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บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของส่ือท่ีมีผลต่อความตอ้งการเปล่ียนสีผิว

ให้ขาวของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ การผสมผสาน
ระหวา่งการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแลว้น ามารวบรวม
วเิคราะห์ขอ้มูล โดยสามารถสรุปขั้นตอนไดด้งัน้ี 

1.รวบรวมขอ้มูลและศึกษาเอกสาร 
2. สร้างแบบสอบถาม 
3. เก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 
5. จดัท าและน าเสนอรายงาน 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

ซ่ึงจากขอ้มูลในเชิงสถิติสามารถสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งมีอายุตั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป ก าลงัศึกษา
อยู่ในระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีความแตกต่างขององค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ 
เช่น ภูมิล าเนา, รายได,้ ความสนใจพื้นฐาน, ลกัษณะสีผิว ฯลฯ รวมถึงการรับรู้และเลือกบริโภคส่ือท่ี
คละเคลา้กนัแต่ละบุคคลซ่ึงเป็นตวักระตุน้ความรู้สึกของผูรั้บส่ืออยู่ตลอดเรียกได้ว่าส่ือเป็นเหตุผล
ส าคญัในการสร้างการรับรู้ให้กบับุคคลโดยหมุนวนย  ้าจนเกิดการแทรกแซงพื้นท่ีทางความคิดและตก
ผลึกเป็นทศันคติท่ีอาจน าไปสู่การปฏิบติัในวถีิประจ าวนัภายใตก้รอบค่านิยมในสังคม  

โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีลว้นมีประสบการณ์การใชผ้ลิตภณัฑ์บ ารุงผิวมาแลว้
และมีอตัราส่วนของการเป็นนกัศึกษาเพศหญิงและนกัศึกษาเพศชายจ านวน 20:20 คน ในสัดส่วนร้อย
ละ50 เท่ากนั ส่วนใหญ่อายุ 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.00 ก าลงัศึกษาอยู่คณะสายวิทยาศาสตร์เป็น
ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 57.50 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 5001-10000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
45.00 ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดอยูท่ี่จ  านวน 1.-2 ช้ินต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 60 ความบ่อยถ่ีใน
การซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวมากกวา่เดือนละคร้ังมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.50 รายจ่ายในการซ้ือแต่
ละคร้ังโดยเฉล่ีย 501-1,000 บาท/เดือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.00  
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ซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวประเภทครีมบ ารุงผิวหนา้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.37 ซ้ือโดยการจ าแนก
ตามสถานท่ี ไดแ้ก่ ร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางโดยตรง เช่น เชียงใหม่ไดเร็ค, วินคอสเมติคส์ มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 26.37 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือพบวา่ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อทศันคติของผูรั้บส่ืออีกทั้ง
ความบ่อยถ่ีของส่ือท่ีส่งผา่นอยูต่ลอด ซ่ึงพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ขอ้มูล และข่าวสารแต่ละชนิดของ
กลุ่มเป้าหมายโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =2.33) ส่วนใหญ่เปิดรับส่ือประเภทโทรทศัน์ มาก
ท่ีสุด ( X =3.27) ประเภทส่ือส่งผลต่อความคิดมากท่ีสุด คือ คนรู้จกั เช่น เพื่อน ครอบครัว ญาติ เป็น
ตน้ คิดเป็นร้อยละ 32.38 ซ่ึงรูปแบบส่ือท่ีส่งผลต่อความคิดมากท่ีสุด คือ การได้รับการยืนยนัจาก
แพทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ คิดเป็นร้อยละ 42.50 

จากขอ้มูลขา้งตน้กลุ่มตวัอย่างมีการเปิดรับส่ือประเภทโทรทศัน์มากท่ีสุดอาจดว้ยการเขา้ถึง
ได้โดยง่ายรวมถึงความน่าสนใจจากรายการต่างๆ แต่ส่ิงท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจในการ
เลือกใช้ผลิตภณัฑ์ประเภทผิวขาวกลบัเป็นส่ือประเภทคนรู้จกั เช่น เพื่อน ครอบครัว ญาติ ซ่ึงจาก
ขอ้มูลพยายามแสดงใหเ้ห็นวา่แมว้า่ในตวัส่ือจะมีการกระตุน้ ส่งเสริม หรือกล่อมเกลาเพียงใดก็ตาม ถา้
ส่ิงท่ีส่ือตอ้งการส่ือสารขาดความน่าเช่ือถือและความน่าไวว้างใจใน เช่น ดา้นความปลอดภยัหรือดา้น
ผลลัพธ์ท่ีชัดเจนและไม่มีผลขา้งเคียง เป็นต้น ท าให้ส่ือประเภทคนรู้จกัส่งผลต่อแนวโน้มในการ
ตดัสินใจดว้ยเหตุผลของการเขา้ถึงไดแ้ละการปรากฏของผลลพัธ์อยา่งชดัเจนอีกทั้งสามารถสอบถาม
รายละเอียดต่างๆไดจ้ากผูใ้ชโ้ดยตรง และท าให้สารจากรูปแบบของส่ือท่ีมีผลต่อความคิดท่ีไดรั้บมาก
ท่ีสุด คือ การไดรั้บการยนืยนัจากแพทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญตามมาดว้ยเช่นกนั 

จากผลการเก็บขอ้มูลแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามขา้งตน้สามารถสรุปทศันคติต่อการ
ปรับเปล่ียนสีผิวให้ขาวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ กลุ่มเป้าหมายให้ความส าคญักับ
ใบหนา้มากเป็นอนัดบัแรกๆ จากผลการใชผ้ลิตภณัฑ์บ ารุงดูแลผิวหนา้มากท่ีสุด เช่น ไวทเ์ทนน่ิงครีม 
แป้งพอกหน้าทานาคา ขมิ้น เป็นต้น โดยส่ือท่ีส่งผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและทัศนคติท่ี
กลุ่มเป้าหมายยึดถือเป็นภาพลักษณ์ตัวแบบ คือ การส่ือด้วยดารา-นักแสดงเป็นผูน้ าเสนอสินค้า 
(Presenter) อีกทั้งการไดรั้บการยนืยนัแบบปากต่อปาก รวมถึงบทความจากการโฆษณานัน่เอง 

ส าหรับประเด็นท่ีคิดต่างจากการเก็บขอ้มูลของผูส้ัมภาษณ์และแบบสอบถามเห็นว่าส่ือใน
ชีวิตประจ าวนัมีความหลากหลายและสามารถเขา้ถึงได้แทบทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยส่ือท่ีไดรั้บความ
นิยมสูงสุดหนีไม่พน้ส่ือโทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ ส่ือป้ายโฆษณาตามล าดบั และมีรูปแบบสารจากตวัส่ือ
ท่ีหลากหลาย เช่น ความสวยงามของดารา-นกัแสดงท่ีใช้เป็นส่ือโฆษณา การไดรั้บการบอกเล่าแบบ
ปากต่อปาก ขอ้ความ-บทความจากส่ือท่ีท าใหเ้กิดแรงจูงใจ เป็นตน้ แต่อีกส่ิงหน่ึงท่ีแตกต่างจากขอ้มูล
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แบบสอบถามโดยปรากฏอยูใ่นขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ คือ สารจากตวัส่ือท่ีเปรียบเทียบสินคา้จากแคต
ตาล็อกต่างๆ จากส่ือประเภทคู่มือแนะน าสินค้า รวมถึงสารจากตวัส่ือในการทดลองใช้จากสินค้า
ตวัอยา่งอีกดว้ย 
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาสะทอ้นให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนของความสวยงามทางเรือนร่างในบริบท
ของการมีผิวขาวโดยมีอิทธิพลจากส่ือท่ีมีการกระตุ้นกระบวนคิดตลอดเวลา กลุ่มเป้าหมายจึงมี
แนวโน้มถึงความสนใจและความตอ้งการบริโภควาทกรรมในค่านิยมของการมีผิวขาวมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง นบัไดว้า่ส่ือมีบทบาทส าคญัอยา่งมากในการกระตุน้วถีิการปฏิบติัของคนในสังคม 
 อิทธิพลของส่ือแต่ละประเภทรวมถึงสารส าคญัท่ีส่ือสารความหมายกบักลุ่มเป้าหมายนั้นเป็น
เร่ืองรายละเอียดท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง เหมือนดงัมายาคติ (Myth) ท่ีส่งทอดให้กบัผูบ้ริโภคส่ือ เช่น 
ความสวยงามของดารา-นกัแสดง เป็นตน้ มีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจและเป็นภาพลกัษณ์ตน้แบบท่ี
ท าให้กลุ่มเป้าหมายยึดเป็นความคาดหวงัต่อการเปล่ียนตนเอง เช่น ความสวยของดารา-นกัร้องเกาหลี 
สาวประเภทสองท่ีสวยเหมือนกบัผูห้ญิงแท ้เป็นตน้ ภาพลกัษณ์ดงักล่าวมีผลต่อการสร้างแรงบนัดาล
ใจและใหค้วามส าคญักบัชีวติประจ าวนัจากการซึมซบัส่ือโฆษณา เช่น การเลือกใชผ้ลิตภณัฑต์ามดารา
ท่ีตนช่ืนชอบ เป็นตน้ 

ดว้ยอ านาจของวาทกรรมผิวขาวอนัอยูภ่ายใตร้ะบอบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมดว้ยแนวคิดการ
บริโภคเชิงสัญญะส่งผลใหเ้กิดความเสมอภาคเท่าเทียมและลดทอนความต่างในความเป็นเพศวถีิลงไป
ไดพ้อสมควร จากขอ้คิดเห็นของ Naomi Wolf (อุ่นใจ เจียมบูรณะกูล, 2547: 1) ความสวยงามเหมือน
ดงัหลุมพรางท่ีสังคมชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) ได้สร้างไวเ้พื่อล่อลวงผูห้ญิงในทางมายาคติ (Myth) 
ซ่ึงท าให้ผูห้ญิงขาดเสรีภาพอยา่งแทจ้ริงและยึดติดอยูก่บักรอบแห่งความสวยงามทางเรือนร่างโดยไม่
สามารถหลุดพน้จากกรอบสังคมชายเป็นใหญ่หรือการบริโภคนิยมในโลกแห่งทุนนิยมไปได ้  

จากกลุ่มตวัอยา่งแสดงให้เห็นถึงมุมมองดงักล่าวท่ีไดมี้การโยงไปมาระหวา่งกนัและไร้ซ่ึงขอ้
กีดกั้นระหวา่งเพศอยา่งชดัเจนท่ีความสวยงามทางเรือนร่างจะถูกโหยหาจากผูห้ญิงเท่านั้นแต่ผูช้ายก็มี
ความตอ้งการเช่นเดียวกนัและไม่เพียงแค่เหตุผลของการเลือกคู่ครองแต่ยงัรวมถึงการให้มาซ่ึงส่ิงท่ี
ตนเองปรารถนาในสังคม เช่น อาชีพหน้าท่ีการงาน เป็นตน้ โดยถูกสร้างข้ึนจากวฒันธรรมมวลชน 
(Mass Culture) ใช่เพียงกรอบแห่งสังคมชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) เพียงฝ่ายเดียว โดยกลุ่มตวัอย่าง 
(ชาย) ท่ีมีความสนใจเร่ิมตน้จากการสนใจเพศตรงขา้มจนเป็นแรงบนัดาลใจท าให้มีการปรับเปล่ียน
ตนเองในท่ีสุดโดยเฉพาะเร่ืองการปรับเปล่ียนผิวให้ขาวข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการต่อส่ิงท่ีตนเอง
ปรารถนาเพราะเช่ือวา่การมีผวิขาวท าใหห้ลุดพน้จากสภาวะแอบซ่อนของตวัตนดงัท่ีเคยเป็น 
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แมว้า่กลุ่มเป้าหมายจะให้ความส าคญัท่ีชดัเจนกบัผิวถึงความตอ้งการมีผิวขาวทั้งเพศชายและ
เพศหญิงโดยแนวโน้มของการให้ความส าคญัจะอยู่ท่ีฝ่ายหญิงมากกวา่ฝ่ายชาย แต่ในขณะท่ีฝ่ายชาย
บางท่านก็ยงัมองถึงเร่ืองภาพลกัษณ์ของความขาวเป็นเร่ืองรองมากกว่าการพฒันาศกัยภาพในดา้น
ความรู้และความสามารถของตนเองถึงความกา้วหน้าของอาชีพการงานในอนาคตซ่ึงปฏิเสธไม่ไดท่ี้
ความงามของเรือนร่างด้วยบุคลิกท่าทาง ความสวยงามของหน้า และความขาวของผิวจะเป็น
ใบเบิกทางท่ีส าคญัในการเก่ียวโยงถึงอ านาจเพื่อตอบสนองความตอ้งการ แต่ส่ิงท่ีจะสามารถท าให้
ด ารงอยู่ได้ในกลุ่มสังคมตรงนั้นและประสบความส าเร็จได้จริงอยู่ท่ีความรู้และความสามารถของ
ตนเองมากกวา่ 

แมค้วามขาวของผิวจะเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายหลายๆคนในการพยายามให้ไดม้าใน
การครอบครอง ในขณะท่ีการมีผิวคล ้ าหรือผิวด าแดงก็ไม่ไดถู้กมองถึงความแปลกแยกออกไปจาก
สังคม โดยให้ความส าคญัความดีและการปฏิบติัต่อส่วนรวมมากกว่า หมายถึง การมีความคิดท่ีดี มี
จิตใจท่ีดีงามส่งผลให้เกิดความงามในตัวบุคคลโดยเป็นส่ิงท่ีส าคัญภายใต้ขนบวฒันธรรมของ
สังคมไทยมากกวา่การใหค้วามส าคญักบัความสวยงามของเรือนร่างเพียงส่ิงเดียว 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

จากการไดศึ้กษาอิทธิพลส่ือต่อความตอ้งการเปล่ียนสีผิวของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ผู ้
ศึกษามีขอ้เสนอดงัน้ี 

1. กลุ่มเป้าหมายมีทศันคติต่อปัจจยัในส่ือจากโทรทศัน์, คนรู้จกั เช่น เพื่อน ครอบครัว ญาติ 
ฯลฯ ภายใตก้รอบของความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจในตวัผลิตภณัฑ์จากการยืนยนัของแพทยห์รือ
ผูเ้ช่ียวชาญ เหล่าน้ีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเป้าหมาย คุณภาพการส่ือสารท่ีดีนั้นจะส่งผล
ต่อแนวโนม้ในการตดัสินใจของกลุ่มเป้าหมายอยา่งชดัเจน ทั้งน้ีผูป้ระกอบการและผูจ้ดัจ  าหน่ายควร
ค านึงถึงปัจจยัดงักล่าวในการปรับปรุงกลยทุธ์ในการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายดว้ยส่ือประเภทต่างๆได ้

2. การศึกษาคร้ังน้ีจ  ากดัอยูใ่นกลุ่มนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่
อยูใ่นภาคเหนือตอนบนเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ขอ้มูลจ าเพาะเพียงเฉพาะพื้นท่ี จึงควรมีการศึกษาในเขต
พื้นท่ีอ่ืนๆเน่ืองจากแต่ละพื้นท่ีอาจมีองค์ประกอบหลายๆด้านท่ีแตกต่างกันและควรท าวิจยัอย่าง
ต่อเน่ือง 

3. ผูป้ระกอบการควรริเร่ิมพฒันา ส่งเสริม และผลกัดนัผลิตภณัฑ์ปลอดสารเคมีโดยเฉพาะ
สมุนไพรไทยใหมี้คุณภาพและเป็นท่ียอมรับในตลาดสากลมากข้ึนเน่ืองจากก าลงัไดรั้บความสนใจจาก
นานาประเทศและเป็นตลาดใหม่ท่ีมีแนวโนม้คาดวา่จะเพิ่มข้ึนในอนาคต 


