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บทคัดยอ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูดวงของคนเมือง
ในเขตกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาปรากฏการณบารนัม (Barnum Effect)
ที่สงผลตอการดูดวงในเขตพื้นที่เมือง เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยการกําหนดโควตา (Quota) ทั้งหมด 6 พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่ ง คนที่ อาศั ย อยู เมื องที่ นิ ย มใช บ ริ ก ารดู ด วงมี ข นาดใหญ แ ต ไ ม ท ราบจํ า นวน
ประชากรที่แนนอน จึงใชสูตรของ W. G. Cochran (1953) ไดขนาดของกลุม
ตัว อย างทั้ง หมด 385 คน และการเก็บ ขอมูล นั้น ใช การสุม ตัว อย างแบบง า ย
(Simple random sampling)
จากการศึกษา พบวา ผูใชบริการดูดวง 2 ใน 3 เปนกลุมวัยทํางานและ
เปนเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 20-40 ป สวนมากมีสถานภาพโสด สําหรับระดับ
การศึกษาผูใชบริการดูดวง 2 ใน 3 เปนผูที่เรียนจบระดับปริญญาตรี เหตุผลที่
เลือกดูดวง โดยผูใชบริการสวนใหญที่เลือกดูดวงเมื่อมีความคาดหวัง 1 ใน 3
ของผูใชบริการดูดวงเมื่อมีความรูสึกเครียดและตองการที่พึ่งทางใจซึ่งคาใชจาย
ในการดูดวงในแตละครั้งมีราคาเฉลี่ยอยูที่ 300-499 บาท ในแงการรับรูตาม
ปรากฏการณ บ าร นั ม (Barnum Effect) เมื่ อ พิ จ ารณาการรั บ รู ข องกลุ ม
ผูใชบริการดูดวงแสดงใหเห็นถึงแนวโนมทางดานการรับรูที่เกี่ยวกับการดูดวงนั้น
ตรงกับปรากฏการณบารนัม (Barnum Effect) คือ บุคคลมักใหคะแนนความ
ถูกตองในระดับที่สูงกับคําอธิบายเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนซึ่งเชื่อวาทําขึ้นมา
โดยเฉพาะทั้ ง ที่ จ ริ ง แล ว เป น คํ า อธิ บ ายที่ ค ลุ ม เครื อ และกว า งขวางพอที่ จ ะ
ครอบคลุมถึงบุคคลทั่วไปดวย
คําสําคัญ: การดูดวง, พฤติกรรมการดูดวง, ปรากฏการณบารนมั
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Abstract
The purpose of this research is to study the behavior of
Fortune Telling of the city life in Bangkok and to study the Barnum
Effect that cause to the city life by using the quantitative method
survey research. Specify area that want to study to 6 areas in
Bangkok. The number of popularity is unknown because Fortune
telling is popular in the city. Using the W. G. Cochran (1953) theory
to find the sampling size and the size is 385 samples and data
collection uses simple random sampling.
The result shown that two-thirds of Fortune Telling is working
age and most of them are single woman between 20-40 years old.
The educational level of the Fortune Telling, two-thirds was
graduated from college. The majority reason why the fortune telling
go to see the fortune teller is expectations and one-third go to meet
the fortune teller when feeling stressed and need someone to rely
on. The average cost of the fortune teller is around 300–499 bath. In
terms of perception by the phenomenon Barnum was considering
perception of a group of fortune telling showing the trend of
perception about the fortune matches phenomenon Barnum
(Barnum Effect). Is a phenomenon that people tend to rate the
accuracy levels with explanations about their personality, which they
believe make up for them by the fact that the description is vague
and broad enough to cover everybody too.
Keywords: Fortune, Behavior of Fortune Telling, Barnum Effect
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บทนํา
ความเป น เมื อ ง (Urbanization) ถื อ เป น ปรากฏการณ ห นึ่ ง ที่ ส ง ผล
กระทบตอวิถีชีวิต พฤติกรรมและความมั่นคงอยางหลีกเลี่ยงไมได สังคมเมืองทํา
ใหการใชชีวิตในปจจุบันเปลี่ยนไปเมื่อเกิดปญหาขึ้นในชีวิตก็ไมสามารถที่จะ
แกไขปญหาหรืออยูตัวคนเดียวไดทามกลางความโดดเดี่ยวได (ติน ปรัชญพฤทธ,
2555) ทํ าให ความสามารถในการรั บมื อหรื อแก ป ญหานั้ นต่ํ าเนื่ องจากขาด
เครือข ายทางสั งคม เช น การมี ความทุ ก ขซึ่ ง รวมถึง ความเครี ยด ความหดหู
กังวลและปญหาไมสบายใจ (Crutchfield et al., 1966) ทําใหทุกคนพยายาม
หาทางออกที่ดีกวาใหกับชีวิตและจิตใจของตนเองเพื่อความอยูรอด เพื่อรักษา
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและเพื่อแสดงใหเห็นถึงความมั่นคงทางจิตใจ ซึ่งเปน
ความมั่นคงของมนุษยที่พึงและตองการหาที่พึ่งอื่นๆ ใหเขากับวิถีชีวิตแบบคน
เมืองที่ตองเผชิญกับการปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (อานนท
ลุลิตานนท, 2555) ซึ่งทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่อาศัยอยูใน
เมืองขนาดใหญนั่นคือ การใชบริการดูดวง
ปรากฏการณบารนัม (Barnum Effect) เปนเหตุการณที่คําทํานาย
ของหมอดู โหร หรือนักอานใจ ซึ่งมักจะตรงกับขอเท็จจริงสวนตัวของผูที่ไดรับ
คําทํานาย ทั้งที่คําทํานายดังกลาวคอนขางจะเปนสากลและอาจจะมีสวนตรง
เพียงเล็กนอยเทานั้น (Garforth, 1962) การดูดวงเปนสิ่งที่มีความคลุมเครืออยู
แลวทําใหผูคนสามารถตีความของคําทํานายเหลานั้นลงไปเพื่อโยงวาเปนเรื่องที่
เกิดขึ้นเฉพาะตนไดเปนอยางดี อีกทั้งการดูดวงแตละครั้งโดยสวนมากจะมุงเนน
ทางแงบวก แตบางครั้งอาจมีแงลบบางแตตองเปนแงลบที่ไมรุนแรงจนเกินไป
เหลานี้ลวนเปนสวนหนึ่งที่เปนผลมาจากปรากฏการณบารนัม คนสวนมากที่ให
ความสนใจและเขารับบริการดูดวงเพื่อตอบสนองความตองและแกไขขอสงสัย
ปญหาหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพื่อใหเกิดความสุขทางดานจิตใจและหันมาสนใจ
วิธีการที่จะชวยใหกําลังใจตนเองมากขึ้น
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บทความนี้จะนําเสนอประเด็นดานการรับรูของผูใชบริการดูดวง วา
การดูดวงนั้นเปนไปตามหลักขอเท็จจริงการเปนเรื่องราวที่หมอดูสรางขึ้น หรือ
การดู ด วงเปน เรื่องลี้ลั บ อั ศ จรรย การรับ รู ตามผลของปรากฏการณ บ าร นั ม
(Barnum Effect) โดยวิเคราะหตามปรากฏการณบารนัม เพื่อสะทอนใหเห็นถึง
พฤติกรรมการดูดวงของผูใชบริการดูดวง ทามกลางเมืองแหงการแขงขันกดขี่
จากภาวะ หนาที่ เปาหมาย ความโดดเดี่ยว ขาดผูที่ใหคําปรึกษา การขาดที่พึ่ง
สงผลใหตองใชบริการดูดวง เพื่อชวยลดความทุกขในใจ ชวยใหปญหาที่เกิดขึ้น
เบาทุเลาลงได หรือยิ่งทําใหเกิดปญหาทางสุขภาพทางกายและทางใจมากขึ้น
วัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูดวงของคนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาปรากฏการณบารนัม (Barnum Effect) ที่สงผลตอการ
ดูดวงของคนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร
ทบทวนวรรณกรรม/แนวคิดทฤษฎี
Effect)

ปรากฏการณบารนัม หรือฟอรเรอร เอฟเฟค (Barnum or Forer

ปรากฏการณบารนัม (Barnum Effect) เปนปรากฏการณที่บุคคลมักให
คะแนนความถู ก ต องในระดั บที่ สู ง กั บ คํ า อธิ บายเกี่ ย วกั บ บุ คลิ กภาพของตน
ซึ่งตนเชื่อวาทําขึ้นมาเพื่อตนโดยเฉพาะ (นวลศิริ เปาโรหิตย และเมธินันท ภิญู
ชน, 2552) ทั้งที่จริงแลวเปนคําอธิบายที่กวางพอที่จะครอบคลุมถึงบุคคลหลายๆ
กลุม โดยไดอธิบายถึงเหตุผลบางสวนเบื้องหลังความเชื่อที่เปนนิยมหลายสาขา
เชน การทํานายจากลายมืออักษร (Capuzzi and Douglas, 1999) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ
ทั้งสองเหตุการณที่ไมมีความเกี่ยวของกันไดรับการเชื่อมโยงกันดวยเหตุผลทาง
ความเชื่อ ความคาดหวังหรือสมมติฐานที่กําหนดใหทั้งสองเหตุการณจําตอง
สัมพันธกัน ดังนั้นบุคคลจึงมักมองหาความเกี่ยวเนื่องระหวางภาพลักษณที่ตน
เขาใจเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของตนกับคําทํานายโหราศาสตร คําทํานายจากการ

พฤติกรรมการดูดวงของคนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร

207

ดูดวงสิ่งที่ ทําให ปรากฏการณ ไดผลลั พธที่ สอดคล องกันอยู เสมอนั้ นเป นเพราะ
คําอธิบายที่คลุมเครือ (Garforth, 1962) ทําใหผูคนสามารถใสการตีความของ
ตนเองลงไปในเนื้อหาที่ตนไดรับจึงทําใหเนื้อหานั้นเปนเรื่องเฉพาะตัวของตนเอง
ได เชน บางครั้งคุณรูสึกมั่นใจในตัวเอง แตบางครั้งคุณก็ลังเล ประโยคนี้สามารถ
ใชไดกับทุกคน ดังนั้นแตละบุคคลจึงสามารถใสการตีความของตนเองลงไปได
ปรากฏการณบารนัม (Barnum Effect) ในทางจิตวิทยามองวาเปน
กลเม็ด หรือเปนกลลวงดวยขอความที่มีผลเฉพาะเจาะจงสําหรับผูที่สนใจหรือ
เขารับคําทํานาย วิธีการในการทํานายตามปรากฏการณบารนัม (Barnum
Effect) มองวาเปนศาสตรแหงการหวานแหโดยการใชคําพูด หรือคําทํานายของ
โหร หมอดู ใหตรงกับขอเท็จจริงสวนตัวในเรื่องนั้น ซึ่งคําทํานายเหลานั้นสวน
ใหญแลวจะเปนหลักสากลและอาจจะมีสวนที่ตรงอยูเพียงเล็กนอยเทานั้นในการ
ใชคําพูดแตละครั้งนั้นสวนมากจะมุงเนนไปในทางแงบวก แตบางครั้งอาจมีในแง
ลบบ างเพื่อทําใหเกิดความนา เชื่อถือและตองไม เปน คํา พูดในแง ลบที่รุน แรง
เนื้อหาในการพูดหรือการทํานายนั้นจะเปนเนื้อหาที่ไมคอยชัดเจนและมีความ
คลุ ม เครื อ โดยมี ค วามหมายที่ ก ว า งและกํ า กวมทํ า ให เ กิ ด การตี ค วามที่
หลากหลายและทําใหผูมาใชบริการโยงเขากับเรื่องของตนไดงายขึ้น ซึ่งจะเห็น
ไดชัดจากการใชคําพูดจําพวก“บอยครั้ง”เพราะถือเปนคําที่ไมเฉพาะเจาะจง
และเปนคําที่ใหโอกาสถูกมากกวา ในสวนของความแมนยําในการพูดหรือการ
ทํานายนั้นมองวาไมไดขึ้นอยูกับการทํานายถูกเทานั้น แตยังรวมไปถึงความรูสึก
ความถูกใจ ถามีขอความที่โดนใจอยูแลวนั้นก็ยากที่จะปฏิเสธในคําทํานายที่
ผิดพลาดอื่นๆ ได (Jaroenkitbow, 2010)
โดยสรุปแลวนั้นปรากฏการณบารนัม (Barnum Effect) นั้นเปนการ
ทํานายโดยตรงกับจุดออนของจิตใจ โอกาสที่หมอดูจะพูดถูกนั้นคลายกับการ
เดาสุมแตโอกาสตรงใจนั้นมีสูงมากและการที่บุคคลยอมจายเงินเพื่อความสบาย
ใจและเปนศาสตรที่ชวยเพิ่มความศรัทธาในสิ่งที่ควรศรัทธามากที่สุด
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แนวคิดความเปนเมือง
ความเปนเมืองนั้นเปนผลที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสภาพความ
เปน อยู ของประชาชนในเขตนั้น ไปสูรูปแบบของเมือง โดยปจ จัย ที่ทํา ให เกิ ด
ความเครียดจากความเปนเมืองนั้นพบวา เกิดจากปญหาสวนตัว ( Leonard
and Phillip, 1977) ความโดดเดี่ยว ความรูสึกไมมีความหมาย ความมีอิสระ
ตําแหนงหนาที่ การไดรับความยอมรับจากสังคม ความเครียดที่เกิดขึ้นจากใน
สถานที่ทํางาน (Norman, 1971) แนวโนมสวนใหญของคนในสังคมเมืองนั้นจะ
พบเจอแตความเรงรีบอยูตลอดเวลา (อานนท ลุลิตานนท, 2555) นอกจากจะมี
ความแขงขันกันสูงในเรื่องของหนาที่การงาน ยศตําแหนง หรือแมกระทั่งอยู
อาศัยก็ยังมีการเลือกอยูอยางเห็นไดชัดไมเพียงแตเรื่องภายในชีวิตประจําวัน
เทานั้น แตยังรวมไปถึงสภาพแวดลอมตางๆ สภาพจิตใจที่อาจจะกอใหเกิดภาวะ
ตา งๆ ได เช น ภาวะเครี ยดจากการทํ างาน เพื่อนร ว มงาน ไมมี ค นคอยช ว ย
ปลอบใจ หรือปรับปญหาเพื่อระบายความทุกขที่เกิดขึ้น ดวยเหตุนี้เองคนใน
เมืองโดยสวนมากมักจะขาดผูที่คอยรับฟงปญหาของแตละบุคคลและขาดที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ เพราะตางคนตางที่จะแสวงหาสิ่งที่ตนตองการ เพื่อสนองความ
ตองการของตนจึงทําใหไมสามารถแกไขปญหาของตนเองไดจึงตองหาสิ่งที่เปน
ตั ว ช ว ยในการแก ไ ขป ญ หาหรื อ ระบายความทุ ก ข ทางออกที่ ดี ที่ สุ ด โดยคน
สวนมากนิยมใชบริการดูดวงเพื่อหวังวาจะชวยแกไขปญหาไดอยางถูกตองเมื่อสิง่
เหลานี้เปนปจจัยสะสมใหเกิดความเครียด ก็จะทําใหทุกคนพยายามหาทางออก
ใหกับตนเองดวยวิธีการตางๆ เพื่อหวังจะใหปญหาลดลง
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ทางดานพื้นที่ศึกษาไดเจาะจงเลือกทั้งหมด 6 พื้นที่สําคัญของการดูดวง ไดแก 1)
ตรอกท า พระจั น ทร 2) ตรอกวั ง หลั ง 3) สี่ แ ยกห ว ยขวาง รั ช ดาภิ เ ษก
4) สมาคมโหรแหงประเทศไทย 5) สมาคมโหราศาสตรนานาชาติ 6) วัดมหาบุศย
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ทั้ง 6 สถานที่สําคัญของการดูดวงนี้เปนพื้นที่ศูนยรวมของหมอดูอยูจํานวนมาก
และมี ผู เข า ใช บ ริ การอยู เป นประจํ า ทํ า การศึ กษาระหว างเดื อน ตุ ล าคมถึ ง
ธันวาคม พ.ศ.2559 มีขอบเขตดานเนื้อหาทําการศึกษาพฤติกรรมการดูดวงของ
ผูใชบริการดูดวงประชากรกลุมเปาหมายผูใชบริการดูดวงในพื้นที่ คํานวณกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ W. G. Cochran (Cochran,
1953) ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 385 คน ในการแจกแบบสอบถามกับผูใชบริการ
ดูดวงโดยใชการสุมตัว อยางแบบงาย (Simple random sampling) ซึ่ ง
พิ จ ารณาจากจํ า นวนโต ะ หมอดู แ ละชื่ อเสี ย งของหมอดู พิ จ ารณาจากแหล ง
สถานที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพประดิษฐานและพิจารณาจากความสะดวกสบาย
ในการเดิ น ทางของผู ใ ช บ ริ ก ารดู ด วง ดั ง นั้ น สามารถแบ ง จํ า นวนการเก็ บ
แบบสอบถามในแตละพื้นที่ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษา
ตรอกทาพระจันทร

จํานวน (คน)
100

(n= 385)
รอยละ
26.0

สี่แยกหวยขวาง รัชดาภิเษก
ตรอกวังหลัง

100
80

26.0
20.8

สมาคมโหรแหงประเทศไทย

40

10.4

สมาคมโหราศาสตร นานาชาติ

40

10.4

วัดมหาบุศย

25

6.4

โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใชเปนเครื่องมือวัดระดับ
ความทุกขทางใจหลังจากดูดวงโดยใชคะแนนตั้งแต 0–5 โดยแตละระดับมี
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้
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ระดับ 0 หมายถึง ไมเหลือความทุกขเลย
ระดับ 1 หมายถึง ความทุกขลดลงแทบไมเหลือเลย
ระดับ 2 หมายถึง ความทุกขลดลงมากกวาครึ่ง
ระดับ 3 หมายถึง ความทุกขลดลงครึ่งหนึ่ง
ระดับ 4 หมายถึง ความทุกขลดลงเพียงเล็กนอย
ระดับ 5 หมายถึง ทุกขไมลดลงเลย
จากการศึกษาโดยการวิจัยเชิงสํารวจและพัฒนาแบบสอบถามขึ้นตาม
ผลของปรากฏการณบารนัม (Barnum Effect) และทําการวิเคราะหขอมูลที่ได
ดวยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) นั้น
ไดผลการศึกษาดังนี้
ผลการศึกษา
1. ลักษณะทางประชากรของผูใชบริการดูดวง
จากการเก็บขอมูลของผูใชบริการดูดวงในแงกลุมอายุ พบวาเปนกลุม
วัยทํางานที่มีอายุระหวาง 20-40 ป (รอยละ 85.7) มากที่สุด และพบเพศหญิง
สนใจดูดวงมากถึงรอยละ 62.3 อีกทั้งผูที่มาดูดวงนั้นมีสถานภาพโสด (รอยละ
77.7) ในแงการศึกษาภาพรวม 2 ใน 3 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากถึง
(รอยละ 66.8) และในระดับสูงกวาปริญญาตรีอีก (รอยละ 19.1) สะทอนใหเห็น
วาผูที่ใชบริการดูดวงนั้นสวนใหญจะเปนผูหญิง โสดและอยูในชวงวัยทํางานและ
เปนผูที่มีความรูการศึกษาอยูในระดับที่สูง
สภาพทางเศรษฐกิจในแงอาชีพพบ 2 ใน 3 เปนอาชีพพนักงานเอกชน
และข าราชการที่ ใช บริ การดู ดวงและพบว าเป นผู ที่ มี รายได ระหว าง 10,000–
29,999 บาทตอเดือน ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผูที่มีรายไดมากกวา 30,000 บาท
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ไปจนถึง 89,999 บาทนั้นพบวา ผูที่มีรายไดมากกวา 30,000 บาทขึ้นไป จะใช
บริการดูดวงลดลง
จากการสํารวจการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการดูดวง สะทอนใหเห็นวา
ผูใชบริการดูดวงไดรับอิทธิพลจากคนรอบขางที่แนะนําและบอกตอและเกือบ
1 ใน 3 เขาถึงขอมูลจากการรีวิวตามสื่อสังคมออนไลน ซึ่งเห็นไดวาการเขาถึง
ขอมูลการดูดวงนั้นไมเพียงแตไดรับการแนะนํา หรือบอกตอเทานั้นแตยังเขา
ถึงกับแหลงเทคโนโลยีที่อยูในยุคปจจุบันอยางทั่วถึง เชน Facebook (เฟสบุก)
Line (ไลน) Instagram (อินสตาแกรม) ทําใหเขาถึงขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว
มากกวาเดิม ในแงของรูปแบบการดูดวงนั้นสามารถแบงได 4 รูปแบบของการ
ดูดวง ไดแก ตํารานรลักศาสตร ตําราหลักไพพยากรณศาสตร (ไพยิปซี ไพทาโร
ไพปอก) ตําราหัตถศาสตร และหลักเลขศาสตร และผลการศึกษารูปแบบของ
การดูดวงที่ประชาชนนิยมดูดวงตามตําราหลักไพพยากรณศาสตร มากที่สุด
(รอยละ 50.1) รองลงมา ตามหลักตําราหัตถศาสตร (รอยละ 25.5) ตามหลัก
เลขศาสตร (รอยละ 14.5) และตามหลักตํารานรลักษณศาสตร (รอยละ 9.6)
ตามลําดับ
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของผูใชบริการดูดวงแลว
โดยสวนใหญหาทางออกไดดวยวิธีการอยางไรจึงจะคลายปญหาเหลานั้นลงได
ผลจากการสํารวจผูใชบริการดูดวงแสดงความคิดเห็นวา เมื่อเกิดปญหาขึ้นใน
ชีวิตจะหาทางออกไดโดยขอคําปรึกษาครอบครัวจากสมาชิกในครอบครัวญาติพี่
นองและผูที่นับถือ มากที่ สุด (รอยละ 26.2) รองลงมาคือ ขอคําปรึ กษาจาก
เพื่อนสนิทและไวใจ (รอยละ 22.6) อานหนังสือ ฟงเพลง ทําจิตใจใหสบายไมคิด
มากเรื่องตางๆ (รอยละ 18.2) ใชหลักธรรมคําสอนของศาสนาชวยเมื่อเกิด
ปญหาในเวลาที่ทุกขใจ (รอยละ 15.6) ขอคําปรึกษาหมอดูเพื่อใหหมอดูชวย
แนะนํ า ทางออกของป ญหา (รอยละ 9.6) ไม ปรึ กษาใคร (รอยละ 4.9) และ
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ นักจิตวิทยา จิตแพทย ผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาเพื่อ
รักษาและบําบัดแกไข (รอยละ 2.9) ตามลําดับ
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2. ขอเท็จจริง (Fact) หรือ สิ่งที่หมอดูสรางขึ้น (Faction) หรือ
เรื่องลี้ลับ นาอัศจรรย (Fantasy) ผานมุมมองของผูใชบริการดูดวง
การตั ด สิ น ใจเข า รั บ บริ ก ารดู ด วงค น พบประเด็ น ที่ น า สนใจว า
ผูใชบริการสวนใหญดูดวงเมื่อเกิดความรูสึกคาดหวัง มากที่สุด (รอยละ 49.6)
รองลงมา เกิ ด ความรู สึ ก เครี ย ด (ร อยละ 32.0) และเกิ ด อารมณ ส นุ กสนาน
(รอยละ 10.9) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 อารมณ ความรูสึกกอนตัดสินใจดูดวง
อารมณ ความรูสึกกอนตัดสินใจดูดวง
-

คาดหวัง (เพื่อบรรลุเปาหมาย)
เครียด (เพือ่ ขจัดสิ่งที่ทําใหไมสบายใจ)
สนุกสนาน (เพื่อความบันเทิง)
กลัว (เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย)
อื่นๆ

จํานวน (คน)
191
123
42
27
2

(n= 385)
รอยละ
49.6
32.0
10.9
7.0
0.5

ซึ่งสะทอนใหเห็นวาเกือบ 1 ใน 3 มีความเห็นวาเมื่อเกิดอารมณเครียด
ซึ่งเปนตนเหตุที่ทําใหเกิดความทุกขจึงตองการที่พึ่งทางใจ ตองการรับรูเรื่อง
อนาคตเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจจึงเลือกที่จะเขารับการดูดวง และ
เรื่องที่ไดรับความสนใจในการเขารับดูดวงมากที่สุดจากการเลือกตอบ 3 อันดับ
แรก คือ 1) เรื่องการงาน ความกาวหนาในหนาที่การงาน 2) เรื่องการเงิน
ธุรกิจ การคา การเจรจาตอรองธุรกิจ 3) เรื่องโชคลาภ เชน หวย หุน ชิงโชค
การเสี่ยงรางวัลตางๆ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา แสดงใหเห็นถึงความไมมั่นคงทางดาน
การงาน การเงิน และความรักที่เกิดจากปจจัยตางๆ จากความเปนเมือง ความ
โดดเดี่ยว สับสนวุนวายจนตองการที่พึ่งโดยการเขาหาหมอดู
หากพิจารณาถึงมุมมองดานการรับรูของการดูดวง โดยแบงการรับรู
ออกเปน 3 ดาน คือ รับรูวาการดูดวงเปนขอเท็จจริง เปนเรื่องราวที่หมอดูสราง
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ขึ้น หรือเปนสิ่งลี้ลับ อัศจรรย จากผลการศึกษาพบ ผูใชบริการดูดวงแสดงความ
คิดเห็นวา การดูดวงใชหลักสถิติในการเก็บขอมูลแลวนํามาใหความหมายทําให
เกิ ด ความแม น ยํ า และเป น ศาสตร ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได โ ดยมี ก ารอ า งอิ ง จากตํ า ราที่
เกี่ยวของแลวนํามาทํานายโชคชะตา (รอยละ 82.3) มากที่สุด รองลงมา รับรูวา
เปนเรื่องอัศจรรย ลี้ลับ ที่ใชสําหรับการทํานายอนาคตและเปนสิ่งที่สามารถ
เชื่อถือได (รอยละ 73.2) และรับรูวาเปนเรื่องราวที่หมอดูทํานายขึ้นเองหรือ
สรางขึ้น (รอยละ 51.9)
ตารางที่ 3 มุมมองดานการรับรูเ กี่ยวกับการดูดวง
มุมมองดานการรับรูเ กี่ยวกับการดูดวง
ขอเท็จจริง (Fact)
ใชหลักสถิติในการเก็บขอมูลแลวนํามาใหความหมาย
เปนสิ่งลี้ลับ อัศจรรย (Fantasy)
เปนเรื่องอัศจรรย ลี้ลับที่ใชสําหรับการทํานายอนาคต
เปนเรื่องราวที่หมอดูสรางขึ้น (Fiction)
การดูดวงเปนเรื่องราวที่หมอดูทํานายขึ้นเอง

(n= 385)
จํานวน (คน)

รอยละ

317

82.3

282

73.2

200

51.9

สะท อ นให เ ห็ น ว า ผู ใ ช บ ริ ก ารดู ด วงมี มุ ม มองต อ การดู ด วงว า เป น
ขอเท็จจริง เปนสําคัญเพราะเชื่อวาศาสตรที่ใชในการทํานายทายทักนั้น ใชหลัก
สถิ ติ ในการเก็บ ข อมู ล แล ว ทํา มาให ความหมายที่ ทํา ใหเกิ ดความแมน ยํ าและ
เชื่อถือได อีกทั้งผูใชบริการดูดวงบางกลุมยังเชื่อวาการดูดวงนั้นถือเปนเรื่อง
อั ศ จรรย ลี้ ลั บ ที่ ส ามารถเชื่ อ ถื อ ได ส ว นมุ ม มองที่ บ อกว า การดู ด วงนั้ น เป น
เรื่องราวที่หมอดูสรางขึ้น ทําใหเห็นวา ผูใชบริการดูดวงนั้นมีแนวโนมที่เชื่อวา
การเขาหาหมอดูหรือดูดวงนั้นเปนไปตามขอเท็จจริงที่มีการอางอิงตามหลักสถิติ
ซึ่งไมเชื่อวาการดูดวงเปนเรื่องที่หมอดูเปนผูสรางคําทํานายเหลานั้นขึ้นเพื่อทํา
ใหเกิดความนาเชื่อถือในคําทํานายนั้น

214

อัครกิตติ์ สินธุวงศศรี

3. ถอดรหัสการดูดวงจากปรากฏการณบารนัม (Barnum Effect)
จากการศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการดูดวงในประเด็นที่เกี่ยวกับ
การดูดวงเพื่อสะทอนใหเห็นผลตามปรากฏการณของบารนัม (Barnum Effect)
ของคนในสั ง คมไทย พบการรั บ รู ต อการดู ด วงมี แ นวโน ม ความคิ ด เห็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกันคือ (รอยละ 75.3) เห็นดวยกับคําทํานายของหมอดูมักเปน
คําพูดที่กวางและครอบคลุมไปถึงบุคคลทั่วๆ ไป (รอยละ 76.1) มักจินตนาการ
ตีความหรือใสความคิดเห็นลงไปใหตรงกับคําทํานายนั้น (รอยละ 79.0) คําพูด
ของหมอดูที่กวางทําใหทานสามารถเชื่อมโยงคําทํานายเขากับตนเองไดดี (รอย
ละ 75.1) คําทํานายของหมอดูเปนเรื่องจริงเพียงเล็กนอยเทานั้น (รอยละ 79.7)
คําทํานายของหมอดูสวนมากจะมุงเนนไปทางบวกมากกวาทางลบและตองเปน
คําทํานายทางลบที่ไมรุนแรงจนเกินไป (รอยละ 85.7) ความเชื่อถือตอคําทํานาย
ของหมอดูนั้นไมไดขึ้นอยูกับการทํานายถูกเทานั้น แตยังรวมไปถึงความรูสึกและ
ความถูกใจดวย (รอยละ 78.4) การดูดวงแตละครั้งเปนการคาดเดา แตก็มี
โอกาสจะถูกที่สูงมาก และ (รอยละ 85.2) การดูดวงนั้นชวยเพิ่มความมั่นใจใน
สิ่งที่คิดได
ตารางที่ 4 การรับรูตอการดูดวง ตามปรากฏการณของบารนัม (Barnum Effect)
การรับรูตามผลของบารนัม
1) คําทํานายไมไดขึ้นอยูกับความถูกตอง แตยังรวมไป
ถึงความรูสึก และความถูกใจ
2) การดูดวงนั้นชวยเพิ่มความมั่นใจไดในสิ่งที่คิดไดเปน
อยางดี
3) คําทํานายมุงเนนไปทางบวกมากกวาทางลบที่ไม
รุนแรงเกินไป
4) คําพูดของหมอดูทําใหทานสามารถเชื่อมโยงเขากับ
ตนเองไดดี

เห็นดวย

(n= 385)
ไมเห็นดวย

จํานวน
330

รอยละ
85.7

จํานวน
55

รอยละ
14.3

328

85.2

57

14.8

307

79.7

78

20.3

304

79.0

81

21.0

พฤติกรรมการดูดวงของคนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร
การรับรูตามผลของบารนัม

เห็นดวย

จํานวน
5) การดูดวงแตละครั้งเปนการคาดเดา แตก็มีโอกาสจะ 302
ถูกที่สูงมาก
6) ทาน/ตีความ/หรือใสความคิดเห็นลงไปใหตรงกับคํา
293
ทํานายนั้น
7) คําทํานายมักเปนคําพูดที่กวางและครอบคลุมไปถึง 290
บุคคลอื่น
8) คําพูด คํ าทํานายของหมอดู เป นเรื่ องจริ งเพี ยง 289
เล็กนอยเทานั้น
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รอยละ
78.4

จํานวน
83

รอยละ
21.6

76.1

92

23.9

75.3

95

24.7

75.1

96

24.9

ผู ใ ช บ ริ ก ารดู ด วงเห็ น ด ว ยกั บ ทุ ก ประเด็ น แสดงให เ ห็ น ถึ ง แนวโน ม
ทางดานการรับรูที่เกี่ยวกับการดูดวงนั้นตรงกับปรากฏการณบารนัม (Barnum
Effect) ทุกประการ สะทอนใหเห็นวาผูใชบริการดูดวงมีความเชื่อมั่น ยึดถือใน
ศาสตรและหมอดูเปนอยางมาก สวนหนึ่งที่ทําใหเห็นไดชัดเจนของผูใชบริการ
ดูดวงคือ ในการดูดวงแตละครั้งคําทํานายไมไดขึ้นอยูกับความถูกตองเทานั้น ทุก
สิ่งทุกอยางเกิดจากความรูสึกที่หลอหลอมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
นําไปสูการดูดวง รวมถึงความถูกใจความไวเนื้อเชื่อใจ ปฏิสัมพันธระหวางหมอดู
กับผูใชบริการ เพราะความรูสึกคาดหวัง เครียด กลัว เหลานี้ลวนเปนสิ่งหนึ่งที่
ผูใชบริการคาดหวังวาหลังจากดูดวงแลวจะไดคําปรึกษา คําแนะนํา แกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นได อีกประเด็นที่นาสนใจของผูใชบริการดูดวงที่สอดคลองกลับผลของ
ปรากฏการณบารนัม (Barnum Effect) คือ ไมเห็นดวยมากที่สุด (รอยละ 24.9)
วาคําพูด คําทํานายของหมอดูเปนเรื่องจริงเพียงเล็กนอยเทานั้น ซึ่งหมายความ
วาการดูดวงแตละครั้งผูใชบริการดูดวงเชื่อวาสิ่งที่หมอดูพูดหรือทํานายคือเรื่อง
จริง และยังสอดคลองกับการรับรูของการดูดวงที่วา ผูใชบริการดูดวงเชื่อวาการ
ดูดวงถือเปนขอเท็จจริงที่มีหลักสถิติในการทํานายเพื่อใหเกิดความแมนยําและ
เปนสิ่งที่เชื่อถือได สิ่งเหลานี้ลวนตอกย้ําและทําใหเห็นวาผูใชบริการดูดวงมีความ
เชื่อมั่น ความศรัทธาในการดูดดวงมาก ทั้งทางศาสตรวิชาในการทํานายทายทัก รวมถึง
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ตัวหมอดูที่ตนเองถูกใจ เพื่อหวังจะไดรับคําแนะนํา เปนที่ปรึกษาในการแกไขปญหาที่
เกิดไดเปนอยางดี
หากพิจารณาคาใชจายในการดูดวงถือเปนสิ่งหนึ่งที่นาสนใจในการ
เลือกรับบริการดูดวง โดยมีอัตราคาบริการที่หลากหลายและแตกตางกันออกไป
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมั่น ความมีชื่อเสียงของหมอดู หรือความนิยมของผูที่สนใจ
จึงทําใหมีคาใชจายในการดูดวงที่แตกตางกันขึ้นอยูกับหมอดูจะเปนผูกําหนด
และขึ้นอยูกับความพอใจของผูที่เขารับบริการดูดวงในแตละครั้ง
ตารางที่ 5 คาใชจายในการดูดวง
คาใชจา ยในการดูดวงโดยเฉลีย่
300 - 499 บาท
100 - 299 บาท
ไมเกิน 100 บาท
500 - 699 บาท
700 - 899 บาท
900 - 1099 บาท
1,000 - 1,299 บาท
ความถี่ในการดูดวง
1 - 2 ครั้ง/ป
ประมาณ 3 เดือน/ครั้ง
เดือนละครั้ง
ประมาณ 2 เดือน/ครั้ง
ทุก 2 สัปดาห
ทุกสัปดาห

จํานวน (คน)
128
119
89
28
8
12
1
169
133
56
24
1
2

(n= 385)
รอยละ
33.2
30.9
23.1
7.3
2.1
3.1
0.3
43.9
34.5
14.6
6.2
0.3
0.5

จากผลการศึกษา พบคาใชจายในการดูดวงแตละครั้ง โดยเฉลี่ย 300–
499 บาท (รอยละ 33.2) มากที่สุด รองลงมาเฉลี่ย 100-299 บาท (รอยละ 30.9)
และเฉลี่ยไมเกิน 100 บาท (รอยละ 23.1) ตามลําดับ สะทอนใหเห็นวา 1 ใน 3
ของคาใชจายในการดูดวงในแตละครั้งมีราคาอยูที่ 300–499 บาท ดานความถี่ใน

พฤติกรรมการดูดวงของคนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร
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การดูดวงของผูใชบริการดูดวง พบวา ผูใชบริการดูดวง 1 ใน 3 สวนใหญนิยมไปดู
ดวงโดยเฉลี่ย 1-2 ครั้ ง ตอป มากที่ สุดและที่น าสนใจคือ มีผู ใชบริการดู ดวง
ประมาณเดือนละครั้ งมากถึ ง (รอยละ 14.6) ซึ่ งทํ าให เห็นถึงแนวโนมของ
พฤติกรรมการดูดวงของคนเมืองที่ชัดเจนมากขึ้นที่เขารับบริการดูดวง
4. ประโยชนจากการดูดวง
จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ตอประโยชนจากการดูดวง
พบผูใชบริการดูดวง 1 ใน 3 แสดงความคิดเห็นวา ชวยทําใหหายเครียด คลาย
ความกลัว ลดความหดหูลงและชวยสรางกําลังใจได อีกทั้งยังชวยใหมีแนวทาง
ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได ชวยคลี่คลายขอสงสัยเหตุการณตางๆ ใหเขาใจ
ตนเองและผูอื่นไดเปนอยางดี
ประเด็นดานประโยชนจากการดูดวง โดยมุมมองที่สะทอนใหเห็นคือ
การดู ดวงชว ยลดความทุก ขใ จ ซึ่ งหมายถึง ความทุ กข ที่เกิ ดจากความเครี ย ด
ความหดหู ความกังวล การไมสามารถแกไขปญหาหรือหาทางออกใหกับชีวิตลง
ได ซึ่งจากการสํารวจระดับความทุกขทางใจของผูใชบริการดูดวง อยูในระดับ
ความทุกขชวง 2-3 พบคาเฉลี่ยเทากับ 2.86 สะทอนใหเห็นวาผูใชบริการดูดวง
เกือบ 2 ใน 3 แสดงความเห็นวาการดูดวงนั้นชวยทําใหความทุกขทางใจลดลง
ครึ่งหนึ่ง
ตารางที่ 6 ประโยชนจากการดูดวง
ระดับความทุกข
ไมเหลือความทุกขเลย
ความทุกขลดลงแทบไมเหลือเลย
ความทุกขลดลงมากกวาครึ่ง
ความทุกขลดลงครึ่งหนึ่ง
ความทุกขลดลงเพียงเล็กนอย
ทุกขไมลดลงเลย

ระดับความทุกข
0
1
2
3
4
5

จํานวน
3
15
79
231
47
10

(n= 385)
รอยละ
0.8
3.9
20.5
60.0
12.2
2.6
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เมื่อพิจารณาระดับความทุกขทางใจความทุกขที่เกิดจากความเครียด
ความหดหู ความกังวล การไมสามารถแกไขปญหาหรือหาทางออกใหกับชีวิตได
อีกทั้งทางดานความเรงรีบ กดดัน แขงขันกับเวลากับการใชชีวิต ทามกลางความ
เป น เมื อ ง ยิ่ ง ตอกย้ํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ นํ า ไปสู ก ารแก ห า
ทางออกโดยการใชที่พึ่งทางจิตใจ ผลการศึกษาสะทอนใหเห็นวา สาเหตุความ
ทุ ก ข ต า งๆ ที่ ทํ า ให ไ ปดู ด วงนั้ น หลั ง จากที่ ดู ด วงแล ว ระดั บ ความทุ ก ข ล ดลง
มากกวาครึ่ง (รอยละ 60.0) สะทอนใหเห็นวาประโยชนอยางหนึ่งที่เห็นไดชัด
จากการดูดวงตามความเห็นของผูใชบริการดูดวงคือ ทําใหชวยลดระดับความ
ทุ ก ข ใ นใจ ความเครี ย ด ความกั ง วล ที่ มี อยู ล งลดลงจากเดิ ม ได ม ากกว า ครึ่ ง
ถึงแมวาจะไมสามารถแกปญหาหรือความทุกขทั้งหมดลงไดแตถือเปนการชวย
บรรเทาความทุกขลงไดชั่วคราวในชวงระยะเวลาสั้นๆ ได
5. ความนิยมดูดวงและผลกระทบจากการดูดวง
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับความนิยมดูดวงในปจจุบัน จากการศึกษาความ
คิ ด เห็ น ของผู ใ ช บ ริ ก ารดู ด วง ในประเด็ น เหตุ ผ ลที่ ก ารดู ด วงยั ง คงอยู ไ ด ใ น
สังคมไทย พบวา ผูใชบริการดูดวงแสดงความคิดเห็นวา เพราะความคาดหวัง ใน
เรื่องที่ตองการหาคําตอบ เพื่อแกไขและแนะนําแนวทางที่ถูกที่ควร มากที่สุด
(รอยละ 21.6) รองลงมาคือ ยังมีความศรัทธาที่มีตอตัวหมอดูและศาสตรที่ใชใน
การทํานาย (รอยละ 19.1) การไดรับการเชื่อมโยงกันดวยเหตุผลทางความเชื่อ
(รอยละ 16.1) คนจํานวนมากบางครั้งเกิดความรูสึกมั่นใจในตัวเอง แตบางครั้งก็
เกิดความลังเลจึงตองเขารับการดูดวง (รอยละ15.9) หมอดูเปรียบเปนผูให
คําปรึกษาของสังคมโดยสามารถพูด ระบาย ความในใจออกมาได ทําใหรูสึกโลง
ไปไดชั่วขณะ (รอยละ 14.6) มีความตองการรับรูสิ่งลวงหนาอยูตลอดเวลาซึ่ง
หมอดูเทานั้นคือทางออกที่ดีที่สุด (รอยละ 12.6) ตามลําดับ
หากพิจารณาตามหลักของปรากฏการณบารนัม สะทอนใหเห็นวาเมื่อ
ผูใชบริการดูดวงรับรูวาการดูดวงนั้นเปนขอเท็จจริงที่ใชในการทํานายและเปน
สิ่งที่สามารถเชื่อถือได อีกทั้งยังรับรูตามผลของปรากฏการณบารนัมทุกประการ
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ดังนั้น การที่กลุมผูใชบริการดูดวงยังนิยมใชบริการดูดวงและอาชีพหมอดูยัง
ดํารงอยูไดในสังคมนั้นเปนเพราะตกอยูภายใตความเชื่อเหลานี้ ซึ่งทําใหเกิด
ความศรัทธาทั้งในคําพูดและคําทํานายของหมอดูเปนอยางมาก ซึ่งสิ่งเหลานั้น
สงผลกระทบทางดานบวกและลบตอผูใชบริการดูดวง
ผลกระทบทางบวก จากการดูดวง ตอตนเอง พบวาทําใหตนเองมีสติ
มีเหตุผล รูจักตัวเองมากขึ้นและทําใหมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้น (รอยละ 30.9)
ตอครอบครัว พบวาชวยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจในสิ่งตางๆ รวมกันของ
ครอบครัวได (รอยละ 37.9) ตอสังคม พบวาอาชีพหมอดูมีอิทธิพลตอความคิด
การกระทําและการตัดสินใจของคนในสังคมไดมากขึ้น (รอยละ 48.7)
ตารางที่ 7 ผลกระทบทางบวกจากการดูดวง
ผลกระทบทางบวกจากการดูดวง

(n= 385)
จํานวน

รอยละ

มีสติ มีเหตุผล รูจักตัวเองมากขึ้น
มีความสุขและความสบายใจมากขึ้น
ทําใหเกิดการตัดสินใจและแกไขปญหาไดตรงจุด
เปนเพื่อนคูคิดในยามที่มีความทุกข
ชวยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจรวมกัน
ชวยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับครอบครัวได
ชวยทําใหธุรกิจ หนาที่ เจริญรุงเรืองขึ้น
ครอบครัวมีความสุข หมอดูคอยใหความชวยเหลือ

208
167
167
131
232
188
105
87

30.9
24.8
24.8
19.5
37.9
30.7
17.2
14.2

คําทํานายมีผลตอการคิดการตัดสินใจ/หาทางออก
ไดรับคําแนะนําที่ถกู ที่ควรจากหมอดู/มีเหตุผล
หมอดูเปนผูเชี่ยวชาญที่คอยใหคําปรึกษา
ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําและปรับตัวได

187
154
147
139

48.7
40.1
38.3
36.2
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ผลกระทบทางลบ จากการดูด วง ต อตนเอง พบว า ทํ า ใหเกิ ด ความ
งมงาย การเชื่อในคําทํานายของหมอดูมากเกินไปกับสิ่งที่ยังมาไมถึงอาจทําให
เกิดการเสพติดได (รอยละ 25.1) ตอครอบครัว พบวาทําใหเกิดความตระหนก
หวาดกลั ว กั บ คนในครอบครั ว ได หากหมอดู ทั ก เรื่ อ งไม ดี (ร อ ยละ 30.2)
ตอสังคม พบวามีแนวโนมที่จะถูกหลอกลวงได เพราะเชื่อคนงาย ขาดการคิด
วิเคราะหและการยับยั้งชั่งใจ (รอยละ 53.5)
ตารางที่ 8 ผลกระทบทางลบจากการดูดวง
ผลกระทบทางลบจากการดูดวง

(n= 385)
จํานวน

รอยละ

ทําใหเกิดความงมงาย เชื่อเกินไปกับสิ่งที่ยังมาไมถึง
ทําใหเสียสุขภาพจิต
ทําใหไมเปนตัวของตัวเองนั่งรอคอยแตโชคชะตา
ทําใหเกิดการฟุงเฟอ ฟุมเฟอย
ไมเกิดผลกระทบ
หวาดกลัวของคนในครอบครัวหากหมอดูทักไมดี
สิ้นเปลืองเงินที่ใชในการดูดวงแตละครั้งที่มีราคาแพง
ครอบครัวถูกมองขาม ไมเห็นความสําคัญ
ไมเกิดผลกระทบ
คนในครอบครัวไมกลาคิด ตัดสินใจที่สําคัญไดเลย

167
161
135
129
74
171
113
102
97
84

25.1
24.2
20.3
19.4
11.1
30.2
19.9
18.0
17.1
14.8

มีแนวโนมที่จะถูกหลอกลวง เพราะเชื่อคนงาย
ทําใหขาดสติ ขาดเหตุผล ในการใชชีวิต
ไมเกิดผลกระทบ
ทําใหเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธต่ํา/โลกสวนตัวสูง
ทําใหเขาสังคมไดยาก เพราะขาดความมั่นใจ

205
122
95
94
83

53.5
31.9
24.8
24.5
21.7
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อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย
มุมมองภาพรวมของการรับรูเกี่ยวกับการดูดวงนั้น ทําใหเห็นวาคนตางๆ
ในสังคมไมวาจะอาชีพ เพศ หรือ อายุ ตางก็มีเรื่องหรือปญหาที่ทําใหเกิดความ
ทุ ก ข ใ จได ทั้ ง สิ้ น สาเหตุ จ ากความเครี ย ดส ว นหนึ่ ง มาจากสภาพการใช ชี วิ ต
ทามกลางความเปนเมืองที่เกิดขึ้นมาจากภาวะและสภาพการใชชีวิต เชน ปญหา
สวนตัว ความโดดเดี่ยว ความรูสึกไมมีความหมาย ความวิตกกังวล และตําแหนง
หนาที่ทางสังคม สภาวการณที่ตองเผชิญการบีบบังคับ ลวนกระตุนใหบุคคลหันมา
ทบทวนการดํารงชีวิตของตนและตระหนักถึงความวิตกกังวลของการดํารงอยูมาก
ขึ้น เมื่อเกิดความหลากหลายขึ้นคนในสังคมก็มีตัวเลือกในการแกไขปญหาเหลานั้น
มากขึ้นตามไปดวย ขึ้นอยูกับวาวิธีการใดจะสอดคลองกับบริบทของตน อยางไรก็
ตามจะเห็นไดวาทางออกที่สําคัญที่สุดเมื่อเกิดปญหา คนจํานวนหนึ่งยังคงพึ่งพิง
และยังใชบริการดูดวงและใชชีวิตเปนไปตามโชคชะตา เพราะเชื่อวาหมอดูคือผูที่
สามารถแกไขปญหาและชวยลดระดับความทุกขที่มีใหลดลงได
ผลจา กการศึ กษาพฤติ กรรมการดู ดวงของคนเมื องในเขต
กรุ งเทพมหานคร สะท อนใหเห็ นถึงความศรั ทธาและคาดหวั งในคํ าพู ดและคํ า
ทํ านายของหมอดู เป นอย างมาก เพราะมี ความเชื่ อและมุ มมองด านการรั บ รู
เกี่ ยวกั บการดู ดวง แนวโน มของผู ใช บริ การดู ดวงนั้ นมองว าการดู ดวงนั้ นเป น
ขอเท็จจริงศาสตรของหมอดูมีการใชหลักสถิติมาอางอิงในการทํานายและเปนสิ่งที่
สามารถเชื่อถือได (รอยละ 82.3) และยังเชื่อตามมาวาการดูดวงยังถือเปนสิ่ง ลี้ลับ
อัศจรรย (รอยละ 73.2) เพราะสามารถรูคําตอบไดลวงหนาตามหลักการทํานาย
ของศาสตรการดูดวงที่มีหลากหลายรูปแบบ
การถอดรหัสการดูดวงจากปรากฏการณบารนัม สะทอนใหเห็นไดวาสิ่ง
ต างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นจากภาวะในสั งคม เช น ความเครี ยด ความโดดเดี่ ยว ความไม
สมหวัง หรือจากปจจัยภายนอก เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งตางๆ เหลานี้ลวนมี
ผลทําใหสภาพจิตใจของคนออนแอ เมื่อเกิดปญหาขึ้นกับตนเองก็ไมสามารถที่จะ
แกไขได จึงทําใหเกิดความกลัวจนไมกลาตัดสินใจหรือแกไขปญหา อยางไรก็ตาม
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สิ่งหนึ่งที่สามารถชวยเสริมสรางกําลังใจใหกับคนเหลานั้นไดคือ การใชบริการดู
ดวง เพื่ อหวั งว าจะได รั บคํ าทํ านายจากหมอดู และให หมอดู ช ว ยแก ไขป ญหา
เหลานั้นได แตหากใชบริการดูดวงมากเกินไปนั้นสามารถสงผลกระทบทางดานลบ
ทั้งคาใชจายในการดูดวง ความถี่ในการดูดวงที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนทําใหเกิด
ความเชื่อในคําทํานายของหมอดูถึงขั้นงมงายไดซึ่งผลการศึกษายังสะทอนใหเห็น
อยางชัดเจนวาการดูดวงที่มากเกินไปทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรม
และทําใหเสียสุขภาพจิต (Dustin, 2012) เชน ขาดความมั่นใจในตนเอง ไมกลาคิด
ตัดสินใจไดดวยตนเอง และไมสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองไดถึงขั้น
นําไปสูภาวะการเสพติดดูดวงได ซึ่งเปนไปตามเกณฑการวัดการเสพติด Griffith’s
“Component” Model (Grall-Bronnec et al., 2015) ซึ่งทําใหคนพบผูที่เสพ
ติดดูดวงคิดเปน (รอยละ 3.9) ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 385 คน
หากพิจารณาถึงประโยชนของการดูดวงนั้นสิ่งที่ทําใหเห็นไดชัดเจนที่สุด
คือ ชวยทําใหหายเครียด คลายความกังวลหดหูลงได (ชาตรี บานชื่น, 2553) อีก
ทั้งยังชวยสรางกําลังใจใหกับผูที่มีความทุกขทางใจลงไดมากกวาครึ่ง สะทอนให
เห็นวาทางออกของทางดับทุกขมีทางเลือกที่หลากหลาย นอกจากใชหลักศาสนา
แลวยังเชื่อวาการดูดวงนั้นทําใหความทุกขใจนั้นลดลงได เห็นไดวาคนสวนมากยัง
ตองการหาที่พึ่งทางจิตใจ สุขภาพทางจิตถือเปนเรื่องสําคัญในการดํารงชีวิต การ
ใหกําลังใจ การสรางขวัญและกําลังใจ การไดรับคําปรึกษา แตสิ่งที่อยูเหนื อ
กําลังใจเหลานั้นคือความศรัทธา การไดรับคําแนะนําจากหมอดู ผูที่ไดชื่อวาเปน
จิตแพทยของสังคมก็สามารถทําใหคนจํานวนหนึ่งมีที่พึ่งทางจิตใจในระยะเวลา
หนึ่งได ถึงแมวาหมอดูจะไมไดรับการรับรองจากสถาบันใดก็ตามที่บอกวาหมอดู
สามารถเป นที่ ป รึ ก ษาได แต ค นส ว นมากก็ นิ ย มปรึ กษาเข าหาหมอดู เพราะ
สังคมไทยยังมองวาการเขาหาจิตแพทยนั้นยังเปนสิ่งที่นากลัว เพราะคิดวาคนรอบ
ขางจะมองวาเปนบุคคลที่มีปญหาทางจิต เปนโรคประสาท ซึ่งจริงๆ แลวเปนเรื่อง
ที่ผิด ดวยเหตุนี้เองทําใหเกิดการอยากดูดวงเพิ่มมากขึ้นความถี่ในการดูดวงที่เพิ่ม
มากขึ้นจนกลายเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นําไปสูการเสพติดดูดวงได

พฤติกรรมการดูดวงของคนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร

223

ขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนีเ้ ปนการสรางความเขาใจตอการรับรูเกี่ยวกับพฤติกรรม
การดูดวงของคนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อความเขาใจตอพฤติกรรมการ
ดูดวงของคนเมือง ผานการศึกษาการรับรูที่เกี่ยวกับการดูดวงผานปรากฏการณ
บาร นั ม (Barnum Effect) ซึ่ งผลการศึ กษาได สะท อนให เห็ นว ามุ มมองของ
ผูใชบริการดูดวงสอดคลองกับผลของปรากฏการณบารนัม (Barnum Effect)
อีกทั้งยังเชื่อวาการดูดวงเปนไปตามหลักขอเท็จจริง (Fact) ยิ่งทําใหเกิดความเชื่อ
ความศรัทธาเพิ่มขึ้น ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนีจ้ ึงเห็นวาควรสรางความเขาใจ
และการรับรูที่เกี่ยวกับการดูดวง โดยผูใชบริการดูดวงควรใชหลักของเหตุในการ
พิจารณาสิ่งตางๆ อยางถี่ถวน รวมไปถึงควรพึงระวังอยาหลงเชื่อกับคําทํานายทาย
ทักของหมอดูจนสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตมากเกินไป เพราะ
ตามปรากฎการณของบารนัม (Barnum Effect) นั้น การทํานายของหมอดูเปน
การทํานายที่ตรงกับจุดออนของจิตใจ ทําใหโอกาสที่หมอดูจะพูดถูกนั้น คลายกับ
การเดาสุม ซึ่งมีโอกาสตรงใจนั้นสูงมาก ดังนั้น ผูใชบริการดูดวงควรสรางมุมมอง
ตอการรับรูใหไดวา การดูดวงเปนเพียงความเชื่อตามหลักสถิติเทานั้น ซึ่งไมใช
ขอเท็จจริงทั้งหมด
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