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สุนิษา  อาจออนศร:ี การใหความหมาย  ที่มาของความหมายและกระบวนการเลือกซื้อ
สินคาเพื่อใหรางวัลแกตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวร
นิเวศศาลายา ในพระสงัฆราชูปถัมภ. อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ : ผศ. ดร.พิทักษ ศิริวงศ. 78 หนา. 
 

งานวิจัยเรื่องการใหความหมาย  ที่มาของความหมายและกระบวนการเลือกซ้ือสินคาเพื่อใหรางวัลแก
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหมาย ที่มาของความหมายและกระบวนการเลือกซ้ือ ในเรื่องการใหรางวัลแกตนเอง
(self gift) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามระเบียบ
วิธีวิทยาของการสรางทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Approach) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณระดับ
ลึก (In-depth Interview) จํานวน 51 คน เปนเพศชาย 28 คน และเพศหญิง 23 คน มีอายุระหวาง 15-19 ป 
 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใหความหมายการใหรางวัลแกตนเอง  7 
ประการดังน้ีคือ  1. เปนการตระหนักถึงคุณคาของตนเองและการนับถือตนเอง 2. เปนส่ิงแลกเปลี่ยนกับสัญญาที่ให
ไวกับตนเอง  3. เปนแรงจูงใจที่เกิดจากอารมณทั้งดานดีและดานเสีย  4. เปนการสนองความตองการพื้นฐานภายใน
ของบุคคล    5. เปนการซ้ือส่ิงของตามความพึงพอใจหรือเปนส่ิงที่ตรงตามความตองการในทันทีทันใดและทําให
ไดรับความสุขเม่ือไดรับส่ิงของที่เปนรางวัลแกตนเอง  6. เปนการไดเงินหรือส่ิงของที่มาจากการหารายไดของตนเอง  
7. เปนการใหของขวัญในวันเกิดของตนเอง  สําหรับที่มาของความหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเกิดจาก
การใหความสําคัญกับการเรียน ความพึงพอใจ  ความตองการใหเกิดการยอมรับจากทั้งตนเองและผูอ่ืน  สภาวะทาง
อารมณ  ความจําเปนตองใช  และความตองการประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว  สวนกระบวนการเลือกซ้ือ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายคือ การพิจารณาถึงความตองการของตนเองซึ่งเม่ือพิจารณาแลวนําไปสูการ
คนหาขอมูลจากหลาย ๆ แหลง เพื่อนํามาเปรียบเทียบคุณสมบัติที่ตรงตามความตองการมากที่สุดแลวตัดสินใจซ้ือ 

 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัยพบวา  นักเรียนสวนใหญเลือกซ้ือสินคาในการใหรางวัลแกตนเองตามความ
พึงพอใจ  ตามความนิยม  ตามความตองการขณะน้ัน  และตามอารมณมากกวาการใหรางวัลแกตนเองจากการ
ตั้งเปาหมาย  ในดานการประสบความสําเร็จแกชีวิตและการเรียน  ดังน้ันจึงควรกระตุนใหนักเรียนสรางแรงจูงใจ
และตั้งเปาหมายโดยมีรางวัลเปนแรงผลักดันใหเกิดความพยายาม  ความทะเยอทะยาน และกระตือรือรนเพื่อบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไวเพื่อใหไดรางวัลมา  และผูประกอบการควรผลิตสินคาตามความตองการ  ตามกระแสนิยม  
และควรเพิ่มชองทางส่ือสารแกลูกคาเพิ่มมากขึ้น เชน การสรางเว็บไซดเพื่อดึงดูดลูกคาใหเขาถึงสินคามากยิ่งขึ้น 
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 This research was the meaning, the origin of meaning and purchasing process for 
self-gift of senior high-school at Rattanakosinsompot Bowonniwetsalaya School which was aimed 
to study meaning, the origin of meaning and purchasing process for self -gift of senior high-school 
by qualitative research  on grounded theory approach to gather up information by in-depth 
interview about 51 students that were 28 boys and 23 girls in 15-19 years old. 
 The result showed that senior high-school could give the meaning for self gift 7 things 
were 1. Communicative by themselves to think for self value and self- respect. 2. Changing on 
self promise 3. Motivation by advantage and disadvantage emotion 4. Responding from individual 
needing foundation 5. Satisfying in buying or getting good thing and happiness suddenly 6. Earning 
money or things by themselves 7.  Giving birthday gift. The sources of meaning  of senior 
high-school took place by giving to the important studying, satisfy, needing for permitting in 
themselves and others, emotion, using need, and succeed needing in prospected. In the other 
hand, the purchasing process of senior high-school was the considering in self needing which we 
considered from several sources in order to compare the most needing in qualification and 
decided to buy. 
 The study recommended that almost senior high-school chose to purchasing for 
self-gift according to their satisfy , popularity needing at that time , and emotion more than 
purchasing for self-gift in prospected , For successfully in living and education. Therefore should 
stimulate the students to create motivation and prospective by offer their gift for impulsiveness 
become attemption , ambition and enthusiasm for achieve the following prospective to get the 
gift and the entrepreneur should produce goods according to needing , popularity and adding the 
ways for customers to communicate such as creation website for attract more customers to 
access the goods. 
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  วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี  เพราะไดรับความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย 
ดร. พิทักษ  ศิริวงศ  ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชนอยางย่ิงตอผูวิจัยรวมทั้งผูชวยศาสตราจารย ประสพชัย พสุนนท ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และอาจารย ดร.สุทธนิภา ศรีไสย ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกผูวิจัย สงผลใหวิทยานิพนธเลมน้ีถูกตองและสมบูรณย่ิงข้ึน ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณในความกรุณาของทานเปนอยางสูง 

  ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาการประกอบการทุกทานที่ใหความรู ใหคําแนะนําและ
ประสบการณอันมีคาย่ิงแกผูวิจัย  ขอขอบคุณคุณครูปทิตตา  อากาศฤกษ  ที่ใหความชวยเหลือ  ให
คําแนะนํา ใหคําปรึกษาและเปนกําลังใจตลอดหลักสูตรการศึกษา ขอขอบคุณเจาหนาที่คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่ใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษาตลอดหลักสูตร
การศึกษา  ขอขอบคุณเจาของหนังสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธทุกเลม ที่ชวยใหวิทยานิพนธ
มีความสมบูรณ ขอขอบคุณพี่ๆ  เพื่อนๆ นองๆ ชาวสาขาการประกอบการ หลักสูตรบริหารธุรกิจทุก
คนที่ใหคําแนะนําและกําลังใจตลอดมา 

  ขอขอบคุณนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรทุกคนที่ไดเสียสละเวลาใน
การตอบบทสัมภาษณ  สงผลใหผูวิจัยสามารถดําเนินการวิจัย  จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา 
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