ชาย 19 แพร่ ต ่ากวา่ 5000 ม.ปลาย (16 ปี) 
แมก็ ชาย 22 น่าน 5000-10000 3-4 ปี 

 
ฝน 

เป็นผูห้ญิงท่ีมีผิวขาวมากคนหน่ึงเน่ืองจากฝนเรียนในดา้นภาษาจีนท าให้ตอ้งไปเท่ียวและ
อาศยัอยูป่ระเทศจีนบ่อยคร้ังผิวของฝนจึงมีลกัษณะท่ีขาวเหมือนคนจีน แต่ในขณะเดียวกนัสุขภาพผิว
ของฝนก็ไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัท่ีเรียบเนียนเท่าท่ีควร เพราะฝนมีปัญหาเร่ืองสิว ฝ้า กระ อยูพ่อสมควร ท า
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ให้ฝนให้ความสนใจสีผิวของตนเองนอ้ยกวา่สุขภาพผิวแต่ถึงอยา่งไรก็ตามฝนก็ยงัให้ความส าคญัและ
ใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงท่ีมีส่วนผสมของไวทเ์ทนน่ิงโดยเฉพาะครีมบ ารุงผวิหนา้อยา่งสม ่าเสมอ 

 
“ถ้าถามว่าอยากให้ส่วนไหนขาวท่ีสุดต้องบอกว่า หน้าก่อนเลยคะพ่ี 
เพราะคนเราจะมองหน้าเป็นอันดับแรกๆ ตามมาด้วยเข่าและข้อศอก 
เพราะบางทีแขนมันยงัใส่เส้ือคลุมได้บ้างคะ แต่หน้ามันจะโดนแดด
ตลอดเวลา ย่ิงช่วงใกล้สอบหรืออ่านหนังสือมากๆ ต้องใช้โคมไฟอ่าน
หนังสือ ช่วงนั้นหน้าจะด ามากเลยอะหนูรู้สึกแบบนั้นเลยนะ” 

 
จากค ากล่าวของเธอสะทอ้นให้เห็นวา่ฝน เป็นคนท่ีดูแลและสังเกตตนเองอยา่งสม ่าเสมอทั้งยงั

มีการดูแลผิวของตนเองพอสมควร แม้ว่าเดิมทีจะมีผิวขาวมากอยู่แล้วแต่ก็ยงัมีการป้องกนัผิวจาก
แสงแดดและบ ารุงดูแลอยู่เป็นประจ าโดยเฉพาะผิวหน้า รวมถึงการใช้สมุนไพรท่ีให้ความขาวโดย
ธรรมชาติอยา่งแป้งพอกหนา้ทานาคา 
 

 “ครีมท่ีใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นครีมธรรมดาท่ีหาซ้ือได้ตามท้องตลาดนั่น
แหละคะพ่ี แต่จะมีพวกแป้งพอกหน้าพม่าท่ีไปซ้ือแถวแม่สายหนะท่ี
แปลกออกมา อย่างพวกขมิน้หรือทานาคาไรเงีย้ คือ พอกแล้วหน้ามัน
ขาวขึน้เลยนะ รู้สึกเลยใครๆกทั็กคะ” 

  
จากพฤติกรรมท่ีสะทอ้นจากค ากล่าวของฝนสังเกตไดว้า่ ฝนค่อนขา้งดูแลตวัเองผวิของตนเอง

และให้ความส าคญักบัผิวหนา้ของตนเองอยูส่ม ่าเสมอ แต่การท่ีฝนกล่าววา่ “ในช่วงใกลส้อบหนา้จะ
ด ามากกวา่ปกติ” ส่วนส าคญัอาจมาจากการท่ีฝนนอนดึกหรือเคร่งเครียดกบัการอ่านหนงัสือมากกว่า
และเป็นเหตุท าใหพ้กัผอ่นนอ้ยจึงท าให้ระบบในร่างกายเกิดความผนัผวนซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัระบบการ
ผลิตเมลามีนท่ีมีผลต่อการผลิตเม็ดสีผิวแต่อยา่งใด ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ฝนยงัขาดความเขา้ใจในเร่ือง
ระบบของการผลิตเม็ดสีผิวในระดบัเบ้ืองตน้ แต่ส่ิงท่ีเป็นขอ้ดีของฝนก็คือฝนเลือกท่ีจะดูแลผิวจาก
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีในทอ้งตลาดควบคู่กบัการใช้สมุนไพรธรรมชาติ เช่น ขมิ้นหรือแป้งพอกหน้าจากทา
นาคา ซ่ึงเป็นวตัถุดิบทางธรรมชาติ มีราคาไม่แพง และมีความปลอดภยักบัผวิกบัมากกวา่ผลิตภณัฑ์ท่ี
มีส่วนผสมของสารเคมีอ่ืนๆ 

 
 
 



 

68 

มอ๊บ 
เป็นผูห้ญิงท่ีเป็นท่ีสนใจของใครๆหลายคน ดว้ยผิวสีแทนนียนใส หนา้ตาดูน่ารัก ดูดี มีและมี

เสน่ห์ ท าให้ม็อบมีดีกรีเป็นถึงเชียร์ลีดเดอร์ของคณะและไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัแทบทุกปี โดย
เม่ือพดูถึงภูมิล าเนามอ็บเป็นคนต่างจงัหวดัอยูร่อบนอกตวัเมืองจึงท าให้มองขา้มการดูแลสุขภาพผิวใน
วยัเด็กมาโดยตลอดท าให้แต่ก่อนในวยัเด็กจนถึงระดบั ม.ตน้ ม๊อบเป็นคนท่ีมีผิวคล ้ ามากและก็เป็น
อุปสรรคหลายอย่างต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั เช่น การสมคัรเขา้กิจกรรมชมรมในโรงเรียน เป็นตน้  
แมปั้จจุบนัมอ็บจะมีลกัษณะผวิท่ีขาวข้ึนจากเดิมก็ตาม 
 

”ถ้าเป็นเม่ือก่อนเป็นปัญหาเยอะมากพ่ี คือ เป็นเดก็บ้านนอกอะ!!  ผิวน่ี
ด ามิดเลย ขนาดญาติด้วยกันยงัไม่กล้าทักเลยอะ พ่ีคิดดูละกันว่าด าขนาด
ไหน อิอิ!! อย่างเม่ือก่อนหนูเคยสมคัรเข้าชมรมนาฏศิลป์ท่ีเป็นกิจกรรม
ชุมนุมในโรงเรียนอย่างเงีย้เค้ากไ็ม่รับหนูเข้าชมรมเลยนะ ตอนงานกีฬา
สีโรงเรียนเค้ากใ็ห้ไปยกของหลังฉากโน่น ไม่ได้ถือป้ายเป็นดรัมเมเยอร์
อะไรเลย กว่าจะได้ถือจริงๆกต็อน ม.6 เลยพ่ี และท าให้มาเป็นเชียร์ลีด
ในมหาลัยในตอนนี้ได้ ถือว่าพลิกเลยนะเพียงเพราะแค่เร่ืองผิวแค่นี้
เอง” 

 
ปัจจุบันนับได้ว่าม็อบมีสีผิวท่ีขาวข้ึนกว่าเดิมค่อนข้างมากและให้ความสนใจกับผิวของ

ตนเองมากข้ึนพอสมควร ดว้ยการเร่ิมใส่ใจและดูแลตวัเองมากข้ึนตั้งแต่สมยัมธัยมปลายโดยมีแรงขบั
จากปิตาธิปไตย จึงท าใหปั้จจุบนัมอ็บมีสุขภาพผวิดีข้ึนและมีสีผวิท่ีเปล่งข้ึนตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 
 

”หนูมาเร่ิมสนใจจริงๆตอนอยู่ประมาณ ม.5 เลยอะพ่ี กอ็ยู่ท่ีบ้าน ไม่ได้
สนใจเร่ืองผิวอะไรเลย แต่พอเร่ิมขึน้ ม.4 ปลายๆ ม.5 กเ็ร่ิมมี   ป๊อปป้ี
เลิฟ (Poppylove) เข้ามา กเ็ลยอยากให้ตัวเองดูดีขึน้บ้างไรบ้าง อย่างเช่น 
แอบเอาครีมแม่มาทา หรือ ถามเพ่ือนว่าครีมตัวไหนดีบ้าง เพราะ
เม่ือก่อนหนูผิวด ามาก ยงัไม่รู้เลยว่าเราจะต้องดูแลผิวอะไรบ้าง แต่พอ
เร่ิมเข้าสู่วยัรุ่น เลยคิดว่าอยากให้คนท่ีเราชอบสนใจบ้าง” 

 
สังเกตไดว้า่การเปล่ียนแปลงตวัเองของม๊อบท าให้วิถีการด าเนินชีวิตในชีวิตประจ าวนัมีการ

เปล่ียนแปลงไปพอสมควรซ่ึงอาจสรุปไม่ไดว้่าส่ิงท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงนั้นเป็นเพียงแค่ม๊อบมีสี
ผิวท่ีขาวข้ึนหรืออาจด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่าง เช่น การเขา้สู่ในช่วงวยัก าลงัเป็นสาวหรือการ
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พฒันาบุคลิกภาพในส่วนอ่ืนๆจึงท าให้เป็นท่ีสะดุดตาแก่ผูพ้บเห็นแต่ส่ิงหน่ึงท่ีท าให้มอ๊บมีความมัน่ใจ
และเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึนส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ีมอ็บมีผวิท่ีขาวข้ึนนัน่เอง 
บุษ 

เป็นนกักิจกรรมตั้งแต่สมยัเด็กซ่ึงบุษเคยเป็นนกัร้องมาก่อนตั้งแต่สมยัชั้นประถมตอนปลาย 
ก่อนท่ีจะเปล่ียนมาเป็นนกักีฬาในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัท าให้ปัจจุบนับุษเป็นถึงนักกีฬาตวัแทนของ
มหาวิทยาลยั แต่บุษก็ไม่ลืมท่ีจะดูแลผิวของตนเอง โดยพื้นเพบุษมีลกัษณะผิวสีแทนแต่มีสุขภาพผิว
ค่อนขา้งดีเน่ืองจากบุษใหค้วามส าคญักบัผวิของตนเองมาตั้งแต่สมยัเรียนมธัยม 
 

”หนูสนใจเร่ืองผิวมาตั้งแต่สมยั ม.ปลายแล้วแหละพ่ี เพราะเร่ิมรู้สึกว่า
รูปลักษณ์คนเรามันกเ็ป็นส่ิงส าคัญอะไรประมาณนี ้ จากเม่ือก่อนท่ีซ้ือๆ
เพราะว่ามนัหอม มนัน่าใช้ แต่เด๋ียวต้องดูนะว่ามีค่า SPF เท่าไร” 

 
อยา่งไรก็ตามบุษก็ยงัมีนิสัยของความเป็นนักกีฬาอยูพ่อสมควร ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคญักบั

การดูแลผิวเพียงเท่านั้นเม่ือเปรียบเทียบกบัผูห้ญิงในวยัเดียวกนัหลายๆคนบุษถือว่าใช้เคร่ืองส าอาง
บ ารุงดูแลผิวน้อยมาก แต่ส่ิงท่ีท าให้บุษดูมีผิวสุขภาพดีแตกต่างจากคนอ่ืนๆ คือ สุขบญัญติัท่ีบุษได้
ปฏิบติันัน่เอง 

 
”ครีมเฉพาะหรือแปลกๆหนูไม่เคยใช้เลยพ่ี มีเพียงท่ีแปะจมูกลอกสิว
เส้ียนเท่านั้นแต่ตอนนีก้็เลิกใช้แล้วและถ้าถามว่าหนูให้ความส าคัญกับ
ส่วนไหนเป็นพิเศษ กต้็องเป็นใบหน้าแน่นอน แต่หนูไม่มีโฟม ล้างหน้า
เลย แค่ล้างหน้าด้วยน า้เปล่าแล้วก็ใส่ครีมธรรมดาท่ัวไปแค่นั้นเอง ไม่มี
โทนเนอร์อะไรเลยมีแค่ครีมกันแดดท่ีทาตอนออกแดดแค่นั้นเอง แต่ส่ิง
ท่ีหนูให้ความส าคัญจริงๆ เป็นเร่ืองสุขภาพมากกว่า ซ่ึงหนูจะพยายาม
นอนไม่เกินเท่ียงคืน คือดูแลด้วยธรรมชาติอะไรแบบนี”้ 

 
 นบัไดว้า่บุษมีความโชคดีเร่ืองสุขภาพผิวเน่ืองจากบุษไม่มีปัญหาเร่ืองสิวหรือปัญหาผิวเลยจึง
ท าให้ผิวมีความแข็งแรงและทนต่อมลภาวะต่างๆ ซ่ึงท าให้บุษให้ความสนใจกบัการท าความสะอาด
ผิวโดยเฉพาะผิวหนา้ค่อนขา้งน้อยแต่กลบัให้ความส าคญักบัการปกป้องผิวจากแสงแดดดว้ยครีมกนั
แดดสะทอ้นให้เห็นวา่บุษยงัตอ้งการการมีผิวขาวดว้ยการปกป้องตนเองมากกว่าการดูแลสุขภาพผิว
ของตนเองเป็นส าคญั 
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ยุย้ 
เป็นผูห้ญิงท่ีมีความสมบุกสมบนัคล่องแคล่วมาตั้งแต่สมยัเด็กๆ เน่ืองจากยุย้เป็นเด็กรอบนอก

และพ่อแม่ท างานป่าไมม้าตั้งแต่สมยัจ าความได ้ท าให้ผิวของยุย้มีลกัษณะท่ีคล ้ าเพราะอยูก่บัสายลม
และแสงแดดมาโดยตลอดแต่ยงัคงไวซ่ึ้งสุขภาพผิวท่ีดีมาโดยตลอดเช่นกนั จนกระทัง่ไดม้าให้ความ
สนใจและดูแลตวัเองมากข้ึนในช่วงปี1 ในมหาวิทยาลยัท าให้สีผิวของยุย้ขาวกระจ่างข้ึนกว่าเดิม แต่
ดว้ยองคป์ระกอบหลายอย่างรวมถึงเป็นคนท่ีประหยดั อดออม ท าให้การใช้จ่ายทุกคร้ังจึงตอ้งคิดให้
รอบคอบโดยเฉพาะเร่ืองเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ท าให้ยุย้ตอ้งประคบัประคองให้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีพอดีใน
แต่ละคร้ังท่ีซ้ือ 

 
”ถ้าถามว่าอยากขาวกว่านีไ้หม ไม่อยากนะพ่ีแต่อยากมีผิวสุขภาพดี
มากกว่า ไม่อยากขาวมากและกไ็ม่ด าไปกว่านีพ้อละ สีแทนๆแบบนีก้็
พอแล้วอีกอย่างการจะท าผิวให้ขาวมนัต้องมีองค์ประกอบอย่างเช่น 
เร่ืองเงินแน่ๆ และอีกเร่ือง คือเจบ็ตัว ผิวเราจะบางขึน้ไหม ธรรมชาติเค้า
ให้เรามาแบบนี ้ ไปฉีด ไปลอกอะไรอย่างเงีย้ เหมือนกับร่างกายเรา
สมบูรณ์เราจะไปท ามนัท าไม” 

 
แม้ยุย้จะกล่าวถึงความไม่ตอ้งการมีผิวขาวแบบคนอ่ืนๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามยุย้ก็ไม่สามารถ

หลีกเล่ียงวาทกรรมผวิขาวไดอ้ยูดี่อีกทั้งยงัมีความตอ้งการติดแฝงอยูไ่ม่นอ้ย เน่ืองจากยุย้เรียนสาขาท่ีมี
การพบปะผูค้นเยอะและอาจส่งผลในอนาคตถึงหน้าท่ีการงานอีกด้วย ท าให้ยุย้อดคิดไม่ได้ว่าไม่มี
ตอ้งการการอยูร่่วมวาทกรรมน้ีอยา่งส้ินเชิง 

 
”แน่นอน เราเป็นผู้หญิง เราต้องไปเจอคนเยอะ เวลามีคนทักว่าเราด า
อย่างเงี้ยก็รู้สึกเสีย self เลยแหละ ย่ิงพูดว่าไปโดนอะไรมาหน้าเป็น
แบบนั้นเราเป็นผู้หญิงเจอแบบนีเ้รากอ็ายเป็นธรรมดาใช่ป่ะพ่ี แบบว่า
ไม่อยากเจอใครเลย ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของผู้หญิงเลย มีสิวยังไม่
อายเท่าเลย” 

 
 สังเกตไดว้่าการท่ียุย้มองถึงการปรับเปล่ียนตนเองเป็นส่ิงท่ีตอ้งแลกเปล่ียนดว้ยปัจจยัต่างๆ
ของตนดว้ยเงินและการความเจ็บปวดจากการปรับปรุงสภาวะร่างกายของตนเองนั้นแสดงให้เห็นถึง
การขาดสภาพคล่องทางการเงินท่ีไม่สามารถเห็นถึงความชดัเจนในความตอ้งการปรับเปล่ียนสีผิวให้
ขาวจากพฤติกรรมและสภาพของผิวในปัจจุบนัอีกทั้งยงัขาดความรู้ในรูปแบบวิธีต่างๆในการบ ารุง
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ดูแลและปรับเปล่ียนสภาพผิวให้ขาวข้ึนโดยมีความปลอดภัยและไม่เกิดความเจ็บปวดต่อสภาพ
ร่างกาย แต่ขอ้ดีในด้านทศันคติของยุย้ท่ีมีต่อผิวก็คือ ยุย้มีความพึงพอใจกบัสภาพผิวของตนเองท่ี
เป็นอยู ่ณ ตอนน้ีแมจ้ะมีผวิสีแทนก็ตาม 
 
เบน็ซ์ 

เป็นผูช้ายผิวขาวถึงขาวมากคนหน่ึง ซ่ึงรักในกิจกรรมกลางแจง้ค่อนขา้งมากโดยเฉพาะการ
ออกก าลงักาย ท าให้ผิวบางส่วนท่ีสัมผสักบัแสงแดด เช่น ตน้แขน ใบหนา้และคอมีลกัษณะค่อนขา้ง
คล ้ า แต่อย่างไรก็ตามลกัษณะดงักล่าวก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความคิดเท่าท่ีควรเน่ืองจากไม่ได้ให้
ความสนใจหรือมองวา่การมีผิวคล ้ าจะเป็นอุปสรรคต่อตนเองทั้งในปัจจุบนัและอนาคต จึงท าให้เขา
ยงัคงออกก าลงักายกลางแจง้ โดยไม่เกิดความกงัวลกบัผวิของตนเองท่ีคล ้าลงแต่อยา่งใด 

 
“ผิวด าหรอไม่ใช่ปัจจัยเลยนะคับกเ็คยคิดอยากขาวเหมือนเม่ือก่อน
เหมือนกัน เม่ือก่อนผมขาวเผือกเลยอย่างขาผมเน่ียจะขาวมาก เพราะ
แทบจะไม่โดนแดดเลยแต่ท่ีบางส่วนมนัคล า้ลงกเ็พราะเล่นกลางแจ้งซะ
ส่วนใหญ่ และกช็อบใส่เส้ือกล้าม เส้ือแขนกุดซะมากกว่า” 

 
จากการกล่าวของเบ็นซ์ดูเหมือนว่าเบ็นซ์ไดใ้ห้ความสนใจกบัผิวและลกัษณะผิวของตนเอง

ค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากไม่มีการดูแลหรือปกป้องผิวตนเองเหมือนกบัคนอ่ืนๆ แต่ถึงอยา่งไรเบ็นซ์ก็ยงั
มองเห็นถึงความส าคญักบัสีผิวของตนเอง แมจ้ะไม่มีความตอ้งการปรับเปล่ียนให้ขาวมากข้ึน แต่ก็
อยากใหมี้ความสม ่าเสมอของผวิ 
 

“ถ้าถามว่าอยากให้ผิวส่วนใดขาวมากท่ีสุดหรอ ไม่นะคือแค่นีก้โ็อเค
แล้วครับ แต่ถ้าให้อยากจริงๆคงเป็นต้นแขนครับ เพราะโดนแดดบ่อย 
อยากให้มนัขาวเท่าๆกันท้ังหมดแค่นั้นแหละพ่ี” 

 
 ความส าคญัในการดูแลผิวของเบ็นซ์อาจดูเหมือนให้ความส าคญัค่อนข้างน้อยซ่ึงอาจเป็น
เพราะมีผวิขาวเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ท าให้ความสนใจในการปรับเปล่ียนผวิใหข้าวมีนอ้ยเช่นเดียวกบัการ
ให้ความสนใจเร่ืองโทษและการป้องกนัผิวคล ้ าท่ีเกิดข้ึนจากแสงแดดจึงท าให้ผิวบางส่วนมีความคล ้ า
และเส่ียงต่อโทษท่ีเกิดจากแสงแดดโดยเฉพาะอวยัวะส่วนท่ีตอ้งเจอกบัแสงแดดโดยตรง 
นุย้ 
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เป็นผูช้ายท่ีมีสุขภาพผวิดีมีลกัษณะผวิสีแทน จึงท าให้นุย้เป็นคนท่ีบ ารุงดูแลใหค้วามส าคญัผิว
ของตนเองเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะผวิหนา้ท่ีท าให้นุย้ใชผ้ลิตภณัฑต่์างๆทั้งท่ีขายอยูท่อ้งตลอดทั้งชนิด
กินและทา รวมถึงการพอกผวิดว้ยพืชผกัสมุนไพรทัว่ไป 
 

”พวกคลินิกเสริมสวยไม่เคยเข้าเลย เป็นพวกผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี ้
อย่างกลูต้าไธโอน พวก blink white ประมาณนี ้ และกมี็แป้งพอกหน้า
แค่นั้น อ่อ!! รวมถึงพวกอโรเวร่า อย่างแตงกวา มะเขือเทศอะไรท่ีมนั
หาๆได้ในตู้ เยน็กจั็บมาโปะให้หมด” 

 
เห็นไดว้า่นุ้ยเป็นคนท่ีดูแลผิวตวัเองดีมากและดูแลอยา่งสม ่าเสมอ ดว้ยความคิดท่ีวา่ตวัเองผิว

คล ้ ามาแต่เดิมและเป็นคนผิวคล ้ าได้ง่ายเม่ือเจอแสงแดด จึงใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีมีขายทั่วไปตาม
ทอ้งตลาดมากมายรวมถึงการพอกหนา้และโปะดว้ยพืชผกัสมุนไพร ซ่ึงนุย้คิดวา่การมีผิวขาวคือการมี
ผวิท่ีดีเป็นท่ียอมรับจากสังคมรอบขา้ง 
 

”ถ้าถามว่าอยากให้ผิวขาวกว่านีไ้หมมนักแ็น่นอน อยากจะเปล่ียนอยู่
แล้ว แน่นอนคนขาวมนักต้็องดูดีกว่าอยู่แล้ว อย่างท่ีเค้าพูดว่า เกิดมาด า
กเ็ป็นพลเมืองช้ันสอง ซ่ึงอยากให้มนักระจ่างกว่าแบบเดิมท่ีเป็นอยู่ และ
ท่ีบ้านไม่มีใครขาวเลย ท้ังพ่อ แม่ เป็นคนผิวสีแทนหมดเลย กเ็ลยได้
ผลกระทบมาด้วย” 
 

 จากพฤติกรรมของนุ้ยนับได้ว่าเป็นตวัอย่างท่ีดีส าหรับการดูแลผิวในช่วงวยัของนักศึกษา
กล่าวคือไม่ฟุ่มเฟือยในการใชจ่้ายมากจนเกินไป อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นอยา่งชดัเจนจากค า
กล่าวนั้นนุย้เป็นคนประหยดัและมีแรงกระตุน้จากส่ือรอบตวัแต่ละประเภทจึงท าให้นุย้มีความพยายาม
ขวนขวายในวธีิการต่างๆเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผวิท่ีขาวกระจ่างมากยิง่ข้ึน 
 
มิ้ลค ์

เป็นคนท่ีเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็ก และค่อนขา้งสมบุกสมบนัท าให้ปัจจุบนัมิ้ลค์เป็นนกักีฬาของ
มหาวิทยาลยัเช่นเดียวกบับุษแต่ส่ิงท่ีมิ้ลค์มีความแตกต่างจากหลายๆคนนั้น คือ มิ้ลค์สนใจและให้
ความส าคญักบัเร่ืองผิวของตนเองค่อนขา้งมาก มาตั้งแต่สมยั ม.ปลาย (16 ปี) และเร่ิมให้ความสนใจ
ข้ึนเร่ือยๆ เพราะไดแ้รงบนัดาลใจจากการสนใจเพศตรงขา้มและตอ้งการเปล่ียนแปลงตนเองเพื่อให้
เกิดความน่าสนใจ 



 

73 

 
"ประมาณตอนขึน้ ม.4 คับ เพราะแอบรักสาวคนหน่ึงกเ็ลยอยาก
เปล่ียนตัวเองให้ดูดีให้เค้ามองเราบ้าง ช่วงนั้นกเ็ลยเปล่ียนแปลงเยอะเลย
ครับ จากอ้วนเป็นผอม จากด าเป็นขาวขึน้ เค้ากมี็แนวโน้มเข้ามาสนใจ
เรามากขึน้ครับ แบบว่าเราหล่อขึน้เค้ากเ็ข้ามาคุยมากขึน้ กล้ามาหาเรา
มากขึน้ ถ้าเราด าแบบน่ากลัวเค้ากไ็ม่กล้าเค้ามาคุยกับเราครับ ห้าห้าห้า 
(หัวเราะ)" 

 
การท่ีมิ้ลคใ์ห้ความสนใจกบัผิวมากข้ึนท าให้ส่ิงท่ีเขาท าส่งผลให้เขาเป็นท่ียอมรับจากคนรอบ

ขา้งมากข้ึนโดยเฉพาะเพื่อนๆทั้งหญิงและชาย ถึงแมว้่ามิ้ลค์จะเป็นคนอธัยาศยัดี มีสัมมาคารวะกบั
ผูใ้หญ่เป็นทุนเดิม แต่เคา้ก็ยงัเช่ือว่าการมีผิวสุขภาพดีและขาวข้ึนท าให้เคา้เป็นท่ียอมรับมากข้ึนใน
สังคม 
 

"เร่ืองผิวตอนนีก้ไ็ม่เป็นปัญหากับผมเลยครับ กด็ูแลแบบนีไ้ปเร่ือยๆ แต่
ถ้าเป็นเม่ือก่อนน่ีมีอยู่ครับแบบว่าคนอ่ืนเขาเดินหนีเราบ้างกมี็ แต่เด๋ียวนี้
ผิวเราขาวขึน้ ใครๆกก็ล้ามาคุยกับเรามากขึน้ ถ้าเป็นเม่ือก่อนน่ีไม่มีเลย
นะครับแบบว่าเข้ามาคุย เข้ามากอด เข้ามาเล่นอะไรอย่างนี ้ คือแบบเป็น
เม่ือก่อนบทบาทแบบนีค้งไม่มีแน่ๆ" 

 
 ในกรณีของมิ้ลค์จะเห็นความชัดเจนในเร่ืองความเสมอภาคทางสังคมไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงการที
เขาใหค้วามสนใจกบัตนเองเพื่อสร้างจุดสนใจใหก้บัเพศตรงขา้มนั้นเป็นวถีิปฏิบติัเดิมของผูห้ญิงท่ีมีมา
แต่เดิมในเร่ืองความเป็นปิตาธิปไตย ซ่ึงในกรณีน้ีมีความใกล้เคียงกบัม๊อบเพียงแต่มีการสลบักนัใน
ดา้นความเป็นเพศแต่ก็มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีคลา้ยกนั และแน่นอนทั้งคู่เห็นความส าคญัของการมีผวิท่ี
ขาวข้ึนซ่ึงเป็นผลให้เกิดการยอมรับทางสังคมและคนรอบขา้งนัน่เอง แต่ส าหรับกรณีมิ้ลคดู์จะมีความ
ภาคภูมิใจกบัการเปล่ียนแปลงตนเองมากพอสมควร ดว้ยการตอบรับจากคนรอบขา้งท่ีมีท่าทีท่ีดีข้ึน
รวมถึงการมีปฏิสัมพนัธ์มากข้ึนเช่นกนัท าใหมิ้้ลคมี์ความเช่ือมัน่และมัน่ใจในตนเองมากยิง่ดว้ย 
 
แมก็ซ์ 

เป็นคนท่ีมีผิวค่อนขา้งขาวแมจ้ะเป็นนกักีฬาและเป็นนกักิจกรรม แต่ส่วนใหญ่จะมีกิจกรรม
กลางแจง้ค่อนขา้งนอ้ยจึงท าใหผ้ิวดูขาวอยา่งสม ่าเสมอ อีกส่ิงหน่ึงท่ีเขาใหค้วามส าคญัเป็นหลกัคือการ
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ดูแลใบหน้าให้มีความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ ส่ิงน้ีเองท าให้แม็กซ์ไดแ้สวงหาผลิตภณัฑ์ต่างๆในการ
ดูแลรักษาสิวซ่ึงผลพลอยไดท่ี้ตามมาก็คือการท าใหผ้วิโดยเฉพาะผวิหนา้ขาวข้ึนนัน่เอง 

 
"ผิวกด็ูแลเป็นประจ าครับแต่กไ็ม่ถึงกับออกแดดไม่ได้นะ อย่างเช่น
โฟมหรือครีมท่ีใช้พวกไวท์เทนน่ิงกใ็ช้อยู่ตลอด กมี็แค่นั้นหนะ จะมี
ตอนช่วงท่ีเป็นสิวกใ็ช้พวกทานาคา (แป้งพอกหน้า) มาพอกบ้าง คือ 
อยากให้หน้าใสกพ็อใจแล้วครับ ขาวหรือไม่ขาวน่ีเป็นอีกประเดน็นะ 
แต่ท่ีใช้ๆอยู่ทุกวนันีม้นักท็ าให้หน้าขาวได้เหมือนกันนะครับ" 

 
แม้ว่าแม็กซ์จะให้ความสนใจกบัความขาวของผิวในระดบัท่ีไม่มากแต่อย่างไรก็ตามเขาก็

ยงัให้ความส าคัญควบคู่กับการดูแลสุขภาพผิวไปพร้อมๆกัน แต่ส่ิงท่ีส าคัญกว่านั้ นคือการให้
ความส าคญักบัทกัษะความสามารถท่ีจะน าใปใชใ้นอนาคตมากกวา่ภาพลกัษณ์ของตนเองเป็นส าคญั 
 

"ทุกวนันีก้โ็อเคกับผิวแล้วครับ ขอแค่หน้าใส และผิวไม่ด าลงไปกว่านีก้็
พอใจแต่ถ้าพูดถึงในอนาคตส่วนตัวผมมองว่าถ้าเป็นผู้หญิงหนะ
แน่นอนมนัจะเป็นอะไรท่ีดีมากถ้าได้ผิวขาว ได้สวย ได้หุ่นดีๆ แต่ถ้า
ส าหรับผู้ชายแล้วมนัเป็นเร่ืองความสามารถมากกว่า ถึงแม้จะหล่อแค่
ไหนสุดท้ายมนักต้็องพ่ึงความสามารถอยู่ดี" 

 
 จากค ากล่าวของแม็กซ์นบัไดว้า่เขามีทุนเดิมในการมีผิวขาวอยูแ่ลว้จึงท าให้น ้าหนกัดา้นความ
สนใจถูกเทไปท่ีเร่ืองสุขภาพผิวมากกว่า ซ่ึงเขามีปัญหาดา้นผิวอยูแ่ลว้จึงไดส้รรหาผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ี
ท าให้ลดปัญหาด้านผิว แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยงัให้ความส าคญัในศกัยภาพและความสามารถด้าน
ความรู้ท่ีเป็นปัจจยัท่ีท าให้ประสบความส าเร็จมากกว่าเพียงแค่เร่ืองการสร้างอ านาจด้วยบุคคลิก
ภายนอก (Appearance) ของตนเอง 
 จะเห็นไดว้า่ภายใตค้วามแตกต่างของภูมิหลงัในแต่ละคน เช่น ภูมิล าเนา รายได ้หรือพื้นฐาน
ความสนใจ เป็นตน้ เม่ือไดเ้ขา้มาอยูใ่นกรอบสังคมเดียวกนั มีการปฏิสัมพนัธ์แลกเปล่ียนมุมมองและ
ทศันคติท าให้เกิดการซึมซบัในความเป็นสังคมร่วมท่ีท าให้เกิดมาตรฐานร่วมกนัในกรอบการด าเนิน
ชีวติ  

การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีและสถานภาพจากสังคมเดิมเขา้มาในสังคมนกัศึกษาในมหาวิทยาลยั
ซ่ึงเป็นสังคมท่ีมีวงเขตกวา้งขวางท าให้เกิดการมองภาพลกัษณ์และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงตามความ
คาดหวงัของสังคมในสถานท่ีใหม่ กล่าวคือ ความเป็นตวัตนเดิมในภูมิหลงัเดิมเป็นแรงผลกัใหเ้กิดการ
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สร้างทุนทางร่างกายในสภาวะสังคมใหม่ดงัภาพลกัษณ์หรือตน้แบบในอุดมคติแห่งใหม่ท่ีก่อข้ึนจาก
ภาพลกัษณ์โดยรวมทางสังคม ขอ้มูลกลุ่มเป้าหมายทุกคนลว้นแต่มีความสนใจในการให้ความส าคญั
กบัสุขภาพของผิวและการเปล่ียนแปลงตนเองให้มีผิวขาวซ่ึงอาจมีความสนใจท่ีแตกต่างกนัออกไป 
แต่อยา่งไรก็ตามหลายคนมองวา่การมีผวิขาวนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นและควรให้ความส าคญัเป็นล าดบัตน้ๆ 
เน่ืองจากสภาวะสังคมในปัจจุบนัท่ีให้ความส าคญักบับุคคลิกภายนอกของบุคคลเป็นส่วนใหญ่อีกทั้ง
คนส่วนใหญ่ก็พร้อมท่ีจะผลิตทุนทางร่างกายในการตอบสนองเพื่อบรรลุในความปรารถนาของ
ตนเองเช่นกนั 
 

4.2.2 ทศันคติจากการรับส่ือของกลุ่มตวัอยา่ง 
  หัวขอ้น้ีไดก้ล่าวถึงส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติ อีกทั้งอิทธิพลจากส่ือท่ีเป็นส่วนหลกัใน

การสะกิดการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งใหเ้กิดความสนใจในตวัส่ือ ผูศึ้กษาจึงไดร้วบรวมตามตารางดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.13 ขอ้มูลดา้นความสนใจจากส่ือของกลุ่มตวัอยา่ง 
ช่ือ ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติ รูปแบบของสารจากตวัส่ือท่ีมีอิทธิพล 

ฝน ส่ือส่ิงพิมพ ์ ความสวยงามของดารา-นกัแสดงท่ีใชเ้ป็นส่ือโฆษณา 
มอ๊บ ส่ือออนไลน์ ความสวยงามของดารา-นกัแสดงท่ีใชเ้ป็นส่ือโฆษณา 
บุษ เพื่อน, คนรู้จกั การไดรั้บการบอกเล่าแบบปากต่อปาก 
ยุย้ การอบรมสัมมนา การทดลองใชจ้ากสินคา้ตวัอยา่ง 
เบน๊ซ์ เพื่อน, คนรู้จกั การไดรั้บการบอกเล่าแบบปากต่อปาก 
นุย้ โทรทศัน์ ขอ้ความ-บทความจากส่ือท่ีท าใหเ้กิดความจูงใจ 
มิ้ลค ์ พนกังานขาย การโฆษณาชวนเช่ือและการทดลองสินคา้ 
แมก็ซ์ คู่มือแนะน าสินคา้ การเปรียบเทียบสินคา้จากแคตตาล็อกต่างๆ 

 
กลุ่มตวัอย่างทั้ง 8 คน มีความแตกต่างในการรับส่ือเน่ืองด้วยองค์ประกอบต่างๆ ของแต่ละ

บุคคล เช่น ฐานะทางบา้น, การให้ความสนใจ, การคลุกคลีอยูก่บัส่ือ, เหตุผลส่วนตวัในความตอ้งการ 
เป็นตน้ ซ่ึงส่ือในแต่ละแบบมีศกัยภาพเฉพาะตวัในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างในแต่ละ
รูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) รูปแบบของส่ือจึงมีความหลากหลายและมีจุดเด่นท่ีแตกต่าง
เช่นกนัซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีท าใหก้ลุ่มเป้าหมายเลือกบริโภคส่ือในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไปดว้ยเหตุผล
ท่ีหลากหลาย โดยความต้องการบริโภคส่ือและวาทกรรมล้วนข้ึนอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลท่ีเป็น
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ตวัก าหนดในการบริโภคถึงความบ่อยถ่ีและมีประสิทธิภาพมากนอ้ยแตกต่างกนัออกไป โดยผูศึ้กษาได้
สรุปไว ้ดงัน้ี 

 
ฝน 

เป็นคนชอบท่ีจะติดตามข่าวสารและอ่านหนงัสือประเภทต่างๆอยูเ่ป็นประจ าท าให้การรับรู้
จากส่ือของฝนจึงตกอยู่ท่ีส่ือส่ิงพิมพแ์ต่ละประเภทต่างๆ โดยเฉพาะวารสารและนิตยสาร ท่ีฝนมกัจะ
ติดตามและซ้ือเก็บไวอ้ยู่เป็นประจ าท าให้ส่ือท่ีมีอิทธิพลกบัทศันคติของฝนคงหนีไม่พน้ส่ือส่ิงพิมพ์
โดยเฉพาะประเภทวารสารและนิตยสารโดยส่วนใหญ่ 
 

" น่าจะเป็นพวกนิตยสารไรงีอ้ะพ่ี เวลาเราดูตามหนังสือมนัจะดูขาวดู
สวยดีอะ คือแม้จะรู้นะพ่ีว่าเค้าแต่งภาพแต่กช็อบนะ อีกอย่างหนูอ่าน
หนังสือพวกนีอ้ยู่แล้วด้วยแบบถ้าช่วงไหนว่างกเ็ข้าร้านการ์ตูนร้านเช่า
หนังสือตลอด" 

 
รูปแบบของสารจากตวัส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดของฝนนั้นก็คือ ความสวยงามของดาราและ

นกัแสดงท่ีใช้เป็นส่ือโฆษณาส่ือส่ิงพิมพใ์นวารสารและนิตยสารจากตวัผูแ้สดงสินคา้ (พรีเซ็นเตอร์) 
ท าให้เธอรู้สึกถึงความสวยงามของสุขภาพผิวและสีผิวท่ีขาวเปล่งประกายสะดุดตาแมเ้ธอจะทราบว่า
ภาพแทนท่ีปรากฏจะมีการตกแต่งเพื่อใชส้ าหรับการโฆษณาก็ตามและส่ิงเหล่านั้นเองท าใหเ้ธอมองถึง
ความแตกต่างในดา้นวฒันธรรมของสังคมไทยท่ีไดรั้บและคลอ้ยตามจากวฒันธรรมขา้มชาติอยา่งไม่
อาจหลีกเล่ียงได ้
 

"ถ้าอยู่ในเมืองไทยคิดว่าคนไทยจะชอบผิวขาวและย่ิงเทรนด์เกาหลี
ขาวๆมาคนเอเชียจะเช่ือว่าดูสวยงาม สะอาดสะอ้านตา เวลาจะท า
อะไรกจ็ะดูดีกว่านิดหน่ึง อย่างเช่น คนอ้วนด ากับอ้วนขาว ใครกคิ็ดว่า
อ้วนขาวน่ารักกว่าโอกาสกน่็าจะเยอะกว่า ถ้าไปอยู่กับพวกฝร่ังเค้าคง
คิดว่าพวกผิวขาวเป็นคนขีโ้รค อ่อนแอและชอบผิวแทนๆ ท าให้คน
อีสานได้โอกาสมากกว่า เพราะดูแขง็แรงบึกบึน อีกท้ังในบ้านเราส่ือ
ยงัประโคมเร่ืองผิวขาวเยอะมาก เช่นในโฆษณา ถ้าผิวขาวสวยๆผู้ชาย
กเ็ข้ามาทัก เข้ามาพูดคุยไรงี"้ 
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มอ็บ 
เป็นคนท่ีมีโลกส่วนตวัสูงมากท าให้การติดต่อส่ือสารส่วนใหญ่มกัจะอยูบ่นระบบออนไลน์

เช่นเดียวกบัการรับส่ือของม็อบก็มกัจะไดรั้บผ่านส่ือออนไลน์ท าให้การรับข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีอิทธิพลกบัเธอคนน้ีคงน้ีไม่พน้ส่ือออนไลน์ในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะบนโทรศพัทมื์อถือท่ีใช้
อยูเ่ป็นประจ า ดว้ยเหตุผลดา้นความรวดเร็วในการอพัเดทส่ือ ความสะดวก การเขา้ถึงไดง่้ายและรับ
ขอ้มูลข่าวสารไดต้รงความตอ้งการ จึงเป็นเหตุผลท่ีท าใหเ้ขาเลือกบริโภคส่ือดงักล่าวไดอ้ยา่งไม่ลงัเล 
 

"เอาจริงๆเลยคือ ดารา หนูมีคนท่ีชอบคนหน่ึงคือ ปอย ตรีชฏา เพราะ
หนูคิดว่าขนาดเขาเป็นผู้ชายเขายงัดูแลผิวดี ผิวใส ขาวสวย หนูยงัอยาก
ผิวขาวแบบนั้นเลย หนูติดตาม Instagram ของเค้าตลอด เพราะมนัปุ๊บ
ป๊ับอัพเดทเลย ท าไรอยู่เงีย้ะ มนัเร็วกว่าทีวี มนัเฉพาะมากด้วย" 

 
เช่นเดียวกบัฝนท่ีสารจากตวัส่ือท่ีม็อบไดรั้บนั้นมาจาก ความสวยงามของดารา-นกัแสดงท่ีใช้

เป็นส่ือโฆษณา ดว้ยเหตุผลท่ีตอ้งการมีผิวขาวแต่เดิมอยูแ่ลว้ท าใหภ้าพแทนจากตวัส่ือมีอิทธิพลมากใน
การตดัสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวกบัผิวจากส่ือภาพแทนท่ีตนเองไดรั้บ อีกทั้งอิทธิพลจาก
ส่ือเหล่านั้นยงัส่งผลต่อทัศนคติท่ีท าให้เธอเห็นความส าคญัต่อวาทกรรมผิวขาวในบริบทสังคม
วฒันธรรมในบา้นเรา ซ่ึงท าให้เธอมีความตอ้งการปรับเปล่ียนสภาพผิวของเธอให้ขาวมากท่ีสุด ดว้ย
เหตุผลของการด าเนินชีวติทั้งในปัจจุบนัและอนาคตอีกดว้ย 
 

"หนูว่านะการท่ีเราผิวดีมันส่งผลไปถึงบุคลิก ซ่ึงมันสะท้อนแบบว่า
คนๆนีดู้แลตัวเองอย่างไรบ้าง เพราะเช่ือว่า “คนผิวดีมีชัยไปกว่าคร่ึง” 
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอะไรกต็าม แต่กไ็ม่ใช่ว่าผิวด าไม่ดีนะพ่ี บางคนผิวด า
มาตั้งแต่เกิดก็เป็นเอกลักษณ์ เพราะว่าคนเราก็ไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้ว
ทุกคนกมี็เสน่ห์ มีความน่ารักในตัวเอง อยู่ ท่ีว่าเราจะเอาความเป็นตัวเอง
ออกมาได้มากแค่ไหน ถ้าพูดถึงผิว ณ ตอนนีข้องหนูนะ หนูอยากขาว
กว่านี ้แต่พูดถึงเร่ืองชีวิต การท างานในอนาคต เร่ืองเหล่านีม้ันเป็นเร่ือง
บุคลิกภาพนะถ้ามันดีกย่็อมมีโอกาสได้ท างาน เค้าอาจจะรับเราเข้าก่อน
หรืออาจได้ต าแหน่งท่ีโอเคเงี้ยะ!! เพราะว่าคนส่วนมากเลยมองกัน
ตั้งแต่ตอนแรก ภายนอกท่ีเป็นจุดดึงดูดความสนใจมากท่ีสุดเลยท าให้
เร่ืองศัลยกรรมหรือผิวขาวมันบูมอยู่ ทุกวันนี้นะพ่ี เร่ืองความสามารถ
หรือนิสัยส่วนตัวยคงเป็นเร่ืองรองลงไปเลยแหละ" 
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บุษ 
เป็นคนท่ีเช่ือมัน่ในตนเองและมีเหตุผลแทบจะทุกเร่ือง ท าให้การจะเช่ืออะไรสักอยา่งตอ้งมี

เหตุผลรองรับและเขา้ถึงไดส่ิ้งเหล่านั้นจึงจะมีอิทธิพลต่อความคิดของเธอ เช่นเดียวกนักบัรูปแบบของ
ส่ือท่ีมีอิทธิพลส าหรับเธอจึงตอ้งเป็นส่ือท่ีเธอสามารถเขา้ถึงได้จากคนรอบขา้งโดยเฉพาะเพื่อนซ่ึงนบั
ได้ว่ามีอิทธิพลต่อการความคิดในการปรับเปล่ียนสีผิวของเธอ โดยส่ือตามโฆษณาในรูปแบบต่างๆ 
นบัไดว้า่ไม่มีอิทธิพลต่อความคิดของเธอดว้ยความเช่ือท่ีวา่ “ส่ือสามารถปรุงแต่งได”้ 
 

"ท่ีท าให้เราอยากจะขาวหรอ เป็นคนรู้จักรอบข้างมากกว่า อย่างเช่น
เม่ือก่อนเราเห็นเขาด ามาก แต่เด๋ียวนี้ผิวขาวขึน้ก็อยากจะรู้ว่าไปท าไร
มา? ท าไมถึงขาวขึน้? เพราะเพ่ือนของเราๆจะเห็นความเปล่ียนแปลง
ตลอดเราเลยสัมผัสได้ง่าย แต่พวกส่ือโฆษณาโดยส่วนตัวแล้วหนูไม่
ค่อยเช่ือเร่ืองพวกนีห้รอก เพราะว่าเขาสามารถจัดฉาก ปรุงแต่งอะไรได้ 
แต่ว่าคนรอบข้างเราเรารู้ เราสัมผัสถึงได้ ส่ือท่ัวๆไปจึงไม่มีอิทธิพลกับ
หนูเลยกว่็าได้" 

 
สังเกตไดว้า่สารจากตวัส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อเธอนั้น คือ การไดรั้บการบอกเล่าแบบปากต่อปาก 

โดยเฉพาะจากเพื่อนและคนรู้จกัดว้ยเหตุผลของการเขา้ถึงและสัมผสัไดโ้ดยง่าย อีกทั้งยงัชดัเจนต่อผล
ท่ีเกิดข้ึนจากตวัอยา่งท่ีใชสิ้นคา้นั้นจริงๆ แมเ้ธอจะดูให้ความส าคญัค่อนขา้งน้อยแต่ลึกๆแลว้ก็ยงัเห็น
ความส าคญักบัการมีผิวขาวอยู่ดี โดยมองถึงโอกาสท่ีจะไดรั้บจากการท างานในอนาคตเสมือนเป็น
ใบเบิกทางใหไ้ดรั้บโอกาสท่ีมากกวา่คนอ่ืนๆ 
 

" รูปลักษณ์ภายนอกมันเป็นส่ิงท่ีส าคัญอยู่แล้ว อย่างในอนาคตเช่นตอน
สมัครงานส่ิงท่ีคนจะมองก็คงไม่พ้นรูปร่างดี ลักษณะดี พูดดี และท่ี
ส าคัญผิวขาว คือเป็นการเปิดทางท่ีดีมากเลยนะรูปร่างภายนอกเน่ีย คือ
ถ้ามองในมมุของคนไทยผิวขาว ตัวเลก็ๆ ดูน่ารักๆ คนไทยส่วนใหญ่จะ
ชอบมากกว่าคนท่ีสูงๆ หุ่นดีๆ เหมือนกับนางแบบแม้จะขาวเหมือนกัน
หน้าสวยเหมือนกันกต็ามคนกเ็ข้าถึงยาก ซ่ึงแตกต่างกับท่ีน่ารักๆ ขาวๆ 
น่ารักแบบเกาหลีท่ีคนจะให้ความสนใจมากกว่าด้วยมาตรฐานท่ีคนไทย
เค้าชอบกันด้วย" 
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ยุย้ 
จากนิสัยดั้งเดิมของยุย้ท่ีเป็นคนประหยดั อดออม การจะตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้สักช้ินตอ้ง

เกิดความแน่ใจถึงความคุม้ค่าของสินคา้นั้นจริงๆ จึงจะมีอิทธิพลต่อความคิดของเธอ เช่นเดียวกบัการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงดูแลผวิเธอจะตอ้งมีความมัน่ใจในตวัผลิตภณัฑด์ว้ยการทดลองใชแ้ละเห็นถึง
ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนจึงจะเกิดความมัน่ใจและตดัสินใจซ้ือ ท าให้ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อเธอนั้นเป็นส่ิงท่ี
สามารถเขา้ถึงไดท้นัทีและเห็นผลลพัธ์ไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

"โดยส่วนตัวแล้วก็เช่ือเพ่ือนเพราะสนิทกับเพ่ือนนะ แต่เพ่ือนหนะเรา
เช่ือแต่เราอาจใช้หรือไม่ใช้เน่ียอีกเร่ือง แต่ความเป็นจริงมั่นใจพวกท่ีเรา
ได้เทส (Test) ได้ทดลองมากกว่าท่ีท าให้ตัดสินใจซ้ือจริงๆ คือไม่มี
อะไรดีไปกว่าการทดลอง พอทดลองแล้วกรู้็สึกดีจึงตัดสินใจซ้ือ แต่อีก
ปัจจัยหลักๆท่ีท าให้ตัดสินใจซ้ือจริงๆก็คือราคาสินค้าด้วยนะพ่ีก็
อยากจะใช้ในแบบราคาท่ีพอดีๆ กับรายได้ของเรา แต่ตอนนีเ้รากแ็ฮปป้ี 
(Happy) ในผิว ณ ตอนนี ้แต่กอ็ยากให้มันขาวขึน้กว่านีม้าสักนิดหน่ึงก็
โอเค" 

 
สารจากตวัส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของยุย้ก็คือ การไดท้ดลองใช้จากสินคา้ตวัอยา่งจนเกิด

ความแน่ใจและตดัสินใจซ้ือ แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัราคาท่ีสมเหตุสมผลกบัตวัสินคา้อีกดว้ยซ่ึงทา้ยท่ีสุด
แลว้เธอก็ยงัให้ความส าคญักบัการมีผิวขาวอยูดี่ เน่ืองจากคณะท่ีเรียนตอ้งพบกบัผูค้นและส่ือต่างๆอยู่
ตลอดทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ท าใหเ้ธอหลีกเล่ียงความตอ้งการน้ีไม่ได ้

 
"เราเรียนและจบไปก็ต้องท างานท่ีออกส่ือ บางทีก็ต้องแต่งหน้าแต่งตา 
บางทีออกไปพบลูกค้า เราต้องสะอาด เราต้องขาว เราต้องใส เราต้อง
แบบดูดีท้ังภายในและภายนอกทุกอย่างแบบว่าเจอกันคร้ังแรกแล้วบอก
ว่าเอ่อใช่! ท าให้เค้าชอบเราภาพแรกมนัส าคัญมากจริงๆพ่ี" 

เบน็ซ์ 
ส าหรับเบน็ซ์เร่ืองการมีผวิขาวนบัวา่เป็นส่ิงท่ีสนใจส่วนทา้ยๆของชีวติประจ าวนั ดว้ยการท่ีมี

ผิวขาวเป็นตน้ทุนอยูแ่ล้ว ท าให้การท่ีเขาจะรู้จกัผลิตภณัฑ์สักตวัเก่ียวกบัการมีผิวขาวตอ้งได้รับการ
แนะน าจากเพื่อนหรือคนรู้จกัเป็นส่วนใหญ่ 
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"เพ่ือนของเพ่ือนแนะน าสินค้ามาให้ อย่างพวกสินค้าขายตรงจากกลุ่ม
เพ่ือนประมาณนี้มากกว่าครับ คือ ได้รู้จักสินค้าอะไรพวกนี้ก็ตอนนี้
แหละครับ เพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจหรืออะไรมากกับผิวตัวเองอยู่
แล้วด้วย" 

 
สารจากตวัส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจต่อเบ็นซ์ คือ การแนะน าและไดรั้บการบอกเล่าแบบปาก

ต่อปากจากเพื่อนและคนรู้จกันัน่เอง ดว้ยเหตุผลส่วนตวัท่ีวา่ “ความสามารถเป็นส่ิงท่ีส าคญักวา่” แต่
อยา่งไรก็ตามเขาก็ยงัมองวา่การมีผวิขาวมีความส าคญัและเป็นค่านิยมท่ีไดรั้บการยอมรับแพร่หลายใน
บริบทของสังคมไทย 

 
"ทุกวันนี้โอเคแล้วไม่มีปัญหาหรือเป็นอุปสรรคในชีวิตประจ าวัน ท้ัง
การเรียน การท างาน เพราะคิดว่าเร่ืองพวกนีม้ันอยู่ ท่ีความสามารถของ
เรามากกว่าครับ ส่วนอนาคตหาเร่ืองคู่ครองผมคิดว่าเป็นเร่ืองค่านิยม
และก็รสนิยมของแต่ละคนมากกว่านะ เร่ืองพวกนีส้ าหรับผมน่ียังไงก็
ได้ไม่ได้ซีเรียสครับ ส าหรับผมแล้วนะผมมองว่าปัจจุบันนะอาจได้รับ
โอกาสมากกว่าคนอ่ืนๆนิดหน่ึง  เพราะค่านิยมรสนิยมของคนไทยมัน
ต่างกับต่างชาติ คนต่างชาติอาจจะมองผิวขาวเป็นแง่ลบมากกว่า แต่ถ้า
ผิวแทนลงอาจจะดูเป็นคนท างานมากกว่าแข็งแรงกว่า แต่ส าหรับคน
ไทยผิวขาวๆเน่ียคือดูดี มีเสน่ห์ ไปท่ีไหนๆใครกช็อบ" 

 
นุย้ 

โดยส่วนใหญ่นุ้ยมกัจะบริโภคข่าวสารจากส่ือประเภทต่างๆอยู่ตลอดจากส่ือออนไลน์ อาทิ
คอมพิวเตอร์และโทรศพัท์สมาร์ทโฟน แต่อีกส่ิงหน่ึงท่ีนับไดว้่ามีอิทธิพลมากท่ีสุดก็คือส่ือโฆษณา
โทรทศัน์ ดงันั้นอิทธิพลจากส่ือโทรทศัน์จึงมีผลต่อนุย้มากโดยเฉพาะค าโฆษณาชวนเช่ือ 
 

"ทุกวันนีอ้ยู่กับทีวีเยอะกว่าอย่างอ่ืนและกด็ูจากค าเชิญชวนโฆษณาแล้ว
มันท าให้เช่ืออย่างนั้นอะ เช่น ขาวขึน้ภายใน 4 สัปดาห์ ซ่ึง 4 สัปดาห์
มนักคื็อ 1 เดือน เลยท าให้คิดว่าซ้ือแล้วไป 1 เดือน ช้ันจะต้องขาวขึน้นะ
อะไรประมาณนี"้ 

 



 

81 

แน่นอนวา่นุย้อยูส่ื่อโทรทศัน์เป็นส่วนใหญ่ท าใหส้ารจากตวัส่ือท่ีมีผลต่อการต่อความคิดของ
เขาก็คือ ขอ้ความ บทความ จากส่ือท่ีท าให้เกิดความจูงใจดว้ยค าชวนเช่ือจากโฆษณาท่ีปรากฏ ท าให้
ผลิตภณัฑห์รือสินคา้ต่างๆท่ีซ้ือมกัเป็นสินคา้ทัว่ไปตามทอ้งตลาดท่ีไดรั้บการโฆษณาผา่นโทรทศัน์อีก
ทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสมุนไพรธรรมชาติในการท าให้ผิวขาวหรือมีสุขภาพดี อยา่งไรก็ดีแมนุ้้ยจะดูเป็น
คนท่ีดูแลตวัเองและให้ความส าคญักบัผิวมาก แต่นุ้ยก็มีความพึงพอใจในสีผิวและสุขภาพผิวของ
ตนเองแมจ้ะมีสีผวิท่ีมีลกัษณะคล ้าอยูพ่อสมควรก็ตาม 

 
"ถ้ามองว่าเร่ืองหน้าท่ีการงานกับผิวมันเป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้น 
เพราะทุกวันนี้ก็มั่นใจตัวเองอยู่แล้วพอสมควร แต่ถ้าเกิดผิวขาวกว่านี้
ตอนไปสัมภาษณ์งานอาจท าให้ถูกหูถูกตาคนสัมภาษณ์แล้วอาจท าให้
ได้รับโอกาสมากกว่าก็ได้ มีผลต่อการพิจารณามากกว่าคนอ่ืนๆ แต่ถ้า
เป็นเร่ืองคู่ครองเน่ีย มันอยู่ ท่ีตัวเรามากกว่า ถ้าขาวขึน้ก็อาจจะเจอคน
มากกว่า แต่ทุกวันนีก้พ็อใจกับเร่ืองพวกนีอ้ยู่แล้วแต่ตอนนีก้รู้็สึกพอใจ
กับส่ิงท่ีเป็นแบบนี้ และก็ไม่อยากหาข้อต าหนิอะไรตัวเองละ สีผิว
ตอนนี้ไม่อะไรมากมายละ ขอให้สุขภาพผิวดี ไม่มีสิว ไม่เป็นกระ ฝ้า 
และไม่ด าไปกว่านีก้พ็อ แต่ถ้าเป็นไปได้กข็าวอีกสักนิดเดียวพอ ให้มัน
สม า่เสมอกันท้ังหมดท้ังตัว" 

 
มิ้ลค ์

จากขอ้มูลทัว่ไปมิ้ลคเ์ป็นคนท่ีดูแลตวัเองพอสมควรโดยเฉพาะเร่ืองผิว ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีใชมี้ทั้ง
ผลิตภณัฑ์ทัว่ไปตามทอ้งตลาดและผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งสั่งซ้ือเป็นพิเศษหลายชนิดแต่อยา่งไรก็ตามเคา้ก็
ไม่ลืมนึกถึงเร่ืองราคาและความคุม้ค่าของคุณภาพสินคา้ดว้ยเช่นกนั ท าให้การเลือกผลิตภณัฑ์แต่ละ
คร้ังตอ้งให้เกิดความมัน่ใจขององคป์ระกอบทั้งสองอยา่งจึงตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นๆ ท าใหส่ื้อท่ีเคา้
ให้ความสนใจมากกวา่ส่ือชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงตอ้งมีการทดลองจนแน่ใจและมีการให้ความรู้ของผลิตภณัฑ์
นั้นๆควบคู่ไปดว้ย 

"ถ้ามีคนแนะน าสินค้าแล้วได้ลองใช้ไปด้วยมันน่าสนใจครับเพราะว่า 
มนัเห็นชัด แล้วเรารู้รายละเอียดตรงนั้นได้เลย ไม่ต้องไปหาหรือไปถาม
ไรเลยให้เขาแนะน าอะไรได้เลย ถ้าเป็นพวกทีวีพวกอินเตอร์เน็ต มัน
ไม่ได้ลองใช้มนัไม่รู้ว่าจะดีรึเปล่าครับ แต่กด็ูเร่ืองราคาด้วยครับ" 
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จากการทดลองและไดรั้บการแนะน าของพนักงานขายโดยตรงท าให้ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ของเคา้อย่างมาก โดยทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัราคาและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ี
สมเหตุสมผลอีกดว้ย จากขอ้ความดงักล่าวจะเห็นไดว้่าวาทกรรมการผิวขาวมีบทบาทส าคญัต่อมิ้ลค์
ค่อนขา้งมากทั้งดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ความโดดเด่นแตกต่าง ความสมเหตุสมผล รวมถึงการ
ไดท้ดลองใชจ้นมัน่ใจดว้ยความเช่ือถึงการไดรั้บโอกาสและยอมรับท่ีมากข้ึนในสังคม 
 

"ถ้าสมมุติว่ามันดูดีขึน้ ผิวมันขาวๆขึน้อีกหน่อยก็คือดูดี จะพูดอะไรก็
น่าเช่ือถือมากขึ้น ถ้าด าๆหมองๆเหมือนโจร! พูดอะไรใครก็ไม่ค่อย
เช่ือถือหรอกครับแบบว่าเวลาไปพูดกับคนอ่ืนๆหรือใครก็ตามคนขาว
จะได้เปรียบกว่า คือมนัดูน่าสนใจ ดูเปิดเผยกว่า ดูมีฐานะกว่าครับ" 

 
แมก็ซ์ 

แมว้่าแม็กซ์จะให้ความส าคญักบัผิวขาวไม่มากนัก แต่ส่ิงหน่ึงท่ีท าให้เรารู้ก็คือ เขาเป็นคน
พิถีพิถนัอยู่พอสมควร โดยการจะเลือกซ้ือเลือกใช้สินคา้จะตอ้งมีการศึกษาขอ้มูล รายละเอียดต่างๆ 
การเปรียบเทียบตวัสินคา้ ในปริมาณมากเพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าท่ีสุดดงันั้นส่ือทางดา้นการดูแลผวิท่ีเขา
สนใจมากท่ีสุด ก็คือ สินคา้จากแคตตาล็อก 

 
"อย่างตัวผมเน่ียถึงแม้จะไม่ค่อยใส่ใจเร่ืองขาวกจ็ริง กเ็พราะว่าขาวอยู่แล้ว 
อิอิ (หัวเราะ) ส่ิงท่ีให้ความส าคัญมากกว่านั้นคือหน้าใส เห็นแบบนีน้ะพ่ี
ผมดูแคตตาล็อกสินค้าเยอะนะ คือ เราได้เห็น เราได้เปรียบเทียบความ
แตกต่าง ส่วนประกอบต่างๆ ว่าราคาในระดับเน่ียเม่ือเทียบกับอีกย่ีห้อ
หน่ึงมันเป็นยังไง คุ้มค่ารึเปล่า ดีกว่าไม่ดีกว่าอย่างไร พอเลือกได้ก็ไปหา
ข้อมูลอีกทีนะ อีกอย่างนะพ่ีพวกแคตตาลอ็กพวกเน่ียมันสวยนะ เราดูการ
ออกแบบจัดวางไรเค้าด้วย บางทีแค่รูปขวดมันสวย มันใช่ก็อยากจะได้
แล้วอะ" 
 

ดว้ยเหตุผลหลายๆองคป์ระกอบของแม็กซ์ท่ีท าให้ส่ือประเภทแคตตาล็อกมีอิทธิพลต่อความ
ตอ้งการตดัสินใจซ้ือ แต่ทา้ยท่ีสุดส่ิงเหล่าน้ีก็อยู่ภายใตว้ิจารญาณและความเหมาะสมเป็นท่ีตั้ง เช่น 
ราคา ความเหมาะสมกบัผวิ  คุณภาพสินคา้ เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ดีเคา้ก็ยงัเห็นถึงความส าคญัในอนาคต
ถึงเร่ืองโอกาสท่ีดีกว่าคลา้ยกบัใบเบิกทางให้ไดรั้บโอกาสมากกว่าคนอ่ืนๆ แต่อีกส่ิงท่ีเห็นไม่ต่างไป
กวา่กนัก็คือความสามารถของตน 
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"ทุกวันนี้ถ้าผิวดี ผิวขาวประมาณนี้พอใจแล้วคับ ถ้าถามว่าได้โอกาส
กว่าคนอ่ืนๆท่ีมีผิวคล า้กว่าเรารึเปล่า มันกน่็าจะมีบ้างนะอย่างไปแบบท่ี
ไหนใครกม็อง อยู่กับเพ่ือนๆกช็อบเอาแขนมาเทียบด้วยแล้วบอกว่าเรา
ขาวกว่า ซ่ึงในอนาคตแล้วมันอาจจะดีกว่าถ้าเราโอกาสท่ีมากกว่าแต่ส่ิง
ท่ีจะท าให้เราอยู่ ได้มากกว่านั้นคือศักยภาพในตัวเราไม่ใช่ เพียงแค่
ภาพลักษณ์ภายนอกเลยนะครับ" 

 
ด้วยเศรษฐกิจในแบบทุนนิยมของกลุ่มเป้าหมายท่ียงัเป็นนักศึกษาซ่ึงมีรายรับท่ีค่อนข้าง

แน่นอนและมีปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ังไม่มากเท่าท่ีควรเน่ืองจากโดยส่วนใหญ่รายได้มาจาก
ครอบครัว ท าให้การบริโภคในวาทกรรมยงัอยู่ในระดับไม่สูงมากนักโดยการพิจารณาเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์ต่างๆอยู่ในขอบเขตของราคาท่ีไม่แพงมากจนเกินไปและเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ทดแทนท่ีมี
สรรพคุณทางธรรมชาติทั้งในการปรับเปล่ียนผวิใหข้าวและบ ารุงดูแลสุขภาพผวิ 

อีกส่ิงหน่ึงคือการให้ความส าคญักบัการปฏิบติัในเร่ืองสุขบญัญติัเก่ียวกบัร่างกาย เช่น การไม่
นอนดึก, การใชเ้ส้ือคลุมผวิเม่ือออกแดด, การใชแ้ตงกวาหรือมะเขือเทศโปะหนา้ เป็นตน้ ท าใหเ้ห็นวา่
กลุ่มเป้าหมายมองเห็นถึงความส าคญัในการสร้างความสมบูรณ์ของผวิใหมี้สุขภาพดีควบคู่กบัการมีผิว
ขาวอีกดว้ย ทั้งน้ีควรอยูภ่ายใตค้วามน่าเช่ือถือของตวัผลิตภณัฑอี์กดว้ย 

รูปแบบสารจากส่ือท่ีมีอิทธิผลต่อทศันคติมากท่ีสุด คือ การได้รับการยืนยนัจากแพทยแ์ละ
ผูเ้ช่ียวชาญดว้ยการรับรองท่ีความน่าเช่ือถือระดบับุคคลซ่ึงมีต าแหน่งท่ีไดรั้บการยอมหรือเป็นท่ีรู้จกั
ในสังคม ซ่ึงการได้รับการบอกเล่าแบบปากต่อปาก การทดลองใช้สินคา้โดยมีผูแ้นะน า ขอ้ความ-
บทความจากส่ือ หรือสินคา้จากแค็ตตาล็อกท่ีมีการรับรอง เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นอยูภ่ายใตส้าระส าคญั
ท่ีท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความไวว้างใจและความมัน่ใจต่อตวัผลิตภณัฑ์ท าให้เกิดการบริโภคสินคา้
นั้นไดง่้ายมากยิง่ข้ึน 
  
 


