
บทที่ 5

บทสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคเสื้อผามือสองของเยาวชนมุสลิม :
กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนสายบุ รีอิสลามวิทยา” มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา            
พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อํ าเภอสายบุรี จังหวัด
ปตตานี ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวจิยัไดตั้งประพจนหลักไวเปนแนวทางในการศึกษาไว 2 
ประพจน คือ

1. พฤติกรรมการบริโภคเสื้อผามือสองสะทอนอัตลกัษณในการบริโภคที่มีนัย
ทางสังคมหรือวัฒนธรรมของชนชั้นเสพสุข

2. กลไกหรือกระบวนการทางสังคมโดยกลุมอางอิงเสริมสรางพฤติกรรมการ
บริโภคเสื้อผามือสองของเยาวชนมุสลิมที่เปนนักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

วิธีการดํ าเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้เนนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลักและ
การวิจัยเชิงปริมาณเปนวิธีการเสริม ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามจากโรงเรียน
สายบุรีอิสลามวิทยาดวยวิธีการสํ ารวจ สงัเกตและสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อหาผูให
ขอมูลสํ าคัญและขอมูลเชิงคุณภาพที่มีรายละเอียดตามลํ าดับ การสํ ารวจในระยะแรก
เปนการสํ ารวจดวยแบบสอบถามแลวคัดเลือกผูที่เปนผูขอมูลสํ าคัญ ในขณะที่ขั้นตอน
ของ การสังเกต เร่ิมดวยการสังเกตแบบไมมีสวนรวมและสังเกตแบบมีสวนรวมในภาย
หลงัเมื่อความเขาใจอันดีระหวางผูวิจัยกับประชากรที่ศึกษา สวนการสัมภาษณในระยะ
แรกเริ่มดวยการสัมภาษณเปนทางการเพื่อหาขอมูลภูมิหลังของกลุมตัวอยาง ตอมา     
ผูวิจัยไดปรับเปลี่ยนการสัมภาษณอยางไมเปนทางการในลักษณะการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก และใชวิธีการสัมภาษณดังกลาวตลอดระยะเวลาของการศึกษาครั้งนี้
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บทสรุปและอภิปรายผล

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาจากการสํ ารวจดวยแบบสอบถาม

 ผลจากการสํ ารวจแบบสอบถามปรากฎดังนี้
กลุมตัวอยางสวนใหญมีภูมิลํ าเนาในจังหวัดปตตานี  มีเพื่อนสนิท 1 – 5 

คน อาศัยอยูกับครอบครัวเดี่ยวมากกวาครอบครัวขยาย ไดรับเงิน นอยกวา 1,000 บาท
ตอเดือน (ตาราง 1)

ในการจัดลํ าดับกลุมผูบริโภคของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในกลุมตาม
สมัย กลุมนํ าสมัย  กลุมทันสมัย  กลุมลาสมัยและกลุมริเร่ิมตามลํ าดับ (ตาราง 2 ) ซึ่ง
สวนใหญใชเพื่อนเปนแหลงขอมูลแฟชั่น สวนการซื้อเสื้อผามือสองของกลุมตัวอยางจะ
วางแผนซื้อเปนบางครั้งจะชวนเพื่อนไปซื้อเสื้อผามือสองและขอคํ าปรึกษาเกี่ยวกับการ
เลอืกซือ้ซื้อผามือสองโดยไปซื้อที่ตลาดนัด การเลือกแบบเสื้อผามือสองกลุมตัวอยางจะ
เลือกแบบเสื้อตามเพื่อนแและตามแฟชั่นโดยพิจารณาจากยี่หอและราคา การตัดสินใจ
กลุมตวัอยางจะซื้อทันที่ที่ถูกใจ  สินคาที่ซื้อมักเปนเสื้อยืด กางเกงยีนส  ซื้อครั้งละ 1 – 2 
ตวั โดยจะไปเลือกซื้อเสื้อผามือสอง 1 – 2 ครั้งในรอบเดือน (ตาราง 12) ในราคาที่พอใจ
ซื้อคือ  ประมาณ 50 – 100 บาท (ตาราง 14) กอนซื้อจะพิเคราะหฉลากเสื้อผาทุกครั้ง 
(ตาราง 15) ใชทั้งที่ผลิตในและตางประเทศ (ตาราง 16)เพราะเห็นวาควรแตงกายตาม
สมัยนิยม
 ผลการศึกษาขางตนสามารถอธิบายพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผามือสองของนัก
เรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ไดวา ผูบริโภคกลุมเยาวชนในปจจุบัน กํ าลังเปนกลุม
ที่นาจับตามอง เนื่องจากเปนกลุมที่มีขีดจํ ากัดดานกํ าลังซื้อซึ่งสวนใหญไดรับเงินจาก           
ผูปกครองมากกวาหามาเอง  แตความตองการการบริโภคนิยมกลับเพิ่มขึ้น  ซึ่งอาจเกิด
จากอิทธิพลของกลุมเพื่อนและพฤติกรรมการบริโภคนิยมเพิ่มขึ้น ทํ าใหเกิดการแสวงหา
แนวทางการแตงกายที่เปนภาพลักษณแทจริงของตนเอง สนองความตองการจะเลื่อน
ชนชั้นของตนเอง โดยอาศัยรูปแบบการแตงกายที่มียี่หอดัง โดยเฉพาะเครื่องแตงกาย
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จากตางประเทศที่มีราคาแพง แทนที่จะผลิตขึ้นมาเองหรือเลือกบริโภคเฉพาะสินคาที่
ผลติในประเทศ ซึ่งสอดคลองกับประพจนที่ 1 และแนวคิดของ เว็บเลน (Veblan : 
1970) ทีพ่บวา ชนชั้นเสพสุขจะไมประสงคที่เปนผูผลิต แตจะบริโภคดวยการหาความ
ส ําราญแบบสุดๆ และใชสินคาฟุมเฟอยเกินความจํ าเปน ( consious consumption )
ทํ าใหชุมชนออนแอลงและไรระเบียบและจะเกิดปญหาสังคมในลักษณะตาง ๆ เชน 
ปญหายาเสพติด ปญหาชิงทรัพยและปญหาอาชญากรรม เปนตน

ตอนที่ 2  ผลการศึกษาจากการสังเกตและการสัมภาษณ

ผูใหขอมูลสํ าคัญ  15  ราย เปนนกัเรียนที่กํ าลังเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายของโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อาศัยอยูกับครอบครัวที่มีลักษณะเปน
ครอบครัวเดี่ยว การปฏิสัมพันธภายในครอบครัวเกิดจากการทํ ากิจกรรมในวันหยุด เชน 
การปคนิคและการท ํางานรวมกัน เปนตน สํ าหรับกลุมเพื่อนของผูใหขอมูลสํ าคัญมีทั้ง
กลุมเพื่อนที่โรงเรียนและกลุมเพื่อนที่บาน กิจกรรมภายในกลุมมีลักษณะคลายคลึงกัน 
เชน การเลนกีฬา การเดินซื้อของและการเทีย่วในสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ เปนตน   ผูให
ขอมูลสํ าคัญไดรับเงินเดือนละประมาณ 1,000 – 2,000 บาท โดยไดรับจากทุนการ
ศึกษา ผูปกครองและการทํ างานพิเศษ เชนกรณีของนัน, รี, ดานและกรี

การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริโภคเสื้อผามือสองของเยาวชนมุสลิม : กรณีศึกษา
นักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จังหวัดปตตานี  ครั้งนี้มีผลวิจัยที่ทํ าใหทราบ     
รูปแบบการบริโภคของเยาวชน มีนัยสํ าคัญพอสรุปไดดังตอไปนี้

1. พฤติกรรมการบริโภคเสื้อผามือสองสะทอนอัตลักษณในการบริโภค

พฤติกรรมการบริโภคเสื้อผามือสองที่สะทอนอัตลักษณในการบริโภค สามารถ
สรุปไดดังนี้
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1.1 ความคาดหวังในการแตงกายดวยเสื้อผามือสอง : ในการเลือกซื้อและ
เลอืกใชเสื้อผามือสอง ผูใหขอมูลสํ าคัญมีเปาหมายที่จะไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน
และผูคนรอบขาง พวกเขาคาดวา การแตงกายดวยเสือ้ผามือสองที่มียี่หอดัง ๆ เปน
สรางการยอมรับจากเพื่อนๆ เมื่อไดรับการยอมรับแลวผูใหขอมูลสํ าคัญบางคนจึงจะ
พฒันาตัวเองเปนผูขายตอไป

1.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเสื้อผามือสอง : จากผลการศึกษา ผูวิจัย
พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อและเลือกใชเสื้อผามือสองมี 3 ประการ คือ

1.2.1  ปจจัยดานรสนิยม  : ผูใหขอมูลสํ าคัญแตละคนจะมีรสนิยมที่
แตกตางกัน เชน รสนยิมในการเลือกยี่หอ ราคาและรูปแบบของการแตงกาย ซึ่งรสนิยม
จะเนนที่การยอมรับจากกลุมเพื่อนเปนหลัก

1.2.2 ปจจัยดานสภาพแวดลอม : การเลือกซื้อเสื้อผามือสองของผูให
ขอมูลสํ าคัญจะเกิดจากการเลียนแบบบุคคลรอบขาง พวกเขาจะปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การแตงกายใหสอดคลองกับผูคนรอบขาง เพื่อการสรางสรางภาพลักษณของตัวเอง
และใหไดเปนสมาชิกของกลุม ๆ นั้น

1.2.3 ปจจัยดานบุคคล : การปฏิสัมพันธกับบุคคลที่นิยมเสื้อผามือ
สองโดยเฉพาะกลุมเพื่อน ท ําใหไดรับขอมูลเกี่ยวกับรสนิยม ความนิยมและรูปแบบการ
แตงกายดวยเสื้อผามือสอง จนเกิดการซึมซาบและนํ ามาใชเปนรูปแบบในการแตงกาย
ของตัวเอง

เมือ่เทยีบกับขอมูลเชิงปริมาณ จะพบกลุมเพื่อนเปนแหลงขอมูลในการเลือกซื้อ
เสือ้ผามือสอง (ตาราง 3) ยี่หอและราคาเปนเกณฑหรือเงื่อนไขการเลือกซื้อ (ตาราง 10)
เชนเดี่ยวกัน

1.3  ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผามือสอง : การแสวงหาขอ
มูลกอนการตัดสินใจซื้อเสื้อผามือสองเปนการสรางความมั่นใจใหแกผูซื้อเสื้อผามือสอง 
ขอมูลสวนมากเกีย่วกับเสื้อผามือสองมาจากสองแหลงขอมูล คือ 1)กลุมเพื่อนโดยการ
ซักถาม การมีสวนรวมในการซื้อเสื้อผามือสองและขอมูลตางจากสื่อตางๆ ไดแก       
วารสารเพลงตางประเทศ มิวสิควีดีโอและภาพยนต เปนตน เมื่อเทียบกับขอมูล
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เชงิปรมิาณ (ตาราง 3 ) จะพบวากลุมเพื่อนยังเปนแหลงขอมูลหลักเกี่ยวกับเสื้อผามือ
สองเชนเดี่ยวกัน

1.4  การไหลเวียนของเสื้อผามือสอง : เสือ้ผามือสองจะไหลเวียนเริ่มจากพอคา
สงที่รับสินคาจากประเทศมาเลเซียมาสงยังผูคาปลีก ซึ่งบางกรณีพอคาสงอาจจะเปน
คน ๆ เดียวกับผูคาปลีก เมื่อผูคาปลีกไดรับสินคาแลวก็จะตองทํ าการคัดแยกสินคา โดย
พจิารณาจากคุณภาพสินคาและยี่หอกอนจะนํ ามายังผูซื้อตอไป

1.5  ตลาดของเสื้อผามือสอง  : ผูซื้อนับวามีความสํ าคัญมากในการกํ าหนดชนิด
ของสนิคา จากการศึกษาผูวิจัยพบวา กลุมผูซื้อสามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ

1.5.1 กลุมคิดประดิษฐใหม  : กลุมผูซื้อประเภทนี้ไมมีตนแบบในการ
แตงกายที่แนนอน โดยจะผสมผสานรูปแบบการแตงกายตามความชอบและความพอใจ
ของตนเองเปนหลักและจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแตงกายอยูเสมอ

1.5.2 กลุมเลียนแบบ : กลุมนี้เปนกลุมที่ติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
รูปแบบการแตงกายตลอดเวลา โดยรูปแบบของการแตงกายของกลุ มนี้จะตาม       
สมัยนิยม แตทั้งนี้ก็ไดเลือกรูปแบบการแตงกายที่สอดคลองกับศาสนา

การจัดกลุมผูบริโภคนี้ เมื่อเทียบการจัดกลุมเชิงปริมาณ (ตาราง 2) พบวา กลุม
แรกสอดคลองกับ 4 กลุมแรก (เชิงปริมาณ) ในขณะที่กลุมที่ 3 ก็สอดคลองกับกลุมที่ 5 
(เชิงปริมาณ) อยางไรก็ตามการจัดกลุมนี้แตกตางจากการจํ าแนกกลุมผูบริโภคของ      
สปุญญา   ไชยชาญ (2542) ที่จํ าแนกออกเปน 5 กลุมคือ กลุมนักริเร่ิม กลุมยอมรับเร็ว 
กลุมทันสมัย กลุมตามสมัยและกลุมลาสมัย เนื่องจาก พฤติกรรมการบริโภคของนัก
เรียนดังกลาวไมสามารถหาความแตกตางตามการจํ าแนกดังกลาวได ผูวิจัยจึงตองจัด
กลุมจ ําแนกใหม เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะกลุมผูใหขอมูลสํ าคัญ  ดังนั้นจึงจํ าเปน
ตองจัดกลุมผูบริโภค เนื่องจากในการวิจัยพบวา นักเรียนมีการคิดประดิษฐการแตงตัว
รูปแบบใหมแตการประดิษฐดังกลาวอาศัยการเลียนแบบเฉพาะสวนที่ตัวเองชอบแลว
มาจัดรูปแบบการแตงกายใหม แตทั้งนี้ก็ตองสอดคลองหลักการศาสนา

1.6  การวางขายเสื้อผามือสองในตลาด : การวางขายเสื้อผามือสองมีหลาย
ลักษณะ คือ การวางขายเสื้อผาที่มีคุณภาพดีจะแขวนบนโครงรมกันแดด แตถาเสื้อผา 
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มือสองที่ผานการคัดแยกมาแลว จะหนบีบนตาขายลวด สวนเสื้อผามือสองที่มีคุณภาพ
ปานกลางก็จะแขวนราวเหล็กและสํ าหรับเสื้อผามือสองที่มีคุณภาพตํ่ าก็จะกองบนพื้น 
การแบงเกรดของเสื้อผามือสองใชเกณฑของยี่หอ รูปทรง ชนิดเนื้อผาและรอยตํ าหนิ

1.7  ในขั้นตอนของการเลือกซื้อเสื้อผา  : การเลือกซื้อเร่ิมแรกจากการผูใหขอ
มูลสํ าคัญเขาไปตลาดและเลือกแบบไมเจาะจง โดยการเดินสํ ารวจและเลือกเสื้อผามือ
สองใหทั่วบริเวณตลาด  เขาจะสงัเกตวาเสื้อผามือสองที่ตนเองพอใจอยูรานใด จากนั้น
จงึเลือกเจาะจงรานที่มีสินคาที่ตนเองตองการ เพื่อพิจารณาในรายละเอียด เชน รูปทรง 
ส ีรอยตํ าหนิและยี่หอ เปนตน จากนั้นจึงมีการตอรองราคา ซึ่งการตอรองราคาในตลาด
เสื้อผามือสองตองตอราคาครึ่งตอครึ่ง เมื่อพอใจกับราคาจึงจะมีการตัดสินใจซื้อ

1.8 การประเมินผลการซื้อเสื้อผามือสอง  : หลงัจากการซื้อเสื้อผามือสองแลวจะ
มีการประเมินโดยอาศัยเกณฑการประเมิน 2 เกณฑ 1) รูปแบบ ยี่หอและราคาของเสื้อ
ผามือสอง 2) เกณฑการประเมินจากบุคคลภายนอก ไดแก กลุมเพื่อนและครอบครัว

จากขอสรุปขางตน สามารถอธิบายพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผามือสองของ    
นกัเรียนโรงเรียนาสายบุรีอิสลามวิทยา  ไดวา ผูบริโภคที่สะทอนอัตลักษณในการบริโภค 
และสรางวัฒนธรรมของตนเอง นอกจากนี้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมการบริโภคจาก
กลุมเพื่อน  โดยเฉพาะความนิยมในสินคาที่มียี่หอเปนที่รูจักและราคาแพง ซึง่สอดคลอง
กับประพจนที่ 1 และแนวคิดของยูอิ   นากามูระ (2539)  ที่วารูปแบบการบริโภคสินคา
ของเยาวชนมีลักษณะเปนกระแสวัฒนธรรมหลัก ถึงแมวาผูบริโภคจะมีความรูสึกถึง
ความเปนอัตลักษณของวัยรุนแตก็พยายามที่จะแสดงการเลียนแบบอยูตลอดเวลาและ
การดํ ารงชีวิตที่แสดงความหรูหราใหเดนกวาหรือเหมือนกบัเพื่อนในกลุม  สังเกตไดจาก
สินคาที่นิยมกันอยูในกลุมเพื่อนหรือกลุมวัยเดียวกัน

2. กลไกหรือกระบวนการกลุมอางอิงที่เสริมสรางพฤติกรรมการบริโภค

จากผลการศึกษาของผูวิจัยพบวา ผูใชสินคาเสื้อผามือสองจะมีรูปแบบและรส
นิยมในการแตงกายที่เหมือนและแตกตางกัน ความเหมือนและความแตกตางกันตรงนี้
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อาจจะเกิดจากความตั้งใจ ที่ไมนิยมแตงกายใหเหมือนกับคนอื่น ๆ หรือโดยไมไดตั้งใจ 
เนื่องจากรสนิยมการแตงกายประจํ ากลุม มีบุคคลที่สนิทหรือรูจักในวงการเสื้อผามือ
สองและสภาพครอบครัวเปนตนแบบความเหมือนและความแตกตางขางตนก็ใชวาจะ
สามารถทํ าใหบุคคลไดตัดสินใจเลือกซื้อและเลอืกใชเสื้อผามือสองทันที ดังนั้นจึงก็ตอง
ผานกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลตอตนเอง ซึ่งกลุมดังกลาวก็คือกลุมอางอิงหรือกลุมเพื่อนนั่น
เอง

กอนที่การซื้อเสื้อผามือสองจะเกิดขึ้น ผูซื้อแทบทุกคนจะมีรูปแบบการแตงกาย
ของตัวเอง ทุกคนจะมีความคาดหวังในการแตงกาย เพื่อจะไดรับการยอมรับจากกลุม
เพือ่นวาเปนผูที่ทันสมัย สามารถที่จะเดินตามแฟชั่นไดทัดเทียมกับกลุมเพื่อน ซึ่งสอด
คลองกับการศึกษาของ Atwater (1992) ทีพ่บวาวัยรุนรูสึกจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองได
รับการชื่นชมและการยอมรับจากเพื่อน ผูซื้อจึงพยายามที่จะสืบเสาะแสวงหาขอมูล   
ตาง ๆ เกี่ยวกับเสื้อผามือสอง โดยเริ่มตนจากผูซื้อเองไมคอยมีความรู ไมมีความมั่นใจ
และไมกลาที่จะตัดสินใจซื้อ แตขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเสื้อผามือสองที่ไดรับจากกลุม
เพื่อนและสื่อตาง ๆ จะสรางความมั่นใจในการตัดสินใจ ประกอบกับเมื่อผูซื้อเร่ิมเขาสู
แวดวงของเสื้อผามือสองไดมีโอกาสที่จะเขาไปมีสวนรวมในการเลือกซื้อ ขอมูล ตาง ๆ 
เกี่ยวกับเสื้อผามือสองก็มีมากขึ้นตามมาดวย นอกเหนือจากขอมูลที่ไดรับจากกลุม
เพือ่นแลว ผูซื้อยังไดรับขอมูลจากวารสารตางประเทศ แตจากการศึกษา ผูวิจัยพบวา
วารสารดังกลาวก็รับการแนะนํ าจากกลุมเพื่อน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Brok
(1980) พบวา วัยรุนมักจะไดรับอิทธิพลอยางสูงจากกลุมเพื่อนและสื่อมวลชน เมื่อเทียบ
กบัขอมูลเชิงปริมาณ จะพบวา กลุมเพื่อนเปนผูใหคํ าปรึกษาเกี่ยวกับเสื้อผามือสอง(ตา
ราง 6) เชนเดียวกัน

เมื่อพิจารณาถึงปจจัยสํ าคัญและมีอิทธิพลในการกํ าหนดรูปแบบการแตงกาย
แลวพบวา ผูใหขอมูลสํ าคัญจะมีรูปแบบการแตงกายภายในกลุมในลักษณะที่คลาย ๆ 
กัน ทั้งนี้อาจเกดิจากการปฏิสัมพันธระหวางกันภายในกลุม ทํ าใหสมาชิกภายในกลุมได
รับรูถึงรูปแบบและรสนิยมการแตงกายจนกระทั่งรูสึกวารูปแบบการแตงกายและรสนิยม
ดงักลาวเปนรูปแบบและรสนิยมของตนเอง
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นอกจากนี้เมื่อพิจารณาการเลือกซื้อเสื้อผามือสองจะเห็นไดวาผูใหขอมูลสํ าคัญ
สวนใหญจะไมเลือกซื้อเสื้อผามือสองเพียงลํ าพัง แตจะไปกับกลุมเพื่อน ทั้งนี้จากผลการ
ศกึษา ผูวิจัยพบวา การเลือกซื้อเสื้อผามือสองเพียงลํ าพังนั้นผูซื้อจะไมมีความมั่นใจใน
การตัดสินใจซื้อเทากับเมื่อมีเพื่อนสนับสนุนในการซื้อ เชน การตัดสินใจในการเลือก
คุณภาพ ยี่หอและราคาของเสื้อผามือสอง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Atwater
(1992) ที่พบวา วัยรุนมักจะถูกชักจูงจากเพื่อนเปนสวนใหญโดยเฉพาะกระบวนการ
เปรียบเทียบทางสังคม เมื่อเทียบกับขอมูลเชิงปริมาณ (ตาราง 5 ) จะพบวา กลุมเพื่อนมี
สวนรวมในการซื้อเสื้อผามือสองเชนเดียวกัน

ยิ่งกวานั้นในกระบวนการสุดทายของการซื้อเสื้อผามือสอง คือการประเมินหลัง   
การซื้อ ผูใหขอมูลสํ าคัญจะใชคํ าวิพากษวจิารณจากกลุมเพื่อนเปนการประเมิน ถาเกิด
การวิพากษวิจารณในทางลบโอกาสที่จะสวมใสเสื้อผาดังกลาวมีนอยมาก แตหากมีการ
วิพากษวิจารณในทางบวกไมเพียงแตผู ซื้อจะสวมใสเสื้อผามือสองนั้นบอยครั้งแลว
สมาชิกภายในกลุมอาจเกิดความพึงพอใจและสามารถที่จะขายตอไปในราคาสูงขึ้นอีก
ดวย

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการการบริโภคเสื้อผามือสองของนักเรียนโรงเรียนสาย
บรีุอิสลามวิทยา อันเปนผลจากกลไกหรือกระบวนการทางสังคมโดยกลุมอางอิง พบวา 
กลุมเพื่อนมีบทบาทสํ าคัญในการสรางภาพลักษณและกระแสความนิยมตอการบริโภค
เสื้อผามือสองของนักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาโดยอาศัยยี่หอและราคาในการ
สรางภาพลักษณและกระแสความนิยมสมัยใหม ซึ่งสอดคลองกับประพจนขอที่ 2 และ
แนวคิดของ ชาญชัย  พิจิตรวัยปรีชา  (2535)  จันทรเพ็ญ    โภคาชัยวัฒน  (2535)
อรยา   เอี่ยมชื่น  (2537)  และศิริกุล   ลิ่มสญัจกร  (2534)  ที่พบวา การซื้อขายสินคา
จะเนนรูปแบบการสรางภาพลักษณที่เนนความทันสมัย

 พฤติกรรมการบริโภคดังกลาวขางตนสังเกตไดจากทุกกระบวนการของการ
เลอืกซือ้เสื้อผามือสองกลุมเพื่อนมักจะมีอิทธิพลเขามามีบทบาทอยูเสมอ ไมวาในความ
คาดหวัง การแสวงหาขอมูลหรือแมแตในขณะที่อยูในตลาดเสื้อผามือสองก็ตาม กลุม
เพือ่นจะมีสวนชวยในการตัดสินใจซื้อ ดังขอมูลเชิงประจักษที่แสดงไวในตาราง 3  ซึ่งผล



104

การวิจัยดังกลาวในประเด็นนี้สอดคลองกับการศึกษาของ  ยูอิ    นากามูระ  (2539)  ที่
พบวา เยาวชนจะมีรูปแบบการบริโภคที่เลียนแบบกลุมเพื่อน โดยอาศัยสินคาที่นิยมกัน
ในกลุมเพื่อน  ในขณะที่ผลการวิจัยของวันชัย   เหมะประสิทธ  (2539) และ    บุญนาค    
ภทัรพงศมณี  (2537)  ยังพบวา  การเลือกแบบการแตงกายและตราสินคาเปนไปเพื่อ
การสรางการยอมรับในกลุม ซึ่งผูบริโภคมีความตองการแสวงหาแนวทาง การแตงกายที่
สะทอนภาพลักษณที่แทจริงของตนเองและมักแตงกายตามแบบบุคคลที่ตนชื่นชอบ

ขอเสนอแนะ

จากการวิจัยที่ไดเสนอไปแลวนั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้

1. ขอเสนอแนะทั่วไป
ขอเสนอแนะสํ าหรับผูปกครอง ผลการวิจัยที่ปรากฏขางตนชี้ใหเห็นถึงพฤติ

กรรมการบริโภคและปจจัยตางๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมของเยาวชนในการเลือกซื้อเสื้อผา
เครื่องแตงกายที่ไดรับอิทธิพลจากกลุมเพื่อน ดังนั้นผูปกครองควรทํ าความเขาใจใน
ปจจัยและพฤติกรรมของวัยรุนในการเลือกบริโภคเสื้อผาเครื่องแตงกาย โดยเฉพาะคา
นิยมในการใชเสื้อผามือสองที่มียี่หอดัง ซึ่งเสื้อผาเหลานี้จะมีราคาแพง ความนิยมดัง
กลาวทํ าใหเยาวชนใชเงินสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ  และเยาวชนเองไมมีรายไดเปนของตัว
เองตองพึ่งพาผูปกครอง ดังนั้นการที่ผูปกครองใหเงินแกเยาวชนในจํ านวนมาก จึงถือ
เปนการสงเสริมใหเยาวชนมีพฤติกรรมแบบบริโภคฟุมเฟอย ไมประหยัด ไมตระหนักถึง
คุณคาของเงินที่ผูปกครองทํ ามาหากินดวยความยากลํ าบาก

ขอเสนอแนะสํ าหรับเยาวชน จากการวิจัยครั้งนี้ทํ าใหทราบพฤติกรรมการบริโภค
และปจจยัที่สงผลใหวัยรุนสวนใหญซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกาย ตามสมัยนิยมเกินความจํ า
เปน  วัยรุนควรมีความระมัดระวังในการใชจายตองพิจารณาสินคา กอนซื้อสินคาดวย
ละเอียดรอบคอบและใชจายอยางประหยัด มิใชเพียงบริโภคตามลักษณะของชนชั้นเสพ
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สขุหรือการบริโภคที่เลียนแบบดาราและนักรอง แตควรคํ านึงถึงความสามารถในการหา
เงินของตนเองประกอบดวย จะไมกอใหเกิดปญหาทางสงัคมและเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

2. ขอเสนอแนะสํ าหรับการวิจัย

2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายของผูบริโภคกลุมอ่ืน ๆ
อีก เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมขาราชการ ประชาชนทั่วไป เปนตน เพราะคนไทยในปจจุบัน
มีพฤติกรรมการบริโภคนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (บริโภคเกงแตไมชอบผลติเอง) ซึ่งกํ าลัง
กลายเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อหาขอเท็จจริงและ
แนวทางสงเสริมในสวนที่กอประโยชนและปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนอุปสรรค

2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยดานอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เชน ดานตัวสินคา ประเภท
ของสินคา ประเภทเสื้อผามือสองของแบรนดแนมหรือยี่หอดัง เพื่อทํ าความเขาใจถึง
พฤติกรรมการซื้อของวัยรุนในปจจุบันไดกวางขวางมากขึ้นอันเปนประโยชนตอการวาง
แผนและนโยบายของหนวยงานตาง ๆ ในการยับยั้งพฤติกรรมบริโภคนิยมที่ฟุมเฟอย ซึ่ง
เปนแหลงที่มาของปญหาสังคมตาง ๆ

2.3 เนื่องจาก การศึกษาของผูวิจัยในครั้งนี้ ไมสามารถจํ าแนกตามแนวคิดของ
สปุญญา   ไชยชาญ (2542) เพราะขอมูลที่ไดนั้นไมไดเปนไปตามแนวคิดดังกลาวขาง
ตน กลาวคือ ผูวิจัยไดแบงกลุมผูบริโภคเพียง 2 กลุมเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากขอจํ ากัดใน
ลักษณะของกลุมตัว ดังนั้น จึงควรทํ าการวิจัยเกี่ยวกับการจํ าแนกแบงกลุมบริโภคใน
กลุมตัวอยางในลักษณะอื่น เชน กลุมนักเรียนโรงเรียนสามัญ กลุมขาราชการและกลุม
คนท ํางาน เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดองคความรูใหมๆ เกี่ยวกับการจัดแบงกลุมผูบริโภค
ตอไป


