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The objective of this qualitative research is to study the decision processes as well as
communication factors influencing the decision to consume dietary pills among female youth in
Bangkok. This research is conducted under phenomenology theory and by collecting data through indepth interviews of 23 female youth who consume dietary pills.
After conduction the research, the following are found :
1. The decision processes of female youth in Bangkok for dietary pills consumption are
divided into three periods which are "pre-decision making", "decision making" and "post-decision
making". In pre-decision making, this period comprises three steps which are finding choices,
weighing choices and considering commitment. In post-decision making, this period comprises four
steps which are changing oneself, finding negative response, finding reasons to support the decision
despite obtaining negative response and confirming the decision to continue consuming dietary pills.
2. The most influential person to the decision for dietary pills consumption among female
youth are their friends. Meanwhile, the role of mass media only stimulates the vogue in slim figure and
clothing fashion but does not have any influence on the decision for dietary pills consumption among
female youth.
3. The messages that affect the decision to reduce fat are threatening messages, messages
causing angry and shy as well as messages showing well-intention. The messages that affect the
decision for dietary pills consumption among female youth are those that only show the examples of fat
reduction after taking dietary pills and efficiency of dietary pills. This includes the message that shows
the solution which mostly responses to the needs.
4. Receiver factors that are influential to the decision to consume dietary pills are thinking
that female youth have to themselves, the saying of friends or closed persons, actresses and artist's
models as well as other messages about fat and slim figures.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ในปจจุบัน กระแสแฟชั่นหุนผอมเพรียวเปนกระแสที่มาแรงมากในกลุมของวัยรุนสตรี
หรือที่เรียกวา “กระแสอินเทรนด (in-trend)” ไมวาจะเปนรูปแบบการดําเนินชีวิต การบริโภคอาหาร
ตางๆ หรือแมแตแฟชั่นเสื้อผาที่ผลิตในปจจุบัน ซึ่งจะมีลักษณะเปนเสื้อผาขนาดตัวเล็ก รัดรูป สาย
เดี่ยว เอวลอย เปนตน เปนเสื้อผาที่เนนถึงรูปรางของผูสวมใส ดังนั้นความอวนจึงเปนเรื่องใหญที่
ผูหญิงโดยเฉพาะในกลุมของวัยรุนสตรีใหความสนใจและระมัดระวังในเรื่องรูปรางของตนเองเปน
อยางมาก เพื่อใหสามารถสวมใสเสื้อผาตามแฟชั่นไดอยางสวยงาม และตองพยายามควบคุม
น้ํ าหนัก และดูแลรูปรางใหผอมเพื่ อไมใหห ลุดกระแสความนิยม คนที่ ไม อยากตกยุคจึงตองตั้ง
หนาตั้งตาลดความอวนกันอยางเอาเปนเอาตาย ซึ่งบางครั้งคนที่ไมอวน หรือคนที่ผอมอยูแลวก็ยัง
ตองการลดความอวนทําใหตลาดของวิธีการลดความอวนเติบโตอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนสถาบัน
เสริมความงาม คลินิกลดความอวน การฝงเข็ม การดูดไขมัน การใชอาหารเสริมหรือยาสําหรับ
ลดความอวน
ป ญ หาความอยากผอมของกลุ ม วัย รุน สตรีกํ า ลังเป น ป ญ หารุน แรงที่ กํ าลั งเกิ ด ขึ้น ใน
ปจจุบัน คือ โรค "คลั่งผอม" (Eating Disorders) ซึ่งกําลังระะบาดอยางหนักในกลุมวัยรุนสตรีไทย
เหมือนกับที่แพรระบาดอยูในหลายๆ ประเทศทั่วโลกในเวลานี้ดวย ซึ่งในขณะนี้โรคคลั่งผอมกําลัง
ระบาดอยางหนักในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีวัยรุนที่มีอาการของโรค “คลั่งผอม” เปนจํานวน
มากถึงกวา 5 ลานคน หรือรอยละ 3-4 ของบรรดาหญิงสาวชาวอเมริกันทั้งหมด ขณะที่หญิงสาว
ชาวญี่ปุนในทุกๆ 100 คน จะมีผูที่เปนโรคนี้อยู 1 คน หรือประมาณรอยละ 1 ของหญิงสาวชาว
ญี่ปุนนั่นเอง อาการของโรค “คลั่งผอม” แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
1. เปนกลุมที่ไมคอยยอมกินอะไร หรือพวก “อโนเรเซีย” วัยรุนในกลุมนี้มักจะมีหุนใน
ลักษณะที่ชาวบานทั่วๆ ไปเรียกวาพวก “หุนไมเสียบผี”
2. เปนกลุมที่กินอาหารทุกอยางที่ขวางหนาใชวิธีลวงคอใหอาเจียนออกมาจนหมดไส
หมดพุง หรือไมก็จะใชยาถายชนิดที่รุนแรงกินเขาไป เพื่อใหขับถายออกมาใหหมด
กลุมนี้เรียกวา “บูลิเมีย”
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ทั้งสองกลุม นี้จัดเขาไวในกลุ มของคนโรคจิตที่เมื่ อเปน แลวจะรูสึกวารางกายมีความ
ทรมานมากและรักษาใหหายขาดไดยาก (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 10 เมษายน 2545)
ในอดีตที่ผานมานั้น เราอาจมองวาเรื่องของยาบาเปนเรื่องไกลตัว แตจริงๆ แลว ปจจุบัน
ยาบาอยูไมไกลตัวเราเลย เพราะหนึ่งในประเภทของโรคจิตที่เกิดจากยาเสพติดนั้น รวมไปถึงยาลด
ความอวนที่สาวตามใจปากอยากสวย แตไมอยากออกกําลังกายทั้งหลายยังหวังพึ่งอยู ยาบากับ
ยาลดความอวนนั้นเปนญาติกัน เปนสารเสพติดกระตุนประสาทกลุมเดียวกัน กินเขาไปมากๆ นอก
จากจะผอมสมใจอยากแลวยังอาจเปนบาดวย
ปจจุบันหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนทั้งทางดานกระทรวงสาธารณสุข หรือสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ไดกลาวเตือนถึงคนที่มีปญหาเรื่องความอวนหรืออยากลดน้ําหนัก
ดวยการบริโภคยาลดความอวน ซึ่งวิธีนี้เปนวิธีที่กลุมวัยรุนและผูหญิงนิยมใชกันมาก วาการใช
ยาลดความอวนที่ถูกตองนั้นจะตองอยูในความดูแลของแพทยอยางใกลชิด เพราะมีอันตรายตอ
รางกาย เนื่องจากเปนยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง ไปกดศูนยความอยากอาหารและ
กระตุนประสาทสวนกลางใหกระฉับกระเฉงเพื่อใหรางกายใชพลังงานเพิ่มขึ้น ยาลดความอวนเปน
ยาที่มีอันตรายตอผูใชจัดอยูในกลุมวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภท 2 มียาหลายตัว เปนสวน
ประกอบ เชน แอมเฟพราโมน เฟนเทอมีน มาซิลดอล และแคทีน สารเหลานี้ออกฤทธิ์กระตุนระบบ
ประสาทสวนกลางทําใหไมอยากอาหาร มีผลขางเคียงตอระบบจิตประสาท เกิดภาวะผิดปกติทาง
จิตประสาทอยางรุนแรง รวมทั้งเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดอันตรายถึงชีวิต การใชยาลดความอวนใน
ระยะยาวมีผลรายมากกวาผลดี เพราะรูปรางสวย หุนดี แตไมฉลาดดูแลสุขภาพ ความสวยนั้นคง
อยูกับเราไมจีรัง
จากการจัดสัมมนาเรื่อง "สื่อกับกระแสคานิยมในเรื่องรูปราง : อวบอิ่ม สลิมบาง ความ
เปนกลางอยูตรงไหน" เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2546 โดยคณะนิสิตปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร
พัฒนาการ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดสะทอนมุมมองวา ปจจุบันวัยรุนคลั่ง
ผอมเพราะ "สื่อ" เปนเหตุ เพราะในชวงวัยรุนนั้นเปนชวงที่กําลังสรางอัตลักษณของตัวเอง แบงออก
เปน 2 ประเภท คือ อัตลักษณสวนตัว คือ นิสัย รูปรางของตัวเอง และอัตลักษณสังคม เปนความ
คิดตอสังคมซึ่งสิ่งที่ผลักดันใหเด็กๆ มีการเปลี่ยนแปลงมากจะเปนสังคมภายนอกที่อยูรอบขาง โดย
เฉพาะอย างยิ่ง "สื่ อ" ทํ าใหเด็ ก เกิ ดการเลีย นแบบ ซึ่งค านิย มชอบความอวน-ผอม นั้น เกิดจาก
วัฒนธรรมของแตละยุคสมัย ผูคนในปจจุบันอยูในลัทธิบริโภคนิยม ซึ่งเราจะเห็นไดวาตอนนี้ไมวา
จะเปนสินคาอะไร ลวนแลวแตผลิตมาเพื่อรองรับคานิยมชอบความผอม ทั้งของอาหารการกินที่
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เนนไขมันต่ํา เสื้อผาที่ดีไซเนอรออกแบบก็จะเปน ตัวเล็กๆ ภาพแฟชั่นที่สื่อตางๆ นําเสนอ ดวย
เทคโนโลยีที่ล้ําสมัยในการตกแตงภาพ ลวนแลวแตเปนการตอกย้ําความคิดที่วายิ่งผอมยิ่งสวย
ทั้งสิ้น
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนสถานพยาบาลที่ขออนุญาตครอบครองยาลดความอวน
ป พ.ศ.

จํานวนสถานพยาบาล

2541

670

2542

865

2543

1,234

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), ป 2544
จากจํานวนการขยายตัวของสถานพยาบาลที่ขออนุญาตครอบครองยาลดความอวน ทํา
ใหปจจุบันยาลดความอวนมีขายอยูทั่วไปตามทองตลาด ผูที่ตองการลดความอวนสามารถซื้อหา
ยามาบริโภคไดอยางสะดวกและงาย ทําใหปริมาณของธุรกิจลดความอวนเติบโตอยางรวดเร็ว ทั้ง
สถานเสริมความงาม คลินิกลดความอวน เปนตน ซึ่งยาลดความอวน สวนใหญเปนยาที่ออกฤทธิ์
กดระบบประสาทระงับความอยากอาหาร ซึ่งจัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 2
โดยการใชยากลุมนี้มี ขอควรระวังก็คือ ยากลุมนี้มีฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลางและมีกลุม
ตัวยาที่ทําใหงวงนอน เมื่อรับประทานเขาไปแลวในกระเพาะอาหารจะมีการหลั่งกรดชนิดหนึ่งออก
มาซึ่งทําใหไมรูสึกหิว ผลขางเคียงบอยครั้งคือเกิดอาการนอนไมหลับ ยากลุมนี้จะมีลักษณะเหมือน
กับยาบาเลยทีเดียว และในขณะเดียวกันก็สามารถสงผลกระทบระยะยาว คือตัวยาจะเขาไปสะสม
ทําใหฤทธิ์ยามีผลตอระบบภายในรางกายหลังจากที่ไดรับยาชนิดนี้สักระยะหนึ่งจะมีอาการเพอ
คลุมคลั่งคลายกับผูเสพยาบา สวนผูที่กินยาลดความอวนเปนจํานวนมากและกินตอเนื่องเปน
จํานวนหลายเดือนจะมีโอกาสเสียชีวิตสูง หลายคนคิดวาเมื่อผอมดั่งใจแลวจะเลิกกินยา แตใน
ความเปนจริงแลวเปนไปไมได รอยทั้งรอยก็ตองหันกลับมากินยาลดความอวนเชนเดิม เพราะเมื่อ
หยุดยา น้ําหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นอีกและมากกวาเดิมดวย
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แตในกลุมวัยรุนสตรี ก็พอใจกับผลของบริโภคยาลดความอวน และมักที่จะยอมทนตอ
ผลขางเคียง เพราะผลของการลดน้ําหนักดวยยาเหลานี้ดีจนนาพอใจ คือสามารถลดน้ําหนักไดเร็ว
มาก อยางไรก็ตามจะพบการดื้อยาเมื่อใชยาไปแลวประมาณ 3 เดือน นอกจากนี้ในแงผลการรักษา
ก็เปนเพียงชั่วคราว เพราะไมไดแกนิสัยการรับประทานอาหาร และวิธีการใชชีวิตของผูใชยา เมื่อ
หยุดยาก็จะพบวาน้ําหนักกลับเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ชวงหลังๆ จึงมีการใชยานี้ผิดวัตถุประสงค คือ
นําไปใชทดแทนยาบา เพื่อหวังผลการกระตุนประสาทใหทํางานไดมากขึ้น ดวยเหตุผลทั้งปวงขาง
ตน ทางคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงไดจัดใหยากลุมนี้ถูกควบคุมการใช หามจําหนาย
ตามรานขายยา แตใหจําหนายในสถานพยาบาลเทานั้น แตยาเหลานี้ก็ยังถูกใชอยางผิดๆ โดย
บุคลากรทางแพทยที่ไรจรรยาบรรณเปนผูจายยาเหลานี้และยังใชยารวมกับยาอื่นๆ ที่มีอันตราย
รวมดวย เชน ฮอรโมนธัยรอยด ยาขับปสสาวะ ยาระบาย ยานอนหลับ โดยหวังใหไดผลอยางรวด
เร็ว และกอใหเกิดความประทับใจกับผูที่ใชยา ซึ่งในภายหลังจะปรากฎวาผูที่ใชยาจะมีน้ําหนักเพิ่ม
ขึ้นอยางรวดเร็วและตองพึ่งยาระบาย ยากลอมประสาทตอ ซึ่งมีผลทําใหเลิกการใชยายาก (แหลง
ขอมูล : หนังสือพิมพไทยโพสต, 29 มีนาคม 2544)
แตถึงจะมีขาวคราวในเรื่องอันตรายของการบริโภคยาลดความอวนมากมายอยางไร
แนวโนมของกลุมวัยรุนสตรีที่หันมาตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนนั้นก็มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น
เรื่ อ ยๆ ซึ่ ง มี จํ า นวนวั ย รุ น สตรี ไม น อ ยที่ ไม ได อ ว น แต ก็ ต อ งการลดความอ ว นให ดู ผ อมลงอี ก
นายแพทยศิริวัฒน ทิพยธราดล รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดเปด
เผยวาจํานวนผูปวยกับการใชยาเพื่อลดความอวนไมสัมพันธกัน ในขณะที่มูลคาการนําเขายาลด
ความอวนเพิ่มสูงขึ้นจากป 2539 ถึง 3 เทาโดยเพิ่มจาก 95.24 ลานบาท เปน 315.93 ลานบาทใน
ป 2544 ซึ่งแสดงใหเห็นวา มีคนไมอวนแตก็ตองการใชยาลดความอวนเพิ่มมากขึ้น
ตารางที่ 2 แสดงปริมาณการนําเขายาลดความอวน
ป
กิโลกรัม
2541
742.5
2542
1,094.42
2543
1,786.49
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย) ป 2544
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แม ก ฎหมายจะกํ า หนดให ย าลดน้ํ า หนั ก กลุ ม ที่ เป น ที่ นิ ย มประเภทเฟนเตอร มี น
แอมฟ ป ราโมน และดี -นอรซู ฟ ด รีน เป น วัต ถุ อ อกฤทธิ์ ต อ จิ ต ประสาท ให อ ยู ในความดู แ ลของ
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม และให อย. เปนผูนําเขาและขายใหแกแพทยเทานั้น รวมถึงมีการกวด
ขันจับกุมรานขายยาที่ลักลอบจําหนายยาลดน้ําหนักที่เปนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภท 2
แตปญหาการขายยาลดน้ําหนักจากสถานพยาบาลที่ถูกตองตามกฎหมายกลับเพิ่มมากขึ้น เชน
การขายใหแกผูซื้อโดยไมมีการตรวจ ขายยาลดความอวนในราคาที่สูงกวาซื้อจาก อย. มากถึง 2-3
เทา กลาวคือ ยาราคาเม็ดละไมเกิน 10 บาท แตขายในราคา 20-30 บาท หรือนําไปขายตอถึงเม็ด
ละ 90-100 บาท หรือจัดขายเปนชุด ราคาหลายรอยบาท น.พ.ศุภชัย ย้ําวา ยาลดความอวนนั้นแม
จะขายเป น ชุ ด ก็ ไม น าจะเกิ น 15 บาท เพราะมี ย าเพี ย งไม กี่ตั ว ซึ่งถื อเป น การเอารัด เอาเปรีย บ
ผูบริโภค หรือขายครั้งละมากๆ โดยแจงวาผูซื้อจะไปตางประเทศ ที่สําคัญ มีการจัดขายเปนชุด ซึ่ง
ประกอบไปด วยตั วยาที่ ไม เหมาะสมทํ าให เกิด อัน ตราย คือ นอกจากยาลดความอยากอาหาร
เฟนเตอรมีน ซึ่งมีฤทธิ์กระตุนประสาทสวนกลาง ทําใหนอนไมหลับ กระวนกระวาย ปวดศีรษะ
ความดันโลหิตสูง หงุดหงิด หัวใจเตนเร็ว หากกินติดตอกันทําใหเกิดอาการติดยา และอาจทําให
เปนโรคจิต การจัดยาเสริมเขาไปอีก เชน ยาไทโรซิน เพื่อชวยเผาผลาญอาหาร แตถาไดรับโดยไม
จําเปนจะเปนอันตรายตอการทํางานของตอมไทรอยด ยาขับปสสาวะทําใหเสียสมดุลของรางกาย
แตที่ผานมามีการสั่งซื้อยาลดความอวนผาน อย. ปละประมาณ 50 ลานเม็ด คิดเปนมูลคา 200
ลา นบาท ที่ จ ะต อ งสู ญ เสี ย ให กั บ ต า งประเทศ ก็ ถื อวาไม ม ากหากเที ย บกับ ปริม าณคนอ วนทั้ ง
ประเทศ แตกลายเปนวาคนที่ใชยาคือกลุมคนที่ไมอวน ในป 2545 มีการซื้อยาลดความอวนผาน
อย. 46,858,500 เม็ ด มู ลค ากวา 200 ล านบาท ส วนป 2544 มีจํานวน 56,798,000 เม็ ด และป
2543 จํานวน 77,941,000 เม็ด ที่สําคัญยาลดความอวนสวนใหญมียอดการสั่งซื้อจากคลินิกและ
โรงพยาบาลไมถึง 50 แหง ทั้งที่ตามปกติแลวสถานพยาบาลแหงหนึ่งจะใชยาลดความอวนไมเกิน
1,000 เม็ ดต อป ซึ่ง อย. ไดแจ งรายชื่อสถานพยาบาลทั้ง 50 แหงใหน ายแพทยสาธารณสุขทุ ก
จังหวัดทราบแลวเพื่อจะไดตรวจตราอยางใกลชิด ซึ่งในอนาคต อย. หวังจะลดการจําหนายให
เหลือปละ 20 ลานเม็ด น.พ.ศุภชัย กลาวอีกวา เพื่อเปนการควบคุมการจําหนายยาลดความอวน
กระทรวงสาธารณสุขจึงตองตั้งคณะทํางานพิจารณามาตรการควบคุมยาลดน้ําหนัก โดยคณะ
กรรมการมีมติใหกําหนดปริมาณการซื้อยาลดความอวนของคลินิกใหซื้อไดไมเกิน 5,000 เม็ด/
แคปซูล ตอเดือน หากตองการซื้อเกินปริมาณที่กําหนดตองขออนุมัติจากเลขาธิการ อย. เทานั้น
โดยจะสงเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบ และคําสั่งซื้อตองผานการกํากับจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดดวย นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีมาตรการการใชยาลดความอวนตามหลักวิชาการ โดยจะขอ
คําแนะนําการใชยาลดน้ําหนักของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย ซึ่งจะเปนขอกําหนด
มาตรฐานวิธีการที่ดีทางคลินิกของแพทยสภามาใชกับสถานพยาบาล หรือคลิกนิกลดความอวนทุก
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แหง คือตองมีการตรวจรางกายกอนการใชยา รวมไปถึงควบคุมน้ําหนักดวยการคุมอาหาร ออก
กํ า ลั ง กาย เป น เวลาอย า งน อ ย 3 เดื อ น หากน้ํ า หนั ก ลดเกิ น 10% การใช ย าอาจไม จํ า เป น
เลขาธิการ อย. กลาวดวยวา หากใชยาลดน้ําหนักเกิน 3 เดือนแลวน้ําหนักลดลง 5% ควรเลิกใชยา
เนื่องจากมีผลการศึกษาวา ถาใชตอเนื่องจะมีผลขางเคียงและจะทําหนังสือแจงสํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัด โรงพยาบาล คลินิก และแพทยสภา หากสถานพยาบาลใดไมปฏิบัติ จะลงโทษดวยการ
ไมจําหนายยาลดความอวนให พรอมทั้งสงเรื่องใหแพทยสภาดําเนินการทางจรรยาบรรณแพทย ซึง่
ทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะกวดขันรานขายยาทั่วประเทศ โดยจะประชุม
รวมกับผูประกอบการรานขายยาเพื่อขอความรวมมือมิใหจําหนายยาตองหามเหลานี้ (สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 27 มกราคม 2546)
อดีตจนถึงปจจุบัน
ยาลดน้ําหนักที่ใชกันนั้นจัดเปนยาที่มีฤทธิ์กระตุนประสาทออกฤทธิ์กดศูนยหิวภายใน
ส ม อ ง ย า ก ลุ ม นี้ ไ ด แ ก Mazindol, Phentermine, Diethypropion, Fenfluramine
Dexfenfluramine มีผลตอ รางกายคลาย Amphetamine หรือ Ephedrine (ยาอี, ยาบา) ดังนั้น
ผลเสีย ผลขางเคียงที่ตองพบแนนอนกับผูที่ใชยานี้ไดแก อาการนอนไมหลับ ปากคอแหง หงุดหงิด
ประสาทหลอน ใจสั่น อยูนิ่งไมได ขยันเกินเหตุ ทองผูก เปนตน และยังมีผลกระทบกับคนขางเคียง
เนื่องจากอารมณหงุดหงิดหรืออารมณรายของผูที่ทานยา
ประเภทของยาลดความอวนแบงไดเปน 2 กลุมใหญตามตําแหนงการออกฤทธิ์ดังนี้
1. ยาที่ออกฤทธิ์ที่ทางเดินอาหาร ไดแก
1.1 สารที่พ องตั ว (bulk forming agents) ในกระเพาะอาหารโดยไม ถู กยอยสลายให
เปนพลังงาน ทําใหอิ่มแตไมใหพลังงาน ในปจจุบันยังไมมีหลักฐานที่ชี้ชัดวาการใช
สารประเภทนี้มีประโยชนในการลดน้ําหนักระยะยาว อันตรายโดยตรงจากสารใน
กลุมนี้ไมคอยพบ แตพบผลทางออม เชน การขาดสารอาหาร ถาผูที่ลดความอวน
ขาดความรูความเขาใจเรื่องโภชนาการ
1.2 สารยับ ยั้ งการทํ างานของเอนไซม ไลเปส (pancreatic lipase inhibitors) เชน ยา
Orlistat จะออกฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซมไลเปสซึ่งเปนเอนไซมที่ยอยไขมัน
ให อ ยู ในรูป ที่ รา งกายนํ า ไปใช ได มี ห ลั ก ฐานว า กลไกนี้ ทํ า ให ไขมั น ที่ รับ ประทาน
อาหารเขาไปประมาณ 1/3 ไมถูกดูดซึมจึงทําใหน้ําหนักลดลง อาการขางเคียงที่ไม
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พึ ง ประสงค ข องการใช ย าที่ เด น ชั ด เกี่ ย วข อ งกั บ การดู ด ซึ ม ไขมั น ที่ ผิ ด ปกติ (Fat
Malabsorption) ฉะนั้ น เมื่ อ ใช ย านี้ จึ ง แนะนํ า ให รั บ ประทานยาวิ ต ามิ น รวม
(Multivitamin) อยางนอย 2 ชั่วโมงกอนหรือหลังรับประทานยา
2. ยาที่ออกฤทธิ์ที่สมองสวนกลาง
โดยทั่วไปยาในกลุมนี้ มีจุดประสงคเพื่อลดความอยากอาหารหรือทําใหเกิดความรูสึกอิ่ม
โดยเปนผลมาจากการเพิ่มสารเคมีในสมอง คือ Serotonin หรือ Catecholamine ซึ่งสารเคมีทั้ง
สองตัวนี้ออกฤทธิ์ควบคุมความอยากอาหารและอารมณ ยาในกลุมนี้สามารถแบงออกไดเปนกลุม
ยอยๆ 3 กลุม
2.1 ยาที่ออกฤทธิ์ผาน Serotoninergic Pathways
ยาสองตั วในกลุ ม นี้ไดแก Fenfluramine และ Dexfenfluramine ปจจุบัน พบวายา
เหล า นี้ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การเกิ ด ภาวะผิ ด ปกติ ข องลิ้ น หั ว ใจ (Valvular Heart
Disease) บริษัทผูผลิตและผูจําหนายยาตนแบบประกาศถอนยาทั้งสองตัวจากทอง
ตลาดทั่วโลก สําหรับประเทศไทยนั้น กระทรวงสาธารณสุขไดเพิกถอนทะเบียนตํารับ
ยาทุกตํารับที่มีตัวยา Fenfluramine และ Dexfenfluramine ผสมอยูในป พ.ศ. 2543
เนื่องจากเหตุผลดานความปลอดภัยของผูใชยา
2.2 ยาที่ออกฤทธิ์ผาน Catecholamine Pathways
ย า Phentermine, Diethypropion (ห รื อ Amfepramone), Mazindol, Cathine มี
คุณสมบัติกระตุนประสาทสวนกลาง อาการไมพึงประสงคจากการใชยา ไดแก นอน
ไมหลับ กระวนกระวาย ปวดศรีษะ ความดันโลหิตสูง หัวใจเตนเร็ว ปากแหง เหงื่อ
ออก คลื่นไส ทองผูก
2.3 ยาที่ออกฤทธิ์ผาน Noradrenergic และ Serotoninergic Pathways
ยา Sibutramine จะเพิ่ มความรูสึก อิ่ม โดยเป น ตัวยับยั้งการเก็บ กลับ (re-uptake)
ของ Serotonin และ Noradrenaline นอกจากนี้อาจจะมีผลในการเพิ่มการใชพลัง
งานของรางกายโดยการกระตุน Peripheral noradrenergic receptors อาการที่ไม
พึงประสงคจากการใชยาไดแก คลื่นไส นอนไมหลับ ปากแหง เยื่อเมือกในชองจมูก
อักเสบ (rhinitis) และทองผูก และฤทธิ์ทาง Noradrenergic ของยาอาจทําใหความ
ดั น โลหิ ต เพิ่ ม ขึ้ น และหั ว ใจเต น เร็ ว ผู ใช ย าจึ ง ควรตรวจวั ด ความดั น โลหิ ต อย า ง
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สม่ําเสมอ และไมควรใชในคนที่มีความดันโลหิตสูง การเตนของหัวใจผิดปกติ และ
คนที่มีประวัติของเสนเลือดอุดตันในสมอง (stroke) นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑหลาย
ชนิ ด ที่ แ จ ง ว า มี ส รรพคุ ณ สามารถใช ล ดความอ ว นได เช น ยาสมุ น ไพรต า งๆ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ อ า งว า มี ส รรพคุ ณ เสมื อ นแม เหล็ ก ดึ งไขมั น แผ น แปะลดความอ ว น
(slimming patches) ผลิตภัณฑเหลานี้หลายชนิดอางวาสามารถลดไขมันที่สะสม
ไดในเวลารวดเร็ว แตสรรพคุณดังกลาวยังไมมีหลักฐานที่ชัดเจนทางวิทยาศาสตร
ยืนยัน นอกจากนี้น้ําหนักที่ลดลงอยางรวดเร็วอาจเนื่องมาจากการใชสารบางอยางที่
ไมเหมาะสมทางการแพทยได
ในขณะนี้มีหลายหนวยงานไดเล็งเห็นถึงความอันตรายของการบริโภคยาลดความอวน
และไดออกมาดําเนินการในเรื่องนี้ เชน กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) กรมสุขภาพจิต สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย และหนวยงานอื่นๆ ไดรวมกันเขม
งวดในการตรวจสอบการจําหนายวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 2 เชน ยาลดความอวน
ซึ่งตามกฎหมายจะหามมิใหจําหนายตามรานขายยาทั่วไป เพื่อปองกันการนําไปใชในทางที่ผิด
(Drug Abuse) หรือนําไปใชในการประกอบอาชญากรรม นอกจากการลงโทษตามกฎหมายแลว
การสั่งพักใชใบอนุญาตกับรานขายยาก็เปนอีกมาตรการหนึ่งที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ไดนํามาใช ซึ่งจะดําเนินการอยางเด็ดขาดกับรานขายยาที่ลักลอบจําหนายวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2
อันตรายของ “ยาลดความอวน”
การลดความอ ว นมี ห ลายคนใช วิ ธีก ารรับ ประทานผั ก และผลไม เพิ่ ม มากขึ้ น และลด
อาหารพวกหวานจัด มันจัด และออกกําลังอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ซึ่งเปนวิธีลดน้ําหนักที่ดี
ปลอดภัยและไดผลถาวร แตคนที่อยากลดน้ําหนักสวนใหญอยากผอมในชั่วพริบตาโดยการเขา
รวมโปรแกรมลดน้ําหนักของสถานบริการลดน้ําหนักตางๆ หรือหลายคนหันไปพึ่งยาลดน้ําหนักซึ่ง
ไดผลบาง หรือไมก็เกิดอาการดื้อยาเมื่อไดหยุดยา บางรายน้ําหนักจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและอาจ
เพิ่มมากวาเดิมเสียอีก และยังมีผลตออาการขางเคียงหรือเกิดโรคแทรกซอนที่รายแรงถึงกับหัวใจ
วายหรืออาจถึงกับเสียชีวิตได ยาลดความอยากอาหารเปนยาที่ออกฤทธิ์กดศูนยหิว และยาที่ออก
ฤทธิ์กระตุนศูนยอิ่มที่สมอง ซึ่งยานี้เปนอนุพันธุของแอมเฟตามีน (ยามา) หรือยาบาในปจจุบันที่
กําลังแพรระบาดอยางหนักในกลุมวัยรุน ฤทธิ์ขางเคียงคือกระตุนใหต่ืนตัว หงุดหงิด หัวใจเตนแรง
ทองผูก สารในกลุมนอรอะดรีเนอรจิก เชน ฟ นิลโพรพาโนลามีน และเฟนเทอรมีน แตยานี้มีขอ
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จํากัดในการใชเนื่องจากมีฤทธิ์กระตุนประสาท สวนสารในกลุมซีโรโทเนอรจิก เชน เฟนฟลูรามีน
และเดกซเฟนฟลูรามีน (เฟน-เฟน) ซึ่งมีผลตอระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ
โดยทําใหผูใชยานี้มีอาการใจสั่น หัวใจเตนแรงถึงกับหัวใจวายและเกิดการเสียชีวิตได สารผสม
ระหวางกลุมนอรอะดรีเนอรจิกและซีโรโตเนอรจิก คือ ซีบรูตามีนมีผลตอระบบหัวใจ และหลอด
เลือดไดเชนกัน ยาที่ชะลอหรือขัดขวางการยอยและดูดซึมสารอาหาร เปนสารสกัดจากเมล็ดพืช
บางชนิด ซึ่งเมื่อผสมกับน้ําจะเกิดลักษณะคลายวุนเหนียว พองตัว ดูดซึมสารอาหารและน้ําไวใน
ตัว ทําใหกระเพาะขยายตัวและรูสึกอิ่มเร็วขึ้น การเคลื่อนไหวของอาหารชาลงและอิ่มไดนาน แต
อาการขางเคียงทําใหเกิดการอุดตันของกระเพาะอาหารและการขาดแรธาตุที่สําคัญของรางกายได
ยาที่ลดการสรางและการเผาผลาญของไขมันคือ ยาที่มีสวนประกอบของไทรอยดฮอรโมนซึ่งจะ
กระตุนใหเรงอัตราการเผาผลาญเพิ่มมากขึ้นและเปนอันตรายตอรางกาย จึงไมควรใชยานี้ลดน้ํา
หนัก สวนสารผสมระหวางอีเฟดรีนและคาเฟอีนมีผลลดน้ําหนักไดนอยมากและอยูในระหวางการ
ทดลอง ยากลุมนี้ยับยั้งการดูดซึมของ ไขมัน ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา คือไปยับยั้งเอนไซมไลเปสของ
กระเพาะอาหารและตับออนซึ่งเปนน้ํายอย ไขมันจากอาหารที่รับประทานเขาไป ยานี้ก็จะยับยั้ง
การยอยสลายกลีเซอรไรดเปนกรดไขมันอิสระและโมโนกลีเซอรไรด โดยไตรีกลีเซอรไรดจากอาหาร
จะไม ถู ก ย อ ยสลาย ส ง ผลให ไม เกิ ด การดู ด ซึ ม ที่ ลํ า ไส แ ละสุ ด ท า ยถู ก ขั บ ออกมาทางอุ จ จาระ
มีอาการขางเคียงเกี่ยวกับระบบขับถาย เชน ถายเปนหยดน้ํามันในอุจจาระ ซึ่งปจจุบันเปนยาที่
คอนขางปลอดภัยที่สุด ขอดีที่เห็นไดชัดเจนคือไมมีผลตอสมอง หัวใจ และหลอดเลือด อยางไรก็
ตาม ผูที่ตองการลดน้ําหนักใหไดผลนั้นควรจะมีการผสมผสานระหวางการควบคุมอาหาร การ
เปลี่ยนแปลงนิสัยการบริโภค แรงบันดาลใจควบคูกับการออกกําลังกายหรืออาจจะใชยาชวยบาง
หากจําเปนควรไปปรึกษาแพทย และเภสัชกรเพื่อขอรับคําแนะนํากอนการใชยาจะเปนวิธีที่ดีที่สุด
เพื่อใหไดผลในระยะยาวรวมทั้งความปลอดภัยจากการใชยา
ผูวิจัยไดตระหนักถึงอันตรายของยาลดความอวน ดังนั้นจึงไดนําหัวขอขาวบางสวนจาก
ขาวที่เกิดขึ้นตลอดป 2544-2545 มาเปนหลักฐานอางอิงสนับสนุน ดังตัวอยางขาวตอไปนี้
♦

สิงคโปรตั้งขอหาผูนําเขายาลดความอวนจากจีนเพิ่มอีก 9 ขอหา
ผูนําเขายาลดความอวนผลิตในจีนที่กอใหเกิดผลขางเคียงตอสุขภาพอยางรายแรงในสิงคโปร
ถูกตั้งขอหาอีก 9 ขอหาในการปรากฎตัวตอศาลในวันนี้ ฐานละเมิดพระราชบัญญัติวาดวย
สารอันตราย การตั้งขอหาเพิ่มเติมดังกลาวเปนผลมาจากการที่สํานักงานสาธารณสุขสิงคโปร
ขยายผลการสอบสวนไปยังผลิตภัณฑเสริมอาหาร นายซีมอน หลิว และบริษัท เฮลทบิซ ของ
เขาถูกตั้งขอหา 17 ขอหา โดย 16 ขอหาเกี่ยวของกับสารพิษที่พบในยา Slim 10 ซึ่งมีรายงาน
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วาทําใหหญิงสิงคโปร วัย 43 ป เสียชีวิตเพราะตับวาย อีกรายหนึ่งตองผาตัดเปลี่ยนตับ และ
อย า งน อ ยอี ก 14 รายล ม ป ว ย นายหลิ ว กํ า ลั ง อยู ใ นระหว า งประกั น ตั ว ในวงเงิ น 30,000
ดอลลารสิงคโปร และจะขึ้นศาลอีกครั้งในปลายเดือนหนา
ที่มา : สํานักขาวไทย, สิงคโปร 18 มิถุนายน 2544
♦

ศาลจําคุกอดีตพยาบาลทหารเรือเปดคลินิกเถื่อน
ศาลอาญามีคําพิพากษาในคดีพนักงานอัยการเปนโจทกยื่นฟอง เรือโทหญิงชนิตา อ่ําชุม อายุ
46 ป อดีตเจาหนาที่พยาบาล กรมแพทยทหารเรือ เปนจําเลยในความผิดฐานมีเฟนเตอมีน
หรือยาลดความอวนจํานวน 217 เม็ด ซึ่งเปนวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ฐานมียาไดอาซีแพม
จํานวน 667 เม็ด ซึ่งเปนวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4 ยาไฮโดรคลอไรโธอะไซค หรือยาขับปสสาวะ
จํ า นวน 7 เม็ ด ไว ในครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ยโดยไม ได รับ อนุ ญ าตประกอบกิ จ การสถาน
พยาบาลและดํ าเนิน การสถานพยาบาลโดยไมไดรับอนุญ าต เหตุเกิดที่ “คลินิกใกลบ าน”
ซอยลาดพราว 64 กทม. เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2544 จําเลยใหการปฏิเสธอางวา ทําตามคําสั่ง
ของ นายแพทยประวิท ย ปรัชญคุปต เจาของกิจการ อย างไรก็ตาม ศาลพิเคราะหคําเบิ ก
ความและพยานหลักฐานของเจาหนาที่จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
และเจาหนาที่ตํารวจ ปปส. ที่ลอซื้อของกลางแลว ซึ่งเบิกความตามความจริงไมมีเหตุที่จะ
ปรักปรําใสรายจําเลยใหตองรับโทษ เชื่อวาจําเลยกระทําผิดตามฟองจริง แตชั้นสอบสวนและ
ชั้นพิจารณาจําเลยใหการเปนประโยชนแกการพิจารณาลดโทษใหกึ่งหนึ่ง คงจําคุกจําเลยไว
เปนเวลา 2 ป 15 เดือน 60 วัน
ที่มา : สํานักงานขาวไทย, กรุงเทพ

♦

ตะลึงไทยนําเขายาลดความอวนปละ 1.8 ตัน
แพทยจุฬาฯ เผยขอมูลไทยนําเขายาลดความอวนสูงมาก ในป 2543 จํานวน 1.8 ตัน มูลคา
กวา 260 ลานบาท พบแพทยสั่งจายยาเกินจําเปน มาตรการควบคุมการใชหละหลวม ยาที่
ตองอยูในความดูแลของแพทยก็หาซื้อจากรานขายยาได ระบุคนสวนใหญไปหาหมอลดความ
อวนเพราะหวงเรื่องสวยงาม โดยเฉพาะเด็กวัยรุน ทั้งที่โรคอวนเปนอันตรายคุกคามถึงชีวิตย้ํา
ยาลดความอวนไมสามารถลดน้ําหนักในระยะยาวได หยุดยาน้ําหนักยิ่งเพิ่มมาก
ที่มา : สํานักขาวไทย, กรุงเทพ
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♦

“สุดารัตน” จี้ อย. สอบยาลดความอวนคราชีวิตชาวตางประเทศ
นางสุดารัตน เกยุราพันธ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาวถึงกรณีที่มีชาวตางชาติ
เสียชีวิตจากการกินยาลดความอวน “รีดัคทิล” จํานวน 34 ราย วาไดสั่งการให นายแพทยวิชัย
โชควิวัฒ น เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รายงานขอมู ลการศึกษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับยา ดังกลาวใหทราบเปนการดวนแลว อยางไรก็ตามที่ผานมาไดสั่งการให
รายงานหลายครั้งเพราะมีขาวเกี่ยวกับยาหลายตัวที่ทําใหคนเสียชีวิต เชน ยาไวอากรา แตมัก
ไดรับคําตอบวายังอยูระหวางการ ติดตามและประเมินความปลอดภัยซึ่งก็แปลกใจวาทําไม
ยาบางตัว อย. จึงเรงรีบดําเนินการทันที ขณะที่นายแพทยวิชัย เปดเผยวาในวันที่ 28 มีนาคม
นี้ คณะอนุกรรมการศึกษาวิจัยเพื่อควบคุมอันตรายจากการใชยา จะนําเรื่องนี้เขาหารือในที่
ประชุมฯ อยางไรก็ตามยานี้ยังอยูระหวางการติดตามความปลอดภัยและตองสั่งโดยแพทย
เทานั้น สวนปญหายาปลอมขณะนี้ยังไมไดรับรายงาน
ที่มา : สํานักขาวไทย

♦

แพทยสภาพรอมรวมกับมหาดไทย ดําเนินการกับแพทยที่แอบขายยาลดความอวน
พล.ต.ต.น.พ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ รองเลขาธิการและโฆษกแพทยสภา กลาววาทางแพทย
สภาพรอมใหความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย หากมีการสงรายชื่อแพทยที่นาจะพัวพันกับ
การขายยาลดความอวนซึ่งถือวาเปนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 2 ใหกับแพทย
สภาชวยตรวจสอบและแพทยสภาเองกําลังรวบรวมรายชื่อแพทยที่นาสงสัยดวย โดยเบื้องตน
แพทยสภาไดมีการเตือนไปยังแพทยทุกรายใหระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยออกเปนหนังสือเวียน
และเผยแพรผานวารสารของแพทยสภา ลาสุดไดรับรายงานวามีการจับกุมแพทยที่แอบขาย
ยาลดความอวน ซึ่งกําลังสอบสวนกันอยู นอกจากนี้ทางแพทยสภาไดประสานกับทางสํานัก
งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกองการประกอบโรคศิลป เพื่อจะใหตรวจสอบ
การสั่งยาและการจําหนายยา
ที่มา : สํานักขาวไทย, กรุงเทพ

♦

อย. เตือนลูกจางคลินิกอยาขาย / จายยาลดความอวนเอง
น.พ.วิชัย โชควิวัฒน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปดเผยวาปจจุบันคานิยม
ในเรื่องการลดความอวนกําลังไดรับความสนใจอยางมาก โดยเฉพาะกับกลุมวัยรุน ซึ่งยาลด
ความอวนหรือยาลดความอยากอาหารที่มักนิยมใชไดแก ยาเฟนเตอมีน ซึ่งจัดเปนวัตถุออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 2 ซึ่งไมอนุญาตใหผูอื่นที่ไมใชแพทยเปนคนจายยา มีการขอ
ใบอนุญาตดําเนินการสถานพยาบาลถูกตองตามกฎหมาย แตในทางปฏิบัติไมมีแพทยอยู
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ประจํามีการมอบใหผูที่ทํางานในคลินิกซึ่งมีประสบการณเคยชวยแพทยมาทําหนาที่แทน
แพทยในการตรวจรักษาโรคหรือจายยาลดความอวน พฤติกรรมเชนนี้นอกจากเปนการเอา
เปรียบ และไมคุมครองผูบริโภคแลวยังทําใหลูกจางซึ่งทําตามคําสั่งนายจางตองกระทําผิด
กฎหมายและตองดําเนินคดีอกี ดวย ในขอหาขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ใหกับบุคคลทั่วไป
เลขาธิการ อย. กลาวตอไปวา นอกจากมักจะพบความผิดในคลินิกลดความอวนแลว อย. ยัง
พบวามีการขายยาลดความอวนที่เปนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 2 ในราน
ขายยาซึ่งกฏหมายไมอนุญาตใหรานขายยามีไวในครอบครองเพื่อขายโดยเด็ดขาด มิฉะนั้น
จะมีความผิดตองโทษเชนเดียวกัน ทั้งนี้ยาดังกลาวจะมีฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลาง
ลดความอยากอาหาร ทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคที่เปนอันตรายคือ นอนไมหลับ ไมอยูนิ่ง
ปวดศรีษะ งุนงง หรือหงุดหงิด หากใชระยะยาวจะทําใหเกิดอาการติดยาและเกิดพิษเรื้อรัง
บุคลิกภาพแปรปรวน ความคิดอานสับสน เห็นภาพหลอน อาการรุนแรงที่สุดคือเปนโรคจิต
ดังนั้นการจายหรือขายยาลดความอวนอยางผิดกฎหมาย จึงถือเปนอันตรายตอผูบริโภคอยาง
ยิ่ง ซึ่งทาง อย. จะรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจปราบปรามยาเสพติดและผูเกี่ยวของดําเนินการ
ตรวจสอบและกวดขันในเรื่องนี้อยางเขมงวด ซึ่งถือเปนการดําเนินการสวนหนึ่งตามนโยบาย
รัฐบาลที่ไดประกาศสงครามกับยาเสพติดและจะขจัดใหหมดสิ้นไปจากประเทศไทย
ที่มา : สํานักงานขาวไทย, กรุงเทพ
จากเหตุการณขาวที่เกิดขึ้นนั้น ผูวิจัยไดตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้น ความคิดใน
เรื่องอวน-ผอมที่ผิด และการบริโภคยาลดความอวนซึ่งกําลังไดรับความสนใจอยางมาก โดยเฉพาะ
กับกลุมวัยรุนสตรี เพราะถึงแมจะมีหนวยงานหลายหนวยงานที่เกี่ยวของใหความสําคัญที่จะปราบ
ปรามคลินิกเถื่อนที่ลักลอบขายยาลดความอวน หรือการขายยาลดความอวนแบบผิดจรรยาบรรณ
ของแพทยก็ตาม แนวโนมของกลุมวัยรุนสตรีที่บริโภคยาลดความอวนก็ยังคงสูงขึ้น
ดังนั้น จึงเปนที่มาของผูวิจัยที่ตองการศึกษาวาปจจัยการสื่อสารใดบางที่ทําใหกลุมวัยรุน
สตรีตัดสินใจลดความอวนโดยการบริโภคยาลดความอวน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวากระบวนทางการ
สื่อสาร นาจะเปนปจจัยที่สําคัญ ที่นําไปสูขั้นตอนการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของกลุม
วัยรุนสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรี
ในกรุงเทพมหานคร
ปญหาในการนําวิจัย

1. การตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานครมีขั้นตอนอยางไร
2. ป จ จั ย การสื่ อ สารมี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจบริ โ ภคยาลดความอ ว นของวั ย รุ น สตรี ใ น
กรุงเทพมหานครหรือไม อยางไร
ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษา ปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวน
ของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยไดกําหนดกลุมผูใหสัมภาษณ ไดแก กลุมวัยรุน
สตรีที่มีอายุระหวาง 13-21 ป ในกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
ผูบริโภค หมายถึง วัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานครที่บริโภคยาลดความอวนอายุระหวาง 13-21 ป
ยาลดความอวน หมายถึง ยาลดความอยากอาหาร เปนยาที่มีวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
ประเภท 2 ที่ออกฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลางและออกฤทธิ์ที่ระบบทางเดินอาหาร
ปจจัยการสื่อสาร หมายถึง องคประกอบทางการสื่อสารที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคยาลด
ความอวน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย ปจจัยใน 4 ดาน ดังตอไปนี้
ลักษณะของผูสงสาร อาทิเชน ความนาเชื่อถือของผูสงสาร บุคลิกภาพของผูสงสาร ความ
คลายคลึงกับผูรับสาร ทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติในการสื่อสาร ระดับความรู และสถานภาพใน
สังคม
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ลักษณะของสาร อาทิเชน เนื้อหาสารเกี่ยวกับเรื่องอวน-ผอม ประเด็นที่ชี้ชักชวนใหผูรับ
สารเกิดความตองการลดความอวน ลักษณะของการจัดเรียงสาร ภาษาที่ใช หรือจุดจูงใจที่แฝงอยู
ในตัวสาร
ลักษณะของชองทางการสื่อสาร อาทิเชน
- สื่อบุคคล อาทิเชน บุคคลใกลชิด บุคคลที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจบริโภคยาลด
ความอวนเชน บุคคลในครอบครัว ญาติพี่นอง และเพื่อนฝูง เปนตน
- สื่อมวลชน อาทิเชน ขาวสารทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑเพื่อลดความอวน และการนํา
เสนอภาพหรือเรื่องราวผานสื่อตางๆ ในเรื่องของความอวน-ผอม เชน ทางหนังสือพิมพ
วิทยุ โทรทัศน นิตยสาร เปนตน
- สื่อสนับสนุน อาทิเชน สื่อที่มีการเสนอภาพตางๆ ในเรื่องความอวน-ผอม เชน ภาพ
แฟชั่น ภาพดารา แฟชั่นโชว, สปอตโฆษณาผลิตภัณฑลดความอวน/สถานบริการลด
ความอวน ตลอดจนถึงปายโฆษณาตามสถานที่ตาง ๆ
ลักษณะของผูรับสาร อาทิเชน ลักษณะสวนบุคคล ลักษณะดานอารมณ ความสอดคลอง
ตองกันกับความตองการลดความอวนที่มีอยูในตัวผูรับสาร
ขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวน หมายถึง ลําดับขั้นตอน และวิธีการพิจารณา
วาในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวน ตลอดจนเงื่อนไข และสถานการณในขณะตัดสินใจ ภาย
ใตกรอบ แนวคิดดานการสื่อสาร โดยมีขั้นตอนในการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นประเมินสิ่งทาทาย
ขั้นแสวงหาทางเลือก ขั้นชั่งน้ําหนักทางเลือก ขั้นพิจารณาการผูกมัด และขั้นยืนยันแมไดรับการ
ตอบสนองทางลบ
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. ทําใหทราบถึงขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร
เพื่อเปนแนวทางแก พอ-แม ครู-อาจารย และผูที่มีความสัมพันธใกลชิดในการดูแล และทํา
ความเขาใจในเรื่องอวน-ผอมไดอยางถูกตอง
2. ทําใหทราบถึงปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุน
สตรีในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค รวมทั้งคณะกรรมการอาหารและยาสามารถนําผลการวิจัยนี้
นําไปใชเป น ขอมู ล ประกอบการพิ จารณาในการรณรงค และเผยแพรขาวสารความรูใหกับ
ประชาชนโดย ทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัยรุนสตรีที่บริโภคยาลดความอวนเปนประจํา
หรือผูที่กําลังคิดจะบริโภคยาลดความอวนใหทราบถึงอันตรายของยาลดความอวน
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง "ปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของ
วัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร" ผูวิจัยไดใชแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนกรอบ
ในการวิจัย โดยผูวิจัยไดแบงกลุมของแนวคิดและทฤษฎีออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและการตัดสินใจของบุคคล
1.1 กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรมของบุคคล
1.2 การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจที่มีผลตอการตัดสินใจ
1.3 การตัดสินใจและขั้นตอนการตัดสินใจ
1.4 แนวความคิด และกระบวนการการตลาดเพื่อสังคม
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผูสงสาร
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสาร
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับชองทางการสื่อสาร
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับผูรับสาร : จิตวิทยาวัยรุน และวัฒนธรรมวัยรุน
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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ในการศึกษาวิจัยเรื่อง "ปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความ
อวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร" กลุมของทฤษฎีสวนที่ 1 นั้น จะใชเปนกรอบทฤษฎีอางอิง
ของกระบวนการตัดสินใจของกลุมวัยรุนสตรีที่ตัดสินใจบริโภคยาลดความอวน ตามที่ Rogers ได
ทําการศึกษาและพบวา การที่บุคคลจะทําการตัดสินใจกระทําสิ่งใดนั้น บุคคลนั้นไมไดทําการตัด
สินใจกระทําภายในทันทีทันใด แตในการตัดสินใจของบุคคลนั้นจะตองอาศัยระยะเวลาโดยมีขั้น
ตอนที่มีความตอเนื่องกันในกระบวนการตัดสินใจของบุคคล ตลอดจนถึงการถูกโนมนาวใจซึ่งเปน
กระบวนการสื่อสารประเภทหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูรับสารเชนกัน
ในกลุมของทฤษฎีสวนที่ 2 ดังที่ผูวิจัยไดกลาวถึงในความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหาในเบื้องตนแลวนั้นวา ปจจุบันยาลดความอวนมีขายกันอยูอยางแพรหลาย ไมมีความยุง
ยากในการที่จะซื้อหามาบริโภค และที่สําคัญผูบริโภคสามารถเห็นผลไดในระยะเวลาอันสั้น แตทั้ง
นี้ผูบริโภคบางคนอาจจะไดรับรูถึ งอัน ตรายของยาลดความอวนโดยผานชองทางตางๆ แตถึง
กระนั้นก็ยังตัดสินใจในการใชการบริโภคยาลดความอวนเปนทางออกในการลดน้ําหนัก ในการที่
กลุมวัยรุนสตรีจะตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนนั้นหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยการสื่อสารดาน
ตางๆ อาทิ ตัววัยรุนสตรีเอง รวมถึงบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ สภาพแวดลอม หรืออาจจะเกิดจากสื่อ
ตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนสตรีที่พวกเขาไดสัมผัสและเรียนรูมา
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1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและการตัดสินใจของบุคคล
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรมของบุคคล (Innovation-Decision Process)
ผูวิจัยไดนําทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจรับนวกรรม (The Innovation Decision Process)
(Leon G.Schiffiman, 1978) มาใชในการอางอิงกระบวนการตัดสินใจของวัยรุนสตรีที่ตัดสินใจ
บริโภค ยาลดความอวน ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรมของแตละบุคคลไมใชการกระทําที่เกิดขึ้น
ทันทีทันใด แตจะตองอาศัยระยะเวลาโดยมีขั้นตอนที่มีความตอเนื่องกันในกระบวนการตัดสินใจ
ทางนวกรรม 5 ขั้น คือ
1. ขั้นความรู (Knowledge Stage) เกิดขึ้นเมื่อไดสัมผัสกับนวกรรมและเขาใจเกี่ยว
กับหนาที่ของนวกรรมบาง
2. ขั้นการจูงใจ (Persuasion Stage) เปนขั้นการสรางทัศนคติที่ดีชอบ หรือไม
ชอบนวกรรม
3. ขั้นการตัดสินใจ (Decision Stage) เปนขั้นการกระทําซึ่งจะนําไปสูทางเลือกวาจะ
ยอมรับหรือปฏิเสธนวกรรม
4. ขั้นการนํามาใช (Implementation Stage) เปนขั้นการนํานวกรรมมาใช
5. ขั้นการยืนยัน (Confirmation Stage) เปนการทบทวนการตัดสินใจทางนวกรรมที่
กระทําไปแลว แตเขาอาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่กระทําไปแลวได หากไดรับ
สารที่ขัดแยงกับสารเดิม
นอกจากนี้ Rogers ยังกลาวถึง "การยอมรับนวกรรม" (Adoption) วาหมายถึงการตัด
สินใจที่จะนํานวกรรมนั้นไปใชอยางเต็มที่ โดยที่ลักษณะที่สําคัญ 5 ประการของนวกรรมที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงการยอมรับได คือ
1. ประโยชน เชิงเปรียบเทียบ คื อ การที่ผูย อมรับนวกรรมรูสึกวานวกรรมดีก วา มี
ประโยชนมากกวาสิ่งเกา หรือวิธีปฏิบัติเกาที่นวกรรมถูกนํามาใชแทนที่
2. ความเขากันได คือ การที่ผูยอมรับนวกรรมรูสึกวานวกรรมนั้นเขากันไดกับคานิยม
ที่เปนอยูประสบการณในอดีตและความตองการของตน
3. ความสลับซับซอน คือ ระดับของความยากงายตามความรูสึกของกลุมเปาหมาย
ในการที่จะเขาใจ หรือที่จะนํานวกรรมไปใช
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4.
5.

การนําไปทดลองได คือ ระดับที่นวกรรมสามารถถูกนําไปทดลองใชในปริมาณ
จํากัดได
การสังเกตเห็นผลได คือ ระดับที่ผลของนวกรรมสามารถเปนสิ่งที่สังเกตเห็นได

ผูวิจัยมีความเห็นวา ยาลดความอวนที่มีอยูอยางแพรหลายในปจจุบัน เปนนวกรรมอยาง
หนึ่ง เปนความคิดแบบใหม ไมมีความยุงยากในการที่จะซื้อหามาบริโภค และที่สําคัญผูบริโภค
สามารถเห็นผลไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว แตในการที่วัยรุนสตรีจะตัดสินใจบริโภคยาลดความอวน
นั้นหรือไม ยอมขึ้นอยูกับตัววัยรุนสตรีเอง รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของ หรืออาจจะเกิดจากสื่อตาง ๆ ที่
มีอิทธิพลตอวัยรุนสตรีที่พวกเขาไดสัมผัสและเรียนรูมา รวมทั้งการกลั่นกรองทางความคิดของกลุม
วัยรุนสตรีเองในเรื่องขั้นตอนการยอมรับทั้ง 5 ขั้นตอนนั้น
แผนภาพ : แบบจําลองของกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรม
ชองทางการสื่อสาร (Communication Channels)
เงื่อนไขกอนหนานี้
(Prior Conditions)
1. ความรู
1. การปฏิบัติกอนหนานี้
2. ความรูสึกตองการ/มีปญหา
3. ความเปนนวกรรม
4. บรรทัดฐานของระบบสังคม

2. การโนมนาว

3. การตัดสิน

4. การนําไป
ปฏิบัติ

1. การยอมรับนวกรรม

2. การปฏิเสธนวกรรม
ลักษณะของหนวยการตัดสินใจ
1. ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม
(Socioeconomic
characteristic)
2. ความแตกตางของแตละบุคคล
(Personality variables)
3. พฤติกรรมทางการสื่อสาร
(Communication behavior)

ลักษณะการรับรูนวกรรม
1. มีผลประโยชนเกี่ยวของกัน
(Relative advantage)
2. ความเขากันไดกับนวกรรม
(Compatibility)
3. ความซับซอนของนวกรรม
(Complexity)
4. การทดลองใชนวกรรม
(Trialability)
5. การสังเกตเห็นไดของนวกรรม
(Observability)

4. ขั้นการทบทวน

รับนวกรรมตอไป
รับในภายหลัง
เลิกลมรับนวกรรม
ยังปฏิเสธตอไป
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การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ (Persuasive Communication)
การโนมนาวใจเปนกระบวนการสื่อสารประเภทหนึ่ง โดยผูโนมนาวใจมีความตั้งใจที่จะมี
อิทธิพลบางประการเหนือผูรับสาร โดยผูรับสารจะมีทางเลือกมากกวาหนึ่งทาง และผูโนมนาวใจ
จะพยายามชักจูงผูรับสารใหยอมรับทางเลือกที่ตนเสนอ สิ่งที่ผูโนมนาวใจตองการคือการเปลี่ยน
แปลง การสราง หรือการดํารงไวซึ่งความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม และความเชื่อของผูรับสาร ซึ่งจะ
สงผลตอปจจัยอื่นๆ ไดแก อารมณ พฤติกรรม เปนตน
การโนมนาวใจประกอบไปดวยองคประกอบพื้นฐานดังนี้
1. องคประกอบภายนอกผูรับสาร ประกอบไปดวย 4 ประการคือ
1.1 ความแตกตางภายในผูสงสาร ผูสงสารแตละคนมีลักษณะที่แตกตางกัน จึง
ทํา ให ความน าโน ม น าวใจไม เหมื อนกั น เชน ความน า เชื่อถือ อํานาจทาง
สังคม บทบาทในสังคม สัมพันธภาพกับผูรับสาร และลักษณะทางประชากร
เชน อายุ เพศ อาชีพ
1.2 ความแตกตางภายในสาร สารมีความนาโนมนาวใจแตกตางกัน การพูดมี
ความนาโนมนาวใจไมเหมือนกัน ความแตกตางของเนื้อหาสาร ลักษณะของ
การโนมนาวใจที่ใชการจัดเรียงลําดับสาร ภาษาที่ใช
1.3 ความแตกตางของสื่อ การสื่อสารระหวางบุคคลกับการสื่อสารผานสื่อมวล
ชนมีความนาโนมนาวใจแตกตางกัน
1.4 ความแตกตางภายในสภาพการณ สภาพการณที่มี-ขาดบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ความคุนเคย-ไมคุนเคยของผูรับสารตอสภาพการณหนึ่งๆ การมีสิ่งเราทาง
บวก-ลบในสภาพการณ
2. องคประกอบภายในผูรับสาร ผูรับสารจะมีความออนไหว (Susceptible) ตอ
การโนมนาวใจเพียงใดขึ้นอยูกับ
2.1 ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ เชื้อชาติ การศึกษา อาชีพ
2.2 ทัศนคติ
2.3 ความรูเกี่ยวกับสารที่ผูรับสารมี
2.4 ลักษณะดานอารมณ
2.5 ความสําคัญที่ผูรับสารใหกับหัวขอ
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2.6 วิธีการที่ผูรับสารรูถึงสภาพการณ
3. ตารางวิเคราะหของการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ
เพื่อที่จะดําเนินการวิจัย เรื่องการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจใหเปนไปไดมากที่สุด นักวิชาการ
ชื่อ ศาสตราจารยวิลเลี่ยม แมคกายร (William McGuire) ไดเสนอตารางวิเคราะหของการสื่อสาร
เพื่อโนมนาวใจ ในนี้ตารางวิเคราะห แมคกายร ไดจัดแบงตัวแปรออกเปน 2 กลุม คือ ตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ คือ การสื่อสารซึ่งจะเปน คอลัมน ในตารางวิเคราะห ตัวแปรตาม คือ
การเปลี่ยนทัศนคติ หรือพฤติกรรมซึ่งจะเปนแถว ในตารางวิเคราะหดวยวิธีนี้ เราสามารถศึกษา
ความสัมพันธของการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจในกรอบการทํางานที่เราสรางขึ้นได
แบบจําลองที่เรานํ ามาใชเปน ตนแบบในการวิเคราะห คือ แบบจําลองของลาสเวลส
(1984) ซึ่งไดวิเคราะหกระบวนการสื่อสารในรูปของ ใครพูดอะไร ตอใคร และไดผลอยางไร ซึ่งเรา
สามารถประยุกตใหเขากับคอลัมนของตารางวิเคราะห ซึ่งเราจะจัดใหเปนแหลงสาร สาร สื่อ ผูรับ
สาร เปาหมายที่ประสงคหรือประสิทธิผล เราสามารถอธิบายแตละองคประกอบไดดังนี้
3.1 แหลงสาร (Source)
ตัวแปรนี้ จะหมายถึง ลักษณะของแหลงสารตามที่ถูกมองเห็น สังเกตหรือรับรู เชน
ความนาเชื่อถือ ความตั้งใจของเขาที่จะโนมนาวใจ หรือความคลายคลึงกันระหวางตัวเขากับผูรับ
สาร
3.2 สาร (Message)
ตัวแปรนี้ จะรวมเนื้อหาและโครงสรางของสิ่งที่พูด / เขียน ลักษณะของการจูงใจทีใ่ ช
การสรุปทําอยางชัดเจนหรือไม คําโตแยงจากฝายตรงขามมีการโตตอบอยางไร ลําดับของการ
เสนอสารเปนอยางไร
3.1 สื่อ (Channel)
หรือชองทางการสื่อสารเกี่ยวของกับสื่อมวลชน ชนิดของสื่อที่ใช เชน เนนการฟง
หรือเนนการพูด
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3.2 ผูรับสาร (Receiver)
ตัวแปรนี้อาจจะศึ กษาลักษณะของผูรับสาร เชน บุคลิก ภาพและความสามารถ
ระดับของการมีสวนรวมในกระบวนการสื่อสารของผูรับสาร
4. จุดจูงใจในสาร (Message appeals)
จุดจูงใจในสาร อาจจะเปนทางดานชีววิทยา (ความตองการทางดานสรีระ) หรือเปน
จุดจูงใจที่เกิดจากการเรียนรู (Learned Motives) แตการโนมนาวใจจะไดผลดียิ่งขึ้นถามีจุดจูงใจที่
ผูรับสามารถเชื่อมโยงไดกับกรอบอางอิงของตัวเอง จุดจูงใจที่ใชกันทั่วไปไดแก
4.1 จุดจูงใจโดยใชความกลัว (Fear appeals) นักวิจัยคนพบวาระดับของการใช
ความกลัว แปรไปทางเดียวกับความนาเชื่อถือของผูสงสาร นั่นก็คือ ถาผูสงสารมีความนาเชื่อถือ
สูง เขาสามารถใชความกลัวในระดับสูงมาโนมนาวใจ ถาผูสงสารมีความนาเชื่อถือต่ําผูสงสาร
สามารถใชความกลัวในระดับต่ํามาโนมนาวใจ
4.2 จุดจูงใจโดยใชอารมณ (Emotional appeals) นักวิจัยชาวตะวันตกไดทําการ
ทดลองและพบวา สารที่ใชอารมณจะโนมนาวใจไดมากกวาสารที่ไมไดอารมณ ตามปกติ การโนม
นาวใจโดยใชอารมณจะมีวิธีการดังตอไปนี้
4.2.1 การใช ภ าษาที่ เจือ อารมณ เพื่ อ บรรยายสถานการณ ห นึ่ งสถาน
การณใด
4.2.2 การเชื่อมโยงความคิดที่เราเสนอใหมกับความคิดเกา ความคิดเกา
บางอยางเปนที่ชื่นชอบ ความคิดเกาบางอยางเปนที่รังเกียจเดียด
ฉันท ถาผูสงสารสามารถเชื่อมโยงความคิดใหมนี้ไดกับความคิด
เกาก็อาจจะจูงใจทางอารมณใหผูรับสารคลอยตามได
4.2.3 การเชื่ อ มโยงความคิ ด ที่ เสนอเข า กั บ อวั จ นสารที่ ส ามารถเร า
อารมณได
4.2.4 การทําใหวัจนสารและอวัจนสารสอดคลองกันโดยผูสงสาร กรณีนี้
เปนกรณีพิเศษสําหรับการพูด ถาผูพูดพูดเรื่องที่ตองใชอารมณเขา
เจือปน ผูพูดตองมีอากัปกิริยาทาทาง น้ําเสียงประกอบดวย ผูฟง
จึงจะคลอยตาม
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4.3 จุดจูงใจโดยใชความโกรธ (Anger appeals) วิธีนี้ผูสงสารสรางความโกรธ
หรือความคับของใจแกผูรับสารแลวจึงเขียนหรือพูด เพื่อลดหรือเพิ่มความเครียดแกผูรับสาร และ
วิธีแกไข
4.4 จุดจูงใจโดยใชอารมณขัน (Humerous appeals) วิธีนี้โนมนาวใจโดยการลด
ความเครียด อาจทําไดโดยวิธีเขียนประชดแดกดัน
4.5 จุ ด จู ง ใจโดยใช รางวัล (Rewards as appeals) ปกติ แ ล ว สารที่ ต อบสนอง
ความตองการของผูรับสารจะประสบความสําเร็จมากกวาสารที่ไมไดใหคําสัญญาสิ่งใดกับคนฟง
ยิ่งสารมีรางวัลหรือสิ่งตอบแทนมากก็จะยิ่งเรียกรองความสนใจ หรือจูงใจคนฟงไดมาก
4.6 จุดจูงใจโดยใชแรงจูงใจ (Motivational appeals) แทที่จริงแลวจุดจูงใจทุ ก
ชนิดที่กลาวมาแลวถือเปนแรงจูงใจ แตมีแรงจูงใจบางอยางที่มนุษยเรียนรูเมื่อมีประสบการณผาน
เขามาในชีวิต แรงจูงใจเหลานี้ไดแก ความรักชาติ ความรักในเพื่อนมนุษย ศาสนาและคานิยม
ตาง ๆ
ในการวิเคราะหการโนมนาวใจผูฟง ผูวิเคราะหควรจะมีความเขาใจในจิตวิทยาขั้นพื้น
ฐานในความตองการของผูรับสาร นั่นคือ เขาใจวาผูรับสารมีแรงจูงใจหรือแรงผลักดันอะไรบางใน
การจะกระทํ า สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง A.H. Maslow ได จํ า แนกความต อ งการของมนุ ษ ย อ อกเป น 5 ขั้ น
(Maslow’s Hierachy of Needs) เรียงลําดับความตองการขั้นพื้นฐาน คือ
1. ความตองการดานสรีระ (Physiological) คือการที่มนุษยจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะ
ตองการอาหาร น้ํา การสืบพันธ การสรางสภาวะสมดุลใหเกิดขึ้นกับสิ่งรอบขางความตองการนี้
กอน จึงจะสมใจในความตองการขั้นสูงขึ้นไป
2. ความตองการดานความมั่นคงปลอดภัย (Safety needs) มนุษยตองการโลกซึ่งมี
ระเบียบ ทุกสิ่งดําเนินไปตามระบบเหตุการณที่เกิดขึ้นทันทีทันใดโดยมิไดคาดฝน เหตุการณซึ่ง
คุกคามกออันตรายเปนสิ่งที่มนุษยหลีกเลี่ยง
3.
ความต อ งการที่ จ ะผู ก พั น กั บ สถาบั น และเป น ที่ รัก (Belongingness and love
needs) เปนความของญาติ ของมิตรสหาย ตองการมีความรูสึกวาตนเปนสมาชิกคนหนึ่งในองค
การหรือสถาบันที่ตนสังกัดอยู
4. ความต อ งการที่ จ ะเปลี่ ย นเป น ที่ นั บ ถื อ ยกย อ งในวงสั ง คม (Esteem needs)
มนุษยชอบที่จะมีความเคารพในตนเอง ใหเกียรติตนเอง และในขณะเดียวกันเขาตองการไดรับ
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เกียรติและความยกยองในตัวเขาจากบุคคลอื่นดวย มนุษยตองการสถานภาพและตองการใหคน
อื่นตระหนักในความสําคัญของเขา
5. ความตองการสัมฤทธิ์ผลในอุดมคติที่ตนเองตั้งไว (Self-actualization) มนุษยแม
เมื่อมีความประสงคในความตองการทั้งหลายแลว ยังมีความปรารถนาที่จะเปนอยางที่ตนเองไดใฝ
ฝนไว
5. เปาหมายที่ประสงค (Destination)
หมายถึง ตัวแปรที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของการสื่อสาร เชน ผลระยะสั้นเปรียบ
เทียบกับผลระยะยาว การเปลี่ยนแปลงทางดานทรรศนะ ซึ่งแสดงใหเห็นทางคําพูดเปรียบเทียบกับ
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
แสดงตารางวิเคราะหการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
ตัวแปรอิสระ แหลงสาร
สาร

สื่อ

ผูรับสาร

เปาหมายที่
ประสงค

ตัวแปรตาม
ความตั้งใจ/ความสนใจ
ความเขาใจ
การยอมรับตอสาร
การเก็บจําสารไว
การกระทํา
ที่มา : อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537
ตัวแปรตาม ก็เชนเดียวกับตัวแปรตน คือสามารถแยกแยะออกเปนแตละสวน แมคกายร
มองการเปลี่ยนแปลงทัศนคติวาเกี่ยวของกับพฤติกรรม 5 ลําดับขั้น คือ ความตั้งใจ หรือความสน
ใจ (Attention) ความเขาใจ (Comprehension) การยอมรับตอสาร (Yielding) การเก็บจําสารไว
(Retention) และการกระทํา (Action) ผูรับสารตองการผานขั้นตอนไปทีละขั้นเพื่อที่วาการสื่อสาร
จะสามารถโนมนาวใจไดครบถวนกระบวนการและในสภาพการณปกติขั้นตอนแรก ๆ จะตองเกิด
กอนเพื่อที่ขั้นตอนตอๆ ไปจะเกิดขึ้นได
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6. การพิจารณาผลการของการโนมนาวใจ
ผลของการโนมนาวใจ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผลของการสื่อสาร หมายถึง “การเปลี่ยน
แปลง” หรือ “ขอแตกตาง” (change or discrepancy) ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคล หรือกลุมบุคคลอันเนื่อง
มาจากขาวสาร (message) ที่ไดรับ (บุญเลิศ ศุภดิลก อางถึงใน พรสิทธิ์ พัฒ ธนานุรักษ, 2531)
ความหมายของผลของการสื่อสาร อาจขยายไปสูประเด็นของการที่ผูสงสารตองการใหสารที่มีอิทธิ
พล หรือ กอใหเกิดผลบางอยางตอผูรับสารตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว และบางครั้งผลของการสื่อ
สาร อาจรวมถึงการที่ผูรับสารเกิดการยอมรับ หรือปฏิบัติตามสารที่ผูสงสารทําการสื่อสาร Rogers
ไดกลาวไววา การสื่อสารมีผลตอบุคคลที่สําคัญ 3 ประการ คือ
6.1 ผลของการสื่อสารที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือ ขอแตกตางในตัวผูรับ
สาร อันเนื่องมาจากสารที่ผูสื่อสารทําการสื่อสาร / ผลตอความรูความเขาใจ
(Cognitive and Comprehensive)
6.2 ผลของการสื่อสารที่ผูสงสารมุงกอใหเกิดอิทธิพลตอผูรับสาร โดยผูสงสาร
คาดหวังวา สารที่ตนสงไปนั้นจะมีอิทธิพลตอผูรับสาร / ผลตอการเปลี่ยน
แปลงความคิ ด เห็ น ทั ศ นคติ แ ละค า นิ ย ม (Opinion, Attitude and Value
Change)
6.3 ผลของการสื่อสารในดานสัมฤทธิ์ผล การสื่อสารโดยผูรับสารสามารถรับรู
ความหมายของสาร ตามที่ผูสงสารทําการสื่อสารไปนั้น ผลตอการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรม (Behavior or Action Changing)
เราจะประเมินผลการโนมนาวใจไดโดยดูความสําเร็จทีละขั้นตอนไป

ไมมีผล
พฤติกรรมของผูรับสารไมมี
ความสอดคลอง (ที่วัดได) กับความตั้งใจ
ของผูสงสารและสาร

สําเร็จโดยสมบูรณ
ความตั้งใจ และสาร ของผูสงสาร
สอดคลองทุกประการกับพฤติกรรมของ
ผูรับสาร
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ผลของการโนมนาวใจจะเกิดขึ้นในลักษณะตอเนื่องกัน กลาวคือ เมื่อผูรับสารไดรับขาว
สารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง ก็จะกอใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น และขั้นสุดทายก็จะกอให
เกิดพฤติกรรมที่จะกระทําตอเรื่องนั้นๆ ในที่สุด
Albert Bandura (Albert Bandura อางถึงใน นพมาศ ธีรเวคิน, 2534) นักวิชาการที่มชี อื่
เสียงมากที่สุดเกี่ยวกับการเรียนรูทางสังคม เชื่อวาพฤติกรรมมากมายของคนเราเกิดจากการเฝาดู
ผูอื่นกระทํา การเฝาดูมีผลตอพฤติกรรมของคนมากเพราะวา
ประการที่หนึ่ง การเรียนรูโดยการเฝาดูงายกวาการเรียนรูแบบลองผิดลองถูก
ประการที่สอง การดูตัวอยางทําใหเลี่ยงการกระทําผิดไดมากขึ้น
ประการที่สาม คนจะไมมีโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ซับซอน ถาหากไมมีโอกาสอยู
ใกล role model
ประการสุดทาย ไดมีการเรียนรูแบบดูตัวอยางที่ไมสอนอะไรที่ชัดเจนจนเกินไป เชน การ
บังคับจะทําใหเด็กเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนในที่ตาง ๆ
แบนดูรา ไดแบงการเรียนรูทางสังคมของมนุษยออกเปน 2 รูปแบบใหญ ๆ คือ
1. การเรียนรูจากผลของการกระทํา (learning by response consequences) เปน
พื้นฐานของการเรียนรูรากฐานมาจากประสบการณโดยตรง รูปแบบของพฤติกรรมที่เปนผลสําเร็จ
จะถูกเลือกมาใชตอไป พฤติกรรมที่พิจารณาวาไมมีประสิทธิภาพก็จะถูกละทิ้ง หรือเลิกไป
2. การเรียนรูจากการสังเกต (observation learning) เนื่องจากขอจํากัดในการเรียน
รูโดยประสบการณตรง เพราะสิ่งที่ตองเรียนรูมีมากเกินกวาเวลาและโอกาสของผูเรียนจะอํานวย
หรือผลของการกระทําบางอยางอาจเปนอันตรายถาตองเรียนดวยตัวเอง ทั้งรูปและผลอันเกิด
จากการกระทําที่บุคคลที่เปนแบบนั้นไดรับ
ผลที่ไดจากการแสดงพฤติกรรมเหลานี้มีบทบาทหลายอยาง ประการแรก คือ ชวยในการ
สื่อสารขอมูล ประการที่สอง คือ ชวยทําหนาที่ในการจูงใจ
นอกจากนี้ แบนดูรา (1977) ยังกลาววา การเลียนแบบพฤติกรรมจะเกิดขึ้นก็ดวยตัวแปร
4 ประการ คือ
1. กระบวนการที่ใหความสนใจ (attention process) ขึ้นอยูกับบุคคลตัวอยาง มีคุณ
สมบัติอะไรเชน ใหคุณใหโทษไดหรือไม เกงหรือเปลา อํานาจทางสังคมหรือเปลา สวนลักษณะของ
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ผูเลียนแบบนั้นก็มีตัวแปร เชน ความเคารพตัวเอง การคิดวาตัวเองเหมือนตัวแบบ (model) หรือ
เปลา
2. การรักษาสิ่งที่เรียนไว (retention process) มีวิธีการรักษาสิ่งที่เรียนไว 2 วิธี คือ
การสรางภาพขึ้นมาเพื่อจํางาย และการสรางศัพท หรือประโยคสั้นๆ เพื่อใหจํางาย
3. กระบวนการทําเลียนแบบโดยการกระทํา (motor reproduction process) ขึ้นอยู
กับความพรอมทางรางกายประกอบกับการฝกฝน
4. กระบวนการจูงใจ (motivational process) แบนดูรา ไดแบงแยกความแตกตาง
ระหวางความรูกับการกระทํา เพราะคนทั่วไปไมไดทําทั้งๆ ที่รู ดังนั้นผูดูแบบไมไดเปนเหมือนเครื่อง
อัดเทปที่อัดทุกอยาง แตเขาจะเลือกเลียนแบบ มีตัวแปรมากมายที่ทําใหคนไมไดเลียนแบบ เชน ไม
ไดตั้งใจ สังคม สังขารไมเอื้ออํานวย หรือสภาพแวดลอมไมสงเสริม
การเรีย นรูสั งคมเกี่ ย วข อ งกั บ ผลของการสื่ อ สาร เมื่ อ ผู ส งสารโน ม น า วใจให ผู รับ สาร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามที่ตนเองตองการแลว บุคคลที่เฝาดูวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูรับสารนั้นเปนประโยชนตอตัวเขาดวย เขาก็จะใหความสนใจและจดจําไวนํามาซึ่งการเลียน
แบบตาม role model นั้น
เชนเดียวกับวัยรุนสตรีที่ตัดสินใจบริโภคยาลดความอวน ก็โดยอาศัยการเลียนแบบและ
เอาตัวอยางจากเพื่อนหรือ role model ที่ตนเองเห็น ที่ตนเองไดรูจัก ซึ่งเปนการเลียนแบบหรือเอา
อยางในทางที่ไมดี
การตั ด สิ น ใจ และขั้ น ตอนการตั ด สิ น ใจ (Decision Making and Stages of Decision
Making)
การตัดสินใจมีลักษณะเปนกระบวนการ (Process) กลาวคือ เปนกิจกรรมที่ตองดําเนิน
ไปตามลําดับขั้นตอน ซึ่งเกี่ยวของกับทางเลือก และการเลือกทางเลือก
Carroll และ Johnson (1990) กลาววา การตัดสิน ใจเป น กระบวนซึ่งบุคคล กลุ ม หรือ
องคกรกําหนดทางเลือกหรือการเลือก รวบรวมและประเมินขอมูลขาวสารเกี่ยวกับทางเลือกและ
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
Barnard (1938) กลาววา กระบวนการตัดสินใจเปนเทคนิควิธีที่จะลดจํานวนทางเลือก
ของการเลือกลงมาเหลือทางเดียว ซึ่งก็คือเลือกทางเลือกใดทางหนึ่งขึ้นมานั่นเอง
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Simon (1960) กล า วว า กระบวนการตั ด สิ น ใจเป น กิ จ กรรมด า นเชาว ป ญ ญ า
(Intelligence Activity) ด า นการออกแบบ (Design Activity) และด า นการคั ด เลื อ ก (Choice
Activity) ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการตัดสินใจเปนกระบวนการตามลําดับขั้นในอันที่จะเลือกทางเลือก
ใดเลือกหนึ่งออกมาเพื่อปฏิบัติ
ทั้งนี้ประสิทธิผลของการตัดสินใจ (Effectiveness of Decision Making) หมายถึง การ
บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของผูตัดสินใจ
Shull, Delbecq และ Cummings (1970) กล า วว า การตั ด สิ น ใจเป น กระบวนการที่
บุคคลเกิดความรูสึกตอปรากฎการณตาง ๆ ตามคานิยมและความเชื่อที่มีอยู จึงเกิดพฤติกรรมการ
เลือก เพื่อนําไปสูสภาพการณที่พึงปรารถนา ซึ่งเปนเปาหมายของการตัดสินใจ
ดวยเหตุที่ในการตัดสินใจ ผูตัดสินใจจะมีความรูสึกทางจิตใจเกิดขึ้นดวย การตัดสินใจจึง
เป น กิ จ กรรมที่ เกี่ ยวของกั บ ความรูสึก และการรับ รูเชิ งแนวคิ ด (Cognition) เกี่ ยวข องกับ ความ
ปรารถนา ความตองการ หรือเจตนา (Conation) ตลอดจนเกี่ยวของกับอารมณ ความรูสึกและ
ความพึงพอใจ (Affection) ซึ่งความรูสึกทางจิตใจเหลานี้ บุคคลจะไดนําไปพิจารณาทางเลือกและ
เลือกทางเลือกที่จะสรางความพอใจสูงสุดใหกับตนเอง
ขั้นตอนการตัดสินใจ
การวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจของบุคคลมักแบงออกเปน 2 ขั้นตอนสําคัญ กลาวคือ
ขั้นตอนแรกเปนขั้นการตัดสินใจ และขั้นตอนหลังเปนขั้นตอนภายหลังการตัดสินใจ แตในการยอม
รับการกระทําอันใหม บุคคลมักจะผานขั้นตอนมากกวา 2 ขั้นดังกลาว
McGuire (1989) กลาววา ภายหลังจากเกิดการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ ผูรับสารจะ
เกิดการตอบสนอง โดยเปนการประมวลผลขอมูลขาวสาร (Information Processing) เปนขั้นตอน
ตาง ๆ 12 ขั้น กลาวไดวา ขั้นตอนตาง ๆ เหลานี้ ก็คือขั้นตอนการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมนั่นเอง
1. ขั้นเปดรับขอมูลขาวสาร
2. ขัน้ ตั้งใจ
3. ขัน้ สนใจ
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4. ขั้นเขาใจ
5. ขั้นเรียนรูทักษะ
6. ขั้นยอมรับ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
7. ขั้นจดจําเนื้อหา
8. ขั้นแสวงหาขอมูลขาวสาร และนึกขึ้นได
9. ขั้นตัดสินใจตามสิ่งที่นึกขึ้นได
10. ขั้นปฏิบัติตามการตัดสินใจ
11. ขั้นสนับสนุนการกระทํา
12. ขั้นยืนยันภายหลังการกระทํา
นอกจากนี้ Janis (1968) ไดอธิบายถึงขั้นตอน 5 ขั้นของการตัดสินใจ โดยขั้นตอนตางๆ
นี้เกี่ยวของกับลําดับของการเปลี่ยนแปลงความสมดุลในดานสิ่งจูงใจของผูตัดสินใจ ซึ่งกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงดานการตอบสนองตอขาวสารที่เกี่ยวกับการกระทําที่เปนทางเลือก
ขั้นตอน 5 ขั้นตอนของ Janis สามารถนําไปประยุกตใชกับการตัดสินใจบริโภคยาลด
ความอวน โดยขั้นตอน 5 ขั้นและคําถามสําคัญของแตละขั้นตอนมีดังนี้

ขั้นตอน
1. ขั้นประเมินสิ่งทาทาย
2. ขั้นแสวงหาทางเลือก
3. ขั้นชั่งน้ําหนักทางเลือก
4. ขั้นพิจารณาการผูกมัด
5. ขั้ น ยื น ยั น แม ไ ด รั บ การ
ตอบสนองทางลบ

คําถามสําคัญ
เปนความเสี่ยงที่รายแรงหรือไมหากไมเปลี่ยนแปลง
5.ทางเลือกนี้เปนวิธีการที่สามารถจัดการกับสิ่งทาทายไดหรือไม
แสวงหาทาง เลือกเพียงพอแลวหรือไม
6.ทางเลือกใดที่ดีที่สุด ทางเลือกที่ดีที่สุดนี้สามารถสนองตอความ
ตองการไดหรือไม
7.สามารถปฏิบัติตามทางเลือกที่ดีที่สุดไดหรือไม สามารถยอมให
ผูอื่นรับรูไดหรือไม
8.เปนความเสี่ยงที่รายแรงหรือไม หากไมเปลี่ยนแปลง

ลักษณะสําคัญของขั้นตอนตาง ๆ ซึ่งขึ้นอยูกับรูปแบบการจัดการของผูตัดสินใจ มีราย
ละเอียดดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ขั้นประเมินสิ่งทาทาย (Appraising the Challenge)
บุคคลถูกทาทายโดยขอมูลขาวสาร หรือเหตุการณที่แสดงใหเห็นถึงความสูญเสียที่อาจ
จะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไดรับรูถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอันใกล ก็จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีตอ
สิ่งที่กําลังกระทําอยู การเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอุปสรรคหรือโอกาส ซึ่งทาทายการกระทําใน
ปจจุบัน เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการตัดสินใจ ขอมูลขาวสารที่เขามาทาทายทําใหบุคคลเริ่ม
สงสัยถึงการกระทําเชนนั้นตอไป เมื่อผูตัดสินใจตอบสนองทางบวกตอคําถามสําคัญคําถามแรก ก็
จะดําเนินการหาทางเลือกตาง ๆ
ขอมูลขาวสารที่เขามาทาทายสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ เหตุการณ และการสื่อ
สาร เหตุการณ อาจรบกวนความสมดุลทางจิตใจของบุคคล ทั้งนี้เพราะไมสามารถเพิกเฉยตอ
อุปสรรคไดตอไป หรือสิ่งที่เขามาทาทายอาจเปนการสื่อสารที่นาสนใจ ซึ่งนําเสนอการกระทําที่นา
พอใจกวา
เมื่อสิ่งทาทายเกิดจากขอมูลขาวสาร ที่แสดงใหเห็นถึงผลที่ไมนาพึงประสงคของพฤติ
กรรมที่กระทําอยูในปจจุบัน บุคคลก็จะพิจารณาถึงผลนั้นอยางรวดเร็ว หากบุคคลเห็นวาผลนั้น
เปนสิ่งที่ไมจริง ไมเกี่ยวของ หรือไมสามารถนําไปประยุกตใหเขากับตนเอง ก็จะขจัดสิ่งทาทายออก
ไป แตถาบุคคลรับรูวาพฤติกรรมที่ทําอยูในปจจุบันสามารถกอใหเกิดความสูญเสีย ซึ่งกอนหนานี้
ตนเองไมไดใหความสําคัญก็จะยอมรับสิ่งทาทายวาเปนอุปสรรคที่แทจริง เกี่ยวของหรือสามารถนํา
ไปประยุกตใหเขากับตนเอง
ทั้งนี้เพื่อใหขั้นตอนแรกประสบความสําเร็จ อันจะนําไปสูการตัดสินใจใหม เหตุการณ
หรือการสื่อสารที่ทาทายจะทําใหผูตัดสินใจเห็นภาพตนเองในฐานะที่เปนตนเหตุของความสูญเสีย
ที่รายแรง และไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ดังนั้นกระทําพฤติกรรมเชนเดิมตอไป จึงเปนสิ่ง
ที่ขัดตอความคาดหวังของสังคมที่มีตอ บุคคล
สรุปไดวา สิ่งทาทายสามารถกอใหเกิดความไมสมดุลภายในจิตใจของผูที่ทําการตัดสิน
ใจ โดยเพิ่มจํานวนหรือความเขมขนของสิ่งจูงใจใหปฏิเสธพฤติกรรมที่กระทําอยู การเปลี่ยนแปลง
ในดานความสมดุลของผูตัดสินใจ จะถูกกระตุนใหแสวงหารูปแบบของการกระทําที่พึงปรารถนา
กวา

31

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นแสวงหาทางเลือก (Surveying Alternatives)
หลังจากที่ความเชื่อมั่นของบุคคลที่มีตอการกระทําเดิมถูกรบกวนจากขอมูลขาวสารที่
ประกอบขึ้นในรูปของสิ่งทาทาย บุคคลจะเริ่มใหความสนใจกับทางเลือกตางๆ เมื่อเกิดการยอมรับ
สิ่งทาทาย ก็จะแสวงหาการกระทําที่เปนทางเลือก ตลอดจนแสวงหาคําแนะนําและขอมูลขาวสาร
จากผูอื่นเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับอุปสรรค บุคคลจะแสวงหาคําแนะนําจากผูคุนเคยที่มีความรู
เกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงความสูญเสียซึ่งเกิดขึ้นจากสิ่งทาทาย บุคคลจะสนใจขอมูลขาวสารที่เกี่ยว
ของมากขึ้น โดยจะสนใจคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการกับสิ่งทาทายเปนอยางมาก แมกระทั่งคํา
แนะนําที่ไมสอดคลองกับขอผูกมัดที่มีอยูในปจจุบัน โดยปกติแลวผูตัดสินใจสวนใหญมีความโนม
เอียงที่จะยึดถือเอาการกระทําซึ่งตนเองไดผูกมัดอยูในปจจุบัน แตหลังจากที่เปดรับสิ่งทาทายที่มี
อํานาจ บุคคลจะตองการขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับทางเลือกที่ดีกวา
ในขั้นตอนแรกของการแสวงหาทางเลือก อาจจะนําไปสูรูปแบบของพฤติกรรมที่เปนอคติ
หรือปราศจากอคติเพื่อตอตานวิธีการจัดการกับสิ่งทาทายวิธีอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่เขามา
กระตุน บุคคลจะแสวงหาทางเลือกที่มีอยูไดอยางกระตือรือรน โดยขอคําแนะนําจากผูอื่น
ขณะที่บุคคลแสวงหาทางเลือกในขั้นตอนที่ 2 นี้ ก็จะพิจารณาขจัดทางเลือกที่เห็นวาไร
ผล หรือตองใชความพยายามมากในการจัดการสิ่งทาทาย Leventhal และ Watts (1966) กลาววา
การกระทําที่เปนทางออกที่ไมเพียงพอ จะถูกขจัดออกไปทันที
ในตอนทายของขั้นตอนที่ 2 ผูตัดสินใจจะลดทางเลือกใหนอยลง โดยตัดทางเลือกที่ยังมี
โอกาสเกิดความสูญเสีย ซึ่งความสูญเสียนี้เปนสิ่งที่คุกคามที่เกิดจากสิ่งทาทายในดานความสมดุล
ขั้นตอนนี้เกี่ยวของอยางมากกับการคนพบและการเลือกทางเลือกที่เปนไปได ดวยการพิจารณาใน
เบื้องตนที่ผิวเผินถึงเงื่อนไขทางบวกและลบของแตละทางเลือก
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นชั่งน้ําหนักทางเลือก (Weighting Alternatives)
ขณะนี้ผูตัดสินใจไดดําเนินมาถึงขั้นตอนของการประเมินขอดี-ขอเสียของทางเลือกที่มีอยู
โดยบุคคลจะเลือกการกระทําที่ดีที่สุด และจะพิจารณาอยางรอบคอบถึงขอดีและขอเสียของทาง
เลือกแตละอัน จนกระทั่งตนเองเกิดความมั่นใจวาเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งตอบสนองตอวัตถุ
ประสงคของตน ระหวางขั้นตอนนี้ สิ่งที่เขามาในความสมดุลของผูตัดสินใจเปนสิ่งที่ตองไตรตรอง
อยางรอบคอบ ผูตัดสินใจจะคํานึงถึงการไดรับประโยชนและการสูญเสีย ดังนั้นระดับของความ
สมดุลอาจเปลี่ยนแปลงอยางมาก เปนการประมาณคาความพอใจในทางเลือกตางๆ ทางเลือกที่
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อาจกอใหเกิดความสูญเสีย หรือไมกอใหเกิดผลที่คาดไว จะถูกปฏิเสธและนําไปสูการพิจารณาตอ
ไป
เมื่อผูตัดสินใจระมัดระวังถึงความสูญเสียที่อาจเกิดในอนาคต ก็จะมีความระมัดระวังใน
การประเมินทางเลือกและแสวงหาขอมูลขาวสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการไดรับประโยชนและการสูญ
เสียที่อาจเกิดขึ้นจากแตละทางเลือก นอกจากนี้ทางเลือกที่เปนการทดลองภายในใจ โดยนึกถึง
ประโยชนที่จะไดรับ ทําใหบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงความสมดุลดานความพอใจในทางเลือก
การกระทําของบุคคลในปจจุบันอยูภายใตกระบวนการทางจิตใจที่มีความสําคัญ การ
กระทําในปจจุบันเปนพื้นฐานของการเปรียบเทียบสําหรับทางเลือกใหม ๆ แตละอัน เมื่อบุคคลไม
สามารถที่จะขจัดภาพของผลทางลบไดตอไป สิ่งทาทายจะเปนความสูญเสียที่ไมจําเปนตองหลีก
เลี่ยง แมวาบุคคลจะถูกกระทบจากขอมูลขาวสารที่ทาทาย การกระทําในปจจุบันก็ไมไดถูกกําจัด
ออกไปจากความสมดุลในการตัดสินใจ เพราะวาคอนขางจะเปนพฤติกรรมที่เกิดเปนนิสัยมานาน
จึงเห็นวาเปนทางเลือกที่นาสนใจพึงปรารถนาที่สุด
บางครั้งภายหลังจากพิจารณาทางเลือกแตละทางอยางรอบคอบแลว ผูตัดสินใจอาจไม
พอใจกับทางเลือกทั้งหมด ในกรณีเชนนี้ บุคคลจะเกิดความตึงเครียด จึงแสวงหาทางแกที่ดีกวา
โดยบุ ค คลจะกลั บ ไปยั ง ขั้ น ตอนที่ 2 เพื่ อ พยายามแสวงหาการกระทํ า ที่ อ าจดี ก ว า สิ่ ง ที่ กํ า ลั ง
พิจารณาอยูในปจจุบัน ความขุนเคืองที่ยังคงมีอยูในขั้นตอนที่ 3 สามารถกระตุนใหผูตัดสินใจสราง
ความสมดุลโดยมีทางเลือกตาง ๆ ที่มากขึ้นและมีการพิจารณาถึงขอดี-ขอเสียของแตละทางเลือก
มากขึ้น และสามารถนําไปสูการคนพบทางออก
โดยทั่วไป ขั้นตอนที่ 3 มักถูกมองวามีความเอียงเอนไปมา ขณะที่ผูตัดสินใจไมพอใจการ
กระทําในปจจุบัน แตก็ยังไมเต็มใจที่จะยอมรับการผูกมัดตัวเองเขากับทางเลือกใด ๆ แมวาบุคคล
จะรูสึกวาเปนทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะตองกระทํา บุคคลก็จะยังตอบสนองตอขอมูลขาวสารใหม ๆ
ตอไป แสดงใหเห็นวาบุคคลอาจจะมองขามการพิจารณานั้น บุคคลยังคงเปดรับความคิดใหม และ
แสวงหาโอกาสเปลี่ยนจิตใจตราบนานเทาที่ยังไมไดผูกมัดตัวเอง
ขั้นที่ 4 ขั้นพิจารณาการผูกมัด (Deliberating about Commitment)
หลังจากที่ตัดสินใจยอมรับการกระทําอันใหม ผูตัดสินใจจะเริ่มถึงการปฏิบัติตามการตัด
สินใจและการถายทอดความตั้งใจไปยังผูอื่น ผูตัดสินใจตระหนักวาในไมชา บุคคลในเครือขายทาง
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สังคม ไมวาจะเปนครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อนฝูง หรือคนคุนเคย ก็จะรับรูถึงการตัดสินใจ ผูตัดสิน
ใจจะคํานึงถึงการไมเห็นดวยที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งบุคคลอาจจะไมไดคิดถึงมากอน
ความเกี่ยวของดังกลาวจะขัดขวางการกระทําของบุคคลอยางทันทีทันใด หากปราศจาก
การปูทางโดยกลาวเปนนัยถึงสิ่งที่กําลังเปลี่ยนแปลง กอนที่จะใหผูอื่นรับรูถึงทางเลือกของตนเอง
โดยเฉพาะอยางยิ่ งหากเปนการกระทํ าที่ เป น ประเด็น ขัดแยง เชน การบริโภคยาลดความอวน
บุคคลจะตองแสวงหาวิธีการหลีกเลี่ยงความไมเห็นชอบจากบุคคลใกลชิด จึงนําไปสูกลวิธีทาง
สังคม และแผนการสรางความมั่นใจใหความสําเร็จของการตัดสินใจ ไดแก การเตรียมคําอธิบายที่
มีน้ําหนักสําหรับผูที่อาจจะขัดขวาง
ขณะที่บุคคลดําเนินมาถึงจุดของการปฏิบัติตามการตัดสินใจ และการเปดเผยการตัดสิน
ใจต อผู อื่ น บุ ค คลตระหนั ก ว าทั น ที ที่ เป ด เผย เป น การยากที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงกลับ คื น มา ความ
ตระหนักดังกลาวเปนการพิจารณาถึงความรุนแรงและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บุคคลอาจจะ
สรางความมั่นใจใหกับตนเองอีกครั้งหนึ่ง ในขั้นตอนที่ 3 หากบุคคลเห็นวาทางเลือกไมกอใหเกิด
ความพอใจ หรือไมกอใหเกิดผลที่คาดไว ก็จะปฏิเสธทางเลือกนั้น แตในขั้นตอนที่ 4 ขณะที่บุคคล
คิ ด ถึ งบุ ค คลคุ น เคยซึ่ งกํ า ลั งเฝ า ดู ก ารตั ด สิ น ใจดั ง กล า ว บุ ค คลจะต อ งยอมรับ กั บ ตนเองวา ไม
สามารถกลับการตัดสินใจได มิฉะนั้นก็จะรูสึกละอายวาเปนการเปดเผยความออนแอใหผูอื่นไดรับ
รู ดังนั้นการพิจารณาของบุคคลในขั้นตอนที่ 4 นี้ จึงเปนสิ่งที่มาคอยขัดขวางไมใหเกิดการกลับการ
ตัดสินใจ และนําไปสูขั้นตอนของการผูกมัดอยางรอบคอบ คอยเปนคอยไป ซึ่งกินเวลาหลายวัน
หรือหลายสัปดาห
การตัดสินใจที่สําคัญสวนใหญไมสามารถเก็บเปนความลับไดนาน ผูตัดสินใจอาจจะเริ่ม
จากยอมใหคนสนิทไมกี่คนรู ตอมาเมื่อผูอื่นในเครือขายทางสังคมสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติ
กรรม บุคคลก็อาจตระหนักวาควรชี้แจงใหผูอื่นทราบ และอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลง ผูตัดสินใจจะ
ประกาศทางเลือกของตนกับผูที่คาดวาจะยอมรับ และจะไมบอกใหผูที่คาดวาจะไมเห็นดวยทราบ
ดังนั้นการวิพากษวิจารณก็จะไมเกิดขึ้น เวนแตวาผูตัดสินใจจําเปนจะตองพึ่งพาผูที่อาจไมเห็นดวย
เพื่อที่จะปฏิบัติตามการตัดสินใจหรือมีความมั่นใจวาตนเองจะสามารถทําใหผูที่ไมเห็นดวยเชื่อโดย
เร็ววาตนเองไดตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม
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ทันทีที่บุคคลเริ่มขั้นตอนแรกของการผูกมัดตัวเอง บุคคลจะสูญเสียการนับถือตนเองหาก
ไมสามารถยึดถือขอผูกมัดไวได และจะสูญเสียความนับถือทางสังคมหากไมสามารถกระทําพฤติ
กรรมอันใหมไดสําเร็จ ขอผูกมัดที่มีตอผูอื่น หรือตอกลุมอื่น จะกลายเปนสิ่งจูงใจใหยึดถือการตัด
สินใจนี้ไว ดังนั้น ผูตัดสินใจก็จะไมแสวงหาทางเลือกที่ดีกวาการกระทําที่ไดผูกมัดไปแลวในตอน
ทายของขั้นตอนที่ 4 ผูตัดสินใจจะไดรับการสนับสนุนวาจะสามารถปฏิบัติตามการตัดสินใจได
อยางแนนอน
ขั้ น ตอนที่ 5 ขั้ น ยื น ยั น แม ไ ด รั บ การตอบสนองทางลบ (Adhering despite
Negative Feedback)
ผูตัดสินใจจะพอใจในทางเลือกของตนเอง และปฏิบัติตามการตัดสินใจโดยปราศจากสิ่ง
รบกวนไดขณะหนึ่ง อยางไรก็ตามสภาวะหลังการตัดสินใจอาจจะถูกขัดขวางจากอุปสรรคหรือ
โอกาสอันใหม ขั้นตอนที่ 5 สามารถเทียบไดกับขั้นตอนที่ 1 กลาวคือ เหตุการณหรือการสื่อสารที่
ตองการกอใหเกิดการตอบสนองทางลบ ซึ่งเปนสิ่งทาทายใหยอมรับการกระทําอันใหม อยางไรก็
ตาม ขั้นตอนที่ 5 นี้แตกตางจากขั้นตอนที่ 1 ตรงที่แมสิ่งทาทายจะสามารถกอใหเกิดการตอบสนอง
ทางบวกตอคําถามสําคัญคําถามแรก คือการพิจารณาวาเปนความเสี่ยงรายแรงหรือไมหากไม
เปลี่ยนแปลง แมบุคคลจะถูกทาทาย แตก็พอใจที่จะยึดถือการตัดสินใจเดิม เพื่อที่จะรูสึกปลอดภัย
เกี่ยวกับการยืนยันการตัดสินใจ บุคคลจะใหเหตุผลสนับสนุนเพื่อชวยใหไดรับประโยชนและไมเกิด
การสูญเสีย
โดยทั่วไปการสนับสนุนภายหลังการตัดสินใจกอใหเกิดจุดเปลี่ยนแปลงของการตอบ
สนองตอสิ่งทาทาย ดังนั้นจึงมีเหตุการณและการสื่อสารที่ทาทายจํานวนนอยที่จะทําใหบุคคลตอบ
สนองทางลบตอคําถามสําคัญคําถามแรก ดังนั้นบุคคลก็จะแสดงการยืนยันการกระทําเพื่อรักษา
ความสมดุลของการตัดสินใจไมใหเปลี่ยนแปลง
เมื่อบุคคลเริ่มปฏิบัติตามการผูกมัดของการตัดสินใจ ก็อาจประสบกับการตอบสนองทาง
ลบจากสังคมที่เปนความไมเห็นดวยของสังคมตอการตัดสินใจ การตอบสนองทางลบเกิดขึ้นไดทุก
เมื่อ ขั้นตอนที่ 5 ก็จะคงอยูไดก็ตอเมื่อสิ่งทาทายดังกลาวถูกเพิกเฉย ถูกโตแยงหักลาง หรือถูกขัด
ขวางตอตาน เพื่อไมใหรบกวน ทั้งนี้จะไดยืนยันการกระทําที่ไดเลือกไวตอไป
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ขั้นตอน 5 ขั้นดังกลาว จะสมบูรณก็ตอเมื่อเปนการตัดสินใจโดยใชเหตุผล หากการตัดสิน
ใจไมไดเปนการใชเหตุผล ขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4 ก็จะหมดความสําคัญ หรืออาจถูกขามไป
แมเปนการตัดสินใจโดยใชเหตุผล ขั้นตอนตางๆ ของการตัดสินใจก็ไมไดแบงแยกอยาง
ชัดเจน ทั้งนี้ขั้นตอนการตัดสินใจทั้ง 5 ขั้นไมไดสรุปวาผูตัดสินใจจะดําเนินตามลําดับทุกขั้นตอน
การตัดสินใจอาจจะเปนไปตามขั้นตอนตั้งแต 1 ถึง 5 แตก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมา
กลับคืนจากขั้นตอนที่ 3 หรือ 4 ไปยังขั้นตอนที่ 2 โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการตัดสินใจนั้นเปนการ
ตัดสินใจที่ยากลําบาก ดังนั้นขั้นตอน 5 ขั้นของการตัดสินใจนี้ ไมไดเปนกฎเกณฑตายตัววาการตัด
สินใจจะตองดําเนินไปตามแตละขั้น หากแตเปนเพียงกรอบแนวคิดในการวิเคราะหวาผูตัดสินใจ
ตอบสนองตอขอมูลขาวสาร และแลกเปลี่ยนความสมดุลของการตัดสินใจจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีก
ขั้นตอนหนึ่งอยางไร
ป จ จั ย ต า ง ๆ ทางด า นจิ ต วิ ท ยา อาทิ กระบวนการรับ รู การเปลี่ ย นทั ศ นคติ และปฏิ
สัมพันธทางสังคม กอใหเกิดผลที่แตกตางกันในแตละขั้นตอน ตัวอยางเชน ในขั้นตอนที่ 1 แนวโนม
ที่บุคคลจะตอบสนองทางบวกหรือลบตอสิ่งทาทายสวนหนึ่งขึ้นอยูกับปจจัยที่หลากหลายทางดาน
จิตวิทยาสังคมซึ่งเกี่ยวของกับการโนมนาวใจ เชน การรับรูความนาไววางใจของผูทําการสื่อสาร
ความชัดเจนของเนื้อหาสาร และความโนมเอียงทางดานบุคลิกภาพและอารมณ ในขณะที่การเปด
รับสารที่มีความทาทาย ในขั้นตอนที่ 2 จํานวนและเนื้อหาของทางเลือกที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งขึ้นอยูกับ
ปจจัยทางดานการแสวงหาความจํา และการรื้อฟน ในขั้นตอนที่ 3 กระบวนการรับรู ซึ่งเปนการ
ประเมินขอมูลขาวสารจํานวนมากเพื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดไดรับอิทธิพลจากปจจัยตางๆ เชน
การฝกอบรมของผูตัดสินใจดานทักษะการคํานวณความเปนไปได ทักษะและปจจัยตาง ๆ ดังกลาว
มีอิทธิพลตอการเลือกและทางเลือก (Judgment and Choice) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของทฤษฎีการตัด
สิ น ใจเชิ ง สถิ ติ (Statistical Decision Theory) ทฤษ ฎี เ หตุ ผ ลร ว ม (Multiple Attribute Utility
Theory) ทฤษฎีการตัดสินทางสังคม (Social-Judgment Theory) และทฤษฎีการบูรณาการขอมูล
ขา วสาร (Information-Integration Theory) ในขั้น ตอนที่ 4 การพิ จารณาการผูก มั ดน าจะไดรับ
อิทธิพลมาจากความเดนชัดของบุคคลและกลุมที่บุคคลเกี่ยวของดวย และจากปจจัยตางๆ เชน
ดานความดึงดูดของบุคคล และความสัมพันธของกลุม ดวยเหตุนี้ความเขาใจในกระบวนการยอยๆ
ในแตละขั้นตอนของการตัดสินใจจึงเกิดจากการประยุกตขอคนพบที่หลากหลายในดานการรับรู
และจิตวิทยาสังคม
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แนวความคิ ด และกระบวนการการตลาดเพื่ อ สั ง คม (Social Marketing Concept and
Process)
ฟอกซ และคอตเลอร (Fox and Kotler, 1980) ไดอธิบายวาการตลาดเพื่อสังคมเปนการ
ใช แ นวความคิ ด ทางการตลาดเพื่ อ จุ ด ประสงค ในการเปลี่ ย นแปลงสั งคมให เป น ไปในทิ ศ ทาง
ที่ตองการ ซึ่งมีการเพิ่มองคประกอบของแนวความคิดที่ทําใหเกิดความแตกตางไปจากการสื่อสาร
เพื่อสังคม 4 องคประกอบดวยกัน คือ
1. การใชวิจัยทางการตลาด (Marketing Research) เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับตลาดและ
ใชเปนขอมูลวางแผนใหมีแผนงานที่เหมาะสม เชน การวิจัยขนาดของกลุมเปาหมาย, การวิจัยถึง
การแบงกลุมทางการตลาด รวมถึงลักษณะของสวนแบงตลาด (Market Segment) แตละสวนดวย
วามีลักษณะอยางไร ฯลฯ เพื่อจะไดออกแบบแผนรณรงคไดอยางเหมาะสมกับแตละกลุม
2. การพัฒนาสินคา (Product Development) ซึ่งจะมีแนวทางในการพัฒนาสินคา
สําหรับสังคม คือ
2.1 พิจารณาสินคาที่มีอยูแลว หรือสินคาที่มีแนวโนมที่จะงายตอการยอมรับ
ของสังคม
2.2 เมื่อมีความจําเปน นักการตลาดเพื่อสังคมอาจจะตองแสวงหาสินคาใหม
ที่ดีที่สุดในขณะนั้นเพื่อใหตอบสนองความตองการไดมากกวาสินคาที่มีอยูแลวในสังคม
3. การใชสิ่งลอใจ (The Use of Incentives) ตามลักษณะทางการตลาด ถามองจาก
แง มุ ม ของนั ก การสื่ อ สารเพื่ อ สั ง คมแล ว จะเน น หนั ก ไปที่ ก ารออกแบบข า วสารที่ แ สดงถึ ง
คุณ ประโยชน ที่ก ลุ ม เป าหมายจะไดรับ เมื่อเกิดการเปลี่ย นแปลง หรืออัน ตรายที่ จะได รับถ าไม
เปลี่ยนแปลงตามที่นักการสื่อสารเพื่อสังคมตองการ แตสําหรับนักการตลาดเพื่อสังคม นอกจากจะ
ใหความสําคัญที่ขาวสารแลวยังใหความสําคัญกับการใชสิ่งลอใจตาง ๆ เพื่อเพิ่มระดับแรงจูงใจให
มากขึ้นแลว ในที่สุดกอใหเกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงตามมา การใชสิ่งลอใจนี้อาจทําไดหลาย
ลักษณะตามแนวคิดของการสงเสริมการขาย (Sale Promotion) เชน การใหของแถม, ของรางวัล,
การลดราคา เปนตน
4. การอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Facilitation) ซึ่งเปนแนวคิดที่จะทําใหเกิดความ
งายที่ สุดที่ จะทําใหสังคมยอมรับ พฤติก รรม หรือ การเปลี่ย นแปลงทางสั งคมใหมๆ เพราะการ
ตระหนักวามนุษยทุกคนจะตองคํานึงถึงเรื่องอื่นตางๆ เชน เวลาหรือความพยายามในการเปลี่ยน
พฤติกรรมใหมๆ นักการตลาดจึงตองพัฒนาชองทางตางๆ ใหงายตอการตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
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แนวคิ ด ทางการตลาดที่ สํ า คั ญ มากที่ สุ ด แนวคิ ด หนึ่ ง ก็ คื อ การอิ ง ผู บ ริ โภคเป น หลั ก
(Consumer Orientation) ซึ่งการตลาดเพื่อสังคมก็นําแนวคิดนี้มาเปนแนวคิดหลักในการวางแผน
เชนกัน เปนการเริ่มตนวางแผนและจบแผนดวยความตองการของผูบริโภคเปาหมาย (สมาชิกใน
สังคม) เปนหลัก ซึ่งหมายถึงวา กอนและระหวางการวางแผนใดๆ เราจะตองมีขอมูลเกี่ยวกับความ
ตองการของกลุมเปาหมายและรวมถึงลักษณะอื่นๆ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร เชน เพศ
อายุ การศึ ก ษา รายได เป น ต น และลั ก ษณะทางด า นจิ ต วิท ยา เช น แรงจู งใจ ทั ศ นคติ ความ
ตองการ บุคลิกภาพ เปนตน เพราะขอมูลเหลานี้เปนประโยชนตอนักการตลาดเพื่อสังคมในการ
ออกแบบการรณรงคเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมได ตรงตามความตองการของกลุมสมาชิกสังคมโดย
มองที่ขอมูลเหลานี้เปนหลักในการวางแผน
กระบวนการวางแผนการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing Planning Process)
กระบวนการวางแผนการตลาดเพื่ อ สั ง คมนั้ น จะเป น การวางแผนที่ มี ระบบขั้ น ตอน
โดยพัฒนาขึ้นตอนมาจากการวางแผนทางการตลาดโดยปกตินั่นเอง และในแตละขั้นตอนนั้นเปน
การนํ าเอาแนวความคิดทางการตลาดที่ไดกลาวในหัวขอที่แลวมาเปนหลักในการดําเนิน แผน
งานนั่นเอง
ขั้นตอนการวางแผนการตลาดเพื่อสังคมนั้น คอตเลอร (Kotler, 1989) คอตเลอรและลีวี่
(Kotler and Levy, 1973 และ คอตเลอร (Kotler, 1982) สามารถแบงออกไดเปน 7 ขั้นตอนดวย
กัน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

การกําหนดปญหาทางสังคมที่ตองการแกไขหรือเปลี่ยนแปลง (Problem Definition)
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางสังคม (Social Marketing Environment Analysis)
การวางวัตถุประสงคทางการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing Objective)
การแบงสวนตลาดและคัดเลือกกลุมเปาหมาย (Social Market Segmentation and
Selection of Target Adoptors)
5. การเสนอขอไดเปรียบในแตละสวนตลาด (Differential Advantages)
6. การกําหนดกลยุทธทางการตลาด (Marketing Mix Strategies)
7. การนําไปปฏิบัติและการประเมินผล (Implementation and Evaluation)
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ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปญหา (Problem Definition)
ปญหาทางสังคมในแตละสังคมจะมีความแตกตางกันไป กอนที่จะวางแผนการตลาด
เพื่อฝกงาน นักวางแผนจําเปนจะตองกําหนดปญหาที่ตองการจะแกไขในสังคมนั้นๆ เสียกอน เพื่อ
ที่จะไดวางแผนกลยุทธไดถูกตองและเหมาะสมกับปญหา ปญหาทางสังคมในแงมุมของการตลาด
เพื่ อ สั ง คมนั้ น จะเป น ป ญ หาในเรื่อ งของความต อ งการของสั ง คมเป น หลั ก โดยการเน น ที่ ก าร
พยายามแกปญหาหรือผลของความพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการรับรูของสมาชิกสังคม
นี้จะกอใหเกิดการพัฒนาสภาพความเปนอยูของสมาชิกสังคมคุณภาพชีวิต จึงถือเปนจุดมุงหมาย
หลักของนักการตลาดเพื่อสังคมโดยรวมตอไป
ดังนั้น ในเรื่องของคุณภาพชีวิตของแตละสังคม หรือแตละทองที่ (ซึ่งถือเปนปญหาใน
สังคม) จึงมีความแตกตางกันตามสภาพสังคม เชน บางสังคมอาจจะกําลังเผชิญกับปญหาของการ
สูบบุหรี่ ในขณะที่บางสังคมอาจจะกําลังเผชิญกับปญหาจํานวนการตายของเด็กทารกแรกเกิด
เนื่ องจากการดูแลที่ไม ถูก ต อง เป น ตอง จึงเห็ น ไดวาประเทศที่ พั ฒ นาแลวและประเทศที่กําลัง
พัฒนาจึงมีปญหาที่ตองแกไข หรือมีคุณภาพชีวิตที่ตองการปรับปรุงที่แตกตางกันไป โดยวิธีการ
พิจารณาปญหาอาจจะใชเกณฑการพิจารณาดังตอไปนี้ คือ
1. ป ญ หาค อนข างจะรุน แรงในสังคม เชน ที่ ป ระเทศสหรัฐอเมริกามี ผูป วยที่ เป น
มะเร็งจากการสูบบุห รี่ถึง 9 ใน 10 จากจํานวนผูที่สูบบุหรี่ ทําใหปญ หาทวีความรุนแรงมากขึ้น
เปนตน
2. ปญหาที่มีผลกระทบตอสังคมคอนขางสูงและยาวนาน เชน ปญหาการเพิ่มของ
ประชากรโลกอยางยิ่งในประเทศโลกที่สาม อาทิ อินเดีย ไทย เปนตน ซึ่งจะทําใหสังคมไมสามารถ
ตอบสนองความตองการพื้นฐาน เชน อาหาร ยารักษาโรค และที่อยูอาศัย ฯลฯ ใหกับประชากร
จํานวนมากๆ ทั้งยังสงผลกระทบระยะยาวตอชีวิตความเปนอยูในอนาคตอีกดวย
3. ป ญ หาที่ กํ า ลั ง ได รับ ความสนใจของสั ง คมนั้ น ๆ อยู เช น ป ญ หาเรื่อ งสุ ข ภาพ
อนามัยและโภชนาการที่ถูกตอง เปนตน ดังนั้นในแตละสังคมจึงตองกําหนดและระบุปญ หาที่
ตองการจะแกไขใหชัดเจน พรอมทั้งคนหาสาเหตุการเกิดปญหานั้นๆ ใหตรงจุด เพื่อตั้งเปนโจทยที่
นักการตลาดเพื่อสังคมจะตองวางแผนกลยุทธเพื่อแกไข หรือพยายามเปลี่ยนแปลงสังคม จนทําให
ปญหานั้น ๆ คลี่คลายลง
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ขั้น ตอนที่ 2 การวิเคราะห สิ่งแวดล อ มการตลาดเพื่ อสั งคม (Analyzing The Social Marketing
Environment)
หลังจากที่ไดกําหนดปญหาที่เราพยายามจะแกไขแลว ขั้นตอนตอมาคือการวิเคราะห
ปจจัยที่มีผลกระทบตอแผนรณรงคการตลาดเพื่อสังคมเพื่อใชเปนขอมูลวา จะมีโอกาสมากนอยแค
ไหนในการเลือกใชเครื่องมือ หรือสถาบันตางๆ ในการสนับสนุนแผนรณรงคเปลี่ยนแปลงในครั้ง
นั้นๆ หรือจะมีปจจัยใดบางที่เปนอุปสรรคนั้นสามารถใชเทคนิคการรณรงคการใชถุงยางอนามัยใน
ประเทศฟลิปปนส กอนการวางแผนจะมีการพิจารณาถึงเรื่องของสถานการณและทัศนคติทั่วๆ ไป
ของกลุมผูยอมรับเปาหมายวาเปนอยางไรตอการคุมกําเนิด ตอไปคือการพิจารณาดูสถาบัน หรือ
องคกรตางๆ วามีความสามารถมากนอยแคไหนในการกระจายถุงยางอนามัย ในที่สุดกอใหเกิด
การสรุปได วา วิธีที่ดีที่ สุดในการเขาถึงกลุม เป าหมาย คือ ตองดําเนิน แผนรณรงคไปยังองคก ร
เอกชนเพื่อชวยกระจายวิธีการคุมกําเนิดที่ตองงายตอความเขาใจ และไมตองมีกรรมวิธีทางการ
แพทย เช น การใช ถุงยางอนามัย จะมี โอกาสประสบความสําเร็จมากกวาการใชยาคุ ม กําเนิ ด
เปนตน คอตเลอร (Kotler, 1989)
นอกจากการวิเคราะหดังกลาวแลว รูทสซิลด (Rothschild, 1979) ไดเสนอวาแผนการ
รณรงคเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมนั้น มิใชความพยายามในการขายสินคาในลักษณะ
ปกติ จึงทําใหมีขอจํากัดหลายอยางมาเปนอุปสรรคตอความพยายามนั้นๆ รูทซิลดไดสรุปวา กอน
การพัฒนาแผนการสื่อสารการตลาดที่มิใชเชิงธุรกิจนั้น ผูวางแผนควรพิจารณาสิ่งตางๆ ตอไปนี้ ซึ่ง
ถือวาเปนปจจัยสําคัญที่ใชเปนขอมูลพิจารณากอนการวางแผนดวย คือ
1. เรื่องของความเกี่ยวของ (Involvement) ระหวางสถานการณนั้นๆ (สถานการณ
เปลี่ยนแปลง) กับกลุมเปาหมายวาอยูในระดับใดซึ่งจะทําใหทราบวามีความยากงายแคไหนในการ
จะทําแผนรณรงคใหประสบผลสําเร็จเนื่องจากการตลาดในเชิงธุรกิจตน สินคาสวนใหญจะมีระดับ
ความเกี่ยวของอยูในระดับกลางๆ ไมมากหรือต่ําเกินไป จึงทําใหใชเครื่องมือทางการตลาดได
สําเร็จ แตสําหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น การเปลี่ยนแปลงหรือพฤติกรรมที่เราตองการมัก
จะมีระดับความเกี่ยวของที่สูงมาก หรือไมก็ต่ํามากระหวางการเปลี่ยนแปลงกับกลุมเปาหมายการ
มีระดับความเกี่ยวของที่สุดขั้วนี้ ทําให ตองใชความพยายามอยางมากในการผสมผสานอยาง
รอบคอบในเรื่องการใชเครื่องมือ รวมทั้งใชระยะเวลาที่ยาวนานกวาการตลาดในเชิงธุรกิจ
2. รูทสซิลดเห็นดวยกับคอรเลอรในประเด็นการพิจารณาดูวาจะมีผูใหความรวมมือ
สนั บ สนุ น แผนรณรงค นี้ ห รือไม ม ากน อยแค ไหนผู ที่ จะให การสนั บ สนุน นี้ ถื อได วาเป น ตั ว เสริม
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(Reinforcers) ใหแผนประสบความสําเร็จงายขึ้น รวมทั้งพิจารณาถึงผูคัดคานดวยวามีมากนอย
แคไหน การพิจารณาในประเด็นนี้ถือไดวาสําคัญอยางยิ่งที่จะผลักดันใหแผนรณรงคเกิดผลสําเร็จ
เนื่องจากปกติแลวตัวขาวสาร (Message) ที่จะสงไปยังกลุมเปาหมายอาจจะทําใหกลุมเปาหมาย
มองเห็นถึงคุณประโยชนของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไดไมชัดเจนมากนัก ดังนั้นการพิจารณา
ถึงเครื่องมืออื่นๆ เชน กลุมผูสนับสนุนจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง
ขั้นตอนที่ 3 วางวัตถุประสงคทางการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing Objective)
การวางวัตถุประสงคทางการตลาดเพื่อสังคมหมายถึงจุดมุงหมายที่องคกรไดวางแผน
รณรงคเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมตามตองการ หรือมุงหวังใหกลุมเปาหมายกระทําตามการวางวัตถุ
ประสงคนี้จะมีหลักเกณฑในการวางแผนคือ ควรจะมีการเขียนอยางเฉพาะเจาะจง (Specific)
สามารถวัดได (Measurable) และสามารถที่จะกระทําใหสําเร็จได (Attainable) เนื่องจากถาเรา
เขียนวัตถุประสงคอยางกวางๆ เชน เพิ่มคุณภาพชีวิต ปองกันอาชญากรรม ฯลฯ จะไมเปนแนวทาง
ที่ดีในการวางแผนไวนั้นบรรลุวัตถุประสงคหรือไม เนื่องจากไมสามารถจะวัดได
ขั้นตอนที่ 4 การเขารวมตลาดและการเลือกกลุมผูยอมรับเปาหมาย (Market Segmentation and
Selection of Target Adoptors)
องค ก รที่ ตองการเปลี่ย นแปลง จําเป นจะตองให คําจํากัดความ กลุม เปาหมายอยาง
ชัดเจนวาตลาดหรือสังคมนั้นๆ มีกลุมเปาหมายเปนใคร เนื่องจากขอจํากัดทางดานทรัพยากร เรา
จึงตองหาสินคาใหเขากับกลุมเปาหมายที่วางไวได คอตเลอรและลีวี่ (Kotler and Levy, 1973) นั้น
ก็คือการที่นักการตลาดเพื่อสังคมกําหนดกลุมเปาหมาย แยกออกเปนกลุมยอยๆ ซึ่งแตละกลุม ยอย
ของการตลาดจะมีลักษณะแตกตางกัน และสมาชิกที่อยูในกลุมเดียวกันก็จะมีลักษณะตัวแปรบาง
อยางที่เหมือนกัน เชน การใชตัวแปรทางลักษณะทางดานประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ รายได
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เปนตน หรืออาจใชลักษณะทางดานพฤติกรรมมาแบงกลุมเปา
หมายไดเชนกัน วิธีการนี้ เป นแนวคิดในการใชการแบงสวนตลาด ซึ่งเป นขบวนการในการแบง
ตลาดสวนใหญออกเปนสวนๆ ที่แตกตางกันและพัฒนาโปรแกรมการสงเสริมการตลาดสําหรับแต
ละส วนที่ เป น ส วนที่ เราเลื อ กเป น กลุ ม เป าหมาย บลู ม และโนเวลลิ (Bloom and Novelli, 1981)
แนวคิดการแบงสวนตลาด และคัดเลือกกลุมเปาหมายนี้ เปนแนวคิดพื้นฐานทางการตลาดที่นัก
การตลาดเพื่อสังคมนํามาใชเพื่อเพิ่มโอกาสของความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไวนั่นเอง
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ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Analysis)
ซึ่งวิธีการนี้สามารถทําไดโดยการออกวิจัยตลาด เพื่อใหไดขอมูลที่มีประโยชนสําหรับการ
นําออกแบบโปรแกรมตางๆ ใหเหมาะสมนักการตลาดเพื่อสังคมมักจะพบกับปญหาในการรวบรวม
ขอมูลบางอยางเพราะพฤติกรรมทางสังคมมีแนวโนมคอนขางจะซับซอนและปกติมักจะมีตัวแปร
อื่นอยูเบื้องหลังพฤติกรรมนั้นๆ มากมาย บลูม และ โนเวลลิ (Bloom and Novelli, 1981) แนะนํา
วา วิธีการที่ดีที่สุดวิธีการหนึ่งในการใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
คือ การจัดทําการสัมภาษณเชิงกลุม (Focus Group Interview) ถึงแมวาการจัดทําการสัมภาษณ
เชิงกลุมจะเปนกลุมขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลสรุปที่ผิดพลาดไดแตก็เปนวิธีการหนึ่งซึ่งจะให
ขอมูลที่ลึกซึ้งในเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคนี้จะทําใหเราทราบถึงการตอตานการเปลี่ยนแปลงในกลุม
เปาหมาย ทั้งยังใหขอมูลที่เราจะนํามาใชเพื่อแกไขการตอตานนั้นๆ ดวย
ขอมูลที่นักการตลาดเพื่อสังคมจําเปนจะตองวิเคราะหหลังจากที่ไดแบงสวนตลาดแลว
เพื่อใหเกิดความเขาใจในตลาดยอยเปาหมายมากยิ่งขึ้นคือขอมูลตอไปนี้ คอตเลอรและโรเบอรโต
(Kotler and Roberto, 1989)
1. ลักษณะทางสังคมประชากรศาสตร (Sociodemographic Characteristics) เปน
ลักษณะภายนอกของบุคคล เชน ชนชั้นทางสังคม รายได การศึกษา อายุ ขนาดครอบครัว ฯลฯ
2. ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological Profiele) เปนลักษณะภายในบุคคล เชน
ทัศนคติ คานิยม แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ
3. ลักษณะทางพฤติกรรม (Behavioral Characteristics) คือ รูปแบบของพฤติกรรม
เชน นิสัยการซื้อ ลักษณะการตัดสินใจ เปนตน
ขั้นตอนที่ 6 การเสนอขอไดเปรียบที่แตกตางกัน (Differential Advantages)
เนื่องจากแตละสวนยอยตลาดนั้น มีความตองการที่แตกตางกัน มีลักษณะที่เราวิเคราะห
ในขั้นตอนที่ 5 แตกตางกันเพื่อเขาถึงกลุมแตละกลุมไดอยางเหมาะสม ดังนั้นจึงจําเปนจะตองมีวิธี
การในการเสนอขอเสนอตอกลุมตางๆ แตกตางกันไปดวย ขอไดเปรียบที่จะนําเสนอในแตละสวน
ยอยตลาดจะตองเปนไปตามมุมมองของผูบริโภคเปาหมายเปนหลัก ทั้งนี้การพิจารณาหาขอเสนอ
ควรพิจารณาวาองคประกอบอะไรในการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้สามารถนํามาเปนขอ
เสนอที่เปยมดวยคุณคาในใจของกลุมผูบริโภคเปาหมายแตละกลุม เชน การวางแผนครอบครัว
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กลุมที่แตงงานมีบุตรแลวตองการวิธีการคุมกําเนิดที่เสนอประโยชนของการมีชีวิตครอบครัวที่มี
ความสุขเมื่อมีบุตรจํานวนนอย โดยสินคาที่ตองการมักจะเปนการทําหมันมากที่สุด และการใช
ยาคุมกําเนิดรองลงมาแตสําหรับกลุมเพิ่มเริ่มแตงงาน ขอเสนอที่มีคุณคาและเปนที่ตองการ คือ
การมีลูกเมื่อพรอม จะกอใหเกิดชีวิตครอบครัวที่อบอุนตามมา สินคาที่จะใชเสนออาจเปนถุงยาง
อนามัยเปนอันดับ1 ที่ตองการ รองลงมาคือยาคุมกําเนิด เปนตน
ขั้นตอนที่ 7 การวางแผนกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing Strategies
Planning)
หลังจากที่นักการตลาดเพื่อสังคมรูถึงปญหา หรือรับรูความเปลี่ยนแปลงที่สังคมตองการ
มีการวิเคราะห ถึงปจจัยแวดลอมที่จะมีอิท ธิพ ลตอการวางแผน มีการตั้งวัตถุประสงค ที่ชัดเจน
เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได รวมทั้งมีการวิเคราะหขอมูลกลุมผูยอมรับเปาหมายจนรูจักกลุม
เหลานี้อยางดีแลววาควรจะนําขอเสนอในลักษณะใด เสนอใหเหมาะตอกลุมเปาหมายแตละกลุม
ขั้นตอนตอไปนี้เปนขั้นตอนการวางแผนกําหนดกลยุทธการตลาดที่จะชนะใจ หรือเพื่อกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับแตละกลุม
ในขั้นตอนนี้จะประกอบไปดวย กลยุทธยอ ยหลายๆ กลยุทธซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทาง
การตลาดในเชิ งธุรกิ จ คือ เรื่องของ 4 P’s (Product, Price, Place, Promotion) คื อ การพั ฒ นา
สินคา ดังนั้น หลังจากที่เราไดใหคําจํากัดความสินคาทางสังคมของเราวา สินคาหลักคืออะไร นัก
การตลาดเพื่อสังคมจะตอพยายามที่จะสรางสินคาในเชิงความคิดและการปฏิบัติใหกลายเปนสิน
คาที่จับตองได หรือบริการที่มองเห็นไดชัด ซึ่งสามารถจะหาซื้อได และตอบสนองตอวัตถุประสงคที่
เราวางไวได คอตเลอร และซอลทแมน (Kotler and Zaltman, 1971) เพื่อความงายในการขายแต
ถาทําไมไดก็อาจจะออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่กลาวมาแลวก็ได ดังนั้น สินคาอาจจะออกได
ในหลายๆ รูปแบบ เชน สินคาจับตองได บริการ ความคิด ตัวบุคคล ตัวองคกร การกระทํา พฤติ
กรรม เปนตน ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในแตละแผนงาน
แนวคิดในการพัฒนาสินคาทางสังคมที่คอตเลอร และโรเบอรโต (Kotler, and Roberto,
1989) นําเสนอถือเปนแนวคิดที่สําคัญที่เพิ่มโอกาสที่ทําใหแผนการเปลี่ยนแปลงสังคมประสบผล
สําเร็จได
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นักการตลาดเพื่อสังคมอาจจะทําการสราง หรืออกแบบสินคาทางสังคมเพื่อใชเปนแนว
ทางในการแกไขปญหาใหเหมาะสม หรือเพื่อใชเปนเครื่องมือ (ในลักษณะของสินคาที่จับตองได
หรือบริการ) ในการตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย ในกรณีที่ความตองการนั้นยังไมได
รับการตอบรับ หรือปญหาที่กลุมเปาหมายรับรูนั้นยังไมไดรับการแกไข หรืออาจจะออกแบบสินคา
ที่ดีที่ไมมีอยูในสังคม นํามาเสนอตอกลุมเปาหมายแตละกลุม เพื่อกอใหเกิดการรับรู เกิดทัศนคติที่
ดี และในที่สุดสามารถชักจูงใจกลุมเปาหมายใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังที่นักการตลาดเพื่อสังคม
ตองการได
การกําหนดกลยุทธราคา หมายถึง การลงทุนที่ผูซื้อจะตองยอมรับเพื่อใหไดมาซึ่งสิน
คาที่ตองการ ราคาที่เราตองพิจารณาถึงคือราคาที่เปนจํานวนเงิน (Money Costs) ราคาคาเสีย
โอกาส (Opportunity Cost) ราคาตองสูญ เสี ย พลังงาน (Energy Costs) ราคาในการเสี ย เวลา
(Time Costs) และราคาทางดานจิตใจ (Psychic Costs) ในการตั้งราคาสินคาทางสังคมนั้น เรา
ต องตั้ งอยู บ นพื้ น ฐานที่ วาสมาชิ ก ในกลุม เป าหมายของเราจะมี การวิเคราะห ถึงการลงทุ น ผล
ประโยชน ที่ จะได รับ (Cost-Benefit Analysis) ทุ กครั้งเมื่ อจะพิ จารณาวาเขาควรที่จะลงทุน เงิน
เวลา พลังงานและอื่นๆ ในเรื่องนี้หรือไม คอตเลอร และซอลทแมน (Kotler and Zaltman, 1971)
โดยนําคุณประโยชนที่เขาจะดรับจากความพยายามเปลี่ยนแปลงตามที่นักการตลาดเพื่อสังคม
ตองการมาเปรียบเทียบกับการลงทุนตางๆ ที่เขาตองเสียวาสวนใดจะมากกวากันหรือการลงทุน
ครั้งนี้จะคุมคาหรือไม ในหลักของการตลาดเพื่อสังคม บางครั้งกลุมเปาหมายไมจําเปนจะตองใช
เงินซื้อสินคาหรือบริการหรือความคิดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชน การเลิกสูบบุหรี่ แตราคา
ในทีนี้มักจะเปนเรื่องของเวลา พลังงาน และจิตใจมากกวาที่กลุมเปาหมายจะตองลงทุนใหความ
สนใจในขอมูลของแผนรณรงคที่ออกแบบมา หรือลงทุนเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อให
ผลประโยชนที่ผูบริโภคคิดวาจะไดรับจากการเปลี่ยนแปลงนี้มีมากกวาการลงทุนที่ผูบริโภคแตละ
คนจะตองลงทุน ขาวสารที่จะนํามาเสนอควรจะตองงายตอการใหความสนใจและงายตอการเขา
ใจ และชองทางที่จะใชตองเขาถึงกลุมเปาหมายอยางมากที่สุดและดีที่สุดดวย การวางแผนจะตอง
คํานึงถึงการทําใหสมาชิกกลุมเสียเวลาเสียพลังงานและเสียสภาพจิตใจใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได
กลยุทธการวางสินคา คือ การกําหนดชองทางวิธีการจําหนายหรือจัดสงสินคาไปสูก ลุม
เปาหมาย ในแงมุมของการตลาดเพื่อสังคม การวางสินคา หมายถึง การจัดทําใหสินคานั้นมีอยู
ตามรานค าตางๆ ที่ จะสามารถนําสิน คาไปเขาถึงไดอาจจะจัดโดยผานทางองคก รรัฐบาลหรือ
เอกชนก็ได ซึ่งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจที่มีอยูในตัวสมาชิกสังคมใหกลายเปนการ
กระทําแทน ดังนั้น เราจะตองมีการเลือกใชตัวกลางที่เหมาะสมเพื่อจัดจําหนายสินคา หรือเพื่อทํา
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ใหสินคาแพรกระจาย รวมถึงวิธีการใดๆ ที่จะบังคับใหตัวกลางเหลานี้ใหมาชวยสนับสนุนองคกร
และสินคานั้นๆ ดวย บลูม และโนเวลลิ (Bloom and Novelli, 1981) ชองทางการแพรกระจายจะ
ตองเปนชองทางที่สอดคลองเหมาะสมกับสินคา และงายตอการที่กลุมเปาหมายจะมาหาซื้อสินคา
ไปใช
กลยุทธการสงเสริมสินคา คือ การกําหนดกลยุทธและกลวิธีในการสื่อสารเพื่อชักจูงใจ
ใหผูรับ หรือผูบริโภคคุนเคยกับสินคา ยอมรับสินคา และมีความตองการในสินคา การสงเสริมสิน
คานี้จะประกอบไปดวยการใชโฆษณา การขายตรงการประชาสัมพันธ และการสงเสริมการขาย
เชนเดียวกับการตลาดโดยปกติ กิจกรรมเหลานี้สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการจะเพิ่มประ
สิทธิภาพของแผนรณรงค ดังนั้นนักการตลาดตองกําหนดจํานวนของทีมงาน ขอบเขตของผูขายแต
ละเขต รวมถึงการจูงใจผูขายเหลานี้ อาทิ การกําหนดจํานวนพนักงานที่จะออกไปกับรถทําหมัน
ชายฟรีมีจํานวนกี่คนตอกี่คัน จํานวนทั้งสิ้นกี่คัน แตละคันรับผิดชอบเขตใดบาง และรางวัลตอบ
แทนบุคคลเหลานี้คืออะไร เปนตน ในสวนของงานประชาสัมพันธ นักการตลาดเพื่อสังคม สามารถ
ใชเครื่องมือตางๆ ซึ่งจะทําใหการขายสินคา หรือบริการ หรือความคิดงายขึ้น เปนที่เขาใจยิ่งขึ้น
และมีทัศนคติที่ดีตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เราตองการมากขึ้น เชน การเขียนบทความเกี่ยว
กับการวางแผนครอบครัว การรายงานสถิติผูปวยโรคมะเร็งเพราะบุห รี่ เป น ตน การจัดทํ าการ
สงเสริมการขาย แงของการจัดทํ าเหตุการณ พิเศษตางๆ ขึ้น จะกอใหเกิดความนาสนใจและที่
สําคัญคือ กอใหเกิดการกระทําหรือพฤติกรรมได เชน การทําหมันฟรี การแจกถุงยางอนามัยฟรี
สําหรับการโฆษณาถือไดวาเปนสวนที่สําคัญอยางหนึ่งตอการวางแผนรณรงคใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงสังคมเพราะอิทธิพลสรางความชักจูงใจไดสูง การเลือกจุดจับใจ (Appeals) ของการโฆษณา
และการเขีย นขอความโฆษณา (Copy Writing) การเลื อ กสื่อ โฆษณาที่ เหมาะสม การเลือ กลง
โฆษณาตามเวลา สิ่งเหลานี้ลวนเปนกลยุทธที่ตองการวางแผนในการโฆษณาทั้งสิ้น คอตเตอรและ
ซอลทแมน (Kotler and Zaltman, 1971) แมนนอฟ (Manoff, 1985) แนะนําการออกแบบขาวสาร
วาควรจะตองสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคแตละกลุม และที่สําคัญที่สุดคือ ขาวสารนี้จะ
ตองเอาชนะแรงตอตานการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นตอสมาชิกแตละคน หรือของสังคมโดยรวม
ใหไดดวย นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะที่สําคัญอีกประการหนึ่งดานการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
ตอสมาชิกแตละคน หรือของสังคมโดยรวมใหไดดวย นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะที่สําคัญอีกบาง
ประเด็นจากผูเชี่ยวชาญ คือ แมคคอนี่ และอเล็กซานเดอร (อางใน Fox and Kotler, 1980) ที่สรุป
ไดดังนี้
1. การสรางสรรคตองชัดเจน มีประโยชนและเปนขาวสารที่มีความเดน
2. ตองมีการใชสื่อ ตารางเวลา ในการเขาถึงผูรับดวยความถี่ที่เหมาะสม
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3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตองชัดเจนวาใหเปลี่ยนอะไรในขาวสารแตละชิ้น
4. ควรจะใชแผนรณรงคที่ เป น แผนระยะยาวเพื่ อกลุม เป าหมายจะไดมีเวลาในการ
พิจารณาที่ยาวขึ้น
นอกจากกลยุ ท ธ 4P’s ที่ เป น พื้ น ฐานของการกํ า หนดกลยุ ท ธ ท างการตลาดแล ว
คอตเลอรและโรเบอรโต (Kotler and Roberto, 1989) ยังไดมีการแนะนําในการใชกลยุทธอื่นเพิ่ม
เติมอีก 3P’s เพื่อประสิทธิภาพที่มากขึ้นในการจะแพรกระจายการใหบริการหรือแนวคิดทางสังคม
คือ
1. ตัวบุคคล (Personnel) ที่จะทําหนาที่ ในการชวยขยายความคิดและสิน คาทาง
สังคมที่อาจจะไมใชตัวพนักงานขายโดยตรง อาจจะเปนบุคคลที่คุนเคยและมีอิทธิพลตอกระบวน
การทางความคิดและพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย เชน ผูนําความคิดในทองถิ่นตามหลักแนว
ความคิดทางการสื่อสารแบบสองจังหวะ
2. การนําเสนอ (Presentation) คือ การหาองคประกอบตางๆ ที่จะมานําเสนอให
กลุมเปาหมายไดเห็นชัดเจน หรือสัมผัสไดเพื่อกอใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น เชน การสาธิตการใช
ยาคุมกําเนิด เปนตน
3. ขบวนการ (Process) คือขั้นตอนที่กลุมเปาหมายจะตองการการกระทําเพื่อใหได
มาซึ่งสินคาเพื่อสังคมจะตองกอใหเกิดขั้นตอนที่สั้นและงายที่สุดเพื่อชักจูงใจใหเกิดความพยายาม
ในการใหไดมาซึ่งสินคานั้น
ขั้นตอนที่ 8 การปฏิบัติตามแผนงานและการประเมินผล (Implementation and Evaluation)
ขั้นตอนสุดทายคือ การดําเนินการตามแผนงานที่วางไวแลวทําการควบคุมแผนงานให
เปนไปตามวัตถุประสงคและในที่สุดก็ทําการประเมินผลแผนงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม
เชน วิจัยการตอบสนองตอแผนรณรงคการตลาดเพื่อสังคม โดยการวิจัยถึงผลกระทบที่แผนรณรงค
มีตอกลุมเปาหมายวาเปนไปตามวัตถุประสงคืหรือไม เชน วิจัยการตอบสนองตอแผนรณรงควิจัย
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อทราบถึงปญหาหรืออุปสรรคและนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงแผน
กลยุทธทางการตลาดเพื่อสังคมตอไป
จะเห็นไดวาจากการเริ่มพัฒนาแนวคิดทางการตลาด มาเปนการใชการตลาดเพื่อสังคม
จนถึงกระบวนการวางแผนทางการตลาดเพื่อสังคมดังที่กลาวมาแลวขางตน ทําใหสามารถสรุป
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แนวความคิดและลักษณะที่สําคัญของการตลาดเพื่อสังคมไดดังนี้คอ คอตเลอร และแอนเดรียสัน
(Kotler and Andreason, 1991)
1. การแลกเปลี่ยนมีบทบาทสําคัญ การตลาดจําเปนตองกอใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ผูบริโภคจะพิจารณาถึงการลงทุนและประโยชนที่ตนเองจะไดรับในแตละทางเลือก (Alternative) ที่
จะกระทําใหสถานการณการตลาดเพื่อสังคม การแลกเปลี่ยนยอมตองเกิดขึ้นเชนเดียวกัน แตการ
แลกเปลี่ยนนี้คอนขางจะซับซอน และเปนสวนตัว โดยตองมีการคาดการณลวงหนาไวดวย เพราะ
เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางสังคมของสมาชิกแตละคน ดังนั้นนักการตลาดเพื่อสังคมจะ
ตองทราบวาใครแลกเปลี่ยนสิ่งใดกับใคร เชน ความเปนคนมีสุขภาพดี นําไปแลกเปลี่ยนกับความ
พยายามแสวงหาอาหารที่มีคุณคารับประทาน โดยผูเสนอคือองคกรใดองคหนึ่ง ผูซื้อคือสมาชิก
กลุมใดกลุมหนึ่งในสังคม
2. นักการตลาดเพื่อสังคมตองมีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงขอเสนอไดตลอดเวลา
เมื่อขอเสนอตอสมาชิกในสังคมนั้นๆ (ซึ่งอาจหมายถึงพฤติกรรมทางสังคมที่ตองการใหสมาชิก
สังคมเปลี่ยน หรือสินคาใดทางสังคมที่ตองการใหสมาชิกสังคมใช) ไมเปนดังที่สมาชิกสังคมคิด
หรือรับรู หรือตองการ เนื่องจากการตลาดเพื่อสังคม ดําเนินไปตามแนวความคิดการอิงผูบริโภค
เปนหลักดังนั้น ขอเสนอตองเปนไปตามที่ผูบริโภคคิด
3. การตลาดเพื่อสังคมเปนการเนนถึงกิจกรรมที่ตองสอดคลองกัน กลุมเปาหมาย
ของเราส ว นใหญ ไม ต อบสนองต อ กิ จ กรรมของนั ก การตลาดเพื่ อ สั ง คม เพราะเขาเห็ น ว า ผล
ประโยชนที่ไดรับนอยเกินไป หรือตองการลงทุนมากเกินไป ดังนั้น เพื่อใหมองเห็นวาประโยชนมาก
กวาการลงทุนมากเกินไป ดังนั้น เพื่อใหมองเห็นวาประโยชนมากกวาลงทุน นักการตลาดเพือ่ สังคม
จําเปนจะตองวางกิจกรรม หรือใชเครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลายอยางสอดคลองกัน
4. การวิจัยตลาดเปนสิ่งที่จําเปนมาก การที่เราจะวางแผนรณรงคเพื่อกอใหเกิดการ
เปลี่ยนสังคมโดยการใชตลอดใหไดผลนั้นเราตองมองไปถึงความตองการของกลุมเปาหมายเปน
หลักในการวางแผน ดังนั้น การใหไดมาซึ่งขอมูลเหลานี้ การวิจัยตลาดจึงเปนเรื่องที่จําเปนเพื่อใช
เปนเครื่องมือในการคนหาขอมูลที่สําคัญ นอกจากนี้ การวิจัยนับเปนเครื่องมือที่สําคัญในการที่จะ
ประกันวา กลยุทธที่เราไดวางไวนั้นเปนกลยุทธที่เหมาะสมดีแลว โดยการใชวิจัยเปนเครื่องมือ
ทดสอบ และควรจะกระทําตลอดการวางแผนเพื่อทําใหแนใจวากลยุทธการตลาดกําลังดําเนินไป
อยางราบรื่น
5. การใชการแบงสวนตลาด (Market Segmentation) เปนเครื่องมือในการวางแผน
เนื่องจากนักการตลาดเพื่อสังคมสวนใหญ จะมองเห็นถึงปญ หาเรื่องความหลากหลายในกลุม
เปาหมายหรือกลุมเปาหมายกวางเกินไป จึงใชวิธีการแบงกลุมออกเปนกลุมยอยๆ แลวางแผนกล
ยุทธที่แตกตางกันเพื่อใหเหมาะกับแตละกลุม นอกจากนี้การใชลักษณะภูมิหลังประชากรเปนฐาน
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ในการแบงตลาดอาจไมเพียงพอสําหรับการตลาดเพื่อสังคมเนื่องจากความซับซอนของปญหาที่
ตองการจะแกไขรวมทั้งเปนเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเปนสวนใหญ ดังนั้นควรจะมีการแบงสวนตลาดโดย
ใชฐานอื่นๆ ประกอบดวย เชน การใชพฤติกรรม ใชลักษณะทางจิตวิทยา เปนตน
6. ตองมีการคํานึงถึงผลที่จะตองดีท่ีสุด นักการตลาดที่ดีตองคํานึงเสมอวา จุดมุง
หมายของเราคือ การมีอิทธิพลเหนือพฤตกรรมและตระหนักเสมอวา เรามีทรัพยากรจํากัดในการที่
จะกระทําวางแผน ดังนั้น ผูวางแผนจะตองใหความสําคัญกับประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ของ
ทุกๆ สิ่งที่เขาจะกระทําและวางแผน
7. นักการตลาดเพื่อสังคมจะตองรับผิดชอบในแผนที่วางไว และเชื่อวาการเปลี่ยน
แปลงหรือพฤติกรรมที่เราตองการใหกลุมเปาหมายกระทํานั้น เปนสิ่งที่จําเปนและถูกตองเหมาะ
สมดีแลว ซึ่งเทากับวาเปนการผูกมัดตัวเองตอการวางแผนนั้นๆ
8. มีความเต็มใจที่จะเสี่ยงอยางมีเหตุผล นักการตลาดเพื่อสังคมตองตระหนักเสมอ
วา เรากําลังวางแผนในสิ่งที่เกี่ยวกับจิตใจของกลุมเปาหมาย แมวาเราใชการวิจัยคนหาขอมูลมาก
เทาไร ก็ตามแตจิตใจของมนุษยนั้นเราไมสามารถเขาใจไดอยางถองแท ยิ่งถาเปนพฤติกรรมทาง
สังคมที่สําคัญและซับซอน หรือมีความรูสึกผิดปะปนอยูดวยแลว ยิ่งทําใหวางแผนกลยุทธไดยาก
มากขึ้น ผลที่อาจจะออกมา 2 ประการ คือ 1. การตระหนักวาบางสวนหรือบางสิ่งที่เราคาดหวังให
กลุมเปาหมายกระทําอาจลมเหลว และ 2. สิ่งแวดลอมในสังคมอาจเปลี่ยนแปลง หรือเราอาจจะรู
จักไมดีพอ หรือทํานายคาดเดาไมได ดังนั้น เราตองเขาใจวา การวางแผนนี้เทากับเปนการทดลอง
ไมอาจมีกลยุทธใดที่ดีที่สุด ความลมเหลวอาจจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ไดเพราะฉะนั้นนักการตลาดเพื่อ
สังคมที่ดี ควรที่จะออกแบบแผนกกลยุทธที่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขไดดวย
กลาวโดยสรุปแลว แนวความคิดและกระบวนการในการวางแผนการตลาดเพื่อสังคมนั้น
คอนขางจะคลายคลึงกับการตลาดโดยทั่วๆ ไป มีการดึงเอาแนวความคิดที่สําคัญทางการตลาดมา
ใชวางแผนกลยุทธการเปลี่ยนแปลงสังคม เชน การแบงสวนตลาด การอิงผูบริโภคเปนหลัก การ
วิจัยตลาด การประเมินการลงทุนและผลประโยชนที่จะไดรับของกลุมเปาหมายเปนตน แตอยางไร
ก็ตามการตลาดเพื่อสังคมจะเปนงานที่ทาทาย และซับซอนมากกวาการวางแผนการตลาด เพื่อ
ขายสินคาใดสินคาหนึ่งในเชิงธุรกิจ เพราะนักการตลาดเพื่อสังคมจําเปนจะตองทํางานกับจิตใจ
ของมนุษย และทํางานกับพฤติกรรมทางสังคมที่เขาใจไดยาก นอกจากนี้ สินคาทางสังคมสวน
ใหญ มักจะเปนสินคาในเชิงความคิด ซึ่งกลุมเปาหมายมองเห็นภาพไมชัดเจน ทั้งยังตองมีความ
พยายามอยางยิ่งที่จะเอาชนะแรงตอตานการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมักจะเปนเรื่องของการยอมรับ การ
รับรู ทัศนคติ และความเชื่อเดิมที่สังคมนั้นๆ มีอยูและยิ่งจะยากมากขึ้นถาเปนการเปลี่ยนแปลง
กลุมคนมิใชคนเดียว ซึ่งมีการลงทุนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงคานิยม และพฤติกรรมมากเทาไรยิ่งมี
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แรงตอตานการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเทานั้น ดังนั้นการตลาดเพื่อสังคมจะทํางานไดดีที่สุดเมื่อชนิด
ของการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับไมลึกนึก คอตเลอร (Kotler, 1982)
นักการตลาดเพื่อสังคมจะตองใชขอไดเปรียบแนวคิดนี้ในเรื่องของการใชการวิจัย และ
การวางกลยุทธ คนหาความตองการที่แทจริงของสังคม และคนหาความเปลี่ยนแปลงที่สมาชิก
สังคมตองการและยอมรับไดอยางจริงจัง ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสังคม ไมวาจะเปนใน
รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงดานความรู การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติ
กรรมที่เคยกระทํามา ลวนแลวแตมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาสังคม หรือประเทศนั้นๆ ใหดีขึ้น ซึ่งการ
พัฒนาสังคมหรือประเทศนั้น มีหลากหลายแนวความคิดที่นํามาใชทําแผนรณรงคเพื่อกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงสังคมในอดีตนั้นออกมาในลักษระใชแนวความคิดทางการสื่อสารมาวางกลยุทธ
โดยใชทฤษฎีทางการสื่อสารมาเปนหลักในการเปลี่ยนแปลง แผนรณรงคลักษณะนี้มีจุดเริ่มตนมา
จากแผนรณรงคที่ตองการจะใหขอมูลขาวสารที่สมาชิกในสังคมควรจะรูภายใตกระบวนการชักจูง
ใจ และการเผยแพรกระจายขอมูล
การตลาดเพื่อสังคมเปนแนวความคิดที่ใชการตลาดเปนเครื่องมือชวยใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงสังคมในระดับตางๆ ตั้งแตระดับพฤติกรรมตอเนื่อง โดยใชหลักเกณฑและกลยุทธทางการ
ตลาดเชนเดียวกับการตลาดดั้งเดิม คือ มีการวิจยั ตลาด และผูบริโภคเพื่อคนหาขอมูลที่สําคัญมา
เปนพื้นฐานในการวางแผน การนําความคิดการอิงผูบริโภคเปนหลักใช การแบงสวนตลาดใหเล็ก
ลง เพื่อความสะดวกในการวางแผนแตละแผนใหเหมาะสม และสอดคลองกับสวนตลาดยอยแตละ
สวน การพัฒนาสินคาใหเหมาะสมและเปนที่ตองการ การใหความสะดวกสบายตอกลุมเปาหมาย
ใหมากที่สุด การใชตัวกระตุนที่เปนสิ่งลอใจใหเกิดการกระทํา รวมถึงการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ เปนขั้นตอนซึ่งทําใหงายตอการควบคุมและเปลี่ยนแปลงแผนเมื่อจําเปนซึ่งอาจกลาวไดวา
การตลาดเพื่อสังคมถือเปนแนวความคิดหนึ่งที่นาจะนํามาใชเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติไป
ในทิศทางที่เราตงการโดยผานทางการเปลี่ยนแปลงสังคมในระดับตาง ๆ
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอบุคคล
แนวคิดเกี่ยวกับผูสงสาร (Source)
พั ช นี เชยจรรยา และคณะ (2538) กล า ววา ผู ส งสาร (Sender or Source) คื อ บุ ค คล
หรือกลุมบุคคลที่เปนผูริเริ่ม เริ่มตนสงสารไปใหอีกบุคคลหนึ่ง หรือเปนผูทําหนาที่สงสารผานชอง
ทางสารไปยังผูรับสาร ดังนั้นผูสงสารจึงมีบทบาทในการชี้นําวาพฤติกรรมการสื่อสารในสถาน
การณหนึ่งๆ นั้นจะเปนไปในรูปใดและมีผลอยางไร
ผูสงสารจึงเปนองคประกอบสําคัญของกระบวนการสื่อสาร ซึ่งมีสวนกําหนดประสิทธิผล
ของการสื่อสาร
พรสิท ธิ์ พั ฒ ธนานุ รัก ษ (2526) กลาววา ผูสงสารที่ ดีตองมีความพรอมในการสื่อสาร
กลาวคือ จะตองเปนบุคคลที่มีความนาเชื่อถือ มีความรับผิดชอบในสาร เขาใจวัตถุประสงคของ
การสื่อสาร ควบคุมความรูสึกและความเชื่อมั่นของตนเองขณะสื่อสารได พฤติกรรมการสื่อสารที่
สอดคลองกับเนื้อหาสาร นอกจากนี้ตองประกอบไปดวยปจจัยที่สนับสนุนประสิทธิผลของการ
สื่อสาร อีก 4 ประการ คือ
1. ทักษะในการสื่อสาร หมายถึง ความชํานาญหรือความสามารถในการสื่อสารทั้ง
ทักษะในการเขารหัส ถอดรหัสสาร และการคิดเชิงวิเคราะห กอนที่จะสงสารผานชองทางสารไปยัง
ผูรับ เพราะทักษะเหลานี้ชวยใหผูสงสารวิเคราะหจุดประสงคและเจตนาของการสื่อสารไดเหมาะ
สมและพรอมที่จะถายทอดไปยังผูรับสารอยางมีประสิทธิภาพ
2. ทัศนคติในการสื่อสาร หมายถึง ทัศนคติของผูสงสารมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ
การ สื่อสาร ทั้งนี้เพราะทัศนคติดังกลาวเปนตัวกําหนดทาทีของผูสงสารในการสื่อสาร โดยผูสงสาร
จะประสบความสําเร็จในการสื่อสารเพียงไรขึ้นอยูกับทัศนคติที่มีตอตนเอง ตอสาร และตอผูรับสาร
3. ระดับความรู ผูสงสารที่มีความรูในเนื้อหาสาระของเรื่องที่จะสื่อสาร และมีความรู
เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารเปนอยางดี ก็จะสงผลใหเกิดความแจมชัด และความเขาใจที่ปรากฏ
กับผูรับสาร ทั้งนี้เพราะผูสงสารสามารถชี้แจง อธิบายไดโดยไมสับสน วกวน และมีความตอเนื่อง
4. สถานภาพในระบบสังคมและวัฒนธรรม กลาวคือ การที่ผูสงสารมีความเขาใจใน
สถานภาพในระบบสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางดี ยอมสงผลใหเขามีอิทธิพลตอการสื่อสารได
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มาก เพราะผูสงสารสามารถปรับใช หรือดัดแปลงวิธีการสื่อสารใหเหมาะสมกับการยอมรับของ
ผูรับสารได
ในด า นความน า เชื่ อ ถื อ ของผู ส ง สาร (Source Credibility) อรวรรณ ป ลั น ธน โอวาท
(2537) กลาววา ความนาเชื่อถือ เปนคุณลักษณะภายนอกของผูสงสารซึ่งเปนที่ยอมรับของผูรับ
สาร ความน า เชื่ อ ถื อ ขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย 2 ประการ คื อ ความสามารถ หรื อ ความชํ า นาญ
(Competence or Expertness) และความนาไววางใจ (Trustworthiness) ปจจัยทั้ง 2 ประการนี้
ผูรับสารตองรับรู (Perceive) วามีอยูในตัวผูสงสาร ความนาเชื่อถือนี้ไมใชสิ่งที่ผูสงสารจะประกาศ
ใหผูอื่นทราบแลวไดรับการยอมรับ หากแตเปนสิ่งที่ผูรับสารมองเห็น รับรู และเชื่อ
จากการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่เกิดจากการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
พบวา ผูที่มีความนาเชื่อถือสูงในสายตาของผูรับสาร จะบรรลุผลทางการสื่อสารมากกวาผูสงสารที่
มีความนาเชื่อถือต่ํา
Hovland, Janis และ Kelly (1953) กลาววา ความนาเชื่อถือประกอบดวย ความเชี่ยว
ชาญ ความนาไววางใจ และความสามารถในการแสดงหลักฐาน
Bettinghaus (1980) กลาววา ปจจัยที่มีผลตอความนาเชื่อถือของผูสงสารมี 3 ประการ
คือ
1. ความปลอดภัยหรือความนาไววางใจของผูสงสาร ไดแก ลักษณะของผูสงสารที่มี
ความเปนมิตร ไมเห็นแกตัว มีความยุติธรรม มีความจริงใจ มีจริยธรรม ใหอภัย เปนตน
2. คุณลักษณะของผูสงสาร ไดแก ความประทับใจของผูรับสารที่มีตอความสามารถ
ของ ผูสงสาร เชน การมีประสบการณ การมีอํานาจ ความฉลาด ความเชี่ยวชาญของผูสงสาร
เปนตน
3. บุคลิกภาพของผูสงสาร ไดแก ความเปนกันเองกับผูรับสาร ความคลองตัวของผูสง
สาร ความกระตือรือรน เปนตน
นอกจากนี้ สถานภาพก็เปนตัวกําหนดความนาเชื่อถือของผูสงสารดวย กลาวคือ
1. บุคคลที่เปนผูสงสารที่มีสถานภาพสูงกวาผูรับสาร สถานภาพจะทําใหบุคคลนั้นเปน
ผูที่มีความนาเชื่อถือสูง
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2. บุคคลที่เปนผูสงสารอาจมีสถานภาพสูงแตมีความนาเชื่อถือต่ํา หรือในทางตรงขาม
อาจมีสถานภาพต่ําแตมีความนาเชื่อถือสูง
ในขณ ะที่ Berelson, Lazarsfeld และ McPhee (1954) กล า วว า ผู ส ง สารที่ มี คุ ณ
ลักษณะเปนผูนําความคิดเห็น จะไดรับความเชื่อถือจากผูรับสาร แมผูสงสารจะไมไดมีสถานภาพ
ทางสังคมสูงกวาผูรับสารแตอยางใด
สวน Jacobson (Miller และ Burgoon, 1973) กลาววา อํานาจสามารถมีอิทธิพลเหนือ
พฤติกรรมเมื่อบุคคลมีการสื่อสารระหวางกันและกันดังนี้
1. จํานวนของการสื่อสารสัมพันธกับความมีอํานาจ ในสถานการณที่มีการสื่อสารใดๆ
ก็ ต าม หากบุ ค คลคนหนึ่ ง สามารถสื่ อ สารได ม ากจนแทบจะผู ก ขาด กล า วได ว า
บุคคลผูนั้นมีอํานาจมากกวาผูอื่น และจะมีอิทธิพลเหนือผูอื่นดวย
2. ในสถานการณที่มีการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ บุคคลที่มีขอมูลมากเกี่ยวกับเรื่อง
นั้นจะเปนผูที่มีอํานาจมากที่สุด
3. ยิ่งผูสงสารสามารถตอบสนองความตองการของผูรับสารไดมากเพียงใด ผูสงสารก็
ยิ่งมีอิทธิพลมากเพียงนั้น ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหผูรับสารกอนเริ่ม
การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
4. ยิ่งผูสงสารเคยประสบความสําเร็จมาในอดีตมากเทาใด และผูรับสารไดทราบขอมูล
นี้ ผูสงสารก็จะยิ่งถูกมองวามีอํานาจมากขึ้นเทานั้น แสดงวาอํานาจเปนสิ่งที่ไดมา
และเพิ่มพูนขึ้นไดเสมอ
แนวคิดเกี่ยวกับสาร (Message)
Berlo (1960) กลาววา สาร (Message) เปนผลผลิตของผูสงสาร ซึ่งมีองคประกอบ 3
สวน คือ
1. รหัสสาร (Message Code) ไดแก กลุมของสัญลักษณซึ่งสามารถจะนํามาจัดโครง
สรางใหมีความหมายที่ผูรับสารเขาใจได ทั้งนี้การที่รหัสสารจะเกิดขึ้นได ตองมีสวน
ประกอบและกระบวนการในการเชื่อมโยงอยางเปนระบบ เพื่อใหสวนประกอบเหลา
นี้มีความหมายขึ้นมา โดยสวนประกอบเหลานี้ไดรับการเรียบเรียงอยางเปนระบบให
อยูในลักษณะที่มีความหมาย
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2. เนื้อหาสาร (Message Content) คือส วนประกอบในตัวสารที่ ผูสงสารใชเพื่ อการ
ถายทอดสาระ ขอมูล หรือเจตนาของตน
3. การจั ดสาร (Message Treatment) คือ การพิ จารณาเลื อกสาร จัด โครงสรางรหั ส
และเนื้อหาสาร ซึ่งกระทําโดยผูสงสาร
ในการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ ผูสงสารจําเปนตองสามารถถายทอดความคิดออกมา
ในรูปแบบที่ผูรับสารเขาใจได ดังนั้นในการสงสารไปยังผูรับสาร ผูสงสารจะตองคํานึงถึงความ
สามารถในการรับสารของผูรับสาร โดยคํานึงถึงความยากงายของผูรับสารในการตีความสารของ
ตน สารที่สงไปจะต องไม มี ความซับซอนคลุมเคลือ และตองมีก ารจัดลําดั บ เรื่องราวอยางเป น
ระเบียบ
Bettinghaus (1980) กลาววา วิธีการจัดเรียบเรียงสารเพื่อการโนมนาวใจที่มีประสิทธิ
ภาพ คือการจัดเรียบเรียงสารในแบบแผนที่ผูรับสารคุนเคย โดยมีวิธีการจัดเรียบเรียงสารแบบ
ตางๆ คือ
1. จัดเรียบเรียงตามตําแหนงพื้นที่ (Spatial or Geographic Organization) ไดแก
การเรียบเรียงองคประกอบของสารโดยอาศัยตําแหนงพื้นที่ของสิ่งที่กลาวถึงเปนเกณฑ
2. จัดเรียบเรียงตามลําดับเวลา (Chronological or Historical Organization) หรือ
การเรียบเรียงโดยอางถึงสภาพการณที่เปนมาในอดีต แลวนําไปสูการคาดการณหรือการหาแนว
ทางยุติที่จะเกิดขึ้นตอไป
3. จั ด เรี ย บเรี ย งโดยแบ ง เป น หั ว ข อ (Topical Organization) มั ก ทํ า โดยหยิ บ ยก
ประเด็นหลักของสารขึ้นมาเขียนในรูปของวลีหรือประโยคคําถาม อันจะทําใหประเด็นชัดเจนมาก
ขึ้น
4. จั ด เรีย บเรีย งโดยวิธีก ารนิ รนั ย (Deduction) เป น การให เหตุ ผ ลตามหลั ก ตรรก
วิทยา โดยเริ่มจากการกลาวถึงสถานการณ ทั่วไปที่เกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขหนึ่งๆ จากนั้นจึงเสนอ
สถานการณเฉพาะที่ตองการกลาวถึง ซึ่งเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขเดียวกัน เมื่อใชหลักตรรกวิทยาก็จะ
สรุปไดวา สถานการณเฉพาะนั้นจะตองเปนไปในแนวทางเดียวกับสถานการณทั่วไปดวย
5. จัด เรีย บเรีย งโดยวิ ธีก ารอุ ป นั ย (Induction) เป น การเสนอสารโดยยกตั วอย า ง
สถานการณที่มีลักษณะเดียวกันหลายๆ อยาง แลวจึงสรุปถึงสถานการณเฉพาะที่ตองการกลาวถึง
วาจะตองเปนไปในลักษณะเดียวกันกับตัวอยางที่ไดยกขึ้นมา
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6. จัดเรียบเรียงโดยอาศัยหลักทางจิตวิทยาของมอนโร (Monroe) เปนการจัดองค
ประกอบของสารควรตั้งอยูบนพื้นฐานของลําดับขั้นแหงการจูงใจ ซึ่งแบงออกเปน 5 ขั้น ไดแก ขั้น
ความตั้งใจ (Attention) ขั้นความตองการ (Need) ขั้นการตอบสนองความตองการ (Satisfaction)
ขั้นการบรรยายใหเห็นภาพชัด (Visualization) และขั้นการกระทํา (Action) ความสําเร็จของแตละ
ขั้นจะนําไปสูสภาพจิตใจในระดับขั้นตอไป
7. จัดเรียบเรียงโดยอาศัยวิธีเสนอปญหาและวิธีแกไข เปนรูปแบบที่คนทั่วไปคุนเคย
และใชกันมาก โดยขั้นแรกผูสงสารตองเสนอภาพหรือธรรมชาติของปญหากอน แลวจึงเสนอแนว
ทางแกไขปญหา
8. จัดเรีย บเรียงโดยอาศัย ลําดับ เหตุผล เปน รูป แบบที่ นิย มใชกัน มาก โดยไมเป น
เพียงแตการกลาวถึงปญหาเทานั้น แตยังลึกเขาถึงสาเหตุของปญหาดวย เปนสถานการณที่ผูสง
สารใชเพื่อจะบอกวาอะไรเปนสาเหตุของผล
9. จัดเรียบเรียงโดยวิธีของทุลมิน (Toulmin) เปนการแสดงเหตุผลหรือโตแยงจาก
หลักฐานชิ้นหนึ่งหรือขอเท็จจริงชิ้นหนึ่ง โยงไปยังขอสรุปโดยใชขอสนับสนุน และบทขยาย
การจัดเรียบเรียงสารที่ไมเปนระเบียบ และความคลุมเครือของการสื่อสาร เปนสาเหตุทํา
ใหการสื่อสารมีอุปสรรค นอกจากนี้สารที่มีลักษณะขัดกับระบบความคิด ความเชื่อ และคานิยม
ของผูรับสารก็เปนสาเหตุทําใหการสื่อสารมีอุปสรรคเชนกัน ก็จะสงผลใหการสื่อสารเกิดประสิทธิ
ผล ทั้งนี้เพราะผูรับสารมักจะแสวงหาขาวสารที่มาสนับสนุนทัศนคติและความเชื่อที่มีอยูกอนแลว
และจะไมแสวงหาขาวสารที่ขัดแยงกับทัศนคติและความเชื่อของตน
ในการเตรียมสาร หลังจากที่ผูสงสารเลือกแลววาจะมีวิธีการจัดเรียบเรียงสารอยางไร
ผู ส ง สารต อ งคิ ด ถึ ง จุ ด จู ง ใจในสาร (Message Appeals) ที่ จ ะต อ งใช โดยอาจจะใช ค วามกลั ว
รางวัล หรือการเราอารมณ เปนตน
แนวคิดและทฤษฎีอิทธิพลของสื่อ (Channel)
สื่อ หรือชองทางการ (Channel) เปนองคประกอบสําคัญของการสื่อสาร โดยเปนพาหนะ
หรือตัวกลางในการนําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร หากผูสงสารที่ตองการสงสารไปยังผูรับสาร
ไมมีสื่อเพื่อการสงสาร การสื่อสารนั้นก็ยอมไมเกิดผล
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ชวรัตน เชิดชัย (2527) กลาววา สื่อ คือ ชองทางขาวสาร ซึ่งอาจเปนคําพู ด ตัวอักษร
หรืออยางอื่น สื่อจึงหมายถึงหนทางซึ่งผูสงสารใชสําหรับสงสารตาง ๆ ไปยังผูรับสาร กลาวอีกนัย
หนึ่ง สื่ อถื อเป น ทาง (Paths) หรือพาหนะ (Vehicles) ที่นํ าขาวสารจากจุดเริ่ม ต น ไปสู จุด หมาย
ปลายทางนั่นเอง
อิทธิพลของสื่อมวลชน
โจเซฟ ที แคลปเปอร (Joseph T. Klapper, 1960 : 15-49) ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยว
กับอิทธิพลของสื่อมวลชนประเภทตาง ๆ ที่มีตอทัศนคติและพฤติกรรมดานตางๆ ของประชาชนไว
ดังนี้
1. อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีตอบุคคลนั้น ไมใชอิทธิพลโดยตรง แตเปนอิทธิพลโดย
ออม เพราะมีปจจัยตางๆ ที่กั้นอิทธิพลของสื่อมวลชน ปจจัยดังกลาว ไดแก
1.1 ความมีใจโนมเอียงของผูรับสาร (Presispositions) บุคคลจะมีความคิดเห็น
คานิยม และมีความโนมเอียงที่จะประพฤติปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งอยูกอน
ซึ่งไดรับอิทธิพลจากการคบหาสมาคมกับคนอื่น และสถาบันสังคมที่ตนเปน
สมาชิก เมื่อบุ คคลผูนั้นสัมผั สกับสื่อมวลชน ก็จะนําเอาทัศนคติ คานิย ม
และพฤติกรรมเหลานี้ติดตัวมาดวย
1.2 การเลือกของผูรับสาร (Selective Processes) บุคคลจะเลือกรับสารที่สอด
คลองกับความคิดเห็นและความสนใจของตน และจะหลีกเลี่ยงไมยอมรับ
สารที่ ไม สอดคลองหรือที่ขัดแยงกับความคิ ดเห็น และความสนใจของตน
บุคคลจะพยายามตีความสารตามความเชื่อและคานิยมที่มีอยูเดิม และจะ
เลือกจดจําเฉพาะสิ่งที่สนับสนุนความคิดและความเชื่อของตน
1.3 อิทธิพลของบุคคล (Personal Influence) ขาวสารจากสื่อมวลชนอาจไมได
ไปถึงบุคคลทั่วไปในทันที แตจะผานสื่อบุคคล หรือผูนําความคิดเห็นกอนจะ
ไปถึง ประชาชนผูนําความคิดเห็นมักสอดแทรกความรูสึกนึกคิดของตนเขา
ไปดวย ผูนําความคิดเห็นมักจะเปนคนที่ไดรับความเชื่อถือเลื่อมใสและไว
วางใจจากประชาชนทั่วไป จึงเปนผูมีอิทธิพลตอความคิดเห็นและการตัดสิน
ใจของประชาชน
1.4 ลักษณะของธุรกิจดานสื่อมวลชน (Economic Aspects) การดําเนินธุรกิจ
ดาน สื่อมวลชนในสังคมแบบเสรีนิยม ซึ่งมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนั้น สื่อ
มวลชนสามารถแขงขันกันไดโดยเสรี ตางฝายตางเสนอความคิดเห็น และ
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คานิยมที่แตกตางกันออกไป และบุคคลก็มีเสรีภาพในการเลือกเชื่อถือความ
คิดเห็นใดความคิดเห็นหนึ่งได และตัดสินวาควรจะเชื่อสื่อมวลชนไหนดี
2. อิทธิพลที่สื่อมวลชนมีตอประชาชน เปนเพียงผูสนับสนุนเทานั้น คือ สื่อมวลชน
จะสนับสนุนทัศนคติ รสนิยม ความมีใจโนมเอียง ตลอดจนแนวโนมดานพฤติกรรมของบุคคลใหมี
ความเขมแข็ง และพรอมที่จะแสดงใหปรากฏออกมา เมื่อมีแรงจูงใจเพียงพอ หรือเมื่อมีโอกาส
เหมาะสม
3. สื่อมวลชนอาจทําหนาที่เปนผูเปลี่ยนแปลงบุคคลไดเชนกัน จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ
บุคคลมีความโนมเอียงที่จะเปลี่ยนแปลงอยูกอนแลว หากสื่อมวลชนสามารถเสนอสิ่งที่สอดคลอง
กับความตองการของเขา เขาก็จะเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมได สื่อมวลชนจึงทําหนาที่เปน
เพียงผูเสนอหนทางในการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเทานั้น
4. สื่อมวลชนสามารถสรางทัศนคติและคานิยมใหมใหเกิดแกบุคคลได ในกรณี ที่
บุคคลนั้น ไมเคยมีความรูหรือประสบการณเกี่ยวกับสิ่งนั้นมากอน ทัศนคติและคานิยมใหมนี้จะ
เกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคคลนั้นรับสารที่เสนอเรื่องราวในแนวเดียวกันบอยๆ เปนอิทธิพลในลักษณะ
สะสม มิใชอิทธิพลที่กอใหเกิดผลไดทันทีทันใด หรือในระยะเวลาอันสั้น
นอกจากนี้ เออรวิน พี เบททิงฮอส (1968) ยังไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนใน
สังคมไววา สื่อมวลชนเปนเพียงตัวเสริมความเชื่อ และทัศนคติที่มีอยูเดิมใหฝงแนนมากกวาจะ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติอยางสิ้นเชิง แตอาจเปลี่ยนแปลงการรับรูไดบางในขอบเขตจํากัดของประสบ
การณ สิ่งที่สื่อมวลชนเปลี่ยนแปลงไดมากที่สดุ คือ อารมณ สวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ยัง
ไมปรากฏผลจากการวิจัยที่แนนอนวา สื่อมวลชนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมแตอยางใด เพราะสวน
ใหญแลว กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเปนผลมาจากการสื่อสารระหวางบุคคลทั้งสิ้น
อิทธิพลของสื่อบุคคล
สื่อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลผูนําพาขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดย
อาศัยการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล ทั้งในลักษณะเปนทางการและไมเปนทางการ โดยการติดตอ
สื่อสารจะเปนลักษณะตัวตอตัวระหวางบุคคล 2 คน หรือมากกวา 2 คนขึ้นไป
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เสถียร เชยประทับ (2536) กลาววา ชองทางสารที่เปนสื่อบุคคล คือชองทางสารที่เกี่ยว
ของกับการแลกเปลี่ยนขาวสารแบบตั วตอตัวระหวางบุคคล 2 คนขึ้นไป ชองทางสารที่เปน สื่ อ
บุคคลจะมีประสิทธิภาพมากกวาในการชักจูงใจผูรับสารที่มีความเฉยเมย หรือมีปฏิกิริยาตอตาน
สารของผูสงสาร
Bettinghaus (1980) กลาววา กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางมนุษยนั้น เปนผลจากการ
ติดตอสื่อสารระหวางบุคคลแบบตัวตอตัวทั้งสิ้น
Katz และ Lazardfeld (1955) กลาววา การสื่อสารระหวางบุคคลมีผลตอการทําใหผูรับ
สารยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และยินยอมใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ มาก
ที่สุด ดังนั้นสื่อบุคคลจึงมีความสําคัญมากกวาในขั้นของการใหความรู ความเขาใจที่ถูกตอง และ
มีผลในการสรางทัศนคติในเรื่องที่บุคคลยังไมเคยรับรูมากอน
นอกจากนี้ Larzarsfeld และ Menzel (1968) กลาววา การสื่อสารระหวางบุคคลมีประ
สิทธิภาพ เนื่องจาก
1. การสื่อสารระหวางบุคคลสามารถขจัดการเลือกรับสารของผูรับสารได เนื่องจาก
การหลีกเลี่ยงการสนทนาหรือรับฟงเปนไปไดยาก
2. การสื่อสารแบบตัวตอตัว เปดโอกาสใหผูสงสารสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาที่ใชในการสนทนาไดในเวลาอันรวดเร็ว หากวาเนื้อหาที่สนทนานั้นไดรับการตอตานจากคู
สนทนา
3. การสื่อสารระหวางบุคคลมักมีลักษณะเรียบงาย เปนกันเอง จึงงายตอการชักจูง
ใหคลอยตาม
4. ผูรับสารสวนใหญมักจะเชื่อถือในขอตัดสินและความคิดเห็นของผูที่รูจักและนับ
ถือมากกวาบุคคลที่ไมเคยรูจักมากอนที่มาสื่อสารกัน
Rogers และ Shoemaker (1971) กลาววาในกรณีที่ตองการใหบุคคลใดๆ เกิดการยอม
รับในสารที่เสนอไป หรือใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพที่สุด สื่อที่ใชในการกระตุนใหเกิดการตัดสิน
ใจยอมรับ สารนั้ น ควรใชก ารสื่ อสารระหวางสื่อ บุ ค คล โดยใชสื่ อบุ ค คลเป น ผูเผยแพรขา วสาร
สื่อบุคคลนั้นจะเปนประโยชนมาก ในกรณีที่ผูสงสารหวังผลใหผูรับเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมในการยอมรับสารนั้น นอกจากนี้ยังเปนวิธีที่ชวยใหผูรับสารมีความเขาใจกระจาง
ชัดตอสาร และตัดสินใจรับสารไดอยางมั่นใจยิ่งขึ้นอีกดวย
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การสื่อสารระหวางบุคคลเปนการสื่อสารแบบสองทาง ผูสงสาร และ ผูรับสาร สามารถ
ซัก ถามทํ าความเขาใจ และมี ปฏิ กิ ริยาโต ตอบซึ่งกันและกั น ได โดยทั น ที จัดเป น ลั กษณะที่เป น
ประโยชนมากในการใชเปนเครื่องชักจูงใจ โนมนาวใจผูรับสาร ดังที่ Rogers and Shoemaker ได
กลาวถึงประสิทธิภาพของสื่อบุคคลไวดังนี้
1. สามารถทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขาวสารแบบยุคลวิถี หากผูรับสารไมเขาใจก็
สามารถไตถามหรือขอขาวสารเพิ่มเติมจากผูสงสารไดในเวลาอันรวดเร็ว สวนผูสงสารก็สามารถ
ปรับปรุงแกไขสารที่สงออกไป ใหเขากับความตองการ และความเขาใจของผูรับสารไดในเวลาอัน
รวดเร็วเชน กัน การที่ ชองสารที่ เป น สื่อระหวางบุคคลมีระดับปฏิ กิริยาตอบสนอง หรือปฏิกิริยา
สะทอนกลับสูง สามารถทําใหลดอุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดจากการเลือกรับสาร การเลือกแปล
หรือตีความสาร และการเลือกจําสารได
2. สามารถจูงใจบุคคลใหเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ฝงรากลึกได
การสื่อสารระหวางบุคคลนี้ Rogers and Shoemaker แบงออกไดเปนการติดตอ
สื่อสารโดยตรง และการติดตอสื่อสารโดยกลุม ดังนี้
2.1 การติดตอโดยตรง (Direct Contact) การติดตอโดยตรงนี้ ใชสื่อบุคคลใน
การเผยแพรขาวสาร เชน วิธีเยี่ยมบานเพื่อสรางความเขาใจอันดีกับประชาชนของหนวยงานตางๆ
วิธีนี้หากประชาชนหรือผูรับสารสงสัย ไมเขาใจ ก็สามารถซักถามทําความเขาใจไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ ผูเผยแพรขาวสารยังสามารถสํารวจขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูรับสารไดดวย ฉะนั้น ในกิจ
การเผยแพรขาวสารเพื่อสรางความเขาใจ หรือชักจูงโนมนาวใจจึงนิยมใชการติดตอสื่อสารโดยตรง
แตมีขอจํากัด คือ การสื่อสารประเภทนี้ ตองใชสื่อบุคคลเปนจํานวนมาก สิ้นเปลืองเวลา และแรง
งานในการเผยแพรขาวสาร
2.2 การติดตอโดยกลุม (Group contact of community public) คือการติด
ตอโดยผานกลุม กลุมจะมีอิทธิพลตอบุคคลสวนรวม กลุมตาง ๆ ชวยใหการสื่อสารของบุคคลบรรลุ
เปาหมายได ดังที่ บลูเมอร (Blumer) กลาวไววา "สังคมมนุษ ยประกอบดวยกลุมที่ตางชนิดกัน
สวนใหญใชชีวิตรวมกันอยูทั้งหมด จะประกอบกันเปนแบบแผนปฏิบัติ และจะมีพฤติกรรมรวมของ
บุคคล เมื่อกลุมมีความสนใจมุงไปสูทิศทางใด บุคคลสวนใหญในกลุมก็จะมีความสนใจไปในทาง
นั้นดวย" การติดตอโดยกลุมนี้ อาจทําไดโดยการประชุม อภิปราย และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น มีปฏิกิริยาโตตอบกัน ซึ่งจะมีสวนในการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธขาวสารนั้น
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ลาซารสเฟลด และ เมนเซน (Lazarsfeld and Menzel, 1968 : 97) ไดใหเหตุผลที่ทําให
การ สื่อสารระหวางบุคคลมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. การติดตอสื่อสารระหวางบุคคล สามารถขจัดการเลือกรับสารของผูฟงได เนื่องจาก
การหลีกเลี่ยงการสนทนาหรือรับฟง เปนไปไดยากกวารับฟงขาวสารจากสื่อมวลชน โดยในการรับ
ขาวสารจากสื่อมวลชนนั้น ผูรับสารอาจหลีกเลี่ยงไมรับฟงเนื้อหาที่ขัดแยงกับทัศนคติและความเชื่อ
ของตน หรือเรื่องที่ตนไมสนใจไดงาย
2. การติดตอสื่อสารแบบเผชิญ หนา เปดโอกาสใหผูสงสารสามารถปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ใชในการสนทนากันไดในเวลาอันรวดเร็ว หากวาเนื้อหาที่สนทนานั้นไดรับ
การตอตานจากคูสนทนา
3. การติดตอสื่อสารระหวางบุคคลมักจะมีลักษณะงาย เปนกันเอง จึงงายตอการชัก
จูงใจใหคลอยตาม
4. ผูรับสารสวนใหญมักจะเชื่อถือในขอตัดสิน และความคิดเห็นของผูที่เขารูจักและ
นับถือมากกวาบุคคลที่เขาไมเคยรูจักมากอนแลวมาติดตอสื่อสารดวย
สื่อเฉพาะกิจ
นอกจากนสื่อบุคคลและสื่อมวลชนที่กลาวมาแลวขางตน ยังมีสื่ออีกชนิดหนึ่งที่ผูสงสาร
ใชในการถายทอดขาวสารขอมูลไปยังมวลชน บุคคล หรือกลุมบุคคล สื่อดังกลาวนี้ถูกสรางขึ้นเพื่อ
ใหติดตอกับกลุมเปาหมายเฉพาะ เรียกวา สื่อเฉพาะกิจ
สมควร กวียะ (2539) (สมควร กวียะ อางถึงใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537) ไดใหคํา
จํากัดความสื่อเฉพาะกิจไว คือ สื่อที่สรางขึ้น หรือซื้อ หรือเชา โดยองคกรใดองคกรหนึ่งเพื่อใชใน
การสื่อสารหรือประชาสัมพันธขององคกรนั้นโดยเฉพาะ สื่อเฉพาะกิจจัดวาเปนแขนงหนึ่งของสื่อ
มวลชน แตไดพัฒนาเนื้อหาเพื่อใชประโยชนเปนเรื่องๆ ไป ฉะนั้นสื่อเฉพาะกิจโดยทั่วไปจึงมีกลุม
ประชาชนที่เปนเปาหมายที่แนนอน มีการสงเนื้อหาตางๆ อันจะเปนประโยชนเฉพาะแกกลุมประชา
ชนกลุมนั้นๆ การผลิตไมยุงยากการนําเสนอเนื้อหาเปนไปอยางงาย ๆ
ประสิทธิภาพของสื่อเฉพาะกิจ : อาดัมส (Adams, 1971 อางถึงใน วิไลลักษณ ฐิติพล
ธํารง, 2540 : 27) ไดกลาวถึงความสําคัญของสื่อเฉพาะกิจไวดังนี้ คือ สื่อเฉพาะกิจจัดวามีความ
สํา คั ญ ต อการเผยแพรน วกรรมและขาวสารข อมู ล เพราะสื่อ เฉพาะกิ จ เป น สื่ อ ที่ จั ด ทํ า ขึ้น เพื่ อ
สนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ การใชสื่อเฉพาะกิจเปนการใหความรูและขาวสาร
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ที่เปนเรื่องราวเฉพาะอยางโดยมีกลุมเปาหมาย ที่กําหนดไวแนนอน ตัวอยางสื่อเฉพาะกิจ ไดแก
การจัดพิมพเอกสาร จุลสาร แผนพับ หรือแผนปลิวออกเผยแพร ซึ่งอาจจะจัดสงไปยังกลุมเปา
หมายโดยทางไปรษณีย นอกจากนี้การปดโปสเตอรตามชุมชนตางๆ การจัดนิทรรศการ การสาธิต
ก็เปนการใชสื่อเฉพาะกิจที่มีประสิทธิภาพในการรณรงคเผยแพรประดิษฐกรรมแปลกๆ และทัน
สมัยในสังคมนั้น ๆ
แนวคิดเกี่ยวกับผูรับสาร (Receiver)
กลุมเปาหมายของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ กลุมวัยรุนสตรี ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดเกี่ยว
กับจิตวิทยาวัยรุนมาเปนแนวทางในการศึกษาและวิเคราะหรวมดวย
วัยรุนนับเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตออยางแทจริง เนื่องจากเปนชวงที่คนเราเกิดการเปลี่ยน
แปลงทั้งทางดานรางกาย และจิตใจจากวัยเด็ก ไปสูวัยผูใหญ ซึ่งนับเปนวัยแหงความหนุมสาว
อยางแทจริง อยางไรก็ตามเนื่องจากแตละคนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย และจิตใจที่
ไมเทากัน จึงไมมีใครสามารถชี้ชัดไดถึงชวงอายุที่แทจริงของวัยรุนไดแนนอน ตัวอยางของผูที่ได
แบงชวงอายุของวัยรุนไดแก
สุชา จันทนเอม (อางในดวงฤทัย พงศไพฑูรย, 2544) แบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะคือ
1. วัยรุนตอนตน (Early Adolescence) คืออายุระหวาง 13-15 ป
2. วัยรุนตอนกลาง (Middle Adolescence) คืออายุระหวาง 15-18 ป
3. วัยรุนตอนปลาย (Late Adolescence) คืออายุระหวาง 18-21 ป
ในขณะที่ รัญจวน อินทรกําแหง (2520) ไดแบงวัยรุนออกเปน 2 ระยะคือ
1. วัยรุนตอนตน คืออายุระหวาง 13-15 ป
2. วัยรุนตอนปลาย คืออายุระหวาง 16-18 ป
ผูวิจัยไดใชเกณฑการแบงชวงอายุวัยรุนของ สุชา จันทนเอม เนื่องจากเห็นวาชวงอายุดัง
กลาว(13-21 ป) ครอบคลุมจํานวนของวัยรุนที่มากกวา นอกจากนี้ชวงอายุที่ดําเนินไปจนถึง 21 ป
นั้น วัยรุนมักจะมีสถานภาพเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยปที่ 3 หรือ 4 ซึ่งนับเปนกาวสุดทายในชวง
ของวัยรุน กอนที่จะเรียนจบไปทํางาน และมีบทบาทของวัยผูใหญตอไป
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จากความสําคัญของการเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของวัยรุนนั้น สุชา จันทเอม (จิตวิทยาทั่ว
ไป, 2539) ไดแสดงความเห็นวาวัยรุนควรเปนวัยที่ตองศึกษาเปนพิเศษเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
1. วัยรุนเปนวัยที่เปนหัวเลี้ยวหัวตอจากวัยเด็กมาสูผูใหญ – เด็กวัยรุนจึงมีความสับสน
เกี่ยวกับการปฎิบัติตนใหสมกับวัย เนื่องจากเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย และ
จิตใจแลว วัยรุนจึงไมสามารถทําพฤติกรรมที่ตนเคยปฏิบัติเมื่อตอนเปนวัยเด็กได ในขณะเดียวกัน
วัยรุนก็จะประสบปญหาในการทําพฤติกรรมเฉกเชนผูใหญเชนกัน
2. วัยรุนเปนวัยที่เด็กมีความรูสึกทางเพศ – เด็กวัยรุนจึงตองการคําแนะนํา ความรู จาก
ผูใหญ หรือแหลงความรูอื่นๆในการปรับตัวทางเพศอยางเหมาะสม
3. วัยรุนเปนวัยที่เด็กตองการเตรียมตัวสําหรับอาชีพ – วัยรุนจะตองทําการศึกษาสํารวจ
ทดสอบความรู ความสามารถ และความสนใจของตนเองที่จะเลือกอาชีพ
4. วัย รุน เป น วั ย ที่ เด็ ก ต อ งการจะยึ ด มั่ น ในอุ ด มการ ปรัช ญาชี วิ ต ของตนเอง – วั ย รุน มี
พัฒนาการทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมที่เปนลักษณะเฉพาะไมเหมือนกับวัยอื่นๆ
ดังนั้นผู ใหญ ควรจะศึ กษาวัยรุนอยางถองแท เพื่ อชวยแนะนํ าแนวทางในการดําเนินชีวิตอยาง
เหมาะสม
นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย และจิตใจของวัยรุนแลว โยธิน ศันสนยุทธ
และคณะ (จิตวิทยา, 2533) ไดกลาวไววาวัยรุนยังเปน วัยที่มีพัฒ นาการทางบุคลิกภาพ-สังคม
(Personality & Social Development) และทางดานสติปญญา (Intellectual Development) อีก
ดวย
พัฒนาการทางดานบุคลิกภาพ และสังคมนั้น วัยรุนจะเปนวัยที่มีการเกาะกลุมกับเพื่อน
เปนอยางมาก ซึ่งเพื่อนจะมีอิทธิพลตอเด็กเปนอยางมากในเรื่องของทัศนคติ คานิยม และพฤติ
กรรมทั่วๆไป ทั้งนี้กลุมของวัยรุนจะประกอบไปดวยสมาชิกที่เปนทั้งเพศหญิง และชาย โดยแตละ
กลุมจะมีกิจกรรมทางสังคมดวยกัน
สําหรับพัฒนาการดานสติปญญานั้น วัยรุนจะเปนวัยที่มีการพัฒนาทางสติปญญาอยาง
รวดเร็ว จนเทียบเทาผูใหญ จะแตกตางกันในเรื่องของความสุขุม และประสบการณ ซึ่งลักษณะที่
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เดนชัดของการพัฒ นาการดานสติปญญาของวัยรุนนั้นไดแก การที่วัยรุนสามารถมีความคิดแก
ปญหาไดอยางมีระบบจนประสบผลสําเร็จในการแกปญหามากกวาวัยเด็ก การที่วัยรุนมีความ
สามารถในการจําที่ดี และการที่วัยรุนมีความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม กลาวคือวัยรุนจะ
สามารถคิดในสิ่งที่ตนเองไมเห็นได ซึ่งความสามารถในสวนนี้จะนําไปสูการตั้งสมมติฐานเพื่อแก
ปญหา และหาเหตุผลมาอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้นได
ความหมายของวัยรุน
โดโรธี โรเจอร ส (Dorothy Rogers อ า งถึ ง ในปราณี รามสู ต , 2528 : 15) ได ให ค วาม
หมายของจิตวิทยาวัยรุนวาเปนการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมดานตางๆ ของบุคคลในชวง
วัยรุน ซึ่งเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ มากเปนพิเศษ
สวนความหมายของคําวาวัยรุน (Adolescence) แปลวา การเจริญเติบโต ดังนั้นภาวะ
ของวัยรุน ไดแก การเจริญเติบโตทั้งในดานชีวะ สรีระ และจิตวิทยา (ฉวีวรรณ สุขพันธ โพธาราม,
2527 : 15) โดยเด็กวัยรุนจะมีลักษณะดังตอไปนี้ (ชัยนาถ นาคบุปผา, 2515 : 1-2)
1. เป น วัย แห ง การเสริม สราง (Period of Reconstruction) คื อ ความเจริญ เติ บ โต
ทาง รางกายเปนไปอยางรวดเร็ว เชน ความสูง น้ําหนัก และความคิดเห็นตาง ๆ
2. เปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลง (Period of Transformation) คือ มีการเปลี่ยนแปลง
ในชีวิตทั้งทางรางกาย ความสนใจ และความคิดเห็นตาง ๆ
3. เปนวัยที่มีความคิดอยากเปนอิสระ (Period of Independence) คือ มีความคิดที่
จะพึ่งตนเองและคิดตอตานผูใหญ อยากลองดี ชอบความกาวราว
4. เปนวัยที่ตองเผชิญปญหา อาจเรียกวาเปนวัยวิกฤต ปญหายุงยากสวนใหญเกี่ยว
กับการปรับตัว เกิดความขัดแยงอยูในใจ และการตัดสินใจเปนไปอยางรวดเร็ว วูวามและการแสดง
ออกดานอารมณรุนแรง
เฮอรลอค (Hurlock, 1949 : 3) ไดใหความหมายของวัยรุนเพิ่มเติมวา วัยรุนเปนวัยหัว
เลี้ยว หัวตอ เปนวัยแหงการปรับตัวทางสังคม เปนวัยแหงปญหา เปนวัยที่มีความเครงเครียดทาง
อารมณตัดสินใจรวดเร็วและรุนแรง ทัศนคติในการมองโลกและทางสังคมของวัยรุนอาจมีความ
ขัดแยงกับผูใหญ ผูใหญอาจจะไมเขาใจความรูสึกของวัยรุน ซึ่งกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา
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นอกจากนี้ ราศี ธรรมนิยม (2524 : 194) ไดอธิบายความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนเปน
เวลาของการเจริญเติบโตทางกาย เปนชวงเวลาที่มีความสัมพันธกับกลุมเพื่อน เปนชวงเวลาที่เด็ก
จะแสวงหาเอกลักษณของตนเอง เปนชวงเวลาแหงสติปญญา พัฒนาการและประสบการณทาง
วิทยาการตางๆ และเปนชวงเวลาของพัฒ นาการประเมินคานิยมตางๆ จะเห็นไดวาวัยรุนนี้เปน
วัยแหงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ
ลักษณะความตองการเฉพาะบางประการของเด็กวัยรุนที่มีผลไปสูพฤติกรรมการแสดง
ออกของเด็กวัยรุนตามความเห็นของนักจิตวิทยาไทย มีดังนี้ คือ (ปราณี รามสูตร อางในจินตวีร
เกษมสุข, 2538 : 38-39)
1. เด็กวัยรุนตองการความรักทั้งในฐานะผูใหและผูรับ
2. เด็กวัยรุนตองการเสรีภาพในการคิดและการกระทํา ตองการมีสิทธิในการปกครอง
ตนเอง
3. เด็กวัยรุนตองการความเสมอภาคทัดเทียมกับผูอื่นในทุกเรื่อง ไมวาจะเปนสถาน
ภาพทางเศรษฐกิจ สังคม รูปรางหนาตา เสื้อผาเครื่องใช ฯลฯ
4. เด็กวัยรุนตองการมีประสบการณในเรื่องตางๆ อยากรู อยากเห็น อยากลอง
5. เด็กวัยรุนตองการทําใหตนเองเปนที่ประทับใจแกผูอื่น จึงชอบสองกระจกเพื่อปรับ
ปรุงบุคลิกภาพของตนเองและสรางความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนี้สื่อมวลชน
แขนงตางๆ ก็เปนเสมือนกระจกสอง ทําใหเด็กพยายามที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยน
แปลงตนเองตาม ตัวอยางที่ไดเห็น สื่อมวลชนจึงเป น ป จจัย ที่มีอิท ธิพ ลตอความ
ตองการของเด็กวัยรุน
ความสนใจของเด็กวัยรุน
ความสนใจ (Interest) หมายถึง แนวโนมทางดานจิตใจหรือความรูสึกของบุคคลที่มีตอ
สิ่งใด สิ่งหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลทําใหบุคคลนั้นเอาใจใส และรูสึกพึงพอใจในการกระทํากิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวกับสิ่งนั้น (Hilgard R. Ernest อางในจินตวีร เกษมสุข, 2539 : 40)
จินตวีร เกษมสุข ไดอธิบายวา ถึงแมเด็กวัยรุนจะมีความสนใจในเรื่องตางๆ แตกตางกัน
เนื่องมาจากลักษณะบุคลิกภาพ การศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถ
ความถนัด ฯลฯ แตจะมีลักษณะรวมกันของความสนใจ นั่นคือ ความสนใจของเด็กวัยรุนจะขยาย
ขอบเขตออกไปสูสังคมนอกบาน และในขณะเดียวกันก็มีความสนใจที่แคบเขามาในเฉพาะเรื่อง ซึ่ง
ในแนวคิดของ Crow and Crow (1956 : 204) ไดสรุปความสนใจของวัยรุนไวดังนี้
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1. ความสนใจเกี่ยวกับตนเอง เชน รูปราง หนาตา การแตงกาย และการวางตัว ทั้งนี้
เพื่อปรับปรุงตัวเองใหเปนที่สนใจ และดึงดูดใจของผูอื่นและเพื่อนตางเพศ
2. ความสนใจเกี่ยวกับสังคม ในระยะแรกจะมีความสนใจในเพื่อนตางเพศเดียวกัน
ใหความสําคัญและเวลากับเพื่อนมาก ตอมาจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม สนใจที่เขารวมกลุมหรือมี
สวนรวมในสังคม รวมถึงสนใจในบทบาททางสังคมของบุคคล
3. ความสนใจในการเลือกอาชีพและวิถีชีวิต เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเปนผูใหญ
วัฒนธรรมวัยรุน
ชวงวัยรุนยุคปจจุบันกินเวลาคอนขางนาน เพราะวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจสังคม
การศึกษา และวัฒนธรรม ทําใหการเรียนรูเพื่อละทิ้งพฤติกรรมวัยเด็ก และการเตรียมตัวเพื่อรับผิด
ชอบอยางผูใหญแทจริง กินเวลานานขึ้น
ดร. กอ สวัสดิ์พาณิชย ไดอธิบายไวใน หนังสือวัยรุนและการปรับปรุงบุคลิกภาพ (2519)
วาเด็กวัยรุนในปจจุบันออกไปคบหาสมาคมกันนอกบานเปนจํานวนมากและมักเอาอยางกันใน
หลายเรื่อง เชน รสนิยมทางดนตรี การแตงตัว ภาษาพูด และแบบแผนพฤติกรรมตางๆ สิ่งที่เด็ก
กระทํารวมกันเหลานี้ทําใหเด็กวัยรุนมีลักษณะแตกตางกับวัยอื่นอยางเห็นไดชัด
อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมวัย รุน กั บ อิ ท ธิพ ลของครอบครัว บิ ด ามารดาที่ ไม ได พิ จ ารณา
ปญหาอยางลึกซึ้ง อาจเขาใจวาวัฒ นธรรมวัยรุนมีอิทธิพลเหนือบุตรของตนอยางมาก และอาจ
ทําลายอิทธิพลของครอบครัวใหหมดสิ้นลงได ตัวอยางเชน เด็กผูชายตองการไวผมยาวตามวัฒน
ธรรมของเขา ไมวาโรงเรียนหรือผูปกครองจะหามปรามอยางไร เด็กวัยรุนก็ยังไมเชื่อฟง ถามีโอกาส
ไวผมยาวเมื่อไรเปนไวเมื่อนั้น ถาวัยรุนไมทําเชนนั้นเขาจะมีความลําบากในการปรับตัวใหเขากับ
สังคมวัยรุนดวยกัน เขาจึงเชื่อฟงหมูพวกของเขามากกวาครูและผูปกครองเกี่ยวกับเรื่องนี้
วัยรุนเปนวัยที่เด็กคบคาสมาคมระหวางเพื่อนรุนเดียวกันมากที่สุด เปนวัยที่เด็กออกจาก
บานมากกวาปกติ และเปนวัยที่เด็กกําลังตองการการเรียนรูทุกสิ่งทุกอยาง ซึ่งเกี่ยวของกับตน เด็ก
จะไมเรียนเฉพาะที่โรงเรียน หรือที่บานเทานั้น แตเด็กจะเรียนรูจากสื่อมวลชน จากกิจกรรมตางๆ ที่
สังคมจัดขึ้น และที่สําคัญที่สุดก็คือ วัยรุนจะเรียนรูหลายสิ่งหลายอยางจากพวกเดียวกัน เด็กในวัย
นี้จะรวมกลุมกันอยางหลวมๆ ดวยการประพฤติปฏิบัติอยางเดียวกัน หรือยึดถือวัฒนธรรมชนิด
เดียวกัน ซึ่งจะทําใหมองเห็นลักษณะของคนในวัยนี้แตกตางกับคนวัยอื่นอยางเห็นไดชัด ในแงของ
การสรางวัฒนธรรมนั้น วัยรุนจึงไมมีองคกร ไมมีระบบ เปนแตเพียงการเอาอยางกันตอๆ ไปเทานั้น
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ใครคิดอะไรขึ้นใหม ถาเปนที่ถูกใจ เด็กก็จะยอมรับมาปฏิบัติ เพื่อนรุนเดียวกันเห็นก็เอาอยางกัน
เปนทอดๆ จนแพรหลายไปยังทุกสวนทุกตอนของประเทศ และบางอยางก็แพรหลายไปยังทั่วโลก
สื่อมวลชนที่มีประสิทธิภาพสูงก็มีสวนชวยใหวัฒนธรรมของวัยรุนเผยแพรไดอยางกวางขวาง และ
รวดเร็วมากขึ้น ตอมาเมื่อวัยรุนเริ่มคบหาสมาคมกันมากขึ้น เริ่มออกไปคบหาสมาคมกับเพื่อนรุน
เดียวกันเปนจํานวนมาก จึงเกิดการรวมพวกเปนฝูงชนวัยรุนขึ้น ทําใหวัยรุนไดรับความอบอุนทาง
อารมณ และสนองความตองการทางสังคมของเด็กในวัยนี้เปนอยางดี วัยรุนจึงชอบการรวมกลุม
แบบไมเปนทางการเชนนี้อยูมาก ฝูงชนดังกลาวนี้มักไมไดจัดเปนองคการถาวร แตมีการรวมกลุม
วัยรุนบางพวกที่รวมตัวกันอยางเปนพิธี และมีระบบงานที่รัดกุม มีระเบียบ มีการรับสมาชิกเปนทาง
การ มีโครงการและมีกิจกรรมซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการ ซึ่งองคการหรือสมาคมหลาย
อยางของวัยรุนมักจะไดรับการสนับสนุนจากสถาบันทางสังคม หรือหนวยงานราชการบางแหงดวย
นอกเหนือไปจากฝูงชนวัยรุน คือ กลุมเพื่อน เปนกลุมเล็กๆ ที่ไมมีระบบงาน ไมมีระเบียบพิธี แต
เปนการรวมกลุมของคนที่สนิทสนมกัน หรือมีรสนิยมตรงกัน หรือมีผลประโยชนรวมกันบางอยาง
กลุมเพื่อนอาจเกิดจากการอยูใกลเคียงกัน จึงทําใหไปมาหาสูกันไดโดยสะดวก หรือเกิดความสน
ใจที่เหมือนๆ กัน จึงปรึกษาหารือกัน และทํากิจกรรมบางอยางดวยกัน หรือเกิดจากบุคลิกภาพที่
คลายคลึงกัน จึงรวมกลุมกันไดอยางรวดเร็วและราบรื่น
จึงเห็นไดวา วัยรุนเปนวัยที่มีการเรียนรูมากที่สุด จะมีการเรียนรูคานิยม วัฒนธรรม รวม
ทั้งเรียนรูสิ่งตางๆ จากในสังคม ดังนั้นบุคคลในสังคม องคการสังคม และสถาบันสังคมหลาอยาง
จึงมีอิทธิพลตอการเรียนรูของวัยรุน ดังตัวอยางตอไปนี้ (ดร.กอ สวัสดิ์พาณิชย, 2519 : 95-98)
1. ครอบครัว ถือเปนสถาบันสังคมอันแรก และอันที่สําคัญที่สุดที่มีอิทธิพลตอการ
สราง คานิยมใหแกวัยรุน ทั้งนี้เพราะครอบครัวเปนหนวยแรกที่อบรมสั่งสอนพฤติกรรมสังคมให
แกคนตั้งแตเกิด ถึงแมเด็กจะเติบโตขึ้นก็ยังอาศัยอยูกับครอบครัวและไดรับการอบรมจากครอบ
ครัวเปนประจํา แมแตเมื่อเด็กโตขึ้นเปนผูใหญและแยกตนไปสรางครอบครัวใหมแลว ก็ยังมีความ
ผูกพันกับบิดามารดาและสมาชิกในครอบครัวเดิมอยู สิ่งใดที่ครอบครัวอบรมสั่งสอนไวหรือสิ่งใดที่
ครอบครัวเรียกรองยอมมีผลตอการปฏิบัติของคนอยูไมมากก็นอย
2. วั ฒ นธรรมของสั ง คม สิ่ ง ต า งๆ ที่ ค นในสั ง คมปฏิ บั ติ อ ยู โดยทั่ ว ไป ไม ว า จะมี
ระเบียบแบบแผนอยางใด ไมวาจะมีมาตรฐานแตกตางกันอยางไร ยอมมีอิทธิพลตอคานิยม และ
พฤติกรรมการแสดงออกของคนในสังคมอยูไมนอย รวมทั้งการมีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของคนในสังคมดวย
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3. สังคมวัยรุนและกลุมเพื่อน การคบหาสมาคมกับเพื่อนในวัยรุนเดียวกันไมวาจะ
เปนกลุมเพื่อนสนิท หรือการทํากิจกรรมอื่นๆ ในสังคมวัยรุน ผลที่เด็กไดรับอันหนึ่งก็คือการเรียนรู
และการยอมรับคานิยม และพฤติกรรมตางๆ จากกิจกรรมนั้นๆ สวนเพื่อนหรือสังคมวัยรุนจะมีอิทธิ
พลเหนือพฤติกรรมของเด็กอยางไร ยอมขึ้นอยูกับความแตกตางระหวางบุคคลกลุมเพื่อนสนิทและ
องคกรเยาวชนบางอยาง มักมีอิทธิพลมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดบางอยางใหแกเด็กวัยรุน
ได
4. สื่อมวลชน เด็กวัยรุนในสมัยปจจุบันไดรับความรู และความคิดจากสื่อมวลชน
เปนอันมาก ในบางกรณีเด็กก็ยอมรับเอาความรูและความคิดเหลานั้นไปยึดถือเปนคานิยมบาง
ประการของตน การโฆษณาสินคาโดยอาศัยสื่อมวลชน ก็มีสวนทําใหเกิดคานิยมบางอยางแก
เด็กวัยรุน ตัวอยางที่เห็นไดชัดที่สุด ไดแก คานิยมหรือสมัยนิยมในการแตงกาย การไวผม และ
การเสริมความงาม สมัยใดที่เห็นวาการแตงกายแบบเสื้อเสนเดียว กางเกงขาบานเปนที่นิยม
สื่อมวลชนมักนําความคิดเชนนี้ออกไปเผยแพร นักธุรกิจและนักแสดงก็ชวยกระพือคานิยมแบบนี้
ออกสูสังคม คนในสังคมโดยเฉพาะวัยรุน และ วัยหนุมสาวจึงเปลี่ยนรสนิยมไปดวย เพราะอาจ
เห็นวาเปนสิ่งที่สวยงาม ใครๆ ก็ใสกัน ถือเปนเรื่องธรรมดา ถึงแมวาบางครั้งการแตงกายดังกลาว
อาจไมเหมาะกับบุคลิกของแตละคน หรือไมเหมาะกับสังคมของเราก็ตาม ซึ่งบางทีสื่อมวลชน
อาจไมไดเปนผูริเริ่มขึ้นเอง แตสื่อมวลชนก็เปนเครื่องมืออันสําคัญที่จะเผยแพรคานิยมใหแพร
หลายไดมาก
ในดานความรูและความคิด สื่อมวลชนยอมมีบทบาทอันสําคัญในการเผยแพรความคิด
หลายๆ อยาง ถาความคิดนั้นสอดคลองกับความตองการของเด็ก เขาก็จะติดตามเรื่องนั้นมากขึ้น
เมื่อสื่อมวลชนทราบเชนนั้นก็จะเขียนเกี่ยวกับความคิดประเภทนั้นเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดความสน
ใจกวางขวางขึ้นไปอีก ไมนานคานิยมก็เกิดขึ้นโดยอาศัยสื่อมวลชนเปนผูเผยแพรให
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
ลักษณะทางประชากร (Demographic) ประกอบดวย อายุ, เพศ, สถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม, ระดับการศึกษา และระดับรายได จากวานวิจัยที่ยุบล เบญจรงคกิจ (อางในคนึงนิจ
แซอั้ง, 2539 : 12-14) ไดสรุปวา คนที่มีคุณลักษณะทางประชากรแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการ
รับสื่อแตกตางกัน ตัวแปรดานประชากร (Demographic Variables) อันไดแก เพศ อายุ การศึกษา
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อาชีพ รายได สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Status) มีความสัมพันธกับการ
เปดรับสื่อมวลชน ดังนี้
1. อายุ (Age)
อายุมีความสัมพันธคอนขางสูงกับการรับสารทางสื่อมวลชน จากการศึกษาเกี่ยวกับการ
เปดรับสื่อมวลชนของเด็กอเมริกัน พบวาเด็กวัยตั้งแตสองขวบจนถึงแปดขวบ ดูโทรทัศนเพิ่มขึน้ เมือ่
วัยเพิ่มขึ้นและเปดรับสื่อทุกชนิดเมื่อวัยเพิ่มขึ้น โดยสวนใหญแลวเด็กจะใชสื่อเพื่อความบันเทิง เชน
รายการบันเทิงการตูน และเพลงสมัยใหม เด็กจะเริ่มดูโทรทัศนและฟงวิทยุมากกวาสื่ออื่นๆ ทั้ง
หมด และเริ่มอานหนังสือเองเมื่อมีอายุมากขึ้น สวนเด็กวัยรุนนิยมฟงเพลงสมัยนิยมมากกวาดูโทร
ทัศน นอกจากนี้นิตยสารและภาพยนตรก็ยังเปนสื่อที่วัยรุนใหความสนใจและเปดรับสื่อมากกวา
สื่ออื่นๆ เนื่องจากเปนสื่อที่ชวยใหผูรับสารสรางความคิดและแสวงหาแบบแผนการดําเนินชีวิตได
มากกวาสื่อประเภทอื่น
เบอรกูน (Burgoon, 1988 : 58 อางในปรมะ สตะเวทิน, 2538 : 113) ไดชี้ใหเห็นเพิ่มเติม
วา ในดานของอายุนั้น โดยทั่วไปแลวคนที่มีอายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยมมากกวาคนที่มีอายุ
มาก ในขณะที่คนที่มีอายุมากมักจะมีความคิดอนุรักษนิยมมากกวาคนอายุนอย คนที่มีอายุมาก
มักจะเปนคนที่มีความระมัดระวัง มองโลกในแงราย สาเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากคนที่มีอายุมากมี
ประสบการณในชีวิตซึ่งเคยผานยุคเข็ญตางๆ ตลอดจนมีความผูกพันที่ยาวนานกับสังคมมากกวา
คนที่มีอายุนอย นอกจากนี้อายุยังเปนสิ่งที่กําหนดความแตกตางในเรื่องความยากงายในการชักจูง
ใจจะนอยลง นอกจากนั้นคนที่มีวัยตางกันมักจะมีความตองการในสิ่งตางๆ แตกตางกันไป เชน คน
วัยกลางคน และคนสูงอายุมักคิดเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การรักษาพยาบาล การ
มีบานและที่ดินเปนของตนเอง ในขณะที่คนหนุมสาวอาจจะสนใจเรื่องการศึกษาความยุติธรรม
และความเสมอภาคในสังคม
2. เพศ (Sex)
การวิจัยทางจิตวิทยาหลายชิ้นไดแสดงใหเห็นวา ผูหญิ งกับผูชายมีความแตกตางกัน
อยางมากในเรื่องของความคิด คานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบท
บาท และกิจกรรมของคนสองเพศไวต างกั น ผูห ญิ งจึงมั กจะเป น คนที่ มีจิตใจออนไหวหรือเจา
อารมณ (Emotional) โอนอ อ นผ อ นตาม (Submissive) และเป น แม บ า นแม เ รื อ น (Homeoriented) นอกจากนั้นการวิจัยพบวา ผูหญิงมักเปลี่ยนทัศนคติของตนหรือถูกชักจูงใจไดงายกวาผู
ชาย และผูชายยังเปนเพศที่ใชเหตุผลมากกวา นอกจากนี้เพศหญิงใชเวลาในการดูโทรทัศนและฟง
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วิทยุมากกวาเพศชาย โดยรายการที่เพศหญิงนิยม คือ รายการละคร แฟชั่น ในขณะที่เพศชาย
นิยมอานหนังสือพิมพมากกวา หากดูโทรทัศนเพศชายมักนิยมดูรายการขาวและกีฬา อยางไรก็ดี
เมื่อศึกษาพฤติกรรมของผูรับสารทั้งเพศชายและเพศหญิง ในขณะที่ชมโทรทัศนแลว พบวา การดู
โทรทัศนของเพศชายนั้นมักจะเกิดขึ้นในขณะที่พักผอน แตสําหรับเพศหญิงแลวมักจะดูโทรทัศนไป
พรอมกับทํางานอื่น ๆ ที่ตองใชสมาธิและพลังงานมากพอสมควร
3. สถานะทางเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status)
การวิจัยทางนิเทศศาสตรไดชี้ใหเห็นวาสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมมีอิทธิพลสําคัญ
ต อปฏิ กิริย าของผู รับ สาร เพราะทํ าให คนมี วั ฒ นธรรมที่ แ ตกต างกั น มี ป ระสบการณ ตา งกั น มี
ทัศนคติคานิยมและเปาหมายที่ตางกัน ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้คือ
3.1 การศึกษา (Education)
การศึกษามีความสัมพันธคอนขางสูงกับการเปดรับสาร ผูรับสารที่มีการศึกษาสูงจะเปด
รับสื่อสิ่งพิมพมากกวาผูที่มีการศึกษานอย สวนผูที่มีการศึกษานอยจะฟงวิทยุมากกวา นอกจากนี้
ยังพบวาในหมูผูสูงอายุที่มีการศึกษาสูงการชมภาพยนตรจะมีนอยมาก กลาวโดยสรุปคือ เมื่อคนที่
มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ สู งต อ งการจัด สรรเวลาในการเป ด รับ สื่ อให เหมาะสม โดยลดเวลาให กั บ
สื่ออิเล็คทรอนิคสลงมากกวาที่จะลดเวลาที่ใหกับสื่อสิ่งพิมพ
นอกจากนี้ ระดับการศึกษาหรือความรู (Knowledge) ในสาขาที่ตางกัน ทําใหบุคคลมี
ความรูสึกนึกคิด อุดมการณ และความตองการที่แตกตางกัน โดยทั่วไปคนที่มีการศึกษาสูงมักจะ
ใชสื่อมวลชนมากกวาคนที่มี การศึกษาต่ําและคนที่มีการศึกษาสูงมักจะใชสื่อมวลชนประเภท
สิ่งพิมพ ในขณะที่คนที่มีการศึกษาต่ํา มักจะใชสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร กลาวอีก
นัยหนึ่งก็คือ หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอคนเหลานี้จะใชสื่อประเภทสิ่งพิมพ สื่อประเภทวิทยุ
โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดผูที่มีการศึกษาสูง มักจะแสวงหาขาวสารจากหนังสือ
พิมพมากกวาสื่อประเภทอื่น
ข อ ควรคํ า นึ งประการหนึ่ ง ในการวิ เคราะห ก ารศึ ก ษาของผู รับ สารคื อ เราจะต อ งไม
วิเคราะหความรูของผูรับสาร โดยเฉพาะพื้นฐานของการศึกษาที่ไดจากสถาบันการศึกษาของผูรับ
สารเทานั้น เพราะการแสวงหาความรูนั้นสามารถกระทําไดดวยตนเองตลอดชีวิต จากแหลงอื่นๆ
นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา เชน จากสื่อมวลชน จากตํารับตําราตางๆ เปนตน นอกจากนั้น
การขาดโอกาสในการไดใชความรู ก็เปนสิ่งที่สามารถทําใหความรูความสามารถของคนลดลงได
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3.2 รายได (Income)
โดยรายไดเปนตัวแปรที่มีบทบาทใกลเคียงกับตัวแปรดานการศึกษา และมีความสัมพันธ
ระหวางกันสูงโดยเฉลี่ยแลวบุคคลที่มีการศึกษาสูงมักจะมีรายไดสูงตามไปดวย สวนคนที่มีการ
ศึกษานอยก็มักจะมีรายไดนอยถึงปานกลาง โดยผูที่มีรายไดสูงมักเปดรับสื่อสิ่งพิมพมากกวา
สื่ออื่น ๆ

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
รุงทิพ สุนทโรทก (2541) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสื่อสารที่มีผลตอการตัดสินใจเลิกเสพยาบา
ของเยาวชนในสถานศึกษา พบวา ขั้นตอนในการตัดสินใจเลิกเสพยาบาของเยาวชนในสถานศึกษา
มี 4 ขั้นตอน คือ การรับรู การสํานึก การสารภาพ และการดําเนินการเพื่อยุติการเสพยาบา โดยมี
สื่อบุคคลเปน สื่อที่มี ผลต อการตั ดสินใจมากที่สุด ในขณะที่สื่อมวลชนมีบทบาทเปน ตัวกระตุน
ชั่วขณะ สวนสื่อเฉพาะกิจมีผลตอการตัดสินใจเลิกเสพยาบานอย สวนเนื้อหาที่มีผลตอการตัดสิน
ใจเลิกเสพยาบา ไดแก เนื้อหาที่สรางความกลัว เนื้อหาที่แสดงถึงความเศราโศก เนื้อหาที่แสดงถึง
ความโกรธ และเนื้อหาที่สะทอนภาพชีวิตจริง นอกจากนี้ ยังพบวา ปจจัยดานผูรับสารเองก็มีผลตอ
การตัดสินใจเลิกเสพยาบา คือ ความตองการมีสุขภาพแข็งแรง ความกลัวที่จะถูกจับกุม ความ
ตองการใหเพื่อนยอมรับ ความตองการอนาคตที่ดี และความปรารถนาใหพอแมรักยิ่งขึ้น
วรภัทร สังขนอย (2541) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจบริจาคอวัยวะของ
ญาติผูเสียชีวิต พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ ประกอบดวยปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ตัวญาติผูเสียชีวิต โดยปจจัยภายในตัวญาติผูเสียชีวิต ประกอบไปดวย ปจจัยหลัก ไดแก ความเชื่อ
และปจจัยเสริม 5 ประการ ไดแก การรับรูเรื่องชีวิต ความรู ความตั้งใจ สถานภาพทางเศรษฐกิจ
และบุคลิกภาพ สวนปจจัยภายนอกตัวญาติผูเสีย ประกอบไปดวย ปจจัยหลัก ไดแก บุคลากรทาง
แพทย และปจจัยเสริม 3 ประการ ไดแก บุคคลใกลชิด ลักษณะผูเสียชีวิต และสื่อ นอกจากนี้ยัง
พบวา ขั้นตอนของการตัดสินใจนั้น แบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะกอนการตัดสินใจ ระยะการ
ตัดสินใจ และระยะหลังการตัดสินใจ
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ปยะนารถ จันทราโชติวิทย (2543) ไดศึกษาเรื่อง กระบวนการแสวงหาขอมูลขาวสารใน
การดู แลเด็ กออทิสติก พบวา ความผิด ปกติของเด็ก เป น สาเหตุห ลั กในการแสวงหาขอมูลของ
ผูปกครอง โดยกระบวนการแสวงหาขอมูลนั้นแบงเปน 3 ระยะตามระยะของความไมแนนอนที่เกิด
ขึ้น โดยในแตละระยะมีวัตถุประสงค แหลงขอมูล ชองทาง และเนื้อหาของขอมูลขาวสารที่แตกตาง
กันไป นอกจากนี้ ยังพบวา ผูปกครองแสวงหาขอมูลดวยการรอรับ ใฝหา และมีปฏิสัมพันธกับผูที่มี
ประสบการณ ใ นการดู แ ลเด็ ก ออทิ ส ติ ก และแหล ง ข อ มู ล อื่ น ๆ ด ว ยการเข า กลุ ม นอกจากนี้
ผูปกครองเด็กออทิสติกยังมีการหลีกเลี่ยง ขอมูลขาวสารซึ่งกอใหเกิดความสับสน เครียด และ
นําไปสูการเพิ่มความไมแนนอนใหมากขึ้น
ฉลองรัฐ ยิ่งไพบูลย (2538) ศึกษาเรื่องการแสวงหาขอมูลขาวสารเพื่อการปรับตัวของ
อาจารยชาวตางประเทศของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร พบวา แหลงขาวสารของอาจารย
ชาวต า งประเทศ คื อ สื่ อ บุ ค คล และถึ ง แม วาบางครั้งแหล งขา วสารแรกจะเป น สื่อ อื่ น อาจารย
ชาวตางประเทศมักแสวงหาขาวสารเพิ่มเติมจากสื่อบุคคลกอน
ธีระพล ทวมชุมพร (2541) ไดศึกษาเรื่องการเปดรับขาวสาร ทัศนคติ และเหตุผลของการ
ตัดสินใจซื้อวิทยุติดตามตัวของเยาวชนที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
ข า วสารจากสื่ อ มวลชนไม มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ วิ ท ยุ ติด ตามตั ว ของเยาวชน นอกจาก
สื่อเฉพาะกิจและสื่อบุคคลเทานั้น นอกจากนี้ ยังพบวาทัศนคติที่มีตอคุณลักษณะของวิทยุติดตาม
ตัวมีความสัมพันธในเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อวิทยุติดตามตัว
ชาญ จันทรเจียวใช (อางในจตุพร รัตแพทย, 2528 : 32) พบวา โทรทัศนเปนสื่อมวลชน
แขนงหนึ่งที่นอกจากจะมีบทบาทในดานความเพลิดเพลิน ความบันเทิงแลว ยังมีบทบาทในการ
เสนอขาวขอเท็จจริง ใหความคิดเห็นที่สามารถเขาถึงประชาชนไดอยางใกลชิดสามารถทีจ่ ะปลูกฝง
ความเชื่อใหผูดูไดอยางชาๆ แตวาคงทน สรางทัศนคติ ความเชื่อและความเจริญงอกงาม
อรวรรณ วิจักขณะ (2534) ไดศึกษาการเปดรับ และการใชประโยชนจากสื่อมวลชนของ
นิสติ นักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบความสนใจ ความชื่นชอบตอเนื้อหาของ
สื่อมวลชน การใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนประเภทตางๆ พบวา นิสิต
นักศึกษาอานหนังสือพิมพเพราะตองการทราบขาวสาร และเชื่อเนื้อหาในหนังสือพิมพรายวันบาง
สวน สวนการชม รายการโทรทัศนจะเปนเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน นอกจากนี้พบวา ไดนําเนื้อหา
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จากสื่อมวลชนมาเปน หัวขอในการสนทนากับเพื่อนอยูเสมอ และสื่อมวลชนเหลานี้มีผลตอการ
เปลี่ยนคานิยม ความคิดเห็น และพฤติกรรมในระดับพอสมควร
พิชัย นิรมานสกุล (2539) ไดศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่น
Brand Name ตางประเทศ อันไดแก สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม พฤติกรรมการเปดรับขาว
สารจากสื่อตางๆ และทัศนคติดานคุณลักษณะของสินคาแฟชั่น Brand Name ตางประเทศ และ
พบวาป จจั ยดานสถานภาพทางเศรษฐกิ จและสังคมจะมีผลตอ พฤติก รรมการซื้อสิน ค าแฟชั่น
Brand Name ตางประเทศ โดยสื่อระหวางบุคคลจะมีผลกอใหเกิดพฤติกรรมการซื้อมากกวาสื่อ
ชนิดอื่น ๆ
จีรบุณย ทัศนบรรจง (2534) ไดศึกษาเชิงวิเคราะหลักษณะของภาพยนตรไทยยอดนิยม
ประเภทวัยรุน พบวา เนื้อหาของภาพยนตรไทยยอดนิยมประเภทวัยรุนในแงของเนื้อเรื่องมักแสดง
ถึงเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวละครเอกซึ่งสวนใหญเปนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผูที่
กําลังเริ่มตนชีวิตการทํางาน และลักษณะของวัฒนธรรมยอยที่ปรากฎในภาพยนตรไทยยอดนิยม
ประเภทนี้ เป นวัฒ นธรรมยอยของวัยรุนในดานการใชภาษา การแตงการ กายนิยมชมชอบใน
ตัวดารา หรือนักรอง และคานิยมทางวัตถุเพื่อที่จะยกสถานภาพของตน
จุ ฑ ามาศ สุ กิ จ จานนท (2539) ศึ ก ษาการสรา งความหมายทางวั ฒ นธรรมวั ย รุ น ใน
รายการปกิณกะบันเทิงทางโทรทัศน พบวา รายการปกิณกะบันเทิงนําเสนอแบบอยางทางดาน
ความคิดและพฤติกรรม โดยพัฒนารูปแบบมาจากรายการที่เปดมิวสิกวีดีโอตลอดจนของสถานี
โทรทัศน MTV ซึ่งหลอหลอมทั้งการสงเสริมการขาย และผลิตภัณฑเปนประสบการณความบันเทิง
วรินทรา ไกยูรวงศ (2540) ศึกษามิติแหงการบริโภคที่ปรากฎในนิตยสารผูหญิ งพบวา
นิต ยสารได ทํ าหน าที่ เป น เครื่องมื อชวยสรางแบบแผนการบริโภคให ผูอา นโดยการมี ค อลั ม น ที่
สะทอนใหเห็นภาพ ผูคนในสังคมวามีวิถีชีวิตอยางไร
ศิริลักษณ เจริญศักดิ์ (2531) ทําการศึกษาวิจัย เรื่องความสนใจรายการโทรทัศนของนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะเนนหนักในทางวัยรุน พบวา รายการโทรทัศนมีอิทธิพลตอ
นักเรียนพอสมควรในแงความคิด การแตงกาย การพูดจา กริยาทาทาง
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งานวิจัยในตางประเทศ
แคทซ และลาซาสรเฟลด (Katz and Lazarsfeld, 1955) พบวา รูปแบบของการสื่อสาร
ระหว า งบุ ค คล (Interpersonal Communication) หรือ การสื่ อ สารแบบต อ หน า (Face-to-Face
Communication) มีผลตอผูรับสารในการที่จะยอมเปลี่ยนทัศนคติ และยอมรับที่จะรวมมือในการ
ปฏิบัติมากที่สุด
ฟรีดแมน (Freedman, 1961) ศึกษาความแตกตางของบุคคลที่ระดับอายุตางกัน พบวา
คนที่มีอายุนอยมักจะมีการเรียนรู และทัศนคติในระดับสูงกวาผูมีอายุมาก กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ
อายุของผูรับสารจะมีอิทธิพลตอการสื่อสารไมมากก็นอย ซึ่งจะออกมาในรูปของความสนใจ ความ
เชื่อ หรือพฤติกรรมการรับขาวสารของผูรับ
รัช และอทอฟ (Rush & Athoff, 1971 : 16) ศึกษาพบวา สื่อมวลชนมีบทบาทอยางมาก
ในการใหความรู ความเขาใจ คานิยม ความเชื่อทัศนคติ ซึ่งมีผลตอการสั่งสมประสบการณ และ
พัฒนาบุคลิกภาพ และมีบทบาทในการขัดเกลาสังคมและเรียนรูแกบุคคล
เบอรรี่ (Berry, 1951 อางใน กรกช วองวิชว, 2531 : 13) ไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับการ
ยอมรับวัฒนธรรมของสังคมอื่นๆ มาใช และพบวา อายุและเพศมีผลตอการยอมรับวัฒนธรรมจาก
ตางสังคมของบุคคลแตกตางกันออกไป ผูที่มีอายุนอยกวาจะสามารถยอมรับและซึมซับคานิยม
ใหมๆ ไดรวดเร็วกวาผูที่มีอายุมากกวา ผูชายจะมีการผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรมไดรวดเร็ว
กวา และมีความพรอมกวาเพศหญิง
แคลปเปอร (Klapper, 1960) ศึกษาและสรุปงานวิจัยที่สําคัญเกี่ยวกับผลหรืออิทธิพล
ของการสื่อสารมวลชน และสรุปใหเห็นถึงความสามารถของการสื่อสารมวลชนในการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลวา โดยปกติการสื่อสารมวลชนไมใชสาเหตุสําคัญเพียงประการ
เดียวที่ทําใหเกิดผลในผูรับสาร แตจะทําหนาที่รวมกัน หรือผานปจจัยและอิทธิพลที่เปนตัวกลาง
อื่นๆ มากกวา และประสิทธิภาพของการสื่อสารมวลชนขึ้นอยูกับลักษณะตางๆ ของสาร แหลงสาร
หรือสถานการณของการสื่อสาร
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เพาเวอร และกิ บ สั น (Power-Robert ; Power-Tom ; Gibson-Nigel, 1996) ได ศึ ก ษา
เรื่องของทัศนคติและประสบการณการใชยาเสพติดในกลุมวัยรุนของอังกฤษ พบวา เครือขายทาง
ดานสัมพันธภาพระหวางเพื่อนเปนปจจัยพื้นฐานของการริเริ่มและใชยาเสพติด และพบวาการ
เชื่อมโยงที่ใกลชิดระหวางการใชยา และการจัดงานดนตรี และองคกรปองกันยาเสพติดควรมีการ
จัดเหตุการณจัดหาขอมูลขาวสารปรึกษาที่สมาคมหรืองานรื่นเริง นอกจากนั้น ความสําคัญของ
การปรึกษาในกลุมและการสื่อสารในครอบครัวยังมีผลตอการลดการใชยาเสพติดในหมูวัยรุนอีก
ดวย
เดวิด แม็คคอวฮัน (2538) ไดทําการศึกษาเรื่อง "ผูบริโภคที่เปนวัยรุน ไทยในยุคโลกา
ภิวัฒน" พบวา กลุมวัยรุนอายุระหวาง 8-12 ป มีความสนใจในเรื่องของสภาพแวดลอมตองการ
ยอมรับจากเพื่อน ตองการความสุขภายในครอบครัว กลุม วัยรุนอายุระหวาง 13-17 ป มีความ
ตองการที่จะแสวงหาเอกลักษณ แสวงหาเพื่อน มีความใฝฝนที่จะหาภาพลักษณใหแกตัวเอง และ
ตองการทําตนใหเปนคนทันสมัย สวนกลุมวัยรุนตอนปลาย อายุระหวาง 18-21 ป มีความสนใจใน
เพศตรงขาม ตองการมีเพื่อนสนิทเปนเพศตรงขามและเสาะแสวงหาคูชีวิต
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง “ปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความ
อวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความ
อวน โดยทําการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) กับวัยรุนสตรีที่บริโภคยาลดความอวน และ
ใชแบบสัมภาษณปลายเปดเปนเครื่องมือในการสัมภาษณ เพื่อใหผูใหสัมภาษณสามารถแสดง
ความคิดเห็นไดอยางเต็มที่
รูปแบบการวิจัย
เนื่องจากการศึกษา ป จจัยการสื่อสารที่มีอิท ธิพ ลตอการตัดสินใจบริโภคยาลด
ความอวนของวัยรุนสตรีเปนการศึกษาดานปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) ซึ่งแนว
"ปรากฏการณวิทยา" ของ Husserl นั้นหมายถึง วิธีการศึกษาโดยใหบุคคลอธิบายถึงเรื่องราวและ
ประสบการณตางๆ ที่ตนเองประสบทางโสตสัมผัสตางๆ ฐานคติที่สําคัญก็คือมนุษยเราจะรูดีใน
เรื่องที่ตนเองมีประสบการณมากอน โดยการรับรูและรูความหมาย ในขณะที่มีสติสัมปชัญญะ นั่น
คือ เริ่มแรกความเขาใจของมนุษยเกิดจากการรับรู ซึ่งสัมผัสผานประสบการณ ตางกัน ประสบ
การณเหลานั้น จะผานการกลั่นกรองตีความเสียกอน ซึ่งรายละเอียดของประสบการณและการตี
ความผสมกลมกลืนจนเปนเนื้อเดียวกัน "การตีความ" จึงเปนสวนและสิ่งสําคัญยิ่งในการที่มนุษย
จะเขาใจถึงประสบการณตางๆ ไดดังนั้นประสบการณจึงมักจะรวมการตีความไวดวยเสมอ
แนวคิดที่เปนฐานคติที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของปรากฏการณวิทยาคือ การแบงปน
ความสําคัญของประสบการณ ดวยการตรวจสอบความหมาย โดยการรับรูถายโอนและตรวจสอบ
กับบุคคลที่ผานประสบการณเชนเดียวกันมาแลว การตรวจสอบความสําคัญและความหมายของ
ประสบการณวาเปนปรากฏการณอยางเดียวกัน โดยการนําประสบการณของแตละบุคคลมาแยก
แยะพิจารณา วิเคราะห เปรียบเทียบ ตรวจสอบหาความคลายคลึงและความแตกตางกัน เพื่อคน
หาประสบการณรวมที่สําคัญ (นิศา ชูโต, 2540 : 30)
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การกําหนดแหลงขอมูล
แหลงขอมูลประเภทบุคคลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกลุมวัยรุนสตรีอายุระหวาง 13-21
ป ในกรุงเทพมหานคร ทั้งที่กําลังบริโภคยาลดความอวนอยูในขณะปจจุบัน และที่เลิกบริโภคไป
แลว
การกําหนดกลุมตัวอยาง

อวน

กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมวัยรุนสตรีที่ตัดสินใจบริโภคยาลดความ
จํานวน 23 คน โดยทําการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) วัยรุนสตรีแตละคน
กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยตองการมีคุณสมบัติดังนี้ คือ
1. เปนกลุมวัยรุนสตรีอายุระหวาง 13-21 ป ที่ไดมีการบริโภคยาลดความอวนทั้งใน
ขณะปจจุบัน และที่เลิกบริโภคไปแลว (อางในสุชา จันทรเอม, จิตวิทยาทั่วไป 2539)
ซึ่งไดแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ
- วัยรุนตอนตน (Early Adolescence) คือ อายุระหวาง 13-15 ป
- วัยรุนตอนกลาง (Middle Adolescence) คือ อายุระหวาง 15-18 ป
- วัยรุนตอนปลาย (Late Adolescence) คือ อายุระหวาง 18-21 ป
2. ยินดีที่จะใหความรวมมือ ในการพูดคุยสนทนาและเปดเผยขอมูลอันเปนขอเท็จจริง
ในวิถีชีวิตของตนและขอมูลสวนตัว ตลอดระยะเวลาที่มีการศึกษาวิจัย

ขั้นตอนในการทําวิจัย
ในการคัดเลือกผูใหสัมภาษณ (Key Informants) ผูวิจัยไดใชวิธีคัดเลือก 2 วิธี คือ
ผูวิจัยทําการสุมผูใหสัมภาษณจากวัยรุนสตรีที่มาซื้อยาลดความอวนจาก
วิธีแรก
คลินิกลดความอวนตามสถานที่ตาง ๆ
โดยใช วิ ธี Snowball Sampling Technique ซึ่ ง ทํ า โดยการที่ ผู วิ จั ย
วิธีที่สอง
สัมภาษณ ผูใหสัมภาษณคนแรกๆ แลว และขอความรวมมือใหผูสัมภาษณชวยแนะนําเพื่อนคน
อื่นๆ ที่มีการบริโภคยาลดความอวนเหมือนกลุมตัวอยางที่ตองการ และใชวิธีการสัมภาษณแบบ
เจาะลึกตอไป
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณแบบปลายเปดใหกลุม
เปาหมายแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ เมื่อเลือกกลุมเปาหมายที่ตองการไดแลว ผูวิจัยไดทําการ
แนะนําตัวพรอมทั้งบอกวัตถุประสงคของการขอสัมภาษณ โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก โดยขอ
ความรวมมือใหตอบตามความเปนจริงที่สุด ตามแบบสัมภาษณที่กําหนดไวในลักษณะบรรยากาศ
ที่เปนกันเอง เปนเหมือนเพื่อนและสนุกสนาน ซึ่งจะชวยใหผูใหสัมภาษณรูสึกผอนคลายและแสดง
ความคิดเห็นไดอยางเต็มที่

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้ ผู วิจัย ทําการเก็บ รวบรวมขอมูลโดยอาศั ย การสัม ภาษณ แบบเจาะลึก
(Indepth Interview) โดยเตรียมแนวคําถามหลักไวลวงหนา คําถามหลักนี้จะครอบคลุมประเด็น
ตามปญหาและวัตถุประสงคของการวิจัย และสรางขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ที่ไดศึกษา ทั้งนี้แบบสัมภาษณ จะเปนแนวคําถามเปด และใชการจดบัน ทึก รวมถึงการใชเทป
บันทึกเสียงประกอบจากการสัมภาษณ
ประเด็นในการศึกษาครั้งนี้ คือ
1. ขั้นตอนการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีใน
เขตกรุงเทพมหานคร

วิธีการบันทึกขอมูล
1. จดบันทึก
2. บันทึกเทป
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือในการวิจัยขึ้นมา โดยใหอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยที่เขารวม
เปนคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ซึ่งมีความรูและความชํานาญในงานวิจัยเชิงคุณภาพ
และไดทําการตรวจสอบจากทานอาจารยที่ปรึกษาหลายครั้ง ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงแกไขแบบ
สัมภาษณตามที่ทานอาจารยไดแนะนํา โดยตัดทอนและเพิ่มเติมเนื้อหาของคําถามในแตละขอ
ตลอดจนปรับ ปรุง แก ไขภาษาที่ ใช เพื่ อ ให สื่ อ ความหมายตรงตามที่ ต อ งการ แล ว จึ ง นํ า ไปใช
สัมภาษณกลุมตัวอยางรายอื่นตอไป

ความนาเชื่อถือของการวิจัย
ในการวิจัย ปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุน
สตรีในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดพยายามเขาถึงกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด โดยการแนะนําตัว
และสรางความคุนเคยเปนกันเอง ตลอดจนอธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจถึงความสําคัญของการ
วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากเพื่อนๆ ของผูใหสัมภาษณ ตลอดจนเจาหนาที่
พยาบาล จากคลินิก ลดความอวนตางๆ และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึกกับกลุมวัยรุน
สตรี ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของงานวิจัยครั้งนี้ เมื่อสอบถามกี่ครั้ง วัยรุนสตรีก็สามารถใหคําตอบ
และขอมูลเหมือนเดิม ซึ่งแสดงวางานวิจัยนี้มีความนาเชื่อถือ
นอกจากนี้หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลแตละครั้ง ผูวิจัยไดรีบทําการถอดเทปอยาง
ละเอียด และทําบันทึกสนาม (Fieldnote) วันตอวัน ทั้งนี้เพื่อชวยปองกันการลืม ตกหลนของขอมูล
ที่ไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง และชวยเรียบเรียงความคิด และสรุปขอมูลที่ไดเปนระยะใน
การดําเนินการวิจัยตอไป
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การวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปและอภิปรายผล
ผูวิจัยจําแนกประเภทของขอมูลแตละประเด็นที่ทําการศึกษาในขอบเขตของการวิจัยและ
นําขอมูลทุกกรณีมารวมเปนหมวดหมู ในการวิเคราะหหาความสัมพันธในเชิงเหตุผลของทุกปจจัย
และเชื่อมโยงไปสูทฤษฎีที่เกี่ยวของใน 2 กลุม ทฤษฎีกลุมแรก คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและ
การตัดสินใจของบุคคล อันไดแก กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรมของบุคคล การสื่อสารเพื่อ
การโนมนาวใจที่มีผลตอการตัดสินใจ การตัดสินใจและขั้นตอนการตัดสินใจ และทฤษฎีกลุม ทีส่ อง
คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค อันไดแก แนวคิดเกี่ยวกับผูสงสาร แนว
คิดเกี่ยวกับสาร แนวคิดเกี่ยวกับชองทางการสื่อสาร แนวคิดเกี่ยวกับผูรับสาร และแนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะทางประชากร เพื่ออธิบายถึงปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลด
ความอวนของวัยรุนสตรีในปจจุบัน และหาขอสรุปที่สนองตอบตอวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ รวมทั้งขอเสนอแนะในการนําขอมูลเบื้องตนไปใชประโยชนในการแกไขปญหาเรื่องยา
ลดความอวน ซึ่งกําลังแพรระบาดและเปนที่นิยมในกลุมวัยรุนสตรีในปจจุบัน

78

บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัย
การศึ กษาเรื่องป จจัยการสื่ อสารที่ มี อิท ธิพ ลต อการตั ด สิ น ใจบริโภคยาลดความอว น
ของวั ย รุน สตรีในกรุง เทพมหานคร มี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ มุ ง ศึ ก ษาประเด็ น หลั ก 2 ประเด็ น คื อ
ประเด็ น แรกได แ ก ขั้ น ตอนในการตั ด สิ น ใจบริ โ ภคยาลดความอ ว นของวั ย รุ น สตรี ใ น
กรุงเทพมหานคร และประเด็นที่ 2 คือ ปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลด
ความอ ว นของวั ย รุ น สตรี ในกรุ ง เทพมหานคร โดยใช ห ลั ก การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) ดวยวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอ
มูลกับกลุมวัยรุนสตรีที่มีอายุระหวาง 13-21 ป จํานวน 23 คน จากวัยรุนสตรีที่มาซื้อยาลดความ
อ ว นจากคลิ นิ ก ลดความอ ว นตามสถานที่ ต า งๆ และโดยการใช วิ ธี Snowball Sampling
Technique จากกลุมตัวอยางที่ไดใหสัมภาษณ โดยแบงผลการวิจัยออกเปน 2 สวนดังนี้ การนํา
เสนอผลการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 2 ประเด็นดังนี้
1.

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานครที่บริโภคยาลดความอวน

2.

ผลการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 2 ประเด็นในการวิจัยครั้งนี้ คือ
2.1 ขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีใน
กรุงเทพมหานคร
2.2 ปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของ
วัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร
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ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานครที่บริโภคยาลดความอวน
จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา เด็กวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานครที่บริโภคยาลดความอวนทั้ง
23 คน สวนใหญแลวเปนวัยรุนสตรีที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมปลายและในระดับมหาวิทยาลัย
กลุมตัวอยางวัยรุนสตรีเหลานี้มีพฤติกรรมการบริโภคยาลดความอวนมาเปนระยะเวลานานกวา
1 ปทั้งสิ้น โดยที่มีวัยรุนสตรีจํานวน 2 คน ไดบริโภคยาลดความอวนมาเปนระยะเวลายาวนานที่สุด
คือ 3 ปกวา และในวัยรุนสตรีจํานวน 23 คนนี้ มีวัยรุนสตรีเพียง 2 คนเทานั้นที่เลิกบริโภคยาลด
ความอ ว นไปแล ว ส ว นวัย รุน สตรีอี ก 21 คนยั งคงบริ โภคยาลดความอ ว นอยู อ ย างต อ เนื่ อ งใน
ปจจุบัน
ผลจากการวิจัย โดยการสอบถามและการเปดเผยขอมูลตามความเปน จริงของกลุม
ตัวอยาง วัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานครที่บริโภคยาลดความอวนทั้ง 23 คน ผูวิจัยไดขอมูลและนํา
มาเรียบเรียงเพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนของกลุมตัวอยางวัยรุนสตรีทั้ง 23 คน วามีรูปรางอวนหรือ
ผอมอยางไร ดังแสดงในตารางตอไปนี้
ลําดับที่

ชื่อ
(นามสมมติ)

อายุ
(ป)

น้ําหนัก
(กิโลกรัม)

สวนสูง
(เซนติเมตร)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หนุย
เจี๊ยบ
ฝน
เก
โสย
ออม
ติ๊ก
ออ
ณา
ผึ้ง
นก
นอง
จุม
โอ
ปง

16
19
18
20
20
19
19
15
20
17
20
15
21
21
16

53
56
48
57
59
54
58
49
58
52
55
53
51
55
48

162
168
158
168
167
164
170
155
156
162
167
154
166
170
154
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ลําดับที่

ชื่อ
(นามสมมติ)

อายุ
(ป)

น้ําหนัก
(กิโลกรัม)

สวนสูง
(เซนติเมตร)

16
17
18
19
20
21
22
23

เอ
กอย
จะ
เต
เล็ก
ออ
คิม
แอน

19
17
18
20
15
21
19
18

52
48
51
53
46
56
53
57

160
157
161
165
157
164
160
166

ผูวิจัยไดนําผลจากการสอบถามน้ําหนักและสวนสูงของวัยรุนสตรี มาเทียบกับคาดัชนี
มวลรางกาย (Body Mass Index) ซึ่งเปนที่นิยมใชในปจจุบัน และไดผลสรุปวาวัยรุนสตรีทั้ง 23
คนที่บริโภคยาลดความอวนในกรุงเทพมหานครทั้ง 23 คนนั้น ไมมีวัยรุนสตรีคนใดเลยที่มีคาดัชนี
มวลรางกายสูงถึง 25.00 ซึ่งเปนคาที่จัดวาเปนโรคอวนระดับที่ 1 แตวัยรุนสตรีทั้ง 23 คน ก็ไดใชยา
ลดความอวนชวยในการลดความอวนของตนเอง และบริโภคยาลดความอวนติดตอกันมาเปน
ระยะเวลานานกวา 1 ป
จากการใหสัมภาษณของกลุมตัวอยางวัยรุนสตรี ผูวิจัยพบวา มีประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยว
เนื่องกับยาลดความอวนที่วัยรุนสตรีบริโภค มีอยูทั้งสิ้น 4 ประเด็น อันได อาการที่เกิดจากผลขาง
เคียงของยาลดความอวน ประเภทของยาลดความอวน ลักษณะของยาลดความอวน และสถานที่
ขายยาลดความอวน ดังรายละเอียดตอไปนี้
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อาการที่เกิดจากผลขางเคียงของยาลดความอวน
จากการสอบถามกลุ ม วัย รุนสตรีตางก็ ไดอธิบ ายถึ งอาการที่ เกิ ดขึ้น กับ ตนหลังจากที่
ไดมีการบริโภคยาลดความอวน ซึ่งวัยรุนสตรีทั้ง 23 คนนั้น มีอาการที่เกิดขึ้นจากผลขางเคียงของ
ยาลดความอวนคลายคลึงกัน อาทิเชน ใจสั่น หนามืด เวียนศรีษะ หิวน้ําบอย ปสสาวะบอย นอน
ไมหลับ เปนตน แตก็ไมไดตระหนักถึงอันตรายที่แทจริงของยาลดความอวนอยางจริงจัง และยังคง
ยืนยันการตัดสินใจที่จะบริโภคยาลดความอวนเปนทางออกในการลดความอวนของตน
ผู วิ จั ย ขอยกตั ว อย า งในกรณี ข องนางสาวโอ อายุ 21 ป กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ
มหาวิทยาลัย ซึ่งบริโภคยาลดความอวนมาเปนระยะเวลานานที่สุดเปนระยะเวลา 3 ปกวา แต
บริโภคยาในลักษณะเปนระยะๆ โดยทุกครั้งที่บริโภคยาลดความอวน ก็จะมีอาการใจสั่น หนามืด
นอนไมหลับ ไมอยากอาหาร และเปนลมถึงขนาดตองหามเขาโรงพยาบาล แตพอมีอาการดีขึ้นก็
หันกลับไปบริโภคยาลดความอวนอีก นางสาวโอกลาววาครั้งแรกที่บริโภคยาลดความอวนก็พอจะ
ทราบถึงอาการตางๆ ที่จะเกิดขึ้นจากปากคําบอกเลาของเพื่อนฝูงที่เคยบริโภคยาลดความอวนมา
กอน และพอบริโภคยาลดความอวนเองก็เกิดอาการเหลานี้เกิดขึ้นกับตนเองจริงๆ แตจะเกิดขึ้น
เพียงระยะเวลา 2-3 วันแรกของการบริโภคยาลดความเทานั้น ตอจากนั้นก็ดีขึ้น นางสาวโอ ยังให
สัมภาษณกับผูวิจัยเพิ่มเติมวาปจจุบันนี้ก็ยังบริโภคยาลดความอวนอยูเปนระยะ คือเมื่อไรที่รูสึกตัว
วาตัวเองเริ่มอวนก็จะบริโภคยาลดความอวน แลวก็ไมไดกลัวกับอาการที่จะเกิดขึ้นเพราะมีความรู
สึกวาเปนความเคยชิน เปนอาการที่ไมรายแรงอะไรและอาการเหลานี้จะเปนแควันแรกๆ ของการ
บริโภคยาเทานั้น
ประเภทของยาลดความอวน
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา ประเภทของยาลดความอวนที่วัยรุนสตรีทั้ง 23 คนบริโภค
นั้นเปนยาที่ทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดใหอยูในกลุมที่เปนวัตถุออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาทประเภท 2 ซึ่งยากลุมนี้จะมีฤทธกระตุนระบบประสาทสวนกลางและมีกลุมตัว
ยาที่ทําใหงวงนอน เมื่อรับประทานเขาไปแลวจะทําใหในกระเพาะอาหารหลั่งกรดชนิดหนึ่งออกมา
ทําใหไมรูสึกหิว หรืออยากอาหาร และยังมีสวนผสมของยาแอมเฟตามีน ที่ออกฤทธิ์กดศูนยหิว
และออกฤทธิ์กระตุนศูนยอิ่มที่สมอง โดยที่ผูบริโภคยาลดความอวนประเภทนี้จะมีอาการขางเคียง
คือ หัวใจเตนแรง หงุดหงิด ทองผูก คลื่นไส หิวน้ํา ปสสาวะบอย เปนตน
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ลักษณะของยาลดความอวน
ลักษณะของยาลดความอวนที่กลุมตัวอยางวัยรุนสตรีหาซื้อมาบริโภคนั้น มีลักษณะที่ถูก
จัดทําขายเปนชุด มีทั้งตัวยาที่มีลักษณะเปนเม็ด และแคปซูล ซึ่งประกอบไปดวยตัวยาหลายชนิด
อาทิเชน ยาถาย ยาขับปสสาวะ ยานอนหลับ ยาคลายเครียด วิตามิน และตัวยาประเภทที่มีสวน
ประกอบของ แอมเฟตามีน แอมเฟพราโมน เฟนเทอมีน มาซิลดอล และแคทีน เป นตน โดยที่
ยาลดความอวน 1 ชุด จะมีปริมาณยาจัดไวใหบริโภคไดในระยะเวลา 1 สัปดาห ซึ่งอาจแบงเปนยา
กอนอาหารเชา ยากอนอาหารกลางวัน ยากอนอาหารเย็น และยากอนนอน โดยมีสนนราคาตอชุด
(หรือตอ 1 สัปดาห) อยูที่ประมาณ 250-500 บาท ซึ่งจะขึ้นอยูกับชนิดของยาที่ถูกจัดไวในชุดและ
สถานที่จําหนายแตละแหง
ผูวิจัย ขอยกตัวอยางในกรณีนางสาวฝน อายุ 18 ป กําลังศึกษาอยูในระดับมหาวิทยาลัย
ไดอธิบายถึงลักษณะของยาลดความอวนวา ยาลดความอวนที่ตนซื้อมาบริโภคนั้น มีลักษณะจัด
ทําขายเปนชุด โดยที่นางสาวฝนแคบอกความตองการกับเพื่อนที่เปนคนแนะนําวาตนเองตองการ
จะลดน้ํ า หนั ก ลงประมาณกี่ กิ โลกรั ม เพื่ อ นก็ จ ะเป น คนไปจั ด หายามาให โดยนางสาวฝน ให
สัม ภาษณ วาโดยปกติแลว ตนเองก็จะบริโภคยาลดความอวนเปน ครั้งคราว โดยที่ระยะเวลาที่
บริโภคครั้งหนึ่งประมาณ 2 สัปดาห ซึ่งยาลดความอวนที่เพื่อนจัดหามาใหนั้นก็จะเปนลักษณะเปน
แพ็ค ตัวยาก็จะมีทั้งเปนเม็ดและแคปซูล โดยจะมีใบปะหนาซองยาถึงวิธีการบริโภคยามาให ใน
กรณีของนางสาวฝน ไดอธิบายวา ยาลดความอวนที่ตนบริโภคนั้น จะแบงเปน 2 เวลา คือ บริโภค
กอนอาหารกลางวัน และกอนนนอน ซึ่งในแตละครั้งนางสาวฝนจะจายเงินคายาลดความอวนที่
ฝากเพื่ อนซื้อเปน จํานวน 800 บาทตอปริม าณยาลดความอวนที่สามารถบริโภคไดเปน เวลา 2
สัปดาห
สถานที่ซื้อยาลดความอวน
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ผูวิจัยพบวามีเพียงวัยรุนสตรี 2 คนเทานั้นที่ซื้อยาจาก
โรงพยาบาลที่ใหบริการดานลดความอวนโดยการแนะนําจากเพื่อนที่เคยไปหาและซื้อยาลดความ
อวนมากอน และวัยรุนสตรีจํานวน 6 คน ซื้อยาลดความอวนจากคลินิกลดความอวนตามสถานที่
ตางๆ สวน วัยรุนสตรีอีกจํานวน 15 คน นั้นสั่งซื้อยาลดความอวนจากเพื่อน หรือคนรูจัก ที่บอก
ผานกันมาเปนทอดๆ โดยที่ไมมีการไปพบแพทยหรือตรวจรางกายใดๆ กอนทั้งสิ้น
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ผู วิ จั ย ขอยกตั ว อย า งในกรณี ข องนาวสาวเจี๊ ย บ อายุ 19 ป กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ในระดั บ
มหาวิทยาลัย ไดใหสัมภาษณถึงสถานที่ซื้อยาลดความอวนวา ตนไดฝากเพื่อนซื้อยาลดความอวน
โดยเพียงแตบอกวาตองการยาลดความอวนสําหรับบริโภคเปนเวลากี่สัปดาห เพื่อนก็จะนําไปรวบ
รวมกับจํานวนคนที่สั่งคนอื่น แลวก็จะเก็บเงินไปกอน หลังจากนั้นประมาณ 2-3 วันก็จะเอายามา
ให ผูวิจัยไดสัมภาษณเพิ่มเติมวาพอทราบหรือไมวาเพื่อนคนที่ตนฝากซื้อยาลดความนั้น ซื้อยาลด
ความอวนจากที่ไหน นางสาวเจี๊ยบไดกลาววา ตนเองก็พอทราบเพราะเพื่อนคนที่เคยสั่งไดเลาให
ฟง วาคลินิกที่ขายยาลดความอวนนี้อยูแถวลาดพราว เพื่อนคนที่เปนคนรวบรวมนั้นจะโทรศัพทไป
สั่ง และโอนเงินเขาบัญชีของคลินิกลดความอวนนี้ หลังจากนั้น ทางคลินิกฯ ก็จะจัดสงยาโดยทาง
ไปรษณียมาใหกับเพื่อน แลวเพื่อนก็จะเอามาแจกจายใหกับคนที่สั่งยาอีกตอหนึ่ง
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูล แบงเปน 2 ประเด็น ดังนี้
1.
2.

ขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร
ปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรี
ในกรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา วัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานครมีขั้นตอนในการตัดสินใจ
บริโภคยาลดความอวนที่คลายคลึงกัน คือมีวิธีการคิดและพิจารณาที่เหมือนกัน และมีลักษณะเปน
กระบวนการ คือจะเกิดขึ้นเปนไปตามลําดับขั้นตอนตางๆ ตั้งแตเริ่มตนไปจนสิ้นสุดกระบวนการ
โดยเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับปจจัยภายในของตนเองและการไดรับและประเมินขอมูลขาว
สารจากภายนอก อาทิเชน เพื่อน คนใกลชิด ดารา นางแบบ กระแสแฟชั่นเสื้อผา หรือแมกระทั่ง
ขอความโฆษณาตางๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องราวความอวน-ผอมและรูปรางของผูหญิงในปจจุบัน ตลอด
จนถึงทางเลือกตางๆ ในการลดความอวน และทางเลือกที่วัยรุนสตรีเลือกที่จะใหเปนทางออกใน
การลดความอวนของตนเอง
กระบวนการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร เริ่มตนที่
ระยะกอนการตัดสินใจ ซึ่งในระยะเริ่มตนนี้ วัยรุนสตรีจะเริ่มตนจากความตองการอยากผอม ซึ่ง
เกิดจากปจจัยภายในตนเอง 4 ปจจัย คือ รูสึกวาตนเองอวนเกินไป ใสเสื้อผาไมได ทําใหไมมีความ
มั่นใจในตนเอง และเห็นคนรอบขางมีรูปรางผอม นอกจากนี้ยังเกิดแรงกดดันจากบริบทแวดลอม
หรือสิ่งเราภายนอก อาทิเชน เพื่อน บุคคลใกลชิด ดารา นางแบบ แฟชั่นเสื้อผา สื่อโฆษณา และ
ขอความตางๆ เปนตน
หลังจากนั้น วัยรุนสตรีจะเริ่มเขาสูกระบวนการในระยะที่ 2 คือ ระยะการตัดสินใจที่จะ
กระทําตามความตองการของตนเอง และเพื่อตอบสนองกับสิ่งเราที่มากระตุนใหเกิดความอยาก
ผอม ในระยะของการตัดสินใจนี้ วัยรุนสตรีจะเริ่มตนดวยการแสวงหาทางเลือกเกี่ยวกับวิธีการลด
ความอวนจากเพื่อนฝูง และสื่อมวลชนตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน นิตยสาร ในหลาก
หลายทางเลือกในเบื้องตน อาทิเชน การฝงเข็ม การดูดไขมัน การอดอาหาร การกินพวกสมุนไพร
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การกินสูตรอาหารลดน้ําหนัก การเขาคอรสลดน้ําหนักกับสถาบันลดความอวนตางๆ การออกกําลัง
กาย และ การบริโภคยาลดความอวน
หลังจากที่วัยรุนสตรีไดวิธีการลดความอวนหลากหลายวิธีการแลว วัยรุนสตรีจะดําเนิน
การพิจารณาถึงขอดีและขอเสียของทางเลือกแตละทางที่ตนไดขอมูลมา รวมถึงวิธีการลดความ
อวนวา แตละวิธีการนั้นมีความเหมาะสม และมีความยาก-งาย ตอการปฏิบัติเพียงไร และใหผลอ
ยางที่ตนตองการไดหรือไม โดยการนําเอาขอมูลที่ไดในเบื้องตนนั้นมาพูดคุยกับเพื่อนในกลุมที่ตน
เองมีความสนิทสนมหรือไววางใจ วัยรุนสตรีจะเริ่มปรึกษากับเพื่อนในเบื้องตนถึงวิธีการลดความ
อวนในแตละวิธีเพื่อตัดทางเลือกที่ไมสอดคลองกับความตองการและความเปนไปไดยากของตน
ออกไปกอน หลังจากนั้นวัยรุนสตรีจะเลือกเฉพาะบางทางเลือกที่คิดวาสอดคลองและใหผลตรงกับ
ความตองการของตนเองมากที่สุด โดยในขั้นตอนนี้ วัยรุนสตรีจะสรางเงื่อนไขของทางเลือกที่ตนจะ
เลือกปฏิบัติในการลดความอวน คือ ตองใหผลเร็วทันใจ และงายตอการปฏิบัติที่สุด
เมื่อวัยรุนสตรีไดตัดทางเลือกบางทางเลือกออกไปแลว วัยรุนสตรีจะเขาสูขั้นตอนของการ
ชั่งน้ําหนักทางเลือกแตละทาง โดยจะพิจารณาถึงขอดีและขอเสีย ผลที่ไดของทางเลือกแตละทาง
วัยรุนสตรีจะเลือกทดลองปฏิบัติตามทางเลือกในบางทางเลือกที่ตนจะสามารถปฏิบัติได และติด
ตามดูวาวิธีที่ตนเลือกและทดลองกระทํานั้นไดผลเปนไปตามความตองการหรือไม และเมื่อได
ทดลองทางเลือกบางทางเลือกแลว วัยรุนสตรีจะดูผลวาตนเองพอใจกับวิธีการใดบาง และจะคอยๆ
ตัดทางเลือกออกไปเรื่อย จนกระทั่งเหลือทางเลือกสุดทายเพียงทางเลือกเดียว
และในทายที่สุดเมื่อทางเลือกสุดทายที่วัยรุนสตรีไดตัดสินใจและเลือก คือการลดความ
อวนโดยการบริโภคยาลดความอวน ซึ่งเปนวิธีการที่ใหผลเร็วทันใจ งาย ราคาไมแพงจนเกินไป
และตอบสนองความตองการของวัยรุนสตรีแลว ก็จะเขาสูระยะที่ 3 ซึ่งเปนระยะสุดทายของขั้น
ตอนการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรี คือ การยืนยันการตัดสินใจ ซึ่งแบงเปน 4
ขั้นตอนยอยคือ ขั้นยืนยันในความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ขั้นพบอาการตอบสนองทางลบ
ขั้นหาเหตุผลมายืนยันการตัดสินใจแมไดรับการตอบสนองทางลบ และขั้นยืนยันการกระทํา คือ
การบริโภคยาลดความอวนตอไป
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยพบวาปญหาของยาลดความอวนที่แพรระบาดในกลุมของวัย
รุนสตรีนั้น เกิดจากระยะหลังการตัดสินใจ เพราะเมื่อวัยรุนสตรียืนยันที่จะบริโภคยาลดความอวน
ตอไป ถึงแมจะเกิดอาการขางเคียงตางๆ แตวัยรุนสตรีก็พอใจกับผลของยาที่ได คือ ผอมเร็วทันใจ
ไมยุงยาก และไมตองทรมานกับการอดอาหาร หลังจากนั้นวัยรุนสตรีจะเปลี่ยนตัวเองกลายเปนผู
แนะนําและเปนตัวอยางถึงวิธีการบริโภคยาและสถานที่จําหนายยาลดความอวนใหกับเพื่อนคน
อื่นๆ ที่ตองการลดความอวนดวยวิธีการบริโภคยาลดความอวนตอไป ดังแบบจําลองขั้นตอนในการ
ตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของ วัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร ตอไปนี้
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จากแบบจําลองขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวน ผูวิจัยไดทําการอธิบายถึง
ประเด็นและรายละเอียดตางๆ ที่สําคัญ เพื่อใหเห็นภาพแบบจําลองขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภค
ยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานครชัดเจนขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้
ระยะกอนการตัดสินใจ
จากการวิจัยครั้งนี้พบวา ระยะกอนการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีนั้น
เปนระยะที่เกิดจากปจจัยภายในตัวของวัยรุนสตรีเอง โดยในระยะนี้ วัยรุนสตรีจะเกิดความรูสึกวา
ตัวเองนั้นอวนเกินไป ใสเสื้อผาที่มีอยูเดิมไมได รวมถึงเสื้อผาที่กําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน ทําใหวัยรุน
สตรีเกิดความไมมั่นใจในตนเอง และสุดทายคือ เห็นคนรอบขางตนเองมีแตคนรูปรางผอมบาง
ปจจัยภายในตนเองเหลานี้ เปน แรงขับที่ทําใหวัยรุน สตรีเกิดความตองการที่อยากจะลด
ความอวน เพื่อลดปญ หาและความกังวลภายในจิตใจของตนเอง และในขณะเดียวกัน วัยรุนสตรีก็
ประสบกับ เหตุการณเราตางๆ หรือบริบทแวดลอมในเรื่องราวของความสวยความงาม เรื่องราวของ
รูปรางอวน-ผอม เปนชวงระยะเวลาที่วัยรุนสตรีตองเจอกับขอมูลขาวสารมากมายในรูปแบบตางๆ ที่มา
กระทบกับความรูสึก และความตองการของตน อันไดแก เพื่อน คนใกลชิด ดารา นางแบบ แฟชั่นเสื้อ
ผา ตลอดจนขอความตางๆ เกี่ยวกับเรื่องรูปราง ซึ่งถือเปนขั้นตอนแรกที่จะนําไปสูกระบวนการคิด และ
การตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร
ผูวิจัย ขอยกตัวอยางในกรณีของนาวสาวจะ อายุ 18 ป กําลังศึกษาอยูในระดับมหาวิทยาลัย
ไดเลาเหตุการณที่ทําใหตนเองตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนวา ปกติแลวนางสาวจะเปนคนที่ไมชอบ
ชั่งน้ําหนักเพราะรูสึกกลัว และทุกครั้งที่ชั่งน้ําหนักก็จะรูสึกกลุมใจในน้ําหนักของตัวเอง แตมอี ยูว นั หนึง่ รู
สึกวาตัวเองเริ่มอวนขึ้นกวาเดิม เพราะเสื้อผาที่มีอยูเดิมเริ่มที่จะใสไมได บางตัวก็คับ และพอไปหาซื้อ
เสื้อผาใหมก็ตองซื้อขนาดที่ใหญกวาเดิม ในขณะเดียวกันเพื่อนฝูง คนใกลชนิดก็เริ่มทักวาอวนขึ้น นาง
สาวจะยังกลาวตอไปวาตอนที่คนทักเยอะๆ ตอนนั้นรูสึกเสียความมั่นใจในตัวเองมาก จึงไดพยายามที่
จะลดความอวนดวยวิธีการตางๆ นานา จนถึงวิธีสุดทายที่เลือกคือการบริโภคยาลดความอวน
จากการศึกษาพบวา ในระยะกอนการตัดสินใจนี้ นอกจากวัยรุนสตรีจะมีแรงขับจากปจจัย
ภายในตนเองแลว ในขณะเดียวกันก็ยังเกิดแรงกดดันจากบริบทแวดลอมภายนอก วัยรุนสตรีจะะถูกทา
ทายดวยขอมูลขาวสารที่กอใหเกิดความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณเราใน 2 ลักษณะ คือ
เพื่อน หรือคนใกลชิด และแฟชั่นเสื้อผา ซึ่งมีผลกระทบโดยตรง และอีก 2 ลักษณะที่มีผลกระทบโดย
ทางออม คือ ดารา นางแบบ และขอความตางๆ เกี่ยวกับรูปราง
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- เพื่อน
วัยรุนเปนวัยที่สนิทสนมกับกลุมเพื่อนมากที่สุด โดยปกติแลว วัยรุนมักจะเอาเพื่อนในกลุม
เปนตัวอยางในการปฏิบัติ และพยายามทําตัวใหกลมกลืนเปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้นหากวัยรุนสตรี
ถูกทักดวยคําพู ดในลักษณะที่ ทําใหตนรูสึกถึงความดอยในรูปรางของตน ก็จะทําใหวัยรุน สตรีเกิด
ตองการที่จะลดความอวน เพื่อใหเพื่อนฝูงในกลุมยอมรับตน มีความรูสึกกับตนดีขึ้น และอยากใหเพื่อน
ใหความ สนใจกับตน ตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้ ไดแก
"…เพื่อนชอบทักเรื่อย เขาชอบพูดวา ทําไมแกอวนอยางนี้ พุงหอยออกมานอก
กระโปรงแลว ลดหุนไดแลว อีกหนอยไปไหนก็ใหกลิ้งไป ไมตองเดิน…"
(นางสาว ออ, อายุ 21 ป)
"…คือกอยเปนคนชอบกินขนม เวลาอยูกับเพื่อนๆ ในกลุม เขาเห็นกอยกิน เขาก็
จะบอกวา กินจนหนาทองยื่น เอวหายหมดแลว …"
(นางสาว กอย, อายุ 17 ป)
- บุคคลใกลชิด
นอกจากวัยรุนสตรีจะตองเผชิญกับคําพูดตางๆนานาๆ ของเพื่อนในกลุมที่อยูในสังคม
เดียวกันแลว ในบางกรณีบุคคลใกลชิดของวัยรุนสตรีเองก็มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลดความอวนของ
วัยรุนสตรีเชนเดียวกัน เพราะบางครั้งวัยรุนสตรีก็มีความผูกพันใกลชิดกับบุคคลในครอบครัวและญาติ
และเมื่อเวลาผานไปไดกลับมาพบปะเจอะเจอกัน ยอมอยากที่จะใหบุคคลใกลชิดหรือญาติ เห็นวาตน
เองนั้นสวยงามขึ้น อยากจะใหชื่นชมตนเองในทางบวกมากกวาที่จะเปนการติ ดังนั้น คําพูดของบุคคล
ใกลชิดจึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลใหวัยรุนสตรีตัดสินใจลดความอวนดวยการบริโภคยาลดความ
อวน ตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้ ไดแก
"… ทุกวันอาทิตย แมจะชวนไปเยี่ยมพวกญาติๆ เวลาเจอเขาก็ชอบทักวาอวน
หนูไมชอบเลย…"
(นางสาว นอง, อายุ 15 ป)
“… มีอยูวันหนึ่ง เปนวันเกิดอามา ก็ไปกินเลี้ยงกัน ไปกันทั้งครอบครัวเลย เจอ
พวกญาติเยอะมาก บางคนก็ไมไดเจอกันมานานแลว เขาก็ทักวา ลูกบานนี้อวน สมบูรณ
หุนเหมือนเถาแกเนี้ย ตอนนั้นรูสึกเสียเสนไปเลย …”
(นางสาว โสย, อายุ 20 ป)
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- แฟชั่นเสื้อผา
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ พบวา แฟชั่นเสื้อผาในปจจุบันมีอิทธิพล
โดยตรงกับการตัดสินใจลดความอวนดวยการบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรี อันเนื่องมาจาก
กระแสแฟชั่นเสื้อผาในปจจุบันนั้นเปนเสื้อผาขนาดเล็ก เสื้อสายเดี่ยว เอวลอย แขนกุด ถาเปนกางเกงก็
จะเนนเปนกางเกงเขารูป เอวต่ํา ทําใหวัยรุนสตรีรูสึกเดือดรอน เมื่อไมสามารถใสเสื้อผาเหลานี้ได หรือ
ใสแลวดูไมดี เหมือนอยางคนอื่นๆ ทําใหตนเองรูสึกเกิดปมดอยในเรื่องรูปราง และรูสึกเหมือนตนเองนัน้
หลุดออกจากยุคของวัยรุนไป ตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้ ไดแก
“… เสื้อผามีผลกับโอมากเลยคะ เพราะวาเสื้อผาเดี๋ยวนี้ตัวเทามด พอเราออก
ไปตามแหลงขายเสื้อผาที่คนนิยมกันมากๆ เชน แถวสยาม แตไมมีขนาดที่เราใสไดเลย เรา
ก็ตองมองตัวเองแลววา เราผิดปกติจากชาวบานเขาหรือเปลา หรือบางครั้งโอไมกลาไปซื้อ
เสื้อผากับเพื่อนๆ อายเวลาคนขายบอกวาไมมีไซรส อายทั้งเพื่อน อายทั้งคนอื่นที่อยูใน
ราน…”
(นางสาว โอ, อายุ 21 ป)
“… เสื้อผ าเดี๋ยวนี้ยิ่ งทํ าตัวยิ่งเล็ ก บางทีไปหาซื้อแลวไมมีขนาด แตก็มี น ะคะ บางครั้ง
อยากได ก็จะพยายามลองใส แตพุงมันปองออกมา เพราะเสื้อมันรัดรูปมาก …”
(นางสาว ฝน, อายุ 18 ป)
- ตัวอยางจากดารา นางแบบ
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ พบวา รูปรางของดารา นางแบบ มีผลตอ
การตัดสินใจของวัยรุนสตรีคอนขางมาก รองลงมาจากแฟชั่นเสื้อผา เพราะโดยปกติแลว วัยรุนมักจะ
เอาอยางหรือเลียนแบบคนที่มีชื่อเสียง อยากจะเปนอยางคนนั้น อยากจะใหตัวเองดูดีเหมือนคนนี้ เพื่อ
ที่จะใหคนอื่นชื่นชม นอกจากนี้ จากขอมูลยังพบอีกวา วัยรุนสตรีสวนใหญ มักมีความใฝฝนที่อยากจะ
เปนดารา นางแบบ เพราะเปนอาชีพที่คนทั่วไปยอมรับวาเปนอาชีพที่มีรูปรางและหนาตาดี และเปน
อาชีพที่มีรายไดดีอีกดวย ตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้ ไดแก
"… เก เห็นพวกดารา นางแบบในทีวี ผอมหุนดี ใสเสื้อผาชุดไหนก็สวยไปหมด
ก็เลยคิดวาตัวเองตองเปลี่ยน ตองผอมใหได เกคิดวาถาเกผอม ก็คงจะใสเสื้อผาแลวดูสวย
กวานี้ …"
[นางสาวเก, อายุ 21 ป]
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"… ออ อยากใหหุนตัวเองเหมือนพวกดารา นางแบบ พวกนั้นเขาหุนดีมากๆ
เลย เคยเจอดาราตัวจริงบางคน ผอมกวาในทีวีอีก …"
[นางสาวออ, อายุ 15 ป]
"… ก็เห็นพวกดารา นางแบบ แตละคนหุนผอมบางกันทั้งนั้นเลย หนูไมเคย
เห็นดาราอวนๆ ไดเลนเปนนางเอก สวนใหญก็เลนเปนตัวตลก …"
[นางสาวผึ้ง, อายุ 17 ป]
- ขอความตางๆ เกี่ยวกับรูปรางตามสื่อตางๆ
ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบวา วัยรุนสตรีมีความเห็นวาขอความตางๆ ที่เกี่ยวกับรูปราง ไมวา
จะเปนโฆษณาผลิตภัณฑลดความอวน คลินิกลดความอวน สถาบันเสริมความงามตางๆ มีอิทธิพลตอ
การตั ดสิ น ใจลดความอ วนด ว ยวิธี ก ารบริโภคยาลดความอ วนของวัย รุน สตรีเพี ยงเล็ ก น อย เพราะ
วัยรุนสตรีมองวาเปนแคเพียงตัวกระตุนชั่วระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น ตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลอง
กับปรากฎการณนี้ ไดแก
"… ก็มีบาง บางทีเห็นเขาเอาพรีเซนเตอรรูปรางดีมาโฆษณา ก็อยากลองเขา
ไป แตก็ชั่ววูบ เพราะพวกนี้ราคาแพงมาก …"
[นางสาวออม, อายุ 19 ป]
"… เวลาเดินผานคลินิกลดความอวน เห็นคนเขาไปเยอะ ๆ ก็จะเกิดอาการ
อยากผอม หรือเวลาเห็นโฆษณาชวนเชื่อที่เขาติดตามหนาราน ก็มีแบบลังเลๆ …"
[นางสาวคิม, อายุ 19 ป]
ระยะการตัดสินใจ
จากการวิจัยครั้งนี้พบวา ระยะการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีนั้น เปน
ระยะที่มีความสําคัญ มากที่สุด ทั้งนี้เพราะเปนระยะที่เกิดการตัดสินใจแนนอนแลววา จะเลือกการ
บริโภคยาลดความอวนเปนทางเลือกในการลดความอวน อันไดแก ขั้นแสวงหาทางเลือก ขั้นชั่งน้ําหนัก
ทางเลือก และขั้นพิจารณาผูกมัด
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• ขั้นแสวงหาทางเลือก
หลังจากที่วัยรุนสตรีถูกทาทายดวยขอมูลขาวสาร และเหตุการณเรารอบตัวตางๆ ที่เกิด
ขึ้น จนเกิดแรงจูงใจที่ตองการจะลดความอวนใหผอม วัยรุนสตรีเหลานี้จะเริ่มตนในขั้นตอไป คือ ในขั้น
ของการแสวงหาทางเลือกในการที่จะลดความอวนดวยวิธีตางๆ เพื่อที่จะใหตัวเองนั้นสามารถลดความ
อวน และขจัดสิ่งรบกวนภายในจิตใจของตนเอง โดยในขั้นของการแสวงหาทางเลือกนั้น วัยรุนสตรีจะ
แสวงหาคําแนะนําและขอมูลขาวสารจากแหลงขาวสารตางๆ เกี่ยวกับวิธีลดความอวนในรูปแบบตางๆ
และจะ สนใจกับทางเลือกที่สามารถกระทําไดในทันที เห็นผลทันตา โดยไมตองใชเวลาในการอดทนรอ
คอยมากนัก แมกระทั่งบางครั้งวัยรุนสตรีก็อาจจะยอมรับคําแนะนําในทางเลือกที่ไมเขาทา หรือถูกวิธี
จากบุคคลที่ตนไดไปถามไถขอมูลมา
ในขั้นของการแสวงหาทางเลือกนั้น ผลจากการวิจัยพบวาวัยรุนสตรีทั้ง 23 คน ไดแสวงหาขอ
มูลและวิธีการลดความอวนตางๆ จากสื่อมวลชน อาทิเชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน นิตยสาร และ
จากเพื่อน คนใกลชิด ที่เคยพยายามลดความอวน หรือมีประสบการณในการลดความอวนดวยวิธีการ
ตางๆ นานามากอน โดยวัยรุนสตรีจะเลือกเชื่อบุคคลที่ลดความอวนสําเร็จมาแลว และสามารถสังเกต
เห็นผลไดจริงๆ
ผูวิจัย ขอยกตัวอยางเชนในกรณีของนางสาวเล็ก อายุ 15 ป กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย ไดใหสัมภาษณในชวงหนึ่งของการสัมภาษณวา ในขณะที่ตนตัดสินใจที่ลดความอวน
เพื่อใหตนเองผอมลงนั้น นางสาวเล็กไดหาขอมูลวิธีการลดความอวนจากหลายแหลงขอมูล นางสาว
เล็กกลาววาในตอนแรกๆนั้น ก็จะพยายามหาขอมูลจากนิตยสารผูหญิงที่มีการลงโฆษณาผลิตภัณฑ
ลดความอวนตางๆ รวมถึงโทรศัพทไปสอบถามรายละเอียดการเขาคอรสลดน้ําหนักกับสถาบันที่ให
บริการลดความอวน หลังจากนั้น นางสาวเล็กจะเอาขอมูลเกี่ยวกับวิธีการลดความอวนทั้งหมดไปพูด
คุยกับเพื่อนในเชิงของการปรึกษาหารือเพื่อสอบถามความคิดเห็น และคําแนะนําอื่นๆ จากเพื่อนที่ตนมี
ความสนิทสนมวาวิธีการใดเปนวิธีการที่ดีที่สุด
• ขั้นชั่งน้ําหนักทางเลือก
ในขั้นของการชั่งน้ําหนักทางเลือกนั้น เปนขั้นตอนที่วัยรุนสตรีไดแสวงหาขอมูลจนเปนทีพ่ อ
ใจแลว และกําลังเขาสูกระบวนการในการประเมินถึงขอดี และขอเสียของทางเลือกแตละทางที่ตนเอง
ไดขอมูลมา โดยที่จะพิจารณาทางเลือกแตละทางวาตนเองมีความสามารถที่จะกระทําไดแคไหน และมี
ความยุงยากและมีปจจัยดานอื่นมาเกี่ยวของดวยมากนอยแคไหน โดยที่วัยรุนสตรีจะมีใจโนมเอียงที่จะ
เลือกทางเลือกที่ใหผลเร็วที่สุด สังเกตไดงาย และไมมีวิธีการที่ยุงยากมากนัก ซึ่งในบางครั้งทางเลือกที่
วัยรุนสตรีเลือกนั้น ก็เปนทางลัด ซึ่งเปนทางที่ไมถูกตอง แตเพื่อตอบสนองกับความตองการของตนเอง
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ก็เลือกที่จะกระทําในทางเลือกทางลัดนั้น ซึ่งในขั้นตอนของการชั่งน้ําหนักทางเลือกนี้ วัยรุนสตรีจะ
พิ จ ารณาถึ งข อดี -ข อ เสี ยของทางเลือ กแต ล ะทางที่ ต นมี ขอ มู ล และความสามารถในการปฏิ บั ติ อ ยู
ดังตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้ ไดแก
“….จริงๆ ก็รูนะคะวาการออกกําลังกายเปนวิธีการที่ถูกตองที่สุด แตหนูไมมี
เวลา เลิกเรียนก็เย็นแลว ตองกลับไปทําการบานอีก แลวอีกอยางมันก็ไดผลชา ไมทันใจ
เลย…”
[นางสาวแอน, อายุ 18 ป]
“…มีเพื่อนคนหนึ่งเขาไปรีดไขมันมา ขาเขาก็ดูเล็กลง แตหนูไมกลาทํา กลัว
หมอไมเกง แลวอีกอยางถาไปดูดไขมันก็ตองพักฟน ไปเรียนไมได แลวพอแมก็ตองวาแน
…”
[นางสาวหนุย, อายุ 16 ป]
“…หนูเคยลองอดขาวนะ ทรมานมาก อยากกินอะไรก็กินไมได กลัวอวน กลัว
น้ําหนักขึ้น ทรมานแบบสุดๆ แลวพออดขาว ก็ทําใหหนูไมมีแรงดวย…”
[นางสาวปง, อายุ 16 ป]
“…ลองมาแลวเกือบทุกยี่หอ เคยไปซื้อพวกไฮโดรไลท คอนยัคกี้มาทาน ไม
เห็นไดผลเลย หนูวาหนูอวนขึ้นดวยซ้ํา แลวอีกอยาง แพงมาก เพราะวาเวลาทีก่ นิ ก็ตอ งกิน
หลายกลองกวาจะเห็นผล หนูวามันแพงไป…”
[นางสาวนก, อายุ 20 ป]
จากขอมูลการใหสัมภาษณของกลุมตัวอยางวัยรุนทั้ง 23 คน นั้น สามารถสรุปไดวา วัยรุน
สตรีไดตัดสินใจที่จะเลือกวิธีการลดความอวนดวยการบริโภคยาลดความอวนเปนทางเลือกสุดทาย
ผู วิ จั ย ขอยกตั ว อย า งเช น ในกรณี ข องนางสาวเก อายุ 20 ป กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ
มหาวิทยาลัย ไดเลาถึงเหตุการณในขณะที่ตนตัดสินใจเลือกที่จะบริโภคยาลดความอวนวา นางสาวเก
ไดใหสัมภาษณวา ในขณะที่กําลังเลือกทางเลือกที่จะลดความอวนนั้น นางสาวเกไมไดคิดมากอนเลย
วาตนเองจะใชวิธีการบริโภคยาลดความอวน เพราะเคยสามารถลดน้ําหนักเองไดดวยวิธีการงดทาน
เนื้อสัตว รับประทานอาหารกลางวัน มื้ อเดี ย ว ถาเกิ ดรูสึกหิ ว นางสาวเกจ ะทานแคน้ําขิงใสน้ํ าตาล
อีควอลเทานั้น แตวิธีการนี้ใชเวลานานมากและคอนขางทรมาน และในชวงที่เคยทําไดนั้นก็เปนชวงที่
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อายุยังนอยประมาณ 16-17 ปเทานั้น นางสาวเกกลาวเพิ่มเติมวา ผูหญิงสวนใหญเมื่ออายุเพิ่มขึ้น การ
ลดน้ําหนักตัวก็ยิ่งทําไดยาก นางสาวเกจึงไดเปลี่ยนวิธีการมาเปนการออกกําลังกาย และงดอาหารมื้อ
เย็น นอกจากนี้ยังเคยลองซื้อผลิตภัณฑลดความอวนมารับประทาน เชน ผลสมแขก ยาขับไขมัน แตก็
ไมสําเร็จ จึงเกิดความทอใจและในที่สุดก็ไดไปปรึกษาเพื่อน เพื่อนจึงแนะนําใหลองบริโภคยาลดความ
อวน หลังจากนั้นนางสาวเกก็บริโภคยาลดความอวนทุกครั้งที่ตนรูสึกวาตัวเองนั้นอวนเกินไปแลว
จากการวิเคราะหขอมูลการใหสัมภาษณของกลุมตัวอยางวัยรุนสตรีทั้ง 23 คน สามารถสรุป
และอธิบายถึงความคิดเห็นของวัยรุนสตรีที่มีตอขอดีและขอเสียของยาลดความอวน ดังรายละเอียดตอ
ไปนี้
ขอดี
กลุมวัยรุนสตรีทั้ง 23 คน ไดพิจารณาแลวถึงทางเลือกแตละทาง และก็ไดทดลองทําตามทาง
เลือกบางทางเลือกแลว แตผลที่ไดนั้นไมเปนที่พอใจกับความตองการของวัยรุนสตรี โดยวัยรุนสตรีไดให
เหตุผลสนับสนุนขอดีสําหรับการเลือกบริโภคยาลดความอวนเปนทางเลือกสุดทาย เนื่องมาจากวัยรุน
สตรีทั้ง 23 คนไดใหเหตุผลสนับสนุนขอดีของยาลดความอวนเหมือนกันวา เปนทางเลือกที่ใหผลเร็วที่
สุด และงายตอการปฏิบัติมากที่สุด ดังตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้ไดแก
“…ก็ลองมาหลายทางแลวคะ ไมไดผลเลย น้ําหนักก็ไมลง เพื่อนคนที่แนะนํา
เขาก็กินยาอยู เขาบอกวาถากินยาลดความอวน หนูกินแคประมาณ 2 อาทิตยตามที่หมอ
จัดให น้ําหนักลงตั้ง 3-4 กิโล…”
[นางสาวคิม, อายุ 19 ป]
“ …คือตัวเองเปนคนชอบกิน เปนคนกินเกงมาก แตถากินยาลดความอวน
แลว ก็จะทําใหเราไมรูสึกอยากกินไปเอง คือไมตองทรมานกับการอดอาหารทั้งที่เราอยาก
จะกิน…”
[นางสาวณา, อายุ 20 ป]
“…ก็พยายามจะออกกําลังกาย แตบางทีมันก็ขี้เกียจ ไมมีเวลาดวย เพื่อนก็
เลยแนะนําใหกินยาลดความอวน เขาบอกไดผลเร็วแลวก็ราคาก็ไมแพง…”
[นางสาวจุม, อายุ 21 ป]
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“…หนูอยากผอมเร็วๆ จะกินแบบที่เขาโฆษณา หนู วามัน ชา ออก
กําลังกายก็ไมมีเวลา การบานเยอะ ก็เลยคิดวากินยาดีกวา…”
[นางสาวนอง, อายุ 15 ป]
ขอเสีย
ในขณะที่กลุมวัยรุนสตรีเลือกที่จะลดความอวนดวยวิธีบริโภคยาลดความอวนเพราะเปน
ทางเลือกที่ใหผลเร็วที่สุด และงายตอการปฏิบัติมากที่สุด และในขณะเดียวกันในชวงที่วัยรุนตัดสินใจ
บริโภคยาลดความอวน วัยรุน สตรีเองตางก็รับรูถึงอัน ตราย และผลขางเคียงของยาที่จะทํ าใหเกิด
อาการตางๆ ตามมาหลังจากการบริโภคยา ดังรายละเอียดตอไปนี้
- อาจเปนอันตรายตอรางกายในระยะยาว
วัยรุนสตรีมีความคิดเห็นสอดคลองตรงกันวา การบริโภคยาลดความอวนเปนระยะเวลา
ติดตอกันยาวนานอาจเปนอันตรายตอรางกาย เพราะถาหากบริโภคเขาไปมากๆ อาจเกิดการสะสมของ
ตัวยาในรางกาย ซึ่งจะมีอันตรายตออวัยวะภายในของรางกาย เชน ตับ ไต เปนตน ดังตัวอยางคําให
สัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้ ไดแก
“…ก็คิดวาถากินยาติดตอกันนานๆ ก็คงมีผลกับรางกายในระยะยาว ก็กลัว
เหมือนกัน แตเพื่อนเขาบอกวาถาเราไมไดกินแบบหลายๆ ปก็คงไมเปนไรหรอก…”
[นางสาวเต, อายุ 20 ป]
“…คิดวายาลดความอวนมันคงมีสวนผสมของยาที่เปนอันตรายบางอยาง แต
ก็คิดวาคงไมถึงขั้นรุนแรง ถาเราไมไดกินติดตอกันนานๆ…”
[นางสาวกอย, อายุ 17 ป]
- อาจมีอาการจากผลขางเคียงของยา
จากการสัมภาษณ พบวาวัยรุนสตรีทั้ง 23 คนพบวาวัยรุนสตรีตระหนักวาการกินยาลด
ความอวนนั้นอาจกอใหเกิดอาการตาง ๆ อาทิเชน เวียนหัว เปนลม หนามืด นอนไมหลับ ปสสาวะบอย
หิวน้ําซึ่งอาการเหลานี้เปนอาการที่วัยรุนสตรีไดรับการบอกกลาวลวงหนาแลวจากเพื่อนที่เคยมีประสบ
การณจากการกินยาลดความอวนมากอน ดังตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้
ไดแก
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“…ก็คงมี อาการจากผลขางเคียงของยาบ าง เพราะเห็น เพื่ อนบางคนที่กิน
ยาจะหน า มื ด วัน แรกที่ กิน แต ห ลั งจากนั้ น ก็ไม เห็ น เป น อะไร แต เพื่ อนบางคนก็ไม เป น
อะไร …”
[นางสาวโสย, อายุ 20 ป]
“…เพื่ อนคนที่ เขาเคยกิน ก็ มี บ อกวา ถ ากิน ยาแล วจะมี อาการใจสั่น หวิว ๆ
วันแรกๆ ก็ทราบอยูแลว แตเขาก็บอกวาไมซีเรียสอะไร …”
[นางสาวจะ, อายุ 18 ป]
- อาจเกิด Yo-Yo Effect หลังจากหยุดยา
นอกจากอันตรายของยาลดความอวนในระยะยาว และอาการที่ เกิดจากผลขางเคี ย ง
ของยาลดความอวน วัยรุนสตรียังกลัวการเกิด Yo-Yo Effect ถาหากหยุดการบริโภคยาลดความอวนไป
แลว ดังตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้ ไดแก
“…ก็คิดวาอาจจะเปนไปได เพราะถากินยานานๆ จนรางกายมันเคย แลว
หยุดกินก็อาจเกิดอาการแบบนี้ได…”
[นางสาวเอ, อายุ 19 ป]
“…เพื่อนเขาบอกวา ถึงมันจะโยโย แตก็ไมมากเทาไรหรอก เขาก็บอกวาถา
กินยา แลวพอน้ําหนักลดก็ใหพยายามควบคุมอาหาร …”
[นางสาวปง, อายุ 16 ป]
• ขั้นพิจารณาผูกมัด
วัยรุนสตรีจะเริ่มปฏิบัติตามการตัดสินใจของตนในการที่จะบริโภคยาลดความอวน โดยใน
ขั้นตอนนี้ วัยรุนสตรีจะเริ่มแสวงหาวิธีการหลีกเลี่ยงความไมเห็นชอบจากบุคคลใกลชิด โดยการปกปด
ไมใหบุคคลอื่นที่มีความคิดเห็นขัดแยงกับตนไดรู โดยในขั้นตอนนี้วัยรุนสตรีจะตัดสินใจอยางเด็ดขาด
แลว วาตนจะเลือกวิธีการลดความอวนดวยวิธีการบริโภคยาลดความอวน โดยมีเงื่อนไขสนับสนุนคือ
ยาลดความอวนใหผลเร็วทันใจ และงายตอการปฏิบัติ
ผู วิ จั ย ขอยกตั ว อย า งเช น ในกรณี ข องนาวสาวแอน อายุ 18 ป กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ
มหาวิทยาลัย นางสาวแอน ไดใหสัมภาษณวา ตอนที่กําลังตัดสินใจบริโภคยาลดความนั้น ก็กลัวเหมือน
กันวาพอ-แม หรือคนใกลชิดคนอื่นๆ จะไมเห็นดวยและไมอนุญาต เพราะในขณะที่กําลังปรึกษากับ
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เพื่อนถึงรายละเอียดของการบริโภคยาลดความอวน ก็ยังมีเพื่อนในกลุมบางคนที่ไมเห็นดวย และพูดถึง
อันตรายของยาลดความอวนใหฟง แตนางสาวแอนก็คิดวาจะลองดู เพราะเชื่อวายาลดความอวนจะให
ผลรวดเร็วทันใจดังที่ตนตองการ ดังนั้นตนเองจึงเลือกที่จะปรึกษากับเพื่อนคนที่เคยบริโภคยาลดความ
อวนและคนที่แนะนําที่จะเปนคนพาตนไปซื้อเทานั้น นอกจากนี้ นางสาวแอนยังขอไมใหเพื่อนบอกคน
อื่นๆ อีกดวยเพราะอายโดยใหเหตุผลเพราะวาไมอยากใหคนอื่นรูวาตนเองผอมลงโดยใชยาลดความ
อวน
ระยะหลังการตัดสินใจ
จากการวิจัยครั้งนี้พบวา แมวาวัยรุนสตรีจะตัดสินใจเลือกการบริโภคยาลดความอวนเปน
ทางออกแลว แตก็ยังตองการความเชื่อมั่นวาตนเองนั้นไดทางเลือกที่ถูกตองและเหมาะสมแลว ดังนั้น
ระยะหลังการตัดสินใจจึงเปนระยะที่วัยรุนสตรีจะทําการยืนยันการตัดสินใจของตนเอง
โดยในขั้นตอนของการยืนยันการตัดสินใจนั้น จะประกอบไปดวยขั้นตอนยอย คือ ขั้นยืนยันที่
จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ขั้นพบอาการตอบสนองทางลบ ขั้นหาเหตุผลมาสนับสนุนยืนยันการตัดสินใจ
แมไดรับการตอบสนองทางลบ และขั้นยืนยันการกระทํา คือการกินยาตอไป ดังรายละเอียดตอไปนี้
• ขั้นยืนยันวาตองเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนแรกของระยะหลังการตัดสินใจเปนขั้นที่วัยรุนยืนยันวาตัวเอง
จะตองเปลี่ยนแปลงรูปรางของตัวเองใหดีขึ้น ใหมีหุนที่ผอมลง น้ําหนักลดนอยลงกวาเดิม วัยรุนสตรีจะ
มีความมุงมั่นและมีความตั้งใจสูงที่จะเปลี่ยนเปลงตนเองใหสําเร็จดวยวิธีการที่ตนไดเลือกแลว นั่นคือ
การบริโภคยาลดความอวน ดังตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้ ไดแก
“…ก็คิดวาไมไหวแลว เพราะวามีคนทักหลายคน แลวเราก็รูตัวเองดวย เวลา
ที่ใสเสื้อผามันจะคับมากเลย ก็เลยคิดวายังไงก็ตองผอมใหได…”
[นางสาวออ, อายุ 21 ป]
• ขั้นพบอาการตอบสนองทางลบ
จากการสัมภาษณวัยรุนทั้ง 23 คน พบวาหลังจากที่วัยรุนสตรีบริโภคยาลดความอวนไป
แลว จะพบอาการตอบสนองทางลบทุกคน แตจะมีอาการมากนอยขึ้นอยูกับตัวยาและรางกายตอบ
สนองของแตละคน โดยในขั้นตอนนี้ วัยรุนสตรีจะพบกับอาการตางๆ ที่ไดรับการบอกกลาวมาแลวลวง
หนา เชน เวียนศรีษะ ใจหวิวๆ เปนลม หนามืด โดยที่อาการดังกลาวนี้จะเปนอยูประมาณ 1-2 วันแรก
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ที่บริโภคยาลดความอวน แตจะยังมีอาการบางอยางที่ยังคงอยูตลอดระยะเวลาการบริโภคยาลดความ
อวน อาทิเชน หิวน้ํา ปสสาวะบอย นอนไมหลับ ไมอยากอาหาร ดังตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอด
คลองกับปรากฎการณนี้ ไดแก
“…วันแรกๆ ที่กิน ก็รูสึกใจมันหวิวๆ เหมือนจะเปนลม แตพอกินไป 2-3 วัน ก็
ไมเปนแลว แตจะรูสึกวาตัวเองหิวน้ําบอย แลวก็ปสสาวะบอยมาก แตไมอยากกินขาวเลย
มันเหมือนเบื่ออาหาร…”
[นางสาวติ๊ก, อายุ 19 ป]
“…ก็มีอาการปวดหัวบางเหมือนกัน แตไมมาก ไมถึงกับเปนลม แตจะรูสึกไม
อยากกินขาว ไมอยากกินอะไรเลย ชวงที่กินยาจะรูสึกวาตัวเองขยัน ขยันจริงๆ…”
[นางสาวเอ, อายุ 19 ป]
• ขั้นหาเหตุผลมาสนับสนุนยืนยันการตัดสินใจ แมไดรับการตอบสนองทางลบ
เมื่อวัยรุนไดบริโภคยาลดความอวนและเกิดอาการตางๆ จากผลขางเคียงของยา แตวัยรุน
สตรีก็ไดตัดสินใจแนวแนแลววาจะตองเปลี่ยนแปลงรูปรางตัวเองใหผอม และการบริโภคยาลดความ
อวนก็เปนวิธีที่วัยรุนสตรีไดเลือกแลว ดังนั้นเมื่อเกิดอาการตางๆ วัยรุนสตรีจะหาเหตุผลมาสนับสนุนยืน
ยันการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของตน เพื่อใหตนรูสึกวา ไดตัดสินใจและกระทําถูกตองแลว
และการบริโภคยาลดความอวนก็ไมใชเรื่องรายแรงอันตรายถึงชีวิต ดังตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอด
คลองกับ ปรากฏการณนี้ ไดแก
“…ก็ไมไดบอกใคร มีเพื่อนในกลุมที่กินดวยกันเทานั้นที่รู ก็กลัวคนอื่นเขาจะ
วา ถากินแลวเกิดเปนอะไรไป เดี๋ยวเขาสมน้ําหนา แตหนูก็คิดวาคงไมเปนไร คนอื่นเขากิน
กันเยอะแยะ ไมเห็นมีใครเปนอะไรเลย…”
[นางสาวเจี๊ยบ, อายุ 19 ป]
“…คิดวาคงจะกินไมนาน ก็ไมนาจะเปนอะไร เอาใหน้ําหนักมันลงกอน ใหพอ
แบบวาเรามีกําลังใจ ก็จะลองพยายามออกกําลังกาย ควบคุมอาหารเอง….”
[นางสาวจะ, อายุ 18 ป]
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• ขั้นยืนยันการกระทํา
ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสุดทายในระยะหลังการตัดสินใจ ซึ่งเปนขั้นตอนที่วัยรุนสตรียืน
ยันที่จะบริโภคยาลดความอวนถึงแมจะมีอาการตางๆ เกิดขึ้นกับตน แตก็จะพยายามแสวงหาเหตุผล
มาสนับสนุนความคิดและการกินยาลดความอวนของตนเอง และในขณะเดียวกันก็จะหลีกเลี่ยงกับ
บุคคลที่มีความคิดเห็นขัดแยงเชนกัน ในขั้นนี้วัยรุนสตรีคาดหวังผลจากยาลดความอวนอยางเต็มที่ที่
จะทําใหตนมีรูปรางผอมในระยะเวลาอันรวดเร็วตามที่ตัวเองปรารถนา ดังตัวอยางคําใหสัมภาษณที่
สอดคลองกับ ปรากฏการณนี้ ไดแก
“… ก็คิดวาไมเปนไร เพราะเพื่อนคนที่เขากินมากอนก็มีอาการอยางนี้เหมือน
กัน แตพอเขากินยาครบชุด เขาก็ผอมลงตั้งเยอะ …”
[นางสาวเอ, อายุ 19 ป]
“…ก็มีบางชวงที่ แวบเขามาแบบกลัวกินยาแลวตายเหมือนกัน แตพอคิดวา
ตัวเองอวน ก็ไมกลัวตายแลว แลวตอนที่กินยา จะคิดตลอดวา ถายาหมดชุด คือ เพือ่ นเอา
มาใหประมาณ 2 อาทิตย ก็คิดวาพอครบ 2 อาทิตยแลว เราจะตองผอมลงแน….”
[นางสาวโอ, อายุ 21 ป]
ผลจากการวิจั ย เพื่ อศึก ษาขั้น ตอนในการตัดสิน ใจบริโภคยาลดความอวนของวัย รุน สตรี
ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัย สามารถสรุปไดวา ขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุน
สตรีในกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะกอนการตัดสินใจ ระยะการตัดสินใจ และ
ระยะหลังการตัดสินใจ
โดยในระยะกอนการตัดสินใจ ประกอบไปดวยปจจัยภายในตัววัยรุนสตรีเอง อันไดแก เกิด
ความรูสึกวาตัวเองอวน ใสเสื้อผาไมได ไมมีความมั่นใจ และเห็นคนรอบขางผอม นอกจากปจจัยภาย
ในตนเองแลว ในขณะเดียวกัน วัยรุนสตรียังถูกแรงกดดันจากเหตุการณเรารอบตัวในเรื่องความอวนผอม ทั้งโดยทางตรงและทางออม ในทางตรงก็คือ คําพูดของเพื่อน คําพูดของบุคคลใกลชิด และแฟชั่น
เสื้อผาในปจจุบัน สวนผลโดยทางออม คือ ตัวอยางจากดารา นางแบบ และขอความตางๆ เกี่ยวกับรูป
ราง ซึ่งทั้งหมดนี้เปนแรงขับใหวัยรุนสตรีเกิดความตองการที่จะลดความอวน
จากระยะกอนการตัดสินใจ ก็จะนําไปสูระยะการตัดสินใจ ระยะนี้เปนระยะที่สําคัญ มาก
เพราะเปนระยะที่วัยรุนสตรีจะแสวงหาทางเลือกในการลดความอวน โดยทางเลือกที่วัยรุนสตรีไดมา
สวนใหญนั้น จะมาจากการพูดคุยกับเพื่อน ซึ่งเคยมีประสบการณในการลดความอวนมากอน และจาก
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สื่อตางๆ อาทิเชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน นิตยสาร เปนตน เปนการรวบรวมขอมูลในเบื้องตน หลัง
จากนั้น วัยรุนสตรีจะทําการชั่งน้ําหนักทางเลือกแตละทางตามที่ตนไดขอมูลมา ซึ่งในขั้นตอนนี้ วัย
รุนสตรีทั้ง 23 คน จะพูดคุยและสอบถามจากเพื่อนสนิทหรือที่ไวใจไดในกลุมของตน เพื่อหาหนทางที่
สามารถตอบสนองความตองการของตนไดมากที่สุด โดยมีเงื่อนไขในการเลือกคือ วิธีนั้นจะตองเปนวิธี
ที่ใหผลรวดเร็ว และตองงายตอการปฏิบัติดวย
เมื่อมาถึงระยะที่ 3 คือระยะหลังการตัดสินใจ วัยรุนสตรีจะยืนยันกับตัวเองวา ถึงอยางไรก็
ตามก็จะตองเปลี่ยนแปลงตัวเอง นั่นหมายถึง จะตองผอมลงใหได เมื่อวัยรุนสตรีเริ่มบริโภคยาลดความ
อวน และพบกับอาการตางๆ ตามมาในวันแรกๆ ของการบริโภคยานั้น วัยรุนสตรีก็ไมเปลี่ยนใจที่จะ
หยุดการบริโภคยา ในทางกลับ กัน วัย รุน สตรีจะหาเหตุ ผลมาสนับสนุน ยืน ยัน การตัดสิน ใจบริโภค
ยาของตน วาเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับตน และการบริโภคยาลดความอวนนี้ ก็คงไมมี
อันตรายถึงกับชีวิต ดังนั้น วัยรุนสตรีจึงยืนยันที่จะยังคงบริโภคยาลดความอวนตอไป

101

ป จ จั ย การสื่ อ สารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจบริ โ ภคยาลดความอ ว นของวั ย รุ น สตรี ใ น
กรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยุรนสตรีเปนการตัดสินใจที่มีความสําคัญอยาง
มาก เนื่องจากในปจจุบันนี้ การลดความอวนมีหลายวิธี แตที่วัยรุนสตรีสวนใหญยึดเปนทางออก ก็คือ
การกินยาลดความอวน เพราะจริงๆ แลว คนที่จะกินยาลดความอวนนี้ ตองเปนคนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด
จริงๆ และอยูในความดูแลของแพทย แตในปจจุบันนี้ เพียงแคมีรูปรางทวม หรือวัยรุนสตรีบางคนนั้นไม
ไดมีรูปรางทวม เพียงแตไมดูผอมเพรียวเทานั้น ก็หันมาพึ่งยาลดความอวน ซึ่งยาลดความอวนที่นิยม
กินกันตอนนี้คือ ยาเฟนเตอรมีน (Phentemine) เปนตัวยาที่ดัดแปลงมาจากแอมเฟตามีน ออกฤทธิ์
ควบคุมความหิว กระตุนรางกายใหตื่นตัว แตยากลุมนี้มีฤทธิ์ขางเคียง จึงตองมียาคลายเครียด ทองผูก
ก็จะมียาระบาย ขาดสารอาหารตองการวิตามิน แตถากินนานเกินหกเดือนอาจมีผลทําลายตับ ไต หัว
ใจและเกิดอาการประสาทหลอน หูแววได และคนที่มีปญหาความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอด
เลือด โรคตับ โรคไต นั้นหามบริโภคยาลดความอวนเด็ดขาด แตถึงแมจะมีขอหามในการใชยา และมี
คนตายจากการบริโภคยาลดความอวน ก็ยังมีวัยรุนสตรีจํานวนมากในปจจุบันที่นิยมใชยาลดความ
อวน เปนทางการออกในการลดความอวนอยูนั่นเอง
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดสัมภาษณจากกลุมตัวอยางวัยรุนสตรีจํานวน 23 คน สามารถสรุป
ได ว า ป จ จั ย การสื่ อ สารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจบริ โ ภคยาลดความอ ว นของวั ย รุ น สตรี
ในกรุงเทพมหานคร ไดดังแผนภาพตอไปนี้
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แบบจําลองปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร

S

บุคลิกดี รูปรางผอม

ลักษณะ

มีประสบการณในการกิน

เพื่อน

ความไววางใจ

มุมมอง

มีความคิดเห็นที่ตรงกัน
อยูในสถานภาพและสภาวะการณเดียวกัน

M

เนื้อหาที่ขูใหกลัว
เนื้อหาที่สรางความโกรธและอาย

เนื้อหาสาร

เนื้อหาที่แสดงความหวังดี

คนที่กินยาแลวผอม

เนื้อหาที่ยกตัวอยางใหเห็น

ผลที่สามารถสังเกตได

เนื้อหาที่เสนอทางแกปญหาที่สนองตอความตองการไดมากที่สุด

C

บทบาทของเพื่อนในกลุม

เพื่อน
สื่อบุคคล

ชองทางการสื่อสาร

ดารา นางแบบ
สื่อมวลชน

เพื่อนในฐานะตัวอยาง
บทบาทของตัวอยางรูปรางที่ดี

บทบาทตัวกระตุนในการสรางนิยมรูปรางผอม
เปนตัวสรางกระแสแฟชั่นเสื้อผาในปจจุบัน

R

ไมมีความมั่นใจในตัวเอง
อยากใหตัวเองดูดีเหมือนพวกดารา นางแบบ

วัยรุนสตรี

อยากใหมีคนมาสนใจ
อยากใสเสื้อผาแลวดูดี
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จากข อ มู ล ของขั้ น ตอนในการตั ด สิ น ใจบริ โ ภคยาลดความอ ว นของวั ย รุ น สตรี ใ น
กรุงเทพมหานคร พบวา เพื่อน เปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุน
สตรีมากที่สุด จากการสัมภาษณวัยรุนสตรีทั้ง 23 คน ปรากฏวา วัยรุนสตรีทั้ง 23 คน ไดหาซื้อยาลด
ความอวนมาจากการแนะนําของเพื่อนทั้งสิ้น ไมวาจะเปนการบอกตอๆ กัน หรือการใหเพื่อนพาไปซื้อที่
เดียวกัน หรือการสั่งยาจากเพื่อนตอกันเปนทอดๆ เปนตน
เพื่อน เขามามีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในระยะ
การตัดสินใจ ตั้งแตในขั้นตอนของการแสวงหาทางเลือก ขั้นชั่งน้ําหนักทางเลือก และขัน้ พิจารณาผูกมัด
โดยที่วัยรุนสตรีจะทําการปรึกษา และขอขอมูลจากเพื่อนเปนหลักถึงวิธีการตางๆ ในการลดความอวน
พิจารณาถึงขอดี-ขอเสีย จากคําบอกเลาของเพื่อน จนกระทั่งถึงขั้นตอนพิจารณาการผูกมัด คือตัดสิน
ใจที่จะเลือกการบริโภคยาลดความอวนตามที่เพื่อนแนะนํา
ปจจัยดานผูสงสาร
เพื่อน
เนื่องจากชวงวัยรุนเปนหัวเลี้ยวหัวตอ และเปนวัยที่กําลังสรางอัตลักษณใหกับตนเอง เปนวัย
ที่ตองการเปนที่ยอมรับของกลุม และเพื่อนมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจของวัยรุน
เปนอยางมาก จากการศึกษาพบวาเพื่อนสนิท เพื่อนในกลุมเดียวกัน โดยเฉพาะเพื่อนที่เคยมีประสบ
การณการลดความอวนโดยการบริโภคยาลดความอวนมากอน จะเปนผูแนะนําหรือใหคําปรึกษาใหกับ
วัยรุนที่กําลังตัดสินใจที่จะลดความอวน และมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจของวัยรุนสตรี
จากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยพบวา สําหรับบทบาทเพื่อนเปนบทบาทที่มีอิทธิพลตอการตัด
สินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีเปนอยางมาก และปจจัยที่มีผลตอความนาเชื่อถือในฐานะ
ผูสงสาร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ คือ เพื่อน มีอยู 2 ปจจัย คือ บุคลิกภาพของเพื่อน และประสบการณการ
บริโภคยาลดความอวน โดยมีรายละเอียดดังนี้
• บุคลิกภาพของเพื่อนผูแนะนํา
จากการสังเกตและคําใหสัมภาษณของวัยรุนสตรีทั้ง 23 คน ผูวิจัยพบวา วัยรุนสตรีทั้ง
23 คนมีความไววางใจ และมองเห็นบุคลิกของเพื่อนผูแนะนําวาเปนบุคลิกที่นาเลียนแบบหรือเอาเปน
แบบอยาง วัยรุนสตรีจะปรึกษาหารือกับเพื่อนถึงวิธีการลดความอวน และจะเชื่อทันทีหากเพื่อนแนะนํา
วิธีการลดความอวนดวยการบริโภคยาลดความอวน
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บุคลิกของเพื่อนผูที่เปนคนแนะนํา และถายทอดขอมูลขาวสารเรื่องยาลดความอวนนั้น จาก
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณพบวาเพื่อนคนที่แนะนําสวนใหญจะมีบุคลิกดี รูปรางผอม และมีความมั่น
ใจในรูปรางตนเองสูง และอีกในกรณี คือ เคยอวนมากๆ มากอน และผอมลงอยางรวดเร็วภายในระยะ
เวลาเพียงไมนาน ตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้ ไดแก
"… เพื่อนคนที่เขาแนะนํา เขาผอมนะคะ เวลาเขาเดินไปไหนๆ ก็รูสึกเหมือน
เขามั่นใจในรูปรางตัวเอง ก็รูสึกอิจฉาเขาเหมือนกัน…"
[นางสาวเจี๊ยบ, อายุ 19 ป]
"… เชื่อเพื่อนคนนี้ เพราะคอนขางสนิทกัน แตพอเขามหาวิทยาลัยแลวก็ไม
คอยไดเจอกัน แตก็ยังคุยโทรศัพทกันอยู เคยเห็นเขาอวนมากๆ อยูชวงหนึ่ง แลวพอมา
เจออีกที งงเลย จําเกือบไมได เขาผอมแบบผิดหูผิดตาไปเลย …"
[นางสาวณา, อายุ 20 ป]
• การมีประสบการณการบริโภคยาลดความอวนมากอน
จากการที่วัยรุนสตรีเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเพื่อนที่บริโภคยาลดความอวนมากอน
นั้น จะเปนแรงจูงใจอยางหนึ่งที่ทําใหวัยรุนสตรีตัดสินใจบริโภคยาลดความอวน เพราะการที่เพื่อนทีเ่ คย
บริโภคยาลดความอวนมากอน ไดมาแนะนําวาการบริโภคยาลดความอวนนั้น สามารถชวยทําใหวัยรุน
สตรีผอมไดดั่งใจเพียงในระยะเวลาอันสั้น และไมตองทรมานกับการอดอาหารอีกดวย ยอมจะทําให
วัยรุนสตรีมีความคิดเห็นคลอยตาม วัยรุนสตรีจะเชื่อในคําพูดของเพื่อน เพราะไดเห็นแลววาเพื่อนคนที่
แนะนํานั้น มีประสบการณในการบริโภคยาลดความอวนมากอนแลวไดผลจริง และไมมีอันตรายที่ราย
แรงถึงขนาดเสียชีวิต
นอกจากปจจัยดานลักษณะผูสงสารแลว กลุมตัวอยางวัยรุนสตรียังมีมุมมองตอผูสง
สาร ซึ่งในที่นี้ คือ เพื่อนที่แนะนํา มีผลตอการตัดสินใจของวัยรุนสตรีในการบริโภคยาลดความอวน อัน
ไดแก ความไววางใจในตัวเพื่อน มีความคิดเห็นที่ตรงกัน และอยูในสถานภาพและสภาวะการณเดียว
กัน ดังอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้ ไดแก
• ความไววางใจ
เพื่อนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีมาก โดยเฉพาะเพื่อน
ในกลุม เพื่อนที่มีความสนิทชิดเชื้อไวใจกัน วัยรุนสตรีจะรับรูถึงความเปนมิตร ความจริงใจ ความหวังดี
ของเพื่อน เพราะคิดวาเพื่อนคือคนที่เราสามารถพึ่งพาและขอคําปรึกษาได ดังนั้น ความไววางใจที่
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วัยรุนสตรีมีใหกับเพื่อนคนที่แนะนํานั้นจะมีผลอยางมากตอการตัดสินใจของวัยรุนสตรี ตัวอยางคําให
สัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้ไดแก
"… เปนเพื่อนสนิทกัน อยูในกลุมเดียวกัน แลวก็กินขาวดวยกันทุกวัน เขาก็พา
ไปซื้อยาจากที่เดียวกัน …"
[นางสาวผึ้ง, อายุ 17 ป]
• ความคิดเห็นที่ตรงกัน
จากการศึกษาพบวา ในระยะการตัดสินใจจนถึงระยะหลังการตัดสินใจนั้น วัยรุนสตรีจะ
ปรึกษาหารือหาขอมูลจากเพื่อนสนิทที่ตนไวใจ และโดยเฉพาะอยางยิ่งวัยรุนสตรีจะเลือกเชื่อเพื่อนคนที่
มีความคิดเห็นตรงกัน ในขณะเดียวกันก็จะหลีกเลี่ยงเพื่อนคนที่มีความคิดเห็นขัดแยงหรือไมเห็นดวย
กับวิธีการของตน ตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้ไดแก
"… ก็มีเพื่อนบางคนที่เขาไมเห็นดวย แตเขาก็พูดไดเพราะเขาเปนคนผอม กิน
ยังไงก็ไมอวน แตเพื่อนคนที่เตคุยดวยจะเปนเพื่อนอีกกลุมหนึ่ง แตก็สนิทเหมือนกัน เพราะ
เขาก็คิดเหมือนกัน คือ คิดวาถากินยาแลวน้ําหนักลดลง ก็จะหยุดกิน …"
[นางสาวเต, อายุ 20 ป]
• การมีสถานภาพและสภาวะการณเดียวกัน
จากการศึกษาพบวา เพื่อนคนที่เปนผูแนะนําใหวัยรุนสตรีบริโภคยาลดความอวนนั้น จะ
เปนเพื่อนที่อยูในสถานภาพเดียวกัน กลาวคือ อยูในวัยเดียวกันหรือใกลเคียงกัน อาทิเชน เรียนอยูใน
โรงเรียนเดียวกัน ชั้นเรียนเดียวกัน เปนเพื่อนแถวละแวกบาน หรือมีสังคมความเปนอยูใกลเคียงกัน
เปนตน นอกจากนี้ เพื่อนคนที่เปนผูแนะนํานี้ก็ยังมีสภาวะการณเดียวกันกลับกลุมวัยรุนสตรีอีกดวย
กลาวคือ มีปญหาในเรื่องรูปรางเหมือนกัน และมีวิธีการคิดและการพิจารณาทางเลือกที่จะลดความ
อวนดวยวิธีการบริโภคยาลดความอวนเหมือนกัน ตัวอยางคําใหสัมภาษณ ที่ สอดคลองกับปรากฎ
การณนี้ ไดแก
"… เพื่อนคนที่เขาชวนใหกินยาลดความอวน ก็อยูแถวบาน โตมาดวยกัน เขา
ก็พาไปซื้อยาที่คลินิกเดียวกับที่เขากิน เขาบอกวาหมอคนนี้ไวใจได มีคนมาหาเยอะ …"
[นางสาวหนุย, อายุ 16 ป]
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"… ตอนที่เขาไปถามเพื่อนวาทํายังไงถึงผอมลงได เพราะเมื่อกอนนี้เขาคอน
ขางอวน รูปรางออกจะอวบๆ แตตอนนี้ดูสลิมขึ้น เขาก็บอกวาเขากินยาลดความอวน กินมา
ไดประมาณปกวาแลว …"
[นางสาวโอ, อายุ 21 ป]
ปจจัยดานเนื้อหาสาร
จากการศึกษาเรื่องของเนื้อหาสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัย
รุนสตรีในกรุงเทพมหานครนี้ พบวาเนื้อหาสารเปนสิ่งที่สําคัญ และเนื้อหารสารที่นํามาสูการตัดสินใจ
ของ วัยรุนสตรี มีอยู 5 ลักษณะ คือ เนื้อหาที่ขูใหกลัว เนื้อหาที่สรางความโกรธและอาย เนื้อหาที่แสดง
ความหวังดี เนื้อหาที่ยกตัวอยางใหเห็น และเนื้อหาที่เสนอทางแกปญหาที่สนองตอความตองการได
มากที่สุด ดังรายละเอียดตอไปนี้
• เนื้อหาที่ขูใหกลัว
จากผลการวิจัยพบวา การไดยินคําพูดตางๆ ของเพื่อน หรือบุคคลใกลชิดที่ติในเรื่องของ
รูปรางของตน ทําใหวัยรุนสตรีเกิดความกลัวตอเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นั่นคือ เนื้อหาที่โยงกับ
การไมมีแฟน หากยังคงปลอยใหมีรูปรางอวนอยูอยางนี้ตอไป ตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับ
ปรากฎการณนี้ ไดแก
"… เพื่ อ นพู ดอยูคําหนึ่ง หนูจําไดแม น แลวก็รูสึกกลัวมาตลอด เขาบอกวา
อวนอยางนี้ ใครจะมาจีบ…"
[นางสาวโสย, อายุ 19 ป]
"… เพื่อนเขาบอกวา เดี๋ยวนี้เขาไมนิยมคนอวนกันแลว ผูชายเขาก็ชอบผูหญิง
ผอมบาง ถาปลอยอวนอยางนี้ ขึ้นคานแน …"
[นางสาวออ, อายุ 20 ป]
จะเห็นไดวาเนื้อหาสารที่ทําใหวัยรุนสตรีเกิดความกลัวนั้น คือเนื้อหาสารที่ขูวา ถาหากยังคง
ปลอยใหตนเองมีรูปรางอวนอยูอยางนี้ คงจะไมมีแฟน ซึ่งเปนความกลัวที่เกิดขึ้นภายในใจของวัยรุน
สตรี เพราะโดยธรรมชาติแลว วัยรุนสตรียอมอยากที่จะมีคนรัก คนเอาใสใจ ไมอยากจะอยูคนเดียว
โดยเฉพาะเมื่อเพื่อนๆ ในกลุมมีแฟนกันหมด ยอมจะทําใหวัยรุนสตรีนั้นเกิดความรูสึกแยและเปนปม
ดอยในจิตใจ
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• เนื้อหาที่สรางความโกรธและอาย
จากผลการศึกษา พบวา วัยรุนสตรีไดรับสารที่สรางความโกรธและอาย ทําใหวัยรุนสตรี
ตัดสินใจที่จะบริโภคยาลดความอวน เพื่อใหตนเองนั้นสามารถพนสภาพที่ถูกลอ ถูกแซว จากบุคคลทั่ว
ไป โดยเฉพาะเพื่อนตางเพศ ซึ่งทุกครั้งที่วัยรุนสตรีถูกทําใหโกรธและอาย วัยรุนสตรีจะเกิดความกดดัน
ภายในจิตใจ และเกิดความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อใหผูอื่นยอมรับและเปลี่ยนเปนคําชื่น
ชมแทน ตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้ ไดแก
"… ก็จะโมโห แลวก็อายดวย เวลาเพื่อนผูชายที่โรงเรียนเรียกหนูวา อวน …"
[นางสาวเล็ก, อายุ 15 ป]
“…เพื่ อนเขาชอบเรียกวาอวน แลวก็ชอบแกลงเรียกเสียงดั งดวย บางทีเขาก็
เรียกนองแหนม เหมือนในโฆษณา อายมาก แลวก็รูสึกแย…"
[นางสาวณา, อายุ 20 ป]
• เนื้อหาที่แสดงความหวังดี
เพื่ อนในฐานะที่เปน ผู คอยชวยเหลือ และแนะนําให วัยรุนสตรีเลือกทางออกในการลด
ความอวนของตนเอง ถึงแมทางเลือกนั้นจะเปนทางเลือกที่ไมถูกตองเหมาะสม แตจากการสัมภาษณ
ผูวิจัยพบวา วัยรุนสตรีเชื่อในคําแนะนําของเพื่อน เพราะมั่นใจวาเพื่อนหวังดี อยากเห็นตนมีรูปรางที่ดี
ขึ้น และเพื่อนก็มีประสบการณการบริโภคยาลดความอวนมาแลว ตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลอง
กับปรากฎการณนี้ ไดแก
“… เพื่อนบอกวา ลดความอวนหนอยก็ดีนะ เพราะถาผอมตองดูดีกวานี้แน…”
[นางสาวเล็ก, อายุ 15 ป]
“…เพื่อนที่เรียนพิเศษดวยกัน เขาบอกวา ถาอวนก็ใสเสื้อผาไมสวย แลวเขาก็ให
ดูคนที่มาเรียนพิเศษในหอง วามีแตคนผอมๆ หุนดีทั้งนั้นเลย…"
[นางสาวปง, อายุ 16 ป]
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• เนื้อหาที่ยกตัวอยางใหเห็น
วัยรุนสตรีจะไดรับเนื้อหาสารจากเพื่อนที่เปนผูแนะนําใน 2 ลักษณะคือ เพื่อนผูแนะนําจะ
ยกตัวอยางบุคคลที่มีรูปรางผอมจากการบริโภคยาใหเห็นวาเปนอยางไร และในอีกลักษณะคือจะยก
ตัวอยางขอดีของการบริโภคยาลดความอวนวามีขอดีอยางไร และใหผลอยางไรในชวงระยะการตัดสิน
ใจเลือกทางเลือก ซึ่งเปนระยะที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรี
เปนอยางมาก ตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้ ไดแก
“…เขาก็บอกวาใหดูคนนั้นคนนี้วาหุนดีมั๊ย แลวเขาก็บอกวาพวกนั้น ก็กินยา
ลดความอวนเหมือนกัน ไมเห็นใครเปนอะไรเลย…”
[นางสาวกอย, อายุ 17 ป]
“… เพื่อนบอกวา ยาลดความอวนเวิรคนะ แปบเดียวก็ผอมแลว…”
[นางสาวเอ, อายุ 19 ป]
• เนื้อหาที่เสนอทางแกปญหาที่สนองตอความตองการไดมากที่สุด
การที่เพื่อนผูที่แนะนํามีความเห็นอกเห็นใจ เขาใจในปญหาของวัยรุนสตรี เพราะตัวผูที่
แนะนําเองก็เคยเผชิญกับปญหาเรื่องรูปรางเชนเดียวกับวัยรุนสตรี และก็ไดพยายามทดลองหลายวิธี
การแลว แตก็ไมสามารถลดน้ําหนักลงได ดังนั้นเพื่อนคนที่แนะนําเองก็ไดใชวิธีการบริโภคยาลดความ
อวนเปนทางออกในการแกปญหาเชนเดียวกัน โดยมีความคิดเห็นวายาลดความอวนสามารถทําใหรูป
รางผอมลงไดเร็วที่สุด และไมยุงยากในการปฏิบัติ ตัวอยางคําใหสัมภาษณ ที่สอดคลองกับปรากฎ
การณนี้ ไดแก
“… เพื่อนเขาบอกวา ใหลองกินยาดู เพราะตัวเขาเองก็เคยลองมาหลายวิธีแลว
แตก็ไมสําเร็จ เขาบอกกินยาแค 2 อาทิตย ก็รูเรื่องแลวไมตองรอนาน …”
[นางสาวโอ, อายุ 21 ป]

ปจจัยดานชองทางการสื่อสาร
จากการวิเคราะหขอมูลเหลานี้ ผูวิจัยพบวา สื่อบุคคลมีผลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความ
อวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานครมากที่สุด โดยเฉพาะบุคคลที่ใกลชิด ซึ่งในที่นี้ คือ เพื่อน จะเปน
ตัวหลักแหงการตัดสินใจ และรองลงมาคือสื่อมวลชน ดังรายละเอียดตอไปนี้
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สื่อบุคคล
จากการวิเคราะหขอมูลเหลานี้ ผูวิจัยพบวา สื่อบุคคลมีผลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความ
อวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานครมากที่สุด โดยเฉพาะบุคคลที่ใกลชิดจะเปนตัวหลักแหงการตัด
สินใจ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ คือ เพื่อนของวัยรุนสตรีนั่นเอง โดยผูใหสัมภาษณไดมองเพื่อนผูมีบทบาท
ในกลุมและเพื่อนในฐานะผูเปนตัวอยาง ดังรายละเอียดตอไปนี้
เพื่อน
• บทบาทของเพื่อนในกลุม
เพื่อนในกลุมของวัยรุนนั้น ถือวามีบทบาทที่สําคัญและมีอิทธิพลกับเพื่อนที่เปนสมาชิก
ของกลุมอยางมาก เพราะในชวงวัยรุนนั้น เพื่อนจะมีบทบาทในการดําเนินชีวิตของวัยรุน มาก วัยรุน สตรี
จะมองบทบาทของเพื่อนวาเปนอยางไร และจะพยายามเลียนแบบเพื่อไมใหตัวเองรูสึกผิดแปลกไปจาก
กลุมของตัวเอง ดังนั้นหากถาเพื่อนในกลุมมีรูปรางผอม วัยรุนสตรีก็จะเกิดความรูสึกเปนปมดอย หรือ
รูสึกวาตัวเองแตกตางจากคนอื่นในกลุม ตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้ ไดแก
“… ที่กินยาลดความอวนเพราะวาอยากผอม เครียดมากเวลาไปไหนกับเพื่อน
เบื่อพวกเขาเหมือนกัน ก็งงเหมือนกัน เวลากินก็กินเหมือนกันแตไมเห็นพวกเขาอวนเลย
เพื่อนในกลุมสวนใหญ ก็ผอมๆ กัน เวลาเขาใสอะไรก็จะใสเสื้อผาแบบคลายๆ กัน แต
หนุยใสไมได…”
[นางสาวหนุย, อายุ 16 ป]
• เพื่อนในฐานะผูเปนตัวอยาง
นอกจากเพื่อนจะมีบทบาทดวยกันเองในกลุมวัยรุนเองแลว ในชวงวัยรุนก็เปนวัยที่
สําคัญของการเปลี่ยนแปลงเปนผูใหญ วัยรุนจะมองเพื่อนในวัยเดียวกันเหมือนเปนตัวอยางในการ
ปฏิบัติ หากบุคคลนั้นไดรับคําชมเชย โดยเฉพาะวัยรุนสตรีแลว การที่เพื่อนคนใดคนหนึ่งถูกชมเชย หรือ
ชื่นชมวาเปนคนที่มีรูปรางดี ยอมจะเปนตัวอยางใหเพื่อนคนอื่นๆ เอาเปนตัวอยางและทําตาม ตัวอยาง
คําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้ ไดแก
“… เพื่อนคนที่ติ๊กฝากเขาซื้อยา เขาก็คอนขางเปนที่รูจัก คือดังในมหาวิทยาลัย
เพราะวาเขาเปนเชียรลีดเดอร หุนดีมาก เอวเปนเอว สะโพกเปนสะโพก ใครก็ชมวาเขา
หุนดี ลึกๆ ก็อิจฉาเขา…”
[นางสาวติ๊ก, อายุ 19 ป]
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ดารา-นางแบบ
• บทบาทของตัวอยางรูปรางที่ดี
ในปจจุบัน วัยรุนมักจะเลียนแบบดารา-นางแบบที่ตนนิยมชมชอบ อยากจะ
เปนใหเหมือนบุคคลเหลานี้ จากผลการศึกษาครั้งนี้ก็เชนกัน กลุมวัยรุนสตรีทั้ง 23 คน ไดใหสัมภาษณ
วา ตนเองก็อยากจะมีรูปรางที่ดี อยากจะหุนผอมเพรียวอยางพวกดารา นางแบบในปจจุบัน ตัวอยาง
คําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้ ไดแก
“… เวลาคนพวกนี้เขาไปไหน มีแตคนมอง มีแตคนชมวาเขาสวย ผอม หุนดีจัง ก็
จะไดยินคําพูดแบบนี้ประจําเลย หรืออยางเกไปเดินที่หางเอ็มโพเรียม เจอ เชอรรี่ เข็ม
อัปสร เกวาในโทรทัศนเขาก็ผอมตัวเล็กแลวนะ ตัวจริงผอมกวาในโทรทัศนอีก หนาเขา
เล็กนิดเดียว…”
[นางสาวเก, อายุ 20 ป]
สื่อมวลชน
จากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยพบวา สื่อมวลชนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความ
อวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานครไมมากนัก โดยวัยรุนสตรีไดรับอิทธิพลจากสื่อมวลชน คือ โทร
ทั ศน นิ ตยสาร วิท ยุ และ ภาพลั ก ษณ ของดารา นางแบบ ในบทบาทที่สื่อ มวลชนทํ าหน าที่ เป น ตั ว
กระตุนในการสรางคานิยมเรื่องความผอม และเปนตัวสรางกระแสแฟชั่นในปจจุบันเทานั้น แตไมมีผล
โดยตรงตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร
• บทบาทตัวกระตุนคานิยมในเรื่องรูปรางอวน-ผอม
สื่อมวลชน มีบทบาทอยางมากในการกระตุนใหเกิดคานิยมใหมใหกับสังคมในปจจุบัน
รวมถึงคานิยมของการมีรูปรางผอมเพรียว จากการสัมภาษณวัยรุนสตรีที่บริโภคยาลดความอวน พบวา
สื่อมวลชนมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจของวัยรุนในการบริโภคยาลดความอวน เพื่อใหตัวเองมี
รูปรางผอม ตามคานิยมสมัยใหม
ผู วิ จั ย ขอยกตั ว อย า งเช น ในกรณี ข องนาวสาวอ อ อายุ 21 ป กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ
มหาวิทยาลัย ไดใหสัมภาษณวา ปจจุบันสื่อมวลชนมีสวนในการสรางคานิยมวาผูหญิงสมัยใหมตอง
ผอม นางสาวออกลาววา เดี๋ยวนี้อาหารอะไรก็เปนไดเอ็ท เปนโลแฟท แลวก็มีการจัดประกวดอะไรตอมิ
อะไรตั้งมากมาย มันเหมือนกับบังคับใหผูหญิงแขงกันผอม แลวก็ทําใหผูหญิงตองคอยระวังเรื่องรูปราง
อยูตลอดเวลา
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• เปนตัวสรางกระแสแฟชั่นในปจจุบัน
จากการศึกษาวิจัยหลายๆ หนวยงานพบวาการแพรภาพออกอากาศของโทรทัศนในทุกวัน
นี้เปนสาเหตุที่ทําใหวัยรุนสรางพฤติกรรมการแตงกายที่ไมดี ไมเหมาะสม เนื่องจากรายการที่นําเสนอ
ในหลายรูปแบบทั้งรายการเพลง รายการเกมโชว รายการตอบปญหา รายการวาไรตี้และรายการสาร
คดี เหลานี้เปนตน ลวนแลวแตมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการแตงกายทั้งสิ้น จะพบวาการแตงการของวัย
รุนในปจจุบันนี้มักเปนการเลียนแบบมาจากพิธีกร นักแสดงในรายการโทรทัศน ในบางครั้งกลุมวัยรุน
ตางๆ ไมไดคํานึงถึงความเหมาะสมของตนเอง คํานึงถึงเพียงความสวยงาม และการไดรับการยอมรับ
จากกลุมเพื่อนเทานั้น เห็นไดจากปจจุบนั นี้วัยรุนแตงตัวตามแฟชั่นที่ไดรับจากตางประเทศ
สื่อมวลชน จึงมีความสําคัญอยางมากในการขัดเกลาวัยรุน ทั้งนี้เพราะวัยรุนเปนวัยที่มีความ
เปน อิสระ และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองหากมีสิ่งใหม ๆ เขามา และวัยรุนก็มีโอกาสที่จะสราง
วัฒนธรรมของตนเอง ดังนั้นหากเรื่องราวที่สื่อมวลชนแพรออกไปนั้นไมถูกตองตามทํานองคลองธรรม
หรือไมเหมาะสม ก็ยอมสงผลรายไปยังกลุมผูรับสารซึ่งเปนวัยรุนดวยเชนกัน
ผูวิจัย ขอยกตั วอย างเชน ในกรณี ของนางสาวป ง อายุ 16 ป กําลังศึกอยูอยูในระดับมัธยม
ปลาย นางสาวปง ไดใหสัมภาษณในตอนหนึ่งวา แฟชั่นเสื้อผาในปจจุบนั มีผลตอตนเปนอยางมาก นาง
สาวปง กลาววาตนเองหาซื้อเสื้อผาใสลําบากมาก เพราะเสื้อผาเดี๋ยวนี้ก็ทําออกมาตัวเล็กๆ ยิ่งทําตัวยิ่ง
เล็ก ผูหญิงที่อวน หรือแคทวมก็หมดสิทธิ์เพราะถึงใสไดก็ออกมาดูไมดี นอกจากนี้ นางสาวปงยังกลาว
เพิ่มเติมอีกวา ตนเองก็พยายามแตงตัวเลียนแบบพวกดารา เพราะพวกดารา นางแบบจะเปนคนเริ่มตน
ใสเสื้อผาที่เริ่มจะฮิตกอน แลวตนก็จะเห็นจากในหนังสือนิตยสาร แลวก็พวกดาราที่มาออกโทรทัศน
ตามรายการตางๆ แลวเวลาที่เห็นดาราคนไหนใสชุดไหนก็สวย ตนก็จะพยายามไปหาซื้อมาใสบาง
ปจจัยดานผูรับสาร
ปจจัยในตัวผูรับสารเปนสิ่งสําคัญตอกระบวนการตัดสนใจ จากการศึกษาปจจัยดานผูรับสาร
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวน เพื่อตองการทราบวาวัยรุนสตรีในปจจุบัน มีปจจัย
ภายในตนเองอะไรบางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวน
จากการสัมภาษณวัยรุนสตรีจํานวน 23 คน ผูวิจัยพบวา ประเด็นที่วัยรุนสตรีสวนใหญตัดสิน
ใจบริโภคยาลดความอวน เกิดจากปจจัยภายในตัวผูรับสาร 4 ประเด็น คือ ตัววัยรุนสตรีไมมีความมั่น
ใจในตัวเอง อยากใหตัวเองดูดีเหมือนพวกดารา นางแบบ อยากใหมีคนสนใจ และอยากใสเสื้อผาแลว
ดูดี ซึ่งสามารถอธิบายดังรายละเอียดตอไปนี้ คือ
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• ความไมมั่นใจในตัวเอง
จากการสัมภาษณวัยรุนสตรีทั้ง 23 คน ผูวิจัยพบวา มีวัยรุนสตรีจํานวน 3 คน บริโภคยา
ลดความอวนเพื่อใหตัวเองผอม ถึงขนาดเขาโรงพยาบาลมาแลว 2-3 ครั้ง แตถึงกระนั้น ก็ยังไมหยุด
บริโภคยาลดความอวน เพราะเกรงวาหากหยุดบริโภคยาลดความอวน ตนเองก็จะตองกลับไปมีรูปราง
ที่อวนเหมือนเดิม และในวัยรุนสตรีบางราย ยอมทนกับอาการขางเคียงที่เกิดขึ้นกับตนเอง ผูวิจัยขอยก
ตัวอยางคําสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณดังกลาว ยกตัวอยางเชน
“…หนูอยากเปนเชียรลีดเดอรแบบเพื่อน เพื่อนหนูเขาไมสวยเลย แตอาศัยวา
เขาหุนดีก็เลยไดเปน หนูเลยคิดวาถาตัวเองผอมกวานี้อีกหนอยก็นาจะไดเปน หนูก็เลยกินยา
ลดความอวน …”
[นางสาวออ, อายุ 15 ป]
• ความตองการใหตัวเองดูดีเหมือนพวกดารา นางแบบ
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา วัยรุนสตรีสวนใหญมองรูปรางของพวกดารา นางแบบ ใน
ปจจุบันเปนแบบอยางหรือตัวอยางของการมีรูปรางที่ดี ซึ่งวัยรุนสตรีไดมีความเห็นวาคนที่จะเปนดารานางแบบ ไดนั้นตองมีรูปรางที่ผอมบางเทานั้นถึงจะดูดี เพราะเวลาที่ตอ งเดินแฟชั่นโชว หรือถายแบบก็
ตองโชวรูปรางทั้งนั้น ดังนั้นถามีรูปรางผอมไวกอน ไมวาดารานางแบบจะใสเสื้อผาแบบใดก็จะดูดี
ดูสวยไปหมด เพราะรูปรางดีทําใหภาพลักษณออกมาดี วัยรุนสตรีจึงอยากที่จะใหตัวเองมีรูปรางผอม
บางเหมื อนอยางพวกดารานางแบบในป จจุบั น ผู วิจัย ขอยกตั วอยางคําสั ม ภาษณ ที่ สอดคลองกับ
ปรากฎการณดังกลาว ยกตัวอยางเชน
“… ก็ดูดารานางแบบสมัยนี้ มีแตหุนผอมๆ ทั้งนั้นเลย บางคนที่เขาเคยอวน
อยางคุณญาณี เขาก็ไปลดความอวน จนตอนนี้เขาผอมมากๆ เลย …”
[นางสาวเก, อายุ 20 ป]
“… หนูเคยเห็นดาราตัวจริงบางคน หนูวาในโทรทัศนเขาผอมแลวนะ ตัวจริง
ผอมกวาในโทรทัศนอีก…”
[นางสาวกอย, อายุ 17 ป]
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• การอยากใหมีคนมาสนใจ
จากคําใหสัมภาษณของวัยรุนสตรีทั้ง 23 คน ตางตอบเหมือนกันวา สวนหนึ่งที่ทําใหตนรู
สึกกังวลในการเปนคนอวนคือ การไมมีแฟน และไมมีใครมาสนใจ เพราะในชวงของการเปนวัยรุนนั้น
จะมีการเปลี่ยนทั้งทางดานรางกายและจิตใจ และอารมณของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วโดย
ไมคอยมีเหตุผลนัก ดังนั้นการที่ตัวเองรูสึกวาไมมีใครมาสนใจ ทําใหเกิดปญหาภายในตัววัยรุนสตรี
เอง ผูวิจัยขอยกตัวอยางคําสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณดังกลาว ยกตัวอยางเชน
“… เพื่อนหนูในกลุมคนหนึ่ง หุนดีมาก มีผูชายมาจีบตั้งหลายคน ก็เลยอยาก
ผอม เผื่อจะมีบาง…”
[นางสาวคิม, อายุ 19 ป]
“… ก็อยากมีแฟน เพื่อนๆ เขาก็มีกันเกือบหมดแลว แตโสยยังไมมีใครมาจีบ
เลย…”
[นางสาวโสย, อายุ 20 ป]
• การใสเสื้อผาแลวดูดี
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา นอกจากแฟชั่นเสื้อผาที่มีอิทธิพลตอวัยรุนสตรีในการตัด
สินใจบริโภคยาลดความอวนแลว โดยภาพรวมวัยรุนสตรีสวนใหญก็อยากใหตัวเองมีภาพลักษณที่ดี
เพราะเนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่ตองการสรางความเปนเอกลักษณและความโดดเดนใหกับตนเอง เปนวัย
ที่อยากใหผูอื่นชื่นชม ดังนั้นปญหาที่เกิดขึ้นเกิดวัยรุนสตรี คือ คานิยมในเรื่องรูปรางผอมที่ถูกถายทอด
ผานกระแสแฟชั่นเสื้อผาตัวเล็ก สายเดี่ยว รัดรูป เปนตน เมื่อวัยรุนสตรีไมสามารถจะตามกระแสแฟชั่น
เสื้อผาได จึงเกิดปญหาภายในตัวของตนเองวาตนเองนั้นอวนเกินไป และเกิดความตองการอยากจะลด
ความอวนเพื่อที่จะไดใสเสื้อผาไดและดูดี ผูวิจัยขอยกตัวอยางคําสัมภาษณ ที่สอดคลองกับปรากฎ
การณดังกลาว ยกตัวอยางเชน
“… ก็อยากใสเสื้อผาแลวดูดี เพราะบางทีอยากไดกางเกงรัดรูป ก็ซื้อมานะ
แตพอจะใสจริงๆ ก็ใสไมได มันยื่นหนายื่นหลัง ดูไมดีเลย…”
[นางสาวโสย, อายุ 20 ป]
“… มีเสื้อผาเยอะนะคะ เพราะเวลาเจอถูกใจก็จะซื้อ แตที่ใสไดแลวดูดีจริงๆ
มีไมกี่ตัว ก็เลยคิดวาเราคงอวนไป เลยใสอะไรก็ดูไมสวย …”
[นางสาวนก, อายุ 20 ป]
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จากผลการศึกษาใน 2 ประเด็น คือ ขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุน
สตรีในกรุงเทพมหานคร และปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของ
วัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานครนั้น ผูวิจัยสามารถวิเคราะหปจจัยการสื่อสารที่เกิดขึ้นในระยะตางๆ ของ
การตัดสินใจ ไดดังแผนภาพตอไปนี้
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จากแผนภาพการวิเคราะหปจจัยการสื่อสารที่มีบทบาทในระยะและขั้นตางๆ ของขั้นตอนการ
ตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดอธิบายรายละเอียด เพื่อให
เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ดังรายละเอียดตอไปนี้
ในระยะกอนการตัดสินใจของวัยรุนสตรี นั้นพบวา ปจจัยหลักในระยะกอนการตัดสินใจนี้ คือ
ปจจัยดานผูรับสาร ปจจัยดานเนื้อหาสารเปนปจจัยเสริม และปจจัยดานสื่อเปนปจจัยสนับสนุน เพราะ
ในระยะกอนการตัดสินใจ เปนระยะที่วัยรุนสตรีเกิดความคิดตอตนเอง เปนปจจัยภายในตัวของวัยรุน
สตรีเองที่ทําใหตองการลดความอวน และในชวงจังหวะเดียวกันที่วัยรุนสตรีกําลังมีปญหาภายในจิตใจ
อยูนั้น วัยรุนสตรีก็ยังถูกตอกย้ําความรูสึกจากคําพูดของเพื่อน บุคคลใกลชิด ที่ยิ่งทําใหรูสึกวาตนเอง
นั้นอวน ประกอบกับในขณะนั้นตัวเองก็ใสเสื้อผาที่มีอยูเดิมไมได รวมถึงเสื้อผาแฟชั่นในปจจุบันที่ผลิต
แตขนาดเล็ก ยิ่งทําใหวัยรุนสตรีรูสึกผิดแปลกจากวัยรุนสตรีคนอื่นๆ ในกลุมหรือสังคมเดียวกัน เพราะ
จะเกิดความนอยเนื้อต่ําใจวา ทําไมวัยรุนสตรีเหลานั้นถึงไดผอมบางหุนดี เหมือนอยางกับพวกดารา
นางแบบ ตามนิตยสาร หรือโทรทัศน และยังสวมใสเสื้อผาตัวเล็กตามแฟชั่นไดออกมาดูดี ผิดกับตัวเอง
ที่ไมสามารถใสได หรือถาใสไดแตก็ดูไมดีอยางวัยรุนสตรีคนอื่น
ผูวิจัย ขอยกตัวอยางในกรณีของนางสาวผึ้ง อายุ 17 ป กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมปลาย
นางสาวผึ้งไดเลาถึงเหตุการณในระยะกอนการตัดสินใจ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนใหตนเองตัดสินใจลดความ
อวนในการสัมภาษณตอนหนึ่งวา
"…ก็เริ่มรูสึกวาใสเสื้อผาแลวมันเริ่มคับ บางตัวก็ใสไมได บางวันเปลี่ยนเสื้อ
ผาตั้งหลายตัวกวาจะออกจากบานได ตอนนั้นก็คิดวาเออสงสัยเราคงอวนขึ้น ก็คิดเหมือนกัน
วาจะลด แตก็ยังไมไดซีเรียสอะไรมาก เพราะวาตัวเองเปนคนชอบกิน แตมาเริ่มทนไมได ชวง
ตอนอยู ม.5 ตอนนั้นไปบานเพื่อนอานหนังสือ ก็อยูกันจนดึก ก็เลยนอนคางเลย พอตอนเชา
เพื่อนก็เอาเสื้อผาของเขามาใหยืมใส ปรากฏวาหนูใสเสื้อผาของเขาไมไดเลย มันฟตมากเลย
ใสแลวอึดอัด เพื่อนมันก็บอกวาใสได ก็ดูตัวแลวก็ใกลเคียงกัน หนูลองตั้งหลายตัวแหนะ จน
เพื่อนมันบนใหญเลย เพราะวาหนูไปทําเสื้อผามันยับ ก็ตัวมันเหมือนจะเทากันนะพี่ แตพอไป
ใสเสื้อผาของเขาจริงๆ เสื้อมันพอดีตัว พุงมันก็ปองออกมา กางเกงก็ใสแบบแนนมาก รูดซิป
เกือบไมขึ้น เพื่อนมันก็บอกวาลดไดแลว หุนแกเริ่มเผละแลว เพื่อนอีก 2-3 คนที่ไปดวย มันก็
บอกวาใหลดเหมือนกัน ก็ตั้งแตนั้นมาก็เริ่มคิดมาก เริ่มดูวาเออหุนเราเผละจริงๆ …"
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ในระยะการตัดสินใจของวัยรุนสตรี เปนระยะที่สําคัญเพราะเมื่อความรูสึกของวัยรุนสตรีถูก
ตอกย้ํา จนตัวเองเกิดความตองการความเปลี่ยนแปลงแลวนั้น วัยรุนสตรีจะเริ่มเขาสูขั้นตอนการแสวง
หาทางเลือก โดยในขั้นตอนของการแสวงหาทางเลือกนี้ ปจจัยดานผูรับสารยังคงเปนปจจัยหลัก โดยมี
ปจจัยดานสื่อเปนปจจัยสนับสนุน ในขั้นตอนของการแสวงหาทางเลือกนี้ ตัววัยรุนสตรีจะพยายามหา
หนทางที่สามารถทําใหตนผอมได โดยในเบื้องตนนี้ วัยรุนสตรีจะพยายามหาทางเลือกที่หลากหลาย
จากสื่อตางๆ โดยที่ยังไมไดคํานึงถึงวามีความเปนไปไดหรือไม แตจะเนนถึงผลที่ไดและระยะเวลาที่ใช
จากแตละวิธีเปนหลัก อาทิเชน การออกกําลังกาย การดูดไขมัน การฝงเข็ม การเขาคอรสลดน้ําหนัก
การกินสูตรอาหาร การกินพวกสมุนไพร การอดอาหาร และการกินยาลดความอวน เปนตน
ผูวิจัย ขอยกตัวอยางในกรณีของนางสาวออม อายุ 19 ป กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมปลาย
นางสาวออมไดเลาถึงเหตุการณในขั้นตอนของการแสวงหาทางเลือกในการสัมภาษณตอนหนึ่งวา
"…ก็พอตัดสินใจแลววาจะลดความอวน ออมก็จะดูพวกนิตยสาร อยางแพรว
อะไรอยางนี้ ก็จะดูตามหนาที่เขาโฆษณาพวกผลิตภัณฑลดความอวนอยาง ไฮโดรไลท หรือ
ฟกกอรัล แลวก็โฆษณาตามโทรทัศน อยาง บอดี้ เชฟ ตอนนั้นก็พยายามหาหลายๆ อยาง ก็มี
แวะไปตามคลินิกที่เขาเขียนหนารานวาลดความอวน ก็เดินเขาไปถามเขาเลยวามีอะไร ยังไง
เทาไร ใชเวลานานมั๊ย ไดผลจริงเหรอ ตอนนั้นบามากเลย เวลาไดยินใครคุยกันเรื่องลดความ
อวน จะเสนอหนาเขาไปถามเขาเลยนะ วาทํายังไง ผอมแนเหรอ ตลอดเลย …"
เมื่อวัยรุนสตรีไดขอมูลการลดความอวนในแบบหลากหลายวิธีการเรียบรอยแลว ตอไปวัยรุน
สตรีก็จะเขาสูขั้นชั่งน้ําหนักทางเลือกของระยะการตัดสินใจ ปจจัยหลักในขั้นชั่งน้ําหนักทางเลือกนี้ คือ
ปจจัยดานผูสงสาร เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดและมีอิทธิพลที่สุดตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวน
ของวัยรุนสตรี ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ คือ เพื่อน และในขณะเดียวกัน เพื่อน ก็ยังเปนสื่อบุคคล ซึ่งเปน
ชองทางการสื่อสารที่เปนปจจัยเสริม ซึ่งมีความใกลชิดสนิทสนมกับวัยรุนสตรีอีกดวย
หลังจากที่วัยรุนสตรีไดตัดทางเลือก บางทางเลือกที่ไมมีความเปนไปไดสําหรับตนออกไป
แลวนั้น วัยรุนสตรีจะนําขอมูลวิธีการที่เหลือที่ไดหามาในครั้งแรกนั้น มาปรึกษากับเพื่อนที่ตนไวใจ
สนิทสนม หรือเพื่อนคนที่ตนคิดวาสามารถใหคําปรึกษาในเรื่องลดความอวนได ในการพูดคุยระหวาง
ผูสงสาร คือ เพื่อน และผูรับสาร คือ วัยรุนสตรีนั้น จะมีลักษณะเปนการปรึกษาหารือ แบบตัวตอตัว พูด
คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงวิธีการตางๆ ที่วัยรุนสตรีไดถามถึง หลังจากนั้น เพื่อนจะเปนผูที่ใหคํา
แนะนําถึงวิธีการที่ตนไดเคยทดลองมาวาเปนอยางไร ตลอดจนขอดี-ขอเสียของทางเลือกแตละทาง
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และสุดทายเพื่อนจะเปนคนที่แนะนําใหวัยรุนสตรีเลือกวิธีการบริโภคยาลดความอวน เหมือนกันทีต่ นได
บริโภคและพึงพอใจกับผลของยาลดความอวน
ผูวิจัย ขอยกตัวอยางในกรณีของนางสาวจุม อายุ 21 ป กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมปลาย
นางสาวจุมไดใหสัมภาษณตอหลังจากที่ตนเองไดหาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับวิธีการลดความอวนจนพอ
แลว และกําลังจะตัดสินใจเลือกวิธีการในการลดความอวนของตัวเอง ดังตัวอยางคําใหสัมภาษณที่
สอดคลองกับปรากฎการณนี้ ไดแก
"ตอนนั้น ในใจก็มีหลายวิธีนะคะ แตก็จะมานั่งดูวาวิธีการไหนดี ไมยุงยาก ไม
แพง แลวก็ไดผลเร็วๆ ชวงนั้น จุมจะคุยกับเพื่อนที่มหาวิทยาลัย คุยกันเรื่องลดความอวนแทบ
จะทุกวัน เพื่อนเขาก็บอกวามาหลายๆ วิธี เขาก็บอกวาใหจุมลองออกกําลังกาย ก็ลองทํานะคะ
แตทําไดแปบเดียว ขี้เกียจ แลวเขาก็บอกวาอยางพวกไฮโดรไลท คอนยัคกี้ ไมตองไปกินหรอก
เขาบอกวายิ่งกินยิ่งอวน แตประเภทผาตัดดูดไขมัน ฝงเข็ม อะไรอยางนี้ จุมไมกลา กลัวเจ็บ
แพงดวย ก็คุยกับเพื่อน คุยไปคุยมา เพื่อนในกลุมคนหนึ่งเขาบอกวา 'เอาอยางนี้สิแก ลองกิน
ยาลดความอวน เพื่อนฉันคนที่อยูแถวบานเขากิน แปบเดียวผอมเลย' จุมก็เลยสนใจ อยาก
ผอมเร็วๆ แลวก็ถามรายละเอียดกับเขาวากินยังไง เทาไร กินแลวไมเปนอะไรแนนะ ก็เลยคิด
วาจะลองกินดู จุมก็เลยฝากเพื่อนของเขาซื้อยามาให …."
หลังจากนั้นก็จะเขาสูขั้นสุดทายของระยะการตัดสินใจ คือขั้นพิจารณาผูกมัด ซึ่งมีปจจัยหลัก
คือปจจัยดานผูรับสาร และมีปจจัยเสริมคือ ปจจัยดานเนื้อหาสาร ในขั้นนี้ วัยรุนสตรีไดทําการตัดสินใจ
ที่จะเลือกวิธีการบริโภคยาลดความอวนเปนทางออก โดยมีความเชื่อและคลอยตามคําพูดของเพื่อนใน
ขั้นชั่งน้ําหนักทางเลือก ดังนั้นเมื่อมาถึงขั้นพิจารณาผูกมัดแลวนั้น วัยรุนสตรีก็ไดทําการตัดสินใจเลือก
วิธีการบริโภคยาลดความอวน โดยพิจารณาจากเนื้อหาสารที่เพื่อนยกตัวอยางใหเห็น ทั้งในดานของคน
ที่กินยาลดความอวนแลวผอม และผลที่สามารถสังเกตได ดังตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับ
ปรากฎการณนี้ ไดแก
"…เขาก็บอกวาใหดูคนนั้นคนนี้วาหุนดีมั๊ย แลวเขาก็บอกวาพวกนั้นก็กินยา
ลดความอวนเหมือนกัน ไมเห็นใครเปนอะไรเลย…"
[นางสาวกอย, อายุ 17 ป ]
"…เพื่อนบอกวา ยาลดความอวนเวิรคนะ แปปเดียวก็ผอมแลว…"
[นางสาวเอ, อายุ 19 ป]
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เมื่อวัยรุนสตรีตัดสินใจแนนอนแลววา จะเลือกวิธีลดความอวนดวยการบริโภคยาลดความ
อวน วัยรุนสตรีก็จะเขาสูระยะสุดทายของขั้นตอนการตัดสินใจ คือ ระยะหลังการตัดสินใจ ซึ่งจะมี 4 ขั้น
ตอนยอยอันไดแก ขั้นตองการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ขั้นพบอาการตอบสนองทางลบ ขั้นหาเหตุผลมา
สนับสนุนยืนยันการตัดสินใจ แมไดรับการตอบสนองทางลบ และขั้นยืนยันการกระทํา คือการบริโภคยา
ลดความตอไป โดยที่ในแตละขั้นตอนยอยในระยะหลังการตัดสินใจนี้ จะมีปจจัยการสื่อสารเขามา
เกี่ยวของ ดังรายละเอียดตอไปนี้
ในขั้นตอนการเปลี่ยนตัวเองนั้น มีปจจัยดานผูรับสารเปนปจจัยหลัก และมีปจจัยดานเนื้อหา
สารในลักษณะที่ขูใหกลัว เนื้อหาที่สรางความโกรธและอาย เนื้อหาที่แสดงความหวังดี เนื้อหาที่ยก
ตัวอยางใหเห็นและเนื้อหาที่เสนอทางแกปญหาที่สนองตอความตองการไดมากที่สุดเปนปจจัยเสริม
เพราะเนื่องจากวัยรุนสตรีถูกกดดันมาตั้งแตในระยะกอนการตัดสินใจแลวนั้น วัยรุนสตรีจึงยืนยันที่
ตองการจะเปลี่ยนแปลงรูปรางตนเองดวยการบริโภคยาลดความอวน ดังตัวอยางคําใหสัมภาษณทสี่ อด
คลองกับปรากฎการณนี้ ไดแก
"…เพื่อนเขาบอกวา เดี๋ยวนี้เขาไมนิยมคนอวนกันแลว ผูชายเขาก็ชอบผูหญิง
ผอมบาง ถาปลอยอวนอยางนี้ ขึ้นคานแน…"
[นางสาวโสย, อายุ 19 ป ]
"…เพื่อนเขาชอบเรียกวาอวน แลวก็ชอบแกลงเรียงเสียงดังดวย บางทีเขาก็
เรียกนองแหนม เหมือนในโฆษณา อายมาก แลวก็รูสึกแย…"
[นางสาวณา, อายุ 20 ป ]
"…เพื่อนบอกวา ลดความอวนหนอยก็ดีนะ เพราะถาผอมตองดูดีกวานี้แน…"
[นางสาวเล็ก, อายุ 15 ป ]
ขั้ น การพบอาการตอบสนองทางลบ ในขั้ น นี้ มี ป จ จั ย หลั ก คื อ ป จ จั ย ด า นเนื้ อ หาสาร ใน
ลักษณะที่ยกตัวอยางในดานผลของยา และปจจัยเสริม คือ ปจจัยดานชองทางการสื่อสาร คือ เพือ่ น ซึง่
เปนบุคคลใกลชิดและเปนบุคคลตัวอยางที่วัยรุนสตรีสามารถอางอิงได ในขั้นตอนของการพบอาการ
ตอบสนองทางลบนี้ เปนอาการที่เกิดขึ้นจากผลขางเคียงของยาลดความอวน ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นนี้จะ
มากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับตัวยาและรางกายตอบสนองของแตละคน โดยในขั้นนี้ วัยรุนสตรีจะพบกับ
อาการตางๆ อาทิเชน เวียนศรีษะ ใจหวิวๆ เปนลม หนามืด เปนตน แตถึงอยางไร วัยรุนสตรีก็ยังคง
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บริโภคยาลดความอวน เพราะหวังวาผลของยาที่ตนไดรับฟงมานั้นจะทําใหตนเองนั้นผอมไดดั่งใจ และ
อาการตางๆ เหลานี้ วัยรุนสตรีก็ไดรับการบอกกลาวจากเพื่อนที่เคยมีประสบการณการบริโภคยาลด
ความอวนมากอนแลว
ผูวิจัย ขอยกตัวอยางในกรณีของนางสาวติ๊ก อายุ 19 ป กําลังศึกษาอยูในระดับมหาวิทยาลัย
นางสาวติ๊กไดเลาถึงเหตุการณในชวงที่บริโภคยาลดความอวนวาตนมีอาการตางๆ เกิดขึ้นเหมือนกับที่
เพื่อนเคยเลาใหฟง ดังตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้ ตอนหนึ่งวา
"…วันแรกๆ ที่กิน ก็รูสึกใจมันหวิวๆ เหมือนจะเปนลม แตพอกินไป 2-3 วัน ก็
ไมเปนแลว แตจะรูสึกวาตัวเองหิวน้ําบอย แลวก็ปสสาวะบอยมาก แตไมอยากกินขาวเลย
มันเหมือนเบื่ออาหาร แตก็ไมไดกลัวอะไร เพราะเพื่อนคนที่ติ๊กฝากเขาซื้อยา เขาเคยพูดใหฟง
วาถากินยาแลว จะรูสึกแบบนี้ชวงวันแรกๆ นะ เพราะเขาก็เปนเหมือนกัน แตไมเปนไร เดี๋ยวก็
หายไปเอง…"
ขั้นหาเหตุผลมาสนับสนุนยืนยันการตัดสินใจ แมไดรับการตอบสนองทางลบ ในขั้นนี้มีปจจัย
หลักคือ ปจจัยดานผูรับสาร โดยมีปจจัยดานเนื้อหาสารเปนปจจัยเสริมในลักษณะของการยกตัวอยาง
คนที่กินยาลดความอวนแลวผอม ซึ่งในขั้นนี้ วัยรุนสตรีจะหาเหตุผลมาสนับสนุนยืนการบริโภคยาลด
ความอวนเพื่อใหตัวเองรูสึกวาไดตัดสินใจและกระทําถูกตองแลว และการบริโภคยาลดความอวนก็ไม
ใชเรื่องใหญหรือรายแรงอะไร ดังตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้ ไดแก
"…คิดวาคงจะกินไมนาน ก็ไมนาจะเปนอะไร เอาใหน้ําหนักมันลง
กอน ใหพอแบบวาเรามีกําลังใจ ก็จะลองพยายามออกกําลังกาย ควบคุมอาหารเอง…"
[นางสาวเอ, อายุ 19 ป]
"…ก็ไมไดบอกใคร มีเพื่อนในกลุมที่กินดวยกันเทานั้นที่รู ก็กลัวคนอื่นเขาจะ
วา ถากินแลวเกิดเปนอะไรไป เดี๋ยวเขาสมน้ําหนา แตหนูก็คิดวาคงไมเปนไร คนอื่นเขาก็กินกัน
เยอะแยะ ไมเห็นมีใครเปนอะไรเลย…"
[นางสาวเจี๊ยบ, อายุ 18 ป]
ขั้นยืนยันการกระทํา คือการยังคงบริโภคยาลดความอวนตอไป ซึ่งเปนขั้นสุดทายในระยะ
หลังการตัดสินใจของขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร
ในขั้นนี้มปี จจัยหลักคือ ปจจัยดานผูรับสาร โดยมีปจจัยดานเนื้อหาสารในลักษณะของการยกตัวอยาง
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คนที่กินยาลดความอวนแลวผอมและผลของยาลดความอวน และมีปจจัยสนับสนุนคือชองทางการสื่อ
สารโดยสื่อบุคคล ซึ่งในขั้นนี้วัยรุนสตรีจะหวังผลเต็มที่จากผลของยาลดความอวนที่จะทําใหตนผอมลง
ดังตัวอยางคําใหสัมภาษณที่สอดคลองกับปรากฎการณนี้ ไดแก
"…ก็คิดวาไมเปนไร เพราะเพื่อนคนที่เขากินมากอนก็มีอาการอยางนี้เหมือน
กัน แตพอเขากินยาครบชุด เขาก็ผอมลงตั้งเยอะ…"
[นางสาวเอ, อายุ 19 ป]
"…ก็มีบางชวงที่แวบเขามาแบบกลัวกินยาแลวตายเหมือนกัน แตพอคิดวาตัว
เองอวน ก็ไมกลัวตายแลว แลวตอนที่กินยา จะคิดตลอดวาถายาหมดชุด คือ เพื่อนเอามาให
ประมาณ 2 อาทิตย ก็คิดวาพอครบ 2 อาทิตยแลว เราจะตองผอมลงแน…"
[นางสาวโอ, อายุ 21 ป]
จากการสรุปผลการศึกษาปจจัยการสื่อสารที่เกิดขึ้นในแตระยะและขั้นตอนของการตัดสินใจ
บริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรี พบวาปจจัยการสื่อสารในดานปจจัยดานผูสงสาร คือ เพื่อนของ
วัยรุนสตรี ปจจัยดานเนื้อหาสารใน 5 ลักษณะ คือ เนื้อหาที่ขูใหกลัว เนื้อหาที่สรางความโกรธและอาย
เนื้อหาที่แสดงความหวังดี เนื้อหาที่ยกตัวอยางใหเห็น เนื้อหาที่เสนอทางแกปญหาที่สนองตอความ
ตองการไดมากที่สุด ปจจัยดานชองทางการสื่อสาร คือการสื่อสารระหวางบุคคล และปจจัยดานผูรับ
สารคือตัววัยรุนสตรีเองนั้น มีอิทธิพลอยางยิ่งตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรี โดย
ที่แตละปจจัยการสื่อสารนั้นก็จะมีบทบาทที่สําคัญตางกันไปตามระยะและชวงจังหวะของขั้นตอน
การตัดสินใจตามที่ไดอธิบายไวขางตน
ผลการศึกษา สามารถสรุปวาไดวา ในระยะกอนการตัดสินใจนั้น มีปจจัยดานผูรับสารเปน
ปจจัยหลัก ปจจัยดานเนื้อหาสารเปนปจจัยเสริม (อันไดแก เนื้อหาที่ขูใหกลัว สรางความโกรธและอาย
แสดงความหวังดี ยกตัวอยางใหเห็น และเสนอทางแกปญหา) และปจจัยดานชองทางการสื่อสารเปน
ปจจัยสนับสนุน ในระยะการตัดสินใจ ขั้นตอนการแสวงหาทางเลือก มีปจจัยดานผูรับสาร เปนปจจัย
หลัก และปจจัยดานชองทางการสื่อสารเปนปจจัยเสริม ขั้นชั่งน้ําหนักทางเลือก มีปจจัยดานผูสงสาร
คือ เพื่อน เปนปจจัยหลัก ปจจัยดานชองทางการสื่อสารเปนปจจัยเสริม และปจจัยดานผูรับสารเปน
ปจจัยสนับสนุน ขั้นพิจารณาผูกมัด มีปจจัยดานเนื้อหาสารเปนปจจัยหลัก (อันไดแก เนื้อหาที่ยกตัว
อยางใหเห็นทั้งในดานของคนที่กินยาแลวผอมและผลของยา) และมีปจจัยดานผูรับสารเปนปจจัยเสริม
ในระยะหลังการตัดสินใจ ในขั้นตองการเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีปจจัยดานผูรบั สารเปนปจจัยหลัก โดยมี
ปจจัยดานเนื้อหาสารเปนปจจัยเสริม ในขั้นพบอาการตอบสนองทางลบ มีปจจัยดานเนื้อหาสารเปน
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ปจจัยหลัก และมีปจจัยดานชองทางการสื่อสารเปนปจจัยเสริม ในขั้นหาเหตุผลมาสนับสนุนยืนยัน มี
ปจจัยดานผูรับสารเปนปจจัยหลัก และมีปจจัยดานเนื้อหาสารเปนปจจัยเสริม และในขั้นสุดทายของ
ระยะหลังการตัดสินใจ ขั้นยืนยันการบริโภคยาลดความอวนตอไป มีปจจัยดานผูรับสารเปนปจจัยหลัก
มีปจจัยดานเนื้อหาสารเปนปจจัยเสริม และมีปจจัยดานชองทางการสื่อสารเปนปจจัยสนับสนุน
นอกจากนี้ผลจากการศึกษาพบวา หลังจากระยะหลังการตัดสินใจในขั้นตอนการตัดสินใจ
บริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีนั้น วัยรุนสตรีที่ผอมลง จะเกิดความพึงพอใจกับวิธีการลดความ
อวนดวยการบริโภคยาลดความอวน ตอจากนั้น วัยรุนสตรีจะเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากผูรับสาร มา
เปนผูสงสาร คือเปนคนแนะนําและชี้ชวน ตลอดจนเปนตัวอยางใหกับเพื่อนคนตอไปที่กําลังตัดสินใจที่
จะเลือกวิธีการลดความอวนอีกดวย
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของ
วัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค เพื่อมุงศึกษาขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภคยาลดความ
อวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปจจัยการสื่อสาร ซึ่งประกอบดวย ปจจัยใน 4
ดานคือ ลักษณะของผูสงสาร ลักษณะของสาร ลักษณะชองทางการสื่อสาร และลักษณะของผูรับสาร
การวิ จั ย ครั้ง นี้ ใช ห ลั ก การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยนํ า แนวคิ ด ด า น
ปรากฏการณ วิทยา (Phenomenology) มาใชในการศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการ
สั ม ภาษณ เจาะลึ ก (Indepth Interview) วั ย รุ น สตรี ที่ บ ริ โ ภคยาลดความอ ว น จํ า นวน 23 คน ใน
กรุงเทพมหานคร
ผูวิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ผูวิจัยดําเนินการติดตอขอความรวมมือจากเจาหนาที่
ของคลินิกลดความอวนที่ผูวิจัยไปทําการสัมภาษณวัยรุนสตรีที่ไปซื้อยาลดความอวน และไดขอความ
รวมมือกับวัยรุนสตรีในการใหสัมภาษณ โดยขอใหเปดเผยขอมูลตามความเปนจริง นอกจากนี้ผูวจิ ัยได
ใชวิธี Snowball Sampling Technique ซึ่งจะทําโดยการที่ผูวิจัยสัมภาษณผูใหสัมภาษณคนแรกๆ แลว
และขอความรวมมือจากผูใหสัมภาษณชวยแนะนําเพื่อนคนอื่นๆ ที่บริโภคยาลดความอวนเหมือนกับ
กลุมตัวอยางที่ตองการ และใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกตอไป
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. ขั้นตอนในการตัดสินบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร
2. ปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีใน
กรุงเทพมหานคร
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1. ขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร แบงออก
เปน 3 ระยะ คือ ระยะกอนการตัดสินใจ ระยะการตัดสินใจ และระยะหลังการตัดสินใจ
โดยในระยะกอนการตัดสินใจ ประกอบไปดวย 4 ปจจัย ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภค
ยาลดความอวนของวัย รุน สตรี คื อ เพื่ อน บุ ค คลใกลชิด และแฟชั่น เสื้อผาในป จจุ บั น และมี บ ริบ ท
แวดลอมคือ ตัวอยางจากดารา นางแบบ และขอความตางๆ เกี่ยวกับรูปรางตามสื่อตางๆ ในระยะการ
ตัดสินใจ ประกอบไปดวยขั้นแสวงหาทางเลือก ขั้นชั่งน้ําหนักทางเลือก ระหวางขอดี-ขอเสียของทาง
เลือกแตละทาง และขั้นพิจารณาผูกมัด และสุดทายในระยะหลังการตัดสินใจ ประกอบไปดวยขั้นตอน
ยอยคือ ขั้นยืนยันที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ขั้นพบอาการตอบสนองทางลบ ขั้นหาเหตุผลมาสนับสนุน
ยืนยันการ ตัดสินใจ แมไดรับการตอบสนองทางลบ และขั้นยืนยันการกระทํา คือการกินยาลดความ
อวนตอไป
• ระยะกอนการตัดสินใจ
ระยะกอนการตัดสินใจ เปนระยะกอนที่วัยรุนสตรีจะเลือกวิธีการบริโภคยาลดความอวน
เปนทางเลือก เปนระยะที่เกิดจากปจจัยภายในตัวของวัยรุนสตรีเอง โดยที่ในระยะนี้ วัยรุนสตรีจะเกิด
ความรูสึกวาตัวเองนั้นอวนเกินไป ใสเสื้อผาที่มีอยูเดิมไมได รวมถึงเสื้อผาแฟชั่นสมัยใหม ทําใหเกิด
ความรูสึกไมมั่นใจในตัวเอง และสุดทายคือเห็นคนรอบขางตนเองนั้นมีแตคนรูปรางผอม นอกจาก
ปจจัยภายในตัววัยรุนสตรีเองแลว ยังมีปจจัยหลักที่มีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจลดความอวน
ของวัยรุนสตรี อันไดแก คําพูดของเพื่อนและบุคคลใกลชิด รวมทั้งบริบทแวดลอมที่เกิดขึ้นในชวงจังหวะ
เดียวกันคือ ตัวอยางจากดารา นางแบบ และขอความเรื่องรูปรางจากสื่อตางๆ
เพื่อน
เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่สนิทสนมกับกลุมเพื่อนมากที่สุด และวัยรุนมักจะเอาเพื่อนใน
กลุมเปนตัวอยางในการปฏิบัติหรือเลียนแบบตาม และพยายามที่จะทําตัวใหกลมกลืนเปนสวนหนึ่ง
ของกลุม ดังนั้นคําพูดของเพื่อนที่ทักในลักษณะที่ทําใหตนรูสึกผิดแปลกหรือดอยในเรื่องรูปราง จึงมีผล
ตอจิตใจของกลุมวัยรุนสตรีโดยตรง
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บุคคลใกลชิด
บุคคลใกลชิดเปนบุคคลที่อยูรอบลอมตัววัยรุนสตรี มีความสนิทสนมใกลชิดไมวาจะเปน
ญาติ พี่นอง ดังนั้นคําพูดของคนเหลานี้จึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลใหวัยรุนสตรีตัดสินใจที่จะลดความ
อวน ซึ่งมีอิทธิพลตอวัยรุนสตรีรองลงมาจากคําพูดของเพื่อน
แฟชั่นเสื้อผา
แฟชั่นเสื้อผาในปจจุบันมีอิทธิพลโดยตรงตอการตัดสินใจลดความอวนของวัยรุนสตรี
ใกลเคียงกับคําพูดของเพื่อน และบุคคลใกลชิด อันเนื่องมาจากแฟชั่นเสื้อผาในปจจุบันมีลักษณะเปน
เสื้อผาตัวเล็ก รัดรูป ทําใหวัยรุนสตรีตองพยายามลดความอวนเพื่อที่จะใหตนเองนั้นสามารถสวมใส
เสื้อผาแฟชั่นวัยรุน ซึ่งกําลังเปนที่นิยมในปจจุบันได
ตัวอยางจากดารา นางแบบ
วัยรุนสตรีมักจะมองแบบอยางจากคนที่มีชื่อเสียง มองคนเหลานั้นวาเปนฮีโร และอยาก
ที่จะเลียนแบบหรือเปนใหเหมือนคนพวกนั้น นอกจากนี้ยังพบวาวัยรุนสตรีสวนใหญ ก็มีความใฝฝนที่
อยากจะเปนดารา นางแบบ ดังนั้นจึงพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองใหดูดี และมีรูปรางเหมือนอยางดารา
นางแบบ ที่ตนเห็น
ขอความตางๆ เกี่ยวกับเรื่องรูปรางตามสื่อตาง ๆ
ขอความตางๆ เกี่ยวกับเรื่องรูปรางที่ผานตามสื่อตางๆ นั้น มีอิทธิพลตอวัยรุนเพียงเล็ก
นอย เพราะวัยรุนสตรีมีความเห็นวาขอความตางๆ นั้นเปนเพียงตัวกระตุนแคชั่วระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น
• ระยะการตัดสินใจ
ระยะการตัดสินใจ เปนระยะที่มีความสําคัญที่สุด เพราะเปนระยะที่วัยรุนสตรีไดตัดสินใจ
แลววาจะเลือกการบริโภคยาลดความอวนเปนทางเลือกในการลดความอวน อันประกอบไปดวยขั้น
ตอน 3 ขั้นตอน
ขั้นแสวงหาทางเลือก
ขั้ น ตอนนี้ เป น ขั้ น ตอนที่ วัย รุน สตรีจ ะแสวงหาทางเลื อกวิธีก ารต างๆ ในการลดความ
อวน โดยในขั้นของการแสวงหาทางเลือกนั้น วัยรุนสตรีจะเริ่มตนดวยการหาขอมูลจากแหลงขาวสาร
ตางๆ ไมวาจะเปนในนิตยสาร โทรทัศน หนังสือพิมพเปนตน และในขณะเดียวกันวัยรุนสตรีก็จะนําขอ
มูลเหลานั้นไปปรึกษากับเพื่อนฝูงอีกครั้งถึงวิธีการที่ดีที่สุด
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ขั้นชั่งน้ําหนักทางเลือก
ในขั้นตอนนี้ วัยรุนสตรีจะเขาสูกระบวนการประเมินถึงขอดีและขอเสียของทางเลือกแต
ละทางที่ตนเองไดขอมูลมา โดยในขั้นตอนนี้วัยรุนสตรีจะพิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติของ
ตนดวยวามีความสามารถที่จะกระทําไดแคไหน โดยที่วัยรุนสตรีจะมีใจโนมเอียงที่จะเลือกทางเลือกที่
ผลเร็วที่สุด และสามารถเห็นผลไดจริง และไมยุงยากตอการปฏิบัติ ซึ่งในขั้นตอนนี้วัยรุนสตรีไดชั่งน้ํา
หนักทางเลือกและไดเลือกแลววาจะใชวิธีการบริโภคยาลดความอวนเปนทางเลือกของตน
ขั้นพิจารณาผูกมัด
ในขั้นพิจารณาผูกมัด เปนขั้นที่วัยรุนสตรีจะเริ่มปฏิบัติตามการตัดสินใจของตน โดยใน
ขั้นตอนนี้วัยรุนสตรีจะแสวงหาวิธีการหลีกเลี่ยงความไมเห็นชอบจากบุคคลใกลชิดที่ไมเห็นดวย และได
ตัดสินใจแนนอนวาจะบริโภคยาลดความอวน โดยมีเงื่อนไขสนับสนุนคือยาลดความอวนใหผลเร็วทัน
ใจและงายตอการปฏิบัติ
• ระยะหลังการตัดสินใจ
หลังจากที่วัยรุนสตรีตัดสินใจที่จะบริโภคยาลดความอวนแลว ในระยะหลังการตัดสินใจนี้
วัยรุนสตรีจะสรางความเชื่อมั่นใหกับตนเองวาไดเลือกทางเลือกที่ถูกตองเหมาะสมแลว ซึ่งในระยะหลัง
การตัดสินใจ จึงเปนระยะที่วัยรุนสตรีจะทําการยืนยันการตัดสินใจของตนเอง โดยมีขั้นตอนยอย 4
ขั้นตอน
ขั้นยืนยันที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ในขั้นตอนนี้วัยรุนสตรีจะเกิดความรูสึกผูกมัดกับตนเองวา จะตองเปลี่ยนแปลงรูปราง
ของ ตัวเองใหผอมลง ในขั้นนี้วัยรุนสตรีจะมีความมุงมั่นและตั้งใจสูงที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองใหมีรูป
รางที่ ผอมลง น้ําหนักลดลง เพื่อขจัดสิ่งรบกวนภายในจิตใจตนเอง
ขั้นพบอาการตอบสนองทางลบ
วัยรุนสตรีจะพบอาการตอบสนองทางลบหลังจากที่บริโภคยาลดความอวนไปแลว วัยรุน
สตรีจะเกิดอาการตางๆ ที่เกิดจากผลขางเคียงของยา อาทิเชน หิวน้ํา ปสสาวะบอย นอนไมหลับ และ
ไมอยากอาหารเลย แตวัยรุนสตรีก็มิไดตระหนักถึงอันตรายวามีความรุนแรงเพียงไร

127

ขั้นหาเหตุผลมาสนับสนุนยืนยันการตัดสินใจ แมไดรับการตอบสนองทางลบ
เมื่อวัยรุนบริโภคยาลดความอวนไปแลว และพบวามีอาการตางๆ ตามมาอันเกิดจากผล
ขางเคียงของยาลดความอวนที่ตนบริโภคเขาไปนั้น แตวัยรุนสตรีก็ไดตัดสินใจแนวแนที่จะเปลี่ยนแปลง
รูปรางตัวเองใหผอม ดังนั้นในขั้นนี้วัยรุนสตรีจะหาเหตุผลมาสนับสนุนยืนยันการตัดสินใจของตนเอง
เพื่อใหรูสึกวาไดตัดสินใจถูกตองแลว และยาลดความอวนก็สามารถขจัดปญหาของตนออกไปไดใน
เวลาอันรวดเร็ว
ขั้นยืนยันการกระทํา
ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสุดทายในระยะหลังการตัดสินใจ เปนขั้นตอนที่วัยรุนสตรียืนยัน
ที่จะบริโภคยาลดความอวนตอไปถึงแมจะมีอาการตางๆ เกิดขึ้นกับตน แตก็พยายามแสวงหาเหตุผลมา
สนับสนุนเขาขางการตัดสินใจของตนเอง ในขั้นนี้ วัยรุนสตรีมีความคาดหวังสูงวายาลดความอวน
สามารถชวยใหตนมีรูปรางผอมลงไดอยางที่ตัวเองปรารถนา ดวยในระยะเวลาอันรวดเร็วและไมตอง
ทรมานกับการอดอาหารดวย โดยไมไดตระหนักถึงอันตรายที่แทจริงของยาลดความอวน

2. ป จ จัยการสื่ อ สารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจบริโภคยาลดความอ วนของวัย รุน สตรีใน
กรุงเทพมหานคร
ป จ จั ย การสื่ อ สารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจบริโภคยาลดความอ ว นของวั ย รุ น สตรี ใน
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยปจจัยดานผูสงสาร ปจจัยดานเนื้อหาสาร ปจจัยดานชองทางการสื่อสาร
และปจจัยดานผูรับสาร
• ปจจัยดานผูสงสาร
เพื่อน เปนปจจัยดานผูสงสารที่มีอิทธิพลอยางมากในการตัดสินใจบริโภคยาลดความ
อวนของวัยรุนสตรี อันเนื่องมาจากลักษณะบุคลิกภาพและประสบการณในการบริโภคยาลดความอวน
มากอน นอกจากนี้ยังมีมุมมองที่ผูรับสารคือตัววัยรุนสตรีมีตอผูสงสาร ซึ่งก็คือเพื่อน อันมีผลตอการตัด
สินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรี
บุคลิกภาพของเพื่อนผูแนะนํา
วัยรุนสตรีไดมองเห็นถึงบุคลิกภาพของเพื่อนผูที่แนะนําใหบริโภคยาลดความอวนวา
เพื่อนมีบุคลิกที่นาเลียนแบบ เพราะมีรูปรางที่ผอมอยางที่ตนอยากจะมี
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ประสบการณในการบริโภคยาลดความอวนมากอน
วัย รุน สตรีสามารถสั งเกตเห็ น ถึงความเปลี่ย นแปลงของเพื่ อนได ทั้ งในระยะกอนการ
บริโภคยาลดความอวนและหลังการบริโภคยาลดความอวน จึงเปนแรงจูงใจที่ทําใหวัยรุนสตรีตัดสินใจ
ที่จะบริโภคยาลดความอวน เพราะเพื่อนก็ไดบริโภคยาลดความอวนใหเห็น โดยที่ไมมีอันตรายใดๆ เกิด
ขึ้น และในขณะเดียวกันก็ไดผลเร็วทันใจตามที่ตองการ ดังนั้นถาเพื่อนคนที่บริโภคยาลดความอวนแลว
ผอมลงนั้น หากแนะนําใหเพื่อนที่มีความตองการอยากลดความอวนใหผอมอยูแลวนั้น วัยรุนสตรีจะ
เชื่อและคลอยตามกับคําพูดของเพื่อนคนที่แนะนํา
ความไววางใจ
วัยรุนสตรีมีความไววางใจ เพราะมีความคุนเคยสนิทสนมกับเพื่อน โดยที่มีมุมมองตอ
เพื่อนในแงบวกคือ เพื่อนมีความจริงใจ ความหวังดี และวัยรุนสตรีก็คิดวาเพื่อนคือคนที่สามารถพึ่งพา
และปรึกษาได
ความคิดเห็นที่ตรงกัน
วัยรุนสตรีมีมุมมองที่วาตนกับเพื่อนนั้นมีวิธีคิดที่ตรงกัน มีการมองปญหาเหมือนๆ กัน
ดังนั้นวัยรุนสตรีจะหลีกเลี่ยงที่จะปรึกษากับคนที่มีความขัดแยงและไมเห็นดวย แตจะหันไปปรึกษากับ
เพื่อนที่มีความคิดเห็นที่ตรงกัน
การมีสถานภาพและสภาวะการณเดียวกัน
เพื่อนคนที่แนะนําใหวัยรุนสตรีบริโภคยาลดความอวนนั้น เปนเพื่อนที่อยูในสถานภาพ
เดียวกัน นั่นคือเปนวัยเดียวกันหรือใกลเคียงกัน เรียนอยูในระดับเดียวกัน มีสังคมและความเปนอยู
คลายคลึงกัน นอกจากนี้ยังมีปญหาในเรื่องรูปรางเหมือนกันอีกดวย
เพื่อน ในฐานะที่เปนผูสงสาร เปนปจจัยหลักในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของ
วัยรุนสตรีนี้ เริ่มเขามามีบทบาทตั้งแตในระยะกอนการตัดสินใจ โดยการพูดทักวัยรุนสตรีในเรื่องรูปราง
และเพื่อนก็มีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจในระยะการตัดสินใจ เพราะเพื่อนจะเปนผูที่แนะนําทาง
เลือกใหกับวัยรุนสตรี จนในที่สุดวัยรุนสตรีก็เชื่อเพื่อนที่จะลดความอวนดวยการบริโภคยาลดความอวน
อันเนื่องมาจากคุณลักษณะและมุมมองที่มีอยูในตัวผูสงสาร
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• ปจจัยดานเนื้อหาสาร
ปจจัยดานเนื้อหาสารมีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรี
เปนอยางมาก จากการวิจัยพบวาลักษณะเนื้อหาสารที่มีผลตอผูรับสารคือวัยรุนสตรีนั้นมีอยูทั้งสิ้น 5
ลักษณะ
เนื้อหาที่ขูใหกลัว
เนื้อหาสารที่สรางความกลัวใหกับวัยรุนสตรี นั้นเปนเนื้อหาสารที่สรางความกลัวใหกับ
วัยรุนสตรี เปนความกลัวตอเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากยังคงไมเปลี่ยนแปลงรูปรางของตัวเอง
เปนเนื้อสารที่มีความเขมขนของเนื้อหาที่มีผลตอจิตใจของวัยรุนสตรี
เนื้อหาที่สรางความโกรธและอาย
เนื้อหาที่สรางความโกรธและอายเปนเนื้อหาที่ทําใหวัยรุนสตรีเกิดความรูสึกผิดแปลก
และเกิดปมดอยในจิตใจเรื่องของรูปราง ทําใหเกิดความกดดันที่จะตองเปลี่ยนแปลงรูปรางของตนเอง
เนื้อหาที่แสดงความหวังดี
เนื้อที่หาที่แสดงความหวังดี เปนเนื้อหาที่แสดงความเปนหวง เปนใย และหวังดีทผี่ สู ง สาร
คือเพื่อน มีใหกับผูรับสาร คือวัยรุนสตรี ทําใหวัยรุนสตรีเกิดความไววางใจและเชื่อในวิธีการลดความ
ดวยการบริโภคยาลดความอวนที่เพื่อนเปนคนแนะนํา
เนื้อหาที่ยกตัวอยางใหเห็น
เนื้อหาสารที่ยกตัวอยางใหเห็นนั้น เปนเนื้อหาที่มีลักษณะของการยกตัวอยางจริงๆ ให
วัยรุนสตรีไดเห็น ทั้งในดานของคนที่ผอมแลวดวยการบริโภคยาลดความอวนและไมเปนอันตรายใดๆ
ตลอดจนในดานของผลของยาลดความอวนที่ใหผลรวดเร็วทันใจ
เนื้อหาที่เสนอทางแกปญหาที่สนองตอความตองการไดมากที่สุด
เนื้อหาสารที่เสนอทางแกปญหาที่สนองตอความตองการไดมากที่สุด เปนเนื้อหาที่ตรงใจ
กับความตองการของวัยรุนสตรีมากที่สุด โดยที่ผูสงสารคือเพื่อน จะชี้นําถึงปญหาของวัยรุนสตรี และ
เสนอทางแกไขปญหาที่สามารถชวยใหวัยรุนสตรีผอมไดดั่งใจในระยะเวลาอันรวดเร็ว
ปจจัยดานเนื้อหาสารมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของวัยรุนสตรี เปนปจจัยที่เขามามีสวน
เกี่ยวของอยางมากกับการตัดสินใจตั้งแตในระยะกอนการตัดสินใจ โดยลักษณะเนื้อหาคําพูดนั้น เปน
ลัก ษณะคํ าพูดเชิงบรรยาย ที่ วัยรุน สามารถเห็น ภาพและจิน ตนาการได ทําใหวัย รุน สตรีเกิ ดความ
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ตองการที่จะลดความอวน นอกจากนี้ ปจจัยดานเนื้อหาสารยังมีผลตอการตัดสินใจในระยะการตัดสิน
ใจของวัยรุนสตรีอีกดวย เมื่อวัยรุนสตรีอยูในขั้นชั่งน้ําหนักทางเลือก และขั้นพิจารณาผูกมัด วัยรุนสตรี
จะพิจารณาถึงคําพูดของเพื่อนที่แสดงเนื้อหาสารในลักษณะของการยกตัวอยางใหเห็น
• ปจจัยดานชองทางการสื่อสาร
ปจจัยดานชองทางการสื่อสาร พบวา ชองทางการสื่อสารโดยผานสื่อบุคคลมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนมากที่สุด และสื่อบุคคลที่พบวามีอิทธิพลในการศึกษาครั้งนี้ คือ
เพื่อน ซึ่งเปนปจจัยหลักในดานผูสงสารและดารานางแบบ ในขณะที่ส่ือมวลชนเปนปจจัยเสริมซึ่งเปน
ปจจัยที่กระตุนใหเกิดความตองการหรือตอกย้ําความตองการอยากผอมของวัยรุนสตรี
สื่อบุคคล
เพื่อน
วัยรุนสตรีนั้นใหความสําคัญกับเพื่อนคนที่มีบทบาทมากในกลุมหรือสังคมของตนเอง
โดยจะมองวาเพื่อนในกลุมของตนนั้น มีลัก ษณะอยางไร และจะพยายามเลีย นแบบหรือเป น ให ได
เหมือนกับเพื่อน เพื่อไมใหตัวเองรูสึกผิดแปลกจากกลุมหรือสังคมของตัวเอง
นอกจากเพื่อนจะมีบทบาทตอเพื่อนดวยกันแลว เพื่อนที่อยูในกลุมเดียวกันยังเปนตัว
อยางใหกับเพื่อนคนอื่นๆ ดวย หากเพื่อนคนนั้นไดรับการยกยอง ชมเชยจากบุคคลอื่น ก็จะทําใหเพื่อน
ในกลุมทําตาม เพื่อใหตัวเองนั้นไดรับคํายกยอง ชมเชยบาง
ดารา-นางแบบ
ดารา-นางแบบ มีอิทธิพลตอวัยรุนสตรีเปนอยางมาก เพราะเปนบุคคลที่วัยรุนสตรีใฝฝน
ที่อยากจะเลียนแบบ นอกจากนี้ยังเปนตัวอยางของการมีรูปรางที่ดีอีกดวย ดังนั้นวัยรุนสตรีจึงตองการ
ลดความอวนเพื่อใหตัวเองผอมเหมือนอยางดารา-นางแบบในปจจุบนั
สื่อมวลชน
สื่อมวลชน เปนปจจัยเสริมที่เปนตัวกระตุนใหเกิดคานิยมในเรื่องรูปรางอวน-ผอมในกลุม
ของวัยรุนสตรี และสื่อมวลชนก็ยังเปนตัวสรางกระแสแฟชั่นในปจจุบันอีกดวย โดยที่สื่อมวลชนเปน
ตัวเผยแพรขอความหรือภาพลักษณของผูหญิงสมัยใหม ไมวาจะเปนทางนิตยสาร โทรทัศน หนังสือ
พิมพตางๆ และในขณะเดียวกันก็เปนตัวเผยแพรแฟชั่นเสื้อผาสมัยใหมแบบตะวันตก เปนสาเหตุใหวัย
รุนสรางพฤติกรรมที่เลียนแบบ และเปนตัวกดดันใหผูหญิงเกิดความอยากผอมเพื่อที่จะสวมเสื้อผาสมัย
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ใหม โดยที่วัยรุนสตรีเองก็ไมไดคํานึงถึงความเหมาะสมของตัวเอง คํานึงถึงเพียงความสวยงาม และ
อยากจะตามกระแสแฟชั่นเทานั้น
ปจจัยดานชองทางการสื่อสาร โดยผานสื่อบุคคล คือเพื่ อน บุคคลใกลชิด และดารานางแบบ เขามีบทบาทกับวัยรุนสตรีอยางมากในชวงกอนการตัดสินใจเทานั้น โดยมีสื่อมวลชนเปน
ปจจัยเสริมอันเปนบริบทแวดลอมที่สรางความตองการอยากผอมใหวัยรุนสตรี ตอจากนั้นจะเหลือเพียง
สื่อบุคคล คือเพื่อน อันปจจัยหลักปจจัยเดียวที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัย
รุนสตรีในระยะการตัดสินใจและระยะหลังการตัดสินใจ
• ปจจัยดานผูรับสาร
ผูรับสาร ในการศึกษาครั้งนี้คือตัววัยรุนสตรี เปนปจจัยที่เปนสิ่งสําคัญตอกระบวนการ
ตัดสินใจอยางมาก เพราะการตัดสินใจที่จะลดความอวนในอันดับแรกนั้นเกิดจากปจจัยภายในตัวของ
วัยรุนสตรีเองที่ตองการจะลดความอวนเพื่อใหผอม ซึ่งอยูในระยะกอนการตัดสินใจ
ความไมมั่นใจในตัวเอง
เมื่อวัยรุนสตรีมีความรูสึกวารูปรางของตนเองอวน ทําใหวัยรุนสตรีเกิดความไมมั่นใน
ตัวเอง จึงตองพยายามที่จะลดความอวนของตนเอง เพื่อสรางความมั่นใจในรูปรางใหกับตัวเอง
ความอยากที่จะใหตัวเองเหมือนพวกดารา-นางแบบ
วัยรุนสตรีสวนใหญนั้นเอาพวกดารา-นางแบบ มาเปนตัวอยางของการมีรูปรางที่ดี ดังนั้น
ในวัยรุนสตรีบางคนถึงแมตัวเองไมไดอวน แตก็อยากจะผอมลงอีก เพื่อใหตัวเองมีหุนที่ผอมบางเหมือน
อยางพวกดารา-นางแบบที่ตนเองในสื่อตางๆ
การอยากใหมีคนมาสนใจ
วัยรุนสตรีสวนใหญเกิดความกังวลใจวาถาหากตัวเองอวน ก็จะไมมีใครมาสนใจ กลัวกับ
การไมมีแฟน เพราะในชวงของการเปนวัยรุนนั้น เปนวัยที่อยากใหเพศตรงขามสนใจ ดังนั้นวัยรุนสตรี
เองจึงตองพยายามรักษารูปรางและภาพลักษณของตนใหดูดีไวตลอดเวลา
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การอยากใสเสื้อผาแลวดูดี
แฟชั่นในปจจุบันมีอิทธิพลตอวัยรุนสตรี เพราะในชวงของการเปนวัยรุนนั้น ยอมอยากที่
จะใหตนเองอยูในกระแส อยากเปนสวนหนึ่งของกลุม เปนวัยที่ตองการสรางความเปนเอกลักษณและ
ความโดดเดนใหกับตัวเอง ดังนั้นเมื่อกระแสแฟชั่นเสื้อผาตัวเล็ก รัดรูป สายเดียว เปนตน กลายมาเปน
เสื้อผาสมัยใหม จึงทําใหวัยรุนอยากที่จะผอมเพื่อใหสามารถสวมใสเสื้อผาเหลานั้นไดและออกมาดูดี
ปจจัยดานผูรับสาร เปนปจจัยที่สําคัญอยางมากตอขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภคยาลด
ความอวน เพราะเปนปจจัยที่เกิดขึ้นในระยะกอนการตัดสินใจที่จะลดความอวนและเปนปจจัยหลักใน
การตัดสินใจที่จะลดความอวน และเปนปจจัยหลักในขั้นแสวงหาทางเลือกที่จะลดความอวนตามความ
อวนของตัวเอง นอกจากนี้เมื่อมาถึงระยะหลังการตัดสินใจ ปจจัยดานผูรับสาร ก็ยังคงเปนปจจัยหลัก
เพราะวาวัยรุนสตรีที่ไดทําการผูกมัดหรือสัญญากับตัวเองแลววาจะตองเปลี่ยนแปลงรูปรางของตนเอง
ใหได ถึงแมวาจะมีอาการตอบสนองทางลบจากผลของยาลดความอวน แตวัยรุนสตรีก็แนวแนที่จะ
บริโภคยาลดความอวนตอไป
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อภิปรายผล
ขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร
จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว า การตั ด สิ น ใจบริ โ ภคยาลดความอ ว นของวั ย รุ น สตรี ใ น
กรุงเทพมหานครมีลักษณะเปนกระบวนการ กลาวคือ เกิดขึ้นเปนไปตามลําดับขั้นตอนตางๆ อยางตอ
เนื่อง ตั้งแตเริ่มตนไปจนสิ้นสุดกระบวนการ
ขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร แบงออก
เปน 3 ระยะ คือ ระยะกอนการตัดสินใจ ระยะการตัดสินใจ และระยะหลังการตัดสินใจ โดยระยะกอน
การตัดสินใจ เปนระยะของการเปดรับขอมูลขาวสารของวัยรุนสตรีในเรื่องรูปรางอวน-ผอม ระยะการ
ตัดสินใจ เปนการแสวงหาขอมูลและชั่งน้ําหนักทางเลือกเพื่อทําการตัดสินใจ และระยะหลังการตัดสิน
ใจ เปนการยืนยันการตัดสินใจ (การบริโภคยาลดความอวน) โดยในแตละระยะประกอบไปดวยขั้นตอน
ยอยๆ ซึ่งสอดคลองกับที่ McGuire (1989) อธิบายวา เมื่อผูรับสารไดรับสารเพื่อการโนมนาวใจ จะเกิด
การตอบสนองโดยเปนการประมวลผลขอมูลขาวสารที่ไดรับ เปนไปตามลําดับขั้นตอน โดยเริ่มจาก
ขั้นตอนการเปดรับขาวสาร ไปจนถึงขั้นตอนการยืนยันการกระทํา ซึ่งทฤษฎีของ McGuire ไดแบงขั้น
ตอนตามการตัดสินใจกระทําพฤติกรรม โดยมีขั้นตอนยอยทั้งหมด 12 ขั้นตอน แตในการศึกษาเรื่อง
ปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพ ลตอการบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีครั้งนี้ เปนการศึกษาดาน
ปรากฎการณ ที่ทําการสัมภาษณกับกลุมวัยรุนสตรี ซึ่งในการตัดสินใจของวัยรุนสตรีนั้น ไมไดมีขั้นตอน
แยกยอยละเอียดเชนเดียวกับของ McGuire เพราะในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนนั้น ไมใชการ
ตัดสินใจที่จะกระทําสิ่งใดที่ใหญ โตและมีผลกระทบกับผูอื่น แตถึงอยางไร ในขั้นตอนหลักของการ
ตัดสินใจในทฤษฎีของ McGuire นั้นก็สอดคลองกับการศึกษาครั้งนี้ อาทิเชน ในขั้นเปดรับขาวสาร ซึ่ง
วัยรุนสตรีเองก็ไดเปดรับขาวสารในเรื่องรูปรางจากสื่อตางๆ ในขั้นแสวงหาขอมูลขาวสารและนึกขึ้นได
ก็สอดคลองกับการศึกษาครั้งนี้ ในขั้นแสวงหาทางเลือก ซึ่งอยูในระยะการตัดสินใจ จนถึงขึ้นยืนยันภาย
หลังการกระทําของ McGuire ก็สอดคลองกับขั้นยืนยันการบริโภคยาลดความอวน ในระยะหลังการ
ตัดสินใจของวัยรุนสตรีนั่นเอง
นอกจากนี้ งานวิจัยครั้งนี้ ก็สอดคลองกับการศึกษาของ วรภัทร สังขนอย (2541) ที่ศึกษา
เรื่องขั้นตอนของการตัดสินใจบริจาคอวัยวะของญาติผูเสียชีวิต แตในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษา
ขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรี แตก็สอดคลองกับงานของวรภัทร ที่พบ
วา ขั้นตอนของการตัดสินใจบริจาคอวัยวะของญาติผูเสียชีวิต แบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะกอน
การตัดสินใจ ระยะการตัดสินใจ และระยะหลังการตัดสินใจ โดยในระยะกอนการตัดสินใจ ประกอบไป
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ดวย 2 ขั้นยอย คือ ขั้นตอนการรับรูสภาพอาการของผูเสียชีวิต และขั้นตอนการทําใจ ในระยะการตัด
สินใจ ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอนยอยคือ ขั้นตอนการถูกขอบริจาคอวัยวะ ขั้นตอนการแสวงหาขอมูล
เพิ่มเติม ขั้นตอนการพิจารณา ขั้นตอนการปรึกษาและอธิบายบุคคลใกลชิด และขั้นตอนการตัดสินใจ
ยินยอมบริจาคอวัยวะ และในระยะหลังการตัดสินใจ คือขั้นตอนการยืนยันการตัดสิน เชนเดียวกับที่
พบในขั้นตอนของการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวน ที่พบวา มี 3 ระยะ ไดแก ระยะกอนการตัดสินใจ
ระยะการตัดสินใจ และระยะหลังการตัดสินใจ และในแตละระยะก็จะมีขั้นตอนยอยเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ผลจากการศึกษายังสอดคลองกับงานวิจัยของปยะนารถ จันทราโชติวิทย (2543) ที่
พบวา ความผิดปกติของเด็กเปนสาเหตุหลักในการแสวงหาขอมูลขาวสารของผูปกครอง โดยกระบวน
การแสวงหาขอมูลขาวสารแบงไดเปน 3 ระยะ ตามระยะของความไมแนนอนที่เกิดขึ้น ซึ่งในขั้นตอน
การตัดสินใจแสวงหาขอมูลขาวสารของผูปกครอง ก็มีการแบงระยะของการตัดสินใจ อันจะขึ้นอยูกับ
ปจจัยการสื่อสารที่เขามาในแตชวงจัวหวะของการตัดสินใจ ซึ่งก็มีผลวิจัยสอดคลองตรงกันกับงานวิจัย
ในครั้งนี้ และงานวิจัยของวรภัทร ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาถึงแมวางานของวรภัทร จะเปนการศึกษา
เรื่องขั้นตอนในการตัดสินใจบริจาคอวัยวะของญาติผูเสียชีวิต และงานของปยะนารถ จะเปนการศึกษา
กระบวนการแสวงหาขอมูลขาวสารของผูปกครองเด็กออทิสติก ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา
ขั้ น ตอนในการตั ด สิ น ใจบริโภคยาลดความอ ว นของวัย รุน สตรี แต ทั้ ง สามเรื่ อ งก็ เป น เรื่อ งของการ
ตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมเหมือนกัน ดังนั้น ไมวาจะเปนการตัดสิน ใจกระทํ าพฤติกรรมใดของ
บุคคลก็จะมีขั้นตอนในการตัดสินใจเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน
ผลการวิจัยพบวา จุดเริ่มตนของขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรี
นั้น เกิดจากปจจัยภายในตัววัยรุนสตรีเปนหลัก โดยเริ่มจากความคิดที่วัยรุนสตรีมีตอตนเอง และการ
ไดรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ ซึ่งสอดคลองกับที่ Janis (1968) อธิบายวา เมื่อบุคคลถูกทาทายโดย
ขอมูลขาวสาร หรือเหตุการณที่แสดงใหเห็นถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไดรับรูถึงความ
สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอันใกล ก็จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีตอสิ่งที่กําลังกระทําอยู นอกจากนี้ Janis ยัง
อธิบายอีกวา การเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอุปสรรคหรือโอกาส ซึ่งทาทายการกระทําในปจจุบัน
เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งสอดคลองตรงกันกับผลการศึกษาขั้นตอนในการตัดสินใจ
บริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรี ที่พบวา เมื่อวัยรุนสตรีไดรับฟงขอมูลในเรื่องรูปรางของตนเอง
จากเพื่อนฝูง บุคคลใกลชิด และการไดเห็นรูปรางของคนรอบขาง ตลอดจนภาพแฟชั่นตามสื่อตางๆ ไม
วาจะเปนคําพูดของเพื่อน คําพูดของบุคคลใกลชิด และจากสื่อตางๆ ในเรื่องของรูปราง ทําใหวัยรุนเสีย
ความสมดุลทางจิตใจ และตระหนักถึงสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับตน หากไมมีการเปลี่ยนแปลง อาทิเชน
ถาปลอยใหตัวเองยังอวนอยูเหมือนเดิม คงจะไมมีแฟน ไมมีใครมาสนใจ หรือ จะตองถูกเพื่อนลอ และ
กลายเป น คนที่ มี รู ป ร า งผิ ด แปลกไปจากกลุ ม เพื่ อ นฝู ง ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได ว า เมื่ อ มี ก ารสื่ อ สารและ
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เหตุการณใดที่เขามารบกวนจิตใจของบุคคลไมวาจะเรื่องใด และสารหรือเหตุการณนั้นกระทบตอจิตใจ
ของผูรับสารโดยตรง ก็ยอมจะทําใหบุคคลเริ่มพิจารณาถึงสภาพและการกระทําที่เปนอยูในปจจุบัน
และหากพิจารณาแลวเห็นวาจําเปนตองเปลี่ยนแปลง บุคคลก็จะเริ่มเขาสูกระบวนการของการตัดสินใจ
ในเรื่องนั้น ๆ
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวา ในขั้นตอนของการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุน
สตรี เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับปจจัยการสื่อสาร ซึ่งเปนเรื่องของผูใหขาวสาร แหลงขอมูลขาวสาร และ
เนื้อหาสาร โดยสรุปจากผลการวิจัย แหลงขอมูลขาวสารที่สําคัญในการตัดสินใจบริโภคยาลดความ
อวนมากที่สุด ไดแก สื่อบุคคล คือ เพื่อน ซึ่งมีความสัมพันธกับสิ่งที่ Larzarsfeld และ Menzel (1968)
กลาวไววา การสื่อสารระหวางบุคคลมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการสื่อสารระหวางบุคคลสามารถขจัด
การเลือกรับสารของผูรับสารไดหรือหลีกเลี่ยงการสนทนาหรือรับฟงนั้นเปนไปไดยาก นอกจากนี้ การ
สื่อสารแบบตัวตอตัวยังเปดโอกาสใหผูสงสารสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ใชในการ
สนทนาไดในเวลาอันรวดเร็ว หากวาเนื้อหาที่สนทนานั้นไดรับการตอตานจากคูสนทนาและการสื่อสาร
ระหวางบุคคลมักมีลักษณะเรียบงาย เปนกันเอง จึงงายตอการชักจูงใหคลอยตาม และผูรับสาร สวน
ใหญมักจะเชื่อถือในขอตัดสิน และความคิดเห็นของผูที่รูจักและนับถือมากกวาบุคคลที่ไมเคยรูจักมา
กอนที่มาสื่อสารกัน ซึ่งสอดคลองตรงกับผลการวิจัยที่พบวา เพื่อน เปนสื่อบุคคลที่มีบทบาทมากที่สุด
และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีมากที่สุด ในขณะที่สื่อมวลชนนั้น
ไมคอยมีความสําคัญเทาใดนัก ดังเชนในขั้นแสวงหาทางเลือกในระยะการตัดสินใจ วัยรุนสตรีไดแสวง
หาทางเลือกในการลดความอวนจากหลายแหลงขอมูล แตเมื่อมาถึงขั้นที่จะเลือกเชื่อถือขอมูลหรือหา
ขอมู ลเพิ่ ม เติ ม เพื่ อทํ า การตั ด สิ น ใจแล ว วัย รุน สตรีจ ะหาขอ มู ล และปรึก ษากั บ เพื่ อ นเป น หลั ก และ
สุ ด ท า ยวั ย รุ น สตรีจ ะเลื อ กเชื่ อ ถื อ ข อ มู ล และคล อ ยตามคํ า พู ด ของเพื่ อ นที่ บ อกเล า ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ล
ของยาลดความอวนและประสบการณที่ตนมีในการบริโภคยามากอน จึงทําใหวัยรุนสตรีจะเลือกเชื่อถือ
ขอมูลและคลอยตามคําพูดของเพื่อน
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสอดคลองกับงานวิจัยของรุงทิพ ย สุนทโรทก (2541) ที่ พ บวา
เพื่อนของเยาวชนที่เลิกเสพยาบาไปแลว และมาแนะนําเพื่อนที่ยังเสพอยูโดยการชี้ใหเห็นโทษและพิษ
ภัยของยาบาที่ตนเองประสบมากอนนั้น มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลิกเสพยาบาของเยาวชน และงาน
วิจัยของวารุณี สุวรรณาพิสิทธิ์ (2543) ก็พบวา การสื่อสารระหวางบุคคลเปนสื่อที่สนับสนุนใหเกิดการ
ทําประกันชีวิตมากที่สุด โดยเนื้อหาที่นําเสนอนั้นเปนการอธิบายถึงผลประโยชนมากถึง 75% ซึ่งงาน
วิจัยทั้งสองเรื่องนี้ ตางก็มีสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมใดๆ
โดยที่สื่อบุคคลในงานวิจัยทั้งสองเรื่องนี้ตางก็พูดถึงเนื้อหาสารที่มีประโยชนตอผูรับสาร ซึ่งในงานของ
รุงทิพย เพื่อนก็ไดชี้ใหเห็นโทษและพิษภัยของยาบาที่ตนประสบมากอน สวนงานของวารุณีก็ไดอธิบาย
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ถึงผลประโยชนของการทําประกันชีวิต ซึ่งสอดคลองเหมือนกันกับผลการศึกษาเรื่องปจจัยการสื่อสารที่
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรี ที่พบวา เพื่อน ซึ่งเปนสื่อบุคคล มีอิทธิ
พลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีมากที่สุด ดังเชนการที่เพื่อนคนที่มีประสบ
การณในการบริโภคยามากอน มาแนะนําใหวัยรุนสตรีเลือกวิธีการบริโภคยาลดความอวน โดยชี้ใหเห็น
ถึงประสิทธิผลของยาลดความอวนที่ใหผลรวดเร็ว และงาย ไมตองทรมานกับการอดอาหาร แตทั้งงาน
วิจัยทั้งสามเรื่องนี้ ตางก็มีสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ โดยการใชเนื้อหาสารที่ตรงกับความ
ตองการของผูรับสาร ดังนั้น จึงสรุปไดวาถึงแมงานวิจัยทั้งสามเรื่องนี้ จะเปนงานวิจัยที่ศึกษากันคนละ
ประเด็น แตในเรื่องของปจจัยการสื่อสาร ในดานของผูสงสาร ชองทางการสื่อสาร และเนื้อหาสารนั้นมี
ความเหมือนกัน
นอกจากนี้ ผลการวิจัย ที่พบคือ การที่วัยรุนสตรีตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนอันเนื่องมา
จากปญหาที่เกิดในจิตใจของตัวเอง และเกิดจากคําพูดของเพื่อน บุคคลใกลชิด ตลอดจนเหตุการณเรา
รอบตัวตางๆ ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหวัยรุนสตรีไมสามารถเพิกเฉยหรือทนปลอยใหตนเองมีรูปรางอยาง
เดิมไดอีกตอไปได จนทําใหเกิดกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
รุงทิพย สุนทโรทก (2541) ที่พบวา ปจจัยภายในตนเองอันเกิดจากการรับรูในดานขอมูลขาวสาร ขอคิด
เห็นและจากสื่อตางๆ เกี่ยวกับการเลิกเสพยาบาเปนปจจัยหลักซึ่งเปนตัวนําเขาสูกระบวนการตัดสินใจ
เลิกเสพยาบาของเยาวชนในสถานศึกษา ถึงแมวางานของรุงทิพย จะเปนการศึกษาขั้นตอนในการ
ตัดสินใจเลิกเสพยาบาของเยาวชน แตจากการวิจัยพบวา ปจจัยภายในตัวผูรับสารที่เกิดจากตนเอง
และการไดรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ ทําใหเกิดกระบวนการตัดสินใจเหมือนกับผลการศึกษาใน
ครั้งนี้
นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบวา การที่ยาลดความอวนแพรกระจายในหมูวัยรุนสตรีนั้น อัน
เนื่องมาจากการที่วัยรุนสตรีสามารถหาซื้อไดงาย สะดวก ราคาไมแพงมากนัก และผลของยาที่ทําให
ผอมไดเร็วทันใจ ซึ่งเปนวิธีลัดและตรงตอความตองการของวัยรุนสตรีมากที่ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาการ
แพรกระจายของยาลดความอวนในหมูวัยรุนสตรีนั้น ก็เหมื อนกับการยอมรับนวกรรมของบุคคลที่
Rogers ไดอธิบ ายไววา ในการยอมรับ นวกรรม (Adoption) หมายถึงการที่ บุ ค คลตั ดสิ น ใจที่ จะนํ า
นวกรรมนั้นไปใชอยางเต็มที่ เชนเดียวกับที่วัยรุนสตรีที่ตัดสินใจลดความอวนดวยการบริโภคยาลด
ความอวน เพราะวัยรุนสตรีมีความเห็นวายาลดความอวนนั้นทําใหผอมเร็วทันใจ เมื่อเปรียบเทียบกับ
วิธีการอื่น ไมวาจะเปนการอดอาหาร หรือออกกําลังกาย ลวนแลวแตตองใชระยะเวลาทั้งสิ้น และยาลด
ความอวนก็ไมใชเรื่องที่ยุงยาก ซื้อหาไดงาย และสอดคลองกับความตองการของวัยรุนสตรี ดวยเหตุนี้
เองที่ทําใหวัยรุนสตรีหันมาใชยาลดความอวนเปนทางออกในการลดความอวน
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เมื่อมาถึงระยะสุดทาย ที่วัยรุนตัดสินใจและยืนยันที่จะบริโภคยาลดความอวนตอไป ถึงแมจะ
มีอาการตางๆ เกิดขึ้นจากผลขางเคียงของยาลดความอวน แตวัยรุนก็ยังยืนยันที่จะบริโภคยาลดความ
อวนตอไป เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตนตั้งไว นั่นคือการมีรูปรางที่ผอม และน้ําหนักนอยลงกวาเดิม จาก
ผลการวิจัยพบวาในขั้นสุดทายนี้ วัยรุนสตรีจะคิดพิจารณาถึงคําพูด หรือเนื้อหาสารที่เพื่อนไดพูดกับตน
ไว ไมวาจะเปนลักษณะเนื้อหาสารที่ทําใหวัยรุนสตรีเกิดความกดดันและตองการที่เปลี่ยนแปลงตัวเอง
และเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของยาลดความอวน อันเปนผลทําใหวัยรุนสตรีตัดสินใจแนวแน
และยอมรับที่จะบริโภคยาลดความอวนตามที่เพื่อนไดแนะนํา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับยุทธวิธี
ทางการสื่ อ สารของ เสถี ย ร เชยประดั บ (2536) ที่ ก ล าวไววา กระบวนการตั ด สิ น ใจในผู รับ สาร จะ
สะทอนใหเห็นจากการยอมรับ หรือปฏิเสธสาร หลังจากนั้นผูรับสารก็ตัดสินใจที่จะยอมรับสารโดย
ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือปฏิเสธสารนั้น
นอกจากนี้ผลการวิจัย ยังสอดคลองกับตารางวิเคราะหของการสื่อเพื่อโนมนาวใจของ แมค
กายร (แมคกายร อางใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537 : 9-10) ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติวา
เกี่ยวของกับพฤติกรรม ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับแนวคิดของแมคกายรบางสวนคือ ความเขาใจ
การยอมรับตอสาร การเก็บจําสารไว และการกระทํา ซึ่งอาจพิจารณาในการศึกษาครั้งนี้ไดวา เมื่อวัย
รุนสตรีไดรับขาวสารในเรื่องรูปราง และเกิดความรูสึกวาตัวเองนั้นเปนอยางนั้นจริงๆ จนทําใหเกิดความ
ตองการที่จะลดความอวน ซึ่งก็คือการยอมรับตอสารและการเก็บจําสารไว สงผลใหเกิดการกระทํา คือ
การที่วัยรุนสตรีแสวงหาทางเลือกที่จะลดความอวนใหสําเร็จ

ป จ จั ย การสื่ อ สารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจบริ โ ภคยาลดความอ ว นของวั ย รุ น สตรี ใ น
กรุงเทพมหานคร
จากผลการศึกษาพบวา สื่อบุคคลมีผลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรี
มากที่สุด เพื่อน เปนบุคคลที่มีบทบาทและมีอิทธิพลสูงตอวัยรุนสตรี ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เพื่อนเปน
บุคคลใกลชิดกับวัยรุนสตรีมากที่สุด มีความคิดความอาน และมีสังคมใกลเคียงกัน และยังตองติดตอ
พูดคุยกันเปนประจํา ดังนั้น เพื่อนจึงเปนแหลงขอมูลแรกและแหลงขอมูลหลักของวัยรุนสตรี นอกจาก
นี้ การที่วัยรุนสตรีเชื่อเพื่อนคนที่แนะนําวาการบริโภคยาลดความอวนเปนวิธีการที่ดีที่สุดและสามารถ
ตอบสนองกับความตองการไดมากที่สุดนั้นเนื่องมาจาก เพื่อนมีปจจัยที่มีผลตอความนาเชื่อถือและ
วัยรุนสตรีก็ไดเห็นถึงคุณลักษณะของเพื่อนในมุมนั้น ซึ่งสอดคลองกับ Bettinghaus (1980) อธิบายวา
ปจจัยที่มีผลตอความนาเชื่อถือของผูสงสารมี 3 ประการ คือ ความปลอดภัยหรือความนาไววางใจ การ
มีประสบการณ และบุคลิกภาพของผูสงสาร ซึ่งสอดคลองตรงกับผลของการวิจัยในเรื่องปจจัยการ
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สื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรี เพราะเพื่อนที่แนะนําใหวัยรุน
สตรีบริโภคยาลดความอวนนั้น สวนใหญมีประสบการณในการบริโภคยาลดความอวนมากอน และมี
รูปรางที่ผอม ประกอบกับความไวใจที่วัยรุนสตรีมีใหกับเพื่อน นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของศรีสมบัติ (2527) ที่พบวาการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเฮโรอีนจากเพื่อนนั้น มีผลตอ
การเสพเฮโรอีนของวัยรุนมากที่สุด นอกจากนี้ในการที่วัยรุนสตรีตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนเพราะ
เพื่อนเปนคนแนะนํานั้น ยังสอดคลองกับงานวิจัยของพิชัย นิรมานสกุล (2539) ที่พบวา สื่อระหวาง
บุคคลจะมีผลกอใหเกิดพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่น Brand Name มากกวาสื่อชนิดอื่นๆ ดังนั้นจึง
สรุปไดวาไมวาจะเปนการศึกษาในประเด็นใดก็ตาม การที่บุคคลจะเชื่อถือหรือคลอยตามคําพูดของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ยอมตองอาศัยชองทางการสื่อสารระหวางบุคคล ที่มีความใกลชิด และมีความถี่ใน
การสื่อสารโตตอบกับผูรับสารเพื่อใหผูรับสารคลอยตามในสารที่สงไป
ผลจากการวิจัย ยังพบวา วัยรุนสตรีจํานวน 15 คน นั้นมีวิธีการซื้อยาลดความอวนโดยการ
ฝากสั่งซื้อยา หรือใหซื้อเผื่อ และสงตอกันมาเปนทอดๆ จากเพื่อนของวัยรุนสตรีเองทั้งสิ้น ซึ่งสอดคลอง
กั บ งานวิ จั ย ของศรี สุ กิ จ อํ า นาจวรประเสริ ฐ (2529) ที่ พ บว า ส ว นใหญ ผู บ ริ โ ภคซื้ อ ประกั น ชี วิ ต
(กรมธรรม) จากตัวแทนประกันชีวิต (ประมาณ 90%) โดยรูจักตัวแทนประกันชีวิตเปนการสวนตัวใน
ฐานะเพื่อนรวมงาน ซึ่งสรุปไดวางานวิจัยทั้งสองเรื่องนี้มีความเหมือนกันคือ วัยรุนสตรีเองก็ไวใจเพือ่ นที่
จะเปนธุระในการจัดหาซื้อยาลดความอวน ในขณะที่งานของศรีสุกิจ ก็ไดไวใจที่จะซื้อประกันชีวิตจาก
เพื่อนรวมงาน
นอกจากนี้ ผลจากการวิจัยพบวาวัยรุนสตรีเกิดความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง อันเกิด
จากเนื้อหาสารในลักษณะที่ขูใหกลัว สรางความโกรธและอาย และเนื้อหาที่แสดงความหวังดี ซึ่งมี
ความเขมขนในเนื้อหาสารและมีผลกระทบโดยตรงตอจิตใจของวัยรุนสตรีในระยะกอนการตัดสินใจ แต
หลังจากนั้น ลักษณะเนื้อหาสารที่ยกตัวอยางใหเห็น และเสนอทางแกปญหานั้น จะมีผลตอการตัดสิน
ใจของวัยรุนสตรีในระยะการตัดสินใจ และระยะหลังการตัดสินใจของการบริโภคยาลดความอวน ซึ่ง
สอดคลองกับที่ เอช ไชลด (H.Child อางในอรวรรณ ปลันธโอวาท, 2537 : 21) อธิบายไววา “ทัศนคติ”
หมายถึง แนวโนมของคนคนหนึ่งที่มีตอสิ่งเรา หรือเรื่องบางเรื่อง รวมถึงผลรวมของความรูสึก อคติ
ความกลัว ความคิด และความรูสึกอื่นๆ ที่มีตอเรื่องตางๆ และมีความสัมพันธกับความเชื่อ (Belief) ใน
เรื่องตางๆ หรือโลกทัศนที่ปลูกฝงอยูกอนแลว (Predisposition) ซึ่งทัศนคตินั้นเปนเพียงสภาพการรูและ
จิตสํานึก ไมสามารถสังเกตเห็น ไมสามารถไดยิน ไดกลิ่น หรือสัมผัสได นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับ
งานของรุงทิพย สุนทโรทก (2541) พบวา คุณลักษณะของเนื้อหาสารมีผลตอการตัดสินใจเลิกเสพยา
บาของเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปไดวา การใชจุดจูงใจในเนื้อหาสารโดยใชความกลัว
อารมณ ความโกรธ หรือความหวังดี คือ จุดจูงใจในสาร (Message Appeal) นั่นเอง จากผลการศึกษา
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นั้น พบวาจุดจูงใจที่ใชความกลัว อารมณ และความโกรธนั้น มีผลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความ
อวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร
ดังนั้น จึงสรุปไดวาในการศึกษาการกระทําพฤติกรรมใดๆ ของบุคคล ยอมมีผลมาจากเนื้อหา
สารที่มีผลตอผูรับสาร และในเนื้อหาสารนั้นจะมีจุดจูงใจในลักษณะตางๆ ที่มีผลตอจิตใจของแตละ
บุคคลแตกตางกันไป เชนเดียวกับงานของรุงทิพย ซึ่งมีจุดจูงใจในเนื้อหาสารที่ใชความกลัว อารมณ
และความหวังดีที่มีผลตอจิตใจของเยาวชนที่เสพยาบา เหมือนกันกับเนื้อหาสารที่วัยรุนสตรีไดรับก็มี
จุดจูงใจที่ใช ความกลัว อารมณ และความหวังดีที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนเชนกัน
ผลจากการศึกษากลุมเปาหมายในครั้งนี้ คือ กลุมวัยรุนสตรีที่มีการตัดสินใจบริโภคยาลด
ความอวน เนื่องจากวัยรุนสตรีทั้ง 23 คนนั้นมีวิธีการคิดและขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภคยาลดความ
อวนที่คลายคลึงกัน และถึงแมวาจะมีทางเลือกอื่นที่ดีกวา ปลอดภัยกวา แตวัยรุนสตรีก็จะเลือกวิธีทาง
ลัด คือ การบริโภคยาลดความอวน อันเนื่องมาจากความงายในการปฏิบัติ และยาลดความอวนก็ใหผล
เร็วทันใจตรงกับที่วัยรุนสตรีตองการ เพราะในชวงของการเปนวัยรุนนั้น เปนวัยที่ตองเผชิญกับปญหา
อาจเรียกไดวาเปนวัยวิกฤต ปญหายุงยากสวนใหญเกี่ยวกับการปรับตัว วัยรุนจะเกิดความขัดแยงอยูใ น
ใจ และการตัดสินใจของวัยรุนก็จะเปนไปอยางรวดเร็ว วูวามและแสดงออกดานอารมณที่รุนแรง
นอกจากนี้ ในการศึกษาเรื่องปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความ
อวนของวัยรุนสตรีนั้น ที่มีวัยรุนสตรีเปนผูรับสารนั้น ยอมมีผลเกี่ยวของกับขั้นตอนในการตัดสินใจ
บริโภคยาลดความอวน เพราะวัยรุนสตรีไดรับความกดดัน จากคําพูดของเพื่อน และเหตุก ารณ เรา
แวดลอมที่ทําใหตัวเองรูสึกวาตัวเองนั้นอวนเกินไปและตัวเองนั้นแตกตางจากวัยรุนคนอื่นในสังคม
อันเนื่องมาจากในชวงของการเปนวัยรุนนั้น เปนวัยที่ตองการยอมรับของเพื่อนฝูง เปนวัยที่ตองการ
สรางความโดดเดนในตนเอง เชนเดียวกับกลุมตัวอยางวัยรุนสตรีทั้ง 23 คน ซึ่งมีความตองการจาก
ปจจัยภายในตนเองที่ตองการจะมีรูปรางผอมเหมือนกันเพื่อนฝูง วัยรุนคนอื่นๆ ในสังคม อยากใสเสื้อ
ผาที่เปนที่นิยมได อยากที่จะใหตัวเองดูดี อยากใหมีคนมาสนใจ ปจจัยภายในเหลานี้ลวนเปนแรงขับที่
ทําใหวัยรุนสตรีตัดสินใจบริโภคยาลดความอวน ซึ่งสอดคลองกับที่ ราศี ธรรมนิยม (2524 : 194) ได
อธิบายความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนเปนเวลาของการเจริญเติบโตทางกาย เปนชวงเวลาที่มีความ
สัมพันธกับกลุมเพื่อน เปนชวงเวลาที่เด็กจะแสวงหาเอกลักษณของตนเอง เปนชวงเวลาแหงสติปญญา
พัฒ นาการและประสบการณ ทางวิทยาการตางๆ และเปนชวงเวลาของพัฒ นาการประเมินคานิยม
ตางๆ ดังนั้นจึงสรุปไดวา ปจจัยดานผูรับสารมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการในการตัดสินใจของบุคคล
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จากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปไดวา การที่ยาลดความอวนแพรกระจายในหมูวัยรุน
สตรีในปจจุบันนี้ เกิดจากปจจัยการสื่อสารในดานตางๆ ไมวาจะเปนปจจัยดานผูสงสาร ปจจัยดาน
เนื้อหาสารในแตละลักษณะ ปจจัยดานชองทางการสื่อสาร โดยมีสื่อบุคคลเปนสื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุด
และปจจัยดานผูรับสาร ซึ่งก็คือตัววัยรุนสตรีเอง ยาลดความอวนในปจจุบันแพรกระจายอยางรวดเร็ว
และเปนที่ยอมรับของวัยรุนสตรี อันเนื่องมาจากประสิทธิผลของยาลดความอวนที่สามารถทําใหวัยรุน
สตรีผอมไดดังใจในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งแตกตางจากยาลดความอวนในอดีต ยาลดความอวนใน
ปจจุบันไดนํายาหลายชนิดมาจัดรวมกันเปนชุด ซึ่งทําใหเห็นผลในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากประสิทธิผล
ของตัวยาเองแลว การแพรกระจายอยางรวดเร็ว ยังเกิดจากการบอกผานกันโดยปากตอปากในกลุม
ของวัยรุนสตรี ดังนั้นผูวิจัย มีความเห็นวาทุกๆ ฝายที่มีสวนเกี่ยวของ อาทิเชน กระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือแมแตสื่อมวลชนแขนงตางๆ
ไมวาจะเปนบุคคลในอาชีพ ดารา นางแบบ ซึ่งจัดวาเปนบุคคลที่วัยรุนยอมรับและพยายามที่จะลอก
เลียนแบบตามนั้น ใหชวยกันทําแผนการรณรงค และประชาสัมพันธ โดยอาจใชสื่อบุคคล ซึ่งเปนสื่อที่
สามารถโนมนาวใจผูรับสารไดมากที่สุด โดยการหาบุคคลที่เปนตัวอยางที่ดี นาเชื่อถือ หรือเปนบุคคลที่
วัยรุนนิยม ออกมาชวยกันรณรงคใหวัยรุนสตรีนั้นเขาใจถึงการดูแลรูปรางของตัวเองอยางถูกวิธี โดยใช
เนื้อหาคําพูดที่กระตุนใหวัยรุนสตรีเกิดความตระหนักถึงอันตรายที่แทจริงของยาลดความอวน ในขณะ
เดียวกัน ก็อาจใชลักษณะเนื้อหาคําพูดที่ชี้ชวนใหเห็นถึงขอดีของการลดความอวนอยางถูกวิธีที่จะทํา
ใหรูปรางนั้น นอกจากจะดูดี มีสุขภาพแข็งแรงแลว รูปรางที่ดีนั้นก็จะอยูกับเราไปยาวนาน ซึ่งสามารถ
นํามาเปรียบเทียบกับการลดความอวนโดยการบริโภคยาลดความอวน ซึ่งถึงแมจะทําใหผอมเร็วแตเมื่อ
หยุดยา น้ําหนักก็จะกลับมาทําใหอวนกวาเดิมและยังมีอันตรายตอรางกายอีกดวย
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความเห็นวา หนวยงานทุกๆ หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรจะรวมมือกันกัน จัด
ทํ าแผนโครงการรณรงค โดยนํ าหลัก การวางแผนกําหนดกลยุ ท ธท างการตลาดเพื่ อสังคม (Social
Marketing Strategies Planning) มาใช ใ นการวางแผนโครงการรณรงค แ ละป อ งกั น ให กั บ กลุ ม
เปาหมาย ซึ่งเปนวัยรุนสตรีใหไดตระหนักถึงอันตรายที่แทจริงของยาลดความอวนและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่กําลังเปนอยู และในการวางแผนการตลาดเพื่อสังคมนั้น ตองมีการตั้งวัตถุประสงคที่
ชัดเจน และเหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมายมากที่สุด ซึ่งในขั้นตอนนี้ Kotler and Zalt, 1971 อธิบาย
วาประกอบไปดวยกลยุทธยอยหลายกลยุทธ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทางการตลาดเชิงธุรกิจ คือ เรื่อง
ของ 4P's (Product, Price, Place, Promotion) ดังนั้น ในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อสังคม
นี้ จึ ง ประกอบไปด ว ย กลยุ ท ธ ท างด า นสิ น ค า (Product Strategy) กลยุ ท ธ ท างด า นราคา (Price
Strategy) กลยุ ท ธ ท างด า นสถานที่ (Place Strategy) และกลยุ ท ธ ก ารส ง เสริ ม สิ น ค า (Promotion
Strategy)
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เชนเดียวกับการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของ
วัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา ยาลดความอวนเปนทางออกที่วัยรุนสตรีเลือก
การที่จะลดน้ําหนักหรือความอวนของตนเอง และยาลดความอวนก็ใหผลเร็วทันใจ จนทําใหยาลด
ความอวนแพรกระจายอยางมากในหมูวัยรุนสตรีในปจจุบัน ดังนี้ ผูวิจัยมีความเห็นวาหนวยงานทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรจะรวมมือกันและประสานงานกันในการวางแผนรณรงคหรือการกําหนด
กลยุทธทางการตลาดเพื่อสังคม เพื่อใหวัยรุนสตรีไดตระหนักถึงอันตรายของยาลดความอวนและการ
ลดความอวนตลอดจนถึงการดูแลรูปรางอยางถูกวิธี
จากผลการวิจัยพบวา วัยรุนสตรีนั้นไดรับขอมูลขาวสารและซื้อยาลดความอวนจากกลุม
เพื่อน นอกจากนี้ยังพบวา เพื่อนของวัยรุนสตรีที่มีบุคลิกภาพดี มีรูปรางผอม และเปนบุคคลแบบอยาง
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาของวัยรุนสตรี ดังนั้น เพื่อใหการรณรงคไดประสิทธิผลมากที่สุด
หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิเชน กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการอาหารและยา คณะกรรมการ
คุ ม ครองผู บ ริโภค และหน ว ยงานอื่ น ๆ ควรจะประสานงานกั บ ทางโรงเรีย น/มหาวิท ยาลั ย ในการ
สนับสนุนและใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองเกี่ยวกับการลดความอวนอยางถูกวิธี ตลอดจนอันตรายและ
ผลขางเคียงของยาลดความอวน โดยเนนไปที่แกนนํา หรือวัยรุนสตรีที่เปนแบบอยางและเปนที่ยอมรับ
ของวัยรุนสตรีดวยกันเอง เพื่อเปนการสรางเครือขายและเผยแพรขาวสารความรูระหวางเพื่อนดวยกัน
เอง เพราะกลุมเพื่อนวัยรุนสตรีในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมีโอกาสเขาถึงและพูดคุยกันไดมากที่สุด
และการถายทอดขาวสารจากเพื่อนในวัยเดียวกันที่มีสถานะและสภาพปญหาเดียวกันจะเขาใจกันไดดี
กวาการคุยกับผูใหญ หรือคนที่ตางวัย ตางเพศกัน
นอกจากนี้ ควรจะมี ก ารใช ก ลยุ ท ธ ใ นการให ค วามรู โ ดยทางอ อ ม โดยทางโรงเรี ย น/
มหาวิทยาลัย อาจทําการจัดกิจกรรม ซึ่งถือวาเปนสินคาหนึ่งตามแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมที่นักเรียน
นักศึกษาสามารถมองเห็นและเขารวมได อาทิเชน การแขงขันโตวาทีในเรื่องของการมีสุขภาพที่ดี การ
บริโภคอยางฉลาดแตไมทําใหอวน หรือ รูปรางดีโดยไมตองพึ่งยาลดความอวน เปนตน ใหกลุมวัยรุน
สตรี ได มี ส ว นร ว มในกิ จ กรรม และเป น การกระตุ น ให ก ลุ ม วั ย รุ น สตรี ได รั บ ทราบถึ ง อั น ตรายของ
ยาลดความอ ว นไปในตั ว ด ว ย นอกจากนี้ ยั ง สามารถให นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา รว มกั น จั ด บอรด และ
นิทรรศการตางๆ ซึ่งเปนอีกชองทางการสื่อสารหนึ่งที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดโดยตรง โดยอาจ
จะมีการประกวดเพื่อเพิ่มแรงจูงใจใหกับกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น
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ผลการวิจัยยังพบวา วัยรุนสตรีใหความสําคัญกับผลที่ไดจากยาลดความอวน ซึ่งก็คือ ยาลด
ความอวนทําใหผอมเร็วทันใจ และราคาก็ไมแพงมากเกินไป ดังนั้น ในการวางแผนการตลาดเพื่อสังคม
ควรนําตองเปรียบเทียบใหกับกลุมวัยรุนสตรีไดเห็นเปนรูปธรรม โดยใหเห็นถึงโทษและอันตรายของการ
บริโภคยาลดความอวน ในขณะเดียวกันก็ตองพยายามนําเสนอถึงคุณประโยชนของการลดความอวน
อยางถูกวิธีดวยการออกกําลังการ หรือบริโภคอาหารใหถูกตอง ดังนั้นขาวสารที่จะนํามาเสนอควรจะ
ตองงายตอการใหความสนใจและงายตอการเขาใจ อาทิเชน การออกกําลังกายหรือบริหารรางกายใน
ทางายๆ ไมยุงยากมากนัก แตถาทําไดอยางสม่ําเสมอ ก็จะมีรูปรางที่ดี โดยไมตองพึ่งยาลดความอวน
หรือการนําเสนออาหารที่ถูกหลักโภชนาการ แตไมทําใหอวน เปนตน ซึ่งกลุมวัยรุนสตรีอาจจะลองเลือก
ทําหากวิธีการไมมีความยุงยากมากนัก แตทําใหสุขภาพแข็งแรง และมีรูปรางที่ดีและคงทน
จากผลการวิจัยพบวา วัยรุนสตรีไดซื้อหายาลดความอวนโดยการฝากซื้อหรือไดรับคําแนะนํา
จากเพื่อน ดังนั้น เราควรใชกลยุทธการวางสินคาในเรื่องนี้ โดยการใหขอมูลขาวสาร วิธีการตางๆ เกี่ยว
กับการลดความอวนอยางถูกวิธีเขาถึงกลุมเปาหมาย ซึ่งก็คือกลุมวัยรุนสตรีใหไดมากที่สุด โดยอาจจะ
จัดบอรดหรือจัดเปนนิทรรศการ ในขณะเดียวกัน ก็อาจจะขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตลอดจนสื่อมวลชนในการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และนําเสนอตอสาธารณะชน ดังที่ Bloom
and Novelli, 1981 อธิบายวา ชองทางการแพรกระจายจะตองเปนชองทางที่สอดคลองเหมาะสมกับ
สินคา และงายตอการที่กลุมเปาหมายจะมาหาซื้อสินคาไปใช
นอกจากนี้ การใชกลยุทธการสงเสริมสินคา ในการศึกษาครั้งนี้ ก็มีสวนสําคัญ เพราะเปน
กลยุทธและกลวิธีในการสื่อสารชักจูงใจเพื่อใหวัยรุนสตรีปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และยอมรับถึง
การลดความอวนอยางถูกวิธี ดังนั้น ในการที่จะวางแผนการตลาดเพื่อสังคมนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ
อาจตองประสานงานและรวมมือกันสื่อมวลชนในการทํ าการโฆษณา แผนพับ เพื่อทําการประชาสัมพันธและกระตุนใหวัยรุนสตรีมีความเขาใจที่ถูกตองมากยิ่งขึ้น เปลี่ยนวิธีการลดความอวนโดยการ
บริโภคยาลดความอวน หรือคนที่กําลังคิดวาจะบริโภคยาลดความอวนก็เปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนมา
ลดความอวนดวยการใชวิธีการที่ถูกตอง เปนตน
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นอกจากกลยุทธ 4 P's ที่เราสามารถนํามาใชวางแผนการตลาดเพื่อสังคมในเรื่องการศึกษา
ปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีไดนั้น คอตเลอร และ
โรเบอรโต (Kotler and Roberto, 1989) ไดมีการแนะนําการใชกลยุทธเพิ่มเติมอีก 3 P's เพื่อประสิทธิ
ภาพที่ ม ากขึ้ น ซึ่ งผู วิ จั ย มี ค วามเห็ น วากลยุ ท ธ 3 P's อั น ได แ ก ตั ว บุ ค คล (Personnel) การนํ าเสนอ
(Presentation) และขบวนการ (Process) นี้ก็สามารถนํามาใชรวมกับกลยุทธ 4 P's เพื่อใหแผนการ
รณรงคหรือการตลาดเพื่อสังคมนั้นไดผลสูงสุด
จากผลการวิจัยพบวา ดารา-นางแบบ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของ
วัยรุนสตรี ดังนั้น นอกจากเพื่อน ซึ่งเปนสื่อบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแลว ดารา-นางแบบ ตลอด
จนพอ-แม ผูปกครอง หรือแมแตครู-อาจารย ก็มีอิทธิพลตอความคิดและพฤติกรรมของกลุมวัยรุนสตรี
ดังนั้น ควรจะมีการนําเสนอขาวสาร โดยผานสื่อบุคคลเหลานี้ และใหสื่อบุคคลเหลานี้ เปนผูถายทอด
ขาวสารไปยังกลุมเปาหมายคือ กลุมวัยรุนสตรีอีกตอหนึ่ง
นอกจากนี้ การนําเสนอ (Presentation) ก็มีสวนชวยในการใหกลุมวัยรุนสตรีเห็นภาพไดชัด
เจนขึ้น เขาใจไดงายยิ่งขึ้น อาทิเชน การนําเสนอภาพของคนที่ไดรับผลดานลบจากยาลดความอวน
หรือคนที่ผอมดวยการบริโภคยาลดความอวน แตมีสุขภาพที่ทรุดโทรมและหนาตาที่ไมสดชื่น
จากผลการวิจัยพบวา กลุมวัยรุนสตรี ที่หันมาพึ่งการบริโภคยาลดความอวนในการลดความ
นั้น เนื่องมาจากความไมยุงยากในการหาซื้อยาลดความอวน และผลของยาที่ทําใหผอมอยางรวดเร็ว
ทันใจ ดังนั้น ขบวนการ (Process) ที่จะนําเสนอใหกับกลุมเปาหมายนั้น ตองเปนขบวนการที่สั้นและ
งายที่สุด หรือตองสรางสิ่งจูงใจที่มีคุณคาทางจิตใจใหกับวัยรุนสตรี เพื่อชักจูงใจใหเกิดความพยายาม
ในการลดความอวนอยางถูกวิธี
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จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใน 2 สวน คือ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป อันเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภค
ยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. เพื่อใหวัยรุนสตรีไดตระหนักถึงอันตรายที่แทจริงของยาลดความอวน หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ
เชน กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา คณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) คณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค (สคบ.) ควรจะมีการเผยแพรความรูและรณรงคเรื่องอันตรายของยาลดความอวนอยาง
จริงจัง และสอดแทรกเนื้อหาของสารที่เนนถึงผลของยาลดความอวนที่จะเกิดขึ้นกับตัวผูบริโภคทั้ง
ทางดานสภาพรางกายและสภาวะจิตใจใหกับกลุมวัยรุนสตรี โดยอาจมีการนําเสนอเรื่องราวของ
คนที่กินยาลดความอวนและไดรับอันตราย หรือนําเสนอภาพของคนที่ผอมโดยการกินยาลดความ
อวนแตสุขภาพทรุดโทรม ซึ่งวัยรุนสตรีสามารถเห็นชัดเจนซึ่งจะชวยในการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือ
พฤติกรรมที่จะหันไปลดความอวนโดยการบริโภคยาลดความอวน
2. จากผลการวิจัยพบวา วัยรุนสตรีสามารถหาซื้อยาลดความอวนไดอยางงายดาย จากหมูเพื่อนฝูง
โดยที่ ต นเองนั้ น ไม ต อ งไปพบแพทย ห รือ ซื้ อ ด ว ยตนเอง ดั ง นั้ น หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง อาทิ เช น
กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา คณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) คณะกรรมการคุม ครอง
ผูบริโภค (สคบ.) ใหมีวิธีการและมาตราการควบคุมอยางเครงครัดในการควบคุมการจําหนายยา
ลดความอวนใหกับผูบริโภค เชน การตรวจวัดรางกายกอนที่จะจายยาใหกับวัยรุนสตรีที่มาซื้อยา
ลดความอวน
3. จากการวิจัยพบวา สื่อบุคคล ไดแก ดารา นางแบบ เปนสื่อที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคยาลด
ความอวนของวัยรุนสตรี ดังนั้นสื่อมวลชนควรจะมีสวนชวยรณรงคเผยแพรขอมูลเรื่องการลดความ
อวนอยางถูกวิธี เชน การใหดารา-นางแบบที่เปนที่นิยมชื่นชอบของวัยรุนออกมาแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องการดูแลรักษา รูปรางอยางถูกวิธี ดวยการออกกําลังกายหรือกินอาหารที่มีประโยชนตอ
รางกายแตไมทําใหอวน เปนตน
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4. ควรมีการนําแนวความคิดการตลาดเพื่อสังคมมาใชในการวางแผนโครงการรณรงคปองกันใหกับ
กลุมวัยรุนสตรี ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงานรณรงคเปนรูปธรรมและเขาถึงกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น
เชน หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีการประสานงานกับทางโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ในการทําแผน
การรณรงค และสนับสนุนขอมูลขาวสาร อาทิเชน การจัดสัมมนา หรือการโตวาทีระหวางเยาวชน
ดวยกันเอง หรือการใชกิจกรรมกลุมเพื่อน ที่เปนแกนนํานักเรียน ซึ่งถือวาเปนผลิตภัณฑ (Product)
หนึ่งที่กลุมวัยรุนสตรีสามารถมองเห็นเปนรูปธรรมที่ชวนเพื่อเปนการกระตุนใหเยาวชนรักสุขภาพ
และหันมาลดความอวนดวยการเลนกีฬาและกินอาหารใหถูกหลักโภชนาการ
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดอยูหลายประการ สําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอดังนี้
1. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกลุมวัยรุนสตรีที่ตัดสินใจบริโภคยาลดความอวน ทําใหทราบถึง
แตผลการวิจัยเพียงวาเพราะเหตุใด และมีขั้นตอนอยางไรในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวน
ของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงควรมีการทําวิจัยเพื่อศึกษาถึงกลุมของวัยรุนสตรีที่
ตองการลดความอวนแตไมใชวิธีการบริโภคยาลดความอวน ทั้งนี้เพื่อที่จะไดนําผลการวิจัยทั้งสอง
มาเปรียบเทียบเพื่อหาความสอดคลองรวมกัน ซึ่งจะทําใหเกิดความเขาใจอยางสมบูรณ
2. ดวยความจํากัดของเวลา การวิจัยครั้งนี้จึงเปนการศึกษาเฉพาะกลุมวัยรุนสตรีที่ตัดสินใจบริโภค
ยาลดความอวนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้นจึงควรมีการทําวิจัยเพื่อศึกษากลุม
วัยรุนสตรีที่ตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนที่อาศัยอยูในพื้นที่อื่นดวย เพื่อจะไดเห็นมุมมองที่อาจ
แตกตางกันออกไป
3. เนื่ อ งจากวั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ พี ย งเพื่ อ ศึ ก ษาขั้ น ตอนในการตั ด สิ น ใจบริ โ ภค
ยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร และปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัด
สินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานครเทานั้น และพบวายาลดความอวน
นั้น แพรกระจายไปในยังกลุ มของวัยรุน สตรีโดยผานเพื่อนในหมูเพื่อนฝูงและการไดบอกกลาว
กันแบบปากตอปากจากกลุมหนึ่งไปยังอีกกลุมหนึ่ง แตผูวิจัยไมไดศึกษาลึกลงไปถึงความเปนมา
และวิธีการแพรกระจายขาวสารของยาลดความอวน ดังนั้นจึงควรมีการทําวิจัยเพื่อศึกษาถึงวิธีการ
แพรกระจายขาวสารและเครือขายนี้ตอไป
4. จากผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว า คํ า พู ด ในลั ก ษณะเชิ ง บรรยายที่ เห็ น ภาพหรื อ ผู รั บ สารสามารถ
จินตนาการไดมีผลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น
จึงนาจะเปนการทําวิจัยในเชิงปริมาณเพื่อดูความเขมขนของเนื้อหาแตละประเภทวามีผลตอวัยรุน
สตรีมากนอยตางกันอยางไร

146

รายการอางอิง
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ภาคผนวก
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แนวคําถามในการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview)
แนวคําถามนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภค
ยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร
ผูวิจัยจึงขอความรวมมือจากผูใหสัมภาษณ กรุณาตอบขอมูลดวยความเปนจริงและจากความ
รูสึกของตนเอง ทั้งนี้ ขอมูลที่ผูใหสัมภาษณไดใหไวจะไมนําไปเปดเผยตอสาธารณชน แตจะนําไปใช
ประโยชนเฉพาะในการศึกษาวิจัยเทานั้น
แนวคําถามแบงเปน 3 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3

ขอมูลสวนบุคคล
ขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวน
ปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวน
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
1. นามสมมติ ……………………………………………………
2. อายุ ………. ป
3. ปจจุบันกําลังเรียนอยูชั้น ………………..……….. / หรือทํางาน ที่ …….………………
4. สถานภาพ

[

] โสด

5. สวนสูง ……………………………….

[

] แตงงาน

น้ําหนัก ……………………………………

6. ปจจุบันทานอาศัยอยูกับ ……………………………………………………………………………………………
7. ปกติแลว เวลาที่มีปญหา ทานปรึกษาใคร ……เพื่อนที่มหาลัย…………………………
8. บุคคลในครอบครัว หรือคนใกลชิดมีใครบริโภคยาลดความอวนบาง ……………...
9. ทานคาดหวังผลที่จะไดจากการบริโภคยาลดความอวนอยางไร ….…………………………….
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สวนที่ 2 ขั้นตอนในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวน
1. เกิดอะไรขึ้น ที่ทําใหเปนจุดเริ่มตนตัดสินใจลดความอวน (ชวยเลาเปนลําดับขั้นตอนของเหตุการณ)
2. ในขณะที่กําลังตัดสินใจวาจะลดความอวน ทานรูสึกอยางไร และทําไมจึงรูสึกเชนนั้น
3. หลังจากตัดสินใจวาจะลดความอวน ทานมีทางเลือกใดบาง และทางเลือกที่ทานไดมานั้นจากใคร และอยางไร
4. ทานไดมีการแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม หรือขอคําแนะนําอยางไรสําหรับทางเลือกแตละทางอยางไร
5. ทานเคยไดทดลองทําตามทางเลือกอื่นหรือไม เพราะอะไร (ชวยเลาเปนลําดับขั้นตอนเหตุการณ)
6. ขอดี-ขอเสีย ของทางเลือกแตละทางเปนอยางไร
7. ทายที่สุด ทําไมทานถึงเลือกการบริโภคยาลดความอวน มันชวยทานอยางไร
8. ทานหาซื้อยาลดความอวนจากที่ใด หรือผานใคร อยางไร
9. ยาที่ทานบริโภคมีลักษณะอยางไร
10. ทานรูสึกอยางไร เวลาที่บริโภคยาลดความอวน
11. ทานบริโภคยาลดความอวนมาเปนเวลานานเทาใด มีวิธีการบริโภคอยางไร (ขอใหทานเลารายละเอียดถึงอาการ
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทานในขณะที่ทานบริโภคยาลดความอวนอยางเปนลําดับเหตุการณ)
12. คนใกลชิดของทานทราบหรือไมวา ทานบริโภคยาลดความอวน
13. ทานคิดวาหากคนใกลชิดของทานทราบ เขาจะสนับสนุน หรือมีความคิดเห็นขัดแยงอยางไร
14. ทานคิดวาทานตัดสินใจถูกตองเพียงไร และทานใหเหตุผลสนับสนุนกับการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของ
ตนเองอยางไร
15. หลังจากการบริโภคยาลดความอวน น้ําหนักทานเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร แลวทานทําอยางไรตอจากนั้น
16. ทานไดเคยแนะนําใครบริโภคยาลดความอวน รวมถึงการบอกแหลงที่ซื้อยาลดความอวนบาง
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สวนที่ 3 ปจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวน
1. อะไรเปนมูลเหตุหลักที่ทําใหทานตัดสินใจวาจะเริ่มบริโภคยาลดความอวน
2. ทานทราบเรื่องยาลดความอวนจากใคร และอยางไร
3. ใครเปนผูแนะนําใหทานบริโภคยาลดความอวน หรือทานไดติดตอหรือไตถามจากใคร
4. ทําไมทานถึงเชื่อ/ไวใจบุคคลที่แนะนําทาน และบุคคลนั้นมีวิธีการพูดอยางไรแลวพูดอะไรกับทานบาง
5. หลังจากที่ทานไดฟงบุคคลนั้นแลว ทานไดมีการแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม หรือไม อยางไร
6. คนที่แนะนําทานมีลักษณะอวน-ผอม อยางไร แลวบุคคลนั้นบริโภคยาลดความอวนดวยหรือไม อยางไร
7. ประเด็นใดที่เขาพูดใหทานฟงแลว มีผลตอการตัดสินใจของทานมากที่สุด
8. เขาใชจุดจูงใจแบบใดที่ทําใหทานตัดสินใจที่จะบริโภคยาลดความอวน
9. กระแสจากสื่อตางๆ มีผลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของทานมากนอย อยางไร
10. ทําไมทานถึงเชื่อและคลอยตามเสียงสะทอนจากสื่อเหลานั้น
11. บุคคลใกลชิดของทานมีสวนในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของทานอยางไร
12. ทานมีความคิดอยางไรกับการเสนอภาพตางๆ เรื่องความอวน-ผอมของสื่อมวลชน
13. ทานคิดวาบุคคลในอาชีพ ดารา นางแบบ มีผลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนหรือไม ทําไม
14. แฟชั่นเสื้อผาในปจจุบันมี มีผลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของทานมากนอยแคไหน อยางไร
15. สื่ออื่นๆ เชน สปอตโฆษณาสินคาผลิตภัณฑลดความอวน หรือสถานบริการลดความอวน มีผลตอทานหรือไม
อยางไร
16. สื่ออะไร ที่ทําใหทานรูสึกวามีผลตอทานอยางมากในการที่ลดความอวน
17. คนที่รูปรางดีในมุมมองของทานเปนอยางไร ทานคิดวาสื่อตางๆ มีผลทําใหทานคิดเชนนั้นหรือไม อยางไร
18. ทําไมทานถึงคิดวาตัวเองอวน หรือจําเปนตองบริโภคยาลดความอวน
19. เพื่อนในกลุมของทานมีลักษณะอวน-ผอมอยางไร
20. ทานไดคิดทบทวนอยางไร กอนที่จะตัดสินใจซื้อยาลดความอวนมาบริโภค
21. ทานมีความรูเรื่องยาลดความอวนมากนอยแคไหน (ทั้งในขณะกอนและหลังการบริโภคยาลดความอวน)
22. ทานชวยถึงลักษณะนิสัยบุคลิกสวนตัว ลักษณะเสื้อผาที่สวมใส ตลอดจนถึงกิจกรรมที่ทานชอบทําในเวลาวาง
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
ผูเขียนเปนบุตรของนายสุธรรม บูรณชวาล และนางซุนเค็ง บูรณชวาล เปนคนกรุงเทพโดย
กําเนิด เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2516 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ
เอกวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และไดเขาศึกษาตอปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร สาขา
วิช านิ เทศศาสตรพั ฒ นาการ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิท ยาลั ย เมื่ อป พ.ศ. 2545 ป จจุ บั น ทํ างานอยู ที่
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ในตําแหนงเลขานุการบริหารใหกับผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ

