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บทที่ 1

บทนํ า

ปญหาและความสํ าคัญของปญหา

ในระยะเวลา 30 ปที่ผานมา ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในโลกที่มีการเปลี่ยน
แปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม กาวเขาสูความทันสมัยและเปน
สังคมอุตสาหกรรม (Evers, 1973 : 124 ) ภายใตการสนับสนุนจากธนาคารโลกในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ซึง่เริม่ในป พ.ศ. 2504 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตาม
แผนพัฒนาดังกลาวชวยใหภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงและมี
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางการผลิต         
การกระจายรายได การเงินและการธนาคาร การผลิตระดับอุตสาหกรรม กํ าลังเขามา
แทนที่การผลิตในระดับเกษตรกรรมและขยายตัวจากเขตเมืองเขาสู เขตชนบท มี      
การกระจายความเจริญจากสวนกลางคือ กรุงเทพมหานคร ออกไปสูภูมิภาคและ    
ทองถิ่น มีการพัฒนาเมืองหลักและเมืองรองขึ้นในภูมิภาคตาง ๆ  ของประเทศนับตั้งแต
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525–2529)  เปนตนมา    
การเงินการธนาคารเขามามีบทบาทอยางมากในการดํ ารงชีวิตของคนไทยในปจจุบัน      
(สํ านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, กองประสานการ
พัฒนาเมือง, 2529 : 4-7)

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนกอใหเกิดผลทั้งในดานบวกและดานลบ ทั้งใน
ระดบัจลุภาคและระดับมหภาค สงผลกระทบตอวิถีชีวิต คานิยม ปทัสถาน ประเพณี
และพิธีกรรมตางๆ  อันเปนพื้นฐานของสังคมไทย  ทํ าใหวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยน
แปลงคลอยตามวิถีชีวิตแผนใหมภายใตอิทธิพลของวัฒนธรรมสมัยใหม การเปลี่ยน
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แปลงวิถีชีวิตที่เห็นไดชัดไดแก วัฒนธรรมการบริโภค (consumer culture) หรือบริโภค
นิยม (consumerism)

เมือ่มองยอนหลังสังคมไทยในอดีตกาล จะพบวาสังคมไทยเปนสังคมพึ่งตนเอง
ไดในดานอาหารเพราะเปนสังคมเกษตรกรรมที่ผลิตเพื่อใชบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก 
หากมีผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือน เกษตรกรก็นํ าไปจํ าหนายเพื่อหาราย
ไดเสริม แตเมือ่เกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเขาสูระบบอุตสาหกรรม สังคมไทยกํ าลัง
กาวเขาสูความเปนสังคมแบบใหม คือไดพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรม เขาสูสังคม    
อุตสาหกรรม เร่ิมพึ่งพิงคนอื่นในดานการผลิตอาหาร    มุงการผลิตเพื่อธุรกิจและ      
พานิชยกรรมมากกวาการบริโภคในครัวเรือน ดังนั้นแหลงอาหารของคนไทยจึงแปร
เปลี่ยนไปตามกระแสของสังคมอุตสาหกรรม  กลาวคือ   เปลี่ยนจากการจับหาไลลาใน
เรือกสวน ไร นา ปา เขา กลับกลายมาเปนการซื้อขายในระบบตลาดภายใตระบบ
เศรษฐกิจแบบตลาดหรือแบบทุนนิยม (market economy or capitalism) แมกระทั่งใน
หมูบานชนบท     จากอดีตที่เคยเก็บยอดตํ าลึงขางรั้วบานและจับปลาชอนไดในทุงนา
ของตนเอง    เปลี่ยนมาเปนการซื้อผักตํ าลึงและปลาชอนที่รานขายของชํ าในหมูบานซึ่ง
รับมาจากตลาดใหญในเมือง นอกจากนี้   การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมโลกใน
ปจจุบันที่กํ าลังเดินทางไปสูสังคมขอมูลขาวสาร  (information society) สังคม
เศรษฐกิจใหมและสังคมยุคโลกาภิวัตนลวนมีผลกระทบตอพฤติกรรมบริโภคของคน
ไทยอยางถวนทั่ว เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและแพรกระจาย
ไหลบาเขามามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย ซึ่งผลลัพธที่ไดมีทั้งแงบวก
และแงลบ  (วีณะ   วีระไวทยะ และสงา   ดามาพงษ , 2541 : 30 - 31)

ผูบริโภคยุคปจจุบันเปนมนุษยในยุคโลกาภิวัตน รับรูอะไรตาง ๆ อยางกวาง
ขวางระดับนานาชาติ รสนิยมของมนุษยจะเปนการผสมผสานกันระหวางความทันสมัย
ตามนัยของสังคม อุตสาหกรรมกับการชื่นชมศิลปวัฒนธรรมของชาติของตนเอง        
รสนิยมดังกลาวดจูะเปนลักษณะสองอยางที่นาจะขัดกัน ลักษณะสองประการนี้กลับไป
ดวยกันไดอยางกลมกลืน นั่นคือความชื่นชมในของเกาในศิลปวัฒนธรรม แตเปนคนที่รู
จักแสวงหาเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ทันสมัยระดับโลก ตามกระบวนการโลกาภิวัตน         
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การกระทํ าใดๆ ทีแ่สดงถึงความเปนคนไรวัฒนธรรมจะเปนสิ่งที่นารังเกียจ แตการรูจัก
ยกยองมองหาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพรหรือมาประกอบกับกิจกรรมธุรกิจของตัวเอง 
จะเปนสิ่งที่เปนเสนหของธุรกิจดังกลาวและการสนองภาพพจนแหงอัตตาของผูบริโภค
ยุคใหมไดอยางจริงจัง (เสรี   วงษมณฑา, 2536 : 69) จากรสนิยมดังกลาว คนไทยโดย
เฉพาะอยางยิ่งวัยรุนชอบบริโภคอาหารประเภทฟาสตฟูดและเครื่องดื่มในรานบริการ
ตนเอง  โดยที่อาหารและเครื่องดื่มเหลานั้นเป นผลิตภัณฑจากประเทศสังคม              
อุตสาหกรรม ไดรับการยอมรับวาเปนความโกเกและเปนแฟชั่น พวกเขายินยอมจาย  
คาอาหารในราคาที่สูงมากเมื่อเทียบกับรายไดและสงผลใหเกิดพฤติกรรมการบริโภค
หรือเรียกวา บริโภคนิสัย (จลุสารสิ่งแวดลอม, 2535 : 10 - 12)

ประเด็นสํ าคัญที่นาสนใจคือลักษณะพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชนมุสลิมใน
ปจจบุนักํ าลังเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สะทอนบริโภคนิสัย    ซึง่มนียัทางสังคมแบบ
สงัคมชั้นสูงมากกวาจะเนนอรรถประโยชนหรือคุณคาของอาหารที่บริโภค  การบริโภค
ในลักษณะเชนนี้เปนพฤติกรรมการบริโภคที่มีลักษณะเฉพาะกลุ มซึ่งมีวัฒนธรรม     
การบริโภคคลายกัน เปนพวกหรือกลุมเดียวกัน ( in - group  or  we - group)  แตก
ตางจากกลุมที่มีพฤติกรรมคลอยตามวิถีชีวิตแบบมุสลิมทั่วไป ซึ่งถูกกลุมแรกถือวาเปน
พวกนอกกลุม (out - group or they - group) ไมทันสมัยและดอยกวา
การบริโภคสินคาที่มีสัญญะ (sign) ทางสังคมและวัฒนธรรม เชน การใชเสื้อผาที่มียี่หอ
ดัง (brand name) การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มประเภทฟาสตฟูด การมีรถยนต
ราคาแพงและการมีบานพักตากอากาศ เปนตน เปนพฤติกรรมบริโภคทีมีนัยทางสังคม
มากกวานัยทางเศรษฐศาสตร

ฉะนั้นการอธิบายพฤติกรรมการบริโภคตามนัยเศรษฐศาสตรดั้งเดิม จึงไมเพียง
พอในปจจุบันแตการบริโภคเปนปรากฏการณของมิติที่ มีสัญญะทางสังคมและ      
วฒันธรรม เปนสิ่งที่แสดงสถานภาพครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจ ในเรื่องนี้ มีนัก
วิชาการไดมองภาพของสังคมแหงการบริโภคเปนภาพของสังคมที่เต็มไปดวยการมอม
เมาตัวเองของมนุษยดวยสัญญะภายใตตรรกะที่เนนและแสวงหาความแตกตาง มนุษย
จะอยูทามกลางระบบคุณคามากมายที่สรางสรรคคานิยมหลากหลายที่เปนสัญญะให
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มนุษยไดบริโภคอยางไมมีที่สิ้นสุด  รูปธรรมที่เห็นไดชัดไดแกระบบแฟชั่นซึ่งการออก
แบบเปนการผลิตเพื่อใหบริโภคอยางไมมีที่สิ้นสุด (อธิคม   โกมลวิทยาธร, 2538 : 25 )

เมื่อพิจารณาวฒันธรรมและพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชน
ไทยก็พบวาพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชนมุสลิมมีลกัษณะฟุมเฟอยเกินความจํ าเปน 
เปนบริโภคนิสัยที่สะทอนโลกทัศนหรือชีวทัศนที่เชื่อวาสามัญชนสามารถแสวงหา       
โลกียสุขไดดวยวิธีที่เนื่องดวยกามสุขัลลิกานุโยค คือการหาความสํ าราญแบบสุดๆ    
การบริโภคนิสัยของสังคมไทยในยุคนี้สอดคลองกับบริโภคนิสัยที่เว็บเลน (Thorstein 
Veblen) เรียกวาการบริโภคแบบเปบพิสดาร(conspicuous consumption) ของชนชั้น
เสพสขุแตไมประสงคทํ าหนาที่ในฐานะเปนผูผลิต (the leisure class) ในสังคมอเมริกัน  
(Veblen , 1970 : 32)

ในประเด็นนี้ผูวิจัยมีความสนใจใครศึกษาพฤติกรรมการบริโภคหรือบริโภคนิสัย
ของเยาวชนมุสลิม เพราะเหตุผลดังตอไปนี้

1. ในชวงระยะเวลา 30 ป ที่ผานมาประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจอยางรวดเร็วมีการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาประเทศใหเปนสังคมอุต
สาหกรรม มีผลทํ าใหประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม
ไปดวย  ปรากฏการณดังกลาวมีสวนเกี่ยวของกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค
ของเยาวชนมุสลิมทั้งทางตรงและทางออม

2. วัฒนธรรมการบริโภคเปนวิถีชีวิตของกลุมชนชั้นใหมในสังคมไทยปจจุบัน
มากขึ้นกลายเปนชนชั้นใหมคือชนชั้นที่มีพฤติกรรมการบริโภคแบบตะวันตกที่เรียกวา
ชนชั้นเสพสุข ซึ่งมีสวนสํ าคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม
ไทยที่อาศัยโลกทัศนแบบทุนนิยมเปนตัวกํ าหนดคลายกับวัฒนธรรมการบริโภคของ
สังคมอเมริกันทีเ่ว็บเลน (Veblen, 1970) ไดศึกษาไว

3.  พฤติกรรมการบริโภคของสังคมไทยในปจจุบัน      ไมสามารถอธิบายไดโดย
นยัเศรษฐศาสตรเพียงอยางเดียว แตตองวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคตามนัยทางสังคม
และวัฒนธรรมซึง่สงผลตอวถิชีวีติ คานิยม โลกทัศน ปทัสถาน ประเพณี   เปนตน   จน
กลายเปนแบบแผนหรือวัฒนธรรมการบริโภคแบบใหมซึ่งแตกตางไปจากแบบเดิม
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เมื่อสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่กํ าลังศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  
อิสลามในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต จะพบวามีกลุมเยาวชนมุสลิมกลุมหนึ่งที่ไดรับ
อิทธพิลจากพฤติกรรมการบริโภคตามนัยดังกลาวอยางเห็นไดชัดในโลกปจจุบัน ซึ่งโดย
ธรรมชาติลักษณะนิสัยเฉพาะของเยาวชนนั้น  พวกเขามักแสวงหาอัตลักษณ  (identity)  
คอืลกัษณะหรือวัฒนธรรมเฉพาะกลุมเฉพาะวัย  เพราะเยาวชนเปนวัยชอบสนุก  ชอบ
แสวงหาและชอบวิพากษวิจารณ  เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมวัยรุน (youth culture) มี
ลักษณะเปนวัฒนธรรมยอย (subculture) ที่ตอตานวัฒนธรรมและสังคมดั้งเดิม (ยูอิ  
นากามรูะ, 2539 : 9) เยาวชนเปนผูที่กํ าลังคนหาวาตัวเองเปนใคร ที่เยาวชนคนพบนั้น
ไมใชอัตตาเปนการคบพบแบบแผนการดํ าเนินชีวิตที่มีอยูแลวอันเปนแบบแผนที่ทํ าให
เยาวชนรูสึกวาตนเอง   ผกูพนัอยูดวย   อัตลักษณที่กลาวมานี้ประกอบดวยภาวะทาง
จิตใจที่ถูกครอบงํ าดวยบรบิททางสังคมและวัฒนธรรม  (เสริน   ปุณณะหิตานนท, 2524 
: 22 – 23) กลุมคนที่มีอิทธิพลตอกลุมเยาวชนมุสลิมอีกลุมหนึ่งก็คือ   กลุมเพื่อน  (peer  
group)   ซึง่มีความสํ าคัญตอพัฒนาการทางสังคมของวัยรุน   ลักษณะของกลุมเพื่อน
จะมสีมาชิกสวนใหญเปนเพศเดียวกัน ชอบสรางเอกลักษณประจ ํากลุม เชน การแตงตัว
ใหคลายกับสมาชิกกลุมเดียวกัน อยางไรก็ตาม วัฒนธรรมวัยรุนหรือวัฒนธรรมของกลุม
เพื่อนที่สรางโดยเยาวชน มีลักษณะพิเศษเหมือนกันคือมีความเปนอิสระจากคานิยม
ดัง้เดิมและประเพณีตางๆ (จันทมาศ   ชื่นบญุ, มปป. : 23 – 25)

ในเรื่องนี้ พรพิมล เจียมนาครินทร (2539 : 213 - 214) ตั้งขอสังเกตไดวา  
เครื่องอุปโภคบริโภคหลายอยางในปจจุบันเปนที่นิยมของกลุมวัยรุนเนื่องจากมีการซื้อ
ขายสะดวก  เพราะเด็กเชื่องายและอยูในวัยที่อยากทดลอง เด็กจะมีการเรียนรูและ   
ซมึซบัสิง่เหลานี้มาไวในความคิดไดงาย   ทั้งที่สินคาบางอยางไมจํ าเปนตอชีวิตประจํ า
วัน   แตเปนการสรางรสนิยมที่โกหรูมีระดับหากมีไวใช จึงไมนาแปลกใจที่เด็กวัยรุนจะ
ใสกางเกงยีนสเหมือนที่ดาราใส รับประทานอาหารตามรานอาหารแบบฟาสตฟูดที่
โฆษณาดวยชาวตางประเทศ เด็กสาวตองสระผมดวยแชมพูที่สามารถดึงดูดใจชาย   
สิง่เหลานี้เกิดจากเด็กตองการไดรับความนิยมวาเปนคนที่ทันสมัย ดังนั้น กลุมเยาวชน
จงึเปนกลุมผูบริโภคที่สํ าคัญในปจจุบันและมีบทบาทสูงในดานการตลาด   สุทธิพันธ จิ
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ราธิวัฒน  (2531 : 57 – 74) กลาววา วัฒนธรรมของเยาวชนเหลานี้ขึ้นอยูกับปรากฏ
การณทางการบริโภคของสังคมสวนหนึ่งซึ่งเกิดจากกระบวนการเลียนแบบ (imitation 
process)

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะศึกษาพฤติกรรมบริโภคเสื้อผามือสองของนักเรียน
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาที่เลือกซื้อและเลือกใชเสื้อผามือสอง ที่มีขายตามตลาดนัด
ตางๆและรานขายเสือ้ผาทั่วไปใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน นอกจากนี้ตลาด
เสื้อผามือสองยังเปนแหลงรวบรวมเสื้อผาหลากหลายยี่หอที่ราคาถูกจึงเปนที่นิยม
สํ าหรับเยาวชนนักเรียนมุสลิมที่นิยมการแตงกายดวยเสื้อที่มีระดับทั้งที่ยังไมมีรายได
ประจํ ายังเปนนักเรียนยิ่งไปกวานั้นเสื้อผาที่มียี่ห อแมเปนเสื้อผามือสองสะทอน
สัญลักษณที่สามารถบงบอกถึงความแตกตางระหวางเยาวชนมุสลิมที่นิยมใชเสื้อผา 
มือสองและกลุมที่ไมไดใชเสื้อผาดังกลาว จึงนับไดวาเสื้อผามือสองเปนสินคาประเภท
หนึ่งที่มีนัยสํ าคัญที่สะทอนวัฒนธรรมและพฤติกรรมบริโภคนิยมของเยาวชนมุสลิมที่
เปนนักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

วัตถุประสงคของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผามือสองของเยาวชนมุสลิมทีเ่ปนนักเรียน
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อ.สายบุรี จ.ปตตานี
2. เพื่อศึกษากลไกหรือกระบวนการทางสังคมที่เสริมสรางพฤติกรรมการบริโภค     
การบริโภคนิสัยของเยาวชนมุสลิมดังกลาว

ประพจนหลักในการศึกษา

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งประพจนหลักเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้
1. พฤติกรรมการบริโภคเสื้อผามือสองสะทอนอัตลักษณในการบริโภคที่มีนัยทาง
สังคมทีไ่ดรับอิทธิพลจากวฒันธรรมของชนชั้นเสพสุข
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2. กลไกหรือกระบวนการทางสังคมโดยกลุมอางอิงเสริมสรางพฤติกรรมการบริโภค
เสื้อผามือสองของเยาวชนมุสลิมทีเ่ปนนักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. ทํ าใหทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคหรืออัตลักษณในการบริโภคเสื้อผามือสองของ
เยาวชนมุสลิมที่เปนนกัเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
2. ทํ าใหทราบถึงกลไกหรือกระบวนการทางสังคมที่เสริมสรางพฤติกรรมการบริโภค
เสื้อผามือสองของเยาวชนมุสลิมที่เปนนักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผามือสองของ
เยาวชนมุสลิมในโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา   ต ําบลตะลุบัน    อํ าเภอสายบุรี   
จงัหวัดปตตานี     ภายใตกลไกหรือกระบวนการทางสังคมโดยกลุมอางอิง เนื่องจากผู
วิจัยสังเกตเห็นวานักเรียนมีพฤติกรรม การบริโภคหรือบริโภคนิสัยที่สะทอนอัตลักษณ
การบริโภคที่มีนัยทางสังคมและวัฒนธรรมของชนชั้นเสพสุขคลอยตามระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาดหรือทุนนิยมยิ่งขึ้นตามลํ าดับ ขอเท็จจริงหรือปรากฏการณดังกลาวชี้วา 
เยาวชนมุสลิมถูกปลูกฝงวัฒนธรรมบริโภคนิยม โดยอาศัยกระบวนการทางสังคมหรือ
สังคมกรณ (Socialization)  ซึง่จะมผีลทํ าใหเยาวชนมุสลิมกลายเปนผูที่มีอัตลักษณ
แบบผูบริโภคนิยมมากวาผูผลิตในอนาคต ยิง่ไปกวานั้น ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของ
เยาวชนมาเปนระยะๆ ไมนอยกวาครึ่งทศวรรษและติดตามดูพฤติกรรมดังกลาวทั้งใน
สถานศกึษาที่ผูวิจัยมีสวนเกี่ยวของและตลาดสินคามือสองในเขตจังหวัดปตตานี ยะลา
และนราธิวาส อนึ่งนักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยามีมาตาปตุภูมิในเขต 3 จังหวัด  
โดยขอเท็จจริงและเหตุผลบางประการผู วิจัยจึงเลือกกลุ มประชากรตัวอยางจาก        
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โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ทั้งนี้จะทํ าใหการเก็บขอมูลโดยการสังเกตและ              
การสัมภาษณดํ าเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

นิยามศัพทเฉพาะ

1.  เยาวชนมุสลิม หมายถึง เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งในที่นี้หมายถึง นักเรียน
ชายที่กํ าลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4, 5, 6 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ต.ตะลุบัน 
อ.สายบุรี  จ.ปตตานี
2.  กลุมอางอิง หมายถึง กลุมที่บุคคลยึดถือวาเปนตนแบบของนักเรียนโรงเรียนสายบุรี
อิสลามวิทยา โดยพยายามเรียนรูและปฏิบัติตามปทัสถานของกลุมนั้นๆ ซึ่งในที่นี้
หมายถึงกลุ มอางอิงของเยาวชนมุสลิมที่โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ต.ตะลุบัน        
อ.สายบุรี จ.ปตตานี
3. พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง กระบวนการตัดสินใจในการบริโภคเสื้อผามือสอง
โดยการเลือกซื้อ และเลือกใชสินคาดังกลาวที่สะทอนวัฒนธรรมของชนชั้นเสพสุข
4.  อัตลักษณในการบริโภค หมายถึง บริโภคภาพลักษณของสินคาโดยใหความสํ าคัญ
ที่ประโยชนใชสอยของสินคา แตไมมองที่คานิยมหรือสัญลักษณทางสังคมที่ผานการใช
สินคามือสอง
5. กลไกหรือกระบวนการทางสังคม หมายถึง การปฎิสัมพันธทางสังคมทีเ่สริมสรางให
เกิดพฤติกรรมการบริโภคภายใตอิทธิพลของกลุมอางอิง
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