
 
 

 
 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมส ำคัญของปญัหำ 

 “จ ้ำบ๊ะ” เป็นค้ำสำมัญนำมที่ใช้ในควำมหมำย 2 นัย ประกำรแรก จ ้ำบ๊ะ หมำยถึงกำรแสดง
ประเภทวำบหวิวอย่ำงหนึ่งของไทย ซึ่งใช้ผู้แสดงหญิงเตน้ตำมจังหวะดนตรีด้วยลลีำย่ัวยวนและมีกำร
เปิดเผยส่วนของร่ำงกำยที่พงึสงวน มักจัดเป็นเต็นท์กำรแสดงที่มรีั วรอบขอบชิดในงำนเทศกำลต่ำงๆ 
หรือแสดงในสถำนบันเทิง นอกจำกนั น มีกำรใช้ประกอบกับค้ำอื่นๆ แต่ยังคงให้ควำมหมำยเดียวกัน อำท ิ
ระบ้ำจ ้ำบ๊ะ เต้นจ ้ำบ๊ะ  ประกำรทีส่อง จ ้ำบ๊ะ หมำยถึง น ้ำแข็งที่ใช้เครื่องมือไสจนเป็นเกร็ดฝอยละเอียด 
รำดน ้ำหวำนสีแดงหรอืสีอื่นๆ ลงไปบนน ้ำแข็ง จัดเป็นอำหำรประเภทของหวำนชนิดหนึ่ง มีเครือ่ง
ประกอบหลำยอย่ำงซึง่มีควำมหลำกหลำยไปตำมท้องถ่ินและควำมนิยมของผูก้ิน อำทิ ขนมปงัปอนด์ มัน
เช่ือม ลูกตำลเช่ือม พุทรำเช่ือม เฉำก๊วย ทับทมิกรอบ ซ่ำหริ่ม ลกูชิด ลูกเดือย ฯลฯ คนไทยโดยทั่วไป
เรียกน ้ำแข็งไส  

ค้ำว่ำจ ้ำบ๊ะไม่ปรำกฏในพจนำนุกรมไทยฉบับบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 แค่ปรำกฎใน
พจนำนุกรมฉบบัมติชน พ.ศ. 2547 ซึ่งให้ควำมหมำยไว้ว่ำ  

“จ ้ำบ๊ะ ก. กำรแสดงอย่ำงหนึ่ง ใหผู้้หญิงนุ่งนอ้ยห่มนอ้ยเต้นหรือเคลื่อนไหวยั่วเย้ำกำมำรมณ์, 
โดยปริยำยหมำยควำมว่ำ เปลอืย (ปำก) น. น ้ำแข็งไสเหยำะน ้ำหวำน” (หน้ำ 229)  

ทุกวันนี  ยังมีคนเป็นจ้ำนวนมำกที่ไม่รูจ้ักจ ้ำบ๊ะ ในควำมหมำยที่สองคือ น ้ำแข็งไส ดังทีป่รำกฏใน
ข่ำวออนไลนป์ระชำชำติธุรกจิ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษำยน พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับร้ำนขำยน ้ำแข็งไสช่ือว่ำ 
“จ ้ำบ๊ะ” ที่จังหวัดจันทบุรี ไดจ้ดลิขลทิธ์ิค้ำว่ำ “จ ้ำบ๊ะ (Jumba)” กับกระทรวงพำณิชย์เมื่อปี พ.ศ. 2550  
โดยเนื อข่ำวกล่ำวถึงเจ้ำของร้ำนซึง่ให้ข้อมลูว่ำ ตนเองเป็นต้นคิดในกำรท้ำขนมปงัเย็นด้วยกำรดัดแปลง
ใส่น ้ำแข็งไสแล้วรำดนมสด และใส่เครื่องปรงุต่ำงๆ ลงไปใหส้ีสันน่ำกิน ตั งช่ือเรียกว่ำ “จ ้ำบ๊ะ” เมื่อธุรกจิ
ขำยดีมีผู้เลียนแบบกำรใช้ค้ำ “จ ้ำบ๊ะ” บ้ำง จงึไดไ้ปจดลิขสิทธ์ิเพื่อไม่ใหผู้้อื่นลอกเลียนแบบ  ข่ำว
ดังกล่ำว มีผู้อ่ำนซึง่ไม่เห็นด้วยและแสดงควำมคิดเห็นต่อทำ้ยข่ำวโดยมีใจควำมว่ำ “ท้ำไมถึงจดลิขสิทธ์ิ
คะ ไม่เห็นด้วยเพรำะเรำกินจ ้ำบ๊ะแบบนี มำตั งแต่เด็กๆ แลว้ ชำวบ้ำนท้ำขำยให้นักเรียนมำแต่เนิ่นนำน 
มิได้พึ่งเกิดขึ นจำกคุณคิดซักกะหน่อย ช่ือก็ช่ือนี  ไม่เช่ือก็ไปดูที่ขอนแก่นได้ แต่เวลำที่พูดกบัคนกรุงเทพ 
เค้ำไม่รู้จกักันกเ็ท่ำนั นเอง อย่ำงนี เหมอืนตัดช่องทำงกำรทำ้มำหำกินของผู้อื่นนะคะ” ควำมคิดเห็นนี 
แสดงว่ำช่ือจ ้ำบ๊ะซึ่งหมำยถึงน ้ำแข็งไส มีผูเ้รียกเช่นนี มำนำนแล้ว  

เหตุกำรณ์ดังกล่ำว ท้ำให้ผู้วิจัยเกิดควำมรู้สึกเศร้ำใจต่อกำรที่คนรุ่นใหม่ยุคนี สำมำรถน้ำค้ำสำมัญ
นำม “จ ้ำบ๊ะ” ที่ใช้แพรห่ลำยในบำงท้องถ่ินของไทยมำนำนจนเป็นวัฒนธรรมกำรกิน ให้เป็นลิขสทิธ์ิของ
ตนเองได้ เหตุกำรณ์เช่นนี อำจเกิดกับวัฒนธรรมอื่นๆของไทยอีกกเ็ป็นได้ และผู้อ้ำงสทิธ์ิอำจเป็น
ชำวต่ำงชำติ อย่ำงเช่นกำรจดลิขสทิธ์ิช่ือซอสพริกศรีรำชำโดยนำยฮุย ฟอง ชำวเวียดนำมในสหรัฐอเมริกำ 
ดังนั นคนไทยในยุคต่อๆไปอำจไม่ไดเ้ป็นเจ้ำของวัฒนธรรมของตนเอง  
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ข่ำวดังกล่ำวท้ำใหผู้้วิจัยท้ำกำรสบืค้นข้อมลูเบื องต้นเกี่ยวกับค้ำว่ำ “จ ้ำบ๊ะ” ซึ่งมีเรื่องรำว
เกี่ยวข้องกบัค้ำดังกล่ำวทั งสองนัย มีควำมเป็นมำยำวนำนเกินกว่ำครึ่งศตวรรษ เพียงพอที่สำมำรถกล่ำว
ได้ว่ำ เป็นวัฒนธรรมของไทย โดยนัยหนึ่งเป็นวัฒนธรรมกำรแสดง อกีนัยหนึง่เป็นวัฒนธรรมกำรกิน แต่
วัฒนธรรมทั งสองขำดข้อมลูที่แสดงควำมชัดเจนเกี่ยวกบัประวัติควำมเป็นมำ ตลอดจนควำมเช่ือมโยง
ระหว่ำงจ ้ำบ๊ะทั งสอง ขำดกำรศึกษำและบันทึกข้อมลูอยำ่งเป็นระบบทีเ่ป็นหลกัฐำนเชิงประวัติศำสตร ์
ซึ่งสภำวะเช่นนี ได้เกิดขึ นกบัวัฒนธรรมอกีหลำยอย่ำงของไทยด้วย  

นอกจำกนั น เมือ่ท้ำกำรทบทวนเอกสำรต่ำงๆ ผู้วิจัยไมพ่บข้อมูลเกี่ยวกับที่มำของค้ำว่ำ “จ ้ำบะ๊” 
แต่พบว่ำมีผูส้งสัยต่อที่มำของค้ำว่ำ “จ ้ำบะ๊” และทุกวันนี กย็ังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนและน่ำเช่ือถือในเรื่อง
ดังกล่ำว รวมทั งมีข้อสงสัยต่อที่มำของจ ้ำบ๊ะทีเ่ป็นกำรแสดง (โรม บุนนำค, 2554; กิเลน ประลองเชิง, 
2555; วรำห์ โรจนวิภำต, ม.ป.ป.) และที่มำของกำรเรียกน ้ำแข็งไสว่ำ “จ ้ำบ๊ะ” (โรม บุนนำค, 2554; 
เนสทเ์ล,่ 2555) นอกจำกนั น  ข้อมูลเกี่ยวกบัลักษณะของจ ำ้บ๊ะที่เป็นของกิน ก็มีควำมหลำกหลำย และ
มีผู้ตั งข้อสังเกตว่ำจ ้ำบ๊ะที่แต่ละคนรูจ้ักและเข้ำใจ จะเหมอืนกันหรอืไม่ (ข้ำวฟ่ำง, 2551) ควำมสงสัย
เหล่ำนี ไม่ปรำกฎว่ำมีรำยงำนกำรวิจัยใดที่ให้ค้ำตอบเกี่ยวกับเรื่องจ ้ำบ๊ะทั งสองควำมหมำย ท้ำใหผู้้วิจัย
สนใจอยำกทรำบที่มำของค้ำ “จ ้ำบ๊ะ” อยำกทรำบว่ำท้ำไมกำรแสดงและของหวำนจึงใช้ช่ือเดียวกัน มี
ควำมเช่ือมโยงระหว่ำงจ ้ำบ๊ะทั งสองหรือไม่อย่ำงไร และวัฒนธรรมกำรกินจ ้ำบ๊ะของคนไทยเป็นอย่ำงไร 
ผู้วิจัยจงึได้ด้ำเนินกำรศึกษำวัฒนธรรมกำรกินน ้ำแข็งไสของไทยที่เรียกว่ำ “จ ้ำบ๊ะ” เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
เชิงวิชำกำรที่ชัดเจนและถูกต้องส้ำหรบัคนรุ่นหลงัได้ใช้อ้ำงองิต่อไป 

 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  

แนวคิดในกำรวิจัยเรื่องนี  เป็นควำมรู้ที่เกิดจำกประสบกำรณ์ส่วนตัว (experiential 
knowledge) เกี่ยวกับอำหำรของผู้วิจัย (รสสุคนธ์ มกรมณี) ซึ่งเป็นนักเขียนและคอลัมน์นิสต์
เกี่ยวกับเรื่องอำหำรมำเป็นเวลำ 12 ปี ท้ำให้พบข้อสงสัยที่หำค้ำตอบไม่ได้หลำยประเด็นในระหว่ำงที่
ท้ำกำรค้นคว้ำประกอบผลงำนเขียนเรื่องต่ำงๆ และจ ้ำบ๊ะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สร้ำงประเด็นสงสัยและยัง
ไม่ได้ข้อสรุปที่น่ำเช่ือถือ จึงก้ำหนดกรอบแนวคิดในกำรท้ำวิจัยเชิงคุณภำพเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว  
เพื่อสนองควำมอยำกรู้ อยำกท้ำควำมเข้ำใจ อยำกเปิดเผยรำยละเอียดของเรื่องดังกล่ำว (intrinsic 
case) ดังนี  
 

จ  ำบ๊ะ: วัฒนธรรมกำรกินน  ำแข็งไสของคนไทย 
 
 
 

 
 
 
 
 

ควำมเป็นมำ 
จ ้ำบ๊ะ(กำรแสดง) 

ควำมเป็นมำ 
จ ้ำบ๊ะ(ของกิน) 

 ควำมเช่ือมโยงระหว่ำงจ ้ำบ๊ะทั งสองควำมหมำย 
 วัฒนธรรมกำรกินจ ้ำบ๊ะของคนไทย 

- ภูมิหลัง 
- กระบวนกำร:  รูปลักษณ์ อุปกรณ์/เครื่องมือ 

                  วิธีกำรท้ำ เครื่องประกอบ 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง จ ้ำบ๊ะ: วัฒนธรรมกำรกินน ้ำแข็งไสของคนไทย มุ่งหำค้ำตอบเกี่ยวกับภูมิ
หลงั กระบวนกำร และวัฒนธรรมกำรกินน ้ำแข็งไสของคนไทยในภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศไทย  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักดังนี  

1. ศึกษำควำมเป็นมำและควำมเช่ือมโยงระหว่ำงจ ้ำบ๊ะทีเ่ป็นของกินกับจ ้ำบะ๊ที่เป็นกำรแสดง  
2. ศึกษำภูมิหลัง กระบวนกำร และวัฒนธรรมกำรกินน ้ำแข็งไสของคนไทย 

 
ค ำถำมกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยก้ำหนดค้ำถำมกำรวิจัยดังนี  

1. ค้ำว่ำจ ้ำบ๊ะมีที่มำอย่ำงไร  
2. ท้ำไมจึงเรียกน ้ำแข็งไสว่ำจ ้ำบ๊ะ  
เพื่อหำค้ำตอบส้ำหรับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยข้อที่ 1  
3. วัฒนธรรมกำรกินจ ้ำบ๊ะของคนไทยเป็นอย่ำงไร 

 เพื่อหำค้ำตอบส้ำหรบัวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยข้อที่ 2  
 
นิยำมศัพท์ 

จ ้ำบ๊ะ  หมำยถึง กำรเต้นระบ้ำโป๊หรือน ้ำแข็งไสชนิดหนึ่ง 
น ้ำแข็งไส หมำยถึง ของหวำนที่ได้จำกกำรน้ำน ้ำแข็งก้อนไสไปบนคมมีด รำดน ้ำหวำน  
วัฒนธรรมกำรกิน หมำยถึง พฤติกรรมกำรกินที่คนในหมูส่ร้ำงขึ นด้วยกำรเรียนรู้จำกกันและกัน 

ร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน 
ผู้บริโภคจ ้ำบ๊ะ หมำยถึง คนที่มีประสบกำรณ์ตรงในกำรกนิจ ้ำบ๊ะ กำรชมจ ้ำบ๊ะ หรือควำมรู้

เกี่ยวกับจ ้ำบ๊ะที่เป็นของกินหรอืจ ้ำบ๊ะทีเ่ป็นกำรแสดง 
ผู้จ้ำหน่ำยจ ้ำบ๊ะ หมำยถึง เจ้ำของร้ำนหรือผู้ขำยจ ้ำบ๊ะหรือน ้ำแข็งไสทีป่ระกอบกิจกำรอยูใ่น

ภำคต่ำงๆ ของประเทศไทย 
 
วิธีด ำเนนิกำรวิจัย 

รูปแบบกำรวิจัย 

กำรวิจัยนี เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ที่ผู้วิจัยเลือกเรื่องจ ้ำบ๊ะมำเป็นปรำกฎกำรณ์ส้ำหรับศึกษำ
โดยมีเป้ำหมำยเพื่อสนองควำมอยำกรู้ (intrinsic case) อยำกท้ำควำมเข้ำใจ อยำกเปิดเผย
รำยละเอียดของปัญหำในเรื่องดังกล่ำว (Stake, R. 2010) จึงเป็นกำรศึกษำเรื่องทีรู่้จักคุ้นเคยมำบ้ำง
แล้วในรูปแบบกำรวิจัยแบบมุ่งหำค้ำอธิบำย (explanatory) ในสิ่งที่ยงัไม่เคยมมีำก่อน หรือมีค้ำอธิบำย
อยูบ่้ำงแล้ว แต่ยังไมเ่ป็นที่พอใจ รวมทั งผสมผสำนวิธีด้ำเนินกำรวิจัยในลกัษณะของศึกษำเฉพำะกรณี 
(case study) แบบกำรศึกษำเชิงพรรณนำ (descriptive) ซึ่งเป็นกำรน้ำข้อมลูรำยละเอียดของ
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กรณีศึกษำมำใช้เป็นหลกัฐำนในกำรสรปุหลักกำรต่ำง ๆ และมุง่แสดงรำยละเอียดพร้อมทั งบรบิทอย่ำง
สมบรูณ์ของปรำกฏกำรณ์ที่เลือกมำศึกษำ 

 กลุ่มเป้ำหมำย 

กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรวิจัยนี  ผู้วิจัยเลือกแบบยึดจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำเป็น
หลัก ซึ่งเป็นกำรเลือกแบบไมม่ีโครงสร้ำงทีเ่ครง่ครัด  มีขั นตอนและวิธีด้ำเนินกำรที่ไม่ซบัซ้อน มิได้เลือก
เพื่อได้กลุม่ตัวอย่ำงทีเ่ป็นตัวแทน แต่เพือ่ให้ได้ตัวอย่ำงที่เหมำะสมกบัแนวคิดและวัตถุประสงค์ของ
กำรศึกษำ จึงเลอืกผู้ให้ข้อมลูและสถำนที่ทีจ่ะเป็นประโยชน์ (key informants) ดังนั น กลุ่มเป้ำหมำยที่
จะมำเป็นตัวอย่ำงในกำรให้ข้อมลูเพื่อตอบค้ำถำมวิจัย จึงก้ำหนดให้มีผู้ให้ข้อมูลส้ำคัญ 2 กลุ่มดงันี คือ 

1. ผู้บริโภคจ ้ำบ๊ะ ซึง่มีประสบกำรณ์ตรงและมีควำมรู้เกี่ยวกับจ ้ำบ๊ะทีเ่ป็นของกินและจ ้ำบ๊ะที่
เป็นกำรแสดง โดยก้ำหนดจ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 15 คน และมีคุณสมบัติตำมที่ต้องกำร กล่ำวคือต้อง
ครอบคลมุถึงผู้ที่เคยชมจ ้ำบ๊ะอย่ำงน้อย 5 คน ผู้ที่เคยกินจ ้ำบ๊ะโดยตรงอย่ำงน้อย 5 คน  และผู้ที่เคยกิน
น ้ำแข็งไสที่คล้ำยจ ้ำบ๊ะแต่ไมเ่รียกว่ำจ ้ำบ๊ะอย่ำงน้อย 5 คน  ใช้วิธีกำรเลือกตัวอย่ำงแบบเจำะจง 
(purposive sampling) จำกผู้ทีม่ีอำยุไม่ต่้ำกว่ำ 30 ปี  และมีคุณสมบัติดังกล่ำว ทั งนี  ผู้วิจัยจะอำศัย
กำรเลือกตัวอย่ำงแบบลูกโซ่ (snowball sampling) ร่วมด้วย หำกได้รับกำรแนะน้ำจำกหน่วยตัวอย่ำงที่
ได้เก็บข้อมลูไปแล้ว เพื่อให้ครอบคลมุหน่วยตัวอย่ำงทีม่ำจำกพื นที่ทั ง 6 ภูมิภำค  รวมทั ง กำรเลือก
ตัวอย่ำงจำกกำรแนะน้ำต่อๆกันมำ และกำรเลอืกแบบเฉพำะหน้ำ เพรำะมโีอกำสที่อำจเกิดขึ นในกำรเก็บ
ข้อมูลภำคสนำม  

2. ผู้จ้ำหน่ำยจ ้ำบ๊ะหรือน ้ำแข็งไสที่ประกอบกจิกำรในภำคต่ำงๆ โดยก้ำหนดพื นที่เป็น 6 
ภูมิภำค โดยมีอย่ำงน้อยภำคละ 1 จังหวัดๆ ละอย่ำงน้อย 1 รำย ใช้วิธีกำรเลือกตัวอย่ำงแบบเจำะจง 
จำกร้ำนที่มีข้อมลูซึง่สำมำรถสบืค้นออนไลน์ได้ หรือได้รบักำรแนะน้ำจำกหน่วยตัวอย่ำงทีเ่ก็บข้อมูลไป
แล้วหรือผูรู้้ เพื่อเก็บข้อมูลภำคสนำมต่อไป 

ทั งนี  พื นที่ 6 ภูมิภำคที่ใช้ในกำรวิจัย ก้ำหนดตำมกำรแบง่ภูมิภำคทำงภูมิศำสตร์ของ
คณะกรรมกำรภูมิศำสตร์แหง่ชำติ ภำยใต้กำรก้ำกับดูแลของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแหง่ชำติ ซึ่งได้
เสนอขอควำมเห็นชอบตอ่คณะรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2520 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด้ำเนินกำรเก็บข้อมลูระหว่ำงเดือนเมษำยน 2555 ถึงกุมภำพันธ์ 2556 โดยใช้วิธีกำรที่
หลำกหลำย ประกอบด้วย 

1. กำรศึกษำเอกสำรต่ำงๆ ได้แก่ หนังสือ ต้ำรำ หนังสือพมิพ ์นิตยสำร สิ่งพมิพ์ออนไลน์ โดย
ด้ำเนินกำรสืบค้น คัดกรอง จดบันทึก/พมิพ์ รวบรวมและจัดเกบ็เป็นหมวดหมู่ เพื่อใช้ในกำรทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและเพื่อกำรตอบค้ำถำมในกำรวิจัย 

2. กำรสมัภำษณ์ โดยด้ำเนินกำรทั งสัมภำษณ์แบบไมเ่ป็นทำงกำร (informal interview)  และ
สัมภำษณ์แบบเจำะลึก (in-depth interview) ด้วยเครื่องมอืดังนี   

2.1 ค้ำถำมส้ำหรบัสัมภำษณ์ ผู้วิจัยตั งค้ำถำมแบบไมม่ีโครงสรำ้งเครง่ครัด ส้ำหรับเป็น
กรอบในกำรน้ำสนทนำ เพื่อขยำยไปสู่ค้ำถำมอื่นๆ ให้ได้ข้อมูลอย่ำงครบถ้วน  โดยกรอบค้ำถำมส้ำหรบั
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กลุ่มผู้บริโภคจ ้ำบะ๊คือ “กรุณำเล่ำประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรกินจ ้ำบ๊ะ/กำรชมระบ้ำจ ้ำบ๊ะ” “ท่ำนคิดว่ำ
จ ้ำบ๊ะทีเ่ป็นของกินกบัจ ้ำบ๊ะทีเ่ป็นกำรแสดงมีควำมเช่ือมโยงกันหรอืไม่ อย่ำงไร” ส่วนกรอบค้ำถำม
ส้ำหรับกลุ่มผู้จ้ำหน่ำยจ ้ำบ๊ะ ซึง่เป็นเจ้ำของร้ำนหรือผู้ขำย คือ “กรุณำเล่ำประสบกำรณ์กำรขำยจ ้ำบ๊ะ” 
“ท่ำนรูจ้ักจ ้ำบ๊ะทีเ่ป็นกำรแสดงหรือไม่ ท่ำนคิดว่ำมีควำมเช่ือมโยงกบัจ ้ำบ๊ะของกินหรือไม่ อย่ำงไร”   

2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ส้ำหรับกำรจดบันทึก กำรบันทกึเสียง กำรบันทึกภำพน่ิง กำร
บันทึกภำพเคลื่อนไหว ได้แก่ สมุดบันทึก เครื่องบันทกึเสียง กล้องถ่ำยภำพ และกล้องถ่ำยวีดิทัศน์ โดย
เลือกใช้ตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และตำมทีผู่้ถูกสมัภำษณ์ให้อนุญำต 

ทั งนี  ผู้วิจัยวำงแผนปฏิบัติกำรภำคสนำมในกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส้ำคัญ (key informants) 
ประกอบด้วย 

1. กำรสมัภำษณ์กลุ่มผู้บริโภคจ ้ำบะ๊ ผู้วิจัยด้ำเนินกำรค้นหำ และพิจำรณำคัดสรรผู้ที่มี
คุณสมบัติตำมเกณฑ์ จำกนั นท้ำกำรติดต่อขอสัมภำษณ์ หรอืนัดหมำยวันเวลำเพื่อสัมภำษณ์  ทั งนี  อำจ
ใช้ข้อมูลที่เป็นเอกสำรซึง่เขียนโดยผู้มีคุณสมบัติดังกล่ำวร่วมด้วยก็ได้  

2. กำรสมัภำษณ์กลุ่มผู้จ้ำหน่ำยจ ้ำบ๊ะหรือน ้ำแข็งไส ผู้วิจัยด้ำเนนิกำรค้นหำข้อมลูเกี่ยวกับร้ำน
ซึ่งเป็นทีรู่้จักและมกีำรรำยงำนไว้ในสิ่งพิมพ์ออนไลน์ รวมทั งค้นหำด้วยกำรสอบถำมจำกผูรู้ห้รือหน่วย
ตัวอย่ำงที่เกบ็ข้อมลูไปแล้ว  จำกนั น เดินทำงไปยังพื นที่ในจงัหวัดต่ำงๆ และติดต่อขอสมัภำษณ์ หรือนัด
หมำยวันเวลำสัมภำษณ์  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน้ำข้อมลูที่ได้เกบ็มำจำกภำคสนำมมำด้ำเนินกำรดังนี  
1. จัดระบบข้อมูลจำกสิง่ทีผู่้วิจัยได้อ่ำนได้เห็นและได้ยินใหเ้ป็นหมวดหมู่  โดยจัดข้อมูลที่ได้

จำกกำรจดบันทึก และกำรถอดข้อควำมที่อยู่ในเครือ่งมอืบนัทึกเสียงและเครื่องมือบันทึกภำพ ให้อยู่ใน
รูปแบบเอกสำร    

2. ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมลู ด้วยวิธีกำรตรวจสอบแบบสำมเส้ำด้ำนข้อมูล  (data 
triangulation)  ซึ่งเป็นกำรตรวจสอบข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวมจำกพื นที่แตกต่ำงกัน ในเวลำที่แตกต่ำงกัน 
จำกกลุ่มตัวอย่ำงทีห่ลำกหลำย (Denzin, 1970) โดยพิจำรณำว่ำมีสิ่งใดที่สอดคล้องกันหรือไม่ อย่ำงไร 

3. วิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีกำรทีห่ลำกหลำย ประกอบด้วย 
3.1 กำรวิเครำะห์ข้อมลูเอกสำร (content analysis) เพื่อน้ำเอกสำรทีส่ืบค้นไดม้ำ

วิเครำะห์ข้อมูลทีม่ีค้ำอธิบำยเกี่ยวกับควำมเป็นมำของจ ้ำบะ๊และสภำพกำรณ์ที่เกี่ยวกับจ ้ำบ๊ะ 
3.2 กำรเปรียบเทียบเหตุกำรณ์ (constant comparison) เพื่อน้ำข้อมลูที่ได้มำไป

เทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกับเหตุกำรณ์อื่น เพื่อหำควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงกันทีเ่กิดขึ นเกี่ยวกับ
จ ้ำบ๊ะ    

3.3 กำรวิเครำะหส์่วนประกอบ (componential analysis) เพือ่น้ำข้อมูลที่ได้มำท้ำกำร
จ้ำแนกให้เห็นส่วนประกอบต่ำงๆ ของจ ้ำบ๊ะ  

3.4 กำรวิเครำะหส์รปุอุปนัย (analytic induction) เพื่อน้ำข้อมูลที่ได้มำตีควำมและหำ
บทสรุปร่วมกันในกำรตอบค้ำถำมในกำรวิจัยถึงที่มำของจ ้ำบะ๊   
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3.5 ตีควำมและสรุปข้อมลูที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ ด้วยกำรน้ำเสนอเนื อหำเชิงพรรณนำ 
(descriptive approach) ประกอบภำพตำมควำมเหมำะสม รวมทั ง น้ำเสนอข้อมูลเชิงปริมำณด้วย
ตำรำงแจกแจงควำมถ่ี และค่ำรอ้ยละ     
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