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54602358 : สาขาวิชาการประกอบการ 
คําสําคัญ :  รางวัลแกตนเอง, ความหมายและท่ีมาของความหมาย, กระบวนการเลือกซื้อ 

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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 SUNISA ARTONSRI : THE MEANING, THE ORIGIN OF MEANING AND PURCHASING PROCESS 
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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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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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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในยุคโลกาภิวัฒน สภาพเศรษฐกิจ การคา และการสงขอมูลขาวสาร ตลอดจนเทคโนโลยีการ

สื่อสารโทรคมนาคมเปนไปอยางไรพรมแดน สงผลใหระบบเศรษฐกิจมีความซับซอนและเกิดแขงขัน

อยางรุนแรง เพื่อการครอบครองตลาดผูบริโภค ตลอดจนไดมีความพยายามในการแบงกลุมผูบริโภค 

และพยายามสรางสินคาใหเจาะเฉพาะกลุมลูกคาแตละประเภทยอยมากย่ิงข้ึน โดยนักการตลาดได

นําเอาหลักการทางจิตวิทยาและมานุษยวิทยาเขามามีสวนรวมในการวิจัยการตลาดและวิจยัพฤตกิรรม

ของผูบริโภค สําหรับพฤติกรรมผูบริโภคอาจใหคําจํากัดความไดวาเปน “ปฎิกิริยาของบุคคลที่

เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตางๆ ของ

การตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆเหลาน้ัน (อดุลย จาตุรงคกุล, 2539:5) 

มนุษยทุกคนมีฐานะเปนผูบริโภค ถาหากพิจารณาถึงบทบาทของแตละบุคคลต้ังแตเกิดมาจน

ปจจุบัน ทุกคนมีสวนเกี่ยวของกับโลกเศรษฐกิจแหงการผลิตและการบริโภคตลอดเวลา โดยเริ่มต้ังแต

เด็ก พอแมและบุคคลอื่นจะเปนผูจัดซื้อและจัดหาสิ่งตางๆให ตอมาเราก็รูจักการใชเงินในการนําไปซื้อ

ขนมหรือสินคาอื่นๆ ดวยตนเองซึ่งสวนใหญมักเปนการซื้อดวยอารมณตามความชอบ ความตองการ

และคานิยม มากกวาการพิจารณาดวยเหตุผล แตเมื่อเติบโตเปนผูใหญมีความรอบรูและเขาใจสิ่งตางๆ 

มากข้ึน ตลอดจนสินคาและบริการท่ีซื้อก็มีมูลคามากข้ึน จึงสงผลใหการเลือกซื้อสินคาและบริการเกิด

การเปลี่ยนแปลงจาการเลือกซื้อดวยอารมณตามความชอบและความตองการไดเปนการซื้อโดย

พิจารณาดวยเหตุผลโดยคํานึงถึงความจําเปน ปลอดภัย และความคุมคาประกอบการตัดสินใจ 

(สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย, 2543:175) 

สําหรับผูบริโภคที่อยูในชวงวัยรุนกลุมเปาหมายหน่ึงที่มีอิทธิพลตอการจัดการทางการตลาด  

ในขณะท่ีสถานการณทางการตลาดของกลุมผูบริโภคในวัยผูใหญจะลดลง เน่ืองจากภาวะการณทาง

เศรษฐกิจ หากแตกลุมวัยรุนกลับกลายเปนกลุมเปาหมายสําคัญทางการตลาด ทั้งน้ี  ทางดานผูผลิตได

พยายามใชกลยุทธตางๆเพื่อสรางแรงจูงใจ ในการบริโภคประกอบกับความเจริญกาวหนาของการ

ติดตอสื่อสารตางๆทําใหกลุมวัยรุนสามารถรูขาวสารไดอยางรวดเร็ว ฉับไวในโลกไรพรมแดน ทําให

กลุมวัยรุนเริ่มคิดเปนทําเปน กลาแสดงออก และมีอิทธิพลในการเลือกซื้อสูงข้ึน อีกทั้งการที่พอแมใน

ปจจุบันมีพัฒนาการดานการศึกษา ตลอดจนแนวคิดสมัยใหม  และรายไดที่สูงข้ึนแตมีเวลาใหลูก

นอยลง จึงพยายามทดแทนโดยการเปดโอกาสใหลูกมีบทบาทในการเลือกซื้อ ดวยตนเองเพิ่มข้ึน 

รวมทั้งใหเงินเพื่อใชสอยมากข้ึนดวย (พระปลัดเสนห ธมฺมวโร และคณะ, 2544:1-2) 
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ในปจจุบันประเทศไทยมีสภาวะการแขงขันสูง ในดานการเรียนและการประกอบอาชีพ สงผล

ใหการเรียนและการประกอบอาชีพเต็มไปดวยภาวะตึงเครียดและความเหน่ือยลา การเรียนตองไดรับ

ผลการเรียนที่ดี การประกอบอาชีพตองไดรับผลกําไรและความสําเร็จ หากไมสามารถทําตามที่

คาดหวังได เกิดความทอแทในจิตใจ วิธีที่ทําใหผอนคลายจากความเหนื่อยลาที่ไดผลดีคือการใหรางวัล

กับตนเองหลังจากที่บรรลุเปาหมายดังกลาว โดยกําหนดรางวัลที่ต้ังเปาหมายไวเสมือนเปนกําลังใจให

เราทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงใหสําเร็จ (อนิรุท วอรวิค, 2554:1) 

Skinner(1938) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันไดกลาวถึงการประสบความสําเร็จตองใชทฤษฎีการ

เสริมแรง (Reinforement Theory) โดยเช่ือวาเปนตัวเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforement) 

ลักษณะของตัวเสริมแรงมี 2 ชนิดคือ ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ เปนตัวเสริมแรงที่มีคุณสมบัติดวยตัวของมัน

เองในการตอบสนองความตองการทางชีวภาพหรือมีผลตอผูไดรับโดยตรง เชน อาหาร ความเย็น และ

ตัวเสริมแรงทุติยภูมิเปนตัวเสริมแรงที่ตองผานกระบวนการพัฒนาคุณสมบัติของการเปนตัวเสริมแรง 

โดยการนําไปสัมพันธกับตัวเสริมแรงปฐมภูมิ เชน เงินรางวัล คําชมเชย เปนตน 

การใหรางวัลแกตนเองเปนการเสริมแรงทางบวกอยางหน่ึงเพราะชวยใหมีกําลังใจทําสิ่งตางๆ

ตามที่ต้ังใจไว และยังชวยใหสามารถดําเนินกิจกรรมหรืองานที่ไดรับใหลุลวงและที่สําคัญที่สุดคือชวย

สรางความสุข โดยเฉพาะเพ่ือนหรือครอบครัวคอยชวยเหลือ ใหกําลังใจ และสนับสนุน ถือเปนรางวัล

ช้ันดีเพราะรางวัลน้ันไมจําเปนตองมีขนาดใหญหรือมีราคาแพง แตควรมีคุณคาตอจิตใจ การใหรางวัล

แกตนเองน้ัน คือรางวัลที่ทําใหมีความสุข แบงเปน สุขกาย คือสิ่งที่ทําใหสุขสบายโดยไมสรางผลเสีย

ใหกับสุขภาพ เชน การเลือกซื้อของใชสอยที่เพิ่มความสะดวกสบายใหแกชีวิต และ สุขใจ คือสามารถ

คนหาตนเอง ช่ืนชมตนเอง เห็นขอดีหรือความถนัดของตนเอง ซึ่งรางวัลน้ีจะอยูไดนาน เพราะบางครั้ง

การเรียนหรือการทํางานที่ทําอยูน้ันอาจไมตรงตามความตองการหรือไมใชสิ่งที่ถนัด ดังน้ันจึงควรมี

เวลาใหตนเองทบทวนดูวาความตองการท่ีแทจริงคือสิ่งใด (ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล, 2554) 

วัยรุน  ตามความหมายขององคการอนามัยโลก (WHO, 1986) หมายถึง วัยที่มีการ

เปลี่ยนแปลงทางสรีระรางกายในลักษณะที่พรอมจะมีเพศสัมพันธได เปนชวงที่มีการพัฒนาทางดาน

จิตใจจากเด็กไปสูความเปนผูใหญ มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่ตองพ่ึงพาพอแมและผูปกครองไปสู

สภาวะที่ตองรับผิดชอบ และพึ่งพาตนเอง (ชญาดา แสนศิริวงษ, 2550:271) 

วัยรุนหรือนักเรียนเปนชวงวัยที่มีความตองการหลายสิ่งหลายอยางเพื่อใหตนเองเกิดความพึง

พอใจ การใหรางวัลกับตนเองเมื่อกระทําบางสิ่งบางอยางสําเร็จลง เปนสิ่งสําคัญอยางหน่ึงในการให

กําลังใจกับตนเองวาสามารถสรางผลสัมฤทธ์ิได แมวาความสําเร็จน้ันเปนเพียงความสําเร็จเพียง

เล็กนอย ดังน้ันการหารางวัลใหตนเอง เชน หนังสือที่ช่ืนชอบ ไปรับประทานอาหารกับคนพิเศษหรือ

ครอบครัว เดินดูสิ่งของที่สนใจ ไปดูภาพยนตรหรือแมแตการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆจึงเปนอีกวิธี

หน่ึงในการใหกําลังใจตนเอง (อนิรุท วอรวิค, 2554:1) 
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Mick  และ DeMoss (1990a) ใหคํานิยามวา  การใหรางวัลแกตนเอง  เปรียบเหมือนกับ  
“ สัญลักษณของบุคคลในการสื่อสารดวยตนเองผานการทําตามใจตนเองเปนพิเศษ  ซึ่งไดรับการ
ไตรตรองไวกอนแลวและมีบริบทอยางสูง”  และไดมีการแยกแยะลักษณะที่จําเปน 3 ลักษณะในการ
ใหรางวัลแกตนเอง 1)  การใหรางวัลแกตนเองเปนวิธีที่จะนําไปสูการสื่อสารดวยตนเองและโดยเฉพาะ
ยังมีผลตอการวัดคาของตนเองและการนับถือตนเอง 2) การใหรางวัลแกตนเองเปนรูปแบบของการ
แลกเปลี่ยนที่พิเศษ  เปนการทําตามสัญญาที่ใหไวกับตนเอง 3)  มีลักษณะการกลาวถึงความพิเศษเพ่ือ
นําไปสูความคิด  โดยการใหรางวัลแกตนเองสวนมากจะมีความหมายพิเศษกับผูบริโภคในการ
เปรียบเทียบกับคนทั่วไปซึ่งในทุกวันจะมีการควบคุมเกี่ยวกับรายจาย 

Mick  และ DeMoss (1990b:328) ใหนิยามวา  “ การใหรางวัลแกตนเองเปนผลิตภัณฑ , 
การบริการหรือประสบการณถือวาเปนการสื่อสารเชิงสัญลักษณเฉพาะบุคคล  โดยการทําตามความ
ตองการของตนเองซึ่งมักมีการไตรตรองไวลวงหนาและมีบริบทที่สําคัญ ”  แรงจูงใจในการใหรางวัล
แกตนเองมีแนวคิด  4 รูปแบบ : (1)  Puritanic  เปนการใหรางวัลหรือการจัดหาสิ่งกระตุนเพื่อไปสู
จุดหมาย (2)  Romantic  เปนการทําสิ่งดีดีใหกับตนเอง (3)  Therapentic  เกี่ยวกับการแกไข
พฤติกรรมเชิงลบ (4)  Holiday  เปนพื้นฐานการทําตามใจตนเองตามที่สาธารณะและความเปน
สวนตัวในวันหยุด 
 นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภเปนนักเรียนที่
อยูในเขตปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร  เปนโรงเรียนที่อยูในกลุมโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันเพื่อ
เขาศึกษาตออยูในระดับสูง เปนโรงเรียนมาตรฐานสากล(World Class Standard School)  จัดเปน
โรงเรียนยอดนิยม และเปนโรงเรียนที่เนนการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเปน
หลัก  ซึ่งผูวิจัยประกอบอาชีพขาราชการครู  ปฏิบัติการสอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรในโรงเรียนดังกลาว  และในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรมีการทํากิจกรรม เชน เชน กิจกรรมสัปดาห
วิทยาศาสตร  กิจกรรมคายวิทยาศาสตร  กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร  เปนตน  ซึ่งจากกิจกรรม
ดังกลาวทําใหผูวิจัยไดมีโอกาสทํากิจกรรม และพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกับนักเรียน ทําใหผูวิจัย
พบวา  นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนของขวัญแกกัน มีการไปเที่ยว รับประทานอาหาร ดูภาพยนตร
หลังจากการสอบในแตละภาคเรียน  ผูวิจัยจึงอยากทราบวานักเรียนกลุมดังกลาววามีการใหรางวัลแก
ตนเองบางหรือไม  ในโอกาสใด  มีหลักในการเลือกซื้ออยางไร  ซื้อจากที่ใด  ประเภทสินคาใดที่เลือก
ซื้อและเหตุผลในการเลือกซื้อ 

ดวยเหตุดังกลาวผู วิจัยจึงมีความประสงคในการศึกษาการใหความหมาย  ที่มาของ

ความหมายและกระบวนการเลือกซื้อสินคาเพื่อใหรางวัลแกตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลายโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ เพื่อทราบของความหมาย

การซื้อของรางวัลใหกับตนเองในหมูของนักเรียน และเพื่อเปนแนวทางในการผลิตและจัดการทางการ

ตลาดในปจจุบันเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคากลุมวัยรุน ซึ่งผลที่ไดน้ันจะเปนแนวทางสาํหรบั

ใหนักการตลาดของบริษัทธุรกิจ ไดนําไปวางแผนเพื่อกําหนดกิจกรรมทางการตลาดใหเหมาะสมกับ

ความตองการ และสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนกับผูบริโภค นํามาซึ่งผลกําไรของบริษัทในที่สุด 
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 วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาความหมายและที่มาของความหมายของการใหรางวัลแกตนเองในกลุมนักเรียน

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ 

2. เพื่อศึกษากระบวนการเลอืกซื้อสินคาเพือ่เปนรางวัลแกตนเองในกลุมวัยรุนนักเรียน

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ 

 

ขอบเขตในการศึกษา  

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยศึกษาในขอบเขตดังน้ี 

1. ดานเน้ือหาไดทําการศึกษา การใหความหมาย ที่มาของความหมายและกระบวนการเลือก

ซื้อสินคาเพื่อการใหรางวัลแกตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 2. ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีการจูงใจในดาน

ความตองการความสมหวังและใหตนเองมีความสุขโดยการใหรางวัลแกตนเอง  แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ  

  3. พื้นที่ทีใชในการเกบ็ขอมูล คือ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระ

สังฆราชูปถัมภ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 4. ขอบเขตระยะเวลาศึกษาชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 – เดือนธันวาคม 2555   โดยการ

เลือกเวลาที่เหมาะสมนัดหมายแลวทําการสัมภาษณผูใหขอมูล 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. ผูวิจัยและผูที่สนใจไดทราบถึงความหมายและที่มาของความหมายของการใหรางวัลแก

ตนเอง ในกลุมนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 

 2. ทําใหทราบถึงกระบวนการการเลือกซื้อสินคาและบริการเปนรางวัลแกตนเองของกลุม

นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 

3. เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูประกอการในการพัฒนาสินคาและบริการเพ่ือตอบสนอง

ความตองการในการใหรางวัลแกตนเองในกลุมวัยรุนที่เปนนักเรียน โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวร

นิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่องการใหความหมาย  ที่มาของความหมายและกระบวนการเลือกซื้อสินคา

เพื่อใหรางวัลแกตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ

ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ ไดนําทฤษฎีและแนวคิดตางๆ มาใชในการวิเคราะหผล เพื่อนํามาใชใน

การนําไปเผยแพรไปยังกลุมที่เกี่ยวของไดรับรูและไปยังกลุมที่สนใจโดยทําการศึกษาหัวขอตางๆที่

เกี่ยวของดังน้ี  

1. แนวคิดเกี่ยวกับการใหรางวัลแกตนเอง 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจดานจิตวิทยา 

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเลือกซื้อ 

5. แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุน 

6. ประวัติโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับการใหรางวัลแกตนเอง 

นักวิชาการหลายทานกลาวถึง แนวคิดเกี่ยวกับการใหรางวัลแกตนเอง ไวหลายความหมายแต

ผูศึกษาไดนําเสนอเพียงบางสวนดังน้ี 

Mick  และ DeMoss (1990a) ใหคํานิยามวา  การใหรางวัลแกตนเอง  เปรียบเหมือนกับ         
“ สัญลักษณของบุคคลในการสื่อสารดวยตนเองผานการทําตามใจตนเองเปนพิเศษ  ซึ่งไดรับการ
ไตรตรองไวกอนแลวและมีบริบทอยางสูง “  และไดมีการแยกแยะลักษณะที่จําเปน 3 ลักษณะในการ
ใหรางวัลแกตนเอง 1)  การใหรางวัลแกตนเองเปนวิธีที่จะนําไปสูการสื่อสารดวยตนเองและโดยเฉพาะ
ยังมีผลตอการวัดคาของตนเองและการนับถือตนเอง 2) การใหรางวัลแกตนเองเปนรูปแบบของการ
แลกเปลี่ยนที่พิเศษ  เปนการทําตามสัญญาที่ใหไวกับตนเอง 3)  มีลักษณะการกลาวถึงความพิเศษเพ่ือ
นําไปสูความคิด  โดยการใหรางวัลแกตนเองสวนมากจะมีความหมายพิเศษกับผูบริโภคในการ
เปรียบเทียบกับคนทั่วไปซึ่งในทุกวันจะมีการควบคุมเกี่ยวกับรายจาย 

Mick  และ DeMoss (1990b)  แสดงใหเห็นวาการใหรางวัลแกตนเองเปนการตอบสนอง   
ความตองการพ้ืนฐานภายในบุคคล  โดยการเลือกสิ่งของตามโอกาสและหรือตามแรงจูงใจ  แรงจูงใจ  
ในบริบทเกี่ยวกับสิทธิการรับโดยทั่วไปโดยมากเกิดจากการบรรลุเปาหมายซึ่งเปนผลจากการประสบ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวที่เกิดข้ึนและนําสูการใหรางวัลหรือการรักษาสภาพจิตใจโดยการให
รางวัลแกตนเอง ตามลําดับ 
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Luomala  และ  Laaksonen  (1999)  ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจและการใหความสําคัญ   
ของการใหรางวัลแกตนเอง  ในชวงกอน  ระหวาง และภายหลังจากการมีประสบการณในการให
รางวัลแกตนเอง  ซึ่งพบวา แรงจูงใจที่สําคัญในการใหรางวัลแกตนเองเกิดจากอารมณ  ( ดานดีและ
ดานเสีย ) โดยตัวแปรสําคัญที่มีผลตอการปฏิบัติเพื่อใหรางวัลแกตนเอง ก็คือ การนับถือตนเองและ
ดานอารมณ 

Mouakhar (2006) การปฏิบัติเพื่อใหรางวัลแกตนเอง  ไดมีการศึกษามานานและจาก
แนวคิดน้ีก็ไมไดมีคํานิยามท่ีดี  จึงเปนเหตุผลที่แสดงวาเพราะเหตุใดจึงตองมีการมองถึงคํานิยามที่
จะตองมีแนวคิดที่ชัดเจน  และจากการศึกษาอยางมีคุณภาพจาก 28 บุคคล ไดนําไปสูคํานิยามตอไปน้ี  
“ การปฏิบัติเพื่อใหรางวัลแกตนเองเปนการซื้อสิ่งของตามความพึงพอใจหรือเปนสิ่งที่ดีสําหรับตัวเอง
ที่มีการซื้อเฉพาะบุคคลอยางอิสระตามความตองการในทันทีทันใดและทําใหไดรับความสุข” ภายหลัง
จากที่มีการนําเสนอคํานิยามใหมในการใหรางวัลแกตนเอง  ตามทฤษฎีแรกโดยสรุปถึงการรวบรวม
วิธีการแกไขเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อใหรางวัลแกตนเองวิธีใหม  น่ันคือ  ทฤษฏีการควบคุมดูแลตนเอง  
โดยทฤษฏีน้ีจะกลาวถึงความแตกตางรายบุคคลในการใชวิธีการเพ่ือสรางความสุขและหลีกเลี่ยงความ
ทุกข 

McCracken  (1986:73)  ในความเปนจริงมีผลิตภัณฑจํานวนมากและนานาประการของ
ความตองการไดรับบริการเปนเหมือนกับการซื้อสิ่งของตรงตามความตองการของตนเอง  อยางไรก็
ตาม  แมวาการใหรางวัลแกตนเองสามารถแบงประเภทตามชนิดของสิ่งของตรงตามความตองการของ
ตนเอง   ซึ่งแตกตางจากการซื้อของอื่น ๆ ดวยมีการสถานการณและแรงจูงใจจากสภาพแวดลอม  

Olshavsky และ Lee (1993)  ไดเสนอแนะถึงการใหรางวัลแกตนเองมีความเปนไปไดที่สวน
ใหญเกิดจากทางดานวัฒนธรรมและคานิยมสวนบุคคล (Mick  และ DeMoss ,1990b ; Olshavsky 
และ Lee , 1993 ; Sherry Et al, 1995)  พวกเขาอธิบายวาพฤติกรรมการทําตามความตองการเปน
การสงเสริมโดยใชวัฒนธรรมทฤษฎีทางสังคมที่ ยึดถือสิทธิเสรีภาพของบุคคล  ซึ่ งสมาชิกของ
วัฒนธรรมลัทธิสวนรวมซึ่งมีแนวคิดมากกวาในขอกําหนดของกลุม  แมวาความคิดของพวกเขาจะไม
เหมาะสมในดานสังคมในการนําไปสูการปฏิบัติเกี่ยวกับความปรารถนาที่ยึดถือประโยชนสวนตน
มากกวาสวนรวม 

  
2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค  

นักวิชาการหลายทานกลาวถึง พฤติกรรมผูบริโภค ( Consumer behavior) ไวหลาย

ความหมายแตผูศึกษาไดนําเพียงบางสวนดังน้ี 

อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545) ไดใหความหมายของ พฤติกรรมผูบริโภค 

วาเปนกิจกรรมตางที่บุคคลกระทําเมื่อไดรับบริโภคหรือสินคาบริการ รวมไปถึงการขจัดสินคาหรือ

บริการหลังการบริโภคดวย 

 ปริญ ลักษิตานนท (2544) ไดใหความหมายของคําวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงการ

กระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหา และการใชผลิตภัณฑ ทั้งน้ีหมาย

รวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดข้ึนกอนและมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทํา 
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) ไดใหความหมายของคําวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง 

พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา การซื้อ การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งคาดวา

จะตอบสนองความตองการของเขา หรือ หมายถึงการศึกษาพฤติกรรม การตัดสินใจและการกระทํา

ของผูบริโภคที่เกี่ยวกับการซื้อและการใชสินคา 

 โมเวนและไมเนอร ( Mowen and Minor, 1998) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง

การศึกษาเกี่ยวกับหนวยการซื้อ และกระบวนการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับสินคาและบริการ รวมทั้ง

ประสบการณและแนวคิด 

โฮเยอรและแม็คอินมิส (Hoyer and Macinnis, 1997) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค 

หมายถึง ผลสะทอนของการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคทั้งหมดที่เกี่ยวของสัมพันธกับการไดรับมา การ

บริโภค และการกําจัด ที่เกี่ยวกับสินคาและบริการ เวลาและความคิดที่ทําการตัดสินใจซื้อในชวงเวลา

ใดเวลาหน่ึง 

ไซโลมอน (Solomon, 1996) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับ 

กระบวนการท่ีบุคคลเขาไปเกี่ยวของในการเลือกซื้อสินคามาบริโภค เชน ผลิตภัณฑ บริการ เพื่อสนอง

ความตองการ และความปรารถนาตางๆ ใหไดรับความพึงพอใจ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบรโิภคดังกลาวขางตน สรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค  

หมายถึงการกระทําของบุคคลบุคคลหน่ึง ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการการคนหา การซื้อ การ

ประเมินผลการใชสอยผลิตภัณฑ ซึ่งคาดวาจะตอบสนองความตองการได ทั้งน้ีหมายรวมถึง 

กระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดข้ึนกอนและมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําของผูบริโภคที่เกี่ยวกับ

การซื้อและการใชสินคา รวมถึงผลสะทอนของการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคทั้งหมดที่เกี่ยวของสัมพันธ

กับการไดรับมา ( Acquisition) การบริโภค (Consumption) และการกําจัด (Disposition) ที่

เกี่ยวกับสินคาและบริการ เวลาและความคิดที่ทําการตัดสินใจซื้อในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง 

ฮารโรลด เจ เลวิทท (Harold J. Leavett) ไดกลาววา ผูบริโภคจะแสดงพฤติกรรมอยางใด 

อยางหน่ึงออกมา จะตองมีสาเหตุที่ทําใหเกิดพฤติกรรมน้ันๆเสมอ ซึ่งเหตุดังกลาวจะเปนสิ่งกระตุนทํา

ใหมนุษยเกิดความตองการ และจากความตองการดังกลาวจะสงผลใหเกิดแรงจูงใจเพื่อแสดง

พฤติกรรมออกมา จากทฤษฎีขางตนสามารถสรุปไดวา พฤติกรรมของผูบริโภค จะมีลักษณะ (ทิวา 

พงษธนไพบูลย และคณะ, 2544:16) ดังน้ี 

 1. พฤติกรรมผูบริโภคจะเกิดข้ึนได ตองมีสาเหตุทําใหเกิดความตองการข้ึน 

 2. พฤติกรรมผูบริโภคจะเกิดข้ึนได ตองมีสิ่งจูงใจใหแสดงพฤติกรรมตางๆ  

3. พฤติกรรมผูบริโภคจะเกิดข้ึนได ยอมมีเปาหมายในเรื่องของการตอบสนองความ ตองการ

ของผูบริโภค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ฟลิป  คอตเลอร (Philips Kotler) บิดาแหงวงการดานการตลาด (ทิวา พงศธนไพบูลยและ

คณะ 2544:17) ไดนําทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคขางตน มาสรางเปนตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภคข้ึน 

โดยกลาววา ผูบริโภคจะแสดงพฤติกรรมเพราะมีสิ่งเราหรือสิ่งกระตุน (Stimulus) ทําใหเกิดความ

ตองการ โดยจะถูกปอนเขาสูความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) 

โดยผูผลิตไมสามารถคาดคะเนไดวา ความรูสึกนึกคิดไดเกิดข้ึนเน่ืองจากไดรับอิทธิพลจากปจจัยใดบาง 

ซึ่งผูบริโภคก็จะเกิดการตอบสนอง (Response) เรียกตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภควาสิ่งกระตุน-การ

ตอบสนอง (Stimulus-Response model; S-R model) 

ตัวแบบของพฤติกรรมผูบริโภคของฟลิป  คอตเลอร สามารถสรุปไดดังแผนภาพที่ 1 

Stimulus Buyer’s lack box Response 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภคของฟลิป คอตเลอร 

ที่มา : วารุณี ตันติวงศวาณิช และคณะ, หลักการตลาด (กรุงเทพฯ : เพียรสัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชนา, 

2535). 

วิลเลียม เจ สแตนตัน ไดคิดคนตัวแบบเพื่ออธิบายพฤติกรรมผูบริโภค วาพฤติกรรมผูบริโภค

จะเกิดข้ึนเน่ืองจากมีพลังกระตุน 4 ประการ (ทิวา พงศธนไพบูลยและคณะ, 2544:16) คือ 

1. สังคมและกลุมตางๆ ในสังคมประกอบดวย วัฒนธรรม วัฒนธรรมยอย ชนช้ันทาง 

สังคม กลุมอางอิง ครอบครัว เปนตน 

2. สภาพทางจิตวิทยา ไดแก แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพ ทัศนคติ ความเช่ือ 

ยึดมั่น เปนตน 

 

การตอบสนองของผูซ้ือ กลองดํา หรือ ความรูสึกนึกคิด 

ของผูซ้ือ 

ส่ิงกระตุนทางการตลาด 
และส่ิงกระตุนอ่ืนๆ 

การตอบสนอง 

 

-การเลือกซ้ือ 

-การเลือกราคา 

-การเลือกผูขาย 

-เวลาการซ้ือ 

-ประมาณการซ้ือ 

 
 

กระบวนการ 

ตัดสินใจ 

ของผูซ้ือ 

ลักษณะของผูซ้ือ 

 

-ปจจัยทางวัฒนธรรม 

-ปจจัยทางสังคม 

-ปจจัยสวนบุคคล 

-ปจจัยทางจิตวิทยา 

 

ส่ิงกระตุน

ทางการตลาด 

 

-ผลิตภัณฑ 

-ราคา 

-การจัด

จําหนาย 

-การสงเสริม 

ส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ 

 

 

 

-เศรษฐกิจ 

-เทคโนโลยี 

-การเมือง 

-วัฒนธรรม 
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3. ขาวสารขอมูลตางๆ ไดแก ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ขอมูลทางดานราคา  ขอมูล 

ทางดานการจัดจําหนาย ขอมูลของบริษัทผูผลิต เชน ภาพลักษณ ช่ือเสียง ฐานะการเงิน เปนตน ซึ่ง

ขอมูลเหลาน้ีผูบริโภคสามารถรับทราบไดโดยผานสื่อตางๆ ไมวาจะเปนการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน 

วิทยุเปนตน หรืออาจผานสื่อทางดานตัวบุคคล เชน พนักงานขาย เพื่อนฝูงเปนตน  

4. สภาวการณตางๆ ยอมมีผลตอการแสดงพฤติกรรมของผูบริโภคเสมอ เชน เวลา สถานที่  

โอกาส เงื่อนไขในการซ้ือ เปนตน 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการวิเคราะหเพื่อคนหาลักษณะความตองการและ 

พฤติกรรมการซื้อ ตลอดจนพฤติการณใชของผูบริโภค ซึ่งผลที่ไดน้ันจะเปนแนวทางสําหรับใหนักการ

ตลาดของบริษัทธุรกิจ ไดนําไปวางแผนเพื่อกําหนดกิจกรรมทางการตลาดใหเหมาะสมกับความ

ตองการ และสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนกับผูบริโภค นํามาซึ่งผลกําไรของบริษัทในที่สุดคําถามที่

นํามาวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดวย 

  1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market ?) 

  2. ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) 

  3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the  consumer buy?) 

  4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ (who participates in the buying) 

  5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (when does the market buy?) 

  6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน (where does the market buy?) 

  7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the market buy?) 

คําถามทั้ง 7 คําถาม เปนโจทยสําหรับวิเคราะหหาคําตอบ 7 ประการ (70s) คือ 

 1. ลักษณะผูบริโภค ( Occupants) ไดแก อาชีพ ลักษณะงาน รายได เปนตน 

 2. สิ่งที่ผูบริโภคซื้อ (Objects) ไดแก ซื้อสินคาประเภทไมคงทนถาวร เชนปากกา ดินสอ ซื้อ

สินคาที่คงทนถาวร ใชประโยชนไดนาน เชน ตูเย็น โทรทัศน ซื้อบริการหรือความพึงพอใจ เชน ราน  

เสริมสวย ซื้อสินคาที่สะดวกซื้อ เชน หนังสือพิมพ หมากฝรั่ง ซื้อสินคาเปรียบเทียบซื้อ เชน รองเทา 

เสื้อสําเร็จรูป 

 3. วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) ไดแก ซื้อไวใชเองเพ่ือตอบสนองความตองการทาง

รางกาย หรืออาจเปนการซื้อเพื่อตอบสนองความตองการทางสังคม วัตถุประสงคในการซื้ออีกประการ

หน่ึงคือ การซื้อเพื่อตอบสนองความตองการทางจิตวิทยา 

 4. ผูมีสวนรวมในการซื้อ (Organization) เชน การตัดสินใจซื้อเองหรืออาจมีคนชักชวนใหซื้อ 

 5. โอกาสในการซื้อ (Occasion) ไดแก จะซื้อในชวงเวลาใด ในโอกาสพิเศษ หรือใน 

6 .  สถานที่ ซื้ อ  (Outlet)  ไดแก  สถานที่ ที่ ผู บริ โภคไปซื้ อ  เช น  ร านคาสะดวกซื้ อ 

หางสรรพสินคา หรือซื้อผานระบบขายตรง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 7. ข้ันตอนในการซื้อ ( Operation) ไดแก กระบวนการซื้อเปนอยางไร เชน มีข้ันตอนการ

พิจารณาซับซอน หรือตองเปรียบเทียบ หรือเปนการตัดสินใจซื้อดวยอารมณ ไมจําเปนตองใชเวลาใน

การตัดสินใจมากนัก เชน นํ้าหอม เครื่องสําอางเปนตน  

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541 : 37) ไดกลาวถึง ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ผูบริโภควา การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคเพ่ือใหทราบถึงลักษณะความตองการ

ของผูบริโภค ดานตางๆ และเพื่อที่จะจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม เมื่อผูซื้อไดรับสิ่งกระตุน

ทางการตลาดหรือสิ่งกระตุนอื่นๆ ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําที่

ผูขายไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขาย และนักการตลาดก็คือ คนหาวาลักษณะของผูซื้อ และ

ความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลจากสิ่งใดบาง การศึกษาถึงลักษณะของผูซื้อที่เปนเปาหมาย จะมี

ประโยชนสําหรับนักการตลาด คือ ทราบความตองการ และลักษณะของลูกคาเพื่อที่จะจัดสวนประสม

ทางการตลาดตางๆ ใหกระตุน และใหสามารถตอบสนองความตองการของผูซื้อที่เปนเปาหมายได

ถูกตอง ดังภาพที่   2    

 

ปจจัยภายนอก                  ปจจัยภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะของผูซือ้ไดรับอทิธิพลจากปจจัยดานตางๆ 

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, การบริการการตลาดยุคใหม (กรุงเทพฯ : ธีระฟลมและไซเท็กซ, 

2541,37). 

 

 

ปจจัยทางวัฒนธรรม 

- วัฒนธรรม 

- วัฒนธรรมยอย 

- ชั้นของสังคม 

ผูซื้อ 

 

     ปจจัยสวนบุคคล 

     - อาย ุ

     - อาชีพ 

     - สภาวะเศรษฐกิจ 

     - รูปแบบการดําเนินชีวิต 

     - ขั้นตอนวงจรชีวิตครอบครับ 

 

     ปจจัยทางจิตวิทยา 

     - การจูงใจ                        

     - การรับรู 

     - การเรียนรู                  

      - บุคลิกภาพ 

     - ความเชื่อและทัศนคติ     

     - แนวคิดของตนเอง 

ปจจัยทางวัฒนธรรม 

- วัฒนธรรม 

- วัฒนธรรมยอย 

- ชั้นของสังคม 
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อดุลย จาตุรงคกุล (2543:18) ไดกลาวถึง พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค หมายถึง  

พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคคนสุดทาย บุคคลและครัวเรือนที่ทําการซื้อสินคาและบริการเพื่อการ

บริโภคสวนตัว ผูบริโภคคนสุดทายเหลาน้ีทั้งหมดรวมกันเปนตลาดเพื่อผูบริโภคโมเดลพฤติกรรมเพ่ือ

ผูบริโภค เปนจุดเริ่มตนสําหรับการทําความเขาใจถึงพฤติกรรมเพ่ือผูบริโภค โดยมีการตอบสนองสิ่ง

กระตุน ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ  ความรูสึกนึกคิด

ของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆของผูซื้อ และจะมีการตอบสนองของผูซื้อ หรือ การ

ตัดสินใจของผูซื้อ จุดเริ่มตนของโมเดลน้ีอยูที่สิ่งกระตุนใหเกิดความตองการกอน  แลวทําใหเกิดการ

ตอบสนอง ดังน้ันโมเดลน้ีจึงอาจเรียกวา S-R theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี (อดุลย จาตุรงคกุล

, 2543:18). ดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 

ที่มา : อดุลย จาตุรงคกุล , พฤติกรรมผูบรโิภค, พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2543,18). 

จากทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคดังกลาวขางตนสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภคจะเกิดข้ึน

ไดตองมีสาเหตุที่ทําใหเกิดความตองการข้ึน รวมถึงสิ่งจูงใจใหแสดงพฤติกรรมตางๆ ซึ่งพฤติกรรมที่

เกิดข้ึน ยอมมีเปาหมายในเรื่องของการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ผูบริโภคจะแสดง

พฤติกรรมเพราะมีสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนประกอบดวย สังคมและกลุมตางๆ ในสังคม สภาพทาง

จิตวิทยา ขาวสารขอมูลตางๆ และสภาวการณตางๆ ปจจัยเหลาน้ีทําใหเกิดความตองการ โดยจะถูก

ปอนเขาสูความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา เปนความรูสึกนึกคิดที่เกิดข้ึน

ภายหลังจากที่ไดรับสิ่งกระตุน ซึ่งผูผลิตหรือจําหนายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา

ความรูสึกนึกคิดดังกลาว ซึ่งผูบริโภคก็จะเกิดการตอบสนอง   

 

การตัดสินใจของ 

ผูซื้อ 

- การเลือก  

  ผลิตภัณฑ 

- การเลือกราคา 

- การเลือกผูขาย 

- เวลาในการซ้ือ 

- ปริมาณการซ้ือ 

 

ลักษณะการ

ตัดสินใจของผูซื้อ 

-รับรูปญหา 

- คนหาขอมูล 

- ประเมินผล 

- ตัดสินใจซ้ือ 

- พฤติกรรมหลังซ้ือ 
 

ลักษณะของผูซื้อ 

 
- ปจจัยดาน 

  วัฒนธรรม 

- ปจจัยดานสังคม 

- ปจจัยทางบุคคล 

- ปจจัยดานจิตวิทยา 
 

ส่ิงกระตุนทาง 

การตลาด 

ส่ิงกระตุนทาง 

การตลาด 

- ผลิตภัณฑ 

- ราคา 

- การจัด  

  จําหนาย 

- การสงเสริม 

- การตลาด 

 

- ผลิตภัณฑ 

- ราคา 

- การจัด 

  จําหนาย 

- การสงเสริม 

- การตลาด 
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3.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของกับจิตวิทยาดานแรงจูงใจ 

1. ความหมายแรงจูงใจ 

แรงจูงใจเปนคําศัพททั่วๆ ไปที่จัดอยูในกลุมเดียวกับคําตอไปน้ี ไดแกแรงขับ (drives ) 

ความยาก (Desires) ความตองการ  (needs) และความปรารถนา (Wishes) สําหรับคําว า 

“แรงจูงใจ” ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหคําจํากัดความไวดังน้ี 

 พวงเพชร วัชรอยู (2537) กลาววาแรงจูงใจ หมายถึงสิ่งใด ที่ทําใหเกิดพฤติกรรมหรอืการ

กระทําข้ึน (Whatever causes activity) และ “การจูงใจในการทํางาน”หมายถึงการพยายามใหผล

การตอบแทนการทํางานของคนตามความตองการของเขา และตองประสานความตองการของ

คนทํางานใหเขากบัความตองการของหนวยงานดวย เพื่อใหบังเกิดผลงานที่ดีที่สุดตามเปาหมายของ

การทํางาน 

รังสรรค ประเสริฐศรี (2548:38 ) กลาววา แรงจูงใจคือความต้ังใจของบุคคลที่จะทําบาง 

สิ่งบางอยางและมีเงื่อนไขคือ ความสามารถในการกระทําเพื่อใหเกิดความพึงพอใจในความจําเปน

ตองการ (needs) ของบุคคลน้ัน คําวา“ความจําเปนตองการ” (needs) หมายถึง สิ่งขาดแคลนทาง

รางกายหรือจิตใจ ซึ่งผลที่จะเกิดข้ึนน้ันเปนความพึงพอใจได 

ชิฟแมน (Schiffman, 2000:63) ไดใหความหมายของการจูงใจวา แรงขับเคลื่อนภายในตัว 

บุคคลแตละคนกระตุนในเขาแสดงพฤติกรรมออกมา 

ศิริวรรณ เสรรีัตน และคณะ (2545) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง อิทธิพลภายในบุคคลซึง่ 

เกี่ยวกับระดับการกําหนดทิศทาง และการใชความพยายามในการทํางานอยางตอเน่ืองหรือเปน

สภาวะของบุคคลที่ถูกกระตุนใหแสดงพฤติกรรมเพ่ือไปสูจุดหมายปลายทางตามที่ตนตองการ 

พะยอม วงษสารศรี (2545) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง การนําปจจัยตางๆ ไดแก การทําให 

ต่ืนตัว (Arousal) การคาดหวัง (Expectancy) สิ่งจูงใจ (Incentives) และการลงโทษ (Punishment) 

มาเปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางมีทิศทางเพื่อบรรลุจุดมุงหมายหรือเงื่อนไขที่ตองการ 

2.  แรงจูงใจดานจิตวิทยา 

นักจิตวิทยาไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2543:63-64 ) ดังน้ี 

      1. แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) หมายถึงแรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวบุคคล ซึ่ง

มีผลการกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงตามความตองการ หรือจุดหมายที่ได

กําหนดภายในมีความสําคัญกวาแรงจูงใจภายนอก เพราะวาแรงจูงใจภายในเกิดจากความรูสึกของคน 

เมื่อบุคคลรูสึกเชนใด ก็แสดงพฤติกรรมตอบสนองความรูสึกของตนเสมอ สวนแรงจูงใจภายนอกน้ัน

บุคคลอาจเกิดความรูสึกเฉยๆก็ได สําหรับตัวอยางแรงจูงใจภายในไดแก 

        1.1 ความอยากรูอยากเห็นทําใหบุคคลคนควาเพิ่มเติมหรือเกิดไทยมุงได 

        1.2 ความสนใจทําใหบุคคลไถถามหรือจองมอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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        1.3 ความรัก ทําใหหูหนวกตาบอด 

        1.4 ความอบอุน ทําใหสบายใจ 

        1.5 ความเห็นอกเห็นใจ ทําใหเกิดความคลอยตามหรือตามใจ 

        1.6 ความสงสาร ทําใหเกิดการใหอภัย 

        1.7 ความสําเร็จ ทําใหบุคคลเกิดความภาคภูมิใจ 

        1.8 ความหิว ทําใหบุคคลปรับพฤติกรรมได 

        1.9 ความตองการ ทําใหบุคคลเปนอะไรหรือทําอะไรก็ได 

        1.10 ความพอใจ ทําใหบุคคลเกิดการยอมรับและทําอะไรก็ได 

        1.11 ความศรัทธา ทําใหบุคคลเกิดการยอมรับและทําอะไรก็ได 

        1.12 ความซาบซึ้ง ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ ได 

     2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึงแรงจูงใจที่เกิดจากภายนอกตัว

บุคคล ซึ่งมีผลตอการกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงตามความตองการหรือตาม

จุดมุงหมายที่กําหนดไว แรงจูงใจภายนอกที่สําคัญไดแก การแขงขัน การรวมมือ บุคลิกภาพของครู 

วิธีการสอนของครู การใหรางวัล การลงโทษ และการใชสื่อการสอน เปนตน 

นอกจากการแบงดังกลาวแลว (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2543:63-64) ยังไดแบงแรงจูงใจตาม

พื้นฐานทางสังคม เปน 3 ประเภท คือ 

1. แรงจูงใจสัมพันธ (Affiliative Motive) แรงจูงใจชนิดน้ีจะเกิดข้ึนเน่ืองมาจากสัญชาตญาณ

ในการรวมกลุมของมนุษยเพื่อชวยเหลือกัน เพื่อความอยูรอดของสังคมเอื้อเฟอแสดงไมตรีตอกัน เปน

แรงจูงใจของบุคคลที่จะชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

2. แรงจูงใจใฝอํานาจ (Power Motive) แรงจูงใจชนิดน้ีจะเกิดข้ึนเน่ืองมาจากสัญชาตญาณ 

ในการเปนผูนําของบุคคล เพื่อที่จะใหมาซึ่งอํานาจ และอํานาจจะบันดาลใหเกิดผลที่ตองการอีกหลาย

อยาง อันอาจเปนที่ยอมรับหรือยกยองของสังคม 

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (Achievement Motive) หมายถึงความปรารถนาที่จะทําสิง่หน่ึงสิ่ง 

ใดใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีไดผลเปนเย่ียม หรือไดผลดีกวาบุคคลอื่นๆ โดยทุมเทความพยายามท้ังหมดที่

มีอยูจนประสบความสําเร็จไดรับคํายกยองชมเชยหรือจนไดรับรางวัลและบุคคลที่ไดช่ือวาเปนผูทาํงาน

ไดอยางสัมฤทธิผลน้ันจะตองเปนไปใน 3 ลักษณะ คือ 

1.  มีความตองการในการทํางานใหสําเร็จอยูในระดับสูงหรือตองการทํางานใหได

มาตรฐานจริงๆ 

2.  เปนงานสรางสรรคที่บงบอกใหรูถึงเอกลักษณวา ชอบงานน้ันอยางเปนชีวิต 

จิตใจมีความรูสึกเปนเจาของงานน้ัน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  3.  เปนงานที่ตองใชเวลานาน อาศัยความอดทนอยางยอดเย่ียม ซึ่งช้ีใหเห็นถึงวา 
เปนผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ คือมีความต้ังใจที่ยาวนานในการทํางาน 
 
4.  ทฤษฎีกระบวนการเลือกซื้อ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Buying decision process) ประกอบดวย 5 ข้ันตอน 
(วารุณี ตันติวงศวาณิชและคณะ, 2552) คือ 

1. การตระหนักถึงความตองการ กระบวนการซือ้จะเริม่ตนที่การตระหนักถึงความ 
ตองการ (need recognition) หมายถึง การที่ผูบริโภคตระหนักถึงปญหาหรือความตองการของ
ตนเอง เมื่อผูซื้อรับรูถึงความแตกตางระหวางสภาวะที่แทจริง (actual state) ของตนและสภาวะที่
ปรารถนา (desired state) ความตองการถูกกระตุนจากสิ่งกระตุนภายใน (internal stimuli) เชน 
ความหิว ความกระหาย เพศสัมพันธ ที่เพิ่มข้ึนจนถึงระดับที่สูงพอที่จะกลายเปนแรงขับ ความตองการ
ยังเกิดจากการกระตุนจากสิ่งกระตุนภายนอก (external stimuli) แอนนารูสึกตองการท่ีจะมีงาน
อดิเรกใหมในชวงงานของเธอไมยุงมากนักและเธอนึกถึงกลองถายรูปหลังจากที่เธอไดพูดคุยกับเพื่อน
เกี่ยวกับกลองถายรูปหรือเมื่อเห็นโฆษณาเกี่ยวกับกลองถายรูป ในข้ันน้ีนักการตลาดควรทําการวิจัย
ผูบริโภคเพ่ือคนหาถึงความตองการหรือปญหาที่ทําใหเกิดความตองการ และความตองการน้ันทําให
ผูบริโภคสนใจสินคาไดอยางไร 
 2.   การแสวงหาขอมูล ผูบริโภคที่ไดรับการกระตุนอาจแสวงหาขอมูลเพิ่มข้ึนหรือไมก็ได ถา

แรงขับเคลื่อนของผูบริโภคมีมากและมีสินคาที่เปนที่พึงพอใจอยูใกลมือผูบริโภค ผูบริโภคมักจะซื้อ

ทันที ไมเชนน้ันผูบริโภคจะเก็บความตองการน้ันไวในความทรงจําที่สอดคลองกับความตองการน้ันใน

ข้ันตอนน้ีผูบริโภคอาจใหความสนใจกับขอมูลมากข้ึนเทาที่จะหาขอมูลไดหรืออาจเสาะหาขอมูลอยาง

กระตือรือรน แอนนาเต็มใจรับขาวสารเกี่ยวกับกลองถายรูปมากข้ึน เธอแสดงความสนใจตอโฆษณา

กลองถายรูป กลองที่เพื่อนเธอใช หรือการโฆษณาเกี่ยวกับกลอง หรือแอนนาอาจรูจะคนหาขอมูล

อยางกระตือรือรนดวยการอานจากแหลงขอมูลตางๆ โทรศัพทหาเพื่อนและรวบรวมขอมูลจากแหลง

อื่น จํานวนการคนหาขอมูลข้ึนอยูกับระดับของแรงขับ จํานวนขอมูลที่เธอเริ่มคนหา ความยากงายใน

การคนหาขอมูลเพิ่มข้ึน คุณคาที่เธอจะไดรับในการที่มีขอมูลเพิ่มข้ึน และความพอใจที่เธอไดรับจาก

การเสาะหาขอมูล ผูบริโภคสามารถรับขอมูลไดจากหลายแหลง ทั้งแหลงบุคคล(personal sources) 

เชน ครอบครัว  เพื่อน เพื่อนบาน คนคุนเคย  แหลงพาณิชย (commercial sources) เชน การ

โฆษณา พนักงานขาย ผูจําหนายบรรจุภัณฑ การจัดแสดงสินคา เว็บไซตแหลงสาธารณะ (public 

sources) เชน สื่อมวลชน องคกรคุมครองผูบริโภคและจากประสบการณ (experiential sources) 

เชน การควบคุม การตรวจสอบ การใชสินคา อทิธิพลของแหลงขอมูลเหลาน้ันแตกตางตามผลิตภัณฑ

และผูซื้อโดยทั่วไปผูบริโภครับขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากแหลงพาณิชยมากที่สุด ซึ่งเปนขอมูลที่

นักการตลาดสามารถควบคุมได อยางไรก็ตามแหลงขอมูลที่มีประสิทธิผลมากที่สุด คือแหลงบุคคล 

โดยปกติแหลงพาณิชยจะแจงขาวสาร (inform) แกผูซื้อ แตแหลงบุคคลจะชวยประเมิน (evaluare) 

ผลิตภัณฑใหกับผูซื้อ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3.  การประเมินทางเลือก นักการตลาดไดเห็นถึงวิธีที่ผูบริโภคใชขอมูลเพื่อหากลุมตรา

ผลิตภัณฑสุดทายที่ผูบริโภคจะเลือก นักการตลาดตองทราบวาผูบริโภคเลือกตราผลิตภัณฑจากตรา

ตางๆ ไดอยางไร ผูบริโภคมีทัศนคติตอตราที่แตกตางกันโดยผานกระบวนการประเมิน ผูบริโภคจะ

ประเมินทางเลือกการซื้อจากลักษณะสวนตัวของผูบริโภคและสถานการณการซื้อน้ัน ในบางกรณี

ผูบริโภคจะพิจารณาอยางรอบคอบและคิดอยางมีเหตุผล หรือบางกรณีผูบริโภคอาจจะไมประเมิน

ทางเลือกหรือประเมินนอยมากเน่ืองจากเปนการซื้อจากการกระตุนและเปนไปตามสัญชาตญาณ

บางครั้งผูบริโภคทําการตัดสินใจซื้อโดยตัวของผูบริโภคเอง บางครั้งเปนไปตามเพ่ือน จากคําแนะนําที่

ใหกับผูบริโภค หรือจากพนักงานขายท่ีใหคําแนะนําเกี่ยวกับการซื้อ 

4.  การตัดสนิใจซือ้ ในข้ันตอนของการประเมินผูบริโภคจะจดัลําดับความชอบตราlสินคา 

ตางๆ และสรางความต้ังใจซื้อข้ึน โดยปกติผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซื้อ (purchase decision) ตรา

ที่ชอบมากที่สุด อยางไรก็ตาม ความต้ังใจซื้อ (intention) และการตัดสินใจซื้อ(purchase decision) 

ของผูบริโภคอาจถูกค่ันกลางดวยทัศนคติของผูอื่นและปจจัยทางสถานการณที่คาดไมถึง ทัศนคติของ

ผูอื่น อาจมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ปจจัยทางสถานการณที่คาดไมถึง ก็มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อเชนกัน  ผูบริโภคอาจมีความต้ังใจซื้อโดยอิงจากปจจัยตางๆ เชน รายไดที่คาดวาจะไดรับ 

ราคาและประโยชนของสินคาที่คาดหวัง อยางไรก็ตามเหตุการณที่คาดไมถึงอาจจะเปลี่ยนแปลงความ

ต้ังใจซื้อได เชน แอนนาอาจตกงาน การซื้อผลิตภัณฑบางอยางอาจมีความจําเปนกวาหรือเพื่อนของ

เธออาจจะเลาถึงความผิดหวังจากการใชกลองตัวโปรดจนเธอรูสึกไมดีกับกลองน้ันหรือกลองตราคูแขง

ทําการลดราคาลง 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ งานของนักการตลาดไมไดจบลงเมื่อมีการซื้อสินคาแลว หลังจากทํา

การซื้อสินคาผูบริโภคอาจรูสึกพอใจหรือไมพอใจผลิตภัณฑน้ันและทําใหเกิดพฤติกรรมหลังการซื้อ 

นักการตลาดตองใหความสนใจ สิ่งทีจ่ะทํามา สิ่งที่จะนํามาพิจารณาวาผูบริโภคจะพอใจหรือไมพอใจ

การซื้อ คือการพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางความคาดหวังของผูบริโภค และการรับรูถึงผลการ

ปฏิบัติงานของสินคา ถาสินคาปฏิบัติงานไดตํ่ากวาความคาดหวัง ผูบริโภคจะรูสึกผิดหวัง ถาสินคา

ปฏิบัติงานไดตามความคาดหวังผูบริโภคจะรูสึกพอใจ ถาสินคาปฏิบัติงานไดสูงกวาความคาดหวัง

ผูบริโภคจะรูสึกประทับใจสินคาน้ัน 

      สุปญญา ไชยชาญ (2542) กระบวนการตัดสินใจในการซื้อ (Buying Decision Process) 

คือ ข้ันตอนตางๆ ที่ผูบริโภคตองผานหรือพิจารณาหรือลงมือกระทําอยางเปนลําดับและดําเนิน

ตอเน่ืองไปจนกระทั่งเกิดการ ตัดสินใจซื้อและลงมือซื้อสินคาหรือบริการ ประกอบดวยข้ันตอนตางๆ 5 

ข้ันตอนตามลําดับ ดังน้ี  

1. การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ (Need Recognition)  
2. การเสาะแสวงหาขอมลูและทางเลือก (Information Search)  
3. การประเมินและวิเคราะหขอมูลและทางเลือก (Evaluation of Alternatives)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)  
5. การประเมินผลและพฤติกรรมหลงัการซื้อ (Post purchase Behavior) ดังภาพที่ 4 
 
 
 
                                                                                      
 
 

 

ภาพที่ 4 กระบวนการตัดสินใจในการซื้อ (Buying Decision Process)  

 
  พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค มีลักษณะเปนกระบวนการที่ใชทั้งเวลาและความ

พยายาม ผูบริโภคจะตองผานข้ันตอนทั้งหาน้ีทุกครั้งที่ซื้อสินคา ใชเวลาและความพยายามมากบาง

นอยบางข้ึนอยูกับ  ประเภทลักษณะนิสัยของตัวผูบริโภค ประเภทสินคาที่ตองการซื้อ และ 

สถานการณในการซื้อ ถาเปนสินคาที่มีราคาสูงและมีความสําคัญ เชน นํ้าหอม กลองถายรูป บาน 

รถยนต การเลือกสถานศึกษา ผูบริโภคจะใชเวลาและความพยายามมากกวาสินคาพื้นฐานในการ

ดํารงชีวิต อื่นๆ (เชน สินคาอุปโภค บริโภค สินคาสะดวกซื้อ สินคาซื้อฉับพลัน เปนตน) ที่ซื้อดวย

ความเคยชินเปนปกตินิสัย ก็อาจใชเวลาและความพยายามนอย หรืออาจกาวขามบางข้ันตอนไป ก็ได 

เชน ผงซักฟอกหมด แมบานก็เดินออกไปรานเซเวน-อีเลฟเวนขางบานซื้อเลยโดยไมตองเสียเวลาเสาะ

แสวงหาขอมูลเปรียบเทียบก็ได กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคายังหมายรวมถึง การประเมินผลการซื้อ

และพฤติกรรมของผูบริโภคหลังจากไดใชสินคา ซึ่งมีผลตอเน่ืองอีกยาวนานหลังการตัดสินใจซื้อ 

กลาวคือ ถาสินคาที่ซื้อมาเปนที่พอใจ สนองความตองการไดเปนอยางดี ก็จะเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง

ในทางบวก เชนซื้อมากข้ึน ซื้อซ้ํา สนใจขอเสนอของสินคาคูแขงนอยลง ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคา

ใหบริษัททราบ แนะนําใหคนอื่นใช เปนตน ในทางตรงกันขามหากสินคาที่ซื้อมาไมเปนที่พอใจ ผูซื้อจะ 

เข็ดขยาดและมีปฏิกิริยาตอบโต เชน ทิ้งไป เลิกใช ไมกลาซื้ออีก บอกเพ่ือนหรือคนรูจักไมใหซื้อ ทําให

ตราสินคาและภาพลักษณของสินคาเสียหาย 

 พิบูล ทีปะปาล (2545:63-64) ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคน้ันจะประกอบไปดวย

บุคคลหรือกลุมคน ที่เขามามีสวนเกี่ยวของหรือมบีทบาทในการตัดสินใจซื้อ ซึง่สามารถแบงออกเปน 

5 บทบาท คือ  

 1. ผูริเริ่ม (initiator) คือ บุคคลที่เสนอความคิดในการซื้อผลติภัณฑเปนคนแรก  

 2. ผูมีอิทธิพล (influencer) คือ ผูที่มีอิทธิพลในการใหคําแนะนํา ใหขอเสนอแนะในการ

ตัดสินใจซือ้  

 

การ

ตัดสินใจ

ซื้อ 

 

ประเมินผล

พฤติกรรม

หลงัการซื้อ 

การเสาะ

แสวงหา

ขอมูลและ

ทางเลือก 

การ

ประเมิน

และ

วิเคราะห

ขอมูล

การ
ตระหนัก 
ถึงปญหา
หรือความ
ตองการ 
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 3. ผูตัดสนิใจซื้อ (decider) คือ ผูที่ตัดสินใจในการซื้อสินคาเปนครั้งสุดทายในเรื่องตาง ๆ คือ 

ซื้อหรือไมซือ้  ซื้ออะไร  ซื้อที่ไหน และซื้ออยางไร  

 4. ผูซื้อ (buyer) คือ ผูทําการซื้อสินคาน้ัน ๆ  

 5. ผูใช (user) คือ บุคคลที่เปนผูใชหรอืบริโภคสินคาน้ัน ๆ  

ข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ (The stages of the buying decision process) 

 1. การรับรูถึงความตองการหรือปญหา (problem/need recognition) ในข้ันตอนแรก

ผูบริโภคจะตระหนักถึงปญหา หรือความตองการในสินคาหรือการบรกิาร ซึง่ความตองการหรือปญหา

น้ันเกิดข้ึนมาจากความจําเปน (needs) ซึ่งเกิดจาก 

  1.1 สิ่งกระตุนภายใน (internal stimuli) เชน ความรูสึกหิวขาว กระหายนํ้า เปน

ตน 

  1.2 สิ่งกระตุนภายนอก (external stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุนของสวน

ประสมทางการตลาด (4 P's) เชน เห็นขนมเคกนากิน จงึรูสกึหิว เห็นโฆษณาสินคาในโทรทัศน 

กิจกรรมสงเสริมการตลาดจงึเกิดความรูสึกอยากซื้อ อยากได เห็นเพื่อนมีรถใหมแลวอยากได เปนตน  

 2. การแสวงหาขอมูล (information search) เมื่อผูบริโภคทราบถึงความตองการในสินคา

หรือบรกิารแลว ลําดับข้ันตอไปผูบริโภค ก็จะทําการแสวงหาขอมูล เพือ่ใชประกอบการตัดสินใจ โดย

แหลงขอมูลของผูบรโิภค แบงเปน 

  2.1 แหลงบุคคล (personal sources) เชน การสอบถามจากเพ่ือน ครอบครัว คน

รูจักที่มีประสบการณในการใชสินคาหรอืบริการน้ัน ๆ 

  2.2 แหลงทางการคา (commercial sources) เชน การหาขอมูลจากโฆษณาตาม

สื่อตาง ๆ พนักงานขาย รานคา บรรจุภัณฑ  

  2.3 แหลงสาธารณชน (public sources) เชน การสอบถามจากรายละเอียดของ

สินคาหรอืบริการจากสื่อมวลชน หรือองคกรคุมครองผูบริโภค 

  2.4 แหลงประสบการณ (experiential sources) เกิดจากประสบการณสวนตัวของ

ผูบริโภคที่เคยทดลองใชผลิตภัณฑน้ัน ๆ มากอน  

 3. การประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives) เมื่อไดขอมูลจากข้ันตอนที่ 2 แลว 

ในข้ันตอไปผูบริโภคก็จะทําการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลอืกน้ัน ผูบริโภคตอง

กําหนดเกณฑหรือคุณสมบัติทีจ่ะใชในการประเมิน ตัวอยางเชน ถาผูบริโภคจะเลือกซื้อรถยนต จะมี

เกณฑที่ใชในการพิจารณา เชน ย่ีหอ ราคา รูปแบบ การตกแตงภายใน-ภายนอก บริการหลังการขาย 

ราคาขายตอ เปนตน  

 4. การตัดสินใจซื้อ (purchase decision) หลังจากที่ไดทําการประเมินทางเลือกแลว 

ผูบริโภคก็จะเขาสูในข้ันของการตัดสินใจซื้อ ซึง่ตองมีการตัดสินใจในดานตาง ๆ ดังน้ี 
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  4.1 ตราย่ีหอที่ซือ้ (brand decision) 

  4.2 รานคาที่ซื้อ (vendor decision) 

  4.3 ปริมาณที่ซือ้ (quantity decision) 

  4.4 เวลาที่ซื้อ (timing decision) 

  4.5 วิธีการในการชําระเงิน (payment-method decision)  

 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (postpurchase behavior) หลงัจากที่ลกูคาไดทําการ

ตัดสินใจซือ้สินคาหรือบริการไปแลวน้ัน นักการตลาดจะตองทําการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลัง

การซื้อ ซึง่ความพึงพอใจน้ันเกิดข้ึนจากการทีลู่กคาทําการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดข้ึนจรงิ กับสิ่งที่

คาดหวัง ถาคุณคาของสินคาหรือบริการที่ไดรบัจริง ตรงกบัที่คาดหวังหรือสูงกวาที่ไดคาดหวังเอาไว 

ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคาหรือบริการน้ัน โดยถาลูกคามีความพึงพอใจกจ็ะเกิดพฤติกรรมใน

การซื้อซ้ํา หรอืบอกตอ เปนตน แตเมือ่ใดก็ตามที่คุณคาที่ไดรับจริงตํ่ากวาที่ไดคาดหวังเอาไว ลูกคาก็

จะเกิดความไมพงึพอใจ พฤติกรรมที่ตามมาก็คือ ลูกคาจะเปลี่ยนไปใชผลิตภัณฑของคูแขงขัน และมี

การบอกตอไปยังผูบริโภคคนอื่น ๆ ดวย 

 

5.  แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุน 

วัยรุน (Adolescence)  คือ ชวงวัยที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ทางรางกาย  จิตใจ อารมณ  และสติปญญา  ซึ่งมีหลายบุคคลและองคการไดใหนิยามไวดังน้ี 

วัยรุน (Adolescence)  คือ ชวงหน่ึงของชีวิตที่อยูระหวางวัยเด็กและวัยผูใหญ เปนวัยที่ยาง

เขาสูวัยหนุมสาว เริ่มตนเมื่อเขาสูวัยแรกรุน (Puberty) และสิ้นสุดเมื่อมีการเจริญเติบโตเปนผูใหญ

เต็มที่แลว  ความนิยมของไทยคือ อายุต้ังแต 15  ป (กนกกร สุนทรขจิต, 2545:1) 

วัยรุน  คือ  วัยที่อยูในชวงของการเจริญเติบโตระหวางเด็กไปสูผูใหญ  ที่มีการเปลี่ยนแปลงใน

หลาย ๆ ดาน ทั้งรางกาย  จิตใจ อารมณ สติปญญา  และสังคม  ซึ่งในแตละดานก็จะมีพัฒนาการ

รวมกัน (สุชีราพันธ ศรีสินทรัพย, 2549:23)         

องคการอนามัยโลกไดใหคําจํากัดความวัยรุนวาเปนบุคคลในชวงอายุ 10 – 19 ป และมี

ลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ 

1. มีพัฒนาการดานรางกาย  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศจนมีวุฒิภาวะ
ทางเพศอยางสมบูรณ 

2. มีพัฒนาการทางดานจิตใจ โดยเปนระยะที่เปลี่ยนแปลงจากเด็กเปนผูใหญ 
3. มีการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม โดยเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาครอบครัวมา

เปนผูที่สามารถประกอบอาชีพ และมีรายไดเปนของตัวเอง หรือมีสิทธิทางกฎหมายในเรื่องตางๆ เชน 
ในประเทศกําหนดใหบุคคลอายุ 18 ปข้ึนไป ใชสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ังได 
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4. และหากกระทําผิดจะตองข้ึนศาลผูใหญ  ไมใชศาลเด็กและเยาวชน เปนตน 
(สุวรรณา  เรืองกาญจนเศษฐ, 2551:3 ) 

 
พัฒนาการของวัยรุน 

  พัฒนาการในวัยรุนมีลักษณะเดนในดานตางๆ ทุกดาน เชน ทางกาย  อารมณ  สังคม  และ

สติปญญา โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงไดเร็วมากและเห็นไดชัดเจน 

พัฒนาการทางกาย  จะเจริญเติบโตถึงขีดสมบูรณเพื่อทําหนาที่อยางเต็มที่  ความเจริญเติบโต

มีทั้งสวนภายนอกที่มองเห็นไดงาย  เชน  สวนสูง  นํ้าหนัก  รูปหนา  สวนสัดของรางกาย ฯลฯ  และ

ความเจริญสวนภายใน  เชน  การทํางานของตอมบางชนิด  โครงกระดูกแข็งแรงข้ึน  การผลิตเซลล

สืบพันธุในเด็กชาย  การมีประจําเดือนของเด็กผูหญิง  ความเจริญเติบโตทางกายมีชวงหน่ึงซึ่งเปน

ระยะพัก  เมื่อผานชวงน้ีไปแลวจะมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็ว  การสะสมไขมันใน

รางกายจะมีมากกวาวัยเด็ก  โดยเฉพาะในเด็กหญิง  นอกจากน้ีระบบยอยอาหารและการใชประโยชน

จากอาหารทํางานเร็วและมากกวาเดิม 

พัฒนาการทางอารมณ  เด็กวัยน้ีมีอารมณเปลี่ยนแปลงงาย  สับสน  ออนไหว  มีความเขม 

ของอารมณสูง  ไมมั่นคง  โดยระดับความเขมของอารมณแตละอยางข้ึนอยูกับบุคลิกภาพด้ังเดิมของ

เด็กและสิ่งเราที่ทําใหเกิดอารมณ   เด็กบางคนจะเริ่มแสดงบุคลิกอารมณประจําตัวออกมาใหผูอื่น

ทราบอยางชัดเจน เชน อารมณรอน  อารมณวิตกกังวล  อารมณออนไหวงาย  ข้ีอิจฉา ฯลฯ อารมณที่

เกิดกับเด็กวัยรุนน้ันมีทุกประเภท  ไมวาอารมณประเภทใดก็มักมีความรุนแรง  เปลี่ยนแปลงงาย

ควบคุมอารมณยังไมสูดี บางครั้งพลุงพลาน  บางครั้งเก็บกด  บางครั้งก็มั่นใจสูง  บางครั้งไมแนใจ 

เปนตน  จนมีผูรูบางทานเรียก  อารมณของเด็กวัยรุนวาเปนแบบพายุบุแคม                           

พัฒนาการทางสังคม เด็กวัยน้ีจะใหความสําคัญกับเพ่ือนรวมวัยมาก  มีความผูกพันในกลุม 

ทั้งชายและหญิง  ระยะน้ีจึงเริ่มตนระยะกลุมที่แทจริง เพราะกลุมยังสนองความตองการทางสังคม

ดานตางๆ ซึ่งเด็กยังตองการมากในระยะน้ี เชน การเปนบุคคลสําคัญ  การตอตานผูมีอํานาจการหนี

สภาพนาเบื่อของบาน  โดยเด็กจะรูสึกเปนสุขและสบายใจในการเที่ยว กิน เรียน นอน  ทํางานกับ

เพื่อนรวมวัยมากกวาปฏิบัติดังกลาวกับบุคคลตางวัย นอกจากน้ีเด็กไมเพียงรวมกลุมกันเทาน้ัน  แต

ตองการสรางความผูกพันระหวางสมาชิกในกลุมแบบผูใหญอีกดวย เพราะเด็กสํานึกวาตนเปนผูใหญ

แลว 

พัฒนาการทางความคิด  ในระยะวัยรุนเด็กมีความเจริญเติบโตทางสมองถึงขีดเต็มที่  จึง 

สามารถคิดไดในทุกรูปแบบของวิธีคิด  หากไดรับการศึกษาอบรมมาตามข้ันตอนดวยดี  ระยะน้ีเปน

ระยะที่เด็กจะแสดงความปราดเปรื่องอยางชัดเจน  และเห็นความแตกตางของเด็กวัยน้ีกับวัยอื่นๆ ได

อยางชัด การเรียนรูเรื่องยากๆ เรื่องที่เปนนามธรรมซับซอน เด็กก็สามารถเขาใจงาย  อยางไรก็ตามพึง

นึกเสมอวาความคิดข้ึนกับคุณภาพของสมอง พันธุกรรม การเรียนรูในวัยที่ผานมา  และบทเรียนทาง
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วิชาการตางๆที่เด็กมีโอกาสเรียนรู ตลอดจนสิ่งแวดลอม  ที่จะเอื้อตอพัฒนาการความคิดของเด็ก (ศรี

เรือน แกวกังวาน, 2545:329)  

 

 แนวคิดสิ่งแวดลอมกับพฤติกรรมของวัยรุน 

1. ครอบครัวและพฤติกรรมของวัยรุน 
     ครอบครัวถือวาเปนสังคมหนวยเล็กที่สุดในสังคมจะประกอบไปดวย  พอ แม พี่ นอง  

ญาติ  ซึ่งอาศัยอยูรวมกันเปนครอบครัว  และครอบครัวเปนแหลงถายทอดทางสังคม  (Socializing 
agent) แหลงแรกของคนสวนมากโดยทั่วไปแลวสมาชิกที่มีอาวุโสกวาจะเปนตัวแบบใหกับสมาชิกที่มี
อาวุโสนอยกวา   แตในบางกรณีก็จะมีการกลับบทบาทกันได   การเรียนรูทางสังคมในสวนที่เปนไป
ตามการคาดหวังของผูที่เกี่ยวของ  เปนสิ่งที่ไมเปนปญหา  แตปญหาจะเปนเรื่องของการที่ผูใหญใน
ครอบครัวสอนแลวไมไดผลตามที่หวังไวซึ่งมักจะพบกันวาเด็กจะพูดเหมือนตัวแบบพูดและทําเหมือน
ตัวแบบทํา   ซึ่งหมายความวาระหวางการสอนอยางจงใจดวยคําพูดกับการแสดงแบบอยางโดยไม
ต้ังใจ  ดวยการกระทํา  เด็กก็จะทําตามพฤติกรรมของผูใหญในครอบครัวแสดงพฤติกรรมที่สอดคลอง
กับสิ่งที่สอน 

2. กลุมเพื่อนและพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุน 
     ในชวงวัยรุนจะเปนวัยที่เพื่อนมีอิทธิพลเปนอยางมากกวาวัยอื่น ๆ ของชีวิต   ซึ่งอิทธิพล

เหลาน้ีมีบทบาทในหลายดาน  ตัวอยางเชน  การพูด  การแตงกาย  กิริยาทาทาง  ความเช่ือ  และ
คานิยมตาง ๆ วัยรุนที่อยูกับกลุมเพื่อนทีมีพฤติกรรมที่เหมาะสมก็มีโอกาสที่มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
คลอยตามกัน 
           กลุมเพื่อนของวัยรุนทั้งโรงเรียนและนอกโรงเรียนมักจะมีการสรางบรรทัดฐานของกลุม
ข้ึนมาและมีแรงกดดันจากสมาชิกตางๆ ใหสมาชิกอื่น ๆ คลอยตามกลุมเชนการพูด เรื่องการแตงกาย  
กิริยาทาทางตาง ๆ ถาคนใดไมคลอยตามกลุมก็มักจะถูกเพื่อน ๆ ลอเลียนไมยอมใหเขากลุมซึ่งทําให
วัยรุนประสบปญหาความขัดแยงในตัวเองระหวางการเปนตัวของตัวเองกับการคลอยตามกลุม 

3. ชุมชนและพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุน วัยรุนจะมีความสัมพันธกับครอบครัว    
     กลุมเพื่อนและชุมชนอยางแยกไมออก  การที่วัยรุนจะมีพฤติกรรมอยางไรน้ัน  ชุมชน

นับวามีอิทธิพลทั้งน้ียอมข้ึนอยูกับวา   ชุมชนที่วัยรุนอาศัยอยู เปนแบบใด  ในชุมชนชนบทน้ันมี
ลักษณะที่สําคัญคือ  เปนชุมชนขนาดเล็กการรวมตัวมักจะเปนไปอยางหลวม ๆ ไมมีระเบียบขอบังคับ
ใด ๆ มีระเบียบประเพณีเปนเครื่องอํานวยความสะดวกและสิ่งฟุมเฟอยมีนอย   สมาชิกภายในชุมชน
มักจะเกี่ยวของและรูจักกันไมทางใดทางหน่ึงคืออาจจะเปนเพื่อน  เครือญาติ  ดังน้ันความสัมพันธกัน
ระหวางสมาชิกจึงเปนไปอยางคอนขางเขาใจและเห็นอกเห็นใจกัน (สิทธิรัตน  นอยสวาง, 2544:6–7) 

 
6.  ประวัติโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถังภ 
 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ เปนโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยูเลขที่ 92 
หมู 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย 73170 ไดเปดรับนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา ซึ่งกรมสามัญศึกษา ไดแตงต้ังใหนายอนันต คงถาวร ผูชวย
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ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ มารักษาการในตําแหนงครูใหญ ในปจจุบัน มี ดร.วรรณะ บุษบา 
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน มีจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
จํานวน 1,781 คน ผูบริหารจํานวน 5 คน ครู จํานวน 78 คน พนักงานราชการ จํานวน 2 คน 
ลูกจางประจํา จํานวน 6 คน ลูกจางช่ัวคราว จํานวน 13 คน ครูอัตราจาง จํานวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 116 คน 
 

7.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

Martin และ Leonard (2001:80) ไดศึกษาผลที่มีตอความชัดเจนในแนวคิดตนเองเกี่ยวกับ 
การควบคุมอารมณในการใหรางวัลตนเอง ผลสรุปช้ีใหเห็นวาความชัดเจนในแนวคิดตนเองถูกใช
บรรเทาเกี่ยวกับความแตกตางในการใหรางวัลตนเองเพื่อการควบคุมอารมณระยะยาวมากกวาการ
ควบคุมอารมณระยะสั้น โดยเฉพาะบุคคลระดับสูงที่เต็มไปดวยความชัดเจนในแนวคิดตนเองซึ่งแสดง
ถึงจุดประสงคพิเศษสําหรับแรงจูงใจในการใหรางวัลตนเองภายในสภาวะการณระยะสั้น  แตกลับมี
การบําบัดรักษาดานแรงจูงใจภายใตสภาวการณระยะยาว  และในการเปรียบเทียบความคิดที่ตรงขาม
กัน  ความชัดเจนในแนวคิดตนเองของบุคคลระดับตํ่าแสดงถึงจุดประสงคพิเศษสําหรับแรงจูงใจในการ
บําบัดรักษาภายใตสภาวะการณระยะสั้นแตกลับมีแรงจูงใจในการใหรางวัลภายใตสภาวะการณระยะ
ยาว  ซึ่งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติไดถูกนํามาพิจารณา 

Chery และ Thuhang (2005:10) ไดศึกษา การสํารวจความสัมพันธระหวางการใหรางวัล 
ตนเองและพฤติกรรมการใหของขวัญ การใหของขวัญเปนสิ่งสําคัญทางสังคมและเปนสิ่งที่ยึดติดทาง
วัฒนธรรมในสังคมของเรา  และเปนประเพณีที่ยอมรับในหมูเพื่อน  ครอบครัว  เพ่ือนรวมงาน และ
บุคคลอื่นในชวงเทศกาลและในโอกาสพิเศษ  การใหของขวัญในวันเกิดเปนหนาที่สําคัญ  โดยนับหน่ึง  
ชาวอเมริกันแตละคนซื้อของขวัญวันเกิดใหโดยเฉลี่ยประมาณ 6 ช้ินตอป  ในการวิจัยแสดงใหเห็นวา
แตละบุคคลอาจจะจัดซื้อบางสิ่งที่พิเศษสําหรับตนเองเพ่ือการฉลองในกรณีที่กลาวมาน้ี น่ันคือ การให
รางวัลตนเอง การใหรางวัลตนเองสวนใหญไดรับการมองขามในพฤติกรรมผูบริโภค  เน่ืองในโอกาสใด
ที่จะใหของขวัญซึ่งรวมถึงการใหรางวัลตนเอง  โดยทั่วไปเมื่อถูกใจในของขวัญก็จะซื้อใหบุคคลอื่นเปน
การกระทําของผูบริโภคหลาย ๆ คน  เชนเดียวกันเมื่อเหมาะโอกาสก็จะใหของขวัญตนเองดวยการซื้อ
สิ่งของพิเศษตามที่แตละบุคคล  มีการรายงานเพ่ิมข้ึนถึงเหตุการณเกี่ยวกับความขัดสนดานเวลา  การ
วิจัยไดสรางทฤษฎีเฉพาะบุคคลที่จะมีโอกาสเหมาะในการใหของขวัญตนเองพรอมดวยโอกาสในการ
ใหของขวัญผูอื่น  ดวยระดับที่สูงข้ึนของแตละบุคคลและความมุงมั่นของผูเช่ียวชาญทําใหคนชอบที่จะ
มีเวลานอยและทํากิจกรรมไดมาก  ดังเชนผลสรุปเกี่ยวกับผูบริโภคที่ทําใหเกิดความพยายามมากข้ึนที่
จะทําใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึนในการไปเที่ยวซื้อของ  สิ่งที่ไดคือโอกาสในการไดของขวัญที่จําเปน
และใชโอกาสน้ีในการซื้อของขวัญใหตนเองซึ่งยินยอมใหผูบริโภคใหรางวัลตนเองสําหรับการ
ดําเนินงานเล็ก ๆ นอย ๆที่จําเปน การวิจัยไดแสดงหลักฐานเปนรูปธรรมวา ผูหญิงมีการไปเท่ียวซื้อ
ของบอยกวาผูชาย  อยางไรก็ตามอาจเปนไปไดเกี่ยวกับสถานที่ในสภาวะการณที่ผูชายไดคาดหมายที่
จะไปเที่ยวซื้อของ  เชนเดียวกับในสถานการณใหของขวัญที่มีความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมาก ( 
ของขวัญวันเกิด , วันครบรอบ ฯลฯ ) ผูชายอาจจะคลายกับผูหญิงในเรื่องความถูกใจในการซื้อ
ของขวัญใหตนเอง  การสํารวจเพื่อจะบริหารจัดการไปสูนักเรียนและการอางอิงถึงเพ่ือนและสมาชิกใน
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ครอบครัว    หัวขอเรื่องถูกถามเพ่ือกําหนดถึงประสบการณการใหรางวัลแกตนเองเกี่ยวกับหน่ึงในสี่
ประเภท  1) การใหรางวัลของแตละบุคคล  2) การทําใหตนเองราเริงข้ึน  3) สําหรับวันเกิดคุณหรือ
วันสําคัญของบุคคลอื่น  4) เมื่อคุณมีเงินพิเศษเพื่อการใชจาย  และตามมาดวยคําถามที่อธิบายถึงการ
ซื้อของใหตนเองไดถูกคิดไวลวงหนาและระดับของการกดดันดานเวลา  จากการศึกษาสถิติขอมูล
ประชากรดานอายุ  เพศ  สถานภาพการสมรส ฯลฯ ซึ่งไดรวบรวมไว  ประเภทของการตัดสินใจน้ีทํา
ใหเกิดพฤติกรรมที่สําคัญที่เกี่ยวของกับกลยุทธทางการตลาดในการสงเสริมระยะยาว  การอบรมดาน
การขาย  การนําเสนอและการคัดเลือกสินคา  ตัวอยางเชน พนักงานขายสามารถไดรับการอบรมเพื่อ
แนะนําผูซื้อใหพอใจในการซื้อของขวัญซึ่งเปนช้ินที่ดีมากเหมาะกับการซื้อใหตนเอง  ผูคารายยอย
สามารถออกแบบการเสนอสินคาดวยความคิดที่วาจะจําแนกประเภทของสินคาเพื่อดึงดูดใจผูซือ้แตละ
คนตลอดจนเพ่ือใหซื้อของขวัญ  จนกระทั่งเมื่อไมนานมาน้ี  ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงการซื้อของขวัญช้ินที่
สัมพันธกันแบบเปนคู  อยางไรก็ตาม การใหรางวัลตนเองทําใหผูวิจัยเห็นถึงสิ่งที่นาสนใจจากมุมมอง
พฤติกรรมผูบริโภคเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธเฉพาะบุคคล 

Mick และ Demoss (1990a) ไดวิจัยการเรียนรูเกี่ยวกับแรงจูงใจและความหมายของการให
รางวัลตนเอง การสันนิษฐานเกี่ยวกับการจัดการคาปลีกไดลงความเห็นวาการใหรางวัลตนเองอยาง
พอประมาณเปนบทบาทเชิงบวกอยางมากในการดํารงชีวิตของมนุษยรวมถึงการบําบัดพฤติกรรมการ
ซื้อของขวัญใหตนเองซึ่งผูขายจะตองรับรูตอความรูสึกของผูซื้อเพื่อนําไปสูกลยุทธในการพัฒนาดาน
การตลาดซึ่งเปนไปตามหลักจรรยาบรรณ  และในบทความผูวิจัยไดมีการแนะนําแนวคิดในการให
รางวัลตนเองเพ่ือไปสูการวิจัยผูคาปลีกและการพิจารณาถึงประสบการณการใหรางวัลตนเองโดยใช
เทคนิคการวางแผนโครงการ  การศึกษาตามหลักการเนนถึงความตองการเกี่ยวกับผูคาปลีกเพื่อ
นําไปสูความเขาใจเชิงลกึเกี่ยวกับการใหรางวัลตนเองในการดํารงชีวิตของผูบริโภค  ผลสรุปนํามาซึ่ง
กลยุทธในการจัดการจํานวนมาก  ซึ่งสามารถชวยสนับสนุนผูคาปลีกผูซึ่งเปนหลักในการนําไปใช
ประโยชนมากที่สุดจากการรวบรวมประสบการณการใหรางวัลตนเอง 
 Mouakhar (2006:1-2) การปฏิบัติเพือ่ใหรางวัลแกตนเองไดมีการศึกษามานานและจาก

แนวคิดน้ีก็ไมไดมีคํานิยามท่ีดี  จึงเปนเหตุผลที่แสดงวาเพราะเหตุใดจงึตองมีการมองถึงคํานิยามท่ี

จะตองมีแนวคิดที่ชัดเจน  และจากการศึกษาอยางมีคุณภาพจาก 28 บุคคล ไดนําไปสูคํานิยามตอไปน้ี  

“การปฏิบัติเพ่ือใหรางวัลแกตนเองเปนการซือ้สิง่ของตามความพึงพอใจหรือเปนสิ่งที่ดีสําหรับตัวเองที่

มีการซือ้เฉพาะบุคคลอยางอิสระตามความตองการในทันทีทนัใดและทําใหไดรบัความสุข”ภายหลงั

จากที่มกีารนําเสนอคํานิยามใหมในการใหรางวัลแกตนเอง  ตามทฤษฎีแรกโดยสรุปถึงการรวบรวม

วิธีการแกไขเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อใหรางวัลแกตนเองวิธีใหม  น่ันคือ  ทฤษฏีการควบคุมดูแลตนเอง  

โดยทฤษฏีน้ีจะกลาวถึงความแตกตางรายบุคคลในการใชวิธีการเพ่ือสรางความสุขและหลีกเลี่ยงความ

ทุกข  

 ปองทิพย เทพอารีย (2549) การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชแบบฝก

ความคิดนอกกรอบและการใหรางวัลตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ใน

กรุงเทพมหานคร โดยใชรูปแบบการทดลองแบบมีกลุมควบคุมทดสอบกอนและหลังการทดลอง กลุม
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ตัวอยางเปนนักเรียนเอกชน จํานวน 30 คน นักเรียนชาย 15 คน และนักเรียนหญิง 15 คน แบง

ออกเปน 3 กลุม กลุมละ 10 คน โดยแตละกลุมมีนักเรียนชาย 5 คน และนักเรียนหญิงจํานวน 5 คน  

โดยกลุมที่ 1 เปนกลุมที่ไดรับการฝกความคิดนอกกรอบและใหรางวัล กลุมที่ 2 เปนกลุมที่มีการคิด

นอกกรอบอยางเดียว และกลุมที่ 3 เปนกลุมควบคุม ไมมีการฝกความคิดนอกกรอบและใหรางวัล 

จากน้ันผูวิจัยไดทดสอบความคิดสรางสรรคของนักเรียนทั้ง 3 กลุม กอนและหลังการทดลองโดยใช

แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของทอแรนซ แบบรูปภาพ A และแบบรูปภาพ  B เทคนิคการฝก

ความคิดนอกกรอบที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีพัฒนามาจากแนวคิดของ เดอโบโน ประกอบดวย 3 เทคนิค 

คือ เทคนิคการตั้งคําถามทําไม เทคนิคการมองในมุมที่กลับกัน และเทคนิคการระดมสมอง โดยใช

เทคนิคเหลาน้ีในการฝกความคิดนอกกรอบ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับการฝกความคิด

นอกกรอบและใหรางวัล มีผลตางของคะแนนความคิดสรางสรรคกอนและหลังการฝกสูงกวากลุมที่

ไดรับการฝกความคิดนอกกรอบอยางเดียวและสูงกวากลุมควบคุม แสดงวาการฝกความคิดนอกกรอบ

และใหรางวัลสามารถเพ่ิมคะแนนความคิดสรางสรรคไดมากกวาการฝกความคิดนอกกรอบอยางเดียว

และมากกวาการไมมีการฝกความคิดนอกกรอบ 

 ระพีพร ศุภมหิธร (2554) ไดศึกษาผลของการใหรางวัลในการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาวา

มีผลตอความเช่ือมั่นในตนเองของเด็กกอนวัยเรียน และการศึกษาความเช่ือมั่นในตนเองของเด็กวัย

เรียนตามตัวแปรตอไปน้ีคือ ระดับการศึกษาของบิดามารดา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ลําดับ

การเกิดและเพศของเด็ก ซึ่งพบวา การใหรางวัลของบิดามารดา ระดับการศึกษาของบิดามารดา 

ลําดับการเกิดและเพศของเด็ก มีความสัมพันธทางบวกและความเช่ือมั่นในตนเองของเด็กกอนวัยเรยีน 

การใหรางวัลของบิดามารดาในระดับปานกลางจะทําใหความเช่ือมั่นในตนเองของเด็กสูงที่สุด สวน

การใหรางวัลของบิดามารดาในระดับสูงจะทําใหความเช่ือมั่นในตนเองของเด็กตํ่าที่สุด  

 อนิรุท วอรวิค (2554:32) ไดศึกษาผลการใหความหมายและกระบวนการกับตัวเองของ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี  พบวาเปนการตอบแทน

ตนเอง  มีการใหรางวัลกับตนเองอยางแนนอนหลังจาการดําเนินกิจกรรมตางๆ ไมวาจะสําเร็จตาม

เปาหมายหรือไมสําเร็จก็ตาม เปนการใหกําลังใจตนเองกอนถึงเปาหมายระหวางกระทํากิจกรรม  หรอื

ประสบผลสําเร็จก็ยังมีการใหรางวัลกับตนเองเพ่ือเปนกําลังใจในการทํางาน  เปนการสรางแรงจงูใจให

ตนเอง  เมื่อมีการกําหนดรางวัลก็จะเปนการสรางแรงกระตุนใหเกิดความพยายาม  ความปรารถนา  

ความทะเยอทะยานและมีความกระตือรือรน  เพ่ือใหไดสิ่ง ๆ น้ัน ใหผานไปไดดวยดี  เปนการกําหนด

จุดมุงหมายที่แนนอนใหกับตนเอง  ตองมีการต้ังรางวัลไวเพื่อใหเกิดการกําหนดกรอบของตนเอง  ซึ่ง

จะทําใหไปถึงจุดมุงหมายที่กําหนดไดอยางแนนอนเพื่อใหไดรางวัลมาเปนการแลกเปลี่ยนระหวาง

เปาหมายกับผลสําเร็จ  เปนการต้ังเงื่อนไขหากมีรางวัลตอบแทนจะทํางานไดตามเปาหมายและ

ประสบผลสําเร็จอยางรวดเร็ว  
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 ในบทตอไปคือบทที่ 3 ผูวิจัยจะกลาวถึง ระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดประยุกตใชระเบียบ
วิธีวิจัยคุณภาพ (Qualitative method) ซึ่งระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมีระเบียบการวิจัยที่
หลากหลาย ที่จะสามารถนํามาใชเพื่อหาคําตอบในการวิจัย แตในงานวิจัยช้ินน้ีเปนงานวิจัยที่ผูวิจัย
ตองการแนวคิดเรื่อง การใหความหมาย  ที่มาของความหมายและกระบวนการเลือกซื้อสินคาเพื่อให
รางวัลแกตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยที่แนวความคิดดังกลาวยังไมมีผูที่สราง 
และกําหนดอยางเปนทางการ ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีวิทยาหน่ึงในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือวิธีการ
สรางทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Method ) 
 วิธีวิทยาน้ีมีจุดเดน คือเปนวิธีวิทยาทีถู่กพัฒนาข้ึนมาเพื่อสรางคําอธิบายเชิงทฤษฎีจากขอมูล
โดยตรง ไมเริ่มตนจากการวิจัยจากทฤษฎี หรือสมมุติฐานที่มีอยูกอน แตสมมุติฐานและทฤษฎีที่เปน
เปาหมายของการวิจัยน้ันจะถูกสรางข้ึนหลังจากนักวิจัยไดเริ่มทําการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลแลว 
โดยกระบวนการเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูลดําเนินไปพรอมๆกัน วิธีการวิเคราะหขอมูล
คอนขางเขมงวด วิธีดําเนินการวิจัยเชนน้ีเรียกวา วิธีอุปนัย (Inductive approach) คือเริ่มจากขอมูล
จากประชากรตัวอยางที่เจาะจงจํานวนหน่ึง แลวจึงวิเคราะหหาขอสรุป หรือคําอธิบายเชิงทฤษฎีที่มี
ลักษณะทั่วไปจากขอมูลน้ัน คําวาทฤษฎีของวิธีการวิจัยน้ีคอนขางกินความหมายคอนขางกวาง 
หมายความรวมถึงมโนทัศน เปนความสัมพันธในรูปแบบนารักจะมีและนาจะเปน ระหวางมโนทัศน
หรือชุดของมโนทัศน ใชอธิบายปรากฏการณที่คอนขางเจาะจง และมีขอบเขตที่จํากัด (ชาย โพธิสิตา, 
2549:290) 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยในครั้งน้ีตองการศึกษาการใหความหมาย  ที่มาของความหมายและกระบวนการ
เลือกซื้อสินคาเพื่อใหรางวัลแกตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนโกสินทร
สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ ซึ่งเปนเรื่องของการมองโลก ประสบการณและทัศนะ
ที่คนมีตอสิ่งๆหน่ึง ดังน้ันการที่เราจะเขาใจในกระบวน การใหความความหมายของคนที่เราตองการ
ศึกษาจึงตองศึกษาจากจุดยืนของผูที่ถูกศึกษาอยางเปนอิสระ ตองศึกษาความหมายที่เขาสรางข้ึน โดย
มิไดมาจากกรอบแนวคิดทฤษฎีที่กําหนดคําตอบไวลวงหนา  ดวยเหตุน้ีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) จึงเหมาะสมในการตอบปญหาการวิจัยเรื่องน้ีมากที่สุด  

การวิจัยเชิงคุณภาพมีระเบียบวิธีวิทยาที่จะสามารถนํามาสรางความรูในการวิจัยอยู
หลากหลาย และวิธีวิทยาหน่ึงที่สามารถนํามาใชทําความเขาใจ กระบวนการใหความหมายของคน คือ 
วิธีวิทยาการสรางทฤษฎีฐานราก (Methodology of Grounded Theory) (นภาภรณ หะวานนท, 
2538) ลักษณะพิเศษของวิธีวิทยาการสรางทฤษฎีฐานราก ในการวิจัยน้ีตองการคําอธิบายเกี่ยวกับการ
ใหความหมาย  ที่มาของความหมายและกระบวนการเลือกซื้อสินคาเพ่ือใหรางวัลแกตนเองของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูป
ถัมภ  ดังน้ันวิธีวิทยาน้ีจึงชวยใหผูวิจัยสามารถสรางแนวคิดของความหมายการใหรางวัลแกตนเอง ใน
บทน้ีผูวิจัยขอเสนอวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับจนกระทัง่ผูวิจัยสรางแนวคิดจากขอมูลในปรากฏ
ดังน้ี 

1.  ประชากรและผูใหขอมูลหลัก 
2.  เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 
3.  การรวบรวมขอมูล 
4.  การวิเคราะหขอมูล 

 
1. ประชากรและผูใหขอมูลหลัก 
 1.1  ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ จํานวน 425 คน แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  ในการ
วิจัยเชิงคุณภาพเรียกผูถูกศึกษาทั้งหมดวาประชากรและเจาะจงบางคนมาใหขอมูลเทาน้ัน 
 1.2  ผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) ผูวิจัยเจาะจงเลือกผูใหขอมูลหลักตามวิธีการที่
เรียกวา การเลือกตัวอยางเชิงทฤษฎี ซึ่งตามวิธีวิทยาการสรางทฤษฎีฐานรากเรียกวา Theoretical 
Sampling การกําหนดผูใหขอมูลหลักน้ีแตกตางจากงานวิจัยเชิงปริมาณที่เรียกวา ‘‘ กลุมตัวอยาง ’’ 
ในงานวิจัยเชิงคุณภาพไมใหความสําคัญตอการเลือกกลุมตัวอยางใหมีคุณสมบัติสามารถเปนตัวแทน
ของประชากรวิจัยได แตผูใหขอมูลหลักตองมีคุณลักษณะตรงกับขอบเขตของงานวิจัย ดังน้ันผูวิจัย
ผูใหขอมูลหลัก คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรที่มี
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โอกาสทํากิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตรรวมกับผูวิจัย เชน กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร  
กิจกรรมคายวิทยาศาสตร  กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร  เปนตน  จนเกิดความสนิทสนมและใหความ
ไววางใจตอผูวิจัย   จํานวน 51 คน เปนเพศชาย 28 คน และเพศหญิง 23 คน มีอายุระหวาง 15-19 
ป  ซึ่งนักเรียนอนุญาตใหผูวิจัยใชช่ือและช่ือสกุลจริง  โดยการเลือกเวลาท่ีเหมาะสมนัดหมายแลวทํา
การสัมภาษณ 
 
2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยน้ีผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัยซึ่งประกอบดวยสมุดบันทึกขอมูล เครื่องบันทึกเสยีง 
แนวคําถามสัมภาษณและตัวผูวิจัย 
 2.1  สมุดบันทึกขอมลูในภาคสนาม (Field Notebook) ซึ่งมีลักษณะคลายกับแบบบันทึก

ขอมูล โดยในสมุดบันทกึขอมูลผูวิจัยจดบันทึกช่ือผูใหขอมลู อายุและความคิดเห็นตางๆ นอกจากจะมี

รายละเอียดของผูใหขอมูลหลกัแลว ผูวิจัยยังใชสมุดน้ีในการบันทึกสิ่งทีส่ังเกตลงไปดวย 

 2.2  เครื่องบันทกึเสียง เพือ่ความสะดวกรวดเร็วและสามารถเก็บขอมลูไดครอบคลุมเน้ือหา

ครบถวนโดยเฉพาะขอมลูทีส่ําคัญ ๆ ที่ผูวิจัยไมสามารถบันทกึไวไดทั้งหมดไดทันขณะซักถาม 

 2.3  แนวคําถามสัมภาษณ ผูวิจัยใชแนวคําถามสัมภาษณนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ  ดังปรากฏในภาคผนวก ซึ่งมี

ขอดีที่ทําใหผูวิจัยสามารถรูคําตอบในแงตางๆ ที่อยูนอกเหนือการคาดเดาของผูวิจัย รวมทั้งผูตอบ

สามารถตอบคําถามไดละเอียดทุกแงมุมตรงตามความตองการของผูตอบไดอยางแทจริง แนวคําถามที่

ผูวิจัยกําหนดข้ึนมาจากแนวความคิดและทฤษฎีจากบทที ่2 

2.4  ผูวิจัย งานเชิงคุณภาพถือวาผูวิจัยเปนเครื่องมือหน่ึงที่มีความสําคัญในการเก็บขอมูล
งานวิจัยในพ้ืนที่และการเขียน (ชาย โพธิสิตา, 2549:294-297) กลาววาเครื่องมือในการสัมภาษณที่ดี
ที่สุดคือผูสัมภาษณ โดยผูสัมภาษณที่ดีตองมีองคประกอบในดานความรูความสามารถในการถาม การ
ฟงและความสามารถในการสรางความสัมพันธกับผูตอบคือผูใหขอมูลหลัก 
 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาทําการศึกษาวิจัยเรือ่ง การใหความหมาย ทีม่าของความหมายและกระบวนการเลอืก 

ซื้อสินคาเพื่อใหรางวัลแกตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช

บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ โดยทําการสัมภาษณระดับลึก จากนักเรียนโรงเรียน

รัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ เพื่อศึกษาความหมาย  ที่มาของ

ความหมายและกระบวนการเลือกซื้อสินคาเพือ่ใหรางวัลแกตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลายแตละคน  
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 วิธีการสัมภาษณ การถามนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายดวยคําถามตรง (Direct 

question) ทําใหไมไดคําตอบอยางทีผู่วิจัยคาดหวัง ดังน้ันผูวิจัยพูดคุยในเรื่องอื่นๆ ทีส่ามารถนํามา

เช่ือมโยงเกี่ยวเน่ืองกบัสิง่ที่ทําการศึกษาและใชวิธีแบบตะลอมดังที่ไดกลาวมาแลว 

 นอกจากน้ีผูวิจัยใหผูตอบคําถามเปนผูเริ่มถามคําถามเพื่อเปนการสังเกตวาผูต้ังคําถามมีความ
สนใจในประเด็นใดทําใหผูวิจัยสามารถทราบความสนใจและสามารถตะลอมกลับไปยังประเดน็ทีผู่ถาม
ถามไดอีก 
 การสัมภาษณและการวิเคราะหขอมูลตองเกิดข้ึนไปพรอมๆกัน ผูวิจัยสรางมโนทัศนจากบท
สัมภาษณคนแรกและหาคําอธิบายภายใตมโนทัศนน้ัน นํามาเช่ือมโยงใหมีลักษณะเปนขอเสนอแนะ
และมีหนาที่เปนสมมุติฐานช่ัวคราว (Temporary Hypothesis) สมมุติฐานช่ัวคราวที่ไดน้ี ผูวิจัยใช
เปนแนวทางในการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักคนถัดไป 
 ผูวิจัยสัมภาษณนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายตอไปเรื่อยๆ โดยไมไดกําหนดจํานวนวาใช
เทาใด ผูวิจัยเก็บขอมูลจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไดจํานวน 51 คนจึงยุติการเก็บขอมูล 
ผูวิจัยหยุดเก็บขอมูลเพราะคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณมีลักษณะซ้ําๆอีกนัยหน่ึงก็คือ ไมวาผูวิจัยจะ
เก็บขอมูลไปอีกเทาใด ผูวิจัยก็ไมไดขอมูลมาปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่มีอยูได ซึ่งในข้ันตอนน้ีเรียกวา 
ทฤษฎีชนเพดาน หรือทฤษฎีถึงจุดอิ่มตัว (Theoretical Saturation) ในข้ันตอนน้ีถือเปนข้ันตอน
สําคัญที่นําผูวิจัยไปสูการพัฒนาแนวคิดหรือทฤษฎีรากฐาน ในเรื่องการใหความหมาย  ที่มาของ
ความหมายและกระบวนการเลือกซื้อสินคาเพื่อใหรางวัลแกตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 
 ขอมูลจากการสัมภาษณระดับลกึถูกนํามาใชในข้ันตอนของการวิเคราะหขอมลู  

 

4. การวิเคราะหขอมลู 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนดังน้ี 
ข้ันตอนที่ 1 การลงรหัสขอมูล 

      เมื่อผูวิจัยสมัภาษณผูใหขอมลูหลักคนแรกเสรจ็สิ้น ผูวิจยัลงรหสัของขอมลูเพื่อมิใหปะปน

กันเน่ืองจากผูใหขอมลูมหีลายคน 

 

ข้ันตอนที่ 2 การพิมพบทสัมภาษณ 
     ผูวิจัยถอดเทปบทสมัภาษณของคนแรกแบบคําตอคํา (Verbatim)และนํามาพิมพเปนบท

สัมภาษณ (Transcript)ดวยโปรแกรมประมวลคํา (Word Processing Program) โดยพิมพตาม
ลักษณะที่นักวิจัยเชิงคุณภาพสวนใหญปฏิบัติ 

     ผูวิจัยถอดเทปและพิมพบทสัมภาษณคนแรกน้ีทันที ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดขอมูลใน
ลักษณะที่วา “ทะเลขอมูล’’ หมายความวาขอมูลจากคําบอกเลามีจํานวนมากและมีหลายเรื่องปะปน
กัน 
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     กอนที่ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําบทสัมภาษณที่พิมพเสร็จแลวมาตรวจสอบกับขอมูล
ดิบจากแถบบันทึกเสียงโดยเปดเครื่องบันทึกเสียง และอานบทสัมภาษณควบคูกันไปเพื่อยืนยันความ
ถูกตองของเน้ือหา ผูวิจัยปฏิบัติเชนน้ีกับผูใหขอมูลหลักทุกคน 

 
ข้ันตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลดวยการลดทอนขอมูลและกําหนดมโนทัศน 
     ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยนําบทสัมภาษณที่พิมพออกมาและเริ่มอานอยางละเอยีดทัง้หมด 

จากน้ันเริ่มลดทอนขอมูลจากขอมูลทั้งหมดเหลือเพียงมโนทัศน (Concept) ที่เกี่ยวของกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย ในข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนของการเลือกเฟนขอมูลที่แคบลงและเจาะจงเฉพาะ
ขอมูลที่งานวิจัยตองการ 

     เมื่อผูวิจัยไดมโนทัศนหน่ึงแลว เชน เปนสิ่งแลกเปลี่ยนที่ใหไวกับตนเอง ภายใตมโนทัศนน้ี
มีคําอธิบายเฉพาะ จากน้ันผูวิจัยวิเคราะหเพื่อหามโนทัศนอื่นตอไปจนหมดบทสัมภาษณของคนแรก 

     ข้ันตอนตอไป ผูวิจัยนําบทสัมภาษณคนตอไปมาวิเคราะหเชนเดียวกัน  ดวยการหามโน
ทัศน ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดมโนทัศนบางอยางแตกตางออกไปจากที่ปรากฏในบทสัมภาษณของคนแรก 
ผูวิจัยก็กําหนดข้ึนเปนอีกมโนทัศนหน่ึง ทั้งมโนทัศนที่เหมือนกันและแตกตางกันน้ีผูวิจัยนําไปใชใน
ข้ันตอนของการเก็บขอมูลควบคูกันไปคือใชเปนประเด็นในการสัมภาษณรายตอไปในข้ันตอนของการ
เก็บขอมูล กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ ในข้ันตอนของการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลตามวิธีวิทยาของ
การสรางทฤษฎีฐานรากจะตองดําเนินการควบคูกันไป 

มโนทัศนทั้งหมดซึ่งเปนมโนทัศนหลักถูกนํามารวมกัน ดวยเหตุน้ีมโนทัศนที่จะกลายเปนกลุม
ของมโนทัศนที่ใหญข้ึนและสามารถครอบคลุมมโนทัศนในเรื่องเดียวกันใหมาอยูดวยกันได ภายใตมโน
ทัศนที่มีขนาดใหญน้ีจะมีชุดคําอธิบายตอมโนทัศน 

คําอธิบายน้ีมาจากขอมูลของผูใหขอมูลหลักทุกคนที่จะพูดถึงเรื่องเดียวกันน้ี ที่ผานการ
เช่ือมโยงจนกลายมาเปนเงื่อนไขและมีคุณสมบัติเฉพาะที่ใชในการอธิบายมโนทัศนน้ันๆ (สิทธิพร เที่ยง
ถาวร, 2552 :61-71) 
 กลาวโดยสรุปบทน้ี ผูวิจัยใหรายละเอียดระเบียบวิธีการวิจัย ในการเลือกเครื่องมือกําหนด
ลักษณะประชากร เลือกพื้นที่ วิธีการตรวจสอบแนวคําถาม วิธีการสัมภาษณ เพื่อวางแผนลงพื้นที่เพื่อ
ทําการเก็บขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลที่นํามาวิเคราะห 
 ในบทตอไปคือบทที่4 ผูวิจัยจะกลาวถึงผลของการวิจัย ในเรื่องการใหความหมาย  ที่มาของ
ความหมายและกระบวนการเลือกซื้อสินคาเพื่อใหรางวัลแกตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมลู 

 

 การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง “การใหความหมาย  ที่มาของความหมายและกระบวนการ

เลือกซื้อสินคาเพื่อใหรางวัลแกตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนรัตนโกสินทร

สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ”เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

ดวยวิธีวิทยาการสรางทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Approach)เพื่อใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคและตอบคําถามของการวิจัย  ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณระดับลึก (In-

depth Interview)นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความตองการใหตนเองมีความสุขโดยการให

รางวัลแกตนเอง  แผนการเรียนวิทยาศาสตร -คณิตศาสตร  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ

ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ  โดยการเลือกเวลาท่ีเหมาะสมนัดหมายแลวทําการสัมภาษณผูให

ขอมูล จํานวน 51 คน เปนเพศชาย 28 คน และเพศหญิง 23 คน มีอายุระหวาง 15-19 ป  แลวนํา

ขอมูลที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูล และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  โดย

ผูวิจัยอาศัยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการใหรางวัลแกตนเอง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

บริโภค แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจดานจิตวิทยาและทฤษฎีกระบวนการเลือกซื้อเปนแนวคิด

หลักในการวิเคราะหขอมูลดังผูวิจัยไดกลาวไวในบทที่ 2 ในสวนของกรอบความคิดในการวิจัย ผูวิจัย

แบงการวิเคราะหใน 2 สวน คือ 

 1.  การใหความหมาย ที่มาของความหมาย การใหรางวัลแกตนเองของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 

 การใหความหมาย ที่มาของความหมายการใหรางวัลแกตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ มาจากคําบอกเลา

ของผูใหขอมูลหลักที่ผานฐานความรูเดิม สงผลใหความหมายและที่มาของความหมายแตกตางกันใน

แตละบุคคล ความหมายที่เกิดข้ึนจากการวิเคราะหขอมูลตามวิธีวิทยาการสรางทฤษฎีฐานรากมี 7

ความหมาย ดังน้ี  

     1.1  เปนการตระหนักถึงคุณคาของตนเองและการนับถือตนเอง  

     1.2  เปนสิ่งแลกเปลี่ยนกับสัญญาที่ใหไวกับตนเอง         

     1.3  เปนแรงจูงใจที่เกิดจากอารมณทั้งดานดีและดานเสีย 

     1.4.  เปนการสนองความตองการพ้ืนฐานภายในของบุคคล   

      1.5.  เปนการซื้อสิ่งของตามความพึงพอใจหรือเปนสิ่งที่ตรงตามความตองการใน

ทันทีทันใดและทําใหไดรับความสุขเมื่อไดรับสิ่งของที่เปนรางวัลแกตนเอง 
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      1.6.  เปนการไดเงินหรือสิ่งของที่มาจากการหารายไดของตนเอง 

      1.7.  เปนการใหของขวัญในวันเกิดของตนเอง 

       2.  กระบวนการเลือกซื้อสินคาเพื่อการใหรางวัลแกตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลายโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ ดวยกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อของผูบริโภค (Buying decision process) ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

      2.1  การตระหนักถึงความตองการ 

      2.2  การแสวงหาขอมูล 

2.3  การประเมินทางเลือก 

2.4  การตัดสินใจซื้อ 

2.5  พฤติกรรมหลังการซื้อ 
   

1.  การใหความหมาย ท่ีมาของความหมาย การใหรางวัลแกตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

    ตอนปลายโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 

 จากการวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยวิธีการวิเคราะหแบบวิทยาการสรางทฤษฎีฐานราก ทําให

ผูวิจัยไดพบคําตอบของการวิจัยจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีทั้งแตกตางกันและคลายคลึง

กัน 7 ความหมาย ดังน้ี 

 1.1  เปนการตระหนักถึงคุณคาของตนเองและการใหความนับถือตนเอง  
       จากการสัมภาษณนักเรียนผูใหขอมูลหลัก พบวานักเรียนบางคนไดใหความหมายของ
การใหรางวัลแกตนเองวา  เปนการตระหนักถึงคุณคาของตนเองและการใหความนับถือตนเอง  
เน่ืองจาก 
       1.1.1  นักเรียนตองใชความสามารถพิเศษที่มีอยูหรือเมื่อเห็นคนอื่นทําในบางเรื่องไดจึง 
ตองการทําสิ่งน้ันไดบาง   

      ดังบทสัมภาษณที่วา 

       “คือเราอยากมีความสามารถพิเศษหนะ  เราอยากทําอะไรอยางน้ีได  เราเห็นคนอื่น
เคาแลว โอย! เกงจังเลย เราก็อยากทําใหไดอยางน้ันบาง  ก็ซื้อมาเลย” (วชิรญาณ  รุงมณีธรรมคุณ, 
2555)  
 
       1.1.2  จากการที่นักเรียนไดเรียนพิเศษโดยพี่ที่สอนพิเศษแนะนําใหรูจักขอบคุณตนเอง 
เพื่อใหรูสึกมีกําลังใจมีแรงผลักดันที่จะทําอะไรเพื่อสิ่งที่มุงหวัง   

      ดังบทสัมภาษณที่วา 
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       “คิดมาโดยตลอดเลยวาโทรศัพทมือถือที่ไดมา คือรางวัลจากความพยายาม  คือการ
ขอบคุณตัวเองที่ทําใหตัวเองประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองหวังครับ  ที่คิดอยางน้ีเพราะพ่ีที่สอน
พิเศษเคาสอนใหขอบคุณตัวเองทุกๆ วัน  เพ่ือใหมีกําลังใจ  มีแรงผลักดันที่จะทําอะไรตอ ๆ ไป”  
(พุฒิพงศ  พงษไพจิต, 2555) 
 
      1.1.3  การไดรับแรงกดดันจากผูอื่น เชนในกรณีการสอบเขาเรียนตอในช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 4 ในรอบแรกที่นักเรียนสอบไมผาน เมื่อสอบครั้งตอไปนักเรียนไดใชความพยายามเพิ่มมากข้ึนจน
สอบเขาศึกษาตอในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ไดสําเร็จ  

      ดังบทสัมภาษณที่วา 

       “ก็ตอนแรกก็เครียดวาสอบไมได  แตก็กลับมาพยายามและก็ต้ังใจอานหนังสือเพิ่ม
แลวก็สอบได  ก็เลยซื้อของขวัญใหตนเองวาตัวองทําไดแลว  แลวก็จะไดไมโดนกดดันจากคนอื่นอีก” 
(รัชนีญา  เอาเจริญ, 2555) 
 

     1.1.4  จากการที่ไดเห็นผูอื่นมีสิ่งหน่ึงสิ่งใดแลวเกิดความรูสึกตองการมีสิ่งน้ัน ๆ เหมือน
ผูอื่นจึงทําใหพยายามเพ่ือใหไดในสิ่งที่ตองการ เน่ืองจากทําใหตนเองมีความรูสึกทัดเทียมกับผูอื่น เปน
ที่ยอมรับจากบุคคลรอบขางทําใหเกิดความต้ังใจความขยันมากข้ึนกวาเดิมเพื่อใหไดสิ่งน้ัน   

      ดังบทสัมภาษณที่วา 

      “ไปเรียนมันเครียดไงคะอาจารย  แลวไปเรียนก็เห็นคนอื่นเคามีเราก็อยากมี  อยาก
ใสนาฬิกาบางอะไรอยางเงี๊ยะคะ และเพื่อนใสเยอะคะ  รูปแบบก็อยากไดประมาณน้ี  เรือนสีดํา
ประมาณนี้มานานแลว  คือเรือนน้ีมันใช  มันตองไดใสเรือนน้ีหนะคะอาจารย  แลวเห็นเด็กเตรียมฯ 
เคาใสก็คิดวาใสแลวตองเทหแนๆ” (ระพีพัฒน  แกวดวงเทียน, 2555)  
 

     1.1.5  จากการที่นักเรียนมีความตองการใหผูปกครองของตนมีความภาคภูมิใจเมื่อ
ตนเองสามารถสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย 

      ดังบทสัมภาษณที่วา 

       “ต้ังเปาในการเขามหาวิทยาลัยดานบริหารธุรกิจของอะไรก็ได  ถาเขาไดก็จะดีใจ
ครับ  อยากเขาเพื่อบอกใหรูวามีที่เรียนตอแลว  ใหเคาสบายใจ” (ณัฐฏชนก  แซอุย, 2555) 
 
      1.1.6  จากการคนพบในอาชีพที่ตนเองคิดวาใชและเกิดความคิดวาเมื่อเขาทําไดเราก็ตอง
ทําได   ดังบทสัมภาษณที่วา 
 

      “อยางเราทําอาหารสําเร็จ อรอย  มันก็มีคุณคาทางจิตใจ  มีความสุข  ทําใหเรารูวา
เราก็ทําได  ทําใหเราภูมิใจและก็เคยคิดจะเปดรานอาหารเองครับ คือเราเห็นอาชีพหลายอาชีพ  พอ
ทําแลวมันไดอะรูสึกวาเคาทําแลวมันดูรุง  พอทําไดแลวอะ  ในความคิดของเรา  เราคิดวาตองทําใหได
บาง” (ณัฐพงศ  อนันตกีรติการ, 2555) 

   ส
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        จากการสัมภาษณพบวาหากนักเรียนสามารถทําในสิ่งที่ตนตองการประสบ
ความสําเร็จ  หรือสามารถซื้อสิ่งของที่ตนเองตองการไดแลว  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา
ตนเองและนับถือตนเองสงผลใหนักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง  และคิดวาตนเองมีคุณคาจึงเปนการ
ใหรางวัลแกตนเอง 
  
 1.2  เปนสิ่งแลกเปลี่ยนกับสัญญาที่ใหไวกับตนเอง 

      จากการสัมภาษณนักเรียนผูใหขอมูลหลัก พบวานักเรียนบางคนไดใหความหมายของ

การใหรางวัลแกตนเองวา  เปนสิ่งแลกเปลี่ยนกับสัญญาที่ใหไวกับตนเอง  เน่ืองจาก  นักเรียนที่ให

สัมภาษณเปนนักเรียนในช้ันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตองนําผลการเรียนไปใชในการศึกษาตอใน

ระดับมหาวิทยาลัย  จึงไดต้ังเปาหมายไวเกี่ยวกับเรื่องของการเรียน  โดยนักเรียนสัญญาไวกับตัวเอง

วาถาหากทําตามเปาหมายที่ต้ังไวสําเร็จจึงไดรับสิ่งของที่ตองการไดใหรางวัลกับตนเองและจากการที่

นักเรียนไดต้ังเปาหมายไวเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนไววาถานักเรียนมีผลการเรียนที่ดีข้ึนนักเรียนจะ

ไดรับสิ่งของที่ตองการจากที่ตนเองซื้อหรือไดรับจากผูปกครอง จึงทําใหนักเรียนเกิดความต้ังใจ  ความ

พยายาม  เกิดแรงกระตุน เมื่อมีผลการเรียนสูงข้ึนเปนไปตามที่ต้ังเปาหมายไวและไดรับสิ่งของที่อยาก

ไดเหมือนเปนการแลกเปลี่ยนตามสัญญาที่ไดใหไวกับตนเอง สิ่งของที่ไดรับจึงเปนรางวัลแกตนเอง 

      ดังบทสัมภาษณที่วา 

      “วันที่ไดเกรดดีที่สุด  แมซื้อสรอยทองใหโดยเคาบอกวาถาไดเกรดดีจะซื้อสรอยให  

ก็เลยยึดเปนแรงบันดาลใจ  เราก็อยากไดเกรดมากๆ ดวย  วาตองไดนะแลวก็ไดจริงๆ ถาเกิดวาเราทํา

อะไรสําเร็จอยางนึง  แบบวามันกลายเปนแรงบันดาลใจวาเคาจะใหนะ  แบบวาเราก็ตองฮึด  ตองได 

ก็ตองทําใหไดอยางที่เคาพูดไวเหมือนเปนการกระตุนหนู ชวยทําใหเราทําใหได” (ฤทัย  แสงสุริยวงศ, 

2555) 

 

      “ของช้ินใหญที่เคยซื้อ คือโทรศัพท  คือแมออกตังคใหกอนแลวหนูผอนให  คือตอน

แรกสัญญาเรื่องเกรดกอน  ถาเกรดถึงก็จะซื้อโทรศัพท  ก็เลยขอใหซื้อกอนแลวกัน  จากเมื่อกอนไม

คอยต้ังใจเรียนก็ทําใหต้ังใจเรียนข้ึน  พยายามมมากข้ึน  พอไดก็ดีใจคะ  ก็ภูมิใจคะ” (ดุจฝนแกว  ศิริ

ขวัญชัย, 2555) 

 

      “ถาอยากไดอะไรก็ขออาครับ  อาก็จะต้ังเปาใหถาทําไดก็จะซื้อใหครับ  ตอนน้ีคิดจะ

ขอครับขอโทรศัพทใหมอะไรอยางเงี๊ยะ ใหเกรดดีๆ หนอยครับก็อยากขอโทรศัพทเครื่องใหมหนอย

ครับ  ผมก็จะต้ังใจครับเพื่อใหไดโทรศัพทครับ” (ศุภสิริ  อัศวล้ําเลิศไพบูลย, 2555) 
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1.3  เปนแรงจูงใจที่เกิดจากอารมณทั้งดานดีและดานเสีย 

       จากการสัมภาษณนักเรียนผูใหขอมูลหลัก พบวานักเรียนบางคนไดใหความหมายของ
การใหรางวัลแกตนเองวาเปนแรงจูงใจที่มาจากอารมณทั้งทางดานดีและทางดานเสียของนักเรียน
เน่ืองจาก นักเรียนเมื่อมีเรื่องที่ผิดหวัง เสียใจ  เชน เรื่องการเรียน เรื่องความรัก หรือทะเลาะกับเพ่ือน  
เปนตน  นักเรียนมักซื้อสิ่งของที่ตนเองชอบ  รับประทานอาหารที่ชอบหรือขนมที่ทําใหรูสึกดีข้ึน  อาน
หนังสือที่ชอบ  หรือดูหนังที่ตนเองชอบเหมือนเปนการปลอบใจตนเอง  แตถาดีใจ  รูสึกสบายใจหรือ
สมหวัง เชน อาจเปนเรื่องเกี่ยวกับผลการเรียนที่ดีข้ึน  ไดรับคําชมเชย นักเรียนจึงเลือกซื้อของขวัญ
ใหแกตนเอง  เชนพวกเครื่องประดับ  ตุกตา  เสื้อผา  หนังสือ  หรือกินอาหารที่ชอบและมากกวาปกติ  
เพื่อเปนการตอบแทนเรื่องที่นายินดี  จึงทําใหนักเรียนคิดวาเมื่อเกิดอารมณไมวาจะเสียใจหรือดีใจแลว
ไดสิ่งของที่ตนเองตองการหรือชอบ  ทั้งเพื่อปลอบใจตนองและตอบแทนตนเอง จึงเปนการใหรางวัล
แกตนเอง 

      ดังบทสัมภาษณที่วา 
      “เคยคิดซื้อของปลอบใจตนเองพวกของกินทุกอยางเลย  เมื่อซื้อแลวรูสึกวาน่ีแหละ

ที่เราอยากไดมานาน  โดยเฉพาะตอนอกหัก โดยเฉพาะช็อกโกแลต เพราะเคยฟงอาจารยพูดวาเมื่อได
กินแลวรูสึกดีข้ึนมาเลยคะ  จะซื้อตอนเสียใจ  ตอนดีใจก็จะอยูกับสิ่งที่เราดีใจไมสนใจรอบขาง”  
(จิรประภา  ไพยการ, 2555) 

       

      “การใหรางวัลแกตนเองในความคิดของหนูนะคะ หนูคิดวาคือเวลาหนูเศราใจหรือดี
ใจเน่ีย เหมือนเปนการปลอบใจตนเอง  เวลาที่เราเสียใจก็โอเคเหมือนปลอบใจตนเอง  วาเอออยาง
นอยเราก็อยูกับตัวเรา  หรือสมมติวาไมมีเพื่อนเราก็อยูกับตัวเองและของที่เราชอบเปนการปลอบใจ
ตนเอง  แตถาดีใจก็คือโอเค  ถาหนูไดเกรดดีหนูดีใจ  ก็โอเคมันเปนตัวหนูที่หนูทํามาไดเกรดดี  หนูก็
ซื้อของขวัญเปนของตัวเอง” (ดวงฤทัย  จงเทพ, 2555) 

  

      “เคยซื้อของใหตัวเองก็บอยนะคะ ไมมีโอกาสอะไรพิเศษ  เปนไปตามอารมณคะ  
อยากไดก็ซื้อ” (สุทัตตา  ล้ําเลิศทรัพย, 2555) 

  

1.4  เปนการสนองความตองการพ้ืนฐานภายในของบุคคล   

       จากการสัมภาษณนักเรียนผูใหขอมูลหลัก พบวานักเรียนบางคนไดใหความหมายของ
การใหรางวัลแกตนเองวา  เปนการสนองความตองการพื้นฐานภายในของบุคคล  เน่ืองจาก เมื่อ
นักเรียนไดมีโอกาสไปเดินตามหางสรรพสินคา  หรือจากการคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต  หรือจาก
เห็นเพื่อนหรือคนที่รูจักใชสิ่งของดังกลาวแลวนักเรียนเกิดความประทับใจ  เกิดความตองการสิ่งของ
ดังกลาวโดยไมตองมีโอกาสพิเศษ  ทําใหนักเรียนมีความตองการหรือความรูสึกชอบในสิ่งของดังกลาว  
ดังน้ันนักเรียนคิดวาหากไดซื้อสิ่งของตามความตองการเหลาน้ัน  จึงเปนการใหรางวัลแกตนเอง  

      ดังบทสัมภาษณที่วา 
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“ซื้อกีตารตัวแรกใหตัวเอง  ภูมิใจสุดๆ เพราะมีคนชวนใหเลนกีตารผมข้ีเกียจยืมคน 

อื่นเลนก็เลยซื้อมา  แตก็คิดอยูพักนึงตอนแรกก็มีเงินเก็บอยูบาง  ก็เก็บสักพักนึงแลวก็ซื้อมา  การซื้อ
ของตามความตองการเพราะบางอยางถาเราซื้อมาแลวไมไดใชมันเปลืองตังคครับ  เก็บไวซื้อของตอน
จําเปนจะดีกวา” (กานต  ศิริปกะ, 2555) 

 

“เคยซื้อเสื้อผา  กระเปา  พอเห็นอยากไดก็ซื้อ  บางที่ก็ต้ังเปาไวแลวแตไปดูไวกอน
ถาไมมีตังคก ็

กลับมาพอมีตังคก็ไปซื้อ  ซื้อไดแลวก็ดีใจ  ตอนใสก็ภูมิใจคะ” (รติรัตน  ศรีเกษม, 2555) 

 

“หนูซื้อสวนใหญก็พวกเสื้อผาคะ  เพราะหนูชอบแตงตัวแบบชอบหาเครื่องประดับ 

อะไรมาแตงตัวตลอด  แตก็ไปเล็งไวกอนคะ  วาอยากไดช้ินไหน  เทาไหร  จะไดเก็บตังคซื้อคะ  เลือก
เพราะมันเปนแนวของหนู” (เนตรนภา  เครือภักดี, 2555) 

 

 1.5  เปนการซื้อสิ่งของตามความพึงพอใจหรือเปนสิ่งที่ตรงตามความตองการในทันทีทันใด

และทําใหไดรับความสุขเมื่อไดรับสิ่งของที่เปนรางวัลแกตนเอง 

       จากการสัมภาษณนักเรียนผูใหขอมูลหลัก พบวานักเรียนบางคนไดใหความหมายของ
การใหรางวัลแกตนเองวา  เปนการซื้อสิ่งของตามความพึงพอใจหรือเปนสิ่งที่ตรงตามความตองการใน
ทันทีทันใดและทําใหไดรับความสุขเมื่อไดรับสิ่งของที่เปนรางวัลแกตนเอง  เน่ืองจากเปนความรูสึกรัก  
ชอบ  พอใจ ชอบใจ ที่มีตอสิ่งของเปนทัศนคติที่ดีของนักเรียน  ทําใหเกิดการตอบสนองตามที่ตนเอง
ตองการโดยทันที เชน นักเรียนมีความพึงพอใจในตัวการตูนหน่ึงอยูกอนแลว  และเมื่อมีโอกาสไป
ประสบกับสิ่งที่ตนเองชอบก็อาจจะตัดสินใจซื้อทันทีโดยไมมีการไตรตรอง ซึ่งเปนการตอบสนองความ
ตองการแบบทันทีทันใดสงผลใหตนเองรูสึกดี  มีความสุข  ดังน้ันนักเรียนคิดวาการไดสิ่งของตามความ
พึงพอใจที่ตรงตามความตองการของตนเองในทันทีทันใดและทําใหไดรับความสุข  จึงเปนการให
รางวัลแกตนเอง 
       ดังบทสัมภาษณที่วา 

       “เคยซื้อของใหตัวเองบางพวกตุกตา  ไปเที่ยวแลวเจอชอบก็เลยซื้อ” (สุพรรษา   
เช้ือนุน, 2555) 
 
       “เหมือนกับประมาณวาเวลาที่เราอยากไดอะไรอยางน้ีครับ อยากไดก็ตองซื้อ  คือ
แบบวาของอะไรเน๊ียะถาเราต้ังเปาไวก็ตองซื้อ  เปนการซื้อความสุขทางใจ  ไมตองออกไปนอกบานอยู
กับบานพอแมก็สบายใจ” (เอกชัย  วิทยาผล, 2555) 
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      “เคยซื้อพวกเสื้อผาเครื่องแตงกายใหตัวเองครับ  ไมข้ึนอยูกับโอกาสเจอแลวชอบก็

ซื้อ  สวนมากเปนเงินเก็บตัวเองครับ  ซื้อเพราะชอบใสแลวมันดี” (กิตตินันท  แสงสวาง  , 2555) 

  

      “เคยซื้อของใหตนเองคะ  โดยซื้อนาฬิกาเห็นแลวชอบก็ซื้อเลย” (อนัญญา   

เจริญลักษณ, 2555) 

 

 1.6  เปนการไดเงินหรือสิ่งของที่มาจากการหารายไดของตนเอง 

       จากการสัมภาษณนักเรียนผูใหขอมูลหลัก พบวานักเรียนบางคนไดใหความหมายของ

การใหรางวัลแกตนเองวา  เปนการไดเงินหรือสิ่งของที่มาจากการหารายไดของตนเอง  เน่ืองจาก เมื่อ

นักเรียนไดรับเงินคาใชจายประจําวันหรือประจําสัปดาหหรือที่เรียกกันวา“คาขนม”จากผูปกครองแลว

มีการเก็บออม  หรือการที่นักเรียนทํางานพิเศษในชวงปดเทอม   หรือจากการรับจางผูปกครองทํางาน

ภายในบานการไดเงินหรือสิ่งของจากการหารายไดของตนเอง ทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ ปลาบ

ปลื้มใจ มีผลในการผลักดันและนําไปสูการหารายไดเพื่อใหไดเงินหรือสิ่งของมากข้ึน  จากผลของ

แรงผลักดันดังกลาวทําใหตนเองไดรับคําชมเชย ยกยองจากบุคคลรอบขางวาเปนคนเกง เปนคนมี

ความสามารถ  และเมื่อนําเงินจากการเก็บออมหรือจากการหารายไดพิเศษดวยตนเองไปซื้อสิ่งของที่

ตนเองตองการหรือเก็บเปนเงินฝากไว  ดังน้ันนักเรียนคิดวาสิ่งของหรือเงินฝากที่ไดมาจาก

นํ้าพักนํ้าแรงของตนเอง  จึงเปนการใหรางวัลแกตนเอง  

      ดังบทสัมภาษณที่วา 

       “ที่ภูมิใจคือ เวลาหาตังคไดดวยตนเอง คือแบบหาตังคไดเยอะๆ แบบกอนใหญๆ คือ

ขายหมอและรองเทาคือเคาสั่งมาเปนล็อตใหญๆ ก็สั่งมาแลวก็สงของไปให เคาก็สงเช็คมา  ภูมิใจ

มาก” (ธนัช  พูนพิเชษธรรม, 2555) 

 

        “เคยซื้อรองเทาใหตัวเองในโอกาสที่มีตังคครับ  ใชตังคตนเอง เงินเก็บตัวเองรูสึก

ภูมิใจ และอยากได โดยคิดไวกอนแลววาจะซื้อ ไมนานก็ซื้อแตไมคอยไดซื้อบอย” (บุญญฤทธ์ิ  นุชชาติ

, 2555) 

 

“ซื้อเครื่องเสียงเองครับ ชอบเครื่องเสียงเพราะเปนคนชอบฟงเพลง  ชอบต้ังแต 
ประถมดวยเปนเงินของตนเอง  รับจางที่บาน  ซื้อมาชุดแรก  14,000 เก็บเงินมา 3 ป  การท่ีเราทํา
อะไรซักอยางที่ตัวเองรักและประสบความสําเร็จ ใหความสุขแกเรา  การใหรางวัลแกตนเองรางวัลน้ัน
ทําใหเรามีความสุข  มันก็เปนอะไรท่ีดีมากๆ ในชีวิต” (ณภัทร  สวัสด์ิตาล, 2555) 
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1.7  เปนการใหของขวัญในวันเกิดของตนเอง 
       จากการสัมภาษณนักเรียนผูใหขอมูลหลัก  พบวานักเรียนบางคนไดใหความหมายของ
การใหรางวัลแกตนเองวา  เปนการใหของขวัญในวันเกิดของตนเอง  เน่ืองจาก  นักเรียนไมไดรับ
ของขวัญในวันเกิดจากบุคคลอื่นซึ่งในรอบปมีเพียงหน่ึงวัน  และการใหของขวัญในวันเกิดตนเองถือ
เปนการใหกําลังใจแกตนเอง  ในการที่ทําใหตนเองมีกําลังใจที่เรียนใหดีข้ึนหรือต้ังเปาหมายในอนาคต
เพื่อใหเกิดความสําเร็จในชีวิตตามที่มุงหวังไว จึงมีการซื้อของขวัญใหกับตนเองโดยสิ่งของที่ซื้อน้ัน
นักเรียนไดคิดไวลวงหนาในปน้ีตนเองตองไดอะไรมากที่สุด  และเก็บเงินใหเพียงพอกับสิ่งของที่
ตองการ  เมื่อไดสิ่งของน้ันแลวตนเองรูสึกภูมิใจ  มีความสุข  ดังน้ันนักเรียนคิดวาสิ่งของที่ไดรับในวัน
เกิดจากตนเอง  จึงเปนการใหรางวัลแกตนเอง    

      ดังบทสัมภาษณที่วา 

       “ซื้อหนังสือนิยายหรือหนังสือเรียนใหเปนของขวัญวันเกิดใหกับตนเอง  ที่ซื้อให
ตนเองเพราะไมคอยมีคนซื้อของขวัญวันเกิดใหก็เลยซื้อใหตัวเองจะเก็บตังคซื้อของขวัญวันเกิดใหกับ
ตัวเองอยูแลวทุกปคะก็ต้ังเปาใหกับตัวเองทุกปคะ  พอปน้ีคิดวาอยากไดของขวัญอะไรแลวก็มาดูวา
อยากไดอะไรมากที่สุด  ก็เก็บตังคซื้อเลย” (ณัฐณิชา อยูเย็น, 2555) 

  

      “เคยซื้อของขวัญวันเกิดใหกับตัวเองคะ  ซื้ออูคูเลเลคะ มันเหมือนเปนการใหรางวัล
ตัวเองใหเราทําอยางน้ีสําเร็จ  ใหของขวัญตัวเองก็เหมือนกับใหกําลังใจตัวเองที่จะทําสิ่งน้ีตอไป  ให
ของขวัญตนเองวันเกิดเพราะไมคอยมีคนใหคะ  และไมคอยมีโอกาสให คือหน่ึงปมีครั้งเดียว  ก็เลยซื้อ
ของขวัญใหตนเอง” (ปนัดดา  ตาวง, 2555) 

  

      “วันเกิดสวนใหญจะซื้อเคกมาเปาเอง เพราะวาวันเกิดชอบอยูคนเดียวมากกวาอยู
กับคนอื่น” (ปาณิศา  สามคุมพิมพ , 2555) 

 

2.  กระบวนการเลือกซื้อสินคาเพ่ือการใหรางวัลแกตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

    โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ 

 จากการที่ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยวิธีวิทยาการสรางทฤษฎีฐานราก ทําใหผูวิจัยไดพบ

ขอมูลคําตอบของการวิจัยในเรื่อง กระบวนการเลือกซื้อสินคาเพื่อการใหรางวัลแกตนเองของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ ที่ได

จากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีทั้งแตกตางกันและคลายคลึงกัน กลาวคือ สิ่งที่ทําใหเกิดความ

เปนไปไดในกระบวนการเลือกซื้อ คือบริบทความเปนตัวตนของนักเรียนในการตัดสินใจเลือกซื้อ  โดย

กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buying decision process) ประกอบดวย 5 ข้ันตอนคือ  
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2.1  การตระหนักถึงความตองการ  (need recognition) 

       ข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อในข้ันการตระหนักถึงความตองการ เปนข้ันตอน

แรกที่นักเรียนตระหนักถึงปญหา หรือความตองการในสินคา  ซึ่งความตองการน้ันเกิดข้ึนมาจากความ

จําเปน โดยเกิดจากสิ่งกระตุนภายใน เชน ความรูสึกหิวขาว กระหายนํ้า เปนตน และสิ่งกระตุน

ภายนอก เกิดจากการกระตุนจากสิ่งแวดลอม เชน เห็นขนมเคกนากิน จึงรูสึกหิว เห็นโฆษณาสินคาใน

โทรทัศน กิจกรรมสงเสริมการตลาดจึงเกิดความรูสึกอยากซื้อ อยากได เห็นเพื่อนมีรถใหมแลวอยากได 

เปนตน และจากการสัมภาษณนักเรียนผูใหขอมูลหลัก  พบวานักเรียนไดมีกระบวนการเลือกซื้อในข้ัน

การตระหนักถึงความตองการ  เน่ืองจาก นักเรียนรูถึงความตองการของตนเองเก่ียวกับสิ่งของที่ตนมี

ความปรารถนาในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

           2.1.1 การตระหนักถึงความตองการดานการเรียน เชน อุปกรณการเรียน  หนังสือ

เรียน   

      ดังบทสัมภาษณที่วา   

      “หนูต้ังใจวาในการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตองไดผลการเรียนที่ดี  

หนูจึงตองการซื้อหนังสือประกอบการเรียนเพิ่มเติมจากแบบเรียนที่มีอยู  โดยดูจากเพ่ือน ๆ ที่เรียนใน

หองเรียนเดียวกันวามีหนังสือเกี่ยวกับอะไรบาง  สํานักพิมพใด  และเมื่อหนูไปที่รานหนังสือหนูก็จะ

เปดดูสารบัญหรือเน้ือหาภายในหนังสือวาตรงกับเน้ือหาในวิชาที่กําลังเรียนอยูหรือไม หนูจึงตัดสินใจ

วาจะซื้อหนังสือเลมที่มีเน้ือหาตรงกับความตองการ”(ณัฐณิชา อยูเย็น, 2555) 

   

          2.1.2  การตระหนักถึงความตองการดานความตองการมีความสามารถพิเศษ เชน 

การเลนดนตรี   

      ดังบทสัมภาษณที่วา   

      “หนูตองการมีความสามารถพิเศษดานดนตรี  หนูเห็นคลิปวีดีโอในเว็ปไซด 

youtube  ซึ่งมีการโชวการเลนเครื่องดนตรีตาง ๆ โดยหนูชอบดูมาก ๆ โดยเฉพาะไวโอลิน  เมื่อหนูดู

แลวหนูรูสึกวาคนที่เลนไวโอลิน 

เจงมาก ๆ และหนูตองการเลนไวโอลินใหเกงอยางเคาบาง  หนูจึงตัดสินใจวาจะตองเรียนดนตรีและ

ซื้อไวโอลินตามที่ตองการ” (วชิรญาณ  รุงมณีธรรมคุณ, 2555) 

   

          2.1.3  การตระหนักถึงความตองการดานการแตงตัวในแบบที่ตนเองชอบ เชน 

เสื้อผา  เครื่องประดับ  รองเทา  นาฬิกา เปนตน  

       ดังบทสัมภาษณที่วา   
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      “หนูเปนคนชอบแตงตัว  สวนตัวหนูจึงซื้อพวกเสื้อผาคะ  หนูชอบแบบใหมีอะไร

มากมายเขามาในชีวิต  ชอบหาเครื่องประดับอะไรมาแตงตัวตลอด  โดยหนูตามแฟช่ันตลอดซึ่งหนูดู

จากอินเตอรเน็ต  พวกเน็ตไอดอลในเว็ปไซด youtube  อยางหนูชอบพี่เอมมี่  สุนันทา  เอวาคะ พี่

เคาเปนเน็ตไอดอลคะ หนูชอบแนวการแตงตัวของเคาและหนูรูสึกวามันตรงกับแนวการแตงตัวของหนู  

หนูจึงตัดสินใจวาจะซื้อเสื้อผาตามแนวที่ตองการ”  (เนตรนภา  เครือภักดี, 2555) 

   

          2.1.4  การตระหนักถึงความตองการดานกระแสนิยม เชน  ในการเลือกย่ีหอหรือรุน

ของโทรศัพทมือถือที่ไดรับความนิยมหรือรุนที่จําหนายมากที่สุด  

      ดังบทสัมภาษณที่วา   

      “ผมมีโทรศัพทมือถือที่มันเกาและตกยุคแลว  ผมรูสึกวาผมตองการโทรศัพทมือถือ

เครื่องใหม  และโดยสวนตัวแลวผมช่ืนชอบ iphone ซึ่งในขณะน้ัน  iphone 1 กําลังดังและไดรับ

ความนิยมเปนอยางมาก  หากใครมี iphone ใชถือวาเจงมาก  อยางเชนดาราสวนใหญรวมถึงพี่สาว

ของผมก็ใช iphone  ผมจึงตัดสินใจวาจะซื้อ iphone 1 ตามที่ความตองการ” (เบญบดินทร  ขําน่ิม, 

2555) 

 

         2.1.5  การตระหนักถึงความตองการดานเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอรแบบพกพา       

  ดังบทสัมภาษณที่วา   

      “ผมมีความตองการคอมพิวเตอรแบบพกพา เน่ืองจากในการเรียนรายวิชาชีววิทยา 

อาจารยสั่งงานและใหมีการนําเสนองานในรูปแบบ Power point ซึ่งผมเห็นวาคอมพิวเตอรแบบ

พกพามีความจําเปนอยางมากเน่ืองจากสามารถนําไปใชงานในสถานที่ตางๆ ไดสะดวก หลังจากน้ันผม

จึงไดคุยกับเพื่อนที่มีคอมพิวเตอรแบบพกพา  ดูจากโฆษณาในทีวี  จากอินเตอรเน็ต  จากโบรชัวรที่

แจกตามรานที่จําหนายเครื่องคอมพิวเตอร  ผมจึงตัดสินใจวาจะตองซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาตามที่

ตองการ” (ธนวัฒน  กวนคําอุย, 2555) 

           

   2.1.6  การตระหนักถึงความตองการในวันเกิดของตนเอง เชน ซื้อของขวัญใหกับ

ตนเอง  

           ดังบทสัมภาษณที่วา   

           “หนูตองการซื้อของขวัญใหตนเองในวันเกิดคะ เพราะไมคอยมีคนใหและหนูเห็น

เพื่อน ๆ ไดรับของขวัญในวันเกิดกัน  หนูจึงคิดวาการไดรับของขวัญในวันเกิดเหมือนกับการให
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กําลังใจตนเอง  เมื่อปที่แลวหนูรูสึกชอบอูคูเลเล  หนูจึงตัดสินใจวาจะตองซื้ออูคูเลเลเปนของขวัญใน

วันเกิดตามที่ตองการ” (ปนัดดา  ตาวง, 2555) 

  

     จากการสัมภาษณพบวานักเรียนมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาในข้ันการตระหนักถึง

ความตองการการเพ่ือตอบสนองความตองการในการดําเนินชีวิต ในเรื่องของการเรียน  เชน อุปกรณ

การเรียน  หนังสือเรียน  เปนตน  ในเรื่องการแตงตัวในแบบที่ตนเองชอบ เชนนาฬิกา  เสื้อผา  

เครื่องประดับ รองเทา เปนตน หรือจากกระแสนิยม เชน ในการเลือกย่ีหอหรือรุนของโทรศัพทมือถือ

แลวสอบถามจากพนักงานขายถึงความนิยมหรือรุนที่จําหนายมากที่สุด เปนตน  หรือในดาน

เทคโนโลยี  เชนโทรศัพทมือถือ  คอมพิวเตอรแบบพกพาเปนตน ความตองการอยากมีความสามารถ

พิเศษ และความตองการในวันเกิดของตนเอง  ดังน้ันนักเรียนจึงตัดสินใจซื้อสิ่งของตามความตองการ  

 

     2.2  การแสวงหาขอมูล (information search) 

               การแสวงหาขอมูล เมื่อผูบริโภคทราบถึงความตองการในสินคาแลว ข้ันตอไป

ผูบริโภค ก็จะแสวงหาขอมูล เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ  และจากการสัมภาษณนักเรียนผูใหขอมูล

หลัก  พบวานักเรียนไดมีกระบวนการเลือกซื้อสินคาในข้ันการแสวงหาขอมูลสําหรับสิ่งของที่ใหรางวัล

แกตนเอง  โดยใชวิธีการแสวงหาขอมูลจากแหลงขอมูล  ดังตอไปน้ี 

        2.2.1 แหลงบุคคล (personal sources) เชน การสอบถามจากเพ่ือน พี่  พอ-แม 

คนรูจักที่มีประสบการณในการใชสินคาน้ัน ๆ   

      ดังบทสัมภาษณที่วา   

      “หนูตองการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอซัมซุงคะ  พี่ของหนูใชโทรศัพทมือถือย่ีหอน้ีคะ  

หนูจึงถามพ่ีวาโทรศัพทซัมซุงมีรุนอะไรบาง  ราคาเทาไร  มีสีใดบาง  และมีคุณสมบัติรวมถึง

แอพพลิเคช่ันอะไรบาง” (สุพรรษา  เช้ือนุน, 2555) 

 

        “ผมตองการคอมพิวเตอรไวสําหรับเลนเกมส  ชอบที่มีกราฟฟคเจงๆ ภาพสวย ๆ 

เนียน ๆ ซึ่งจากการคุยกันกับเพื่อนในกลุม  เพ่ือนสวนใหญแนะนําคอมพิวเตอรย่ีหอ G –View” (ภมร  

ปวงแกวเจริญ, 2555) 

  

      “ ผมตองการซื้อลอแม็ก  เน่ืองจากพอซื้อรถยนตใหแลว  ผมไดสอบถามคนที่รูจักใน

วงการแตงรถวา  ลอแม็กแบบไหนแทหรือไมแท  รุนไหน  ราคาเทาไร  และมีรูปแบบใดบาง”  

(พงศชเนศ  ทวมคราม,  2555)   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



40 
 

     จากการสัมภาษณพบวานักเรียนมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาในข้ันการแสวงหา

ขอมูลจากแหลงบุคคลที่ใกลชิด  จากบุคคลที่ใชสินคาน้ัน  หรือผูมีความรูในสินคาที่นักเรียนตองการ 

การแสวงหาขอมูลจากการสอบถามบุคคลดังกลาว  ทําใหนักเรียนไดรับขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียด

ของสินคาที่ตองการ เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจซื้อ 

        2.2.2 แหลงการคา (commercial sources) เชน การหาขอมูลจาก แคตตาล็อก 

ไปดูตามโชวรูมตางๆ สอบถามพนักงานขาย จากโฆษณาตามสื่อตาง ๆ  

      ดังบทสัมภาษณที่วา   

      “ผมตองการโนตบุค ซึ่งผมเล็งโนตบุคย่ีหอ acer ไวกอนแลว  ผมไปที่รานจําหนาย

คอมพิวเตอรแลวสอบถามพนักงานขายวาตอนน้ีโนตบุครุนไหนดี  พนักงานขายแนะนํามา 2 รุน แลว

ผมก็ถามวาย่ีหอไหนขายดีกวากัน  พนังงานขายแนะนําย่ีหอ Dell ผมก็เลยซื้อ” (ภาณุพงศ  ลัมภเวช, 

2555) 

 

      “หนูชอบตุกตาไขลานอยางหนูชอบตัวการตูนพวกมิกกี้ เมาส เวลาหนูไปเดิน

หางสรรพสินคาและมีรานจําหนายตุกตาไขลาน  หนูเขาไปเลือกชมสินคาหากหนูเห็นวานารัก  เปน

รูปแบบตุกตาที่หนูชอบและถูกใจ  หนูก็ซื้อมาคะ” (ดวงฤทัย  จงเทพ, 2555) 

 

     จากการสัมภาษณพบวานักเรียนมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาในข้ันการแสวงหา

ขอมูลจากแหลงการคา  โดยการไปเลือกชมสินคาทีห่างสรรพสินคาหรือรานคาเพื่อดูรปูแบบ  ราคา 

และสินคานําเขาใหมๆ ประกอบกบัทีร่านจําหนายสินคามพีนักงานขายซึ่งพนักงานขายก็มสีวนในการ

ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ  การแสวงหาขอมูลจากแหลงการคาดังกลาว  ทําใหนักเรียนไดรบั

ขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของสินคาที่ตองการ เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจซื้อ 

 2.2.3 แหลงสาธารณะ (public sources) เชน การหาขอมลูจากเว็บไซต 

 การสื่อสารในปจจุบันถือเปนยุคไรพรมแดน เปนการการเขาถึงกลุมเปาหมายจํานวน

มากๆ ไดในเวลาอันรวดเร็ว  อินเตอรเน็ตจึงเปนแหลงรวมสารสนเทศจากทุกมุมโลก ทุกสาขาวิชา ทุก

ดาน ทั้งบันเทิงและวิชาการ ตลอดจนการประกอบธุรกิจตางๆ  และไมมีขอจํากัดในเรื่องของระยะทาง 

ไมวาจะอยูภายในอาคารเดียวกันหางกันคนละทวีป ขอมูลก็สามารถสงผานถึงกันได รวมทั้งไมจํากัด

รูปแบบของขอมูล ซึ่งมีไดทั้งขอมูลที่เปนขอความอยางเดียว หรืออาจมีภาพประกอบ รวมไปถึงขอมูล

ชนิดมัลติมีเดีย คือมีทั้งภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงประกอบดวยได นักเรียนจึงแสวงหาขอมูลจาก

อินเตอรเน็ตเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินคาที่ตองการ   

      ดังบทสัมภาษณที่วา   
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       “หนูชอบซื้อเสื้อผาและครีมบํารุงผิวคะ  สวนใหญซื้อจากทางอินเตอรเน็ตมากกวา  
ไมคอยไดเดินตามรานคาหรือหางสรรพสินคา  โดยหนูจะเขาไปคนหาขอมูลจากเว็ปไซดที่เปนของ
เกาหลี แลวมาศึกษาขอมูลจากอินเตอรเน็ต  และนําขอมูลมาบอกตอเพื่อนๆ” (กัญญารัตน  อัปมะโท, 
2555) 
      
           “หนูซื้อของช้ินใหญสุดคือโทรศัพทมือถือ โดยหนูหาขอมูลจากอินเตอรเน็ตในเว็ป
ไซดที่เกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ  จากผูรูทางอินเตอรเน็ต  และโพสตคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของ
โทรศัพทมือถือที่หนูตองการวารุนไหนดี มีแอพพลิเคช่ันและระบบปฏิบัติการอยางไร  ย่ีหอไหนดี  
แลวนําความคิดเห็นของเพ่ือนทางอินเตอรเน็ตมาประกอบการตัดสินใจ” (จิรประภา  ไพยการ, 2555) 
 
         “หนูตองการโทรศัพทมือถือย่ีหอ Blackberry  โดยดูจากโฆษณาทางอินเตอรเน็ต  
พบวา Blackberry เลนเกมได  แชตได ซึ่งตรงกับความตองการของหนู” (ระพีพัฒน  แกวดวงเทียน, 
2555) 
 
       จากการสัมภาษณพบวานักเรียนมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสนิคาในข้ันการแสวงหา
ขอมูลจากแหลงสาธารณะทางอินเตอรเน็ต  โดยนักเรียนมกีารแสวงหาขอมูลทางอินเตอรเน็ตอยาง
กวางขวาง  เน่ืองจากนักเรียนสามารถเขาถึงขอมลูทางอินเตอรเน็ตไดอยางสะดวก  รวดเร็ว  
หลากหลายและสามารถแสดงความคิดเห็นโตตอบกันได  ทําใหนักเรียนไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
รายละเอียดของสินคาที่ตองการ เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจซื้อ 
   2.2.4 แหลงประสบการณ (experiential sources) เกิดจากประสบการณตรงของ
นักเรียนการทดลองใชสินคาน้ัน ๆ มากอน 
        ดังบทสัมภาษณที่วา     

        “ผมเคยซื้อกีตารตัวนึงครับ  กอนที่ผมจะซื้อ ผมไดลองเลนกีตารของเพื่อนย่ีหอ 
Yamaha  และผมรูสึกชอบ  ชอบเสียงของมัน” (ปวรุตม  อางทอง, 2555) 
 
       “หนูตองการเรียนดนตรี  พอจึงพาไปสมัครเรียนโดยหนูเลือกเรียนไวโอลิน  และที่
โรงเรียนสอนดนตรีใชไวโอลินย่ีหอ Yamaha  ในการสอนทําใหหนูรูสึกชอบไวโอลินย่ีหอน้ี” 
(วชิรญาณ  รุงมณีธรรมคุณ, 2555) 
 
       จากการสัมภาษณพบวานักเรียนมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาในข้ันการแสวงหา
ขอมูลจากแหลงประสบการณตรงของนักเรียน  เปนผลใหนักเรียนไดมีโอกาสทดลองใช  ไดสัมผัสกับ
สินคาที่ตนเองตองการ  ใหนักเรียนไดรับขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของสินคาที่ตองการโดยตรง เพ่ือ
ใชเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจซื้อ 
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            การแสวงหาขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจซื้อถือเปนสิ่งสําคัญ จากการสัมภาษณ

นักเรียนผูใหขอมูลหลัก  พบวานักเรียนมีกระบวนการเลือกซื้อในข้ันการแสวงหาขอมูล  โดยแสวงหา

ขอมูลจากการสอบถามคนที่รูจัก  เชน  พอ-แม  พี่  เพ่ือน ผูที่รูจักและใชสิ่งของที่ตนเองตองการ  

เปนตน  ซึ่งเปนขอมูลจากแหลงบุคคล  จากการเลือกดูตามรานที่จําหนาย  เชน นักเรียนตองการ

รองเทากีฬานักเรียนไปที่รานจําหนายรองเทาโดยดูจากหลาย ๆ รานเพื่อเปรียบเทียบรุน สี และราคา 

ตลอดจนการสอบถามพนักงาน เชนนักเรียนตองการคอมพิวเตอรแบบพกพา เมื่อไปรานจําหนาย

พนักงานใหคําแนะนํารุนใหมที่ดีกวา  ทนกวาจึงตัดสินใจซื้อตามคําแนะนํา  ซึ่งเปนการแสวงหาขอมูล

จากแหลงการคา  จากการหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต  เชน จากเว็ปไซดที่เกี่ยวกับสิ่งของที่ตนเอง

ตองการ  จากเว็ปบอรด เปนตน    ซึ่งเปนการแสวงหาขอมูลจากแหลงสาธารณะ  จากการที่ได

ทดลองใช เชน นักเรียนตองการเลือกซื้อกีตารซึ่งนักเรียนไดเคยลองเลนของเพ่ือนและเกิดความพึง

พอใจกับเสียง  ย่ีหอของกีตารน้ัน ซึ่งเปนการแสวงหาขอมูลจากแหลงประสบการณตรง  จนนักเรียน

ไดขอมูลจากแหลงตาง ๆ ครบถวน  เพียงพอตอการประกอบการตัดสินใจแลว  นักเรียนเริ่มพิจารณา

เลือกซื้อสินคา 

     2.3  การประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives) 
              การประเมินทางเลือก เมื่อนักเรียนไดขอมูลจากข้ันการแสวงหาขอมูลแลว  
นักเรียนทําการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกน้ัน นักเรียนไดกําหนดเกณฑหรือ
คุณสมบัติของสินคาที่ตนเองตองการเพ่ือใชในการประเมิน ไดแก ย่ีหอ คุณสมบัติพิเศษ ขนาด ราคา 
ความคงทนในการใชงาน อุปกรณเสริม การรับประกัน บริการหลังการขาย จากการสัมภาษณนักเรียน
ผูใหขอมูลหลัก  พบวานักเรียนบางคนไดมีกระบวนการเลือกซื้อในข้ันการประเมินทางเลือกโดย
นักเรียนมีกระบวนการประเมินทางเลือกจากการความคิดเห็นของบุคคลทางอินเตอรเน็ต  มาอานมา
วิเคราะห  แลวเปรียบเทียบกัน  หรือจากการไปรานคาที่จําหนายตามหางสรรพสินคา  หรือจากการ
สอบถามและไดรับคําแนะนําจากพนักงานขาย  หรือจากบุคคลรอบขางที่ใชสิ่งของน้ันอยู  จาก
ผูปกครองหรือเพื่อนเลือกให  หรือเลือกตามกระแสนิยม  หรือจากบุคคลที่ตนเองช่ืนชอบ  หรือเลือก
จากโปรโมช่ันที่ลดราคาเพื่อความประหยัด  และเลือกจากที่เหมาะกับตนเอง  จนนักเรียนไดขอมูล
เพียงพอตอการตัดสินใจซื้อ 

ดังบทสัมภาษณที่วา 

  “ตอนซื้อโทรศัพทพี่แนะนํา  แลวก็ดูทางเน็ตดวย  ดูคําวิจารณในเน็ตดวยแลวก็เลือก 
พอไปรานบอกพนักงานวาเอารุนน้ีแลวก็ลอง  แลวก็ซื้อเลย” (สุพรรษา  เช้ือนุน, 2555) 

 

  “เวลาจะซื้อเราก็เลือกที่ถนัดมือ  เสียงดี  เราชอบ  ตอนไปซื้อไปกับเพ่ือนก็ใหเพื่อน
ชวยดูวาเราเลนอันน้ีเหมาะมั๊ย  ตัวน้ี  ไซดน้ี” (ปนัดดา  ตาวง, 2555) 
 
  “เลือกที่โปรโมช่ันลดราคาดวย  ก็เลยเลือก I phone  เขาไปอานในอินเตอรเน็ต
เงี๊ยะ  บอรดดวยอะ” (สิทธิพงษ  กลิ่นกรอง, 2555) 
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          2.4  การตัดสินใจซื้อ (purchase decision) 
            การตัดสินใจซื้อ  หลังจากที่นักเรียนไดประเมินทางเลือกแลว นักเรียนเขาสูข้ันของ
การตัดสินใจซื้อ ซึง่ตองมีการตัดสินใจในดานตาง ๆ ดังน้ี 
        2.4.1 ย่ีหอสินคา  นักเรียนบางคนมีความพงึพอใจที่จะซื้อสนิคาที่มีย่ีหอ ที่ไดรบั
ความนิยม หรือย่ีหอทีเ่คยทดลองใช  ทั้งน้ีเพราะตรายีห่อทีนั่กเรียนตัดสินใจเลือกทําใหนักเรียนแนใจ
วาไดซื้อสินคาที่ตรงตามตองการ และมั่นใจไดในคุณภาพของสินคา   ทําใหการตัดสินใจซือ้สินคาของ
นักเรียนงายและสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน 

      ดังบทสัมภาษณที่วา   

       “ผมซื้อหูฟงย่ีหอ Grado ครับ  คือมันเกี่ยวกับคุณภาพเสียงครับเน่ืองจากมันทํามา
จากไมมะฮอกกานี  ทําใหเมื่อฟงแลวผมรูสึกวาคุณภาพเสียงดี ถูกใจผม  ผมก็เลยซื้อมาครับ” (เอกชัย  
วิทยาผล, 2555) 
 
       “ผมซื้อรองเทากีฬาใหตัวเองครับ เพราะผมไดแขงกีฬา  ต้ังใจไวครับวาถาไดแขง
กีฬาก็จะซื้อ  ผมเลือกซื้อย่ีหอ AND1 โดยดูจากนักกีฬาบาสเกตบอลสวนใหญเคาก็ใชรองเทาย่ีหอน้ี
ครับ” (ปยะพงษ  ฤทธ์ิสุวรรณ, 2555) 
 
  “ผมซื้อรองเทาย่ีหอ Vans ครับ เห็นเพื่อนๆ ใสกันครับเลยอยากมีบาง ไปดูสี ดูลาย 
ก็ซื้อเลยครับ” (บุญญฤทธ์ิ  นุชชาติ, 2555) 
 
       “ผมซื้อนาฬิกาย่ีหอ G-shock ครับ เพราะพอผมใชย่ีหอน้ีครับ พอผมไปเห็น ผม
ชอบผมก็ซื้อเลย” (วงศธร  มีศรี, 2555) 

      

       จากการสัมภาษณพบวานักเรียนมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาในข้ันการตัดสินใจ
ซื้อ  โดยพิจารณาจากตราย่ีหอสินคา  ซึ่งเกิดจากการที่นักเรียนมีความเช่ือมั่นในย่ีหอสินคาน้ันๆ 
เน่ืองจากบุคคลที่นักเรียนรูจักใชสินคาย่ีหอดังกลาว ทําใหนักเรียนตัดสินใจซื้อสินคาที่ตองการ 
  
       2.4.2 จํานวนเงินเพียงพอกับราคาสินคา  โดยนักเรียนบางคนใหความสําคัญกับ
ราคาสินคา  ซึ่งสินคาที่ตนเองตองการจะตองมีราคาที่เหมาะสมที่ตนเองสามารถซื้อได  

      ดังบทสัมภาษณที่วา   

       “หนูเคยซื้อเสื้อผา  กระเปาคะ  พอเห็นหนูชอบก็ซื้อเลย  บางทีหนูก็ต้ังเปาไวว า
ตองการอะไร  แตพอไปเลือกดูที่รานแลวเงินไมพอ  หนูก็จะเล็งไวกอน และเมื่อหนูเก็บเงินครบ  หนูก็
กลับไปซื้อคะ” (รติรัตน  ศรีเกษม, 2555) 
 
       “ตอนที่หนูซื้อโทรศัพทย่ีหอ Blackberry  หนูดูวารุนไหนถูกสุด  ดีสุด  และหนูมีเงิน
พอมั๊ย” (ระพีพัฒน  แกวดวงเทียน, 2555) 
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            จากการสัมภาษณพบวานักเรียนมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาในข้ันการตัดสินใจ
ซื้อ  โดยพิจารณาจากจํานวนเงินเพียงพอกับราคาสินคา  การที่นักเรียนเลือกซื้อสินคาที่ตนเอง
ตองการ  นักเรียนตองคํานึงถึงจํานวนเงินที่มีอยูวาเพียงพอกับราคาสินคาที่ตองการหรือไม หาก
นักเรียนมีเงินเพียงพอกับราคาสินคาที่ตนเองชอบ  ทําใหนักเรียนตัดสินใจซื้อสินคาที่ตองการ 
   
                2.4.3  ประโยชนใชสอย  เปนการคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรบัเมื่อซื้อสินคาน้ันๆ  
และเปนสินคาที่ตรงกบัความตองการของตนเอง 
       ดังบทสัมภาษณที่วา 
   
       “ผมซื้อกีตารครับเพราะมีเพื่อนชวนเลนกีตาร  ผมก็คิดอยูพักนึง  และผมไมตองการ
ยืมกีตารเพื่อนเลน  ผมก็เลยซื้อ  เลือกที่จับถนัดมือ  เสียงดีและไมตองแพงมาก” (กานต  ศิริปกะ, 
2555) 
 
       “ผมซื้อโทรศัพทมือถือใหตนเองครับเมื่อ 2 ปกอน ก็คือตองการมีโทรศัพทมือถือ
เอาไวใชติดตอกับผูปกครองหรือเพื่อน  และผมไมเคยมีโทรศัพทมือถือมากอน” (ณัฐวุฒิ  กิจโสภา, 
2555) 
 
              จากการสัมภาษณพบวานักเรียนมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาในข้ันการตัดสินใจ
ซื้อ  โดยพิจารณาจากประโยชนใชสอย  จากการที่นักเรียนมีความตองการใชสินคาเหลาน้ัน โดยไม
คํานึงถึงย่ีหอสินคา  ราคาสินคา  ซึ่งสิ่งที่นักเรียนคํานึงถึงเปนสําคัญคือ  ประโยชนที่จะไดรับจาก
สินคาที่ตองการ  และเมื่อนักเรียนคิดทบทวนอยางรอบคอบแลวถึงความตองการใช  ทําใหนักเรียน
ตัดสินใจซือ้สินคาที่ตองการ 
 
                2.4.4 โอกาสที่ซื้อ ในการเลือกซื้อสินคา   นักเรียนบางคนมีการซื้อสินคาในโอกาส
พิเศษใหกับตนเอง 
       ดังบทสัมภาษณที่วา 
    
       “หนูเคยซื้อของขวัญในวันเกิดของหนูคะ  หนูซื้ออูคูเลเลเน่ืองจากในวันเกิดญาติๆ ก็
ใหตังค  พอตังคครบ  หนูก็ซื้อเลย” (ปนัดดา  ตาวง, 2555) 
 
            “ผมซื้อโทรศัพทมือถือหลังจากที่ผลการเรียนออกครับ  และผลการเรียนของผมดีข้ึน
ครับ”  (ธนวุฒิ  คําปาเครือ, 2555) 
 
       “หนูชอบชวนเพื่อนๆ ไปกินขาวที่หนามอ (มหาวิทยาลัยมหิดล) หลังจากที่พวกหนู
สอบเสร็จไมวาจะเปนการสอบกลางภาคหรือปลายภาคคะ” (ฤทัย  แสงสุริยวงศ , 2555)   
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จากการสัมภาษณพบวานักเรียนมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาในข้ันการตัดสินใจ 
ซื้อ  โดยพิจารณาจากโอกาสที่ซื้อ  โดยนักเรียนมีการซื้อสินคาใหตนเองในโอกาสพิเศษ เชน ในวันเกิด  
ในวันปใหม  ในโอกาสที่นักเรียนมีผลการเรียนดีข้ึนและในโอกาสที่นักเรียนสอบเสร็จ ซึ่งในโอกาส
ดังกลาวทําใหนักเรียนตัดสินใจซื้อสินคาที่ตองการ 
            

          2.4.5 ความพึงพอใจของตนเอง  เปนความรูสึกที่นักเรียนเกิดความพึงพอใจ  ชอบใจ  
ถูกใจในสินคาและตัดสินใจซื้อโดยไมมีการคิดไวลวงหนา 
       ดังบทสัมภาษณที่วา     

       “หนูเคยซื้อของใหตัวเองคะ  พวกตุกตา  ไปเที่ยวแลวเจอ  หนูชอบ  หนูก็เลยซื้อ
คะ” (ฤทัย  แสงสุริยวงศ, 2555)   
      
       “หนูเคยซื้อของใหตนเองคะ ซื้อนาฬิกา  เห็นแลวชอบก็ซื้อเลยคะ” (อนัญญา  เจริญ
ลักษณ, 2555) 
 
       “หนูชอบซื้อหนังสือนิยายใหกับตนเองคะ  อยากไดก็ซื้อเอาไวอานหลังทําการบาน
เสร็จคะ” (ปนกมล  ยอดศรีคํา, 2555) 
        

จากการสัมภาษณพบวานักเรียนมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาในข้ันการตัดสินใจ
ซื้อ  โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของตนเอง  เปนการเลือกซื้อที่เกิดจากความชอบในสินคา
เหลาน้ันของตนเอง เชน ตุกตา  นาฬิกา  เสื้อผา  หนังสือนิยาย เปนตน  และเมื่อนักเรียนมีโอกาสได
ไปหางสรรพสินคา  รานคา  หรือไปเที่ยวในสถานที่ตางๆ เมื่อพบสินคาที่ตนเองชอบและพึงพอใจใน
สินคาดังกลาว  ทําใหนักเรียนตัดสินใจซื้อสินคาที่ตองการ 
       การตัดสินใจซื้อสินคาถือเปนสิ่งสําคัญ พบวานักเรียนมีกระบวนการเลือกซื้อในข้ัน
การตัดสินใจซื้อ จากการสัมภาษณนักเรียนบางคนไดมีกระบวนการเลือกซื้อในข้ันการตัดสินใจซื้อ  
โดยนักเรียนมีกระบวนการในการตัดสินใจซื้อในข้ันน้ี จากความช่ืนชอบของตนเอง  เชน นักเรียนบาง
คนชอบสินคาเกาหลี  ชอบรองเทา ชอบนาฬิกา ชอบเครื่องเสียง เปนตนจากเงินเก็บที่มีหรือเงินที่
ผูปกครองใหซึ่งเพียงพอกับราคาสิ่งของที่ตองการ เปนตน  จากบุคคลรอบขางแนะนํา เชน พี่ เพื่อน 
หรือผูที่นักเรียนไวใจ เปนตน  จากผูปกครองเห็นชอบ  จากราคาสิ่งของและจากประโยชนของสิ่งของ
ที่ตองการ โดยนักเรียนมีการสรุปวาตองการสินคาอะไร ราคาเทาไหร ย่ีหออะไร จากการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดศึกษากอนซื้อมาอยางเพียงพอ ตรงตามความตองการ แลวจึงตัดสินใจซื้อ  
 
          2.5  พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (postpurchase behavior) 
            จากการสัมภาษณนักเรียนผูใหขอมูลหลัก  พบวานักเรียนบางคนไดมีกระบวนการ
เลือกซื้อในข้ันพฤติกรรมหลังการซื้อ  โดยนักเรียน จะมีความพึงพอใจ ดีใจ ภูมิใจ มีความสุข กับ
สิ่งของที่เลือกซื้อมาเน่ืองจากไดมีการตัดสินใจกอนการเลือกซื้อในสิ่งที่ตนเองเลือกแลว ทั้งในดาน
สิ่งของ ประโยชนการใชงาน ราคาและบริการหลังการขาย โดยถานักเรียนมีความพึงพอใจก็เกิด
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พฤติกรรมในการซื้อซ้ํา หรือบอกตอ เปนตน แตถานักเรียนไมพึงพอใจในสินคา พฤติกรรมที่ตามมาก็
คือ จะเปลี่ยนไปใชผลิตภัณฑของคูแขงขัน และมีการบอกตอไปยังคนอื่น ๆ ดวย 
       ดังบทสัมภาษณที่วา 

       “ผมวามันไมตองเปนของช้ินใหญมาก  แตขอใหเรามีความสุขก็พอ  ตอนไดนาฬิกา
ย่ีหอ G-Shock ซึ่งเปนนาฬิกาที่ผมชอบมา  ผมก็ดีใจ” (วงศธร  มีศรี, 2555) 
 
       “ดีมากครับ  คือแบบเปนเรื่ องที่ฝนไวครับวาจะเก็บตังคซื้อโทรศัพท ย่ีหอ 
Blackberry ใหไดตอนไดมาแบบวาปลื้มมาก  ภูมิใจ” (ภมร  ปวงแกวเจริญ, 2555) 
 
       “ตอนแรกไปเดอะมอลลไปกับพี่  พี่พาไปแลวพนักงานแนะนําโนตบุคย่ีหอ acer  พี่
บอกวาดีก็เอาเลย  รูสึกดีใจมาก  ภูมิใจมาก” (ธนวัฒน  กวนคําอุย, 2555) 
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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บทที่ 5 

สรปุผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  

 งานวิจัยเรื่องการใหความหมาย  ที่มาของความหมายและกระบวนการเลือกซื้อสินคาเพื่อให

รางวัลแกตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา  

ในพระสังฆราชูปถัมภ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหมาย  ที่มาของความหมายและกระบวนการ

เลือกซื้อสินคาเพื่อใหรางวัลแกตนเองโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีวิทยาการสรางทฤษฎีฐาน

ราก (Grounded Theory Approach) อาศัยแนวความคิดเรื่องการใหรางวัลแกตนเองมาเปนกรอบ

ในการศึกษา 

 ผูวิจัยใชแนวคําถาม(Guideline) ที่พัฒนาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของเปนแนวทางใน

การสัมภาษณระดับลึก(In-depth interview) เกี่ยวกับทรรศนะของนักเรียนเกี่ยวกับความหมายของ

การใหรางวัล  ที่มาของความหมายและกระบวนการเลือกซื้อสินคาเพื่อใหรางวัลแกตนเอง 

 งานวิจัยน้ีเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีการจูงใจในดานความตองการความ

สมหวังและใหตนเองมีความสุขโดยการใหรางวัลแกตนเอง  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ  โดยการเลือกเวลาท่ีเหมาะสม

นัดหมายแลวทําการสัมภาษณผูใหขอมลู จํานวน 51 คน เปนเพศชาย 28 คน และเพศหญิง 23 คน มี

อายุระหวาง 15-19 ป 

 การกําหนดจํานวนผูใหขอมูลหลักดังกลาวมีที่มาคือ เปนจํานวนที่ทําใหเกิดแนวคิดและทฤษฎี

อิ่มตัว (Theoretical Saturation) ซึ่งหมายความวา  ไมวาผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลักอีกกี่

รายก็ไมสามารถปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่มีอยูได  ลักษณะน้ีเปนลักษณะการเก็บขอมูลที่มีความเฉพาะ

ตามระเบียบวิธีวิทยาการสรางทฤษฎีฐานราก  ผูใหขอมูลมีกระบวนการในการใหความหมายจาก

ความรูสึกและประสบการณ  การพูดคุยในลักษณะน้ีเปนการใหผูใหขอมูลหลักเลาเรื่องตางๆ ที่

เกี่ยวกับการใหรางวัลแกตนเอง  การใหโอกาสตรงนี้ทําใหผูวิจัยไดขอมูลที่มีความสําคัญตองานวิจัย 

เพราะผูใหขอมูลหลักเปนผูเลือกที่จะเลาในสวนที่ตนใหรางวัลแกตนเองจากประสบการณจริงและอยู

ในความทรงจํา 

 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการบอกเลามาวิเคราะหตามข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลของการสราง

ทฤษฎีฐานราก เพื่อใหไดแบบแผนการใหความหมาย  ที่มาของความหมายและกระบวนการเลือกซื้อ

สินคาเพื่อใหรางวัลแกตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวร

นิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ                                                                                                      
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 ขอมูลแสดงใหเห็นวาการใหความหมาย ที่มาของความหมายการใหรางวัลแกตนเองของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูป

ถัมภ มาจากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลักที่ผานฐานความรูเดิม สงผลใหความหมายและที่มาของ

ความหมายแตกตางกันในแตละบุคคล ความหมายที่เกิดข้ึนจากการวิเคราะหขอมูลตามวิธีวิทยาการ

สรางทฤษฎีฐานรากมี 7ความหมายดังน้ี  

  1.  เปนการตระหนักถึงคุณคาของตนเองและการนับถือตนเอง  
  2.  เปนสิ่งแลกเปลี่ยนกับสัญญาที่ใหไวกับตนเอง   
  3.  เปนแรงจูงใจที่เกิดจากอารมณทั้งดานดีและดานเสีย 
  4.  เปนการสนองความตองการพ้ืนฐานภายในของบุคคล   
  5.  เปนการซื้อสิ่งของตามความพึงพอใจหรือเปนสิ่งที่ตรงตามความตองการใน
ทันทีทันใดและทําใหไดรับความสุขเมื่อไดรับสิ่งของที่เปนรางวัลแกตนเอง 
  6.  เปนการไดเงินหรือสิ่งของที่มาจากการหารายไดของตนเอง 
  7.  เปนการใหของขวัญในวันเกิดของตนเอง 
                                                                                                                                                 

สําหรับที่มาของความหมายนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเกิดจาก 

 1. เปนการตระหนักถึงคุณคาของตนเองและการใหความนับถือตนเองเน่ืองจาก ตองใช

ความสามารถพิเศษที่มีอยูหรือเมื่อเห็นคนอื่นทําในบางเรื่องไดจึงตองการทําสิ่งน้ันไดบาง จากการที่

นักเรียนไดเรียนพิเศษโดยพี่ที่สอนพิเศษแนะนําใหรูจักขอบคุณตนเองเพื่อใหรูสึกมีกําลังใจมี

แรงผลักดันที่จะทําอะไรเพื่อสิ่งที่มุงหวัง การไดรับแรงกดดันจากผูอื่น จากการที่ไดเห็นผูอื่นมีสิ่งหน่ึง

สิ่งใดแลวเกิดความรูสึกตองการมีสิ่งน้ัน ๆ เหมือนผูอื่นจึงทําใหพยายามเพ่ือใหไดในสิ่งที่ตองการ 

เน่ืองจากทําใหตนเองมีความรูสึกทัดเทียมกับผูอื่น จากการที่นักเรียนมีตองการใหผูปกครองของตนมี

ความภาคภูมิใจเมื่อตนเองสามารถสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย จากการคนพบใน

อาชีพที่ตนเองคิดวาใชและเกิดความคิดวาเมื่อเขาทําไดเราก็ตองทําได 

 2. เปนสิ่งแลกเปลี่ยนกับสัญญาที่ใหไวกับตนเอง  เน่ืองจาก นักเรียนสัญญาไวกับตัวเองวาถา

หากทําตามเปาหมายที่ต้ังไวสําเร็จจึงไดรับสิ่งของที่ตองการไดใหรางวัลกับตนเอง 

 3. เมื่อเกิดอารมณไมวาจะเสียใจหรือดีใจแลวไดสิ่งของที่ตนเองตองการหรือชอบ  ทั้งเพื่อ

ปลอบใจตนองและตอบแทนตนเอง 

 4. การสนองความตองการพ้ืนฐานภายในของบุคคล  เน่ืองจาก เมื่อนักเรียนไดมีโอกาสไป

เดินตามหางสรรพสินคา  หรือจากการคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต  หรือจากเห็นเพื่อนหรือคนที่รูจัก

ใชสิ่งของดังกลาวแลวนักเรียนเกิดความประทับใจ  เกิดความตองการสิ่งของดังกลาวโดยไมตองมี

โอกาสพิเศษ 
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 5. เกิดจากความพึงพอใจหรือเปนสิ่งที่ตรงตามความตองการในทันทีทันใดและทําใหไดรับ

ความสุขเมื่อไดรับสิ่งของที่เปนรางวัลแกตนเอง   

 6. สิ่งของหรือเงินฝากที่ไดมาจากนํ้าพักนํ้าแรงของตนเอง  เปนการใหรางวัลแกตนเอง 

 7. จากการใหของขวัญในวันเกิดของตนเอง เมื่อไดสิ่งของน้ันแลวตนเองรูสึกภูมิใจ  มีความสุข 

 

สําหรับกระบวนการเลือกซื้อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมข้ันตอนตางๆ โดยตอง

ผานหรือพิจารณาหรือลงมือกระทําอยางเปนลําดับและดําเนินตอเน่ืองไปจนกระทั่งเกิดการ ตัดสินใจ

ซื้อและลงมือซื้อสินคาหรือบริการ ประกอบดวยข้ันตอนตางๆ 5 ข้ันตอนตามลําดับ ดังน้ี  

1. การตระหนักถึงความตองการ  (need recognition)  
  1.1 ดานการเรียน เชนอุปกรณการเรียน  หนังสือเรียน เปนตน  

  1.2 ดานความตองการมีความสามารถพิเศษ เชน การเลนดนตรี เปนตน  

  1.3 ดานการแตงตัวในแบบที่ตนเองชอบ เชน เสื้อผา  เครื่องประดับ  รองเทา   

นาฬิกา เปนตน  

1.4 ดานกระแสนิยม เชน  ในการเลือกย่ีหอหรือรุนของโทรศัพทมือถือที่ไดรับความ 
นิยมหรือรุนที่จําหนายมากที่สุด   
  1.5 ดานเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอรแบบพกพา เปนตน  

  1.6 ความตองการในวันเกิดของตนเอง เชน ซื้อของขวัญใหกับตนเอง เปนตน 

2.  การเสาะแสวงหาขอมูลและทางเลือก (Information Search) โดยใชวิธีการแสวงหา

ขอมูลจาก 

 2.1 แหลงบุคคล (personal sources) เชน การสอบถามจากเพื่อน พี่  พอ-แม คน

รูจักที่มีประสบการณในการใชสินคาน้ัน ๆ  

 2.2 แหลงการคา (commercial sources) เชน การหาขอมูลจาก แคตตาล็อก ไปดู

ตามโชวรูมตางๆ สอบถามพนักงานขาย จากโฆษณาตามสื่อตาง ๆ 

 2.3 แหลงสาธารณะ (public sources) เชน การหาขอมูลจากเว็บไซต 

 2.4 แหลงประสบการณ (experiential sources) เกิดจากประสบการณตรงของ
นักเรียนการทดลองใชสินคาน้ัน ๆ มากอน 

 
 3.  การประเมินและวิเคราะหขอมูลและทางเลือก (Evaluation of Alternatives) นักเรียน

ทําการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกน้ัน ตองกําหนดเกณฑหรือคุณสมบัติของสินคา

ที่ตนเองตองการเพ่ือใชในการประเมิน ไดแก ย่ีหอ คุณสมบัติพิเศษ ขนาด ราคา ความคงทนในการใช

งาน อุปกรณเสริม การรับประกัน บริการหลังการขาย เปนตน 
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 4.  การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) นักเรียนเขาสูข้ันของการตัดสินใจซื้อ ซึ่งตองมี

การตัดสินใจในดานตาง ๆ ดังน้ี 

 4.1 ย่ีหอสินคา  ความพึงพอใจที่จะซื้อสินคาที่มีย่ีหอ ที่ไดรับความนิยม หรือย่ีหอที่

เคยทดลองใช 

 4.2 จํานวนเงินเพียงพอกับราคาสินคา  ตองมีราคาที่เหมาะสมที่ตนเองสามารถซื้อ

ได 

 4.3 ประโยชนใชสอย  เปนการคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับเมื่อซื้อสินคาน้ันๆ   

 4.4 โอกาสที่ซื้อ มีการซื้อสินคาในโอกาสพิเศษใหกับตนเอง 

  4.5 ความพึงพอใจของตนเอง  ความพึงพอใจ  ชอบใจ  ถูกใจ ในสินคาและตัดสินใจ
ซื้อโดยไมมีการคิดไวลวงหนา 
 
  5.  การประเมินผลและพฤติกรรมหลังการซื้อ (Postpurchase Behavior) โดยถานักเรียนมี
ความพึงพอใจก็เกิดพฤติกรรมในการซื้อซ้ํา หรือบอกตอ เปนตน แตถานักเรียนไมพึงพอใจในสินคา 
พฤติกรรมที่ตามมาก็คือ จะเปลี่ยนไปใชผลิตภัณฑอื่น และมีการบอกตอไปยังคนอื่น ๆ ดวย 

 

ขอสรุปเชิงทฤษฎีจากผลการศึกษา 

 การใหความหมาย  ที่มาของความหมายและกระบวนการเลือกซื้อสินคาเพื่อใหรางวัลแก

ตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา  ในพระ

สังฆราชูปถัมภ เปนชวงเวลาที่งานวิจัยน้ีศึกษาเทาน้ัน ดังน้ันการนิยามในเรื่องตางๆ และการสราง

ความหมายยอมเกิดข้ึนเฉพาะช่ัวขณะหน่ึง (Moment-to-Moment) การใหความหมาย  ที่มาของ

ความหมายและกระบวนการเลือกซื้อสินคา อาจเปลี่ยนไปถาบริบทและเวลาตางกัน 

 ดังน้ันนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา  ใน

พระสังฆราชูปถัมภ  จึงใหความหมายการใหรางวัลแกตนเอง ดังน้ีคือ 

      1.  เมื่อใดก็ตามที่นักเรียนตะหนักถึงคุณคาของตนเองและการใหความนับถือตนเอง ทั้ง

ในดานความสามารถพิเศษที่มีอยู  ความตองการทําในบางเรื่องเพ่ือใหเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่นๆ  

คําแนะนําจากบุคคลที่นักเรียนใหการยอมรับ  ความตองการทัดเทียมกับผูอื่น  ความตองการให

ผูปกครองภาคภูมิใจ  และจากการคนพบอาชีพที่ตนเองคิดวาใช  ซึ่งถือเปนแรงผลักดันใหนักเรียน

กระทําตามเปาหมายที่วางไวไดสําเร็จ  เมื่อน้ันนักเรียนจะใหรางวัลแกตนเอง 

      2.  เมื่อใดก็ตามที่นักเรียนใหคํามั่นสัญญากับตนเอง  โดยนักเรียนไดต้ังเปาหมายไว

เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนวา  ถานักเรียนมีผลการเรียนที่ดีข้ึนนักเรียนจะไดรับสิ่งของที่ตองการจากที่

ตนเองซื้อหรือไดรับจากผูปกครอง จึงทําใหนักเรียนเกิดความต้ังใจ  ความพยายาม  ซึ่งถือเปนแรง

กระตุนใหนักเรียนกระทําตามสัญญาที่ใหไว  เมื่อน้ันนักเรียนจะใหรางวัลแกตนเอง 
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      3.  เมื่อใดก็ตามที่นักเรียนเกิดแรงจูงใจจากอารมณทั้งดานดีและดานเสีย  โดยอารมณ

ดานดีคือการที่นักเรียนรูสึกสบายใจ  มีความสุข  สมหวัง เกี่ยวกับการเรียน  การไดรับคําชมเชย

นักเรียนก็จะตอบแทนตนเอง  สวนอารมณดานเสียคือการที่นักเรียนผิดหวัง  เสียใจ ในเรื่องเพ่ือน  

ความรัก  หรือการเรียน  นักเรียนก็จะปลอบใจตนเอง  ซึ่งเมื่อนักเรียนตองการตอบแทนหรือปลอบใจ

ตนเอง เมื่อน้ันนักเรียนจะใหรางวัลแกตนเอง 

      4.  เมื่อใดก็ตามที่นักเรียนมีโอกาสไปในสถานที่ตางๆ  หรือพบขอมูลทางอินเตอรเน็ต  

หรือเห็นจากเพื่อนหรือคนที่รูจักใชสิ่งของดังกลาวแลวนักเรียนเกิดความประทับใจจนเกิดความ

ประทับใจและมีความตองการสิ่งของ  เมื่อน้ันนักเรียนจะใหรางวัลแกตนเองโดยไมตองมีโอกาสพิเศษ 

      5.  เมื่อใดก็ตามที่นักเรียนเกิดความพึงพอใจในสิ่งของซึ่งตรงกับความตองการของ

นักเรียนในทันทีทันใดและทําใหไดรับความสุขเมื่อไดรับสิ่งของ   เมื่อน้ันนักเรียนจะใหรางวัลแกตนเอง 

      6.  เมื่อใดก็ตามที่นักเรียนไดรับสิ่งของหรือเงินฝากที่เกิดจากนํ้าพักนํ้าแรงของตนเอง  

เมื่อน้ันนักเรียนมีโอกาสในการใหรางวัลแกตนเอง 

      7.  เมื่อถึงวันครบรอบวันเกิดของนักเรียน  ซึ่งถือเปนวันสําคัญและนักเรียนตองการให

กําลังใจตนเอง  เมื่อน้ันนักเรียนจะใหรางวัลแกตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การใหรางวัลแกตนเองเปนสิ่งหน่ึงที่จะเปนแรงจูงใจ  แรงผลักดัน  รวมทั้งเปนแรงกระตุน

เพื่อใหประสบความสําเร็จ  เพื่อใหทัดเทียมกับผูอื่น  เพื่อผอนคลายสภาวะอารมณทั้งในดานดีและ

ดานเสีย เปนการเดินทางไปสูเปาหมายที่วางไว  เปนผลนําไปสูการดําเนินธุรกิจที่ผูประกอบการ

สามารถนําผลการวิจัยไปใชพิจารณาสิ่งที่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายตองการซื้อเปนรางวัล

ใหกับตนเอง  ซึ่งเปนการดีตอผูประกอบการในการนํามาตอยอดและขยายสายผลิตภัณฑ   เพื่อ

นําไปสูการเพ่ิมรายไดและเพิ่มสวนแบงทางการตลาดของธุรกิจในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับ อนิรุท วอร

วิค (2554:33) กลาววาการใหรางวัลกับตนเองเปนปจจัยหน่ึงที่สําคัญที่ชวยสรางกําลังใจในการทํางาน 

การเรียนและการสรางจุดมุงหมายใหกับตนเองอีกดวย ดังน้ันการใหรางวัลแกตนเองทําใหการใชชีวิต

เปนไปในทางบวกมากข้ึน และสอดคลองกับ Chery และ Thuhang (2005:10) ไดศึกษาการสํารวจ

ความสัมพันธระหวางการใหรางวัลตนเองและพฤติกรรมการใหของขวัญ  การใหของขวัญเปนสิ่ง

สําคัญทางสังคมและเปนสิ่งที่ยึดติดทางวัฒนธรรมในสังคมของเรา  และเปนประเพณีที่ยอมรับในหมู

เพื่อน  ครอบครัว  เพื่อนรวมงาน และบุคลอื่นในชวงเทศกาลและในโอกาสพิเศษ   

 จากความหมายของการใหรางวัลแกตนเองมีขอแตกตางจากทฤษฎีของ Mick และ Damos 

ในหัวขอตอไปน้ี 1. การซื้อสิ่งของตามความพึงพอใจหรือเปนสิ่งที่ตรงตามความตองการในทันทีทันใด

และทําใหไดรับความสุขเมื่อไดรับสิ่งของที่เปนรางวัลแกตนเอง เน่ืองจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลายจัดอยูในกลุมวัยรุนซึ่งเปนวัยที่มีพัฒนาการทางดานอารมณที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สับสน 

ออนไหว และอารมณที่ไมมั่นคง  ดังน้ันเมื่อพบสิ่งของที่เปนที่พอใจหรือถูกใจจึงมีความตองการซื้อโดย

ทันที  เหมือนเปนการตอบสนองความรูสึกพึงพอใจของตนเอง  2. เปนการไดเงินหรือสิ่งของที่มาจาก

การหารายไดของตนเอง เน่ืองจากนักเรียนอยูในชวงวัยรุนซึ่งเปนชวงวัยที่มีการพัฒนาทางดานจิตใจ

จากเด็กไปสูความเปนผูใหญ  มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่ตองพึ่งพาพอแมและผูปกครองไปสู

สภาวะที่ตองรับผิดชอบ และพึ่งพาตนเอง  เมื่อนักเรียนสามารถหารายไดดวยตัวเองแลวจึงทําใหเกิด

ความภาคภูมิใจ รูสึกถึงคุณคาของตนเอง  เปนคนดีและมีประโยชนแกผูอื่นได ทําอะไรไดสําเร็จ เปน

ผูใหญ  มีความรับผิดชอบ  ไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นโดยเฉพาะ พอ แม รายไดดังกลาวจึง

เหมือนเปนรางวัลใหแกตนเอง  และ 3. เปนการใหของขวัญในวันเกิดของตนเอง ซึ่งอาจจะเปนไปได

วา กลุมผูใหขอมูลเปนกลุมวัยรุนซึ่งเปนวัยที่ตองการการยอมรับจากผูอื่นและเมื่อไดรับของขวัญในวัน

เกิดของตนเองเชนเดียวกับเพื่อนๆ  เหมือนกับเปนการเห็นคุณคาของตนเอง เกิดความม่ันใจในตนเอง 

และเพราะมีความแตกตางในดานชวงเวลาและชวงวัยของผูใหขอมูลหลัก  ซึ่งเปนผลทําใหเกิด

ความคิดที่แตกตางไป 

 สําหรับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา  นักเรียนมีกระบวนการในการซื้อสินคาเหมือนกับวัย

ผูใหญซึ่งมีกระบวนการเลือกซื้อ 5 ข้ันตอนโดยสอดคลองกับทฤษฎี คือ  ข้ันตอนที่ 1 การตระหนักถึง
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ความตองการ  ข้ันตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูล ข้ันตอนที่ 3 การประเมินทางเลือก ข้ันตอนที่ 4 การ

ตัดสินใจซื้อ และข้ันตอนที่ 5 พฤติกรรมหลังการซื้อ  ซึ่งผูวิจัยพบขอคิดเห็นในรายละเอียดยอย

เพิ่มเติมจากทฤษฎี ในดานการแสวงหาขอมูลน้ันนักเรียนจะมีการเขาถึงขอมูลของสินคาโดยผานทาง

สื่อออนไลน  ทั้งในดานเว็ปไซตขายสินคาออนไลน  ในโซเชียลเน็ตเวิรค  สําหรับดานการประเมิน

ทางเลือกน้ันนักเรียนจะมีการอานขอคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาน้ันๆ ผานระบบออนไลน มากกวาการรับรู

จากพนักงานขายหรือจากตัวสินคาโดยตรง  และพฤติกรรมหลังการซื้อนักเรียนจะมีการบอกตอสินคา

ที่ซื้อมาไมวาจะพึงพอใจหรือไม โดยผานสังคมออนไลน  ซึ่งอาจเปนไปไดวาวัยรุนในยุคปจจุบันมีการ

สื่อสารเปนไปอยางไรพรมแดน มีการเขาถึงโลกของอินเตอรเน็ตซึ่งมีการสืบคนขอมูลไดงาย ใชเวลา

อยางรวดเร็ว โดยไมตองเสียเวลาในการเดินหาสินคาที่ตองการ สามารถรับรูขอมูลเกี่ยวกับสินคาได

จากผูที่ใชสินคาที่ตองการจากบุคคลหลายกลุม มีความสะดวกในการซื้อสินคา และมีสินคาหลาก 

หลายสามารถเลือกไดตามที่ตองการ   

 การซื้อสินคาของนักเรียนจะมีราคาที่แตกตางกัน แตจะพบวานักเรียนบางคนซื้อสินคาใน

ราคาที่สูงไดอาจเน่ืองจากผูผลิตใชกลยุทธตางๆ เพื่อสรางแรงจูงใจในการบริโภคประกอบกับความ

เจริญกาวหนาในดานการติดตอสื่อสารตางๆ ทําใหกลุมวัยรุนสามารถรับรูขาวสารไดอยางรวดเร็ว ฉับ

ไวในโลกไรพรมแดน ซึ่งมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งจากการที่พอแมในยุคปจจุบันมี

แนวความคิดที่ทันสมัย  มีรายไดสูงข้ึนแตมีเวลาใหลูกนอยลง  จึงพยายามทดแทนโดยการใหเงินเพื่อ

ใชจายมากข้ึนจึงเปนการเปดโอกาสใหลูกมีบทบาทในการเลือกซื้อสิ่งของดวยตนเองเพ่ิมข้ึน ซึงถือเปน

ชองทางที่ทําใหผูประกอบการผลิตสินคาใหตรงกับความตองการและสามารถต้ังราคาที่สูงได 

 นอกจากน้ีการท่ีโรงเรียนต้ังอยูในเขตปริมณฑล ซึ่งติดกับกรุงเทพมหานครอาจเปนไปไดวาทาํ

ใหนักเรียนบางสวนที่เขาไปเรียนพิเศษในกรุงเทพมหานคร  แลวพบวานักเรียนในกรุงเทพมหานครมี

การใชสินคาที่เปนสินคาประเภทเทคโนโลยี เชนโทรศัพทมือถือ จึงทําใหนักเรียนเกิดความตองการท่ี

จะเปนที่ยอมรับในสังคม  ตองการการรวมกลุม  ตองการใหเพื่อนยอมรับ และเกิดความตองการมี

เหมือนเพ่ือน  จึงทําใหสินคาประเภทเทคโนโลยีไดรับความนิยมในการซื้อเปนของขวัญเพื่อใหเปน

รางวัลแกตนเอง 

ขอเสนอแนะ  
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
      จากการวิจัยพบวา  นักเรียนสวนใหญเลือกซื้อสินคาในการใหรางวัลแกตนเองตามความ

พึงพอใจ  ตามความนิยม  ตามความตองการขณะน้ัน  และตามอารมณมากกวาการใหรางวัลแก
ตนเองจากการต้ังเปาหมาย  ในดานการประสบความสําเร็จแกชีวิตและการเรียน  ดังน้ันจึงควร
กระตุนใหนักเรียนสรางแรงจูงใจและต้ังเปาหมายโดยมีรางวัลเปนแรงผลักดันใหเกิดความพยายาม  
ความทะเยอทะยาน และกระตือรือรนเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวเพื่อใหไดรางวัลมา  และ
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ผูประกอบการควรผลิตสินคาตามความตองการ  ตามกระแสนิยม  และควรเพิ่มชองทางสื่อสารแก
ลูกคาเพิ่มมากข้ึน เชน การสรางเว็บไซดเพื่อดึงดูดลูกคาใหเขาถึงสินคามากย่ิงข้ึน 

ดานผูปกครองควรมีการใหรางวัลเพื่อตอบแทนในดานผลการเรียนที่ดีข้ึนของนักเรียน 
เน่ืองจากวัยรุนเปนวัยที่ตองการมีอนาคต ตองการมีความสําเร็จ  วัยรุนเปนวัยที่เริ่มสนใจอาชีพตางๆ 
อยากรับผิดชอบ อยากพึ่งตนเอง  มีจุดหมายในอนาคต มีการวางแผนวาเมื่อสําเร็จการศึกษาในช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายแลวมีความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา เพื่อประกอบอาชีพที่ตองการ 
ดังน้ันเมื่อผูปกครองมีการกําหนดรางวัลก็จะเปนการสรางแรงกระตุนใหนักเรียนเกิดความพยายาม  
ความปรารถนา  ความทะเยอทะยานและมีความกระตือรือรน  เพ่ือใหไดสิ่งของน้ัน เปนการกําหนด
จุดมุงหมายที่แนนอนใหกับนักเรียน    ซึ่งจะทําใหไปถึงจุดมุงหมายที่กําหนดได  และเพ่ือใหไดรางวัล
มาเปนการแลกเปลี่ยนระหวางเปาหมายกับผลสําเร็จ  เปนการต้ังเงื่อนไขหากมีรางวัลตอบแทนจะ
เรียนไดตามเปาหมายและประสบผลสําเร็จอยางรวดเร็ว 

ดานโรงเรียนควรมีการต้ังรางวัลใหกับนักเรียนเพ่ือเปนแรงจูงใจในการเรียน  ซึ่งนักเรียนอยู
ในชวงวัยรุนตองการเปนที่ยอมรับในสังคม ไดรับคําชมเชย มีช่ือเสียง ทําใหนักเรียนเกิดความพยายาม 
ความต้ังใจและการแขงขันกันดานการเรียนทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  ซึ่งเปนผลดีตอทาง
โรงเรียนเน่ืองจากนักเรียนดังกลาวสามารถสรางช่ือเสียงใหกับโรงเรียน 

ดานผูประกอบการซึ่งตองการจําหนายสินคาใหกับกลุมวัยรุนควรมีการวางแผนการตลาดและ
จําหนายสินคาทางอินเตอรเน็ต เน่ืองจากวัยรุนมีการเขาถึงสินคาในระบบอินเตอรเน็ต แบบการขาย
ของออนไลน และมีการตัดสินใจซื้อของโดยการอานความคิดเห็นหรือบล็อก ผูประกอบการควรมีการ
ขายสินคาในชวงที่นักเรียนมีการสอบวัดผลการเรียนเน่ืองจากหลังจากการสอบวัดผลการเรียนแลว
นักเรียนมีการตอบแทนหรือปลอบใจตนเองโดยการใหรางวัลแกตนเอง  เชนการไปชมภาพยนตร 
ดังน้ันผูสรางภาพยนตรควรวางแผนการออกฉายภาพยนตรแนวที่วัยรุนสนใจหลังการสอบวัดผลการ
เรียน 

สําหรับสินคาที่ไดรับความนิยมในกลุมของนักเรียนในชวงวัยรุนคือสินคาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
โดยเฉพาะโทรศัพทมือถือ ซึ่งเปนสินคาที่นักเรียนตองการเพื่อใชเปนรางวัลใหแกตนเอง ดังน้ันหาก
ผูประกอบการผลิตโทรศัพทมือถือที่ตรงกับความตองการของนักเรียน เชน แอพพลิเคช่ันที่รองรับกับ
ความตองการในกลุมนักเรียนแลว  อาจเปนไปไดวาจะสามารถจําหนายไดทั้งโทรศัพทมือถือ และ 
แอพพลิเคช่ัน 

 
2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป  

2.1  ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบเกี่ยวกับการใหความหมาย  ที่มาของความหมาย
และกระบวนการเลือกซื้อสินคาเพื่อใหรางวัลแกตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนหรือมี
การศึกษานักเรียนในโรงเรียนอื่น ๆ 
       2.2  ควรมีการทําวิจัยการใหความหมาย ที่มาของความหมายและกระบวนการเลือกซื้อ 
สินคาเพื่อใหรางวัลแกตนเองในบุคคลกลุมอื่น เชน บุคคลในอาชีพตาง ๆ เปนตน 
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แนวคําถามในการวิจัย 

 
ขอมูลสวนตัว 

1. นักเรียนช่ืออะไรคะ 
2. อายุเทาไหรคะ 
3. นักเรียนเรียนอยูช้ันอะไรคะ 

 
คําถามในการวิจัย 

1. คิดวาการใหรางวัลแกตนเองคืออะไร 
2. ทําไมจึงใหความหมายแบบดังกลาว 
3. ข้ันตอนในการใหรางวัลแกตนเองมีข้ันตอนอยาไร 
4. ในการเลือกของที่จะเปนรางวัลแกตนเองสืบคนขอมลูจากแหลงใด 
5. ขอมูลที่ไดจากการสบืคนขอมูลไปใชประโยชนอยางไร 
6. มีกระบวนการซื้อของที่ตองการอยางไร 
7. หลงัจากที่ไดรางวัลที่ตนเองตองการแลว รูสึกอยางไร 
8. นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหรางวัลแกตนเองหรือไม ถามีคือ 
9. ใหรางวัลแกตนเองในโอกาสไหน 
10. ใชเงินจากไหนในการซือ้ของใหตนเอง 
11. พิจารณาอยางไร 
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บทสัมภาษณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ  แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  อายุ 15 – 19 ป 
 
ช่ือ  ณัฐณิชา  อยูเย็น   อายุ 15 ป    กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
 “หนูเคยซื้อของช้ินใหญสุด คือ บัตรคอนเสิรตของศิลปนเกาหลี  ราคา 4,500 บาทดวยเงิน
ของตัวเองคะ  เปนคอนเสิรตครบรอบ 5 ปเคาคะ  แลวเคามาเมืองไทย  หนูชอบมาก  ก็เลยอยากไป  
ก็เลยเก็บตังคอยางเดียวเลย  คลั่งมากเลยคะอาจารยไดไปก็ดีใจสุดๆ เลยคะ  หนูชอบซื้อหนังสือนิยาย
หรือหนังสือเรียนใหเปนของขวัญวันเกิดใหกับตัวเอง  ที่ซื้อใหตนเองเพราะไมคอยมีคนซื้อของขวัญวัน
เกิดให  ก็เลยซื้อใหตัวเอง  หนูจะเก็บตังคซื้อของขวัญวันเกิดใหกับตัวเองอยูแลวทุกปคะ  ก็ต้ังเปา
ใหกับตัวเองทุกปคะ  พอปน้ีก็คิดวาอยากไดของขวัญอะไร  แลวก็มาดูวาอยากไดอะไรมากที่สุด  ก็เก็บ
ตังคซื้อเลย  ที่หนูตองต้ังเปาก็คือมีของที่อยากไดเยอะ ก็ตองมาดูวาอยากไดอะไรมากที่สุด  ก็เลยเก็บ
ตังคซื้อ  ถาไมต้ังเปาไวก็ไมซื้อ  เรื่องการเรียนหนูก็ซื้อหนังสือเรียนคะใหในวันเกิดตัวเอง ก็ดูเน้ือหาคะ
วาตรงกับที่เราเรียนมั๊ย  ก็ดูเพื่อนๆ วาเคาซื้ออะไรมาบาง  แลวก็เปดดูสารบัญเน้ือหาถาตรงกับที่เรา
เรียนก็ซื้อมา  หนูคิดวาการใหรางวัลแกตนเอง ก็ภูมิใจคะ  เวลาถึงเปาหมายที่ซื้อของรางวัลใหตนเอง 
มีความสุขมากเลยคะ  ที่คิดแบบน้ีเพราะเปนคนทํางานอยางจริงจังหนะคะ  อยากไดอะไรที่ทําให
ตัวเองผอนคลายมีความสุขบาง  ทําอะไรจริงจังตลอดก็เลยตองซื้อของใหตัวเอง  ปลอบใจตัวเองคะ” 
 
ช่ือ  เนตรนภา  เครือภักดี   อายุ 15 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
 “หนูไมเคยซื้อของใหตัวเอง  ของที่ไดมาสวนใหญก็เพื่อนซื้อใหคะ  แตที่หนูซื้อสวนใหญก็พวก
เสื้อผาคะ เพราะหนูชอบแตงตัว  แบบชอบใหมีอะไรมากมายเขามาในชีวิต  แบบชอบหา
เครื่องประดับอะไรมาแตงตัวตลอด  แตก็คือไปเล็งไวกอนคือวาอยากไดช้ินไหน  เทาไหร  จะไดเก็บ
ตังคซื้อคะ  แตหนูจะอัพเทรนดตลอด  เลือกเพราะมันเปนแนวของเราคะ  จะซื้อเฉพาะที่เปนแนวของ
เราเทาน้ัน  หนูดูจากเน็ตคะ ดูแบบพวกไอดอลท่ีหนูชอบตามเน็ตตางๆ คะ  หนูชอบสุนันทา  เดวา 
เน็ตไอดอลคะ  เวลาซื้อไมข้ึนอยูกับโอกาสคะ” 
 
ช่ือ  กานต  ศิริปกะ   อายุ 16 ป    กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
 “ผมซื้อกีตารตัวแรกใหตัวเอง  ภูมิใจสุดๆ เพราะมีคนชวนใหผมเลนกีตาร  ผมข้ีเกียจยืมคน
อื่นเลนก็เลยซื้อมา  แตก็คิดอยูพักนึง  ตอนแรกก็มีเงินเก็บอยูบาง ก็เก็บสักพักนึงแลวก็ซื้อมา  การซื้อ
ของผมซื้อตามความตองการ เพราะบางอยางถาเราซื้อมาแลวไมไดใชมันเปลืองตังคครับ  เก็บไวซื้อ
ของตอนจําเปนดีกวา  ตอนซื้อกีตารผมเลือกที่จับถนัดมือ  เสียงดี  ไมตองแพงมากกอนซื้อก็ตองดูตังค
ของตัวเองกอนฮะ วาพอเปลา แลวไปดูที่รานก็ซื้อมา ย่ีหอ Dream การใหรางวัลแกตนเอง ก็ยังไงหละ 
ก็เวลาที่เราอานหนังสือสอบแลวเราต้ังใจอาน แลวหลังจากสอบแลวก็ซื้อขนมใหตนเองเปนการผอน
คลายใหตัวเอง  ที่ผมซื้อขนมเพราะของหวานทําใหผมหายเครียดครับ” 
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ช่ือ  ปนัดดา  ตาวง   อายุ 15 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
 “หนูเคยซื้อของขวัญวันเกิดใหตัวเองคะ  ซื้ออูคูเลเลคะ คือชอบคะ  อยากเลนดนตรีสักช้ินนึง
ก็เลยเก็บเงิน  พอวันเกิดญาติๆ ก็ใหตังคครบพอดี  ก็เลยซื้อเลย  ซื้ออูคูเลเลเพราะมันนารักดี เสียง
เพราะดี  เวลาซื้อเราก็เลือกที่ถนัดมือ  เสียงดีเราชอบ  ตอนไปซื้อไปกับเพื่อนก็ใหเพื่อนชวยดูวาเรา
เลนอันน้ีเหมาะมั๊ย ตัวน้ี ไซดน้ี  พอไดตังคครบในวันเกิดก็เลยซื้อเลย  ตอนน้ันพอดีเปนงานเปดตัว 
อูคูเลเลและเปนวันสุดทายก็เลยซื้อมา  การใหรางวัลแกตนเอง หนูคิดวามันเหมือนเปนการใหรางวัล
แกตัวเอง  ใหเราทําอยางน้ีสําเร็จ ใหของขวัญตัวเองก็เหมือนกับใหกําลังใจตัวเองที่จะทําสิ่งน้ีตอไป  
หนูใหของขวัญตนเองวันเกิด เพราะไมคอยมีคนใหคะและไมคอยมีโอกาสให คือ หน่ึงปก็มีครั้งเดียว ก็
เลยซื้อของขวัญใหตนเอง  ก็คิดวามันเปนรางวัลของตัวเองนะคะ ทําใหเรานับถือตนเอง เพื่อมั่นใจใน
ตนเอง  ก็คิดวาเรามีคุณคา” 
 
ช่ือ  ธนวุฒิ  คําปาเครือ   อายุ 16 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
 “ผมเคยซื้อโทรศัพทใหตัวเอง คือเงินเก็บตัวเองสวนหน่ึง แมชวยออกสวนหน่ึง  ที่ซื้อเพราะ
อยากไดต้ังแต ม.๑ พอ ม.๓ เก็บตังคไดก็เลยซื้อ  ผมไปซื้อหลังจากเกรดออกครับ ก็แบบทําใหตัวเอง
ครับ  พอเกรดออกแลวมันดีก็บอกแมครับวาอยากได  และเกรดก็ดีครับ  ผมดูคุณสมบัติมันดวย  ดูที่
ตัวเองอยากได ดูจากเน็ตดวย  ถามเพื่อนและก็ถามพนักงานแตก็ตัดสินใจจากบานแลว  ผมวาถาเรา
ซื้อของที่เราอยากได โดยเราต้ังเปาไวกอนแลว เราก็จะมีกําลังใจที่อยากจะทํามัน  ผมคิดวา การให
รางวัลแกตนเองแบบก็ของที่เราอยากได  โดยเราต้ังเปาไวแลวเราก็จะมีกําลังใจทําสิ่งที่เราอยากทํา
ครับ  ไดของมาแลวรูสึกดีใจครับ” 
 
ช่ือ  นริสรา  นงคราญ   อายุ 16 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
 “หนูเคยแบบเคยแตงรูปไปลางเองมาติดหอง เปนรูปไอดอลเกาหลี  ที่ภูมิใจเพราะไมไดไปซื้อ
คะ  เรียนรูและทําข้ึนมาเองไปลางเองแลวก็มาใสกรอบ  ตอนทําก็สนุกดี  ต่ืนเตนวาถาเคาเห็นเคาจะ
ชอบมั๊ย  แตช้ินสองหนูทําไวนิล  หนูไมเคยต้ังเปาในการเรียน ไมซีเรียส  แตเครียดเรื่องเพ่ือน  ก็จะคุย
โทรศัพทกับเพื่อน  หนูอยากไปคอนเสิรตเด่ียวครั้งแรกที่เมืองไทย แตดูว่ีแววแลวไมนาจะมี  หนูคิดวา 
การใหรางวัลแกตนเอง เหมือนเปนการตอบแทนตอนที่เราเหน่ือย  ทํางานเก็บเงินแลวเราไดเอาเงิน
ตรงน้ีไปใชกับสิ่งที่เราชอบ  เราก็มีความสุข ก็เหมือนกับเปนรางวัลคะ” 
 
ช่ือ  นัฐวุฒิ  กิจโสภา   อายุ 15 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
 “ผมเคยซื้อโทรศัพทใหตัวเองครับ  ก็คืออยากไดก็เลยซื้อดวยเงินของตัวเองครับ เมื่อ 2 ปที่
แลว เพราะไมเคยมีมากอน  ผมไมเคยซื้อของขวัญวันเกิดใหตนเองครับ  ตอนซื้อโทรศัพทก็ไปปรึกษา
พี่ครับ  แลวเคาก็ใหเลือกดูรุนในเว็ปไซด  อยากไดรุนไหน ก็ไปที่รานก็ซื้อเลย  ผมคิดวาเปนรางวัลแก
ตนเอง เรื่องที่ทําใหเก็บเงินครับ  และถาอยากไดก็เก็บเงินทําใหเรามีความสุขครับ” 
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ช่ือ  กิตติศักด์ิ  สุขโข   อายุ 16 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
 “ผมซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร เพื่ออัพเกรดคอมฯใหสูงข้ึน  เวลาซื้อดูไปกอน  ไมข้ึนอยูกับ
โอกาสหรืออารมณ  ต้ังเปาไววาจะเขามหิดล  คิดวาถาเขาไดก็จะซื้อโนตบคหรือมหา’ลัยอื่นๆ ก็ได ก็
จะซื้อโนตบุค  และผมวาการใหรางวัลแกตนเอง คือการทําใหเราภูมิใจครับ” 
 
ช่ือ  ปนกมล  ยอดศรีคํา   อายุ 16 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
 “หนูเคยซื้อนิยายใหกับตัวเองคะ  อยากไดก็ซื้อ  เอาไวอานตอนทําการบานเสร็จคะ  ไมเคย
ซื้อในวันพิเศษ  ไมเคยต้ังเปาหมายในการเรียน  สวนใหญหนูชอบซื้อเสื้อผา  หนูจะซื้อเมื่ออยากได  
พอเห็นชอบก็ซื้อคะ” 
 
ช่ือ  ภัทราภรณ หิรัญนันท   อายุ 16 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
 “หนูเคยซื้อกระตายในวันเกดิใหตัวเองคะ  พอไดก็รูสึกภูมิใจ  พอเคามีลูก ทําใหเรารูสึกวา  
เราซื้อเคามา เราดูแลเคาได  เก็บตังคซื้อเอง แตจริงๆ หนูอยากไดหมาแตเลี้ยงไมไดคะ  ของอื่นๆ ก็
คือพอเจอก็ซื้อเลย  พวกตุกตา  นิยาย ดูจากเว็ปมันจะมีเรื่องยอ  อานแลวชอบก็ซื้อมาคะ  การให
รางวัลแกตนเอง หนูคิดวาก็ แบบวาเปนการที่ตัวเองทําอะไรดีข้ึนแลวก็เปนรางวัลใหตัวเองคะ” 
 
ช่ือ  รัชนีญา  เอาเจริญ   อายุ 16 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

“หนูเคยซื้อของใหตนเองเวลาที่เราภูมิใจ  ที่ภูมิใจสุดๆ คือตอนสอบเขา ม.4 คะ  ตอนแรกคือ
สอบเขาไมได  แตพออีกรอบสอบเขาไดก็ดีใจสุดๆ เลย  ก็เลยซื้อนาฬิกา หนูไมไดต้ังเปาไว  คือตอน
แรกอยากไดอยูแลวแตยังไมมีโอกาสซื้อ  พอมีโอกาสก็เลยซื้อ  หนูใชเงินตัวเองซื้อคะ  ซื้อเปน
ของขวัญใหตัวเองตอนสอบเขา ม.4 ได  ซื้อเพราะลายมันสวยดี  ไปที่ราน ชอบลายก็เลยซื้อมาเลย  
ตอนไดดีใจมาก ดีใจที่สอบไดแลวไดนาฬิกา  ตอนเครียดหนูก็น่ังทบทวนตัวเองอยูบานแลวก็ใหพี่สาว
ติวให  แลวก็พยายามเต็มที่เลย  หนูคิดวา  การใหรางวัลแกตนเอง ก็คือตอนแรกเครียดวาสอบไมได  
แตก็กลับมาพยายามและต้ังใจอานหนังสือเพิ่มแลวก็สอบได ก็เลยซื้อของขวัญใหตนเอง  วาตัวเองทํา
ไดแลว  แลวก็จะไดไมโดนกดดันจากคนอื่นอีก  หนูไมเคยซื้อของใหตนเองในวันเกิดหรือวันปใหม  จะ
ซื้อก็ตอเมื่อทําอะไรใหตัวเองภูมิใจมากๆ  ต้ังเปาไววาถาไดเกรดดีข้ึน จะซื้อนาฬิกาใหตัวเองอีก  ที่ต้ัง
เปาก็เพราะอยากใหเกรดดีกวาเดิม  จะไดพยายามมากกวาเดิม” 
 
ช่ือ  สุธิณี  อากาศฤกษ   อายุ 15 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
 “หนูเคยซื้อเครทโทรศัพท ย่ีหอคูเปอร  ซื้อเพราะอยากได  ก็ใหเพื่อนไปชวยเลือกดวย  พอ
ไปที่รานชอบ เพื่อนบอกวาดี ก็ซื้อเลยคะ  เคยต้ังเปาเรื่องเรียนวาถาไดเกรดดีกวาเดิม คือ 3 ข้ึนไป ถา
ไดแมจะซื้อตุกตาหมาให  คือหนูชอบตุกตาหมามากคะ  หนูคิดวาการใหรางวัลแกตนเอง ก็เหมือนกับ
แลกเปลี่ยนกัน คือใหเกรดแม แลวแมก็ใหของ  คือการทําใหเราภูมิใจคะ” 
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ช่ือ  อําพล  แสนสรีย   อายุ 16 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “ผมซื้อหุนโมเดลใหตัวเองครับ  เห็นแลวมันสวยดี  มันมีตังคดวย ตัวที่ชอบดวยครับ ก็เลยซื้อ  
พอไดมาก็ดีใจ  ก็เลนครับ” 
 
ช่ือ  รติรัตน  ศรีเกษม   อายุ 15 ป    กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “หนูเคยซื้อเสื้อผา  กระเปา  พอเห็นอยากไดก็ซื้อ  บางทีก็ต้ังเปาไวแลว  แตไปดูกอนถาไมมี
ตังคก็กลับมา  พอมีตังคก็ไปซื้อ  ซื้อไดแลวก็ดีใจตอนใสก็ภูมิใจ  ตอนอารมณดีหนูชอบชอปปง เพราะ
เรามีความสุข  แตก็ไมซื้อมากกวาปกติ  อารมณเสียจะอยูกับเพือ่นมากกวา” 

 
ช่ือ จิรประภา  ไพยการ   อายุ 16 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

“หนูไมรูจักการใหรางวัลแกตนเองเลยคะ  มีแตคนอื่นใหรางวัล แตหนูเคยซื้อของปลอบใจ
ตนเองนะคะ  พวกของกินทุกอยางเลยเมื่อหนูซื้อแลวรูสึกวาน่ีแหละที่เราอยากไดมานาน  โดยเฉพาะ
เรื่องความรัก ตอนอกหักคะ  เวลาหนูไมสบายใจเคยซื้อของปลอบใจตนเอง  โดยเฉพาะของกินทุก
อยางเลย  โดยเฉพาะชอกโกแลตเพราะเคยฟงอาจารยพูดวา  กินชอกโกแลตแลวจะหลั่งสารเอนโดฟน  
หนูก็กิน กิน กิน  และอีกอยางคือหวานและก็อรอยดวยคะ  เมื่อไดกินแลวรูสึกดีข้ึนมากเลยคะ  จะซื้อ
ตอนเสียใจ  ตอนดีใจก็จะอยูกับสิ่งที่เราดีใจ ไมสนใจรอบขาง  หนูเคยดูจากอินเตอรเน็ตเกี่ยวกับ
อาหารอีสานคะ  เห็นแลวมันเปรี้ยวปากและเมื่อกินแลวรูสึกดีข้ึนสักพักหน่ึงแลวก็กลับมาเปนอีก  แต
ถาจะใหหายก็ตองอยูกับเพื่อนคะ  การใหรางวัลแกตนเองหนูคิดวาเปนสิ่งที่นายินดีคะ    หนูไดเงิน
จากพอ-แม แลวเอามาซื้อ  นอกจากของกินแลวหนูยังมีการซื้อเสื้อผา  เครื่องประดับ  เมื่อถึงวัน
สําคัญ เชน วันข้ึนปใหม  ของขวัญช้ินใหญสุดที่หนูเคยซื้อใหตนเอง คือ โทรศัพทมือถือคะ  หนูดูจาก
อินเตอรเน็ต  ถามเพื่อน  ถามผูรูทางอินเตอรเน็ต  และไปโพสตถามแลวก็จะเอาความคิดเห็นของ
เพื่อนทางอินเตอรเน็ตมาอาน  มาคิด  วิเคราะหวาจะเอารุนน้ีมั๊ยหรือจะเปลี่ยนอะไรอยางงี้หนะคะ  
แตจริงๆ ก็มีอยูในใจแลว  หนูใชเงินสวนใหญจากพอ-แม และก็ตังคเก็บดวย  เวลาขอเงินซื้อของจาก
พอ-แม ก็จะมีขอตกลงวา  จะซื้อใหไดมั๊ยในวันสําคัญหรือถาไดเกรดดีๆ อะไรอยางงี้คะ  แมจะบอก
ดูกอน ๆ แตสุดทายก็ตามใจอยูดีถึงแมจะบอกวาเปลืองตังค” 
 
ช่ือ  ดวงฤทัย  จงเทพ   อายุ 16 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
  “การใหรางวัลแกตนเองในความคิดของหนูนะคะ  หนูคิดวาคือเวลาหนูเศราใจหรือดีใจเน่ีย 
เหมือนเปนการปลอบใจตนเอง  เวลาที่เราเสียใจก็โอเคเหมือนปลอบใจตนเองวา เออ อยางนอยเราก็
อยูกับตัวเรา หรือสมมติวาไมมีเพื่อนเราก็อยูกับตัวเองและของที่เราชอบเปนการปลอบใจตนเอง  แต
ถาดีใจก็คือโอเค  ถาหนูไดเกรดดี  หนูดีใจ ก็โอเค มันเปนตัวหนูที่หนูทํามาไดเกรดดี  หนูก็จะซื้อ
ของขวัญใหตัวเอง  หนูเคยใหรางวัลแกตนเองอยางพวกเครื่องประดับ หรือพวกตุกตา สวนมากเปน
เงินของตัวเองคะแตถาไมพอก็ขอพอ-แมบาง  หนูเคยมีการคิดต้ังเปาหมายไวลวงหนาวาอยากไดอะไร
และหนูก็จะไมไปซื้อกอน โดยของที่หนูจะซื้อไมไดคํานึงวาหนูอยากได  แตหนูคํานึงวาเอามาแลวใช
ประโยชนอะไร  มีความจําเปนอะไรตองใชแลวถาเราไดของสิ่งน้ีมาแลว  เราจะรูสึกวามันดีข้ึนมั๊ย  ที่
ผานมาเมื่อหนูซื้อของใหตนเองแลวรูสึกดีคะ แตก็ไมนานและก็ไมไดใหตนเองบอยๆ เชน ถาหนูชอบ
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เสื้อผาหรือชุด โอเค เสื้อผาน้ีมันสวยดีแตเมื่อซื้อมาก็ใชไดแปบเดียว  เมื่อซื้อมาแบบก็ตองทําใหรูสึกดี
ที่สุดหนะคะ  หนูมีการซื้อของใหตนเองในวันเกิด เพราะบางทีหนูไมไดใชตังคพอ-แมเลยในวันเกิด  
เพราะที่ผานมาคะ  หนูก็ไมไดอยากไดอะไรจากตังคพอ-แมเลยคะ  แบบเรารูวาเราเปนลูก  แคอยาก
ใหพอแมภูมิใจแคน้ีก็พอคะ  แตหนูก็ซื้อตุกตาไขลานใหตนเองเพราะหนูชอบคะ แบบมันมีเสียงดนตรี
คะ  พอหนูฟงแลวนอนไปดวยเน่ียแลวรูสึกสบายใจ  หนูคิดวาการใหรางวัลแกตนเองเปนสิ่งที่ดีนะคะ  
แตมันก็แบบเปนการใหรางวัลแกตนเองในชวงเวลาที่รูสึกตรงน้ัน  ไมวาดีหรือเศราคะ  แตก็รูสึกดีคะ  
เวลาหนูเลือกซื้อหนูดูจากเน็ตหรือไมก็เวลาไปหางก็เห็นวานารักก็ซื้อมา  เลือกรูปแบบตุกตาที่เรา
ชอบหนะคะ  อยางหนูชอบตัวการตูน เชน หนูชอบมิกกี้เมาสอยางเงี้ย  หนูไปดู เออ มันโอเคอยางงี้  
และดูสภาพการไขลานของมันดวยคะ  ตอนดีใจหนูไมคอยไดซื้อของขวัญใหตนเองสวนใหญจะไปกับ
เพื่อนมากกวา จะอยูกับเพื่อน  ตอนเสียใจซื้อพวกตุกตา  สวนใหญเสียใจเรื่องเรียนเวลาสอบ  เรารูสึก
วาอานหนังสือไมเต็มที่ พอสอบก็รูสึกไมดี  เชน พอสอบแลวเรารูสึกไมดี  วันตอมาก็จะซื้อ  แตก็ไม
เปนทุกครั้ง  จะซื้อเปนบางครั้งคะ  แตบางครั้งถาเสียใจจะอยูกับตัวเองมากกวาจะไมคอยไดไปซื้อ
ของ” 
 
ช่ือ  ระพีพัฒน  แกวดวงเทียน   อายุ 17 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
  “การใหรางวัลแกตนเอง ถาในความคิดของหนูก็คือ การทําใหตนเองมีความสุขและก็ดีใจ แค
น้ัน แคชวงระยะเวลาหน่ึง  ที่หนูใหรางวัลแกตนเอง เพราะรางวัลไมไดมีมาตลอด  หนูเคยซื้อของเปน
รางวัลแกตนเองเปน Blackberry (BB) คะ  ซื้อตอนหนูอยู ม.4 ตอนสอบเสร็จคะ  หนูซื้อเพราะหนู
อยากได  ก็ขอยาแลวบอกคนที่บานวาตองเอาอันน้ีใหได  แตเคาบอกวาจะไมออกตังคให  หนูก็คิดไว
ถาสอบเสร็จจะเอาใหไดทั้งที่ผลการเรียนยังไมออก  แตหนูมั่นใจคะวาผลการเรียนหนูตองดี  ที่หนู
อยากได BB  เพราะมันเลนเกมได แชตได ดูทีวีได เลนเกมได หนูดูจากโฆษณาในเน็ตและกอ
เพื่อนหนะคะ  และชวงน้ันเพื่อนก็ใชเยอะ  มันก็เหมือนกระแสนิยมแหละคะอาจารย แตก็ปกวานะคะ
ที่อยากไดและก็ยังอยากไดอยูก็เลยซื้อ   เวลาเลือกซื้อหนูก็หาวารุนไหนถูกสุด และก็มันดี ดูจากเน็ต
คะและถามเพื่อนดวยคะเพราะเพ่ือนที่สนิมกันเคาใชอยูและเรากอเลนของเคาอยู ก็เลยซื้อ  โดยใชเงิน
จองตนเองคะ (น่ีคือช้ินใหญสุด  รองลงมาก็นาฬิกา เพราะอยากไดมีนาฬิกาใสโดยต้ังเปาหมายไววา 
ถาเรียนพิเศษคอรสน้ีจบจะตองไดคะเพราะเก็บตังคอยูคะ ไมไดมีโอกาสพิเศษอะไร  เหตุผลที่หนู
อยากไดนาฬิกาก็เพราะเวลาไปเรียนมันเครียดไงคะอาจารย  แลวไปเรียนก็เห็นคนอื่นเคามีเราก็อยาก
มี  อยากใสนาฬิกาบางอะไรอยางเงี้ยคะ  คือวาชวงเรียนไมมีเวลาไปเดินดู  ก็เลยรอใหจบคอรสกอน  
แตเราก็ดูไววา เราอยากไดเรือนน้ี รุนน้ี  แตตองเรียนใหจบคอรสกอนเพราะเก็บตังคอยูคะ  นาฬิกา
หนูซื้อที่เซ็นจูรี่เพราะอยูใกลที่เรียน  โดยหนูเลือกจากหลายๆ คนที่เคาใส  หนูเลือกย่ีหอ CASIO  
เพื่อนใสเยอะคะ  รูปแบบก็อยากไดประมาณน้ีหนะคะอาจารยเพราะเห็นเด็กเตรียมฯ เคาใส  ก็คิดวา
เคาใสแลวตองเทหแนๆ ไปหาขอมูลในเน็ตดวยคะ  และคิดจะซื้อในเน็ตดวยคะ แตมันแพงคะเพราะ
ตองเสียคาบริการ  เวลาเสียใจไมเคยซื้อคะ ไมมีอารมณ  เวลาดีใจ เราก็คิดไงคะวาเราอยากไดอะไร 
ใชมั๊ยคะอาจารย  เราก็จะซื้ออยางน้ัน  เวลาที่เราดีใจหนะคะ เราก็มีความสุขใชไหมคะอาจารย  เราก็
จะคิดไปเรื่อยหนะคะ  แบบเรามีความสุข เราเลนอินเตอรเน็ตไปเรื่อยๆ อยางเงี๊ยะใชมั๊ยคะ  พอเราไป
เจอในเน็ต เราก็คิดวาตัวน้ีตองใช  หนูจะฝงใจวาถามันใชก็จะใชไปเรื่อยๆ ถายังไมเบื่อก็จะใชไปเรื่อยๆ  
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ในวันสําคัญอยางในวันเกิด คือซื้อรองเทาผาใบสีนํ้าตาล ที่ซื้อก็เพราะมันเปนวันเกิดไงคะอาจารย 
เพราะเราไดตังคในวันเกิดแลวเราก็ซื้อในวันเกิดไงคะ  ซึ่งไดต้ังเปาหมายไวแลววาวันเกิดปน้ีถาไดเงิน
จะซื้อรองเทา  เวลาหนูเลือกซื้อของ  ใชความรูสึก  เหตุผลดวย เชน BB นะคะ คือรุนเกาใช i-mobile 
นะคะแบบรัดหนังยางแลว  สวนนาฬิกากับรองเทาใชมั๊ยคะมันก็ใสไดต้ังนาน ไมใชวันสองวัน  หนูคิด
วาการใหรางวัลแกตนเองดีคะ  ก็เวลาเราใหรางวัลแกตนเองแบบคําวารางวัลมันก็ดีอยูแลวคะอาจารย  
มันก็ดีที่ไดใหตนเอง  เราก็มีความสุขที่ไดใหรางวัลแกตนเองและภูมิใจเพราะเปนของที่ตัวเองทําเอง
และตัวเองไดเอง 

 
ช่ือ  วชิรญาณ  รุงมณีธรรมคุณ   อายุ 17 ป    กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “หนูเคยใหรางวัลแกตนเองสวนใหญเปนพวกเครื่องดนตรีมากกวา  ซื้อโดยไมตองมีโอกาส
พิเศษ คือไมตองเนนเน่ืองในโอกาสอะไร  คือเราอยากมีความสามารถพิเศษคะ  เราอยากทําอะไร
อะไรอยางงี้ได  เราเห็นคนอื่นเคาแลว โอย เกงจังเลย  เราอยากทําใหไดอยางน้ันบาง ก็ซื้อมาเลย ดู
จากอินเตอรเน็ต  พวกใน YouTube  มันจะมีพวกโชวเลนหนะคะ ก็เลย โอ เกงจังอยากเลนไดบาง  ก็
ดูๆ เก็บๆ ไว ดูที่เคาเลนไปเรื่อย  พอวันไหนก็ ปา ! เน่ียดูดิเลนโคตรเกง  อยากเลนไดมั่งอะ  ปาเลน
กีตารเปนปาสอนหนอยดิ  เคาก็บอก อยามาเอาดีเรื่องดนตรีพวกน้ีเลยโตเรียนไปก็หาเงินไมคอยได  
หนูก็เปดใหเคาดูไปเรื่อยๆ เคาก็บอก ชอบเหรอเคาก็พาไปเรียนดนตรี  เวลาซื้อก็คือออกครึ่งนึง  ปา
ครึ่งนึง  เปนความอยากไดไมมีโอกาสพิเศษ  เวลาที่หนูตัดสินใจเลือกซื้อ  ดูจากวาคนสวนใหญเคาใช  
ก็ดูย่ีหอที่เคานิยมใชกันดีดี  ก็ไปศึกษามากอนแลวคอยซื้อ  หนูเรียนไวโอลินและที่โรงเรียนที่สอนใช
ย่ีหอ Yamaha หนูก็เลยซื้อย่ีหอน้ี  เวลาเสียใจสวนมากก็นอนคิดไปเรื่อย  เวลาดีใจก็นอนคุยกับพอ-
แม ชอบข้ีโม  แตถาซื้อของใหตนเองสวนใหญพวกเสื้อ  นาฬิกา  สรอย แลวก็ซื้อดวยเงินคาขนมของ
ตนเอง  เวลาเลือกซื้อไมมีการวางเปาหมาย คือไปเดินกับเพื่อนเห็นถูกใจก็ซื้อเลย  หนูคิดวา การให
รางวัลแกตนเอง คือ การปลอบใจตนเองใหตัวเองทําสิ่งน้ันใหดีข้ึน ใหดีมากกวาน้ีคะ  การใหรางวัลแก
ตนเองก็ดีนะคะ  เปนความรูสึกดีแตสวนใหญไมคอยใหอะไรกับตนเอง  สวนมากจะไปทําบุญกับ
ครอบครัวมากกวา  แคน้ีก็รูสึกดีแลว  หนูชอบอยูกับครอบครัวมากกวา” 
 
ช่ือ  กัญญารัตน  อัปมะโท   อายุ 16 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “หนูคิดวาการใหรางวัลแกตนเอง คือ ใหเพื่อใหเรามีจุดมุงหมายมากข้ึนและก็ใหทําสิ่งๆ น้ัน 
ใหประสบความสําเร็จเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ   เวลาเศราสวนมากไมคิดวาจะใหอะไรกับตัวเอง  สวนใหญ
จะใหเมื่อเวลามีความสุขแคน้ันเอง  อยางเชน สอบไดอะไรอยางเงี๊ยะ  หนูเคยใหรางวัลตนเองโดยให
เสื้อ คือตอนน้ันไมตก แตไมซื้อทันทีก็กลับมาคิดกอนวา เออ! เราอยากไดจริงๆ หรือเปลานะ  พอได
เกรดมาแลวก็จะกลับมาคิดอีกทีวาจะซื้อมั๊ย คือแบบเปนคนลังเลหนะคะ  สวนใหญหนูซื้อจาก
อินเตอรเน็ตมากกวาไมคอยไดเดินตามรานหรือหางสรรพสินคา  โดยก็จะเขาเว็ปที่เปนของเกาหลี 
พวกเสื้อผา พวกครีมอะไรพวกเน๊ียะ  สวนมากศึกษาขอมูลเองจากเน็ต แลวก็เอามาบอกเพื่อน
มากกวาหรือบางที่ก็ซื้อเปนเซตมาลองดู  โดยพอผลการเรียนออกมาก็ซื้อเพราะน่ังดูจากเน็ตไวแลว  
เปาหมายสวนใหญก็เรื่องการเรียน ถาไดก็จะซื้อ  เคยคิดวาถาสอบเขามหาวิทยาลัยไดจะซื้อโนตบค 
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เองดวยเงินของตัวเอง ของ apple แตก็อาจมีขอปาบางถาเงินยังไมพอที่จะซื้อ เพราะจะเอามาใชกับ
สาขาที่จะเรียนดวย พวกกราฟฟกดีไซน  สวนเรื่องอื่นๆ ก็จะเปนพวกการเรียน เชนเคยคุยกับปาไววา
ถาผลการเรียนวิชาน้ีออก  ไปหาอะไรกินกันหรือไมก็ซื้อเคกมากินกัน  การใหรางวัลแกตนเอง หนูคิด
วาดีนะคะทําใหเรารูสึกวาครั้งหนาเราตองทําใหได  กําหนดเปาหมายไวชัดเจนใหมากย่ิงข้ึน  การให
รางวัลแกตนเองเปนความรูสึกวาถาเราไดอันน้ีนะ เราก็นาจะใหรางวัลแกตนเอง มันเหมือนทําใหเรา
รูสึกมีความสุข” 
 
ช่ือ  พิมพณภัทร  สรอยระยากลุ   อายุ 16 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “การซื้อของใหตนเองไมไดมีโอกาสพิเศษอะไร  แคอยากซื้อก็จะซื้อหรือถาสมมติเกรดดีก็
ไมไดซื้อ  สวนใหญก็ซื้อพวกของท่ีผูหญิงอยากไดหนะคะอาจารย  เวลาหนูเครียดก็จะอานนิยายรัก 
เพราะมันจะชวยผอนคลาย  แตถาไมเครียดก็จะอานหนังสือปกติ เรื่องที่อานก็ไปดูจากที่รานพอดู
หนาปกถาชอบก็จะซื้อพออานแลวรูสึกดีข้ึนแลวก็ลืมไปเลยคะ  ไมจําเปนตองอานหมดแตถาชอบก็จะ
อาน  หนูซื้อจากเงินที่พอ-แมใหคาขนม  ในวันเกิด  วันสําคัญ ก็ไมเคยซื้อของใหตนเองแตจะเก็บตังค
มากกวาเอาไวซื้อของใหพอ-แมในวันสําคัญ  หนูอยากเขาศิลปากร คณะศึกษาศาสตรคะ  ถาหนูเขาได
ก็อยากมีรถเปนของตนเอง  ซื้อโนตบุค  ซื้อโทรศัพทใหม หรืออะไรที่ตองใชหนะก็จะซื้อใหหมดเลย  
จะคอยๆ ทยอยซื้อถาอะไรจําเปนกอนก็จะซื้อกอน  แตจะซื้อโนตบุคกอนเปนอันดับแรกแลวอยางอื่น
ก็จะตามมา  ปกติหนูไมคอยมีเงินเก็บ เพราะพอ-แมจะใหเงินจํากัด แควันละ 80 บาท ซึ่งบางทีก็ไม
พอหนูเลยไมคอยมีเงินเก็บ  การใหรางวัลแกตนเองในความคิดหนู  คือถาสมมติหนูสอบเขา
มหาวิทยาลัยได หนูก็อยากพาตัวเองไปผอนคลายบาง ไปเที่ยวบางและก็ซื้อของที่อยากได  การให
รางวัลแกตนเองหนูคิดวาดีนะ  เปนการใหกําลังใจตนเองวาทําอยางน้ีแหละดีแลว” 

 
ช่ือ  นิติภูม ิ ทศพรทรงชัย   อายุ 16 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมธัยมศึกษาปที่ 5 
 “ผมเคยซื้อของใหตนเองครับ เน่ืองจากอยากไดดวย  อยากไดสวนตัวแลวก็อาจจะเปนได
เกรดอยางที่ต้ังเปาไวก็เลยขอใหแมซื้อให  ผมต้ังเปาไววาถาไดเกรดตามที่ ต้ั งเปาไว  แมจะซื้อ
โทรศัพทมือถือใหและก็ได  พอไดก็ดีใจครับมันเหมือนกับเราต้ังเปาไวแลวทําได เราก็ไดผลตอบแทน
กลับมา แลวเราก็ภูมิใจ  ผมมีซื้อเสื้อผา  รองเทา ดวยเงินของตัวเอง  หรือในวันสําคัญ หรือวันเกิดก็มี
การซื้อของใหตัวเองบาง เชน อยางวันเกิดถาอยากไดอะไรก็ไปซื้อ  เวลาเลือกซื้อ ผมดูจาก
อินเตอรเน็ต และก็ไปดูเครื่องจริง  ถาชอบก็ซื้อเลย  อาจจะถามพอ-แมวาสวยมั๊ย  และก็หาขอมูลวา
โทรศัพทที่สนใจ กลองกี่ลาน  รุนอะไร  พอไปที่รานเคาก็ถามวาสนใจรุนไหน  ก็บอกวาไปดูรุนน้ีมา
เคาก็อาจจะแนะนํารุนใหมมา  ผมคิดวา การใหรางวัลแกตนเอง คือการที่เราทําอะไรสําเร็จแลวเราได
ผลตอบแทนมา  มันก็เปนกําลังใจใหเราที่จะทําเปาหมายหนาใหดีย่ิงข้ึน” 
 
ช่ือ  ดวงชนก  เสนหวงศสกุล   อายุ 16 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “หนูไมเคยซื้อของใหตนเองคะ  แตเคยขอใหพอ-แมซื้อใหแตก็ไมเคยไดแตก็ไมผิดหวัง เฉยๆ 
คะ  หนูเคยต้ังเปาไวแลวขอพอ-แมแตก็ไมเคยได  ความภูมิใจที่สุดของหนู คือ ไดเกรดตอน ม.๑ แม
ซื้อแหวนให แตหนูก็รูสึกเฉยๆ เพราะหนูไมไดอยากไดแตถาไดก็ไมเปนไร  ตอนหนูเสียใจหนูก็รองไห 
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พอรองแลวก็รูสึกดี ไมเสียตังคดวย แลวก็จบทําใหม  ตอนดีใจก็ดูหนัง ดูทีวี เลนดนตรี(เปยโน) แมซื้อ
ให  เคยอยากไดขิมก็เลยตองเลนใหไดระดับนึง แลวเลนใหแมดู แมก็จะซื้อให  พอไดมาก็ดีใจเพราะ
เปนของสวนตัวและก็เคยอยากไดคียบอรดมากที่สุด  อยากไดก็เลยไปบอกพอ ก็เอาเงินเก็บมารวมกัน
แลวก็ยกกระปุกออมสินไปซื้อเลย ตอนน้ันดีใจสุดๆ  หนูคิดวาการใหรางวัลแกตนเองดีคะ เพราะเปน
แรงผลักดันและถาสมมติวาเราอยากไดจริง  แลวเราทําสําเร็จแลวคนอ่ืนอยางพอ-แมหนูเน่ียบอกวาจะ
ซื้อรถให  แลวซื้อใหหนูก็ดีใจ  การเลือกซื้ออยาง คียบอรด คือพอหนูเห็นแลวหนูอยากไดก็ซื้อเลยคะ” 
 
ช่ือ  ฤทัย  แสงสุริยวงศ   อายุ 17 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “หนูไมเคยซื้อของใหตนเองคะ แตพอ-แมซื้อใหมากกวา  ของขวัญที่พอ-แมซื้อใหที่ดีใจที่สุด 
คือคอมพิวเตอร คือตอนน้ันเปนวันเกิด พอกับแมเลยซื้อให  เวลาที่หนูเศราใจก็จะคุยกับปาหรือไมก็
นอนอยางเดียว ถาคุยกับปาจะไดคําแนะนํามา หรือนอนแลวก็รูสึกดี  ถามีเรื่องดีใจหนูก็จะเลาใหแม
ฟง หรือไมก็ชวนเพ่ือนไปกินขาว เชนตอนสอบเสร็จ ก็ชวนกันไปกินขาวที่หนา ม.(มหาวิทยาลัยมหิดล)  
หนูเคยคิดกับเพื่อนวาถาสอบเขามหาวิทยาลัยก็จะไปเที่ยวที่โนนที่น่ีกัน  ไมจําเปนตองเปนสิ่งของ คิด
วาจะไปเที่ยวทะเล สบายๆ สนุกๆ และเพื่อนทุกคนลงความเห็นวาสวยก็จะไปกัน  ของที่หนูซื้อเอง
สวนใหญจะเปนพวกอุปกรณการเรียนมากกวา  วันที่ไดเกรดดีที่สุด แมซื้อสรอยทองให  โดยเคาบอก
วาถาไดเกรดดีจะซื้อสรอยให หนูก็เลยยึดเปนแรงบันดาลใจวาตองไดนะซึ่งเราก็อยากไดเกรดมากๆ 
ดวย แลวก็ได  หนูคิดวา การใหรางวัลแกตนเอง เปนแบบถาเราเกิดวาจะทําอะไรสําเร็จอยางนึง แบบ
วามันกลายเปนแรงบันดาลใจวา เคาจะใหนะ  แบบวา เราก็ตองฮึด ตองได ก็ตองทําใหได  อยางที่เคา
พูดวา เหมือนเปนการกระตุนหนูชวยทําใหเราทําใหได  เวลาเลือกซื้อ คือแมพาไปดูที่ราน ถาชอบก็ซื้อ
เลยคะ” 
 
ช่ือ  นาตยา  วิรุณพันธ   อายุ 17 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “หนูเคยซื้อของใหตนเองคะ ตอนอยากได  ถาอยากไดก็ซื้อและก็ดูจํานวนเงินที่มีอยูคะ  สวน
ใหญเงินเก็บของตนเองคะ  เวลาเรียนแลวไดเกรดดีหนูจะซื้อของใหตนเอง  โดยต้ังเปาไววาเรียน
หนังสือใหเกงมากข้ึนและก็เก็บเงินจากที่พอ-แมสงให กะวาจะซื้อโนตบคซึ่งก็ข้ึนอยูกับเกรดและ
จํานวนเงิน  หนูคิดวา การใหรางวัลแกตนเอง ก็แบบไมตองซื้อของราคาแพงๆ แคใจเรามีความสุข ทุก
คนแฮปปก็ดีแลวคะ  ทั้งครอบครัวแฮปปมีความสุขกับเรา  เราก็มีความสุขแลวคะ  น่ีคือสิ่งที่ย่ิงใหญ
สําหรับหนูแลวคะ  และหนูคิดวาเปนแรงผลักดันใหเราดีข้ึนเรื่อยๆ ” 
 
ช่ือ  บุญญฤทธ์ิ  นุชชาติ   อายุ 17 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “ผมเคยซื้อรองเทาใหตัวเองครับ ในโอกาสที่มีตังคครับ เปนเงินเก็บตัวเองและอยากได  โดย
คิดไวกอนแลววาจะซื้อ  รูสึกภูมใิจครับ  รองเทาที่ผมซื้อ ย่ีหอ Van เพราะเห็นเพื่อนใสและกอนซื้อก็ดู
ในเน็ต ดูสี  ดูลาย และก็ไปซื้อเลย  วันเกิดหรือวันปใหมผมก็จะกินขาวกับครอบครัวหรือไปเที่ยวกัน
บางป ไมคอยซื้อของใหตนเอง  ผมคิดวา  การใหรางวัลแกตนเอง นาจะหมายถึงการใหกําลังใจในการ
เรียน  การใชชีวิต  การใหรางวัลแกตนเอง ดีครับ ก็เหมือนที่บอกไปวาเปนการใหกําลังใจตนเอง  ใน
การเรียนของเราก็มีกําลังใจมากข้ึน” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



69 
 

 
ช่ือ  เอกชัย  วิทยาผล   อายุ 17 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “ผมเคยซื้อของใหตนเอง ลาสุดคือ หูฟงของ Grado คือมันเกี่ยวกับคุณภาพเสียงครับ  ดีใจ
มากครับ ฟงทั้งวันเลย  ผมชอบเกี่ยวกับคอมฯ ครับ ของขวัญช้ินใหญสุดก็ Grado เน่ียครับ ราคา 
25,000 บาทมันทําจากไมฮอกกานี  ไมไดคิดไวลวงหนา คือประมาณวาไปเจอมาแลวชอบก็ซื้อเลย
ครับ คือปกติพอผมมีเครื่องเสียงอยูแลวกอเลยฟงบอย ชอบก็เลยซื้อมา  อยางคอมฯเน่ียครับ คือถา
มันตกยุคก็จะซื้อใหม  ผมคิดวา  การใหรางวัลแกตนเอง คือ เหมือนกับประมาณวา เวลาที่เราอยากได
อะไรอยางน้ีครับ  อยากไดก็ตองซื้อ คือแบบวาของอะไรเนี่ยถาเราต้ังเปาไวก็ตองซื้อ  เปนการซื้อ
ความสุขทางใจ  ไมตองออกไปนอกบานอยูกับบาน พอ-แมก็สบายใจ  การเลือกซื้อผมศึกษาขอมูล
กอน และถามเพื่อนในอินเตอรเน็ตแลวก็ไปซื้อเลย  การใหรางวัลแกตนเองก็ดีครับ มันเปน คือ ถาเรา
ใหแลวเน่ียเรามีความสุขเราก็สมควรให  ใหเน่ียแลวไมเดือดรอนไมมีสิ่งจําเปน  ใหแลวมีความสุขก็ควร
ใหไมสรางความเดือดรอนใหกับตนเอง โดยเก็บเงินจากคาขนม ได 140 กินวันละ 20 เก็บ 120 หรือ
บางทีปาใหทีละ 5,000 ก็เก็บครับ” 
 
ช่ือ  ธนากร  ศรีแสงทรัพย   อายุ 17 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “ผมเคยซื้อของใหตนเองครับ  พวก CD หนังครับ เชนเวลาเครียดเน่ียครับก็ไปซื้อ CD หนัง
มาดู  ดูแลวก็หายเครียดดวย  ดูแลวมีความสุขครับ  นอกจากหนังก็มีเสื้อผา  ชอบก็ซื้อมา  เลือกซื้อ
ตามที่มีขาย  ชอบก็ซื้อ  ผมคิดวาการใหรางวัลแกตนเอง  ทําใหตนเองมีความสุข เพื่อประโยชนแก
ตนเอง  การใหรางวัลแกตนเองดีนะครับ  มันเปนเหมือนแรงจูงใจในการที่จะทําใหเราทําอะไรให
สําเร็จนะครับ” 
 
ช่ือ  กิตตินันท  แสงสวาง   อายุ 16 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมธัยมศึกษาปที่ 5 
 “เคยซื้อพวกเสื้อผาเครื่องแตงกายใหตัวเองครับ  ไมข้ึนอยูกับโอกาสเจอแลวชอบก็ซื้อ  
สวนมากเปนเงินเก็บตัวเองครับ  ซื้อเพราะชอบใสแลวมันดี  เคยต้ังเปาหมายไววาถาไดเกรดดี  อยาก
ซื้อโทรศัพทแตไมได  ตอนดีใจจะซื้อพวกหนังมาดูครับ มีความสุข  ตอนเครียดก็ดูหนังฟงเพลง อาน
หนังสือก็หายเครียดครับพวกการตูน  วันสําคัญไมคอยไดซื้อใหตนเอง    การใหรางวัลแกตนเอง คือสิ่ง
ที่ทําใหเรามีความสุข  ไมไปทําใหคนอื่นมีความทุกข  ผมวาควรมีการใหรางวัลแกตนเอง ทําใหเรามี
ความสุข ไมเบียดเบียนคนอื่น” 

 
ช่ือ  สิทธิพงษ  กลิ่นกรอง   อายุ 17 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมธัยมศึกษาปที่ 5 
 “ผมเคยซื้อคอมฯดวยเงินของตนเองครับ  เน่ืองจากเครื่องเกามันตกยุค  เครื่องเกาก็เอาไป
ประกอบใหนอง  เสียใจก็เฉยๆ ดีใจก็เฉยๆ ก็ปลอยมันไป  ถาเขามหาวิทยาลัยไดจะซื้อ mac Book 
ครับเพราะประสิทธิภาพเหมาะแกการทํางาน  คิดวาเอาไปใชทําอะไรก็ได  วันเกิดกับวันปใหมคนอื่น
ซื้อใหมากกวา  การเลือกซื้อ  ผมดูจากคําวิพากษวิจารณทางเน็ต  ดูตามราน  แลวก็ตัดสินใจซื้อมา
จากบานเลย  ผมหาขอมูลจากหลายๆ แหลง จากการทดสอบหลายๆ คาย  ผมซื้อมาประกอบเองครับ 
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ผมคิดวา การใหรางวัลแกตนเอง เปนการตอบแทนใหตนเองครับ  ถาไดของมารูสึกดีครับแตก็เฉยๆ  
เพราะตองใชอยูแลว แตความรูสึกอยากไดมันหายไปครับ” 
 
ช่ือ  สุพรรษา  เช้ือนุน   อายุ 17 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “หนูเคยซื้อของใหตนเองบาง  พวกตุกตา ไปเที่ยวแลวเจอก็เลยซื้อ  วันเกิดไมเคยซื้อให
ตนเอง มีพอ-แม พี่ ซื้อใหคะ  ต้ังเปาในการเขามหาวิทยาลัยวา  ถาเขาไดจะซื้อรถก็อาจจะเปนเงินของ
พอ-แมครึ่งนึง  ตัวเองครึ่งนึง  ตอนดีใจก็ซื้อของที่ตัวเองอยากได  ตอนเสียใจชอบอยูเงียบๆ แลวก็
นอน ถาต่ืนข้ึนมาก็จะหายบางคะ  เรื่องเรียนถาไดเกรดดีๆ ต้ังเปาไววาจะซื้อโทรศัพทมือถือ โดยพี่
ชวยออกเงินบาง  โดยพูดกับพี่ไวกอนวาถาสอบไดเกรดดีอยากไดโทรศัพท เพราะอยากได  ตอนที่หนู
ซื้อโทรศัพทพี่แนะนําคะ  แลวก็ดูทางเน็ตดวย ดูคําวิจารณในเน็ตดวย  แลวก็เลือก พอไปรานบอก
พนักงานวาเอารุนน้ีแลวก็ลองแลวก็ซื้อเลย  ตอนที่ไดโทรศัพทมาหนูรูสึกภูมิใจมาก  หนูคิดวา การให
รางวัลแกตนเอง คือการใหตนเองมีความสุข  และคิดวาเปนสิ่งดีคะ อาจจะภูมิใจที่ซื้อดวยตนเอง  ทํา
ใหพยายามมากข้ึน  ต้ังใจมากข้ึน” 
 
ช่ือ  ปาณิศา  สามคุมพิมพ   อายุ 17 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “หนูเคยซื้อของใหตนเองคะ  เปนบัตรคอนเสิรตซุปเปอรโชวของเกาหลี  หนูซื้อดวยเงิน
ตัวเอง  ที่ซื้อเพราะพวกพี่ๆ เคามาเมืองไทย  หนูชอบเคามาก แลวหนูก็อยากเจอพวกพี่ๆ เคา  วันเกิด
สวนใหญหนูจะซื้อเคกมาเปาเอง เพราะวาวันเกิดชอบอยูคนเดียวมากกวาอยูกับคนอื่น  จริงๆ คือพอ
ตอนเย็นก็จะอยูกับพอ-แมกอน  กินขาวกันแลวพอดึกๆ สัก ๕ ทุมทุกคนนอนแลวก็จะเปาเคกคนเดียว
ในหอง  รองเพลงใหตนเอง ชอบอยูคนเดียวมากกวา  หนูไมคอยต้ังเปาใหตัวเองเกี่ยวกับเรื่องเรียน  
แตแมเคยบอกไววาถาไดเกรดเกิน 2.50 ข้ึนไป จะพาไปสิงคโปร หนูก็พยายามอยูคะ เทอมน้ีเกรดก็ไม
ตกอาจจะไดไปสิงคโปร  หนูคิดวา การใหรางวัลแกตนเอง เปนอะไรก็ไดคะที่ใหตัวเองมีความสุข  ที่
แบบวาไมเดือดรอนคนอื่น  การใหรางวัลแกตนเองก็ดีคะ  เพราะทําใหมีความสุขและทําใหเกิด
แรงผลักดันคะ” 
 
ช่ือ  อนัญญา  เจริญลักษณ   อายุ 16 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “หนูเคยซื้อของใหตนเองมั๊ง ซื้อนาฬิกาเห็นแลวชอบก็ซื้อเลย  พอซื้อมาแลวเฉยๆ  เพราะมี
หลายอันแลวแตซื้อเพราะอยากเปลี่ยนแปลง  หนูต้ังเปาไววาถาไดเกรดดีจะซื้อโทรศัพท คือคุยกับแม
วาถาได 3 กวา แมจะซื้อให  หนูคิดวา การใหรางวัลแกตนเองทําใหมีความสุขมั๊ง  และคิดวาดี เพราะ
ทําใหมีความสุขคะ” 
 
ช่ือ  สุทัตตา  ล้ําเลิศทรพัย   อายุ 16 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “เคยซื้อของใหตนเองก็บอยนะคะ  ไมมีโอกาสอะไรเปนพิเศษ เปนไปตามอารมณคะ  อยาก
ไดก็ซื้อ สวนมากก็ซื้ออยูแลว  เกี่ยวกับเรื่องเรียนไมไดอะไรมากก็แครักษาระดับไมใหมันตํ่ากวาเดิมก็
พอแลว  หนูเคยบอกแมไววาถาสมมติวาสอบเขามหาวิทยาลัยไดเน่ีย  บอกแมวาอยากไปตางประเทศ  
แมบอกวาใหไดกอน ก็เลยเปนความหวังไว  สวนใหญหนูชอบซื้อนิยาย  อานหมดเลยคะทั้งไทยและ
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ตางประเทศคะ  เวลาไปรานหนังสือเห็นก็ซื้อเลยคะ  พอซื้อแลวก็รูสึกวาในที่สุดก็ไดมันมาแลว  อาน
จนจบทุกตัวอักษร ทุกหนา บางทีก็เอากลับมาอานใหม  เวลาซื้อหนังสือมาหนูรูสึกภูมิใจ  ก็ใชเงินเก็บ
จากคาขนมที่แมใหหนะคะ  หนูคิดวา การใหรางวัลแกตนเอง มันเปนการคืนกําไรใหกับตนเอง  แบบ
บางทีเวลาเราเหน่ือยอะไรอยางเน๊ียะ  เราก็เหมือนกับมีรางวัลใหกับตนเองบาง เราเหน่ือยมาเน่ียก็ถึง
เวลาที่เราจะไดผอนคลายบาง  การใหรางวัลแกตนเองก็ดีนะคะ  มันเปนชวงเวลานึงของชีวิตที่แบบ
เรามีความสุขเล็กๆ นอยๆ กับสิ่งที่เราไดมา  เหมือนทดแทนกับที่ผานมาเราเหน่ือยอะไรอยางน้ี  เรา
ไดมีอะไรตอบแทนความเหน่ือยของเรา” 
 
ช่ือ  เบญบดินทร  ขําน่ิม   อายุ 17 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “เคยซือ้ของเปนรางวัลใหกับตนเองครับ  เคยซื้อ i phone 1 ครับ ดวยเงินของผมเอง ก็คือ
ตอนปดเทอมทํางานกับแมและผมก็มีเงินเก็บสวนหน่ึงดวย แบบโทรศัพทเครื่องเกามันใกลเสียครับ  
ผมก็เลยคิดวาปดเทอมนาจะหาอะไรทําเพื่อเปนเงินเพื่อรวมกับเงินเก็บมาซื้อ i phone 1 เหมือนกับ
วาประสบความสําเร็จนะครับ เพราะไมเคยซื้ออะไรที่มีราคาขนาดน้ีมากอน  โดยต้ังเปาเอาไวตอน
โทรศัพทมันออกมาแรกๆ ครับ  เมื่อไดมาแลวภูมิใจมากครับที่ทําไดขนาดน้ี  ที่ผมซื้อ i phone 1 
เพราะโดยสวนตัวผมชอบ i phone อยูแลว กอนซื้อดูจากพี่สาวเพราะพ่ีสาวใช i phone อยูแลวคิด
วามันดี  ระบบปฏิบัติการ หางงหางานดี โทรศัพทก็ไดไมตอง เออ ไปน่ังเปดคอมฯอยางเงี๊ยะ  ผมเคย
ดูตามเน็ตก็เอามาเปรียบเทียบกัน i phone มันติดอันดับ  ผมก็เลยคิดวา i phone  ดีกวา  ตอนซื้อไป
กับแมครับ ใหแมชวยเลือก แลวก็ซื้อเลย  ตอไปคิดวาคงจะเก็บเงินไวไมซื้ออะไรแลว คิดวาเก็บเงินไว
ดีกวา  วันเกิดไมคิดซื้ออะไรใหตนเองเพราะไมรูจะซื้ออะไร  เวลาเสียใจก็อานหนังสือนิยาย  ประเภท
แฟนตาซี ผมชอบเรื่องเพอรรี่ แจคสัน  อานแลวชวยใหผอนคลาย  ความตึงเครียดก็คอยๆ ลดลงครับ  
ถาต้ังใจกับอะไรใจมันก็จะจดจออยูกับสิ่งน้ันไมมีเวลาคิดเรื่องอื่น  เวลาดีใจผมก็ไมทําอะไรมากกท็าํทกุ
อยางปกติ  ผมคิดวา การใหรางวัลแกตนเอง คือการที่เราทําประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆ เราก็
ควรใหรางวัลแกตนเอง เพราะวาเหมือนกับเราต้ังเปาหมายไวอะ  ถาเราประสบความสําเร็จในชีวิตเรา 
เราก็ควรใหรางวัลแกตนเอง ไมจําเปนตองเปนสิ่งของ  ทําใหมีความสุขทางใจก็พอ  การใหรางวัลแก
ตนเองดีครับ  หมายถึงวาเรามีจุดมุงหมายในชีวิตเรา” 
 
ช่ือ  วงศธร  มีศรี    อายุ 16 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “ผมเคยซื้อของใหตนเองครับ  เคยมีครั้งนึงมีงานหนังสือหนะครับ ผมก็เอาเงินที่ผมเก็บ
ไวหนะครับซื้อหนังสือ  ผมต้ังใจไวแลวครับเพราะปนึงจะมีงาน 2 ครั้ง  ผมซื้อนิยายกับการตูนและเก็บ
สะสมไว  ผมชอบแนวแฟนตาซี พวกวันพีชมันมีหลายแนวครับ  สําหรับปดเทอมหนาผมกะวาจะอาน
หนังสือที่มีความหมายกับชีวิตหนะครับ  แตครั้งที่แลวผมซื้อลอรดฯ ไวยังไมไดอานเลย ผมเคยทํางาน
พิเศษครับ เปนเด็กเสริฟรานอาหารญี่ปุน  ไดวันละ 250 บาทเอง ภูมิใจแตก็เหน่ือยนะครับ  ตอน
เสียใจผมก็ดูหนัง ฟงเพลง ทําชีวิตเรื่อยเปอยไปวันๆ  บางทีผมก็ไมไดกะวาตองซื้อในวันพิเศษหรอก
ครับ  อยางเชนที่ผมซื้อนาฬิกา T-shock หนะครับ  ผมเห็น ผมชอบ ผมก็ซื้อเลยผมชอบนาฬิกา 
เพราะติดมาจากพอครับ  การใหรางวัลแกตนเอง ผมคิดวามันไมตองเปนของช้ินใหญมาก  แตขอให
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เรามีความสุขก็พอ  ตอนไดของมาผมก็ดีใจ  ผมวาควรมีการใหรางวัลแกตนเองเพราะเราควรมีการให
กําลังใจตนเองครับ” 
 
ช่ือ  ภาณุพงษ  ลัมภเวช   อายุ 17 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “ผมเคยซื้อโนตบุคครับ  ภูมิใจที่สุดครับซื้อดวยเงินของตนเอง คือโนตบุค  เครื่องเกามันเกา
แลวตอนน้ี  พอข้ึน ม.๔ แลวมีเงินอยูกอนนึงก็เลยไปซื้อโนตบุคมา  พอซื้อไดมาแลวก็ดีใจ  ช้ินตอไปก็
คงเปนตอนเขามหาวิทยาลัย คิดวาถาเก็บเงินไดก็จะซื้อรถ  ไมวาจะเขาไดมหาวิทยาลัยไหน  วันเกิดก็
เลี้ยงฉลองกับที่บานเปนปกติอยูแลว  เออ ซื้อของใหตัวเอง ผมก็ซื้อบอยนะครับ  แบบไมใชวันสําคัญ  
พวกเสื้อผาอยางเงี๊ยะ  การเลือกซื้อ  ผมก็ไปถามวา เออ พี่ครับตอนน้ีโนตบุค รุนไหนมันดี เคาก็
แนะนํามา 2 รุน  ผมก็ถามเคาวาอันไหนขายดีกวา  ผมก็ซื้อเลย  ก็แคมีเงินกอนหน่ึงประมาณ 2 หมื่น
กวาบาท  แตมันไมพอขาดนิดหนอย พอดีแมไปดวยแมเลยชวยออก  คืออยากไดที่มันใชไดๆ ครับ คือ
ซื้อ DELL ครับ  จริงๆ ผมเล็ง Acer  ไวดวยครับ  คนขายแนะนําวา DELL มันดีกวา ทนกวา ผมก็เลย
ซื้อ  ผมคิดวาการใหรางวัลแกตนเอง มันก็แบบเหมือนการเติมเต็มชีวิตไหมครับ  ถาชีวิตคนเราแบบใช
ชีวิตไปเรื่อยเปอยมันเหมือนกับเรียบงายเกินไป  พอมีอยางงี้เขาก็ควรมีอะไรดีดีเขามาบาง  การให
รางวัลแกตนเอง ดีครับ  ทําใหตนเองมีความสุข ไมซีเรียสครับ 
 
ช่ือ  ศุภสิร ิ อัศวล้ําเลิศไพบูลย   อายุ 16 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “ผมไมเคยคิดซื้ออะไรใหตัวเอง  ปกติไปเรื่อยๆ สวนใหญผูปกครองซื้อให  อาครับ อาเคยพูด
วาถาไดเกรด 3 ข้ึนไปจะซื้ออะไรอยางน้ีใหอะครับ  และผมก็ทําได  รูสึกภูมิใจและอาก็ใหเกมครับ  
ผมก็ต้ังใจเรียนครับ อยากได  ถาผมอยากไดอะไรก็ขออาครับ  อาก็จะต้ังเปาใหถาไดก็จะซื้อใหครับ  
ตอนน้ีก็คิดจะขออาครับขอโทรศัพทใหมอะไรอยางงี้  อาบอกใหเกรดดีๆ หนอยครับ  ผมก็ต้ังใจครับ
เพื่อใหไดโทรศัพทครับ  อยางวันเกิดครับ บางทีอาก็ซื้อมาใหบางทีก็ซื้อมาเลยไมถาม  การเลือกซื้อ 
ผมดูจากเพ่ือนอะไรอยางเงี๊ยะ  ตามความนิยม  ตามเว็ปไซดหนะครับ  ถาผมไดของมาผมก็จะรูสึก
ภูมิใจครับเพราะไดของมาและเราไดเกรดดีดวย  ผมคิดวา  การใหรางวัลแกตนเองเหมือนกับเราเรียน
ได เราทําใหไดตามสิ่งที่ต้ังเปาหมายเอาไวแลวเราก็ไดเกรดดีๆ และไดของที่เราต้ังเปาหมายไวอะครับ  
การใหรางวัลแกตนเองดีครับ เหมือนกับเราเรียนไดเกรดดีแลวก็มีของรางวัลใหกับตนเอง ก็ทําใหเรา
ภูมิใจครับ เปนการใหกําลังใจตนเองครับ” 
 
ช่ือ  พงศชเนศ  ทวมคราม   อายุ 17 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “ผมเคยซื้อลอแมก็ดวยเงินตนเอง คือพอซื้อรถใหแลวก็เลยเก็บตังคซื้อลอแม็กใหตนเอง  ก็ต้ัง
เปาไวแลวก็เก็บเรื่อยๆ แลวก็ตอไปจะซื้อเครื่องสียง  ตอนซื้อลอแม็ก ประมาณ 3 หมื่นกวาบาท  พอ
เก็บเงินไดก็ซื้อแบบที่เปนของแทจากตางประเทศ  ตอนไดลอแม็กมารูสึกภูมิใจครับ เพราะไมเคยซื้อ
อะไรแพงๆ ใหตนเองแบบน้ี  ครั้งตอไปจะซื้อเครื่องเสียงแตตองเก็บเงินกอน ถาเงินยังไมพอก็ยังไมซื้อ 
เก็บไปกอน  เคยต้ังเปาวาถาไดเกรดดี จะซื้อนาฬิกาออกคนละครึ่งกับพอ  เคาเลยบอกวาถาไดเกรด 3 
จะซื้ออะไรใหครับพอไดก็พาไปซื้อครับ นาฬิกา  ผมต้ังใจมานานแลววาอยากไดนาฬิกาดีๆ สักเรือน  
ผมคิดวา  การใหรางวัลแกตนเอง คือพอมีจุดมุงหมายอยางใดอยางหน่ึงครับ เราตองทําใหได  การให
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รางวัลแกตนเองดีครับ เออ มันทําใหเรามีมานะอะครับ  การเลือกซื้อพี่ผมจะพาไปดูของเลย  พี่จะ
แนะนําไปดูวาแทไมแท  พี่เคารูอยูแลวพอไปก็เลือกเลย ก็เปลี่ยนเลยขับกลับบานเลย” 
 
ช่ือ  ปวรุตม  อางทอง   อายุ 17 ป    กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “ผมเคยซื้อกีตารครับ  ภูมิใจสุดๆ เลยก็ตอนน้ันมันอยากไดดวย  ผมดูในเน็ตและเห็นเพื่อน
เลนก็อยากเลนเปน เราก็เลยเก็บตังคแลวต้ังเปาไววาพอปดเทอมตองเก็บใหไดเทาน้ีแลวก็ซื้อ  เก็บ
จากคาขนมใชเฉพาะที่จําเปนที่เหลือก็เก็บ  ปดเทอมก็ซื้อได ภูมิใจครับ  การเลือกซื้อกีตาร Yamaha  
ก็พอดีวาชอบเสียงตัวน้ันอยูแลว คือผมเคยเลนของเพ่ือนอยูแลว  ผมชอบเสียงของมันก็เลยเลือกแบบ
น้ี  คือกีตารสวนใหญไมมันตางกัน  ของพวกน้ีตองไปดูจากของจริง ไปฟงเสียงแตกะไววาจะซื้อรุนน้ี  
พอไปเปนเพื่อนก็ซื้อ  เคยต้ังวาถาผมทําเกรดสูงๆ ครับ วาจะขอพอซื้ออุปกรณเกี่ยวกับพวกกีตารครับ  
และก็ทําได เกรดก็ดีข้ึนก็เลยลมเลิกไป  ผมคิดวา  การใหรางวัลแกตนเอง คือ การท่ีเราต้ังเปาไว จุดๆ 
นึงแลว  เราตองทําใหถึงเพื่อที่ของที่เราต้ังไวจะเปนตัวฉุดเราใหเราต้ังใจเรียน  การใหรางวัลแกตนเอง
ดีครับ  อยางสมมติเราเรียนไมคอยดี ปานกลาง แตเราต้ังไวสัก 3.5 อะไรอยางน้ีครับ  แลวเราจะได
ของสิ่งน้ัน  มันจะทําใหเราต้ังใจเกิดความพยายาม ขยัน  เพ่ือใหไดของสิ่งน้ัน  ถาเกิดเราไดอะไรมา
อยางสบายๆ โดยที่เราไมตองขยันอะไรอยางเน๊ียะมันทําใหเรารูสึกเหมือนไมมีตัวฉุดดึงใหเรามีความ
ขยันหมั่นเพียร กาวไปเรื่อยๆ” 
 
ช่ือ  กองภพ  เช่ียวพิมลพร   อายุ 16 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “ผมไมเคยซื้ออะไรใหตนเองเลยครับ  ปกติก็ซื้อของทั่วไปอยูแลว  วันเกิดหรือวันปใหมปกติ
ผมก็จะอยูกับที่บานอยูแลว  เวลาเสียใจผมชอบฟงเพลง  ฟงไดทุกแนว  ในทีวีบาง คอมฯบาง  ถาเขา
มหาวิทยาลัยไดต้ังเปาไววาอยากไดรถเกง  เก็บเงินเองครับ  พยายามเก็บทุกวันเพื่อจะซื้อรถ  ผมคิด
วา  การใหรางวัลแกตนเอง คือแบบใหเรามีความสุข  พอเราทําสิ่งน้ีได เราก็ซื้อของได  การใหรางวัล
แกตนเองดีครับ  ทําใหเราต้ังใจเรียนและไดเกรดดีๆ   ของขวัญช้ินใหญสุด พอซื้อใหครับ คือ
โทรศัพทมือถือ ตอนเขา ม.1  แตตอนน้ีใชเครื่องใหม  เพราะเครื่องเกาจะพังแลว  การเลือกซื้อ  พอ
เลือกใหครับ” 
 
ช่ือ  ภมร  ปวงแกวเจริญ   อายุ 16 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 “แมเคยซื้อโทรศัพทมือถือให คือขอเคา ๆ ก็ใหแตตองดูวาจําเปนมั๊ย  ไดมาก็รูสึกดีใจแบบวา
ไมรูวาเคาจะซื้อให  ตอนน้ันเลือกเปน Blackberry  ครับ ซื้อตามเพ่ือน  เลือกจากอินเตอรเน็ตดวย  
พอไปซื้อพนักงานก็แนะนํา ชอบผมก็ซื้อเลย  แตแมมีขอแมวาตองไดเกรดดี  ถาเขามหาวิทยาลัยไดก็
ต้ังใจวาอยากได mac Book พวกมีกราฟฟกเจงๆ อยากเลนเกมที่มีภาพสวยๆ เนียนๆ ดีๆ   การเลือก
ซื้อ  ผมดูจากอินเตอรเน็ตและจากท่ีเพื่อนคุยกัน  อยากได G-view ดวยตอนน้ีกําลังฮิต  เคยคุยกับ
นองชวยกันเก็บตังคใครเก็บไดเยอะกวาก็ไดเลน   ผมคิดวาการใหรางวัลแกตนเอง คือแบบวา เราทํา
อะไรสําเร็จแลว เราก็นาจะไดสิ่งที่เราอยากไดมานานแลวหรือที่ฝนไว  การใหรางวัลแกตนเองดีมาก
ครับคือแบบเปนเรื่องที่ฝนไวครับ วาจะเก็บตังคซื้อใหได  แบบวาปลื้มมาก  ภูมิใจมาก” 
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ช่ือ  ปยะพงษ  ฤทธ์ิสุวรรณ   อายุ 18 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 “ผมเคยซื้อรองเทากีฬาใหตนเองครับ  เพราะไดแขงกีฬา  ต้ังไวครับวาถาไดแขงกีฬาแลวจะ
ซื้อ  ก็ทําใหเราขยันฝกซอมข้ึน  ผมซื้อรองเทาย่ีหอ AND 1 ถูกกวา  ดีกวา  ดูจากนักกีฬาบาสฯสวน
ใหญเคาซื้อใชกัน  การเลือกซื้อผมถามรุนพี่วารุนไหนดีสุดแลวก็ไปที่รานขายแถวหัวหมาก  ตองเดินดู
หลายๆ ราน  บางรุนก็แพงบางรุนก็ถูก  ก็ดูที่มันเหมาะกับเรา  พอไดมาก็ดีใจซอมหนักข้ึน  รองเทาที่
ซื้อจากเงินเก็บผมครึ่งนึง พอครึ่งนึง  แตบอกพอไวกอนหนาแลววาอยากได  วันเกิดหรือวันปใหมไม
ซื้อใหตนเอง  สวนใหญซื้อใหพอมากกวาในวันเกิด  เวลาเสียใจผมกินอยางเดียวเลย ของกินปกติพวก
นม ขนม กินเยอะกวาปกติ  กินแลวจะรูสึกดีข้ึน  ถาดีใจก็กินฉลองกัน  ผมคิดวา การใหรางวัลแก
ตนเอง คือแบบของบางอยางถาอยากไดอะไรมาเราก็ตองทําใหดีที่สุด เพื่อใหไดรับสิ่งของน้ันมา  การ
ใหรางวัลแกตนเองดีครับ เพราะมันทําใหผมมีความพยายามมากข้ึน  ทําใหมีความต้ังใจมากกวาเดิม 
 
ช่ือ  ณัฏฐชนก  แซอุย   อายุ 18 ป    กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 “ผมเคยซื้อมือถือดวยเงินตัวเองครับ  พี่ซื้อเพราะอยากไดพอดีแลวก็ไดใชประโยชนดวย  วัน
เกิดหรือปใหมไมเคยซื้อใหตนเองครับ  การเลือกซื้อ ก็ถามเพื่อน  ดูในเน็ตบาง  การชารตนานแคไหน  
วันไปซื้อก็ขอลอง และก็ตัดสินใจที่บานมมาแลว ไปถึงก็ซื้อเพื่อนก็เชียรดวย  ผมต้ังเปาในการเขามหา’
ลัย ดานบริหารธุรกิจของอะไรก็ได ถาเขาไดก็จะดีใจครับ  อยากเขาเพื่อบอกใหรูวามีที่เรียนตอแลว  
ใหเคาสบายใจ  ผมคิดวา การใหรางวัลแกตนเอง คือการทําเพื่อใหไดในสิ่งที่เราอยากได  การใหรางวัล
แกตนเองดีครับ เพราะมันเปนผลประโยชนที่เราใชได  ซื้อสิ่งที่จําเปน” 
 
ช่ือ  ณัฐพงศ  อนันตกีรติการ   อายุ 18 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 “แมเคยซื้อคอมพิวเตอรใหครับ  คิดวาเปนไปตามอายุคืออยากไดต้ังแตเด็กๆ แตยังไมได  พอ
โตดวยวัย  การเรียน เคาก็เลยซื้อให  ไดตอน ม.4 เทอม 2  แมเห็นวาเหมาะแลว  ผมต้ังเปาไววาถา
เขามหา’ลัยจะซื้อโนตบุคเปนของตนเอง  โดยเคยคุยกับแมไวแลววาจะชวยเคาเก็บตังค  ไมไดกําหนด
มหา’ลัย ขอแคเขาได  เราก็ต้ังเปาไววาใหเขาไดก็จะซื้อโนตบุคสักเครื่องนึง  อยากเขาเรียน คหกรรม  
ราชมงคลธัญญบุรีครับ  เวลาดีใจผมก็ทํากับขาว  เสียใจก็คงจะน่ังเลนคอมฯ แตไมหายทีเดียว แตก็ทํา
ใหลืมไดบาง  ผมคิดวา การใหรางวัลแกตนเอง จะเปนอะไรที่เราทําแลวทําสําเร็จครับ  อยางเรา
ทําอาหารสําเร็จ อรอย  มันก็มีคุณคาทางจิตใจ  มีความสุข  ทําใหเรารูวาเราก็ทําได  ทําใหเราภูมิใจ  
และผมก็เคยคิดจะเปดรานอาหารเองครับ  คือเราเห็นอาชีพหลายอาชีพพอทําแลวมันไดอะ  รูสึกวา
เคาทําแลวมันดูรุง  พอทําแลวไดอะ ในความคิดของเรา  เราคิดวาตองทําใหไดบาง  แตไมรูวาเราจะ
ทําอะไรจะตองคิดออกมาเองครับ  บางอยางเออเคาทํามาดี อรอย  แตเราตองทําใหดีกวา อรอยกวา
เคาครับ  เราตองพยายามครับ  การใหรางวัลแกตนเองมันเปนแรงผลักดันใหเรารูสึกวาในความคิด
ดานน้ีโดยตรงเลยครับ” 

 
ช่ือ  รุงทิพย  เกิดแยม   อายุ 18 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 “หนูไมเคยซื้อของใหตนเองคะ  แตพอ-แมซื้อให  ลาสุดซื้อนาฬิกา  หนูก็แบบบนวานาฬิกา
พังแลวแลวเคาก็ไปซื้อมาใหเลย  เคาเคยบอกวาถาเขามหา’ลัยไดอยากไดอะไรบอกเลยวาอยากได
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อะไร  มันอาจมีราคาสูงข้ึนก็พยายามเพ่ือใหได    พออยากไดก็มีแนวคิดวาตองทําใหไดและตองเขา
มหา ’ลัย ใหได  หนูคิดวาถาเขามหา’ลัยอยากได ipad เพราะอยากไดมานานแลว  แคเราเขาไดก็
โอเคแลว  อยากเขาศึกษาศาสตร  จุฬาฯ แตถาเขาที่อื่นไดก็อาจจะใหแตอาจจะไมใช ipad แลว  สวน
ใหญจะซื้อตามเพื่อน  คือเพื่อนซื้อ เราก็ซื้อ เชน เสื้อผา เพื่อนซื้อเราก็ซื้อ  เหมือนเปนแกงคเดียวกัน
คะ  แบบเราก็มีเลือกเองหรือบางทีเพื่อนก็บอกวาอันน้ีสวย  เวลาซื้อหนูเลือกหลายๆ ราน เช็คราคา 
หลายๆ แบบ  หนูคิดวา การใหรางวัลแกตนเองนาจะเปนเราต้ังเปาหมายเอาไว  แลวเราทําไดอะไร
อยางเงี๊ยะ และเราก็ทําได  เราก็ภูมิใจเพราะเปนไปตามที่เราต้ังเปาเอาไว   การใหรางวัลแกตนเองก็ดี
คะเพราะถาเราไมต้ังเปาเอาไว ทําใหเราไมมีแรงผลักดันใหชีวิตราบๆ ไป” 
 
ช่ือ  ดุจฝนแกว  ศิริขวัญชัย   อายุ 18 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 “ของช้ินใหญๆ ที่หนูเคยซื้อคือโทรศัพทมือถือ คือแมออกตังคใหกอนแลวหนูก็ผอนให คือ
ตอนแรกสัญญาเรื่องเกรดกอนถาเกรดถึงก็ขอซื้อโทรศัพท  บอกตัวเองตอน ม.5 เทอม 2  หนูต้ังเปาไว
วาทําเกรดใหได 3.5 ข้ึนอยางเน๊ียะคะ  หนูก็ขอโทรศัพทคะเพราะโทรศัพทใชในทางสื่อสารก็ได  เรา
แบบใชศึกษาขอมูลก็ได  ก็เลยขอใหซื้อกอนแลวกัน  จากเมื่อกอนไมคอยต้ังใจเรียนก็ทําใหต้ังใจเรียน
ข้ึน  พยายามมากข้ึน  พอไดก็ดีใจ ก็ภูมิใจคะ  หนูซื้อ iphone 4s ก็ตอนน้ันดูวามันนาจะโอเค  เวลา
ซื้อดูจากพี่ที่ใชอยู เคาบอกวาโอเค ดี ก็เลยลองดู iphone 4s และก็ดูจากเน็ต  เอาสีดํา  พอไปดูเจอสี
ดําก็ซื้อเลยคะ  หนูคิดวาการใหรางวัลแกตนเอง คือเราก็ไดแบบวาความพยายามดวย  คือเราอยากได
เราก็ตองพยายาม  ไมงั้นเราก็จะไมไดสิ่งที่ตองการแลวก็จะเสียไป  ถาไมต้ังเปาเลยก็เหมือนแบบวาคิด
แตก็ไมได  ถาแบบคิดแลวเราทํามันนาจะดีกวา  อาจจะไดก็ไดความนาจะเปนมันนาจะมากกวา  หนู
ต้ังเปาวาจะเขามหา’ลัยน้ีแลวตองทําใหได  ก็ตองเขียนไววาตองทําอะไรบาง  ก็พยายามดูวาเราทํา
ไดมากแคไหน  หนูไดแนวคิดในการต้ังเปาจากพี่ที่เรียนพิเศษ  เคาจะสอนหนูวาใหเขียนเปาหมายไว 3 
อยาง 3 ขอ แลวแตเราจะเขียนวาอะไร  ใหเขียนใหชัดเจนวาจะทําแคไหนเสร็จวันไหน ใหเขียนทุกวัน 
เราก็จะรูไดเองวาเราจะตองทําอยางไร  หนูเขียนเปาหมายไว 1) ตองทําใหได iphone 4s  2) ตองเขา
มหาวิทยาลัยศิลปากร และก็มีตองลดนํ้าหนักดวยภายในเดือนน้ีหนูก็เขียนทุกวัน  ถาลดนํ้าหนักไดจะ
ไปซื้อเสื้อผาสวยๆ  ถาเขามหา’ลัยไดก็นาจะมีสิ่งดีๆ เขามานะ  อาจจะเปนรถดวย ก็ต้ังเปาไวเรื่องรถ
ดวย  อาจจะมีทํางานเสริมคะ” 
 
ช่ือ  พุฒิพงศ  พงษไพจิต   อายุ 17 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 “เคยไดของช้ินใหญก็คือ โทรศัพทมือถือเน่ียครับ  คือใหแมรูดบัตรใหกอนและผอนใช คือ
เครื่องเกาไมคอยดีแลวครับ  แลวก็เลือกที่โปรโมช่ันลดราคาดวย  ก็เลยเลือก iphone 4s  เขาไปอาน
ในอินเตอรเน็ตเงี๊ยะ  บอรดดวยอะ  อยากไดสวนตัวมากๆ เวลาไดโทรศัพทดีใจมาก  ภูมิใจมาก  กวา
จะไดมาก็เหน่ือยมากดวย  ทั้งเก็บจากคาขนมดวย  รับจางที่บานดวย รับจางพอทํางานดวย  คิดมา
ตลอดเลยวา  โทรศัพทมือถือที่ไดมา คือรางวัลจากความพยายาม  ผมคิดวา การใหรางวัลแกตนเอง  
คือการขอบคุณตนเองที่ทําใหตัวเองประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองหวังไว  ที่คิดอยางน้ี เพราะพ่ีที่
สอนพิเศษเคาจะสอนใหขอบคุณตัวเองทุกๆ วัน  เพ่ือใหมีกําลังใจ  มีแรงผลักดันที่จะทําอะไรตอๆ ไป  
ผมต้ังเปาหมายโดยการเขียนเปนข้ันๆ ไป โดยตอนน้ีเปนการเขียนต้ังเปาในอนาคตแลว  ผมวา  การ
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ใหรางวัลแกตนเองดีนะครับ  ทําใหเราคิดจะแสวงหารางวัลใหมๆ ที่เราอยากไดแลวเราไมมีโอกาสได  
แลวเราทําไดแบบจะเปนการประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับ  ทําใหคนอื่นเคาช่ืนชม เชน พอ แม 
เพื่อน และผมรูสึกภูมิใจ แลวก็รูสึกดีอะ เวลาเราอยากไดอะไรแลวไดอีกเพราะนํ้าพักนํ้าแรงเรา” 

 
ช่ือ  จุลจักร  เอี่ยมลอืนาม    อายุ 18 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 “ผมเคยไดคอมพิวเตอร โดยพอซื้อใหเมื่อวันเกิดเมื่อ 3 ปที่แลว  รูสึกดีใจมาก เพราะเปนสิ่งที่
บานไมเคยมีอะครับแลวก็ขอนานแลว  ผมต้ังเปาหมายไววาอยากไดโทรศัพท  พอ-แมบอกวาถาเขา
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐได  แมจะซื้อโทรศัพทให  ก็ต้ังเปาไวเกรดก็พอได  อยากได 
iphone 5s  ครับ  ก็เก็บเงินเองกอน  แมจะไดไมตองสียเงินเยอะ  การเลือกซื้อ  ผมตัดสินใจอยูกอน
แลว  แลวดูจากเพื่อน  ผมคิดวา  การใหรางวัลแกตนเองมันคือความสําเร็จอยางหน่ึงครับกับการ
ต้ังเปาหมายไว  ถาไดข้ึนมาก็ดีใจในสิ่งที่ตัวเองหวังไว  ก็ประสบความสําเร็จไปอีกข้ันหน่ึง” 
 
ช่ือ  ธนวัฒน  กวนคําอุย   อายุ 18 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 “ของที่ผมภูมิใจที่สุดคือโนตบุค  ก็ออกคนละครึ่งกับแมครับ  อยากไดโนตบุคเพราะพกพา
สะดวก  ทํางาน  เวลาที่นําเสนองานที่โรงเรียนก็นํามาได  ก็เลยเก็บตังค  ตอนแรกไปเดอะมอลล ไป
กับพี่  พี่พาไปแลวพนักงานก็แนะนํา พี่บอกวาดีก็เอาเลย  ผมรูสึกดีใจมาก  ภูมิใจมาก  เวลาที่ไดมาก็
คิดวาเปนรางวัลของเราสวนหน่ึงครับ เราไดเอาตังคของเราซื้อดวย  ผมคิดวา การใหรางวัลแกตนเองก็
ความหวังที่ไดโนตบุคมาก็จะเอาไปใชกับความรูหนะครับ  คนควาหาความรู  และก็ศึกษาเรื่องเขา
มหา’ลัย ที่จะศึกษาตอครับ  ครั้งตอไปอยากไดโทรศัพท  ก็ตองเก็บตังคกอนครับ เพราะตองซื้อดวย
ตนเอง  ก็ตองเขามหา’ลัยกอนแลวคอยหางาน part time ทําแลวคอยซื้อครับ” 
 
ช่ือ  ณภัทร  สวัสด์ิตาล   อายุ 18 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 
 “ผมซื้อเครื่องเสียงเองครับ เพราะมันเปนความชอบ  ที่ซื้อลาสุดคือแทนขยายเสียงครับ  ที่
ซื้อเพราะชอบครับ  มันเอามาใชไดแลวคุณภาพดี เสียงออกมาดีก็ชอบ  คือผมอยากไดแลวก็เหมือน
การขยายของที่ตัวเองมีอยูแลวใหมีมากข้ึน  เสียงย่ิงดังเทาไหร มันก็ดูเทห  ก็เลยพยายามอัพเกรด
ตัวเองใหตัวเองดูดี  เพื่อที่จะไดรับจางไดในอนาคต  ตอนน้ีผมก็เริ่มรับจางแลวครับ  มันก็คุมคาสึก
หรอเพราะคนที่รักมันก็จะดูแลรักษา  สักเดือนนึงก็เอาออกมาเช็ด  ช้ินตอไปก็จะซื้อตูลําโพงใหม
พรอมดอกลําโพง  จะซื้อก็ตอเมื่อเก็บตังคดวยตัวเองกอน  ก็จะซื้อไมรบกวนคนอื่น  ผมคิดวา การให
รางวัลแกตนเองมันคือการที่เราทําอะไรสักอยางที่ตัวเองรักและประสบความสําเร็จใหความสุขแกตัว
เรา  การใหรางวัลแกตนเองแลวรางวัลน้ันทําใหเรามีความสุข  มันก็เปนอะไรท่ีดีมากๆ ในชีวิต” 

 
ช่ือ  ธนัช  พูนพิเชษธรรม   อายุ 18 ป   กําลังเรียนอยูช้ันมธัยมศึกษาปที่ 6 
 “ผมซื้อมอเตอรไซดดวยเงินของตัวเองครับ  เปน VTR แสนกวาบาทครับ  เปนเครื่องสี่สูบแต
รุนเล็กหนอย  ตอนซื้อมาก็สนุกชวงแรกๆ ตอนน้ีก็เฉยๆ คือเหมือนกับทํางานก็คือไดตังคมาเรื่อยๆ 
ตอนเครียดก็น่ังเฉยๆ ไปเรื่อยๆ เวลามีความสุขผมก็เลนเกมสครับ  ของทุกอยาที่ซื้อก็เหมือนกับ
จําเปนตองใชก็ซื้อ  ที่ผมภูมิใจก็คือเวลาที่หาตังคไดดวยตัวเอง คือแบบหาตังคไดเยอะๆ กอนใหญๆ 
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คือขายหมอและรองเทา  คือเคาสั่งมาเปนล็อตใหญๆ ก็สั่งมา  แลวผมก็สงของไปให  เคาก็สงเช็คมา  
ภูมิใจมากครับ  ในความคิดของผม การใหรางวัลแกตนเองคือความภูมิใจครับ” 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ-สกลุ  นางสาวสุนิษา  อาจออนศร ี    

ที่อยู 124 หมู 6  ตําบลทรายทอง  อําเภอบางสะพานนอย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 77170 

ที่ทํางาน  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ    

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2539 สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษา โรงเรียนบานทรายทอง   

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 พ.ศ. 2545 สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 พ.ศ. 2549 สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกชีววิทยา 

   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พ.ศ. 2550 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ู

   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2551 รับราชการตําแหนงครผููชวย  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ

ศาลายา ในพระสงัฆราชูปถัมภ 

ปจจุบัน รับราชการตําแหนงครู ค.ศ.1  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ

ศาลายา ในพระสงัฆราชูปถัมภ 
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