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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใช
เปนแนวทางในการศึกษากระบวนการทางสังคมที่เปนกลไกทางสังคมเอื้อตอการใหเกิด
พฤติกรรมบริโภคนิยมของเยาวชนมุสลิมที่เปนนักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา   
อ.สายบุรี จ.ปตตานี แบงออกเปน 2 สวนดังนี้

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค (Consumer Behavior)

          แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคมีประเด็นเกี่ยวของกับการศึกษาดังตอไปนี้

1. ความหมายของพฤติกรรมการบริโภค
จากกการศึกษาความหมายของพฤติกรรมการบริโภค ไดมีนักวิชาการ

หลายทานไดใหความหมายในลักษณะเดียวกัน เชน เอ็งเกิล แบล็คเวลลและไมเนียรด 
(Engle, Blackwell,  and Miniard, 1990 : 3), สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา 
(American Marketing  Association = AMA), ลูดันและบิตตา (Loudon and 
Bitta,1988 : 4), ชิฟฟแมนและคานุค  (Schiffman  and  Kanuk,1991  :   5),     ธงชัย
สันติวงษ (2533 : 29) และ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2537 : 29)  สามารถสรุปไดดังนี้พฤติ
กรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหา  การซื้อ  การใช   การประเมินผลและการใชสอยผลิต
ภัณฑและบริการ  ซึ่งทราบวาจะสนองความตองการของผูบริโภค    พฤติกรรมผูบริโภค
เปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมมนุษย  ซึ่งอธิบายพฤติกรรมมนุษยวา  กระบวนการทั้งหมด
ของบุคคลที่ มีการปฏิบัติตอกันและกันภายใตสิ่งแวดลอมที่พฤติกรรมผูบริโภค      
หมายถึง “การตัดสินใจทั้งหลายและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของบุคคลที่
เกี่ยวของเฉพาะกับการซื้อและการใชสินคา เศรษฐกิจและการบริการ (ผลิตภัณฑ)    
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เทานั้น จะเห็นวาพฤติกรรมผูบริโภคมีลักษณะการมองพฤติกรรมมนุษยที่แคบกวาคือ 
จะพิจารณาเฉพาะพฤติกรรมมนุษยที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับตลาดเทานั้น    คํานิยาม
ดังกลาวเปนกรอบในการอธิบายพฤติกรรมการบริโภคสินคามือสองของกลุมประชากรที่
นํามาศึกษาครั้งนี้ชวยใหผูวิจัยกําหนดคํานิยามศัพทดังแสดงไวขางตน

2. การจําแนกกลุมผูบริโภค
บุคคลจะมีความกลาหรือไมกลา มีความพรอมหรือไมพรอมของบุคคลในการที่

จะทดลองบริโภคผลิตภัณฑใหมนั้นมีไมเทากัน     แตถาแบงผลิตภัณฑออกเปนหมวด
หมูแลวจะพบวา ผลิตภัณฑแตละประเภทมักจะมีนักบริโภคที่กลาทดลองใชหรือบุกเบิก 
และผูบริโภคที่ยอมรับผลิตภัณฑไดเร็ว จากนั้นจึงจะมีกลุมที่บริโภคชาหรือลาหลัง  หรือ
ถาจะกําหนดเอาความไวในการยอมรับผลิตภัณฑใหมมาเปนเกณฑในการจําแนกกลุม
ผูบริโภค  เราอาจแบงออกไดเปน 5 กลุม (สุปญญา   ไชยชาญ, 2542 : 132 - 133)      
ดังตอไปนี้

1) กลุมนักริเริ่ม  (innovator)  เปนกลุมผูบริโภคที่มีความกลา  กลาได  
กลาเสีย  กลาเสี่ยง ชอบทดลองของใหมอยูเสมอ บางคนรูสึกเสียหนาถาบริโภคผลิต
ภัณฑใหมชากวาคนอื่น ๆ จึงเปนกลุมที่ยอมรับผลิตภัณฑใหมไดเร็วที่สุด คนกลุมนี้จะมี
อํานาจซื้อสูงสนับสนุนอยูดวย โดยเฉลี่ยแลว กลุมนักริเริ่มจะมีจํานวนประมาณ 2.5% 
ของผูบริโภคทั้งหมด

2) กลุมยอมรับเร็ว (early adopter) เปนกลุมผูบริโภคที่มีสถานภาพ
เปนผูนําทางความคิดในสังคมที่เปนสมาชิกอยู สมาชิกอื่น ๆ ใหความเชื่อถือคนกลุมนี้
ยอมรับผลิตภัณฑใหมไดเร็ว (ไมถึงกับที่สุด) และมีอํานาจซื้อสูงสนับสนุนเหมือนกลุม  
นักริเร่ิม แตก็มีความรอบคอบมากกวา กลุมยอมรับเร็วจะมีจํานวนประมาณ 13.5% 
ของผูบริโภคทั้งหมดและเรียกอีกชื่อหนึ่งวากลุมนําสมัย

3) กลุมทันสมัย (early majority) เปนกลุมที่ยอมรับผลิตภัณฑใหมได
เร็วกวาอัตราเฉลี่ยของผูบริโภคทั้งหมด   แตไมถึงกับริเริ่มหรือนําสมัย   สถานภาพใน
สังคมไมถึงกับเปนผูนําทางความคิดในสังคมที่เปนสมาชิกอยูเปนคนดัง คือมีคนรูจัก 
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แตอาจไมเชื่อถือ มีอํานาจซื้ออยูในระดับปานกลางคอนขางสูง มีความละเอียดรอบ
คอบ กลุมทันสมัยนี้ ชื่อในภาษาอังกฤษที่วา majority ก็บอกอยูแลววามีจํานวนมาก 
ประมาณ 34% ของผูบริโภคทั้งหมด

4)  กลุมตามสมัย (late majority) เปนกลุมที่ยอมรับผลิตภัณฑใหมไดใน
อัตราเทากับความเร็วโดยเฉลี่ย มีลักษณะเฉพาะคือ เปนคนขี้สงสัย  ตองใหแนใจเสีย
กอนวาผลิตภัณฑใหมนั้นสรางความพึงพอใจใหไดจริง จึงตองรอดูปฏิกิริยาของกลุมทัน
สมัยเสียกอนวาพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑใหมหรือไม ถาเห็นกลุมทันสมัยพอใจ 
กลุมตามสมัยจึงจะยอมซื้อ กลุมตามสมัยนี้มีจํานวนประมาณ 34% ของ   ผูบริโภค   
ทั้งหมด

5)  กลุมลาสมัย (laggard) เปนกลุมที่ยอมรับผลิตภัณฑใหมไดชาที่สุด 
เปนกลุมคนที่ถูกลอมกรอบไวดวยประเพณีปฏิบัติที่ยึดมั่นอยูภายในกลุมลาสมัยดวย
กัน หากแหวกแนวออกไปยอมรับผลิตภัณฑใหมไดเร็วกวาจะรูสึกวามีความผิด คนกลุม
นี้จะยอมรับผลิตภัณฑใหมก็ตอเมื่อเห็นวาคนกลุมอ่ืน ๆ ยอมรับสืบทอดกันมานานแลว
เสียกอน กลุมลาสมัยนี้มีจํานวนประมาณ 16%  ของผูบริโภคทั้งหมด

ผูวิจัยสามารถนําแนวคิดดังกลาวมาสรางตัวแปรและตัวชี้วัดเพื่ออธิบายพฤติ
กรรมการบริโภคในลักษณะตางๆของกลุมประชากรที่ศึกษาเพราะพฤติกรรมการบริโภค
หรือบริโภคนิสัยถูกสรางขึ้นภายใตกระบวนการหรือกลไกทางสังคมที่แตกตาง ดังแสดง
ไวในแผนภาพ ที่ 3

แนวคิดเกี่ยวกับกลุมอางอิง (Reference Group)

1.  ความหมายของกลุมอางอิง
กลุมอางอิงเปนกลุมที่มีอํานาจและมีความสามารถในการใชอิทธิพลตอพฤติ

กรรมของบุคคล  กลุมอางอิงอาจจะเปนกลุมซึ่งบุคคลไดเปนสมาชิกจริง ๆ  หรืออาจจะ
เปนกลุม  ซึ่งบุคคลปรารถนาที่จะสังกัดก็ได  แตลักษณะที่เดนและสําคัญของกลุม   
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อางอิงก็คือ เปนกลุมที่การแสดงออกตาง ๆ และลักษณะเกี่ยวกับทัศนคติถูกบุคคลอื่น
เอาอยาง กลุมอางอิงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลอื่น

กลุมอางอิงในความหมายทางสังคมวิทยามีหลากหลาย เชน  สมิธ (Smith อาง
ใน  Thomas, 1977 : 184)  เชรีฟและเชรีฟ (Sherif and Sherif, 1968 : 107), เมอตัน
และรอสซี   (Merton  and  Rossi   อางใน  Eleanor, 1958 : 24)  โดยสรุปแลว  กลุม
อางอิงหมายถึง  หนวยทางสังคมที่บุคคลทั่วไปตองอาศัยเปนมาตรฐานและตองการ
เทียบเคียงเพื่อใหความหมายแก พฤติกรรมที่เขากระทําและประเมินการกระทําของ  
ตนเอง ผูวิจัยสามารถประยุกตใชแนวคิดโดยนัยดังกลาวเปนฐานในการศึกษากลไกทาง
สังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมบริโภคนิยมของเยาวชนมุสลิม นักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลาม
วิทยา

2. ประเภทของกลุมอางอิง
อดุลย  จาตุรงคกุล  (2543 : 418)  ไดแบงชนิดของกลุมอางอิงไวดังนี้

1)  กลุมปฐมภูมิกับกลุมทุติยภูมิ (primary  versus  secondary)
1.1)  กลุมปฐมภูมิ คือ  กลุมทางสังคมที่มีขนาดเล็กเพียงพอที่จะ

ทําใหความสัมพันธไมจํากัดแบบตัวตอตัว   มีความผูกพันกันเหนียวแนน   และมีการจูง
ใจใหรวมกัน  สมาชิกจะมีความเชื่อและพฤติกรรมเหมือน ๆ กัน  เชน  กลุมครอบครัว  
เพื่อน  เพื่อนรวมงาน  เปนตน  กลุมนี้สมาชิกปฏิบัติตอบตอกันเปนประจําทั้งพบหนา
กันและสัมพันธกันอยางไมเปนทางการ

1.2)  กลุมทุติยภูมิ คือกลุมทางสังคมที่มีความสัมพันธแบบตัว
ตอตัวเชนกัน  แตไมบอยมากนัก  มีความเหนียวแนนของกลุมนอยกวา  มีอิทธิพลตอ
ความคิดและพฤติกรรมนอยกวา  เชน กลุมอาชีพ  สหภาพแรงงาน  องคการชุมชน      
กวนตีกอลฟ กลุมชอปปง  (ไปนานๆ ครั้ง)  เปนตน

2)  กลุมยอมรับการเขาสังคมกับกลุมหนีสังคม (aspirational versus
dissociative)
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2.1)  กลุมยอมรับการเขาสังคม  คือ  กลุมที่สมาชิกไดมีการยอม
รับและอยากที่จะเขารวมกลุมดวยบรรทัดฐานคานิยมและพฤติกรรมของบุคคลหนึ่ง ๆ 
ทําใหแตละบุคคลในกลุมมีแรงดลใจที่จะปฏิบัติตามและทําตนใหสอดคลอง  การเปน
สมาชิกของกลุมไมไดเปนรูปแบบที่ชัดเจน  อาจแบงยอยไดดังนี้

2.1.1) กลุมคาดหวังจะติดตอกันนาน  (anticipatory  
aspiration  group)  เปนที่คาดหวังของบุคคลวาจะติดตอกันในอนาคตอันยาวนาน  
มักมีการติดตอโดยตรงเชนกลุมผูบริหารชั้นสูง

 2.1.2) กลุมที่ปรารถนาจะใชสัญลักษณ  (symbolic  
aspiration  groups)  บุคคลนิยมชมชอบกลุมแตไมตองการเปนสมาชิกตองการับความ
เชื่อและทัศนคติของกลุม  ตองการเลียนแบบ เชน ชอบนักฟุตบอลทีมชาติ  เลยใชเสื้อมี
ตราทีมชาติแตเวลาทีมชาติขาดผูเลนไมยอมสมัครเขาไปแทน

2.2) กลุมหนีสังคม  คือ  กลุมของบุคคลที่ไมตองการเขารวมอยู
ในกลุมและหลีกเลี่ยงออกจากกลุมนั้น ๆ

3)  กลุมทางการกับกลุมไมเปนทางการ (formal  versus  informal)
3.1)  กลุมทางการ  คือ   กลุมที่สมาชิกขององคกร   โครงสราง

องคการ  ระบุเปนลายลักษณอักษรชัดเจน  เชน  องคการ  บริษัท  หาง  ราน  ฯลฯ
3.2)  กลุมไมเปนทางการ   คือ   กลุมที่รวมตัวกันบนพื้นฐานของ

ความเปนเพื่อน การรวมงาน ความสนใจที่เหมือนกัน  ไมมีขอกําหนดสมาชิกองคการ
เปนลายลักษณอักษร

จากแนวคิดเกี่ยวกับกลุมอางอิง ผูวิจัยสามารถนําแนวคิดนี้มาเปนแนวทางใน
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชนที่อยูภายใตอิทธิพลของกลุมอางอิง



14

แนวคิดเกี่ยวกับการเลียนแบบ

1.  ความหมายของการเลียนแบบ
ฮารเวย   (Harvey  , 1964 - 1968 : 130)   ไดใหความหมายไววา การเลียน

แบบ (imitation) หมายถึง การกระทําที่เอาอยางจากคนอื่น เปนกระบวนการที่ถูกเรา 
(และชี้แนะ) โดยไดเห็นสิ่งนั้นมากอน สวนฮาเวิรด  (Haward, n.d. : 132)   ไดให  
ความหมายไววา  การเลียนแบบเปนกระบวนการของการทํา  ซึ่งเกิดจากการสังเกต
พฤติกรรมที่เห็นจากคนหรือสัตวอ่ืน   ดังนั้นอาจสรุปไดวา การเลียนแบบ หมายถึง พฤติ
กรรมเอาอยางภายใตกระบวนการที่ถูกเราและชี้แนะซึ่งเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมที่
เห็นจากคนหรือสิ่งแวดลอม

2. ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม
เมื่อพิจารณาตามลักษณะการเลียนแบบจะพบวาการเลียนแบบของบุคคลมิได

เกิดจากการเสริมแรงโดยตรง  แตเกิดจากแรงจูงใจที่จะเลียนแบบใหเหมือนตัวแบบตาม
ที่สังเกตเห็นและคิดวาเมื่อตนเองมีพฤติกรรมเหมือนกันตัวแบบแลวจะไดรับการเสริม
แรงเชนเดียวกับตัวแบบ  ซึ่งทําใหเกิดความพึงพอใจจึงทําใหเกิดการเลียนแบบขึ้น และ
มักจะเลียนแบบจากผูใกลชิด  ผูเคยใหความรัก ความอบอุนแกตน หรืออาจเกิดจาก
การเลียนแบบคนแปลกหนาดวยก็ได

แมวาบันดูราจะกลาวถึงความสําคัญของการเสริมแรงบวก  วามีผลตอ       
พฤติกรรมที่ผูเรียนเลียนแบบตัวแบบ  แตความหมายของความสําคัญของการเสริมแรง
นั้นแตกตางกันกับของ     สกินเนอร (Skinner) ในทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทํา 
(operant conditioning) กลาวคือ     การเสริมแรงในทฤษฎีการเรียนรูในการสังเกตเปน
แรงจูงใจที่จะทําใหผูสังเกตแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ แตการเสริมแรงในทฤษฎี
การวางเงื่อนไขแบบการกระทํานั้นการเสริมแรงเปนตัวที่จะทําใหความถี่ของพฤติกรรม
ที่อินทรียไดแสดงออกอยูแลวใหมีเพิ่มขึ้น  อีกประการหนึ่งในทฤษฎีการเรียนรูดวย   
การสังเกต  ถือวาความคาดหวังของผูเรียนที่จะไดรับรางวัลหรือผลประโยชนจากพฤติ



กรรมที่แสดงเหมือนกับตัวแบบ เปนแรงจูงใจที่ทําใหผูสังเกตแสดงออก แตสําหรับการ
วางเงื่อนไขแบบการกระทํา  การเสริมแรงเปนสิ่งที่มาจากภายนอก จะเปนอะไรก็ไดไม
เกี่ยวกับตัวของผูเรียน (สุจิตรา  ศรีประสิทธิ์, 2534 : 12)

3.  ขั้นของการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ
บันดูรา (Bandura, อางใน สุจิตรา  ศรีประสิทธิ์, 2534 : 15) กลาววา  การเรียน

รูโดยการเลียนแบบมี 2 ขั้นตอน คือ
1)  ขั้นการไดรับมาซึ่งการเรียนรู (acquisition) ทําใหสามารถแสดง พฤติกรรม

ได
2)  ขั้นการกระทําหรือการแสดง (performance) ซึ่งอาจจะกระทําหรือไมกระทํา

ก็ได  ทั้ง 2 ขั้นตอน สามารถแสดงดวยแผนภาพ 1 ไดดังนี้

แผนภาพ 1  ขั้นตอนของการไดรับมาซึ่งการเรียนรู

ตัวแบบ
(Input)

ที่มา   : สุรางค  โควตระกูล , 2533 : 170

ความใสใจเลือกสิ่งเรา
(Selective Attention)
การเขารหัส
(Coding)
15

การจดจํา
(Retention)
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แผนภาพ 1 เปนการแสดงสวนประกอบของการเรียนรูขั้นการรับมาซึ่งการเรียนรู  
จากแผนผังจะเห็นวา สวนประกอบทั้ง 3 อยางของการรับมาซึ่งการเรียนรูเปนกระบวน
การทางสติปญญา (cognitive process) กลาวคือ  ผูเลียนแบบจะตองมีความใสใจใน
การเลือกสิ่งเรา (selective attention) ผูเลียนแบบจะตองรับรูพฤติกรรมที่สําคัญของผูที่
เปนตัวแบบแลวนํามาเขารหัส (coding) หลังจากนั้นจะบันทึกสิ่งที่ตนสังเกตจากตัว
แบบไวในความทรงจําระยะยาว  จึงจะนําไปสูขั้นตอนที่ 2 ของการเรียนรู คือ ขั้นการ
กระทํา  ดังแผนภาพ 2

แผนภาพ 2 :  ขั้นของการเรียนรูโดยการเลียนแบบ (ขั้นที่ 1 + ขั้นที่ 2 )

         ขั้นที่ 1      ขั้นที่ 2

ที่มา  :  สุรางค  โควตระกูล , 2533 : 170

แผนภาพ 2 แสดงขั้นการกระทํา  หรือขั้นการแสดงออก  บุคคลแสดงออก  
อยางไรหรือไมนั้นขึ้นอยูกับผูเรียน  เชน ความสามารถทางดานรางกาย  ทักษะตาง ๆ ที่     
จําเปนรวมทั้งความคาดหวังที่จะไดรับการเสริมแรง  ซึ่งเปนการจูงใจใหผูเรียนเกิดการ
เลียนแบบได

ส่ิงเราหรือ
การรับเขา

(Input)

บุคคล
(Person)

พฤติกรรมตอบสนอง
หรือการสงออก

(Output)
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4. ประเภทของตัวแบบ
บันดูรา (Bandura, 1977 : 40-51 ) ไดแบงตัวแบบได 2 ชนิด คือ

1) ตัวแบบที่มีชีวิตจริง   (live model)    หมายถึง  ตัวแบบที่มีชีวิต   ซึ่ง 
ผูสังเกตสามารถปฎิสัมพันธหรือสังเกตโดยตรง ไมตองผานสื่อหรือสัญลักษณอ่ืน

        2) ตัวแบบสัญลักษณ (symbolic  model) หมายถึงตัวแบบที่บุคคลสังเกต
ผานสื่อหรือสัญลักษณ  เชน  ตัวแบบที่ปรากฏตามการบอกเลา  ในหนังสือ  แถบบันทึก
ภาพ  หรือผานทางสื่อมวลชนตาง ๆ เชน โทรทัศน  วิทยุ หนังสือ เปนตน

5. กระบวนการเรียนรูจากตัวแบบ
บันดูรา (1977 : 22-29 อางถึงใน สุจิตรา ศรีประสิทธิ์, 2534 : 11-12) ไดกลาว

วา กระบวนการเรียนรูพฤติกรรมของมนุษยนั้นเปนกระบวนการที่มีความสลับซับซอน
กระบวนการเรียนรูจากตัวแบบประกอบไปดวยกระบวนการที่สําคัญ 4 ประการ คือ

1) กระบวนการใสใจ (attention process) บุคคลจะไมสามารถเรียนรูได
เลยถาขาดความใสใจ และขาดการรับรูสิ่งที่ตัวแบบแสดงออกมา สิ่งที่มีอิทธิพลตอ
กระบวนการใสใจนี้มีอยู 2 ประการ คือ

1.1)  ลักษณะของตัวแบบ  ตัวแบบที่มีความเดนชัดจดจําได
งาย มีความดึงดูดใจสูง  มีความซับซอนของพฤติกรรมนอยจะทําใหผูสังเกตใสใจได
มาก  นอกจากนั้นพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดงออกมามีประโยชนตอผูสังเกต  จะโนมนาว
จิตใจผูสังเกตใหใสใจไดมากขึ้น

    1.2)   ลักษณะของผูสังเกตตองประสาทรับรู การกระทําของ  
ตัวแบบที่ดี มีระดับความตื่นตัวในการใสใจพฤติกรรมของตัวแบบนั้น ขณะสังเกตจึงเกิด
การรับรูที่ถูกตองแมนตรง

2) กระบวนการจํา (retention) เปนการรวบรวมรูปแบบพฤติกรรมของ
ตัวแบบที่ไดสังเกตเห็นทุกครั้ง แลวนํามาวางรูปแบบใหเดนชัดขึ้น การจําจะเปนใน    
รูปแบบของสัญลักษณซึ่งเปนมโนภาพหรือภาษา  การจําในลักษณะนี้จะจําไดงายและ
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คงทนกวา  สวนการฝกฝนโดยการทบทวนในใจหรือโดยการกระทําจริง จะสงเสริมใหจํา
พฤติกรรมของตัวแบบไดดียิ่งขึ้น

3) กระบวนการทําตามโดยการแสดงออกทางกาย (motor  reproduction
process) เปนกระบวนการที่ผูสังเกตดัดแปลงสัญลักษณจากการจํามาเปนการกระทํา
ที่เหมาะสมจะเนนถึงความสามารถและความพรอมทางรางกายในการกระทําตามตัว
แบบ  อุปสรรคของการกระทําทางกายคือ การดัดแปลงสัญลักษณใหมาเปนการกระทํา
ที่ เหมาะสมนั้นทําไดยากมากในระยะแรกแตเมื่อทราบถึงขอบกพรองระหวาง
สัญลักษณกับการดัดแปลงใหเปนพฤติกรรม  จะชวยใหการกระทําตามตัวแบบใน
โอกาสตอไปถูกตองมากยิ่งขึ้น

4) กระบวนการจูงใจ (motivation process) เปนการจูงใจให               
ผูเลียนแบบแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบที่ตนสังเกต  เนื่องจากความคาดหวังวาการ
เลียนแบบและนําประโยชนมาให เชนการไดรับแรงเสริมหรือรางวัลอาจจะนําประโยชน
บางสิ่งบางอยางมาใหรวมทั้งการคิดวาการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบจะทําใหตน
หลีกเลี่ยงปญหาได

โดยสรุป กระบวนการในการเรียนรูดวยการสังเกตหรือการเรียนรูจาก       ตัว
แบบตองประกอบดวยองคประกอบทั้ง   4   ประการดังกลาวมาแลว   พฤติกรรม    การ
เลียนแบบที่สมบูรณจะเกิดขึ้นไดก็ดวยการจัดวางรูปแบบองคประกอบของ        การ
เรียนรูจากตัวแบบไดอยางเหมาะสมโดยการกระตุนใหผูเรียนสนใจตัวแบบอยางแทจริง  
จนสามารถจดจําและสรางสัญลักษณแทนพฤติกรรมของตัวแบบได ประกอบกับการจูง
ใจอยางเหมาะสมและเพียงพอจะทําใหพฤติกรรมการเลียนแบบจากการสังเกตตัวแบบ
เปนไปดวยดี

6. องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูโดยการเลียนแบบ
การเรียนรูโดยการสังเกตจากตัวแบบนั้นจะไดผลมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ 

องคประกอบหลายประการดวยกัน ดังที่อัจฉรา  ธรรมาภรณ (2531 : 92-94) ไดสรุปถึง
องคประกอบเหลานั้นไวดังตอไปนี้
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1) คุณสมบัติของตัวแบบ  ตัวแบบที่มีลักษณะสถานภาพทางสังคมสูงเปน     
คนเดนมีเกียรติยศมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับของคนโดยทั่วไป มีความสามารถ         
ความชํานาญพิเศษเฉพาะดาน ตัวแบบที่มีลักษณะเหลานี้จะมีอิทธิพลมาก   สามารถ
ดึงดูดความสนใจจากบุคคลอื่นไดมากกวาตัวแบบที่มีลักษณะตรงกันขามกันที่กลาวมา
แลว    นอกจากนี้ยังพบวาผูเรียนจะเลียนแบบพฤติกรรมจากตัวแบบที่มีลักษณะอบอุน 
ใจดี  มากกวาตัวแบบที่มีลักษณะตรงกันขาม

2)  ความคลายคลึงกันระหวางบุคคลที่ใชเปนตัวแบบและผูสังเกตในดานตางๆ 
เชน อายุ  เพศ  รวมทั้งระดับความสามารถ   การเลียนแบบจะนอยลงตามระดับความ
แตกตางกันระหวางตัวแบบและผูสังเกต

3) การใชตัวแบบอาจใชไดทั้งตัวแบบชีวิตจริง  หรือตัวแบบในภาพยนตรก็ได  
ตัวแบบในภาพยนตรอาจจะเปนคนหรือเปนตัวการตูน  ตุกตาหรือสัตว แตพบวา       
ตัวแบบที่เปนคนจริงๆ จริงจะมีอิทธิพลตอการเรียนรูประเภทนี้มากกวา

4) ชนิดของพฤติกรรม พฤติกรรมที่มีลักษณะซับซอนจะเลียนแบบไดยาก ตอง
ใชการสังเกตหลาย ๆ ครั้ง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกาวราวรุนแรงทั้งหลายจะถูก
เลียนแบบไดงายและรวดเร็ว

5)  ผูเรียนจะเลียนแบบวิธีการตามมาตรฐานการใหรางวัลกับตนเองจากตัวแบบ
6) ถาผลของพฤติกรรมที่ตัวแบบไดรับ หรือผลกรรม (consequence)  ออกมา

ในทางที่นาพึงพอใจ   เด็กยอมอยากเลียนแบบเพื่อใหไดผลที่นาพึงพอใจนั้นบาง  เชน 
การที่ตัวแบบไดรับเปนการลงโทษ   การไมไดรับการยอมรับ   ความไมสนใจของคน
รอบขางคําตําหนิ ฯลฯ พฤติกรรมที่ไดรางวัลจะถูกเลียนแบบมากกวาพฤติกรรมที่แสดง
ออกไปแลวไดรับการลงโทษ

7) ควรมีการสอนหรือใหคําแนะนํากับผูเรียนกอนที่จะใหดูตัวแบบแสดง     
พฤติกรรมเพื่อการสรางแรงจูงใจใหเกิดความสนใจที่จะเรียนรูพฤติกรรมที่ถูกตองของ
ตัวแบบ   นอกจากนี้ยังพบวาผูเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบหาก
มีตัวลอ (Incentive) เชน ถาเลียนแบบไดเหมือนมากก็จะไดรับรางวัลมาก

8) รางวัลและการลงโทษ  สงผลตอการปฏิบัติหรือการกระทําหลังจากผูเรียน
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เปลี่ยนพฤติกรรม   โดยการเลียนแบบพฤติกรรมตามตัวแบบแลวไดรับรางวัลหรือ
ผลกรรมที่เขาพึงพอใจ เขาก็จะเพิ่มอัตราการแสดงพฤติกรรมนั้น

9) การจัดใหตัวแบบไดรับผลกรรมที่แตกตางกันอยางชัดเจนโดยการไดรับ
รางวัลเมื่อแสดงพฤติกรรมกรรมแบบหนึ่ง  และไดรับการลงโทษเมื่อแสดงพฤติกรรมอีก
แบบหนึ่ง ทําใหผูเรียนสามารถจําแนกไดวาควรจะเลียนแบบพฤติกรรมใด

จากองคประกอบดังกลาวจะเห็นวาอิทธิพลที่ทําใหผูสังเกตตัวแบบเกิดการเลียน
แบบไดนั้น ตัวแบบจะมีอิทธิพลตอผูเลียนแบบอยูในหลาย ๆ  ลักษณะ   ซึ่งบันดูรา
(1977 : 41-45)  ไดสรุปเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแบบที่มีตอผูสังเกตดังนี้

1) การสรางพฤติกรรมใหม เมื่อผูสังเกตไดเห็นการกระทําของตัวแบบ  ซึ่งเปน
การกระทําที่ผูสังเกตไมเคยพบเห็นมากอน  ผูสังเกตจะรวบรวมรูปแบบของการกระทํา
ใหมนี้ในรูปลักษณและถายทอดออกมาเปนพฤติกรรมใหม

2) การสรางกฎเกณฑหรือหลักการใหม  จะเกิดขึ้นในสภาพการณที่ผูสังเกตเห็น
การกระทําของตัวแบบในลักษณะตาง ๆ เชน การตัดสินใจ รูปแบบทางภาษา เปนตน
จากนั้นผูสังเกตจะทดสอบการกระทําตามตัวแบบลักษณะตาง ๆ ภายใตสภาพการณ
ตาง ๆ และถาการตอบสนองสงผลทางบวก ผูสังเกตจะรวบรวมลักษณะของตัวแบบใน
รูปตาง ๆ แลวนํามาสรางเปนกฎเกณฑหรือหลักการใหม

3)  การสอนความคิดและพฤติกรรมสรางสรรค    การมีตัวแบบจะชวยพัฒนา
ความคิดสรางสรรค   เพราะมนุษยเมื่อเห็นตัวแบบกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง
มนุษยอาจใชประสบการณตาง ๆ    ที่มีอยูประกอบกับการกระทําของตัวแบบมีความ
คิดเชิงสรรคไมเพียงพอก็จะไมมีอิทธิพลตอการกระทําของผูสังเกตแตอยางใด

4)  การยับยั้งการกระทําหรือการลดพฤติกรรมที่จัดกระทํา  การที่ไดเห็นตัวแบบ
ถูกลงโทษ  ผูสังเกตมีแนวโนมที่จะไมกระทําตามตัวแบบนั้น ในทํานองเดียวกันถาได
เห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่ไมถูกตอง และถูกหามปรามแลวไมมีผลกรรมใด ๆ ตาม
มา กลาวคือ ตัวแบบยังคนทําพฤติกรรมที่ไมถูกตองนั้นเหมือนเดิม  ผูสังเกตก็จะมีแนว
โนมที่จะกระทําใหเหมือนตัวแบบไดเชนกัน
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5) การสงเสริมการกระทํา การมีตัวแบบจะมีอิทธิพลตอการสงเสริมการกระทํา
ทั้งที่เปนทางบวก และทางลบ   ถาผูสังเกตไดเห็นพฤติกรรมหนึ่งและไดรับรางวัล
ผูสังเกตก็มีแนวโนมที่จะกระทําตามมากขึ้น ในทํานองเดียวกัน ถาผูสังเกตไดเห็นตัว
แบบที่แสดงความกาวราว และไดรับการยกยองวาเปนสิ่งที่ดี ผูสังเกตเห็นมีแนวโนมที่
จะกระทํามากขึ้นเชนกัน

6) ดานอารมณ การมีตัวแบบนี้นอกจากจะชวยสงผลตอการกระทําตามตัวแบบ
แลวยังมีผลตออารมณผูสังเกตใหรุนแรงเพิ่มขึ้นอีก และกระตุนใหเกิดอารมณคลอย
ตามไปดวย

7) การเอื้ออํานวยใหเกิดการกระทําตามตัวแบบ     การกระทําใดที่คนไดรับผล
ประโยชนมีคุณคาและคนสวนใหญมีความชื่นชอบอยูเสมอ  การกระทําของตัวแบบนั้น
ก็จะทําใหผูสังเกตกระทําไดอยางรวดเร็ว และมีความงายในการกระทําตาม  นอกจากนี้
เมื่อคนเราสามารถกระทําตามตัวแบบไดเร็ว จะทําใหเกิดการแผขยายจากสังคมหนึ่งไป
สูอีกสังคมหนึ่งไดโดยเร็ว

นักจิตวิทยาเชื่อวา เด็กอาจทําตามตัวแบบโดยไมรูสึกตัววาถูกชักจูง  โดยเฉพาะ
เด็กเล็ก เพราะเด็กขาดความชํานาญและวิจารณญาณ  จึงอยูภายใตอิทธิพลของ
สิ่งแวดลอมไดงาย  บิดามารดาซึ่งอยูใกลชิดเด็กรวมทั้งครูอาจารยจะมีอิทธิพลตอ
บุคลิกภาพ  ทาทางและนิสัยใจคอ เด็ก ๆ จะรับความรูสึก จะรับเอาความเชื่อถือของพอ
แม และครูอาจารยไวจนกระทั่งไมอาจเปลี่ยนแปลงไดภายหลังหรือเปลี่ยนแปลงไดยาก
(สงวน  สุทธิเลิศอรุณ , 2527 : 82)

โดยสรุปแลว บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบหรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับ
สาเหตุ 3 ประการ คือ

1. ถาตัวแบบมีความสัมพันธที่ดี และมีความใกลชิดผูกพันกับเด็กมาก เด็กก็จะ
เลียนแบบลักษณะหรือพฤติกรรมของตัวแบบมาก

2.  ถาเด็กสนใจในตัวแบบมาก จะเลียนแบบตัวแบบไดมาก
3. ถาผลของพฤติกรรมที่ตัวแบบไดรับออกมาในทางที่นาพึงพอใจ   เด็กยอม

อยากเลียนแบบเพื่อใหไดผลที่นาพึงพอใจนั้นบาง
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จากแนวคิดเกี่ยวกับการเลียนแบบ ผูวิจัยไดนําเสนอแนวคิดนี้เปนแนวทางใน
การศึกษาการเลียนแบบของเยาวชนที่มีตอกลุมอางอิง ทําใหผูวิจัยเขาใจถึงกระบวน
การเลียนแบบของเยาวชนอยางชัดเจนยิ่งขึ้น

วัฒนธรรมวัยรุน

วัยรุนเปนวัยที่อยูตรงกลางระหวางวัยเด็กและวัยผูใหญ จึงไมนาแปลกวา
พฤติกรรมบางประการของวัยรุนบางครั้งก็คลายเด็ก บางครั้งก็คลายกับผูใหญ แต
ลักษณะที่สําคัญที่สุดของวัยรุน   นั่นก็คือ   การใหความสําคัญกับเพื่อนมากกวาบุคคล
อ่ืน ๆ  วัยรุนมักจะอาศัยซึ่งกันและกัน  เพื่อนจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของวัยรุนใน
ทุก ๆ ระดับ ตั้งแตการเลือกชุดที่จะใส การตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนไปจนถึงความ
สัมพันธกับพอแม (Krantz, 1994: 508) ลักษณะของวัฒนธรรมของวัยรุนสามารถแบง
ออกเปน 4 ประการ ดังตอไปนี้

1.  สังคมของกลุมวัยรุน
การที่จะเขาใจสภาพของกลุมวัยรุนนั้น   จะตองเขาใจถึงธรรมชาติของวัยรุน 

เสียกอน  เนื่องจากเปนที่ทราบกันดีวาวัยรุนจะใชเวลาสวนใหญอยูกับเพื่อน เมื่อวัยรุน
ใชเวลาอยูกับเพื่อนเปนเวลานานๆ  พวกเขาก็จะหางเหินจากครอบครัว   ไมคอยสนิท
สนมและใกลชิดกับพอแม ปรากฏการณเชนนี้ทําใหเกิดชองวางระหวางวัยรุนกับวัยผู
ใหญโดยเฉพาะบิดามารดาขึ้น   ในที่สุดความเหินหางระหวางผูใหญกับวัยรุนมักเกิด
ขึ้นในแงลบ   (Mumss, 1990: 25)   อยางไรก็ตามสิ่งเหลานี้ไมไดหมายความวาวัยรุน
จะไมไดรับอิทธิพลจากพอแมเลย    อยางนอยที่สุดในเรื่องบางเรื่องที่วัยรุนมักจะหันไป
หา พอแมมากกวาเพื่อนๆ  เชน ในเร่ืองเปาหมายในอนาคตของชีวิต ในขณะที่บางเรื่อง
ซึ่งเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตนั้น วัยรุนจะโนมเอียงไปทางเพื่อนมากกวา (Brittain, 
1963; Kande and Lesser, 1972  อางใน Mumss, 1990: 25) ดวยเหตุนี้กลุมเพื่อน
ของวัยรุนจึงมีอิทธิพลตอการขัดเกลาทางสังคมของบุคคล  ซึ่งการขัดเกลาโดย       
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กลุมเพื่อนที่มีความสําคัญเปนอันดับรองจากสถาบันครอบครัวเทานั้น นอกจากนี้กลุม
เพื่อนยังสามารถแทนที่ครอบครัวในการควบคุมวิถีการดําเนินชีวิตของวัยรุน   ตลอดจน
ปรับบุคลิกภาพของพวกเขา (Mumss, 1990: 171)  วัยรุนสามารถชักจูงวัยรุนดวยกัน
โดยผานวิธีการ 2 วิธีดวยกันคือ

1) การเปรียบเทียบทางสังคม (social comparison) วัยรุนจะถูกชักจูง
จากเพื่อนเปนสวนใหญโดยผานกระบวนการการเปรียบเทียบทางสังคม คือการประเมิน
ตัวเอง ตลอดจนความสามารถและบุคลิกภาพกับเพื่อน ๆ   ซึ่งแอทวอเตอร (Atwater, 
1992 : 147) อธิบายวา การเปรียบเทียบทางสังคมนี้เปนกระบวนการตลอดชีวิตที่ทุก
คนตองเผชิญไมวาเด็กหรือผูใหญ และจะมีความสําคัญมากขณะอยูในวัยรุน  เนื่องจาก
การเปรียบเทียบตัวเองกับเด็กนั้นถือเปน การเดินถอยหลัง   ขณะที่การเปรียบเทียบกับ
ผูใหญนั้นเปนการไมเหมาะสม   ดังนั้นวัยรุนจึงหันไปหาเพื่อนวัยเดียวกันเพื่อเปนกลุม
อางอิง  การเปรียบเทียบทางสังคมสามารถเกิดขึ้นไดในทุกสถานที่  เชน  บนรถประจํา
ทาง  ในโรงเรียน  ในงานสังสรรค  หรือแมแตหองสวนตัว

2) การยอมรับและความนิยม (acceptance and popularity) วัยรุนจะ
ใหความสําคัญตอวิธีการที่เพื่อน ๆ มองเขาวา เขาไดรับการยอมรับหรือการปฏิเสธจาก
เพื่อน ๆ มากเพียงใด วัยรุนหลายคนรูสึกวาเปนสิ่งจําเปนที่จะไดรับการชื่นชมและ   
ยอมรับจากเพื่อน (Atwater, 1992: 149) การยอมรับจากกลุมและใหความสําคัญ โดย
สวนใหญแลวขึ้นอยูกับบุคลิกภาพของวัยรุนเอง วัยรุนที่เปนที่ชื่นชอบจะไดรับอนุญาต
ใหเขารวมกิจกรรมกับกลุม ซึ่งจะมีคุณสมบัติเปนผูที่เปนมิตร การมีอารมณขันหรือเปน
คนสนุกสนานจะเพิ่มความนิยมใหกับบุคคลนั้น  นอกจากนั้นแลวการมีหนาตาดี  
เฉลียวฉลาด และ    มีทักษะทางสังคมก็ยังมีผลตอการยอมรับของกลุมดวย (Todesco 
and Gaier, 1988; Hartup, 1983 อางใน Atwater, 1992: 150)

คารเดล (Cardel อางใน Adams and Other, 1994: 96) ระบุวา การชักชวน
ระหวางวัยรุนนั้นเกิดขึ้นจากเงื่อนไข 2 อยางคือ

1. การเลียนแบบ (imitation) ซึ่งเปนการที่บุคคลหนึ่งสังเกตพฤติกรรมของ
บุคคลอื่น แลวเอาอยาง
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2. การเสริมแรงทางสังคม (social reinforcement) ซึ่งเปนการที่บุคคลไดรับ
รางวัลเมื่อรับเอาพฤติกรรมหรือคานิยมของบุคคลอื่น

กลุมเพื่อนมีความสําคัญตอการพัฒนาทางสังคมของวัยรุน ลักษณะเพื่อน      
รุนราวคราวเดียวกันในวันนี้จัดเปนกลุมซึ่งอาจเปนกลุมฝูงชน (crowd) หรือกลุม   
พรรคพวก (clique) สมาชิกสวนใหญเปนเพศเดียวกันและชอบคิดแยก “เรา“ จาก “เขา” 
และแสดงใหคนอื่นเห็นวา “เรา” เปนสมาชิกของกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน โดยการแตงกาย
ใหคลายคลึงกันสมาชิกกลุมเดียวกัน เปนตน สําหรับพรรคพวก ซึ่งเปนกลุมเล็กในกลุม
ใหญ การจัดกลุมเล็กๆ เชนนี้ ประกอบดวยวัยรุนเพศเดียวกัน 2-3 คน ซึ่งไปไหนดวยกัน 
บางครั้งมีการคิดคนภาษาประหลาดๆ ขึ้นโดยเฉพาะในกลุมของตน กลุมนี้เนนความ
กลมเกลียวเหนียวแนนวาอะไรก็วาตาม (conformity) อยางไรก็ตามจับกลุมเชนนี้ มิได
มีขอตกลงอยางเปนทางการแตอยางใด โดยทั่วไปกลุมลักษณะพรรคพวกมีสมาชิกเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย อยางไรก็ตามวัฒนธรรมเยาวชนที่สรางโดยเยาวชน มีลักษณะ
พิเศษที่เหมือนกันคือ การมีอิสระจากคานิยมดั้งเดิม และประเพณีตางๆ และไดรับผล
กระทบเหมือนกันระหวางกลุมเพื่อนรุนราวคราวเดียวกัน

2. โครงสรางของกลุมเพื่อน
สังคมเมือง  (urban  society)   ซึ่งผูคนอาศัยอยูอยางเนืองแนน   ทําใหวัยรุนได

ใกลชิดกันและกอใหเกิดวัฒนธรรมยอยได  วัฒนธรรมยอยเกิดขึ้นเมื่อวัยรุนรวมตัวกัน
เปนกลุม ซึ่งสมาชิกของกลุมจะมีหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความหนาแนนของวัยรุนใน
พื้นที่ ผลการศึกษาของนักวิชาการหลายๆ  ทานระบุวา   วัยรุนสวนใหญในสังคมเมือง
เปนสมาชิกของกลุมเพื่อน  สําหรับการจัดประเภทของกลุมวัยรุน มุมส (Mumss, 1990: 
174) ไดแบงกลุมวัยรุนเปน  3 ประเภทดวยกัน คือ

1) พวก เปนกลุมที่ประกอบดวยสมาชิกที่เปนเพื่อนสนิท (close friend) ตั้งแต 
4-6 คน ซึ่งใชเวลารวมกันในวัยรุนตอนตน กลุมนี้จะประกอบดวยสมาชิกที่เปนเพศ
เดียวกันเทานั้น และมักจะเปนเพื่อนเลนกันมาตั้งแตเด็ก   เปนที่ตกลงกันโดยทั่วไปวา    
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พวกประกอบดวย องคประกอบ 3 ประการ คือ เปนเพศเดียวกัน อายุไลเลี่ยกันและมีที่
อยูใกลกัน

2) กลุม  เปนกลุมที่ใหญกวากลุมพรรคพวกหรือพันธมิตร (clique) และจะ
ประกอบดวยสมาชิกทั้งสองเพศ มีการศึกษาหลาย ๆ ชิ้นใหการสนับสนุนวา กลุมฝูงชน  
(crowd) เปนปรากฏการณของวัยรุนตอนกลาง ปรากฎการณนี้เกิดขึ้นเนื่องจากวา    
วัยรุนทั้งสองเพศตองการที่จะติดตอระหวางกัน และการที่จะทําเชนนั้นไดก็จะอยูใน
บริบทและการสนับสนุนของกลุมฝูงชนของตน หนาที่ของกลุมฝูงชนก็คือ การชวยใหมี
การติดตอกันระหวางเพศตรงขาม ตลอดจนกําหนดสถานการณที่เพศทั้งสองสามารถ
เรียนรูพฤติกรรมของกันและกันได

3) แกง (gang) โดยทั่วไปแลวแกงจะพบไดในชนชั้นกรรมาชีพในสังคมเมือง 
แกงมีลักษณะรวมบางประการกับกลุม  เชน  ประกอบดวยสมาชิกเพศเดียวกัน  แมวา
บางครั้งจะมีสมาชิกเพศตรงขามปะปนอยูบาง   แกงจะเปนกลุมที่มีขนาดใหญกวากลุม
และมีระบบมากกวา   หนาที่สําคัญของแกง   คือ   การใหความคุมครองกับสมาชิกจาก
การคุกคามตาง ๆ  แกงมักจะสองสุมกันทํากิจกรรมที่ผิดกฎหมายอยูบอย ๆ เชน      
การปลนและลักขโมย เปนตน โดยสวนใหญแลวสมาชิกของแกงมักจะกอความไมสงบ
ตอครอบครัว และสถาบันอื่น ๆ เชน โรงเรียน และโบสถ

3. วัฒนธรรมยอยของวัยรุน
ลักษณะวัฒนธรรมยอยวัยรุน ประกอบดวย  4 ประการ (Broke, 1980 :115) 

คือ
1) วัฒนธรรมเยาวชน มักสํานึกปญหาที่เกิดมาจาก โครงสรางทางสังคม

เศรษฐกิจดั้งเดิม  อยางเชน ปญหาชนชั้นในสังคม
2) วัฒนธรรมวัยรุน ปรากฏในวัฒนธรรมชนิดตางๆ  (culture elements)

อยางเชน  รูปแบบ  คานิยม  อุดมคติและวิถีชีวิตความเปนอยู   ซึ่งมีบทบาทใน        
การแสวงหาอัตลักษณ (identity) ของตน

3) วัฒนธรรมวัยรุน มักจะไดรับผลกระทบจากโลกภายนอก ซึ่งสวนมากมาจาก
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วัฒนธรรมในชนชั้นของตนเอง ขณะเดี่ยวกันกลุมเพื่อนและสื่อมวลชนก็มีอิทธิพลสูง
4) วัฒนธรรมวัยรุน การบริโภคมักปรากฏอยูในในชวงเวลาวาง คือ ซึ่งวางเวน

จากหนาที่ตางๆ  ทางสังคม
โดยสรุป กลุมวัยรุนเปนกลุมหนึ่งที่มีบทบาทตอสภาพการบริโภคของสังคม    

สินคาสวนใหญจึงมุงเอาใจและใหความสําคัญตอกลุมวัยรุนเปนสําคัญ ในขณะเดียว
กันความสนใจของกลุมวัยรุนก็ขึ้นอยูกับหลายปจจัยดังกลาวแลวขางตน ดังนั้นการ
ศึกษาปจจัยเหลานี้จะทําใหผูวิจัยเขาใจถึงพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุนอยางชัดเจน
ยิ่งขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบของกลุมอางอิงของวัยรุน
นักเรียนมุสลิมโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาที่จะนําไปสูพฤติกรรมการบริโภคตอไป

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคพบวา   ปจจัยที่มีผล
ตอพฤติกรรมการบริโภคคือการสรางสัญญะผานสื่อในรูปแบบตางๆ มีการศึกษางาน
วิจัยที่เกี่ยวของ กับการสรางสัญญะผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ เชน การวิเคราะหรูปแบบ
และเนื้องานในโฆษณาทางสื่อโทรทัศน (พ.ศ. 2533-2534)   (อรยา  เอี่ยมชื่น, 2537)  
การวิเคราะหแนวคิดเรื่อง “คุณคาในงานโฆษณาที่อาศัยอยูตามสื่อหนังสือพิมพ”  
(สุวรรยา  ยังพลขันธ, 1994 : 1) “บทบาทของการรณรงคโฆษณาในธุรกิจ “บานจัด
สรร” (มาลี  เครือจิตตอนันต, 2531 : 1)  “กระบวนการสรางภาพพจนโดยผานสื่อมวล
ชนของรถยนต บีเอ็มดับบลิว ซีรีส 5 ใหม” (ศิริกุล  ลิ่มสัญจกร, 2534 : 1)  “การสราง
สัญญะผานโฆษณาทางสื่อมวลชนเพื่อกําหนดสถานภาพของสินคา : กรณีศึกษาเครื่อง
ใชไฟฟาชารป” (จันทรเพ็ญ   โภคาชัยวัฒน,  2535 : 1)   “พฤติกรรมการเปดรับสื่อ
โฆษณาสินคาโทรศัพทมือถือ” (ชาญชัย  พิจิตรวัยปรีชา, 2536 : 1) สามารถสรุปไดดังนี้

1) โครงสรางของรูปแบบการสรางสัญญะผานสื่อของสินคา จะใช “รูปแบบเนน
ความเปนครอบครัวสมัยใหม”
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2) รูปแบบและเนื้อหาการสรางสัญญะฝายโฆษณาของสินคามี 3 ลักษณะคือ 
เนื้อหาเพื่อแกปญหา เนื้อหาเพื่อความสนุกสนาน และเนื้อหาในเรื่องคุณภาพของสินคา

3) นโยบายและแนวคิดของบริษัทผูผลิตสินคาในการสรางสัญญะฝายโฆษณา 
เนนความเปนครอบครัว ความสวยงามของสินคา การสรางคําที่ใชเรียกชี้คุณประโยชน
เฉพาะสําคัญสินคา มุงเนนไปที่ผูบริโภคมีฐานะทางเศรษฐกิจและนโยบายคํานึงถึงกลุม
เปาหมายจะเปนใครในสินคาแตละประเภท  เพื่อสรางงานโฆษณาใหสอดคลองกับผู
บริโภคเปาหมาย

4)  สถานภาพของสนิคาทีป่รากฏในการสรางสญัญะผานโฆษณาของสนิคา
โดยรวมแลว   เปนสถานภาพของสินคาสําหรับครอบครัวที่มีฐานะดี  ทันสมัย และเปน
สินคาสําหรับครอบครัวสมัยใหม

5)  รูปแบบและเนื้อหาของสัญญะผานโฆษณามีสวนในการกําหนดภาพ
พจนของผูบริโภคเกี่ยวกับสถานภาพของสินคาในเรื่องความทันสมัย   คุณภาพของ   
สินคา  เปนสินคาดูสวยงามหรูหรา มีรสนิยมดี มีลาดลายใหเลือกหลายแบบ มีการคิด
คําศัพทที่ใชเรียกชี้เฉพาะของสินคา  เปนสินคามีความคิดสรางสรรคในการโฆษณา  
เปนสินคามีใหเลือกในหลายระดับราคา การโฆษณาสวนใหญเปนสินคาสําหรับครอบ
ครัวสมัยใหม

นอกจากสาเหตุดังกลาวขางตนแลว การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม
เปนสังคมอุตสาหกรรมเปนสาเหตุหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค   กลาวคือ  ผูคน
ตองทํางานแขงขันกับเวลามากขึ้น   แหลงที่ไดมาของอาหารในปจจุบันหาไดตามราน
คาของชํา   แผงลอย  รถเข็น        มินิมารทและหางสรรพสินคา   ขณะเดียวกันลักษณะ
ครอบครัวขยายไดเปลี่ยนเปนครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้น พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ครอบครัวเดี่ยวในชนบทภาคเหนือนิยมรับประทานอาหารสําเร็จรูปและอาหารนอกบาน
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกตองใชเวลาสวนใหญประกอบอาชีพนอกบานทําใหบทบาท 
การกลอมเกลาในครอบครัวนอยลงไป การกลอมเกลาจากภายนอกเขามาทําหนาที่
แทนคือ   รานคา   สื่อ โฆษณา เพื่อน และโรงเรียน เด็กวัยรุน ชอบรับประทานอาหารที่
มีรสชาติ แปลกใหม และที่สําคัญคือ ชอบบริโภคอาหารตามหางสรรพสินคาโดยเฉพาะ
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รานอาหารที่มีสาขามาจากตางประเทศ   (พัชรี   ยุติธรรม,    2538 : 1)   ที่สําคัญเกิด
คานิยมการบริโภคลอกเลียนแบบสังคมอุตสาหกรรม      เกิดความคาดหวังในเงินตรา
มากขึ้น การบริโภคจะทําใหเกิดปญหามากขึ้น (ศตวรรษ   อยูออน, 2536 : บทคัดยอ)

งานวิจัยดังกลาวขางตน เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค    
เลียนแบบบริโภคนิสัยที่สะทอนบริโภคนิยมของชนชั้นเสพสุขในสังคมเมืองหรือสังคม
อุตสาหกรรมที่ปลูกฝง โดยอาศัยระบบการสื่อมวลชนและครอบครัว แตการวิจัยครั้งนี้
พยายามอธิบายพฤติกรรมการบริโภคที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการเลียนแบบภายใตกระบวน
การหรือกลไกทางสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมอางอิง ซึ่งมีประเด็นเนนตางจาก      
งานวิจัยดังกลาวขางตน   อยางไรก็ตามผลงานการวิจัยเหลานี้โดยเฉพาะบริโภคนิสัยที่
เกิดขึ้นโดยการเลียนแบบจะชวยใหผูวิจัยกําหนดเปนตัวแปรอิสระเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคของเยาวชนมุสลิมนักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาชัดเจนยิ่งขึ้น

สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชน ยูอิ  นากามูระ 
(2539 : บทคัดยอ )  ไดศึกษาพบวา รูปแบบการบริโภคสินคาของเยาวชนมีลักษณะ
เปนกระแสวัฒนธรรมหลัก ซึ่งอาศัยอยูภายใตระบบตลาด  ถึงแมวาผูบริโภคจะมีความ
รูสึกถึงความเปนอัตลักษณของวัยรุนแตก็พยายามที่จะแสดงการเลียนแบบโดยมีความ
ม่ันคงและการใชชีวิตที่แสดงความหรูหรามากกวากลุมเพื่อนหรือเหมือนกลุมเพื่อน  
สังเกตไดชัดโดยอาศัยสินคาที่นิยมกันอยูกลุมเพื่อนหรือกลุมวัยเดียวกันนั้นเปน    
สัญญลักษณที่แสดงสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจของผูบริโภคดวยเนื่องจากเปน    
สินคาที่ผลิตในตางประเทศและมีราคาอีกดวย สวน วันชัย เหมะประสิทธ (2539 :     
บทคัดยอ) และบุญนาค  ภัทรพงศมณี (1994  : บทคัดยอ)   ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการซื้อสินคาเสื้อผาของกลุมเขาสูวัยรุน   ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาขึ้นอยูกับราคาและรสนิยม   โดยผูบริโภคยางเขาสูวัยรุนมี
ลักษณะเฉพาะในการเลือกแตงกายที่มีความเปนตัวของตัวเองสูง  ผูบริโภคในกลุมนี้มี
อํานาจในการซื้อขายสวนหนึ่งและเปนสวนที่มีอิทธิพลสําคัญตอการตัดสินใจของ        
ผูปกครอง การตัดสินใจซื้อสินคาจะพิจารณาจากแบบ ตรายี่หอของสินคาและการ
บริการเปนหลัก  นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับการโฆษณาของสินคาดวย สื่อโฆษณาคือสิ่งที่
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มีอิทธิพลอยางมากตอการสรางกระแสนิยมในหมูผูบริโภค การเลือกแบบการแตงกาย
และตราสินคาเปนไปเพื่อสรางการยอมรับในกลุม สําหรับความตองการของผูบริโภค
กลุมยางเขาสูวัยรุนในสินคาประเภทเสื้อผานี้    ผูบริโภคมีความตองการแสวงหาแนว
ทางการแตงกายที่สะทอนภาพลักษณที่แทจริงของตนเองและมักแตงกายตามแบบ
บุคคลที่ตนชื่นชอบงานวิจัยที่นําเสนอขางตนเปนผลงานวิจัยที่สอดคลองกับงานวิจัย
ครั้งนี้   แตเนนวัฒนธรรมการบริโภค สวนงานวิจัยครั้งนี้มีจุดเนนที่กลไกหรือกระบวน
การทางสังคม ซึ่งก็คือ กลุมอางอิงนั่นเอง

กรอบแนวคิดในการศึกษา

จากแนวคิด   ทฤษฎี และงานวิจัยดังกลาวขางตน    ผูวิจัยไดนํามาประยุกต
และสรางตัวแบบ (ดังแสดงไวในแผนภาพ 3) ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผา
มือสองของเยาวชนมุสลิมนักเรียนโรงเรียนสายบุรีวิทยาในครั้งนี้ ภายใตแนวคิดที่วา 
พฤติกรรมการบริ โภคเปนผลอันเกิดจากการเรียนรูทางสังคมหรือสังคมกรณ    
(socialization)  ทั้งนี้ผูวิจัยมองปรากฏการณของการบริโภคภายใตกรอบแนวคิด     
ปฏิสัมพันธทางสังคมในรูปของกลุมอางอิง  ตัวแปรเหลานี้ทําหนาที่เปนตัวแบบใหเกิด
การเลียนแบบทั้งทางตรงและทางออม เพราะกลุมอางอิงเปนหนวยทางสังคมที่มี
อํานาจและสามารถในการใชอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู
รวมกันเปนกลุมเพื่อนสนิทหรือพรรคพวก
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แผนภาพ 3  กรอบแนวคิดการวิจัย : สังคมกรณหรือกลไกทางสังคมสรางเสริมพฤติกรรม
                  บริโภคนิยมของเยาวชนมุสลิม

X1

กลไกหรือกระบวนการทาง
สังคมเสริมสรางบริโภคนิยม
ภายใตกลุมอางอิง              X2

1. กลุมริเร่ิมหรือ                   Y
1. การคิดประดิษฐใหม กลาคิดกลาทําใหม บริโภคนิยม : พฤติกรรม
   (creation) เลือกซื้อและเลือกใชเสื้อผา

มือสองของเยาวชนมุสลิม
2. กลุมยอมรับเร็ว นักเรียนโรงเรียนสายบุรี

2. การเลียนแบบ 3. กลุมทันสมัย อิสลามวิทยา
   (imitation) 4. กลุมตามสมัย

5. กลุมลาสมัย

จากแผนภาพ 3 มีคําอธิบายโดยสังเขปดังนี้
กลไกหรือกระบวนการทางสังคมภายใตกลุมอางอิงจะชวยใหเกิดการเรียนรู 2 

อยางคือ การคิดประดิษฐใหมและการเลียนแบบพฤติกรรมผูบริโภค การเรียนรูอยาง
แรกเปนฐานใหเกิดกลุมกลาคิดและเลือกซื้อเลือกใชเสื้อผามือสองโดยตัวเขาเอง ใน
ขณะที่การเรียนรูอยางหลังเปนฐานใหเกิดกลุมที่ลอกเลียนแบบพฤติกรรมบริโภคนิยม
จากกลุมตัวอยางอีก 4 กลุมดังกลาวขางตน จึงเปนสาเหตุใหเกิดการบริโภคนิยม
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