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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการเป็นสาววายของตนเอง ประเภทและลักษณะ ของ
สาววาย รวมไปถึงทัศนคติและพฤติกรรมในการบริโภคสื่อของสาววาย ประชากรของการศึกษานี้คือ กลุ่มสาววาย
เพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและใช้การสุ่มแบบลูกบอลหิมะ การเก็บข้อมูลกระทาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบกึ่งโครงสร้าง คาถามปลายเปิดและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมจนกระทั่งมีการอิ่มตัวของข้อมูล ข้อมูลที่จะนามา
วิเคราะห์แบบเชิงเนื้อหา การศึกษานี้มีผู้เข้าร่วมการศึกษาจานวน 18 รายและพบว่ามีผลการศึกษาที่สาคัญ 3 ประการ
ได้แก่ 1) การเป็นสาววายเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตและไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต เหตุผลของการเป็นสาววาย
คือ ความชอบส่วนบุคคล การได้ผ่อนคลายจากการทางานหรือเรียนและการได้ประสบการณ์ที่หลากหลายในรูปแบบ
ของความรัก ส่วนความต้อ งการทางสังคมสาววายคื อ การยอมรับจากสังคม การเคารพสิ ทธิส่ วนบุคคลและการมี
ภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม 2) ประเภทของสาววายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ยาโอยและยูริ ยาโอยหมายถึง กลุ่มผู้หญิง
ที่ชื่นชอบในความสัมพันธ์แบบผูช้ ายกับผูช้ าย ส่วนยูริหมายถึง กลุ่มผู้หญิงที่ชื่นชอบในความสัมพันธ์แบบผู้หญิงกับ
ผู้หญิง 3) สาววายส่ว นใหญ่ใช้ทวิตเตอร์เ ป็นช่องทางในการบริโภคสื่อ เนื่อ งจากสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว
รองลงมา คือ เว็บไซต์นวนิยายออนไลน์ ช่วงเวลาในการบริโภคสื่อส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาว่างจากการทากิจ กรรม
ของทุกวันและการมีชุมชนสาววายสามารถเป็นพื้นที่ที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
โดยสรุป สาววายเป็นกลุ่มคนที่ต้องการการยอมรับจากสังคมและมีชุมชนเป็นของตนเองโดยมีสื่อ อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อ
หลักในการติดต่อสื่อสาร
คาสาคัญ: สาววาย, ยาโอย ยูริ, การบริโภคสื่อ, คอมมูนิตี้
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Abstract
The objectives of this research were to study about Y girls in the areas of attitudes, types &
characteristics, and behaviors & attitudes in media consumption. The population in this research was Y girls with
ages over 18 years. Snowball sampling was used. Semi-structured interview with open-ended questions and
participatory observation were used for data collection until data saturation. Data were analyzed by content
analyses. There were 18 participants in the study with three main findings: 1) being a Y girl was only a part of their
lives and did not affect their livings. The reasons for being a Y girl were personal preference, relaxation from
working or studying, and experiences in terms of various aspects of love. The Y girls’ social needs included social
acceptance, social respect for personal rights, and good social images. 2) There were two types of Y girls; Yaoi and
Yuri. Yaoi was girls who preferred the relationship between male and male while Yuri was girls who preferred
relationship between female and female. 3) Twitter was the most popular medium among Y girls due to fast and
easy access. The second most common medium was online novel website. The Y girls spent their free time for
media consumption. The Y girl community might participate idea exchanges and social activities. In conclusion, Y
girls required social acceptance and had their own community. The internet was the main communication medium
for Y girls.
Key words: Y Girls, Yaoi, Yuri, Media Consumption, Community
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1. บทนา
“สาววาย” เป็นเพียงชื่อที่ถูกเรียกขานขึ้นมาจากกลุ่มบุคคลหนึ่งที่มีลักษณะการดารงชีวิตตามปกติเช่นคนใน
สังคมทั่วไป ซึ่งมีการประกอบอาชีพหรือ เรียนหนังสือ แต่อาจมีข้อ แตกต่างกันในแง่ของความชื่นชอบส่วนบุคคล
ในการสนับสนุนความรักของเพศเดียวกัน สุคนธา อินทรบริสุ ทธิ์ (2558) สาววายส่วนใหญ่ชอบอ่านนวนิยายหรือ
การ์ตูนที่ตัวละครเอกเหล่านั้นเป็นเพศเดียวกัน จึงนิยมเรียกนวนิยายวายหรือการ์ตูนวาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ
หลัก ๆ คือ “ยาโอย” (Yaoi) ในภาษาญี่ปุ่น หมายถึง เรื่อ งรัก โรแมนติก ระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย และ “ยูริ ” (Yuri)
เป็นคาศัพท์ญี่ปุ่นใช้เรียกว่า “มังงะ อนิเมะ” คือสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาความสัมพันธ์แบบรักเพศเดียวกันระหว่างผู้หญิง
กับผู้หญิง ทั้งนี้ในเนื้อหาของนวนิยายวายหรือการ์ตูนวายจะค่อนข้างมีฉากที่ไม่เหมาะสมอยู่มากพอสมควร จึงเป็น
อีกเหตุผลหนึ่งที่ทาให้คนบางกลุ่มมองสาววายในมุมที่แตกต่างออกไป
ในอดีตการบริโภคสื่อ ของสาววายเป็นเพียงการบริโภคสื่อ จากการอ่านนิยายวายหรือ การ์ตูนวายเท่านั้น
แต่ในปั จจุบันเริ่มมีก ารเผยแพร่สื่อ ประเภทอื่น ๆ นอกจากนิยายวายหรือ การ์ตูนวาย เช่น ละครหรือ ภาพยนตร์
โดยสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ไ ด้ เ ข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลในการใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น ของเราไม่ ว่ า จะใช้ เ พื่ อ การศึ ก ษาเรี ย นรู้
หรือความบันเทิงต่าง ๆ ซึ่งจากการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เ น็ตของคนไทย ปี 2560 ช่วงเดือนมิถุนายนถึง
กรกฎาคม จากกลุ่มตัวอย่าง 25,101 คน โดยสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2560) พบว่า กลุ่มช่วงอายุ
17-36 ปี (Generation Y) เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันสูงที่สุด โดยในช่วงวันทางานหรือวันเรียนหนังสือใช้มากถึง
7.12 ชั่ ว โมงต่ อ วั น และมากถึ ง 7.36 ชั่ ว โมงต่ อ วั น ในช่ ว งวั น หยุ ด นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า คนไทยมี แ นวโน้ ม
จะใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น โดยร้อยละ 61.1 มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้ น 3 ชั่วโมงต่อ วัน และร้อยละ 30.8 ยังคง
ใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวันเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2559 ทั้งนี้มีเพียงร้อยละ 8.1 ที่มีการใช้งานเฉลี่ยลดลง 2 ชั่วโมง
24 นาทีต่อวัน สาหรับโซเชียลมีเ ดียที่นิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ ยูทูป (YouTube) ร้อ ยละ 97.1 เฟซบุ๊ก (Facebook)
ร้อ ยละ 96.6 ไลน์ (Line) ร้อ ยละ 95.8 อิ น สตาแกรม (Instagram) ร้ อ ยละ 56 พั น ทิป (Pantip) ร้ อ ยละ 54.7
ทวิ ตเตอร์ (Twitter) ร้ อ ยละ 27.6 และวอทแอป (WhatsApp) ร้ อ ยละ 12.1 จากข้ อ มู ล ดัง กล่ า วแสดงให้ เ ห็น ว่ า
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมและมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจาวันของกลุ่มคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตของสังคมไทย
และยั ง มี ชุ ม ชนออนไลน์ (Community) ที่ เ กิ ด จากการรวมกลุ่ ม ของคนที่ มี ค วามชอบคล้ า ยคลึ ง กั น ก่ อ ให้ เ กิ ด
การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ความชอบหรื อ ท ากิ จ กรรมต่ า งๆ ร่ ว มกั น ท าให้ ทุ ก คนในชุ ม ชนออนไลน์
เกิดความใกล้ชิดและสนิทสนมคุ้นเคยกันมากขึ้น
ตลาดของกลุ่มสาววายเป็นตลาดที่มีก าลังซื้ อ สู ง เนื่ อ งจากสาววายส่ ว นใหญ่ย อมจ่ ายเงิ นอย่างง่ายดาย
เพื่อซื้อสินค้าหรือของสะสมที่ตนชื่นชอบ ซึ่งเริ่มต้นจากการอ่านนิยายวายในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีกลุ่มผู้อ่านที่เป็นแฟน
คลับของนิยายวายแต่ละเรื่องจานวนมาก ทาให้สานักพิมพ์ต่าง ๆ มองเห็นโอกาสทางการตลาดจึงดาเนินการขอซื้อ
ลิข สิ ท ธิ์เ พื่อ นามาตีพิม พ์เ ป็น รูปเล่มและจัด ทาเป็ นซี รีส์ ในเวลาต่ อ มา ทั้งนี้ ยังมีก ระแสศิล ปิ นเกาหลีที่ เ ริ่มเข้ ามา
มีบทบาทและอิทธิพลมากขึ้น ทาให้เกิดกลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบในศิลปินมีก ารจั บคู่ ให้กับศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ
เกิดความคลั่งไคล้และติดตามสนับสนุนผลงานของศิลปินนั้น ๆ และจากซีรี ส์ชื่อดังที่นาเสนอรูปแบบความรักของ
ชายกับชายทาให้เห็นถึงศัก ยภาพตลาดของสาววาย ซึ่งจะเห็นได้ จ ากนิยายออนไลน์ที่มีผู้ติดตามกว่า 2 ล้านวิว
กลายมาเป็นซีรีส์ชื่อดังในปี 2017 เรื่อง เดือนเกี้ยวเดือนเดอะซีรีส์ ซึ่งออกอากาศ 2 ช่องทางทั้งโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
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อย่างช่องวันและ ทางแอปพลิเคชันไลน์ทีวี ที่มีจานวนการเข้าชมผ่านทางช่องไลน์ทีวีรวมกว่า 20 ล้านครั้งและถึงแม้ว่า
เรตติ้งผ่านทางโทรทัศน์จะไม่มาก แต่ในโลกออนไลน์ได้สร้างปรากฏการณ์ติดแฮชแท็กขึ้นอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์
คือ #2Moonstheseries และหลังจากซีรีส์จบลงได้มีการจัดกิจกรรมนัดพบแฟนคลับครั้งแรกในประเทศไทย เรียกได้ว่า
เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่บัตรขายหมดภายใน 3 นาที ถึงแม้ว่าราคาบัตรราคาเริ่มต้นจะสูงถึง 1,500 บาท ไปจนถึง
5,000 บาทและเรื่องพี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่งที่มีจานวนการเข้าชมรวมกว่า 500 ล้านครั้ง เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความนิยมในการบริโภคสื่อที่เกี่ยวกับสาววายและก่อให้เกิดการความชื่นชอบและติดตาม จึงทาให้เกิดการซื้อสินค้า
หรือของสะสมเพื่อสนับสนุนในสิ่งที่ตนชื่นชอบ
จากที่ได้กล่าวมาเกี่ยวกับตลาดของกลุ่มสาววายแสดงให้เห็นถึงศักยภาพตลาดของสาววายที่มีศักยภาพสูง
และมีแนวโน้มการเติบโตขึ้น และจากรูปแบบการดาเนินชีวิตของสาววายที่มีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่แตกต่างไปจาก
กลุ่มบุคคลอื่น ซึ่งจากการค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น ผู้ศึกษายังไม่พบการศึกษาที่เกี่ยวกั บสาววายและการจาแนกประเภท
ของสาววาย อีกทั้งยังไม่พบการศึก ษาที่เ กี่ยวกับทัศนคติและพฤติก รรมในการบริโภคสื่อ ของสาววาย ซึ่งมีความ
น่าสนใจที่ จะทาการศึ ก ษาในประเด็น ที่เ กี่ย วกั บสาววาย และในปัจ จุ บั นสื่ อ สั งคมออนไลน์ ได้ เ ข้ ามามี อิท ธิพ ล
และเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจาวัน ทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น ผู้ศึกษา
จึ งเห็ นความสาคั ญ ในเรื่อ งของการบริ โภคสื่ อ ของสาววาย จึ งดาเนินการศึก ษาเกี่ยวกั บทัศนคติและพฤติ ก รรม
ในการบริโภคสื่อของสาววายเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวกับ
สาววายขององค์กร และเพื่อส่งเสริมการทากลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับละครหรือภาพยนตร์และ
เพื่อให้ผู้สร้างสื่อเกี่ยวกับสาววายเข้าใจถึงทัศนคติและพฤติกรรมในการบริโภคสื่อของสาววายให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่เป็นสาววายมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการเป็นสาววายของตนเอง
2.2 เพื่อแบ่งประเภทและลักษณะของสาววาย
2.3 เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมในการบริโภคสื่อของสาววาย
3. การดาเนินการวิจัย
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักโดยพิจารณาจากการ
ตัดสิ นใจของผู้ศึก ษาเอง ซึ่งลัก ษณะของกลุ่มที่เ ลือ กเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข องการศึก ษาและใช้ก ารสุ่ มแบบ
ลูกบอลหิมะ เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักในลักษณะแบบต่อเนื่อง โดยเริ่มจากผู้ให้ข้อมูลหลักคนแรกแนะนาต่อไป
จนกระทั่งได้ผู้ให้ข้อ มูลหลัก ตามที่ผู้ศึกษาต้อ งการได้แก่ เพศหญิงผู้ที่ยอมรับว่าตนเองเป็นสาววายที่มีอายุตั้งแต่
18 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่มีทัศนคติและพฤติกรรมเป็นของตนเอง สามารถตัดสินใจและรับผิดชอบตนเองได้
จ านวน 18 คน ซึ่ ง จ านวนผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ของการศึ ก ษานี้ มี จ านวนที่ ส ามารถยอมรั บ ได้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
บุญ ธรรม กิ จปรีด าบริสุ ทธิ์ (2551) กล่าวว่ า การวิจั ย เชิง คุ ณภาพจะใช้ ก ลุ่ม ผู้ให้ ข้ อ มูล หลัก จ านวน 30 ตัว อย่า ง
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หรือเก็บข้อมูลจนได้ข้อมูลครบถ้วนอิ่มตัว หากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่หายาก มีจานวนน้อย สามารถใช้จานวนน้อยกว่า
15 ตัวอย่างได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 8 ตัวอย่าง
3. 1. 2 ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ เ ป็ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล โ ด ย ไ ม่ ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม จ ะ มี
แนวคาถามหรือประเด็นคาถามหลักให้ผู้ศึกษาเป็นผู้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ในลักษณะการเจาะลึก ซึ่งต้องอาศัย
ความสามารถพิเ ศษของผู้ศึก ษาในการค้นหารายละเอียดในแต่ล ะประเด็น ที่ศึกษาอย่างลึก ซึ้ ง อาจใช้ห ลัก ในการ
ตั้งคาถามเพื่อนามาวิเคราะห์ผู้บริโภค คือ 6W1H โดยไม่มีการใช้คาถามชี้นาเพื่อให้ตอบในแนวที่วางไว้ และไม่ควร
ใช้ค าถามที่ทาให้ผู้ให้ข้อ มูล หลัก ไม่อ ยากตอบรู้สึก อับอายหรือ ไม่ส บายใจ (เกียรติพงษ์ อุดมธนธีระ, 2560) ซึ่ง
ในการศึก ษาครั้งนี้ ผู้ศึก ษาได้ ใช้ก ารสัม ภาษณ์เ ชิง ลึก แบบกึ่ง โครงสร้า งด้ว ยค าถามปลายเปิด เป็นกระบวนการ
สัมภาษณ์ที่มีการสร้างแนวคาถามแต่ไม่ระบุชัดเจนและวางแผนการสัมภาษณ์ไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งใน
การสั ม ภาษณ์ แต่ล ะครั้งของแต่ ล ะคนจะแตกต่างกันไปตามบริ บทของค าตอบของผู้ให้ ข้ อ มูล หลัก โดยใช้เ วลา
ประมาณ 30-60 นาที หรือจนกว่าผู้ศึกษาจะได้ข้อมูลที่ครบตามประเด็นที่ต้องการและจะหยุดการสัมภาษณ์เมื่อข้อมูล
ของผู้ให้ข้อมูลหลักเริ่มซ้ากับคนอื่น ๆ และไม่มีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นจากข้อมูลเดิมที่เก็บรวบรวมได้จนกระทั่งข้อมูลถึง
จุดอิ่มตัว (Data Saturation)
3.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่มีความ
น่าเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่อ งที่ทาการศึกษา ประเด็นปัญหาสาคัญ บทความหนังสื อต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้อื่น
อ้างอิงไว้ในรูปแบบของสิ่งตีพิมพ์ บทความ รายงาน รวมไปถึงฐานข้ อมูล ต่างๆ เป็นข้อ มูลที่ผู้ ศึกษาไม่ได้เก็บจาก
แหล่งกาเนิดของข้อมูลโดยตรง เพื่อสามารถนาไปวิเคราะห์ข้อมูลได้
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.1 ผู้ศึกษา เป็นเครื่อ งมือในการศึก ษาที่มีค วามสาคั ญที่สุ ด เนื่อ งจากผู้ศึก ษาเป็นผู้ตั้งค าถาม
ที่ใช้ในการสัมภาษณ์พร้อมทั้งเป็นผู้ดาเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อหาข้อมูลละเอียดของเรื่องนั้น ๆ ด้วยตนเอง
ทุกครั้ง ภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเอง ชาย โพธิสิตา (2552) กล่าวว่า นักวิจัยเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่สุด
ในกระบวนการวิจัย ดังนั้น ในการทางานวิจัยจะขาดผู้วิจัยไปไม่ได้ ในการศึกษาอิสระก็เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ศึกษาต้องทา
หน้าที่ในการตั้งคาถาม สัมภาษณ์ สังเกตการณ์ จดบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็น การ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงของข้อมูล ซึ่งคาถามจะเปลี่ยนไปตามบริบทของผู้ให้ข้อมูลหลัก
3.2.2 คาถาม เป็นเครื่องมือ สาคัญที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้
ลักษณะคาถามด้วยคาถามปลายเปิดเป็นคาถามที่ไม่มีการถามนาให้ผู้ ให้ข้อ มูลหลัก ตอบไปในแนวทางที่วางไว้ ใน
การศึก ษาครั้งนี้ ผู้ ศึก ษาได้ใ ช้วิธีก ารสัมภาษณ์เ ชิงลึก แบบกึ่งโครงสร้างด้ว ยค าถามปลายเปิด เป็นกระบวนการ
สัมภาษณ์ที่มีการสร้างแนวคาถามแต่ระบุไม่ชัดเจน
3.2.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์
3.2.3.1 สมุดบันทึก ผู้ศึก ษาใช้ก ารจดบันทึก ข้ อ มูล ที่ได้จ ากการสั มภาษณ์และสั งเกต
ลักษณะท่าทางของผู้ให้ข้อมูลหลักขณะทาการสัมภาษณ์ทุกครั้ง
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3.2.3.2 เครื่องบันทึกเสียง ผู้ศึกษาใช้เครื่องบันทึกเสียงเป็นเครื่องมือหลักในการบันทึก
ข้ อ มู ล ขณะสัม ภาษณ์ร ะหว่ างผู้ ศึก ษากั บผู้ใ ห้ข้ อ มูล หลัก โดยผู้ ศึก ษาจะขออนุญ าตผู้ ให้ข้ อ มูล หลั ก ก่อ นทุก ครั้ ง
ในการบันทึกเสียง
3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเ คราะห์เชิงคุณภาพ คือ การนาข้ อมูล เชิงคุ ณภาพที่ได้จากการการสั มภาษณ์มาบันทึก เป็น
ข้ อ ค ว า ม ( Text) เ พื่ อ ท า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ นื้ อ ห า ที่ สั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั น ร ะ ห ว่ า ง ตั ว ข้ อ มู ล ข อ ง
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ซึ่ งน า ไปสู่ การ ตี ค วามหมาย ซึ่ งมี อ งค์ ป ระก อบห ลั ก ๆ คื อ การจั ด ระเบี ย บข้ อมู ล
การแสดงข้ อ มู ล การหาข้ อ สรุ ป การตี ค วาม และการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งตรงประเด็ น ของผลการศึ ก ษา
ในองค์ประกอบทั้งสามอย่างนี้การจัดระเบียบข้อมูล เกิดขึ้นในทุกขั้ นตอนของการศึกษา คื อก่อนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ระหว่างและหลังการเก็บข้อ มูล เสร็จแล้ว ส่ว นองค์ประกอบอีก 2 อย่าง เป็นสิ่งที่นัก วิจั ยควรเริ่มทาตั้งแต่
ขั้นตอนที่กาลังเก็บข้อมูลอยู่และควรทาต่อเนื่องไปจนถึงขั้นตอนที่เก็บข้อมูลเสร็จแล้ว การวิเคราะห์จะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อ
นักวิจัยได้เขียนและปรับปรุงรายงานการวิจัยจนเป็นที่พอใจ (ชาย โพธิสิตา, 2552) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อ หาจากการสัมภาษณ์ เป็นการนาบทสัมภาษณ์ต่าง ๆ มาวิเ คราะห์โดยแยกเป็น
ประเด็นต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้ศึกษาได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของสาววาย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาทัศนคติตอ่ การเป็นสาววายของตนเอง ประเภทและลักษณะของสาววาย รวมไปถึงทัศนคติและพฤติกรรม
ในการบริโภคสื่อของสาววาย ซึ่งผู้ศึกษาจะนาเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทัศนคติต่อการเป็นสาววายของตนเอง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1.1 การใช้ชีวิตของสาววาย ดังเช่นบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“…มี ผ ลดี คื อ ท าให้ เ รามี ค วามสุ ข จากการได้ เ สพในสิ่ ง ที่ ช อบและรู้ สึ ก ได้ ผ่ อ นคลาย ซึ่ ง
ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต เพราะกิจกรรมที่สาววายอย่างตัวเราเองทาก็เป็นเพียงงานอดิเรก ที่
อยู่ในพื้นที่ส่วนตัว ไม่ได้ไปเบียดเบียนหรือระรานใคร และเราสามารถแยกได้ว่า อะไรคือความ
เป็นจริง อะไรคือสิ่งที่เราจินตนาการ ดังนั้นการเป็นสาววายจึงไม่ค่อยมีผลอะไรต่อการใช้ชีวิต แต่
อาจจะมีนิดนึงว่าการที่เ ราชอบอะไรแบบนี้มาตั้งแต่เ ด็ก มันทาให้เ รามีทัศนคติที่เ ปิดกว้างและ
ยอ ม รั บ ในเ รื่ อ งรั ก ร่ ว มเ พศ บุ ค ค ล เ พศ ที่ ส าม อ ะ ไรแ บบ นี้ … ” ( ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ห ลั ก
คนที่ 17, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2561)
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“…มี น ะ เหมื อ นเป็ น การท าให้ เ ราได้ พั ก ผ่ อ นจากการท างานหรื อ เรี ย นมาเครี ย ด ๆ งี้ … ”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 13, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2561)
“...ไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตค่ะ เพราะการเป็นสาววายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้ว แต่บางทีเราต้อง
เลือกแสดงออกให้เหมาะสมกับกาลเทศะ...” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 18, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2561)
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มองว่า การเป็นสาววายเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตเพราะ
มาจากความชอบส่ว นตั ว และเป็นงานอดิเ รกที่ ได้ใ ช้เ วลาไปกับสิ่ งที่ต นเองชอบ เป็ นการได้ผ่อ นคลายจากการ
ทางานหนักหรือเรียนหนักและส่วนน้อยมองว่าไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต จากการเป็นสาววาย เพราะเป็นการ
ใช้ชีวิตปกติอ ยู่ในโลกความจริงสามารถแยกโลกจินตนาการกับโลกความจริงได้ แต่ในการแสดงออกต้อ งเลือ ก
แสดงออกให้เหมาะสมเท่านั้น ทั้งนี้ในบางครั้งผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนอาจเกิดความรู้สึกไม่สบายใจหากถูกคนรอบข้าง
นิยามว่าตนเป็นสาววายในลักษณะของการดูถูก
1.2 ความต้องการให้คนรอบข้างมาเป็นสาววาย ดังเช่นบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“…เรื่องการเป็นสาววายเป็นรสนิยมส่ว นตัว ดังนั้น ไม่ได้อยากเชิญชวนหรือบังคั บใครให้มา
ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันกับเราค่ะ แต่ถ้าเพื่อนหรือคนรอบข้างอยากได้คาแนะนาเรื่องนี้ เราก็พร้อม
ช่วยเหลือเสมอ…” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 18, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2561)
“…ก็ อ ยากนะ จะได้ มี ค นคุ ย เม้า มอยกัน มี เ พื่อ นที่ คิ ดเหมื อ นกั น เวลาคุ ย กั นมั น ก็ จ ะยิ่ ง สนุ ก
กว่าเดิม…” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 16, สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 2561)
“…อยากให้เ ขาเป็นเองด้ว ยความสนใจ ความเข้าใจและสมัค รใจจริง ๆ มากกว่าจะชวนให้เ ขา
มาชอบด้วย…” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 17, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2561)
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ส่ ว นใหญ่ ม องว่ า ในแง่ ข องความต้ อ งการที่ จ ะให้ ค นรอบข้ า ง
มาชอบหรือเป็นแบบที่ตนเองเป็น ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มองว่าการเป็นสาววายเป็นเพียงรสนิยมหรือความชอบ
ส่วนบุคคล จึงไม่อยากบังคับให้ใครมาชอบหรือเป็นอย่างที่ตนเป็น แต่ยังมีส่วนน้อยที่มองว่าการมีคนรอบข้างเป็น
สาววายด้วยจะเป็นผลดี เนื่องจากจะได้แชร์เรื่องราวและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ชอบด้วยกันจะได้มีเพื่อน อีกทั้งยังทาให้
ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว
1.3 ความต้องการของสาววายในอนาคต ดังเช่นบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
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“…ก็ดีนะ คนที่ชอบแบบนี้ก็มีเ ยอะ เป็นการพยายามเปิดกว้างให้ค นกลุ่มอื่น ๆ เข้าถึงได้ แล้ว
ก็อาจจะทาให้ยอมรับสื่อประเภทนี้มากขึ้นด้วย แต่มันไม่ค่อยดีตรงที่บางครั้งมันมักมีฉาก 18+ ใน
สื่อประเภทนี้เยอะ พอสื่อเข้าถึงง่ายคนเลยมองสื่อประเภทนี้หรือคนที่ชอบวายไม่ดีหนักกว่าเดิม
อีก…” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 13, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2561)
“…ก็ดีนะคะ เพราะว่า มันมีสื่อเข้ามาหลากหลายให้คนเฉพาะกลุ่มเลือกเสพ สาววายชอบชายชาย
ก็เสพแค่ยาโอย ส่วนสาววายชอบหญิงหญิงก็เสพแค่ยูริ แต่ก็อย่างว่าแหละค่ะ สื่อก็จะเเบ่งเป็นสื่อที่
ดีและสื่อ ที่ ไม่ ดี ขึ้ นกับ ว่า เราจะแยกออกไหม ว่า สื่ อ ไหนควรเอาแบบอย่า งหรื อ สื่ อ ไหนควร
หลีกเลี่ยงไม่ทาตาม ยิ่งคนที่เสพสื่อ ส่วนใหญ่สมัยนี้เป็นวัยรุ่นด้วยแล้ว ยิ่งต้อ งคัดกรองกันใหญ่
เพราะอย่าลืมว่าวัยรุ่นเค้ารู้จักผิดชอบชั่วดีนะคะ แต่ วัยรุ่นเป็นวัยฮอร์โมนพลุ่งพล่านเป็นวัยอยาก
ลองของ เราแทบจะไปห้ามวัยรุ่นหรือไปบังคับเขาไม่ได้เลย เลยอยากให้พวกที่ทาสื่อทาสื่อออกมา
ให้มีเหตุผล อิงความเป็นจริงในชีวิตด้วย เช่น พอทาแบบนี้แล้ว ผลแบบไหนจะตามมาทีหลัง ถ้า
เราไปคุยกับสื่อได้ ก็อ ยากฝากเรื่องนี้ไปถึงสื่ อจริง ๆ …” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 5, สัมภาษณ์, 2
กุมภาพันธ์ 2561)
“…อยากให้เป็นปกตินี่แหละค่ะ (หัวเราะ) เพราะตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรเราก็ไม่เคยมองว่ามันผิดปกติ
เพราะว่าคนที่เป็นสาววาย ก็คือ มนุษย์คนนึงนี่แหละค่ะ มีทั้งคนสีขาว คนสีเทา คนสีดา แต่แค่มี
รสนิยมชื่อชอบแบบเดียวกันเฉย ๆ แล้วถ้าจะพูดให้กว้างกว่านั้นก็เหมือน ผู้หญิง ผู้ชาย เกย์ กระ
เทย หรือวาไรตี้กว่านั้น เราไม่สามารถไปมองคนกลุ่มน้อย แล้วมาตัดสินคนกลุ่มใหญ่ได้ ใช่ไหม
คะ…” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 5, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2561)
“…อยากให้มีความหลากหลายมากขึ้น อยากได้รับการยอมรับจากคนภายนอกและอยากให้เข้าใจ
สาววายมากขึ้น…” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 17, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2561)
“…เป็นอย่างนี้แหละ สื่อต่าง ๆ ก็เข้าถึงง่ายดี แต่อยากให้คนมองสาววายใหม่ เราไม่ใช่คนโรคจิต
อยากให้ ค นอื่ น มองเราใหม่ ใ ห้ ถู ก ว่ า เราก็ ค นปกติ นี่ แ หละ แค่ ค วามชอบหรื อ งานอดิ เ รกไม่
เหมือนกัน…” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 13, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2561)
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มองว่า ปัจจุบันสื่อส่วนใหญ่มักนาเสนอความหวือหวาเพื่อให้เกิด
กระแส แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ น้ น ให้ สั ง คมเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เพศทางเลื อ กจริ ง ๆ ซึ่ ง บางครั้ ง อาจส่ ง ผลกระทบให้ ส าววาย
ถูกตีความออกไปในทางที่ไม่ดีทาให้เกิดภาพลัก ษณ์ที่ไม่ดีเ กี่ยวกับกลุ่มสาววาย ผู้ให้ข้ อมูลหลักจึ งอยากให้ สั งคม
เปิดใจยอมรับและลองศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับพวกเขาให้ดีก่อนที่จะตัดสินว่าเขาเป็นคนอย่างไร
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ในอนาคตผู้ให้ข้อมูลหลักต้องการให้สั งคมเปิดใจยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของกลุ่มสาววาย
เพราะสาววายคือมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปเพียงแต่มีรสนิยมที่แตกต่างออกไปและต้องการให้มีสื่อ
ส า ห รั บส า ว ว า ยเ พิ่ ม มา ก ขึ้ น ซึ่ งส า มาร ถ ส รุ ป แผน ภาพเ กี่ ย ว กั บ ทั ศ น ค ติ ต่ อ ก าร เ ป็ น ส าว ว า ยข อ ง
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังภาพที่ 1

การใช้ชีวิตของสาววาย

ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตเนื่องจาก
เป็นการใช้ชีวิตปกติอยู่ในโลกความเป็นจริง
เป็นการผ่อนคลายจากการเรียนหรือทางานหนัก
เนื่องจากได้ใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่ชอบ

ทัศนคติ
ของสาววาย

ความต้องการให้
คนรอบข้างมาเป็นสาววาย

ไม่ต้องการบังคับใครเพราะมองว่าเป็นรสนิยม
และความชอบส่วนบุคคล
ต้องการมีเพื่อนไว้แชร์เรื่องราวที่ชอบด้วยกัน
มีเหมื
เพื่อนที
น ่พูดคุยเรื่องเดียวกันได้
ต้องการให้มีสื่อสาหรับสาววายเพิ่มมากขึ้น

ความต้องการของสาววาย

ไม่ต้องการให้สังคมเปิดใจยอมรับ เคารพในสิทธิ
บุส่วคนคลและลองศึกษาทาความเข้าใจในตัวสาววาย

ภาพที่ 1 ทัศนคติของสาววาย
ส่วนที่ 2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประเภทและลักษณะของสาววาย ดังเช่นบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“…หลั ก ๆ แล้ ว คิ ด ว่ า มี 2 ประเภทนะ ก็ คื อ ประเภท ยาโอย คื อ ชายกั บ ชาย และยู ริ คื อ
หญิงกับหญิง ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีหลากหลายรูปแบบกันไปอีกเยอะมาก แต่ก็ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้ง
หรอกว่ามีอะไรอีก…” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 17, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2561)
“…คิดว่ามีสองประเภท เพราะเคยได้ยินมาแค่นี้ คือ สาววายที่นิยมชายชาย แล้วก็มี สาววายที่นิยม
หญิงหญิงค่ะ…” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 5, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2561)
“…โดยส่วนตัวคิดว่าสาววาย มี 3 ประเภท 1.สาววายที่ชอบรักร่วมเพศแบบชาย-ชาย 2.สาววายที่
ชอบรักร่วมเพศแบบหญิง-หญิง 3.สาววายที่ชอบรักร่วมเพศทางเลือกอื่นๆ…” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคน
ที่ 18, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2561)
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จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า สาววาย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ยาโอย หมายถึ ง กลุ่ ม ผู้ ห ญิ ง ที่ ชื่ น ชอบในความสั ม พั น ธ์ แ บบผู้ ช ายกั บ ผู้ ช าย ซึ่ ง อาจเป็ น
ความสัมพันธ์แบบพี่กับน้อง เพื่อนกับเพื่อน หรือคนรัก โดยจะเป็นความชื่นชอบที่เกิดจากจินตนาการจากการพบเห็น
การท ากิ จกรรมต่า งๆ ในชีวิ ตจริง เช่ น การเดิน จั บมื อ กั น ดู แลกัน การหยอกล้ อ กั น หรือ จากการดู ล ะคร ซี รี ส์
อ่านนวนิยายวายหรือการ์ตูนวาย เป็นต้น
2. ยู ริ หมายถึง กลุ่ม ผู้ห ญิง ที่ชื่ นชอบในความสั ม พัน ธ์แ บบผู้ห ญิง กับ ผู้ห ญิง ซึ่ งจะมี ลัก ษณะ
คล้า ยคลึ งกั บการชื่น ชอบแบบยาโอย แต่จ ะแตกต่ างกั นตรงที่ เ ป็น เพศหญิ งกับ หญิ ง ทั้ งนี้ พบว่ าผู้ใ ห้ข้ อ มูล หลั ก
ส่ว นใหญ่เป็นสาววายประเภทยาโอยและมีส่ว นน้อ ยที่เ ป็นสาววายประเภทยูริ ซึ่งสามารถสรุปแผนภาพเกี่ยวกับ
ประเภทของสาววายได้ ดังภาพที่ 2

ประเภทของสาววาย

ยาโอย

ยูริ

ภาพที่ 2 ประเภทของสาววาย
ส่วนที่ 3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทัศนคติและพฤติกรรมในการบริโภคสื่อของสาววาย สามารถแบ่งออกเป็น
3 ส่วน ดังนี้
3.1 อิทธิพลที่ทาให้เป็นสาววาย ดังเช่นบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“…อ๋อ คือเริ่มตอนมัธยมต้นค่ ะ เราได้ไปดูซีรีส์เ รื่อ งนึงของฝั่งใต้หวันที่สนุกมาก หลังจากนั้น
เราก็เริ่มมาไล่ดูหนังกับซีรีส์ฝั่งยุโรปกับอเมริกาเรื่อยๆ แล้วก็ชอบมาก คราวนี้เราก็เริ่มกล้าขึ้นแล้ว
กล้าที่จะเริ่มอ่านนิยายชายรักชาย แต่ก็ไม่ใช่ว่าเรานิยมเสพสื่อบันเทิงได้ไม่จากัดนะคะ สื่อ พวกที่
ไม่ใช่แนวเรา น่ารักเกินไปไม่อยู่ในโลกความเป็นจริง ถ้าเป็นแนวพวกนั้น เราจะไม่ดูเลย เพราะว่า
เราจินตนาการไปไม่ถึงจริง ๆ…” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 5, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2561)
“…เริ่มแรกเคยดู่รักแห่งสยามอะ ดูครั้งแรกตกใจมาก ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าความรักระหว่างผู้ชาย
2 คนมันเป็นยังไง แต่พอหลัง ๆ มาเริ่มชอบแนวศิลปินเกาหลีพูดคุยกับเพื่อนศิลปินด้วยกัน เวลา
เห็นเขาสองคนอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักมากก็เลยเอาไปคุยกับเพื่อนแล้วก็จิ้ นกันมาตั้งแต่
ตอนนั้น…” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 14, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2561)
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จากการสัม ภาษณ์ ผู้ให้ข้ อ มูล หลัก พบว่า อิทธิพ ลที่ทาให้เ ป็ นสาววายส่ ว นใหญ่มาจากตนเอง
โดยเริ่มต้นจากการอ่านนวนิยายวายหรือการ์ตูนวาย การดูซีรีส์ และการชื่นชอบศิลปินในครั้งแรก ซึ่งสาววายกล่าวว่า
ครั้งแรกที่เริ่มอ่านหรือดูสื่อที่เกี่ยวกับสาววายนั้นเกิดความรู้สึก ประหลาดใจเหมือนได้เปิดโลกและได้ค้นพบในสิ่งที่
ตนเองต้องการ จากนั้นก็เริ่มบริโภคสื่อที่เกี่ยวกับสาววายมากขึ้นจนกลายเป็นความชอบ
3.2 การบริโภคสื่อในปัจจุบันของสาววาย ดังเช่นบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“…ทวิตเตอร์ - ติดตามข่าวสาร อีเว้นท์ของศิลปินที่ชอบ และพูดคุยกับ นักเขียน ซึ่งทวิตเตอร์เป็น
อะไรที่ทันเหตุก ารณ์ ที่สุ ดแล้ว เพราะสามารถติดตามจากแฮชแท็ก ข่ าวใหม่ ๆ อะไรก็รู้ก่อ น
ชาวบ้านอะ จอยลดา เอาไว้อ่านนิยายวาย เดี๋ยวนี้เค้าทามาเป็นแอปพลิเคชันยิ่งทาให้สะดวกมากขึ้น
ยูทูป เอาไว้ดูโมเมนต์ของคู่ ศิล ปินที่ชอบ ไลน์ พูดคุ ยเกี่ยวกับ เรื่อ งนิยายวาย ไม่ว่าจะเป็นการ
อัพเดทนิยายวาย ฯลฯ และแชร์โมเมนต์ของคู่ศิลปินที่ชอบ เว็บเด็กดี ไว้อ่านพวกนิยายวาย ซึ่งเป็น
เว็บแรก ๆ ที่เหมือนก่อตั้งขึ้นมา มีสาววายไปรวมตัวกันอยู่ในนี้ ติดตามทุกวัน วันละ 3-5 ชั่วโมง
ช่วงที่ยังเรียนหนังสืออยู่ว่างตอนไหนอ่านตอนนั้น แต่พอทางานแล้วก็มีเป็นช่วงเวลาช่วงพักเที่ยง
ไม่ก็เวลาจะนอนเวลาประมาณ 3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มครึ่งแล้วแต่วัน บางวันก็อ่านเพลินจนเกือบเช้า (ผู้ให้
ข้อมูลหลักคนที่ 10, สัมภาษณ์,11 กุมภาพันธ์ 2561)
“…ผ่านทางออนไลน์อ ย่างเดียว เพราะสะดวกและประหยั ดกว่า ปัจจุบันไม่ค่อ ยได้ซื้อ หนั งสือ
การ์ตูน นิยาย มาซักพักแล้ว เน้นอ่านออนไลน์ผ่านเว็บอย่างเดียว ส่วนหนังก็หาดูในเน็ตเอา แล้วก็
จะมีทวิตเตอร์ ที่เข้าถึงได้เร็วและสะดวกมาก ตอนนี้ก็รีทวิตทั้งวันจะมีเป็นแฮชแท็กต่าง ๆ อย่าง #
คชา #เล้าเป็ด อะไรแบบนี้ แต่ก่อนตอนสมัยเรียนและยังไม่มีแฟนนี่เสพแทบทุกวัน ปัจจุบันมีแฟน
แล้วเป็นผู้ชาย ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับการเป็นสาววายแต่อย่างใด แต่มันก็จะมีเวลาส่วนตัวน้ อยลง
นิดนึงแต่ก็ยังมีเวลาเสพอยู่แต่ไม่มากเท่าแต่ก่อน ก็จะประมาณอาทิตย์ละ 2 วัน เวลาไม่แน่นอน ถ้า
อ่านนิยายก็จะใช้เวลามากหน่อย 1-2 ชั่งโมงขึ้นไป ทุกวันนี้หลัก ๆ เลยจะเป็นช่วงเวลาว่างตอน
กลางคืนก่อนนอน ช่วงเวลาส่ วนตัวที่อยู่คนเดียว เป็นเวลาส่วนตัว จะไม่ค่อยชอบเสพเรื่องวาย
ตอนอยู่ในที่ที่มีคนอยู่เ ยอะ หรือ มีค นอื่นอยู่ด้ว ย มันไม่เ ป็นส่ ว นตัว ชอบเสพตอนอยู่ค นเดียว
มากกว่า มันอินกว่าพอมีคนเยอะละทาให้มีความระแวงนิดๆ ไม่ค่อยอยากให้คนอื่นมารับรู้ด้วย…”
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 17, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2561)
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า ส่วนใหญ่จะใช้เวลาบริโภคสื่อที่เกี่ยวกับสาววาย 7 วัน
ต่อสัปดาห์ หรือ 3-4 วันต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลาก่อนนอนหรือหลังเลิกงานและช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากภารกิจประจาวัน
วันละ 2 ชั่วโมงขึ้นไป โดยเลือกบริโภคจากสื่อที่หลากหลายประเภท เช่น นวนิยายวาย การ์ตูนวาย ละคร ซีรีส์ บางคน
เลือกบริโภคเพียงสื่อเดียวและบางคนเลือกบริโภคสื่อทุกประเภท ช่องทางในการบริโภคสื่อแบ่งเป็นสื่อออฟไลน์ เช่น
ส านัก พิม พ์น าบู และสื่ อ ออนไลน์ เช่ น ทวิ ตเตอร์ เ ป็ นหลั ก และรองลงมา คื อ เว็ บไซต์ น วนิ ยายออนไลน์ เช่ น
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www.dek-d.com และ www.tunwalai.com เป็นต้น ลักษณะของเรื่องที่ชื่นชอบขึ้นอยู่กับรสนิยมและความชอบส่วนตัว
ซึ่งส่วนใหญ่ชอบฉากที่มีโมเมนต์ร่วมกัน เช่น การกอด การหยอกล้อ กัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีของสะสมที่เกี่ยวกับ
สาววาย เช่น นวนิยายวายหรือการ์ตูนวายที่เป็นหนังสือหรือสมุดรูปภาพศิลปิน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะสั่งซื้อจาก
ทางออนไลน์ เช่น กลุ่มเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรม
3.3 การมีคอมมูนิตี้ของสาววาย ดังเช่นบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“…ดีตรงที่ว่า จริง ๆ โลกใบนี้คนเรามีคนชอบอะไรเป็นล้าน ๆ อย่าง แล้วคือการที่เรามีอะไรที่เรา
ชอบที่ไม่ใช่ปกติอะ มันเป็นอะไรที่คอนข้ างทาให้คนเราเครียดหรือ อาย แต่ว่าการที่มีค อมมูนิตี้
หรือคนที่ชอบเหมือนเรา คือความชอบเป็นสิทธิส่วนบุคคล เพราะฉะนั้นการที่เราได้เสพหรืออ่าน
พวกวายทั้งยาโอยและยูริหรือนู่นนี่นั่นแล้วทาให้เขามีความสุขแบบเหนื่อยๆ กลับมาจากงานมานั่ง
อ่านอะไรพวกนี้แล้วแฮปปี้ขึ้นเอนโดฟินหลั่ง มันเป็นสิ่งที่ดีที่เขาจะระบายความเครียดทางหนึ่ง
แต่เนื่องจากมันไม่ปกติคนเลยอาจมองว่าพวกนี้เป็นโรคจิต แต่จริง ๆ มันคือความชอบอย่างหนึ่ง
แล้วแบบการที่มีคอมมูนิตี้คือมีค นที่แบบชอบเหมือน ๆ กันมันทาให้รู้สึก ว่าเราไม่ได้โรคจิตนะ
หรือ เราไม่ได้แบบทาอะไรที่มันไม่ดี มันก็เ ป็นโลกของเราอย่างหนึ่ง ช่ว ยทาให้ค นที่เขาแบบมี
ความชอบที่ไม่ปกติได้ชอบในสิ่งที่เขาชอบได้ดีขึ้น แล้วก็บางเรื่อง เช่น เราชอบอ่านแต่เราแต่งไม่
เก่งก็จะมีคนที่เขาเขียนเก่ง ๆ มาเขียนให้อ่าน หรืออยากอ่านการ์ตูนที่เป็นภาพวาดแต่เราวาดไม่ได้
แต่มีคอมมูนิตี้ขึ้นมาก็ทาให้ได้เจอคนที่เขาวาดเก่ง ๆ ทาให้เราได้บันทึกงานเขาไปด้วย…” (ผู้ให้
ข้อมูลหลักคนที่ 11, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2561)
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อ มูล หลัก พบว่า การรวมกลุ่มกันของสาววายหรือ ที่เรียกว่า คอมมูนิตี้
ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะได้เจอมิตรภาพใหม่ ๆ ได้พูดคุยในเรื่องที่ชอบเหมือนกัน รู้สึกอบอุ่นและสบายใจเหมือนเป็น
ครอบครัว บางคนเหมือนได้เจอเพื่อนแท้ได้เจอเพื่อนที่เข้าใจ มีการนัดพบปะสังสรรค์หรือทากิจกรรมดี ๆ ร่วมกัน
กลายเป็ น สัง คมขนาดเล็ ก และบางคนมี ช่อ งทางในการหารายได้ จ ากการรวมกลุ่ มกั น เช่ น การเขี ย นหนั ง สื อ
นวนิยายวายหรือการ์ตูนวาย ซึ่งสามารถสรุปแผนภาพเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมในการบริโภคสื่อของสาววาย
ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ทัศนคติและพฤติกรรมในการบริโภคสื่อของสาววาย
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 1 ทัศนคติต่อการเป็นสาววายของตนเอง
ส่วนทางด้านความต้องการทางสังคมนั้นสาววายต้องการให้สังคมยอมรับเคารพสิทธิส่วนบุคคลต้องการมี
ภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดจาก ทิศนา แขมมณี (2555) กล่าวว่า พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยา
อาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อเผชิญกับสิ่งเร้า (Stimulus) หรือสถานการณ์ต่างๆ โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
นั้นมาจากสิ่งเร้าภายนอก (External Stimulus) คือ เกิดจากการที่บุคคลติดต่อปฏิสัมพันธ์สังสรรค์ร่วมกิจกรรมกับ
บุคคลอื่น การเข้าอยู่ในกลุ่ม การเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่แปลกใหม่ ซึ่งบุคคลจาเป็นต้องปรับพฤติกรรม
ของตน เพื่อความอยู่รอดและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ การปรับตนเองให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการ
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แห่งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต มนุษย์มีชีวิตมีพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชีวิต ทาให้ตนเองมีความสุขความ
พอใจหรือเข้ากับคนอื่นได้
ส่วนที่ 2 ประเภทและลักษณะของสาววาย
ผลการสัมภาษณ์พบว่า ประเภทของสาววายแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ยาโอย หมายถึง กลุ่มผู้หญิงที่ชื่นชอบใน
ความสั ม พั น ธ์ แ บบผู้ ช ายกั บ ผู้ ช าย ซึ่ ง อาจเป็ น ความสั ม พั น ธ์ แ บบพี่ กั บ น้ อ ง เพื่ อ นกั บ เพื่ อ น หรื อ คนรั ก
และยูริ หมายถึงกลุ่มผู้หญิงที่ชื่นชอบในความสัมพันธ์แบบผูห้ ญิงกับผูห้ ญิง ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการชื่นชอบ
แบบยาโอย แต่จะแตกต่างกันตรงที่เป็นเพศหญิงกับหญิง
ส่วนที่ 3 ทัศนคติและพฤติกรรมในการบริโภคสื่อของสาววาย
ผลการสัมภาษณ์พบว่า การเป็นสาววายเกิดจากการบริโภคสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น การชื่นชอบศิลปินเกาหลี
การอ่านการ์ตูนวาย นวนิยายวาย หรือดูซีรีส์ ที่จะมีลักษณะคล้าย ๆ กัน คือ การเห็นฉากตัวละครเพศชายสองคนอยู่
ด้วยกันแล้วมีการจับสัมผัส กอด หรืออื่น ๆ เพื่อแสดงออกถึงความสนิทสนม จึงทาให้เกิดความชื่นชอบและติดตามสื่อ
ที่เกี่ยวกับสาววายในเวลาต่อมา
สาววายส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์ประเภททวิตเตอร์มากที่สุด เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มศิลปินที่ชื่นชอบ
ได้ ง่ า ยและรวดเร็ ว ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า วได้ ส อดคล้ อ งกั บ การสรุ ปตั ว เลขเครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์ ในไทย
โดยดวงพร พรหมอ่อน (2560) กล่าวว่า ผู้ใช้ทวิตเตอร์ในไทย ร้อยละ 65 มีอายุต่ากว่า 34 ปี โดยกลุ่ม 16-24 ปี มีอยู่มาก
ที่สุดในทวิตเตอร์ ซึ่งใช้ติดตามศิลปินเป็นหลักโดยเฉพาะศิลปินเกาหลี รองลงมาคือเว็บไซต์นวนิยายออนไลน์ เหตุผลที่
ทาให้ เ กิ ด การรวมกลุ่ม กัน ที่ เ รี ยกว่า “คอมมูนิ ตี้ ” (Community) เนื่ อ งจากการมี ค อมมูนิ ตี้ถื อ เป็ นสิ่ งที่ ดี ข องการ
รวมกลุ่ มกั น เพราะได้พู ด คุย แลกเปลี่ ยนความคิ ด เห็น กั นในสิ่ ง ที่ต นเองชอบและได้ ทากิ จ ก รรมต่ าง ๆ ร่ ว มกั น
จนเกิดเป็นความอบอุ่นเสมือนครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธนภัทร ยีขะเด (2552) กล่าวว่า เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ในการสร้างเครือข่ายสังคม สาหรับผู้ที่ใช้เขียนและอธิบายความสนใจกิจกรรมที่ได้
เชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวโดยใช้สาหรับนาเสนอตัวตนและเผยแพร่เรื่องราว
ของตน มีการพบปะ แสดงความคิ ดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความสนใจร่วมกันหรือกิจกรรมอื่น ๆ รวมไปถึง
แหล่งข้อมูลมหาศาลที่ผู้ใช้สามารถช่วยกันสร้างเนื้อหาขึ้นได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า ช่วงเวลาในการบริโภคสื่อส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาก่อนนอน หลังเลิกงาน
และเวลาว่ า งของทุ ก วั น ระยะเวลาในการบริ โ ภคสื่ อ 2 ชั่ ว โมงขึ้ น ไปต่ อ วั น และความถี่ ใ นการบริ โ ภคคื อ
7 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มสาววายมีการใช้งานอย่างสม่าเสมอในช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากภารกิจประจาวัน
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัยของรัช ฎาภรณ์ รั งสี ป ระเสริฐ (2552) ท าการศึก ษาเรื่ อ ง “ทัศนคติและปัจ จั ยที่มี ผลต่ อ
พฤติกรรมการเล่นเว็บประเภท Social Network Hi5 ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต” พบว่าผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
มีทัศนคติด้านความรู้สึกในการใช้งาน โดยทาให้เกิดความผ่อนคลาย เพลิดเพลิน และความสนุกสนาน
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ข้อเสนอแนะ
1. ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของสาววาย แต่ยังมีมุมอื่นที่น่าสนใจ
เช่น ปัจจัยด้านโฆษณาของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ บนเครือข่ายออนไลน์ที่มีกลุ่มสาววายเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมนัดพบแฟนคลับในกลุ่มสาววาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มสาววายมากขึ้น
2 .ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ความต้องการทางสังคมของสาววายส่วนใหญ่ ต้องการให้สังคมเปิดใจยอมรับ
ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ นว่ า ปัจ จุ บั นสั ง คมยั ง ไม่ เ ปิ ดรั บ สั งคมของสาววายมากเท่ า ที่ค วร ดั ง นั้ น ผู้ ศึ ก ษาจึ งต้ อ งการให้
ผู้ที่สนใจจะทาเรื่องเกี่ยวกับสาววายเน้นในเรื่องการเปิดรับของสังคมมากยิ่งขึ้น
3. ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า ปั จ จุ บั น สื่ อ ที่ น าเสนอสื่ อ เกี่ ย วกั บ สาววายมั ก จะน าเสนอสื่ อ ที่ เ ป็ น
ความรุนแรงหรือเชิงอีโรติกมากเกินไปทาให้คนทั่วไปมองสาววายในภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ผู้ศึกษาจึงต้องการให้ผู้ที่สนใจ
จะศึกษาเกี่ยวกับสื่อของสาววาย นาเสนอในประเด็นนี้ เพื่อให้ผู้ผลิตสื่อที่เกี่ยวกับสาววายตระหนักในมุมนี้มากยิ่งขึ้น
4. การศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไปควรเน้ น ศึ ก ษาสาววายในแต่ ล ะ ภาคในประเทศไทย โดยวิ เ คราะห์ ถึ ง
ความเหมือนและแตกต่างในทัศนคติและพฤติก รรมการบริโภคสื่ อของสาววาย เพื่อให้ทราบถึงความเหมือนและ
ความแตกต่างของสาววายในแต่ล ะภาคในประเทศไทย เพื่อ ให้อ งค์ กรหรือบริษัทที่ทากลยุทธ์ทางการตลาดของ
สาววายได้ทาการเจาะลึกตลาดเฉพาะกลุ่มของสาววายตามแต่ละภาค
6. บทสรุป
จากการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของสาววายทาให้ได้ข้อสรุปว่า การเป็นสาววาย
เป็นเพียงความชอบส่วนบุคคล มีการดาเนินชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนหรือทางาน
และการใช้ชีวิต จากการเป็นสาววายทาให้ได้เห็นมุมมองที่หลากหลายในแง่ของความรัก ที่ไม่จากัดเพศ รวมไปถึง
ความต้อ งการให้สังคมยอมรับ เคารพสิทธิส่ว นบุคคลและมองสาววายในภาพลัก ษณ์ที่ดี ซึ่ งประเภทของสาววาย
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ยาโอยและยูริ ซึ่งยาโอย หมายถึง กลุ่มผู้หญิงที่ชื่นชอบในความสัมพันธ์แบบ
ผูช้ ายกับผูช้ าย และยูริ หมายถึง กลุ่มผู้หญิงที่ชื่นชอบในความสัมพันธ์แบบผู้หญิงกับผู้หญิง โดยสาววายส่วนใหญ่ใช้
ทวิตเตอร์เป็นช่องทางในการบริโภคสื่อออนไลน์ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว รองลงมาคือเว็บไซต์
นวนิยายออนไลน์ ซึ่งระยะเวลาในการบริโภคสื่ อ จะขึ้ นอยู่กับความสะดวกหรือ ช่ วงเวลาที่ว่าง และส่ วนใหญ่ จ ะ
บริโภคสื่อในช่วงเวลาก่อนนอนของทุกวัน และในบางครั้งกลุ่มสาววายที่มีความชอบเหมือน ๆ กันจะมีการรวมกลุ่ม
กันเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือที่เรียกว่า “คอมมูนิตี้”
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