
บทที่ 3

ระเบียบวิธีวิจัย

แบบการวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชนมุสลิมครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมที่เปนกลไกทางสังคมที่ชวยใหเยาวชนมุสลิมเกิด   
การเรียนรูพฤติกรรมการบริโภคภายใตบริบททางสังคมและวัฒนธรรม  โดยใชวิธีเชิง
คุณภาพ เปนหลักและวิธีเชิงปริมาณเปนการเสริม

ขั้นตอนและวิธีการวิจัย

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชน
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดและสอดคลองกับวัตถุ
ประสงคในการวิจัย ผูวิจัยจึงใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลดังตอไปนี้

1. ขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของในการวิจัย เพื่อทราบขอมูลเบื่องตนเกี่ยวกับ   
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค

2.  ขอมูลจากภาคสนาม ประกอบดวย  2 ขั้นตอนคือ
2.1  การสํารวจเพื่อสืบหาผูใหขอมูลสําคัญ
2.2  การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

แบบเจาะลึก
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ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.  ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ต.ตะลุบัน  อ.สายบุรี จ.ปตตานี จํานวน 1,200 คน

2. กลุมตัวอยาง
  ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีขั้นตอน
ดังนี้

2.1 เลือกนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 โรงเรียนสายบุรีอิสลาม
วิทยา โดยวิธีสุมอยางแบบงาย (simple random sampling ) จากนักเรียน 10        
หองเรียนๆ ละ  10 คน  เปนจํานวน 100 คน (เฉพาะนักเรียนชาย) เนื่องจากนักเรียน
หญิงมีขอหามมิใหใสเสื้อรัดรูปและแขนสั้น ดังนั้นโอกาสที่นักเรียนหญิงจะบริโภคเสื้อ
ผามือสองมีนอยมาก แตนักเรียนชายนั้นไมมีขอหามในสวนนี้

2.2  ใหนักเรียนที่เลือกไดจากขอ 2.1  ตอบแบบสอบถาม และคัดเลือกผูที่ทํา
คะแนนไดสูงสุด ชั้นละ 5 คน  รวม  15  คน  ดังแสดงไวในแผนภาพที่ 4 เปนผูใหขอมูล
สําคัญ
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แผนภาพ 4 ขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยาง

นักเรียนชั้นมัธยมปลาย
จํานวน 1,200 คน

1. คัดเลือกโดยวิธีสุมอยางงายจากชั้นเรียน
ชั้นละ 10 คน

นักเรียนชาย 100 คน

ม.4
4 หอง 40

คน

ม.5
3 หอง 30

คน

ม.6
3 หอง 30

คน
2. คัดเลือกโดยการตอบ
แบบสอบถาม
สัมภาษณแบบเจาะลึก

ม.4
5 คน

ม.5
5 คน

ม.6
5 คน

เครื่องมือในการวิจัย

เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ
1. แบบสอบถามสําหรับการสํารวจ (questionnaire for survey) ผูวิจัยไดกําหนด
ประเด็นที่จะทําการสํารวจไวซึ่งเปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค เพื่อคัดเลือก
นักเรียนที่มีพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผามือสองมากที่สุดเปนผูใหขอมูล  ประกอบดวย

1.1  คานิยมเกี่ยวกับซื้อเสื้อผามือสอง
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1.2  เสื้อผามือสองที่มียี่หอดัง (brand name)
1.3  จํานวนเสื้อผามือสองที่ซื้อในแตละปหรือแตละครั้ง
1.4  หลักการหรือวิธีการซื้อ/การคิดเองหรือเลียนแบบ
1.5  กลุมอางอิง
1.6  เหตุผลในการเลือกซื้อแบบเสื้อผามือสอง
1.7  สถานที่ที่เขาซื้อเสื้อผามือสอง
1.8 เกณฑหรือลักษณะเสื้อผามือสองที่ใชในการพิจารณาเลือกซื้อ
1.9  ประเภทสินคามือสองที่เลือกซื้อ
1.10 ความถี่ในการไปตลาดซื้อผามือสอง

2. แบบแนวสัมภาษณ (schedule guides) ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นที่จะทําการ
สัมภาษณ ไวอยางกวางๆ เพื่อสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้งที่เปนทางการและไมเปนทาง
การ ซึ่งมีประเด็นคําถามดังนี้

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย
2.1  อายุของเยาวชน
2.2  เงินที่ไดรับแตละเดือน
2.3  การคมนาคมในการไปซื้อเสื้อผามือสอง
2.4  โครงสรางของครอบครัวและกลุมเพื่อน
2.5  ความสัมพันธและกิจกรรมของบุคคลในครอบครัวและกลุมเพื่อน
สวนที่ 2 กระบวนการการเลียนแบบและการคิดประดิษฐใหม ไดแก
2.6   ตนแบบในการแตงกาย
2.7   ลักษณะการเลียนแบบการแตงกายจากตนแบบ
2.8   เหตุผลที่เลือกเลียนแบบการแตงกาย
2.9   ความเปนผูนําทางความคิดในเรื่องการแตงกาย
2.10 การยอมรับและกลาแตงกายแบบใหม
2.11 เกณฑในการยอมรับการแตงกายแบบใหม
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2.12 แหลงขอมูลเสื้อผามือสอง
2.13 วิธีการเลือกเสื้อผามือสอง
2.14 ลักษณะเสื้อผามือสองที่ใชในการพิจารณาเลือกซื้อ
2.15 ผูที่ปรึกษาและเหตุผลที่ปรึกษาผูนั้น
2.16 การตอบสนองของผูที่ทานปรึกษา
2.17 การวางแผนการซื้อเสื้อผามือสอง
2.18 ปญหาในการซื้อเสื้อผามือสอง
สวนที่ 3 ผลลัพธที่ไดจากการเลียนแบบและการคิดประดิษฐใหม ไดแก
2.19 พฤติกรรมการบริโภคเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกซื้อและรูปแบบ

การแตงกายดวยเสื้อผามือสองเมื่อ 5 ปที่แลวกับปจจุบัน โดยการเปรียบเทียบ
2.20 การตอบสนองของคนรอบขาง

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดไดกําหนดวิธีการเก็บขอมูลใน 2 ลักษณะคือ
1. การสังเกต ผูวิจัยไดใชการสังเกตทั้งแบบไมมีสวนรวมโดยตรง (non – participant 
observation) กลาวคือ      ผูวิจัยจะสังเกตอยูวงนอกไมไดไปรวมกิจกรรม    ซึ่งจะใช
การสังเกตลักษณะนี้เฉพาะในระยะแรกเทานั้น  และการสังเกตแบบมีสวนรวม 
(participant observation) ซึ่งเปนการสังเกตที่ผูวิจัยเขาไปรวมกิจกรรมกับกลุมตัว
อยาง และพยายามทําใหกลุมตัวอยางยอมรับวาผูวิจัยมีสถานภาพและบทบาทเดียวกับ
ตน โดยผูวิจัยไดสังเกตการบริโภคเสื้อผามือสองของนักเรียน   และเขารวมซื้อสินคาเสื้อ
ผามือสองพรอมกับนักเรียนตามตลาดนัดและรานเสื้อผามือสองทั่วไป

2. การสัมภาษณ เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่สําคัญมากสําหรับการศึกษาครั้งนี้ ซึ่ง
ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบเปนทางการและการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ในการ
สัมภาษณแบบเปนทางการจะใชบางชวงของการศึกษาภาคสนาม เชน ชวงแรกเขาไป
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เก็บขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนและกลุมประชากรที่ศึกษา สวนการสัมภาษณแบบ
ไมเปนทางการจะใชตลอดในชวงของการศึกษาครั้งนี้ โดยผูวิจัยจะเปนผูสัมภาษณกลุม
ตัวอยางดวยตนเองและมีการเตรียมแนวคําถามกวางๆ (schedule guides)มาลวงหนา

การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. กอนเขาไปทําวิจัยภาคสนามผูวิจัยเตรียมตนเองทั้งทางดานความรูและทักษะ   
เพื่อเขาไปทําวิจัย   จากเอกสาร    หนังสือ    ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตอจากนั้น
จึงนําไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูที่มีประสบการณทางดานพฤติกรรม
ผูบริโภค เพื่อขอคําแนะนํา และทําความเขาใจในประเด็นที่จะทําการวิจัย
2.  การสรางความคุนเคยกอนลงสนาม เนื่องจากผูวิจัยเปนครูสอนในพื้นที่ และมีความ
คุนเคยกับกลุมประชากรเปนอยางดีทําใหการเขาถึงประชากรที่จะศึกษาเปนไปไดไม
ยาก  โดยเฉพาะกลุมตัวอยางที่จะศึกษา  ผูวิจัยได ไปเยี่ยมที่บานเพื่อสราง               
ความ  สัมพันธและคุนเคยมากขึ้น (rapport)
3. ในการเขาสูสนามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดแบงการเขาสูสนามออกเปน 4 ชวง 
ดังตอไปนี้

ชวงที่หนึ่ง ผูวิจัยจะเขาสนามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรง
เรียน ซึ่งประกอบดวยลักษณะทางกายภาพของโรงเรียน ลักษณะการบริหารงานและ
กิจกรรมตาง ๆ  ในโรงเรียนโดยผูวิจัยใชวิธีการสังเกตโดยตรงเนื่องจากผูวิจัยเปนผูสอน
อยูในพื้นที่ที่ศึกษาไมนอยกวา 5 ป จึงมีความคุนเคยเปนอยางดี นอกจากนี้ผูวิจัยจะทํา
การสัมภาษณคณะผูบริหาร อาจารย ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
โดยใชเวลาชวงนี้ประมาณ 1 เดือน

ชวงที่สอง ผูวิจัยเขาสนามรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสํารวจจาก   
ประชากร 100 คน เพื่อเลือกผูใหขอมูลสําคัญ 15 คน
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ชวงที่สาม การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ   
เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมบางอยางที่เกิดขึ้นในอดีตวารูปแบบกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริโภคมีขั้นตอน กระบวนการอยางไร   ซึ่งในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในระยะนี้ผูวิจัยใชคําถามเชิงพรรณนาเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหจําแนกประเภท
(domain analysis) และคําถามเชิงเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะหประเด็นทางวัฒนธรรม 
โดยใชเวลาในการศึกษาประมาณ 3 เดือน

ชวงที่ส่ี เปนชวงสุดทายที่ผูวิจัยเขาสูสนามอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรวบรวมขอ
มูลเพิ่มเติมในสวนที่ยังไมชัดเจนและเพียงพอที่จะนําไปสูการสรางขอสรุปชั่วคราว ตาม
หลักแบบอุปนัย (inductive conclusion) และยังเปนการตรวจสอบความถูกตองและ
ความนาเชื่อถือของขอมูลอีกดวย โดยผูวิจัยใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
4.  การจัดกระทํากับขอมูล เมื่อเสร็จสิ้นการเก็บขอมูลจากการสังเกตและการเขารวมกิจ
กรรมทุกครั้ง  ผูวิจัยจะทําการบันทึกขอมูลตางๆไวจําแนกขอมูลตามชนิดของ   ขอมูล
และเปนหมวดหมูของขอมูล รวมทั้งทําการตรวจสอบแบบสามเสาโดยพิจารณาจาก
แหลงเวลา  แหลงบุคคล  แหลงสถานที่วาขอมูลตางเวลา  ตางสถานที่ และตางบุคคล
ขอมูลมีความเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม     สําหรับขอมูลจากการสัมภาษณที่ได
จากการถอดเทปบันทึกการจดบันทึก ผูวิจัยนําขอมูลแตละรายมาเรียบเรียงใหเปน
ระบบ ทําการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากแหลงอางอิงอื่นเชนเพื่อนในกลุมโรงเรียน เพื่อน
ในกลุมนอกโรงเรียนเปนตน การจัดกระทํากับขอมูลผูวิจัยทําควบคูกันไปพรอมๆ กับ
การเก็บขอมูลในภาคสนามเพื่อใหแนใจวาขอมูลที่ไดมานั้นเปนความจริงมากที่สุด ทํา
การเปรียบเทียบกับขอมูลที่เกิดในแตละชวง วาครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัยหรือยัง 
ถามีสวนใดที่ยังไมสมบูรณก็สามารถที่จะยอนกลับไปเก็บขอมูลบางสวนไดอีก

การวิเคราะหขอมูล

ในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัยโดย
การตีความ สรางขอสรุปขอความจากรูปธรรมหรือปรากฏการณที่พบเห็นแลวทําการ
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วิเคราะหควบคูไปกับการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคสนามทุกครั้ง การตรวจสอบความ
ถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดจากการสังเกตและการสัมภาษณแลวนํามา
วิเคราะหความสอดคลองในเหตุผลของทุกประเด็นตามกรอบแนวคิดในการวิจัย       
พิจารณาวามสมบูรณของขอมูลนั้นวาสามารถตอบ    คําถามตามวัตถุประสงคของการ
วิจัยไดครบถวน        แลวนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบการบรรยายและสอดแทรก
กรณีศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ขอมูลทุติยภูมิ ผูวิจัยนําขอมูลที่ศึกษาและรวบรวมจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยว
ของมาแยกประเภทและจัดหมวดหมูตามจุดหมายของการวิจัย  ขอมูลเบื้องตนนี้จะเปน
ประโยชนตอการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงปฐมภูมิ

2.  ขอมูลปฐมภูมิ  ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการสังเกต  และ
การสัมภาษณจากการวิจัยภาคสนามมาวิเคราะหเชิงพรรณนา โดยการนําขอมูลดัง
กลาวมาวิเคราะหแยกประเภทพฤติกรรมและวัฒนธรรมการบริโภคของนักเรียนมัธยม
ศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 ตามลําดับ เพื่อหาขอสรุปเบื้องตน ถาขอมูลไมเพียงพอ ก็จะมี
การเก็บขอมูลเพิ่มเติมในสวนนั้น เพื่อนํามาวิเคราะหขั้นสุดทายสําหรับการสรางขอสรุป
ตอไป

3. ผลสรุปการวิจัยตามหลักวิธีอุปนัยโดยวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจะ
ใชแนวคิดทฤษฎีและกรอบการวิจัยที่ไดเสนอไวขางตนมาวิเคราะหตามหลักการสราง
ขอสรุปแบบอุปนัย   ดังขั้นตอนและแบบการวิจัยที่เสนอไวขางตน อาจจะมีการปรับ
เปลี่ยน  ตามสถานการณหรือขอเท็จจริงในการวิจัยภาคสนาม
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