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ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ Chi-Square  
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 52.8) ใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาประเภทโหราศาสตร์ (ร้อยละ 43.5) ใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตาผ่านทางอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 78.0) ใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาน้อยกว่าปีละ 1 คร้ัง 
(ร้อยละ 48.8) เร่ืองท่ีตอ้งการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาคือเร่ืองความรัก (ร้อยละ 39.8) เหตุผล
การใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาเพื่อความสนุกสนาน (ร้อยละ 24.2) ไม่เคยแนะน าผูอ่ื้นมาใชบ้ริการ
พยากรณ์โชคชะตา (ร้อยละ 57.0) เช่ือถือค าท านายและน าค าท านายมาประกอบการแกปั้ญหาเพียง
ร้อยละ 31 – 50 (ร้อยละ 27.5) จากการทดสอบสมมติฐานแสดงวา่นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีมี
ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาท่ีแตกต่างกนั 
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 This study aimed to investigate Silpakorn University students’ behaviors in using fortune 
predestination services. Data was collected using questionnaire to 400 samplings that registered in the 
first semester of the year 2016. Data was analyzed using frequency, percentage and Pearson Chi-Square.  
It was found that the majority of the respondents were female (52.8). They used the fortune teller service 
(43.5%) via internet (78.0%) less than once a year. The majority of the respondents asked about their 
love life (39.8%) just for fun (24.2%). They never recommended the fortune teller service to anyone 
(57.0%) and only 31-50% believed and used the instruction to solve their problems (27.5%).                          
The hypothesis test showed that the respondents’ demographic effecting their behavior in using the 
fortune teller service. 
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ผูว้ิจ ัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับน้ีจะช่วยให้ผู ้ประกอบการด้านการพยากรณ์
โชคชะตาใช้เป็นแนวทางท่ีจะน าไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กับ                     
ผูม้ารับบริการไดม้ากยิ่งข้ึน และอาจก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูท่ี้ก  าลงัตดัสินใจจะเขา้มาประกอบธุรกิจ
ดา้นการพยากรณ์โชคชะตา หากมีขอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย  
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บทที ่1  

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การดูดวงนบัเป็นความเช่ือท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาชา้นาน และอาชีพหมอดูดวงไม่

เคยหายไปแต่กลบัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ปัจจุบนัน้ีมีศาสตร์การดูดวงแปลกๆ ออกมามากข้ึน (ธรรมนาถ 

เจริญบุญ, 2558) การดูดวงนั้นมีหลายวธีิข้ึนอยูก่บัความเช่ือของแต่ละบุคคล ซ่ึงเร่ืองส่วนใหญ่ท่ีนิยม

น ามาดูดวง คือ เน้ือคู่ ความรัก หนา้ท่ีการงาน การศึกษา การคา้ และการเงิน (ธนกร กรณ์สิงห์)  

 จากผลการส ารวจของเอแบคโพลล์ (2550, อา้งถึงใน ข่าวสด, 2550) ในเร่ืองหมอดูกบั

อนาคตประเทศไทยในสายตาประชาชน ศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปี ข้ึนไปในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวนทั้งส้ิน 1,456 ตวัอย่าง ระหว่างวนัท่ี 14-15 กนัยายน 2550 

พบว่า ร้อยละ 53.8 เคยหาหมอดู อ่านค าท านาย หรือตรวจดวงชะตาของตนเองในช่วง 6 เดือน 

ขณะท่ีร้อยละ 46.2 ไม่เคยหาหมอดู อ่านค าท านาย หรือตรวจดวงชะตาของตนเอง 

 ปัจจุบันคนไทยสนใจดูดวงมากข้ึนท าให้อาชีพหมอดูเป็นอาชีพหน่ึงท่ีน่าสนใจ 

เน่ืองจากมีโอกาสท่ีจะมีรายไดง้ามถา้มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ จึงไม่น่าแปลกใจท่ีในปัจจุบนัมีผูท่ี้เป็น

หมอดูสมคัรเล่นมากมายท่ีสนใจศึกษาดว้ยตนเอง และการเรียนรู้จากบรรดาอาจารยห์มอดูทั้งหลาย 

ท าให้โรงเรียนสอนการพยากรณ์ดวงชะตาเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ธุรกิจหมอดูจึงเป็นธุรกิจท่ี

ยงัคงเติบโตต่อเน่ืองไม่วา่จะอยูใ่นช่วงภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรืองหรือซบเซา คนไทยส่วนหน่ึงตอ้งเผชิญ

กบัภาวะเศรษฐกิจท่ีบีบคั้น ท าให้เกิดอาการเครียด ภาวการณ์เช่นน้ีท าให้ทุกคนพยายามหาทางออก

ท่ีดีกวา่ใหก้บัชีวติและจิตใจของตนเอง โดยท่ีปรึกษาท่ีเป็นทางเลือกหน่ึงของคนไทยจ านวนไม่นอ้ย

คือ หมอดู ถึงแม้ว่าในปัจจุบันบรรดาหมอดูท่ีมีช่ือเสียงจะเพิ่มราคาค่าบริการแต่ก็ยงัมีลูกค้า             

ไปอุดหนุนอยา่งต่อเน่ือง  

 ธุรกิจหมอดูเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้

บริการหมอดูตลอดระยะท่ีผา่นมาของ บริษทั ศูนยว์ิจยักสิกรไทย จ ากดั พบวา่ไม่วา่ภาวะเศรษฐกิจ

จะเปล่ียนแปลงอย่างไร ธุรกิจหมอดูก็ยงัคงได้รับความนิยมและมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง              

แม้ในช่วงท่ีเศรษฐกิจซบเซาหลากหลายธุรกิจในประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างถ้วนหน้า          

แต่ธุรกิจหมอดูนั้นนบัเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของเศรษฐกิจ อีกทั้งยงั
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เป็นธุรกิจท่ีเฟ่ืองฟูและยงัไดรั้บความนิยมอยา่งสม ่าเสมอ และในช่วงเศรษฐกิจรุ่งโรจน์ธุรกิจหมอดู
ก็ยงัมีเม็ดเงินสะพัดเป็นกอบเป็นก า มูลค่าของธุรกิจท่ีมหาศาลน้ีเป็นท่ีน่าจบัตามองอย่างมาก         
โดยจากการส ารวจของ บริษัท ศูนย์วิจยักสิกรไทย จ ากัด ทั้ งในช่วงท่ีเศรษฐกิจดีและในช่วง
เศรษฐกิจซบเซา พบวา่พฤติกรรมในการดูหมอนั้นใกลเ้คียงกนัมาก ทั้งในแง่ความถ่ีในการไปดูหมอ
และค่าใช้จ่ายในการไปดูหมอในแต่ละคร้ัง จะแตกต่างกนัเพียงแต่รายละเอียดของปัญหาท่ีน าไป
ปรึกษาหมอดูเท่านั้น  
 บริษทั ศูนยว์ิจยักสิกรไทย จ ากดั (2550) ส ารวจคนกรุงเทพฯกบัการใช้บริการหมอดู  
ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1-16 ธนัวาคม 2550 จากกลุ่มตวัอยา่ง 1,824 คน โดยกระจายกลุ่มตวัอยา่งตาม
เพศ อายุและอาชีพ ซ่ึงจะเป็นตวัแปรส าคญัท่ีท าให้พฤติกรรมในการใชบ้ริการหมอดูมีความแตกต่างกนั
ซ่ึงเม่ือน ามาค านวณจากจ านวนคนท่ีใช้บริการหมอดู ความถ่ีในการใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเฉล่ีย    
ในการใช้บริการ พบว่าในปี 2550 ธุรกิจหมอดูและธุรกิจต่อเน่ืองนั้นก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัด           
ในธุรกิจถึง 2,500 ลา้นบาท โดยแยกเป็นธุรกิจหมอดูโดยเฉพาะท าให้เกิดเม็ดเงินสะพดัในปี 2550 
ประมาณ 1,800 ล้านบาท นอกจากน้ีธุรกิจหมอดูยงัก่อให้เกิดธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจ
ท าบุญหรือสะเดาะเคราะห์ ธุรกิจหนังสือพยากรณ์ดวงชะตา รวมไปถึงธุรกิจส่ือสารประเภท
อินเทอร์เน็ตและออร์ดิโอเทก็ซ์ท่ีใหบ้ริการดูหมอ เป็นตน้ 
 ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ การใชส่ื้อท่ีทนัสมยัมากข้ึนในการให้บริการหมอดู ท าให้ธุรกิจ
หมอดูได้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีกวา้งมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นหรือกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
กลุ่มหนุ่มสาวสมยัใหม่ท่ีเคยชินกบัการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์การส่ือสารท่ีทนัสมยั ซ่ึงท าให้
เป้าหมายของการดูหมอเพิ่มบทบาทในการเป็นธุรกิจท่ีสร้างความบันเทิง และช่วยแก้เหงา                
ในยามว่างดว้ย จากท่ีเคยเป็นธุรกิจท่ีมุ่งจะท านายทายทกัอนาคตและเป็นท่ีปรึกษายามท่ีมีปัญหา
เท่านั้น นอกจากน้ีปัจจยัส าคญัท่ีท าให้บริการหมอดูในส่ือท่ีทนัสมยัต่างๆได้รับความนิยมอย่าง
รวดเร็ว คือ การให้ค  าท านายฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการไปใช้บริการหมอดูตามสถานท่ีต่างๆ    
แต่ถา้ตอ้งการจะรู้รายละเอียดจึงจะมีการจ่ายเงินกนั 
 ดว้ยเหตุน้ีท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา
ของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบธุรกิจพยากรณ์โชคชะตาใน
ปัจจุบนัและผูท่ี้สนใจจะเขา้มาลงทุนประกอบกิจการธุรกิจพยากรณ์โชคชะตาในอนาคต ซ่ึงสามารถ
น าผลการศึกษาไปใช้ประกอบการตดัสินใจวางแผนกลยุทธ์และวางแผนการตลาดให้เหมาะสม 
น ามาสู่การพฒันาระบบการจดัการธุรกิจพยากรณ์โชคชะตาของไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
ต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา

ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร 

 2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาของนักศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

 2.3 เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์

โชคชะตาของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร 

3. สมมติฐานของการวจัิย 

 นักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้

บริการพยากรณ์โชคชะตาท่ีแตกต่างกนั 

4. ขอบเขตของการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดก้  าหนดของเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี 

 4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

       ผูว้ิจยัศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ และ

ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร ไดแ้ก่ ช่องทาง                  

การใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ประเภทของการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา เร่ืองท่ีตอ้งการ               

ใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ค่าใช้จ่ายการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ความถ่ีการใช้บริการ

พยากรณ์โชคชะตา ช่วงวนัการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ช่วงเวลาการใช้บริการพยากรณ์

โชคชะตา เหตุผลการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา การแนะน าผูอ่ื้นมาใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 

และความเช่ือถือค าท านายและน าค าท านายมาประกอบการแกปั้ญหา 

 4.2 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

       ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีลงทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 23,275 คน (สถิติการลงทะเบียน ระบบบริการ

การศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร, 2559) 

       ก ลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใชว้ิธีการค านวณตามแนวคิดของทาโร
ยามาเน่ (Yamane, 1967, อา้งถึงใน ประสพชยั พสุนนท,์ 2555: 187) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ไดข้นาดตวัอย่าง 394 ตวัอยา่ง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัใช้ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
เท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 
 4.3 ขอบเขตดา้นตวัแปร 
       4.3.1 ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายได ้   

       4.3.2 ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดแ้ก่ ช่องทางการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ประเภทของการใช้บริการ

พยากรณ์โชคชะตา เร่ืองท่ีตอ้งการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ค่าใช้จ่ายการใช้บริการพยากรณ์

โชคชะตา ความถ่ีการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ช่วงวนัการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา 

ช่วงเวลาการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา เหตุผลการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา การแนะน าผูอ่ื้น

มาใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา และความเช่ือถือค าท านายและน าค าท านายมาประกอบ                    

การแกปั้ญหา 

 4.4 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

       ผูว้ิจยัเลือกศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงแบ่งเป็น 4 วิทยาเขต ได้แก่ 

วิทยาเขตวงัท่าพระ วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ วิทยาเขตส านักงานอธิการบดีตล่ิงชัน และ

วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 4.5 ขอบเขตดา้นเวลา 

       ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย เร่ิมตั้ งแต่เดือนธันวาคม พ .ศ.2559 ถึงเดือน

กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2560 รวมระยะเวลา 3 เดือน 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 
      1. เพศ  
      2. อาย ุ 
      3. ระดบัการศึกษา  
      4. อาชีพ  
      5. รายได ้ 
 

5. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 6.1 ท าให้ทราบพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน

ให้แก่ผูป้ระกอบการธุรกิจพยากรณ์โชคชะตา สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง                   

การให้บริการพยากรณ์โชคชะตาให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาของ

กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 6.2 ท าให้ทราบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 

เพื่อให้ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจพยากรณ์โชคชะตาสามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางใน

การพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดใหต้อบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

 

 

พฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา 
ของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 

 1. ช่องทางการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 
 2. ประเภทของการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 
 3. เร่ืองท่ีตอ้งการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 
 4. ค่าใชจ่้ายการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 
 5. ความถ่ีการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 
 6. ช่วงวนัการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 
 7. ช่วงเวลาการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 
 8. เหตุผลการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 
 9. การแนะน าผูอ่ื้นมาใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 
10. ความเช่ือถือค าท านายและน าค าท านายมาประกอบ 

      การแกปั้ญหา 
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7. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 7.1 พฤติกรรมการใช้บริการ หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออก โดยพิจารณา

ทางเลือกต่างๆ เพื่อใหไ้ดท้างเลือกท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ 

 7.2 การพยากรณ์โชคชะตา หมายถึง กิจกรรมท่ีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการท านาย

บุคคลหรือสถานท่ี ซ่ึงจะได้รับข้อมูล ข้อแนะน า เพื่อสร้างความมั่นใจในเร่ืองต่างๆและเป็น

แนวทางในการด าเนินชีวิต โดยการพยากรณ์โชคชะตามีการท านายด้วยวิธีการต่างๆ เช่น                           

การพยากรณ์โชคชะตาตามวนัเดือนปีเกิด การพยากรณ์โชคชะตาตามลักษณะรูปพรรณ และ                       

การพยากรณ์โชคชะตาดว้ยการเส่ียงทาย เป็นตน้ 

 7.3 นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร หมายถึง นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีลงทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยแบ่งเป็น 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตวงัท่าพระ                          

วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ วิทยาเขตส านักงานอธิการบดีตล่ิงชัน และวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 
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บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาของนักศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร วรรณกรรมต่างๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1. แนวคิดเก่ียวกบัการพยากรณ์โชคชะตา 

 2. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 3. แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

 4. แนวคิดและทฤษฎีการบริการ 

 5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดเกีย่วกบัการพยากรณ์โชคชะตา 

 วิชาหมอดูได้ถูกน ามาใช้เป็นข้อมูล เป็นเคร่ืองมือประกอบการตัดสินใจในการ

ด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดมาตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นเร่ืองในครัวเรือนจนถึง

เร่ืองของประเทศชาติหมอดูไดเ้ขา้มามีบทบาทในการตดัสินใจอยูเ่นืองๆ วา่กนัวา่อยา่งนอ้ยก็ช่วยให้

คนตดัสินใจมีความเช่ือมัน่ในตวัเองมากข้ึน (ไพศาล พิบูลเวศม,์ 2530) 

 ส่วนของปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม เม่ือพิจารณาจะเห็นวา่คนไทยมีความผกูพนั

กบัความเช่ือเร่ืองโชคชะตาอยา่งยาวนานมาจนถึงปัจจุบนั ในปัจจุบนัเราไม่อาจปฏิเสธอิทธิพลของ    

การดูดวงได้โดยเฉพาะในสังคมไทย การดูดวงมีอิทธิพลมากตั้งแต่คนระดับหาเช้ากินค ่าจนถึง

ผูบ้ริหารระดบัประเทศ แต่เป็นอิทธิพลท่ีอยู่กบัสังคมไทยมานานมาก ก่อนจะมีพุทธศาสนาก็วา่ได ้

ซ่ึงเกิดจากอิทธิพลศาสนาพราหมณ์ฮินดู (คมชัดลึก, 2551) โดยปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม

สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 1. ภูมิหลงัของวฒันธรรม จารีตวฒันธรรมของแต่ละบุคคล แต่ละเช้ือชาติ ที่ด าเนิน

มาในอดีตของไทยนับถือเร่ืองโชคลาง และยึดถือปฏิบติัตามอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูท่ี

เขา้มามีอิทธิพลต่อคนไทยก่อนการเผยแพร่ของศาสนาพุทธทั้งทางพ ิธีกรรม ประเพณี                 

การแต่งกาย ส่ิงก่อสร้าง และความเช่ือด้านโชคลางและโชคชะตา  เช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆ 

เช่น กมัพูชา มาเลเซีย  เวยีดนาม เป็นตน้
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 2. ความเช่ือเก่ียวกบัศาสนา ส าหรับผูท่ี้นบัถือศาสนาพุทธจะมีความเช่ือเร่ืองบุญกรรม 

โชคชะตา และความเช่ือต่างๆ  อีกทั้งอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูท่ีมีมาแต่ดั้งเดิม  จึงส่งผลให้

การเช่ือเร่ืองการดูดวง  การปฏิบติัตามค าท านาย  และพิธีกรรมต่างๆ อยู่ควบคู่กบัการด าเนินชีวิต

ของชาวไทยอยู่ตลอดมา  ความเช่ือดังกล่าวย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการดูดวงเพื่อ          

สร้างความเช่ือมัน่ในการด าเนินชีวิตทั้งในอดีตจากการดูดวงกบัหมอดูตวัต่อตวั  และในปัจจุบนั

พฒันาสู่การดูดวงทางหน้าหนังสือพิมพ์  ทางโทรศพัท์  และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น   ดังตวัอย่าง       

การลงการท านายดวงในหนงัสือพิมพ ์นิตยสารทัว่ไป  และการโฆษณาบริการดูดวงผา่นโทรศพัท์

ตามโทรทศัน์ วทิย ุและหนงัสือพิมพอี์กมากมาย   

 3. สภาพแวดล้อมทางสังคม สภาพแวดล้อมทางสังคมย่อมมีบทบาทอย่างสูงต่อ

ความคิด ความเช่ือ  และพฤติกรรมขอบุคคล   ครอบครัวชาวไทยถูกเล้ียงดูมาท่ามกลางความคิด

ความเช่ือเร่ืองโชคลาง  ตั้งแต่การตั้งช่ือ  การสร้างบา้น  การเลือกวนัในการเดินทางหรือท าธุรกิจ  

ส่ิงเหล่าน้ีลว้นอยูร่อบตวัของคนไทยทุกวนัและเป็นเร่ืองท่ียอมรับกนัทัว่ไปเป็นปกติในเร่ืองการดูด

วงหรือการน าเร่ืองโชคลางมาใชใ้นการวางแผนการด าเนินชีวติ   ดงันั้นการรับบริการดูดวงทั้งระบบ

ตวัตวัตวัและทางโทรศพัท์ลว้นเป็นเร่ืองปรกติท่ีคนไทยรู้สึกว่าควรกระท าหากมีเร่ืองไม่สบายใจ

หรือเม่ือตอ้งการด าเนินการส่ิงใหม่ๆ จึงมกัใชบ้ริการเหล่าน้ี  

 4. ระดบัการศึกษาและอาชีพ ระดับการศึกษาและอาชีพ มีความแตกต่างตามอาชีพ                 

และระดบัสติปัญญาย่อมส่งผลต่อกระบวนการคิด  หลกัเหตุผล  และความคิดความเช่ือในเร่ือง

โชคชะตาและการพึ่ งพิงส่ิงศักด์ิสิทธิต่างๆ   ทั้ งน้ี เพราะระดับของเหตุผลจะเข้ามามีผลต่อ

กระบวนการคิดและการตัดสินใจของบุคคล  ทั้ งนั้ นเพราะโหราศาสตร์ยงัเป็นศาสตร์ท่ีไม่มี                       

การพิสูจน์อยา่งชดัเจนในเชิงวทิยาศาสตร์  ผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาสูงข้ึนและมีระดบัของเหตุผลมากข้ึน

จะไม่ยึดติดกับการตัดสินใจท่ีไม่แน่นอนและชัดเจนจึงมีแนวโน้มจะไม่ใช้หลักโหราศาสตร์               

ในการตดัสินใจกระท าการหรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ  

 5. เจตคติต่อความคิดความเช่ือเร่ืองโชคชะตา เจตคติต่อความคิดความเช่ือเร่ืองโชคชะ

ตะในเชิงบวกหรือลบย่อมมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจในการรับบริการดูดวงได้เช่นกนั  ทั้งน้ี

เพราะความรู้สึกและทศันคติของบุคคลมีส่วนอยา่งส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ   ปัจจุบนัมีคน

จ านวนไม่น้อยมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการดูดวงและความเช่ือดา้นโหราศาสตร์  จากการพิสูจน์ไดย้าก

ของศาสตร์ดังกล่าวจึงเป็น ท่ี มีของความรู้สึกว่างมงาย  หลอกลวง  และมีหลายกรณี ท่ี มี                       
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การหลอกลวงทรัพยสิ์นของผูใ้ช้บริการ อนัเป็นสาเหตุให้บุคคลจ านวนมาเกิดทศันคติเชิงลบต่อ                 

การดูดวง 

2. แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

 Engle, Blackwell and Miniard (1990: 3) พฤติกรรมผู ้บริโภค หมายถึง การกระท า

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าซ่ึงการบริโภค และการจบัจ่ายใชส้อยซ่ึงสินคา้และ

บริการ รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนทั้งก่อนและหลงัการกระท าดงักล่าว 

 Eekles (1990: 36) กล่าวถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่า “เป็นกระบวนการบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลตดัสินใจว่าจะซ้ือสินค้าหรือบริการอะไรหรือไม่ ถ้าซ้ือจะซ้ือท่ีไหน วิธีการซ้ือและ                 

การใชสิ้นคา้และบริการนั้นจากตลาดหรือองคก์ารธุรกิจนั้น” 

 Fishbein and Ajzen (1975: 5) ไดอ้ธิบายความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่า 

“เป็นการศึกษาเร่ืองการซ้ือและกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสวงหา การบริ โภคและ

การจบัจ่ายใชส้อยสินคา้บริการ ประสบการณ์และความคิด” 

 Mowen and Mino (1998: 5) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู ้บ ริโภค หมายถึง 

การศึกษาถึงหน่วยการซ้ือ และกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาบริโภค และ           

การก าจดัอนัเก่ียวกบัสินคา้บริการ ประสบการณ์ และความคิด 

 Hoyer and Macinnis (1997: 3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผู ้บ ริโภคเป็น                  

ผลสะทอ้นของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการไดม้า การบริโภค 

และการจ ากดัอนัเก่ียวกบัสินคา้บริการ เวลาและความคิดโดยหน่วยตดัสินใจซ้ือ (คน) ในช่วงเวลาใด

เวลาหน่ึง 

 Schiffman and Kanuk (1994: 5) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู ้บ ริโภคไว้ว่า                     

เป็นพฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคทาการคน้หาการซ้ือ การใช้ การประเมินผลการใช้สอยผลิตภณัฑ์และ         

การบริการ ซ่ึงคาดวา่จะสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเอง 

 Loudon and Bitta (1990: 5) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการ

ตดัสินใจและกิจกรรมทางกายภาพท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งเม่ือมีการประเมินการไดม้า การใชห้รือ

การจบัจ่ายใชส้อยซ้ือสินคา้และบริการ 
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 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบั

การใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจรวมทั้ง ขบวนการในการตดัสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก

เหล่าน้ี (ด ารงศกัด์ิ ชยัสนิท, 2538: 72) 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลตอ้งเอาใจใส่ ในเม่ือไดท้  าการคดัเลือก

ซ้ือและการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีสนองความพอใจ และความต้องการกิจกรรมเหล่าน้ี จะเก่ียวข้องกับ

กระบวนการภายในจิตใจและอารมณ์ (บุญเกียรติ ชีวะตระกลูกิจ และคนอ่ืนๆ, 2541: 9) 

     พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรม (การกระท า) ของบุคคลในบุคคลหน่ึงซ่ึงท า

หน้าท่ีคน้หาจดัหาให้ได้มาโดยการซ้ือการใช้ตวัสินคา้หรืองานบริการ โดยการคาดผลที่ไดจ้าก                 

การใชแ้ละเงินท่ีจ่ายไปในตวัผลิตภณัฑน์ั้นๆ (วมิลรัตน์ ภมรสุวรรณ, 2542: 3) 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรง

กบัการจดัหา และการใชผ้ลิตภณัฑ์ ทั้งน้ี หมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงเกิดข้ึนก่อน และมี

ส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท า (ปริญ ลกัษิตานนท,์ 2544: 45) 

 พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผู ้บริโภคท าการค้นหา การคิด การใช ้                        

การประเมินในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 

และคณะ, 2546: 192) 

 จากความหมายทั้งหมดสรุปรวมได้ว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ การใช้สินคา้และบริการ โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีบุคลตอ้ง

ตดัสินใจทั้งก่อนและหลงัการกระท าดงักล่าว โดยบุคคลท่ีจะถือวา่เป็นผูบ้ริโภคในท่ีน้ีคือ บุคคลผู ้

ซ่ึงมีสิทธิในการไดม้าและใช้ไปซ่ึงสินคา้และบริการท่ีไดมี้การเสนอขายโดยสถาบนัทางการตลาด 

ซ่ึงคาดวา่จะสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค การตดัสินใจและการกระท าของคนท่ีเก่ียวกบัการซ้ือ

การใชสิ้นคา้แบะบริการนั้นๆ อีกดว้ย  

ประเภทของผู้บริโภคในตลาด (Types of Consumers in Market) 

การจ าแนกประเภทของผูบ้ริโภคสามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 4 กลุ่มดงัน้ีคือ 

1. ผูบ้ริโภคเพื่อส่วนตวักบัผูบ้ริโภคท่ีเป็นองคก์าร 

2. ผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพกบัผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริง 

3. ผูบ้ริโภคท่ีเป็นครัวเรือนกบัผูบ้ริโภคท่ีเป็นอุตสาหกรรม 

4. ลูกคา้กบัผูบ้ริโภค/ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยกบัผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม/ผูค้าดหวงั 
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 1. ผู ้บ ริโภคเพื่ อส่ วนตัวกับผู ้บ ริโภคท่ี เป็ นองค์ การ (Personal Consumers Versus 

Organizational Consumers)  

 ผู ้บริโภคเพื่อส่วนตัว (Personal Consumers) คือ บุคคลผู ้ซ่ึงซ้ือสินค้าและบริการ

ส าหรับการใช้ส่วนตวั เช่น ครีมโกนหนวด หรือลิปสติก หรือส าหรับการใช้สอยภายในครัวเรือน 

เช่น เส้ือเช้ิต หรือผา้เช็ดตวั หรือแมแ้ต่การซ้ือให้เป็นของขวญัส าหรับเพื่อน เช่น หนงัสือ เทปเพลง 

(Schiffman and Kanuk, 1991: 6) 

 ผูบ้ริโภคท่ีเป็นองค์การ (Organizational Consumers) คือ ผูบ้ริโภคท่ีประกอบไปด้วย

หน่วยของธุรกิจทั้ งท่ีแสวงหาก าไรและไม่แสวงหาก าไร องค์กรของรัฐและสถาบันต่างๆ เช่น 

โรงเรียน วดั มูลนิธิ เป็นตน้ ซ่ึงทั้งหมดจะตอ้งซ้ือผลิตภณัฑ์ เคร่ืองมือ และบริการ เพื่อใช้ในการ

ด าเนินงานองคก์ารของตน (Schiffman and Kanuk, 1991: 6) 

 2. ผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพกบัผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริง (Potential and Realized Consumers) 

 วิธีการท่ีใช้ในการจ าแนกประเภทของผูบ้ริโภคท่ีส าคัญอันหน่ึงคือ การพิจารณา

ผูบ้ริโภคในแง่ของความมีศกัยภาพ หรือความแทจ้ริงในการซ้ือสินคา้และบริการ บุคคลคนหน่ึงอาจ

เป็นผู ้ท่ีกระท าการซ้ือหรือไม่ได้ซ้ือส าหรับผลิตภัณฑ์ หรือตราผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหน่ึง

โดยเฉพาะก็ได้ ดังนั้ นจึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับธุรกิจท่ีต้องทราบถึงสถานภาพของผูบ้ริโภคใน

กระบวนการการบริโภคว่าเป็นผู ้บริโภคแบบใด ซ่ึงสามารถก าหนดสถานภาพท่ีเป็นไปได ้                            

3 ประการของผูบ้ริโภคในกระบวนการบริโภค คือ 

 ผู ้ท่ีไม่ใช่ผู ้บริโภค (Nonconsumers) หมายถึง บุคคลใดๆ ผู ้ซ่ึงไม่มีความต้องการ

ส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและมีแนวโนม้วา่จะไม่มีความตอ้งการส าหรับอนาคตอนัใกลน้ี้

ดว้ย (Walters, 1978: 9)  

 ผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพ (Potential Consumers) หมายถึง บุคคลใดๆ ท่ีปัจจุบนัยงัไม่ได้

ซ้ือแต่เป็นผูซ่ึ้งอาจไดรั้บอิทธิพลบางอยา่งในเวลาต่อมาใหซ้ื้อได ้(Walters, 1978: 9) 

 ผู้บ ริโภคท่ีแท้จริง (Realized Consumers) จะมีความหมายเหมือนกับค าว่า ผู ้ซ้ื อ 

(Purchasers) หรือผูจ่้ายตลาด (Shoppers)  

 3. ผูบ้ริโภคท่ีเป็นครัวเรือนกบัผูบ้ริโภคท่ีเป็นอุตสาหกรรม (Household and Industrial 

Consumers) 
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 บุคคลใดก็ตามท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งในกระบวนการการบริโภคถือวา่เป็นผูบ้ริโภคทั้งส้ิน        

แต่ผูซ้ื้อเหล่าน้ียงัสามารถจ าแนกประเภทไดต้ามประเภทของตลาดท่ีบุคคลนั้นๆอยูไ่ดด้ว้ย ประเภท

ของตลาดสามารถแบ่งออกเป็นได ้2 ประเภทหลกัๆ คือ 

 ตลาดครัวเรือน (Household Markets) คือตลาดท่ีประกอบไปด้วยผู ้บริโภคซ่ึงซ้ือ

ส าหรับการบริโภคส่วนบุคคล หรือส าหรับสนองความตอ้งการท่ีใช้ร่วมกนัภายในครอบครัวหรือ

ครัวเรือนซ่ึงเรียกบุคคลเหล่านั้นวา่ ผูบ้ริโภคท่ีเป็นครัวเรือนหรือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (Household or 

Final Consumers) ผูบ้ริโภคท่ีเป็นครัวเรือนท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยในผลิตภณัฑ์จากช่องทางการจดั

จ าหน่ายในแง่ท่ีวา่จะไม่มีการขายต่อไปอีกโดยองคก์ารการตลาด ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยซ้ือผลิตภณัฑ์

โดยมีจุดมุ่งหมายเพียงอนัเดียวคือ การใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความพอใจเท่านั้น 

 ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Markets) คือตลาดท่ีประกอบด้วยองค์การธุรกิจท่ีซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เพื่อน าไปขายต่อ ผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือโดยผูบ้ริโภคท่ีเป็นอุตสาหกรรมเพื่อขายต่อจะเป็น

ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นไปได้ 2 กรณี คือ (1) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปท่ีจะ

ขายออกไป หรือ (2) เป็นผลิตภณัฑท่ี์น าไปใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปก็ได ้ดงันั้น ผูบ้ริโภคท่ี

เป็นอุตสาหกรรมจึงไดแ้ก่ องคก์ารธุรกิจ ผูผ้ลิต ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก ตวัแทนทางธุรกิจ และองค์การท่ี

ไม่แสวงหาผลก าไร เช่น มหาวทิยาลยั โรงพยาบาล วดั มูลนิ เป็นตน้ 

 4. ลูกค้ากับผู ้บริโภค/ผู ้บริโภคคนสุดท้ายกับผู ้ใช้ทางอุตสาหกรรม/ผู ้คาดหวัง 

(Customers and Consumers/Ultimate Consumer and Industrial Users/Prospects) 

 ลูกคา้กบัผูบ้ริโภค (Customers and Consumers) ส าหรับค าว่าลูกคา้ มกัจะใช้หมายถึง 

บุคคลบางคนผูซ่ึ้งซ้ือสินคา้และบริการเฉพาะจากร้านคา้ร้านใดร้านหน่ึง หรือเฉพาะจากบริษทัใด

บริษทัหน่ึง ส่วนค าวา่ผูบ้ริโภคจะเป็นค าท่ีใชไ้ปมากกวา่ ซ่ึงใชห้มายถึง บุคคลใดๆก็ตามท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักิจกรรมอนัใดอนัหน่ึงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค อนัได้แก่กิจกรรมทางกายภาพท่ีเก่ียวกบัการ

ประเมิน การได้มาการใช้หรือจบัจ่ายใช้สอยซ่ึงสินค้าและบริการ (Loudon and Bitta, 1988: 8) 

ดงันั้น ค าวา่ลูกคา้จะใชส้ าหรับเฉพาะธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง ในขณะท่ีค าวา่ผูบ้ริโภคเป็นค าท่ีใชท้ัว่ไป

ส าหรับทุกกิจการ นอกจากน้ีค าวา่ผูบ้ริโภคยงัใช้หมายถึง ผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพของสินคา้และบริการท่ี

ไดน้ าเสนอสู่ตลาดเพื่อขาย 

 ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (Ultimate Consumers) หมายถึง บุคคลใดบุคคลหน่ึงผูซ่ึ้งกระท า

การซ้ือโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการบริโภคของส่วนบุคคลหรือครัวเรือน (Loudon and Bitta, 1988: 9) 
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 ผูค้าดหวงั (Prospects) หมายถึง กลุ่มคนหรือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีธุรกิจตอ้งการมุ่งเน้นท า

การส่งเสริมการตลาดไปสู่เพื่อการขายสินคา้และบริการของธุรกิจ 

 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค  

 ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural Factor) วฒันธรรมเป็นส่ิงทีวฒันธรรมเป็นส่ิงทีมนุษย์

สร้างข้ึนและเป็นท่ียอมรับจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงวฒันธรรมเป็นตวัก าหนดและควบคุม

พฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมค่านิยมในวฒันธรรมจะก าหนดลกัษณะของสังคมและก าหนดความ

แตกต่างของสังคมหน่ึงจากสังคมหน่ึง 

 ปัจจยัดา้นสังคม (Social Factor) ปัจจยัทางสังคมซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิงครอบครัว 

บทบาทสถานะจะเป็นส่ิงทีก าหนดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคกลุ่ม อา้งอิงเป็นกลุ่มท่ี

บุคคลเขา้ใจเก่ียวขอ้งดว้ยซ่ึงกลุ่มน้ีจะมีอิทธิพลต่อทศันคติความคิดเป็นและค่านิยมของบุคคล 

 ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factor) การตดัสินใจของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจากลกัษณะ

ส่วนบุคคลทางด้านๆ ได้แก่ อายุ วฏัจักรชีวิต อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษารูปแบบ                        

การด ารงชีวติและแนวคิดส่วนบุคคล 

 ปั จจัยด้ าน จิตวิ ทยา (Psychological Factor) ปั จจัยท างจิตวิท ยาท่ี มี อิท ธิพ ลต่ อ                          

การตดัสินใจซ้ือ ประกอบด้วย แรงจูงใจการรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือและทศันคติ (กรุงเทพส่ือ

อกัษร, 2543: 54) 

 การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

 เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ การเขา้ใจพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคเร่ิมจากแบบจ าลองท่ีอธิบายถึงแรงผลักดันต่างๆ ท่ีท าให้ผู ้บริโภคตัดสินใจซ้ือ 

หลกัการท่ีมีประสิทธิภาพในการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (ฉตัรยาพร เสมอใจ, 2550: 30-38) คือ 

หลกั6Ws 1H ท่ีตอ้งพิจารณาหลกัต่างๆ เก่ียวกบัการตลาด เพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีตอ้งการทราบดงัน้ี 

 1. ใครคือเป้าหมาย (Who is target market?) 

 2. ตลาดซ้ืออะไร (What does the market buy?) 

 3. ท าไมจึงซ้ือ (Why does the market buy?) 

 4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who participates in the buying?) 

 5. ซ้ือเม่ือใด (When does the market buy?) 

 6. ซ้ือท่ีไหน (Where does the market buy?) 
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 7. ซ้ืออยา่งไร (How does the market buy?) 

 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้ควา้ หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ

และการบริโภค มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาสินคา้และบริการทั้งท่ีเป็นบุคคลกลุ่มบุคคล หรือ

องค์กร เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือการบริโภค การเลือกบริการ

แนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ หรือ (ปณิศาลญั ชานนท์ , 2548) หรือเป็น                  

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ดว้ยการศึกษาคน้ควา้ถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือ การตดัสินใจซ้ือ 

และการใช้สินคา้และการบริการของผูบ้ริโภค เพื่อท่ีจะให้นกัการตลาดทราบถึงความพึงพอใจและ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (กมลรัตน์ สัตยาพิมล , 2552, นฤมล อดิเรกโชติกุล, 2548) โดยสามารถ

ใช้ 7 ค าถาม (6Ws 1H) ท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อคน้หา 7 ค าตอบ (7Os) 

(ปรัชญา ปิยะรังสี, 2554) 

   1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบ

ตลาดเป้าหมาย (Target Market) หรือลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

ทางดา้น (1) ประชากรศาสตร์ (2) ภูมิศาสตร์ (3) จิตวิทยาหรือจิตวเิคราะห์ (4) พฤติกรรมศาสตร์กล

ยุทธ์การตลาด (4Ps) ประกอบดว้ยกลยุทธ์ดา้น ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และ การส่งเสริม

การตลาด ท่ีเหมาะสมและการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย (ปรัชญา ปิยะรังสี, 2554)  

 2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบส่ิงท่ี

ผูบ้ริโภคต้องการซ้ือ (Objects) โดยส่ิงท่ีผูบ้ริโภคต้องการคือ คุณสมบัติหรือองค์ประกอบของ

ผ ลิ ตภัณ ฑ์  (Product Component) และความแตก ต่ าง ท่ี เห นื อกว่ า คู่ แข่ งขัน  (Competitive 

Differentiation) โดยมีกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  (Product Strategy) ทางด้าน (1) ผลิตภัณฑ์หลัก                       

(2) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ (3) ผลิตภณัฑ์ควบ   (4) ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (5) ศกัยภาพผลิตภณัฑ์ และ

(6) ความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) (ธวลัวรัตน์ อินทนนัชยั, 2552) 

 3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการทราบ

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives) โดยตอ้งท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

คือ (1) ปัจจยัทางจิตวิทยา (2) ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม ตลอดจน (3) ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

(ธวลัวรัตน์ อินทนันชยั, 2552) เพราะผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อสนองความตอ้งการด้านร่างกาย และ

จิตวทิยา ซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ (ปรัชญา ปิยะรังสี, 2554) 

 4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) เป็นค าถามท่ี

ตอ้งการทราบบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริหารโดยมี 
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 องค์ประกอบในการตดัสินใจซ้ือคือ (1) ผูริ้เร่ิม (2) ผูมี้อิทธิผล (3) ผูต้ดัสินใจซ้ือและ 

(4) ผูใ้ช ้(ธวลัวรัตน์ อินทนนัชยั, 2552)   

 5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการทราบ

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) ของผูบ้ริโภค เช่น ช่วงฤดูกาลใด ช่วงเดือนใด ตลอดจนเทศกาลหรือ 

โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ เป็นตน้ (ธวลัวรัตน์ อินทนนัชยั, 2552)    

 6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการทราบ

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผู ้บริโภคไปท าการซ้ือ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูปเปอร์มาร์เก็ต

ตลอดจนร้านขายของช า เป็นตน้ (ธวลัวรัตน์ อินทนนัชยั, 2552)   

  7. ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการทราบ

ขั้นตอนหรือกระบวนการในการตดัสินใจเลือกซ้ือ (Operation) โดยมีองค์ประกอบการซ้ือโดย (1) 

การรับรู้ปัญหา (2) การคน้หาขอ้มูล (3) การประเมินผลทางเลือก (4) การตดัสินใจซ้ือ (5) ความรู้สึก

ภายหลงัการซ้ือ (ธวลัวรัตน์ อินทนนัชยั, 2552) 

 นอกจากน้ีการทราบถึงความรู้สึกของลูกคา้หลงัการซ้ือ การใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น จะช่วยให้

ทราบแนวทางในการปรับปรุงสินค้าและบริการได้ดี และสามารถตอบสนองความต้องการ                        

ของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

3. แนวคิดและทฤษฎกีารตัดสินใจของผู้บริโภค 

 ลกัษณะทัว่ไปของการเกดิการตัดสินใจ (The Nature of Decision making) 

 มีเง่ือนไขหลายประการท่ีจ าเป็นส าหรับการพิจารณาว่า กิจกรรมใดจะถือว่าเป็น

กระบวนการของการตดัสินใจ ต่อไปน้ีคือ กิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจ 

 1. ผูต้ ัดสินใจจะต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีมีความขัดแยง้กันท่ีจ าเป็น

จะตอ้งหาทางแกไ้ข ซ่ึงผูต้ดัสินใจในท่ีน้ีหมายถึง บุคคลใดๆ หรือกลุ่มของบุคคลท่ีไม่ไดรั้บความ

พอใจส าหรับสภาวะท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนับางอย่างการคาดหวงัของสภาวะในอนาคต รวมทั้งความ

ปรารถนาอยากไดแ้ละสิทธิท่ีจะน าการกระท าของบุคคลให้มุ่งไปสู่การแกไ้ขสภาวะในปัจจุบนัหรือ

ในอนาคตดงักล่าว (Williams, 1982: 26) 

 2. ผูต้ดัสินใจมีความปรารถนาท่ีจะให้ได้มาซ่ึงเป้าหมายใดเป้าหมายหน่ึงหรือหลาย

เป้าหมาย ซ่ึงเป้าหมายเหล่าน้ีปกติจะแสดงออกมาในรูปของการได้มาซ่ึงสภาวะของส่ิงใหม่
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บางอยา่งหรือการรักษาให้คงไวซ่ึ้งสภาวะของส่ิงเดิมท่ีมีอยู ่เป้าหมายต่างๆของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป

จึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพอใจท่ีไดรั้บสินคา้หรือบริการ 

 3. เพื่อท่ีจะให้ไดม้า ผูต้ดัสินใจจะตอ้งก าหนดทางเลือกท่ีตอ้งการกระท าท่ีน่าจะน าไปสู่

เป้าหมายท่ีปรารถนาได ้ทางเลือกต่างๆของผูบ้ริโภคจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆเช่น ตราสินคา้ 

คุณลกัษณะของสินคา้ และราคา เป็นตน้ 

 4. ผูต้ดัสินใจจะตอ้งเผชิญกบัระดบัของความไม่แน่นอนบางส่วนในการท่ีทางเลือกท่ี

ตอ้งการจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจหรือไม่พอใจ ส าหรับผูบ้ริโภคแล้วความไม่แน่นอนอาจเป็น

ขอ้จ ากดัท่ีเน่ืองมาจากการขาดความรู้ท่ีสมบูรณ์ของทางเลือกต่างๆ หรือระดับของการไม่รู้ของ

แรงจูงใจ เป็นตน้ 

 กระบวนการตดัสินใจจึงมีเป้าหมายอยู่ท่ีการแก้ไขปัญหาในการซ้ือและการใช้ของ

ผลิตภณัฑ์ซ่ึงจะส่งผลกระทบท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตอ้งใชค้วามพยายามท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัชนิดของความ

ไม่แน่นอนต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแสวงหาและด าเนินการให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลท่ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อการตดัสินใจในท่ีสุดก็น าไปสู่การเลือกสรรและการปฏิบติัต่อทางเลือกบางอย่างท่ี

ธุรกิจมีการน าเสนออยูใ่นตลาด ทางเลือกท่ีเลือกแลว้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการแกไ้ขปัญหาท่ีให้ผลดี

ท่ีสุดก็ได้ และพฤติกรรมการตดัสินใจในปัญหาก็อาจจะท าได้ดีพอสมควรอย่างต่อเน่ืองบ่อยๆ                       

จนท าใหบุ้คคลสามารถเขา้ไปใกลส้ภาวะของการตดัสินใจท่ีใหผ้ลดีท่ีสุดได้ 

 การจ าแนกการตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer Decision Classified) 

 ผูบ้ริโภคตอ้งตดัสินใจหลายอยา่งในตลาด การตดัสินใจบางอยา่งก็มีความซบัซ้อนมาก 

ในขณะท่ีผูค้า้ไม่สามารถจะรู้ถึงการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไดท้ั้งหมด จึงจ าเป็นตอ้งจ าแนกประเภท

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมกัเกิดข้ึนบ่อยๆออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเขา้ใจ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจได้ดียิ่งข้ึน โดยสามารถจ าแนกประเภทของ     

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคไดต้ามเกณฑต์่างๆ 5 เกณฑ ์คือ 

 1. ตามลกัษณะการตดัสินใจ 

 2. ตามประเภทการตดัสินใจของบุคคลกบักบัครัวเรือน 

 3. ตามประเภทการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละร้านคา้ 

 4. ตามประเภทสภาวะของการตดัสินใจ 

 5. ตามความเก่ียวพนัของประเภทของการตดัสินใจ 
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 1. ตามลกัษณะการตัดสินใจ (Nature of The Decision) 

 การจ าแนกการตดัสินใจของผูบ้ริโภคตามลกัษณะการตดัสินใจ ท าให้ไดรู้้ถึงบางส่ิง

บางอยา่งท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจได ้ซ่ึงการตดัสินใจโดยถือเอาลกัษณะของการตดัสินใจเป็นเกณฑ ์

สามารถแบ่งการตดัสินใจออกเป็นประเภทยอ่ยๆ ได ้4 ประเภท คือ 

      1.1 การตดัสินใจท่ีข้ึนอยู่กบัระดบัของความเร่งด่วน (By the Degree of Urgency) 

การตัดสินใจบางอย่างของผูบ้ริโภคอาจเกิดข้ึนอย่างเร่งด่วนท่ีจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจทันที           

แต่การตดัสินใจอ่ืนๆ อาจสามารถใช้เวลามากกว่าในการตดัสินใจได้อย่างสบายๆ โดยไม่ตอ้งรีบ

ร้อน ปกติทัว่ไปการซ้ือเส้ือผา้ชุดใหม่ไม่จ  าเป็นตอ้งตดัสินใจแบบเร่งด่วนได้ ส่วนการตดัสินใจ

ส าหรับการซ้ือบา้นนั้นไม่แน่นอนอาจเป็นไดท้ั้งเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนก็ได ้

      1.2 การตดัสินใจท่ีข้ึนอยู่กับความถ่ีของการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน (By Frequency of 

Occurrence) การตดัสินใจบางอย่างของผูบ้ริโภคอาจเกิดข้ึนได้ไม่บ่อย นัน่คือมีระดบัของความถ่ี

ของการเกิดการตดัสินใจ ตวัอยา่งเช่น การซ้ือยาสีฟันจะมีความถ่ีท่ีจะตอ้งซ้ือบ่อยกวา่การซ้ือรองเทา้ 

และการซ้ือรองเทา้จะมีความถ่ีการซ้ือท่ีบ่อยกวา่การซ้ือแวน่ตากนัแดด เป็นตน้ 

      1.3 การตดัสินใจท่ีข้ึนอยู่กับระดับของความส าคัญ (By Degree of Significance)    

การตดัสินใจบางคร้ังก็มีความส าคญัต่อผูบ้ริโภคมากกวา่ เช่น การตดัสินใจซ้ือขา้วโพดคัว่ตอนไปดู

ภาพยนตร์จะมีความส าคญัต่อผูบ้ริโภคน้อยกวา่การตดัสินใจซ้ือวิกผมปลอม หรือการตดัสินใจซ้ือ

โทรทศัน์สีสักเคร่ืองอาจเป็นส่ิงท่ีมีความหมายส าหรับบุคคลบางคน เพราะอาจส่งผลกระทบต่อ

บุคคลหรือยุคคลอ่ืนท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งด้วยได้ ดงันั้นค าว่าส าคญั (Significance) หมายถึง “ส่ิงท่ีมี

ความหมายหรือมีความส าคญัต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค” (Walters, 1978: 79) 

      1.4 การตดัสินใจท่ีข้ึนอยู่กบัปริมาณของความเก่ียวขอ้งในการกระท าเป็นประจ า 

(By the Amount of Routine Involved) เป็นการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกับลกัษณะของการซ้ือท่ีต้อง

กระท าเป็นประจ า ตวัอยา่งเช่น สินคา้พวกอาหารจะเป็นส่ิงท่ีตอ้งการซ้ือเป็นประจ า ในขณะท่ีสินคา้

พวกน ้ าหอม นาฬิกา โคมไฟ จะซ้ือก็ต่อเม่ือมีความตอ้งการเกิดข้ึนเท่านั้น ไม่ได้มีการกระท าอยู ่  

เป็นประจ า เป็นตน้ 

 2. ตามประเภทการตัดสินใจของบุคคลกับกับครัวเรือน (Individual and Household 

Decision) 

  การตดัสินใจของผูบ้ริโภคสามารถจ าแนกโดยส่ิงท่ีท าการซ้ือนั้นเป็นการซ้ือส าหรับให้

บุคคลใชห้รือส าหรับใชใ้นครัวเรือน สินคา้ท่ีถือวา่เป็นสินคา้ส าหรับบุคคลใชใ้นส่วนตวั เช่น เส้ือผา้ 
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 กระเป๋าสตางค ์ชุดชั้นใน เคร่ืองประดบั เป็นตน้ ในขณะท่ีสินคา้พวกเคร่ืองตกแต่งบา้น 

รถยนต ์อาหาร ถือวา่เป็นสินคา้พวกท่ีตอ้งซ้ือส าหรับใชใ้นครัวเรือน ซ่ึงลกัษณะการตดัสินใจสินคา้

ท่ีน าไปใช้กับบุคคลท่ีแตกต่างกันก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วย โดยปกติสินค้าท่ีใช้ส าหรับ

ครัวเรือนและพวกรถยนตม์กัจะเป็นการตดัสินใจร่วมกนัระหวา่งสามีและภรรยา แต่ถา้เป็นสินคา้ท่ี

ใชส้ าหรับส่วนบุคคลแลว้ก็จะข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของบุคคลแต่ละคน 

 3. ตามประเภทการตัดสินใจที่ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และร้านค้า  (Product and Store 

Decision) 

 ผูบ้ริโภคตอ้งมีการตดัสินใจในประเภทของผลิตภณัฑ์ ตราผลิตภณัฑ์ และอ่ืนๆท่ีจะซ้ือ 

รวมทั้ งการพิจารณาการซ้ือท่ีเก่ียวกับร้านค้าใดร้านค้าหน่ึงโดยเฉพาะด้วย แต่ก็ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ 

บางอย่างท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ท่ีท า

ใหเ้ขาไดรั้บความพึงพอใจมากกวา่ในแง่ของจ าวนผลิตภณัฑท่ี์มีให้เลือก บริการ ราคา และท าเลท่ีตั้ง

ของร้านคา้ ผูบ้ริโภคจะชอบซ้ือสินคา้ท่ีเห็นวา่ไดรั้บความพึงพอมากท่ีสุดในรูปของการซ้ือสินคา้ท่ี

คุม้ค่า หรือสินคา้ท่ีเขาเจาะจงซ้ือ เป็นสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง เป็นสินคา้ท่ีมีตราท่ีตอ้งการและเป็นสินคา้ท่ี

มีปัจจยัดา้นจิตใจอ่ืนๆ 

 4. ตามประเภทสภาวะของการตัดสินใจ (Decision States) 

 เป็นวิธีหน่ึงในการจ าแนกการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัสภาวะการตดัสินใจท่ี

เกิดข้ึนในเวลาใดเวลาหน่ึงคือ เป็นการตดัสินใจท่ีผูบ้ริโภคมีอยูใ่นใจแลว้ส าหรับระดบัปัญหาท่ีตอ้ง

ตดัสินใจ ดงันั้น ไม่วา่ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาใดๆ จะมีสภาวะการตดัสินใจท่ีเป็นไปได ้

4 ทางคือ 1) การปฏิเสธ (Rejected) 2) การไม่ตดัสินใจ (Undecided) 3) การตดัสินใจเพียงบางส่วน 

(Partially Decided) 4) การตดัสินใจ (Decided) 

 ผูบ้ริโภคจะปฏิเสธ (Rejected) ทางออกของปัญหา เม่ือผูบ้ริโภครู้ตวัวา่ไม่ตอ้งการท่ีจะ
ด าเนินการตามทางออกนั้น ซ่ึงสภาวะแบบน้ีจะเป็นสภาวะท่ีท าให้ผูบ้ริโภคต้องมีการแสวงหา
ทางออกอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างออกไปมากกวา่สภาวะแบบใดๆ ผูบ้ริโภคมีการไม่ตดัสินใจ (Undecided) 
เม่ือผูบ้ริโภคไม่ชอบทางออกใดๆของปัญหาในบรรดาทางเลือกต่างๆท่ีมีให้คือเป็นสภาวะท่ี
ผูบ้ริโภคตดัสินใจไม่ได ้ตวัอยา่งเช่น ผูบ้ริโภคตดัสินใจท่ีจะซ้ือเตารีดใหม่ แต่ตดัสินใจไม่ไดว้า่จะ
ซ้ือเตารีดของตราสินค้าอะไรดี เป็นต้น การไม่ตัดสินใจจะเป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงให้เห็นว่า 
ผูบ้ริโภคต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการแก้ไขปัญหานั้ น การตัดสินใจเพียงบางส่วน 
(Partially Decided) เป็นสภาวะท่ีครอบคลุมความเป็นไปได้ของการเกิดข้ึนท่ีกวา้งมาก ตั้ งแต่                     
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การไม่ตดัสินใจจนถึงการตดัสินใจ บุคคลจะมีการตดัสินใจเพียงบางส่วนเม่ือบุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะ
ยอมรับทางออกอนัหน่ึงของปัญหา ตวัอยา่งเช่น ผูบ้ริโภคอาจยอมรับท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์นั้น แต่รู้สึก
ว่าราคาของผลิตภัณฑ์นั้ นแพงไปเล็กน้อย หากมีการต่อรองราคาได้ก็จะท าให้ผูบ้ริโภคซ้ือได ้        
เม่ือผูบ้ริโภคตกลงท่ีจะตดัสินใจ (Decided) กระท าบางส่ิงบางอยา่ง การกระท านั้นอาจเป็นการซ้ือ
หรือไม่ซ้ือ หรือการเล่ือนการซ้ือออกไปจนกวา่จะมีการซ้ือเกิดข้ึนในภายหลงั ธุรกิจจึงตอ้งพยายาม
ท่ีจะบรรลุถึงการตดัสินใจการซ้ือของผูบ้ริโภค 

 5. ตามความเกีย่วพนัของประเภทของการตัดสินใจ (Interaction of Decision Types) 

 ประเภทของการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีไดก้ล่าวมาไม่ใช่ทางเลือกใดทางหน่ึงส าหรับ

ผูบ้ริโภคท่ีจะตอ้งกระท า แต่เป็นส่ิงท่ีจะพบเห็นไดใ้นกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมกัจะมี

ประเภทของการตดัสินใจมากว่า 1 ประเภทเสมอ ผลก็คือผูบ้ริโภคจะอยู่ในสภาวะของจิตใจท่ี

จะตอ้งตดัสินใจท่ีมีความซับซ้อนมาก เช่น ผูบ้ริโภคอาจต้องตดัสินใจเร่งด่วนส าหรับครัวเรือน 

หรือไม่ตดัสินใจ และการตดัสินใจนั้นอาจตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และร้านคา้ หรือผูบ้ริโภค

อาจมีการตัดสินใจเพียงบางส่วนแล้วว่าจะตัดสินใจไปในทางใด เป็นต้น ดังนั้ นจะเห็นว่า

สถานการณ์ของการตดัสินใจท่ีกล่าวมาเป็นเร่ืองปกติส าหรับผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปท่ีเราสามารถจะพบ

เห็นได ้

 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 

 กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  (Consumer Decision Process) เร่ิมจากผูบ้ริโภค

เกิด   การตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need) หรือตระหนกัถึงปัญหา (Problem) ซ่ึงอาจเกิดจากความ

ปรารถนาภายใน เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่เสียหรือใช้งานไม่ได ้หรือเกิดจากอิทธิพลภายนอกเขา้มา       

มีอิทธิพล เช่น การโฆษณา 

 หลงัจากตระหนกัถึงปัญหา ผูบ้ริโภคจะมีการคน้ควา้ขอ้มูล (Search for Information) ท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยหาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ แหล่งภายใน (Internal Search) อาจคน้หาจากความ

ทรงจ า ซ่ึงในบางคร้ังขอ้มูลท่ีมีอยูอ่าจจะยงัไม่สมบูรณ์ จึงท าการคน้หาจากแหล่งภายนอก (External 

Search) โดยการหาขอ้มูลจากแหล่งการตลาด เช่น โฆษณา หรือจากแหล่ท่ีไม่ใช่แหล่งการตลาด 

เช่น สอบถามจากเพื่อน หรือรายงานของทางราชการ แหล่งขอ้มูลท่ีไม่ใช่การตลาดจะให้ขอ้มูลท่ี

ผูบ้ริโภคเช่ือถือมากกวา่ ระดบัของการคน้หาขอ้มูลข้ึนอยู่กบัจ านวนของตรายี่ห้อท่ีสนใจ จ านวน

ร้านคา้ท่ีไปเยี่ยมชม องค์ประกอบต่างๆของสินคา้ท่ีตอ้งพิจารณา จ านวนของแหล่งขอ้มูลท่ีมีและ
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เวลาท่ีมีในการคน้หา ความเขา้ใจถึงพฤติกรรมการคน้หาของผูบ้ริโภคช่วยให้นกัการตลาดสามารถ

ระบุถึงผลิตภณัฑท่ี์เป็นคู่แข่งและตราสินคา้ท่ีเป็นคู่แข่งของกิจการ 

 หลังจากการค้นหาข้อมูล ผูบ้ริโภคจะท าการประเมิน (Evaluates) ทางเลือกต่างๆท่ี

เป็นไปได ้เช่น ทางเลือกระหว่างผลิตภณัฑ์หรือตรายี่ห้อ การประเมินทางเลือกจะข้ึนอยู่กบัความ

เช่ือของแต่ละบุคคลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ รูปแบบ หรือคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ความเช่ือเหล่าน้ีเกิด

จากผลของการรวมตวักันของทัศนคติ (Attitude) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อทั้ งความตั้ งใจซ้ือ พฤติกรรม                  

การซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ และผลท่ีไดจ้ากการซ้ือ เช่น ความรู้สึกพอใจ ไม่พอใจ ท่ีจะพฒันา

ไปสู่ความภกัดีต่อตรายีห่อ้ 

 

ภาพท่ี 2 ตวัแบบการตดัสินใจของผูบ้ริโภคและอิทธิพลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 ปัญหาการตัดสินใจของผู้บริโภค 

 ผูบ้ริโภคตอ้งเผชิญกบัการท่ีตอ้งตดัสินใจอยา่งจริงจงัในตลาด โดยผูบ้ริโภคจะตอ้งเขา้

ไปเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจปัญหา 2 ประการ ระหว่างการท่ีตอ้งตดัสินใจซ้ือในผลิตภณัฑ์และ

ร้านคา้ท่ีตอ้งตดัสินใจกบัการไม่มีความสามารถท่ีจะตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงเห็น

ไดว้า่มีเหตุผลมากมายท่ีท าใหผู้บ้ริโภคยุง่ยากหรือล าบากในการตดัสินใจใหมี้ประสิทธิภาพได ้คือ 

 1. มีความปรารถนาอยากได้มากเกินไป (Too Many Desires) ผูบ้ริโภคไม่เคยหมด

ความตอ้งการอยากได้เลย ผูบ้ริโภคมีแต่ตอ้งการอยากได้สินคา้มากข้ึนและดีข้ึนกว่าเดิมส าหรับ

สินคา้และบริการทั้งในแง่ความหลากหลายของชนิดสินคา้และรูปแบบท่ีมีให้เลือกมากข้ึน แมว้่า

สังคมของเราสามารถจดัหาสินคา้และบริการมาเสนอขายสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึนกวา่เดิมอยู่

ตลอดเวลา แต่ปริมาณจ านวนของสินคา้และบริการกลบัท าให้ประสิทธิภาพในการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคลดลง 

 2. ขาดเงินทุน (Iack of Capital) ในการตดัสินใจซ้ืออยา่งมีประสิทธิภาพส าหรับตลาด

สินคา้ใดๆจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีการใช้เงิน เม่ือผูบ้ริโภคขาดเงินทุนเสียแลว้ไม่เพียงแต่เป็นการจ ากดั

จ านวนของสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคจะสามารถมีได ้แต่ยงัเป็นการบีบใหผู้บ้ริโภคตอ้งยอมรับใน

สินคา้และบริการเฉพาะท่ีเขาจะสามารถมีเงินพอท่ีจะซ้ือไดด้ว้ย 

 3. มีข้อมูลไม่เพียงพอ (Inadequate Information) ข้อมูลของผู ้บริโภคอาจมีไม่เพียง

พอท่ีจะตดัสินใจไดห้ลายกรณีคือ ผูบ้ริโภคอาจมีขอ้มูลมากเกินไปจนไม่รู้จะใชข้อ้มูลอะไร หรือมี

ขอ้มูลน้อยจนเกินไป หรือมีขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง มีบางคนกล่าวว่า การติดต่อส่ือสารแบบวงกวา้ง 

(Mass Communication) ท าให้ผูบ้ริโภคสับสนได้เน่ืองจากให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท่ีขัดแยง้กัน 

ผูบ้ริโภคอาจมีทางเลือกได้หลายอย่าง และขอ้มูลของแต่ละทางเลือกก็มกัจะขดัแยง้กนัมากอาจ

น าไปสู่การ   ไม่ใชข้อ้มูลทั้งหมดนั้นเลยก็ได ้ผูข้ายอาจตอ้งระงบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นปัญหา

นั้นเพื่อจะช่วยท าให้ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจได้ ผูบ้ริโภคอาจล้มเหลวไม่สามารถตดัสินใจได้

เพราะขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอ หรือความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีไดรั้บไม่ถูกตอ้ง นอกจากน้ีผูข้าย

สามารถท าใหผู้บ้ริโภคสับสนยิง่ข้ึนไดด้ว้ยการบิดเบือนขอ้มูลไม่วา่จะโดยจงใจหรือบงัเอิญก็ตาม 

 4. มีเวลาไม่เพียงพอ (Insufficient Time) ประสิทธิภาพในตลาดของผูบ้ริโภคไดล้ดลง

เพราะการขาดเวลาท่ีจะใชส้ าหรับเปรียบเทียบและตดัสินใจ ผูบ้ริโภคไม่วา่หญิงหรือชายในปัจจุบนั       

ต่างมีส่ิงท่ีตอ้งท ามากมายกว่าท่ีเขาจะสามารถท าไดห้มดในแต่ละวนั จากการท่ีผูบ้ริโภคไม่ค่อยมี

เวลาน้ีเอง ท าให้เม่ือตอ้งเลือกซ้ือสินคา้ ผูบ้ริโภคจึงมกัจะท าการซ้ือโดยอาศยัการซ้ือดว้ยความเคย
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ชิน หรือตามค าแนะน าท่ีไดรั้บหรือมีการตรวจสอบก่อนเพียงเล็กน้อย หรือท าการเปรียบเทียบกนั      

ในระหวา่งสินคา้ เป็นตน้ 

 5. มีการฝึกอบรมท่ีไม่ดี (Poor Training) ผูบ้ริโภคส่วนมากมีการฝึกอบรมส าหรับการ
เลือกซ้ือสินค้าท่ียงัไม่เพียงพอ จะเห็นได้จากสังคมปัจจุบันจะให้ความสนใจเก่ียวกับการผลิต
สินคา้ออกมาจ าหน่ายมากกวา่การบริโภค แมแ้ต่ระบบการศึกษาทั้งหมดรวมทั้งการขยายการศึกษา
อบรมไปยงัผูบ้ริโภคตามบา้นก็จะเป็นการสอนทกัษะในเร่ืองของวิชาชีพ หรือการคา้เป็นส่วนใหญ่ 
แต่ไม่มีการผลกัดนัหรือพยายามท่ีจะให้มีการสอนเยาวชนให้รู้ถึงวิธีการบริโภค อนัท าให้ผูบ้ริโภค
ไดรู้้ถึงวธีิท่ีจะท าใหไ้ดรั้บความพอใจมากท่ีสุดจากการผลิตสินคา้ต่างๆในสังคม 

 ประเภทของทฤษฎีทีว่่าด้วยการตัดสินใจของผู้บริโภค (Type of Consumer Decision 

Theories) 

 ในท่ีน้ีจะแบ่งทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยการตดัสินใจของผูบ้ริโภคออกไดเ้ป็น 2 ทฤษฎี คือ 

 1 ทฤษฎีวา่ดว้ยการอธิบายเฉพาะเพียงบางส่วน (Partial Explanation Theories) 

 2 ทฤษฎีวา่ดว้ยการอธิบายถึงพื้นฐานทั้งหมด (Basic Explanation Theories) 

 ทฤษฎว่ีาด้วยการอธิบายเฉพาะเพยีงบางส่วน (Partial Explanation Theories) 

 ประเภทของทฤษฎีว่าด้วยการอธิบายเฉพาะเพียงบางส่วนสามารถแยกออกเป็นได้

หลายทฤษฎี ซ่ึงทฤษฎีทั้งหลายเหล่าน้ีจะเป็นทฤษฎีท่ีมีทศันะเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ี

เกิดข้ึนนั้นวา่เกิดข้ึนไดโ้ดย1) โอกาส (Chance) 2) นิสัย (Habit) 3) ฉบัพลนั (Impulse) 4) การมุ่งเนน้

ท่ีสังคม (Social Orientation) และ 5) กรรมพนัธ์ุ (Heredity) ซ่ึงแนวความคิดเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะมี

ลกัษณะท่ีเขา้ใจไดใ้นตวัโดยไม่ตอ้งอาศยัหลกัฐานหรือเหตุผลในการอา้งอิง (Self – Evident) เช่น 

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะข้ึนอยูก่บัโอกาสท่ีมีท่ีตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้ง หรือการตดัสินใจซ้ือตาม

นิสัย การซ้ือท่ีเคยชิน หรือมีลกัษณะของการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนโดยฉบัพลนั เป็นตน้ ส่วนการซ้ือท่ีมี

พื้นฐานมาจากกรรมพนัธ์ุเป็นการซ้ือท่ีกระท าข้ึนเน่ืองมาจากลกัษณะท่ีมีมาแต่ก าเนิดของผูบ้ริโภค 

เช่น การตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัเพศ (ชายหรือหญิง) หรือการมีสายตาสั้นตามกรรมพนัธ์ุ

ท าให้ตดัสินใจตอ้งซ้ือแว่นสายตา เป็นตน้ ส าหรับการซ้ือท่ีเป็นการมุ่งเน้นท่ีสังคมคือ การซ้ือท่ี

ข้ึนอยู่กับพื้นฐานของความรู้สึกท่ีผูบ้ริโภคมีต่อบุคคลอ่ืนว่าจะมีความนึกคิดต่อการซ้ือของเขา

อยา่งไร หมายถึงการซ้ือของบุคคลท่ีจะให้สอดคลอ้งหรือเหมือนกบัการซ้ือของบุคคลอ่ืนในสังคม 

นัน่คือ การซ้ือแบบการเลียนแบบ (Imitation)  
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 ทฤษฎีวา่ดว้ยการอธิบายเฉพาะเพียงบางส่วนน้ีจะมีความคิดโดยทัว่ไป 2 ประการ คือ 
1) แต่ละทฤษฎีจะมีความเห็นวา่การกระท าการตดัสินใจของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ทั้งหมดจะข้ึนอยูก่บั                     
การตอบสนอง (Reaction) หรืออารมณ์  (Emotions) และ 2) แต่ละทฤษฎีจะเน้นถึงการขาด                 
ซ่ึงข้อเท็จจริงของข้อมูล (The Lack of Factual Information) ท่ีผูบ้ริโภคจะต้องอาศัยใช้ส าหรับ                   
การตดัสินใจ นอกจากน้ีการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทุกคร้ังส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะบาง
ลกัษณะของทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการอธิบายเพียงบางส่วนดว้ย ตวัอยา่งเช่น ใครจะเป็นผูท่ี้สามารถบอก
ความส าคญัของการซ้ือท่ีเกิดจากโอกาสหรือเกิดข้ึนแบบฉับพลนั เม่ือผูบ้ริโภคไปเดินซ้ือของหรือ
เลือกดูสินค้าว่ามีความส าคัญน้อยเกินไปหรือแม้แต่การซ้ือส าหรับสินค้าทั่วไปท่ีผูบ้ริโภคเกิด
ความรู้สึกปรารถนาอยากไดท้นัทีเช่นกนัวา่ไม่มีความส าคญัอนัใด เป็นตน้ นอกจากน้ีการซ้ือท่ีเป็น
การมุ่งเน้นท่ีสังคมจะเป็นการตดัสินใจท่ีมกัจะต้องเก่ียวข้องกันในบางระดับของการตดัสินใจ
ทั้งหมดเสมอ เพราะผูบ้ริโภคทั้งหมดต่างรู้ตวัวา่ตนมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืนๆดว้ย 

 ด้วยข้อเท็จจริงอนัน้ีท าให้แนวความคิดเหล่าน้ีถูกเรียกว่าทฤษฎีว่าด้วยการอธิบาย

เฉพาะเพียงบางส่วน ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าทฤษฎีเหล่าน้ีไม่ได้บอกถึงความส าคญัเลย และแต่ละทฤษฎี                     

ก็เนน้ท่ีประเภทของพฤติกรรมการตดัสินใจมากกวา่ท่ีจะสนใจในพฤติกรรมการตดัสินใจโดยทัว่ไป 

 ทฤษฎว่ีาด้วยการอธิบายถึงพืน้ฐานทั้งหมด (Basic Explanation Theories) 

 ทฤษฎีว่าด้วยการอธิบายถึงพื้นฐานเป็นการพิจารณาผูบ้ริโภคว่าเป็นผูท่ี้เป็นได้ทั้ ง                    

1) ผู ้ลดความเส่ียง (a risk reducer) หรือ 2) ผู ้แก้ไขปัญหา (a problem solver) ซ่ึงทฤษฎีว่าด้วย                      

การอธิบายถึงพื้ นฐานเหล่าน้ีจ าเป็นต้องใช้ความรู้ส าหรับการแก้ปัญหาของผู ้บ ริโภคแต่                                   

ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นความรู้ท่ีสมบูรณ์ดงัท่ีไดอ้ธิบายไวต้อนตน้ๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 แนวความคิดของการลดความเส่ียง (Concept of Risk Reduction) แนวคิดของการลด     

ความเส่ียงจะตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีวา่ ผูบ้ริโภคเขา้ไปสู่การตดัสินใจในตลาดในฐานะเป็นเคร่ืองมือ

ของการลดความเส่ียง (a means of reducing risk) ทฤษฎีวา่ดว้ยการลดความเส่ียงจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูล

ท่ีใชส้ าหรับการกระท าการตดัสินใจอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงและแนวความคิดน้ีเป็นท่ีนิยมมากในหมู่

นักการตลาด การตัดสินใจของผู ้บริโภคทุกคร้ังจะเก่ียวข้องกับองค์ประกอบ 2 ประการ คือ                

1) ความเส่ียง (Risk) 2) ผลลัพธ์ท่ีจะตามมา (Consequence) ไม่ว่าผูบ้ริโภคจะท าอะไรก็ตามจะมี   

ความเส่ียงเกิดข้ึนตามมาท่ีจะท าให้ไม่สบายใจได้ ผูบ้ริโภคจะมีการกระท าท่ีให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลท่ี

เพียงพอเพื่อลดระดบัของความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีจะยอมรับไดก่้อนจึงจะท าการตดัสินใจ 
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 ผูบ้ริโภคจะตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงเก่ียวกบัตราสินคา้ท่ีซ้ือ โดยเฉพาะตราสินคา้ของ

สินค้าใหม่ หรือความเส่ียงจากการซ้ือจากร้านค้า หรือย่านการค้าท่ีซ้ือเป็นประจ าและวิธีจะใช้

เพื่อให้ไดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุดในระหวา่งการจดัสรรเงินท่ีมีอยูก่บัความตอ้งการท่ีมี ผูบ้ริโภคมีกลยุทธ์

ท่ีใชส้ าหรับลดความเส่ียงลงได ้เช่น การไปซ้ือสินคา้จากร้านคา้ท่ีรู้จกัคุน้เคยดี หรือการท่ีซ้ือสินคา้

เฉพาะตราท่ีมีการโฆษณาระดบัชาติ หรือการซ้ือสินคา้จากร้านท่ีมีขนาดใหญ่ เป็นตน้ ความเส่ียง

ของการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะลดลงไดโ้ดยการยอมรับในขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในแง่ดีอยูแ่ลว้มากข้ึน 

 ประเภทของความเส่ียงท่ีจะไดรั้บท่ีส าคญั 5 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจาก

ประสิทธิภาพของการท างาน (Performance Risk) 2) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk)                  

3) ความเส่ียงด้านสังคม (Social Risk) 4) ความเส่ียงด้านสรีระ (Physical Risk) และ 5) ความเส่ียง

ด้านจิตใจ (Psychological Risk) ดังนั้ นผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาแพง ผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภณัฑ์คงทน 

ร้านคา้ท่ีเปิดใหม่ และอ่ืนๆ ต่างก็เป็นส่ิงท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตอ้งแสวงหาขอ้มูลเป็นอยา่งมากส าหรับใช้

ในการตดัสินใจ การลดความเส่ียงเป็นวธีิการท่ีปกติส าหรับผูบ้ริโภคจะตอ้งด าเนินการใหไ้ดส้ าหรับ

การซ้ือใดๆ เพราะวา่ผูบ้ริโภคจะตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ียุง่ยากท่ีตอ้งมีการจดัการดว้ยการกระท า

ท่ีสมเหตุสมผล 

 แนวคิดของการเป็นผู้แก้ไขปัญหา (Problem Solver Concept)  

 แนวคิดของการเป็นผู ้แก้ไขปัญหาเป็นอีกทฤษฎีหน่ึงท่ีว่าด้วยการตัดสินใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีความเห็นวา่ ผูบ้ริโภคเป็นผูท่ี้อยูใ่นฐานะของการเป็นผูแ้กไ้ขปัญหา ซ่ึงความเห็นเช่นน้ี

เป็นส่ิงส าคญัเพราะความปรารถนาอยากไดทุ้กอยา่งของผูบ้ริโภคจะเป็นการสร้างสถานการณ์ของ

ปัญหาให้กบับุคคล ผูบ้ริโภคตอ้งมีการกระท าเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยการตดัสินใจกระท าใน

ส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัความปรารถนาอยากไดข้องเขาเอง เม่ือปัญหาไดรั้บการแกไ้ขอยา่งสมบูรณ์ การ

ซ้ือก็จะเกิดข้ึน ผูบ้ริโภคแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยจ าเป็นตอ้งมีการหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ของ

ปัญหานั้น พิจารณาทางเลือกต่างๆท่ีจะกระท าและเลือกทางเลือกเพียงหน่ึงทางจากทางเลือกต่างๆ

เหล่านั้น 

 John Dewey เป็นผูไ้ด้รับการยอมรับว่าเป็นผูท่ี้ก  าหนดขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา               

ซ่ึงขั้นตอนเหล่าน้ีในรูปท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ ไดเ้ป็นท่ียอมรับวา่เป็นมาตรฐานท่ีใชใ้นการศึกษา

ของปัญหาต่างๆ ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 

 1. การเล็งเห็นปัญหา/การตระหนกัถึงความตอ้งการ (Problem Recognition) 

 2. การแสวงหาขอ้มูล (Search for Information) 
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 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Data) 

 4. การตดัสินใจ (Decision) 

 5. การประเมินผลหลงัการซ้ือ (Post Purchase Evaluation) 

 ขั้นตอนทั้ง 5 ส าหรับการตดัสินใจเหล่าน้ีสามารถใชก้บัการแกไ้ขปัญหาใดๆก็ได ้ไม่ใช้

ใชไ้ดแ้ต่เฉพาะปัญหาของผูบ้ริโภคเท่านั้น 

 สรุปทฤษฎีวา่ดว้ยการแกไ้ขปัญหาไดแ้สดงให้รู้ว่า 1) ผูบ้ริโภคไม่สามารถท่ีจะไดรั้บ

ขอ้มูลโดยสมบูรณ์ได ้และ 2) ในการให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีตน้ทุนหรือการจ่ายเงิน 

(Cost) และการใช้ความพยายาม (Effort) ในบางคร้ังถ้าผูบ้ริโภคเห็นว่าตน้ทุนในการให้ไดข้อ้มูล

ค่อนขา้งมากเกินไปเม่ือเทียบกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งใช้ขอ้มูลแล้ว ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจโดยอาศยั

ขอ้มูลเท่าท่ีมีอยูแ่ลว้ 

4. แนวคิดเกีย่วกบัการบริการ 

 Groonroos (1990: 99) ได้ให้ค  านิยามไวว้่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหน่ึงหรือ

กิจกรรมหลายอยา่งท่ีมีลกัษณะไม่อาจจบัตอ้งได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปไม่จาเป็นตอ้งทุกกรณีท่ีเกิดข้ึนจาก

การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้กบัพนกังานบริการและหรือลูกคา้กบับริษทัผลิตสินคา้กบัระบบของ

การใหบ้ริการท่ีไดจ้ดัไว ้เพื่อช่วยผอ่นคลายปัญหาของลูกคา้ 

 Kotler (1997: 473) ไดใ้ห้คานิยามไวว้่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบติัการ

ใดๆ ท่ีกลุ่มบุคคลหน่ึงสามารถนาเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหน่ึงซ่ึงไม่สามารถจบัตอ้งได ้และไม่ได้

ส่งผลของความเป็นเจา้ของส่ิงใด ทั้งน้ีการกระทาดงักล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยู่กบัสินคา้ท่ีมี

ตวัตนได ้

 B.M. Verma  (1986: 1)ไดก้ล่าวไวว้่า การให้บริการท่ีดีส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กบัการเขา้ถึง

บริการซ่ึง Penchansky Thomas (เพนเชนสก้ี โทมาส) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการเขา้ถึงการบริการ

ไวด้งัน้ี 

 1. ความพอเพียงของบริการท่ีมีอยู่ (Availability) คือความพอเพียงระหว่างบริการท่ีมี

อยูก่บัความตอ้งการของการรับบริการ 

 2. การเขา้ถึงแหล่งบริการไดอ้ยา่งสะดวกโดยค านึงถึงลกัษณะท่ีตั้ง การเดินทาง 

 3. ความสะดวก และส่ิงอานวยความสะดวกของแหล่งบริการ (Accommodation) ไดแ้ก่ 

แหล่งบริการท่ีผูรั้บบริการยอมรับวา่ใหค้วามสะดวกและมีส่ิงอานวยความสะดวก 

 4. ความสามารถของผูรั้บบริการในการท่ีจะเสียค่าใชจ่้ายสาหรับบริการ 
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 5. การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability) ซ่ึงในการน้ีจะรวมถึงการยอมรับ

ลกัษณะของผูใ้หบ้ริการดว้ย 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2525) ให้ความหมายบริการ หมายถึง การปฏิบติั 

รับใช ้ให้ความสะดวกต่างๆ ในบริการ มีความหมายถึงกระบวนการหรือกระบวนการกิจกรรมใน

การส่งมอบบริการจาก ผูใ้หบ้ริการไปยงัผูรั้บบริการนั้นๆ 

 วรีพงษ ์เฉลิมจิรรัตน์ (2543: 14-15) ไดใ้หค้วามหมาย คุณภาพการใหบ้ริการไวด้งัน้ี คือ
ความสอดคลอ้งกนัของความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ หรือระดบัของความสามารถใน
การให้บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการอนัทาให้ลูกคา้หรือผูรั้บบริการ
เกิดความพึงพอใจจากบริการท่ีเขาไดรั้บ 
 สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550 : 66) ได้ให้ความหมาย คุณภาพการให้บริการไวด้ังน้ี                                

เป็นทศันคติท่ีผูรั้บบริการสะสมขอ้มูลความคาดหวงัไวว้า่จะไดรั้บจากบริการ ซ่ึงหากอยูใ่นระดบัท่ี

ยอมรับได้ (Tolerance Zone) ผูรั้บบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซ่ึงจะมีระดับ

แตกต่างกนัออกไปตามความคาดหวงัของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจน้ีเองเป็นผลมาจากการ

ประเมินผลท่ีไดรั้บจากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหน่ึง 

 พรรณี ชุติวฒันธาดา (2555) มีแนวความคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะการให้บริการท่ีดีไว้

ดังน้ี การบริการ (Service) หมายถึง “กระบวนการของการปฏิบัติเพื่อให้ผู ้อ่ืนได้รับความสุข                    

ความสะดวก หรือความสบายอนัเป็นการกระทาท่ีเกิดจากจิตใจท่ีเป่ียมไปด้วยความปรารถนาดี 

ช่วยเหลือเก้ือกูล เอ้ืออาทร มีน้าใจไมตรี ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค “การให้บริการจะมีทั้ง

ผูใ้ห้และผูรั้บ ถา้เป็นการบริการท่ีดี ผูรั้บจะเกิดความประทบัใจหรือเกิดทศันคติท่ีดีต่อการบริการ

ดงักล่าว  

 ถา้น าค าว่า “Service” มาแยกตวัอกัษรแต่ละตวั และใช้เป็นอกัษรข้ึนตน้คา เราจะพบ

หวัใจขององคป์ระกอบของการบริการท่ีดี 

 S : Smiling & Sympathy ยิ้มแย้ม  เอาใจเขาใส่ใจเรา เห็นใจในความจาเป็นของ

ผูรั้บบริการ 

 E : Early Response ตอบสนองความประสงคข์องผูรั้บบริการอยา่งรวดเร็ว 

 R : Respectful แสดงออกถึงการใหเ้กียรติแก่ผูรั้บบริการ 

 V : Voluntariness Manner ลกัษณะการใหบ้ริการอยา่งเตม็ใจ 

 I : Image Enhancing แสดงออกซ่ึงการรักษาภาพพจน์ของผูใ้หบ้ริการขององคก์ร 
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 C : Courtesy ความมีไมตรีจิตในการบริการ 

 E : Enthusiasm ความกระตือรือร้นในการบริการ ลกัษณะของงานบริการเป็นงานหนกั

ท่ีจะต้องพบกับคนจานวนมากและตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของผูรั้บบริการอยู่

ตลอดเวลา อนัส่งผลให้บางคร้ังการบริการอาจไม่รวดเร็วทนักับความต้องการของผูรั้บบริการ                    

ทุกคนในเวลาเดียวกนัได ้

 วศิน อิงคพฒันากุล (2555: 36) มีแนวความคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะการให้บริการท่ีดีไว้
ดงัน้ี ในการดารงชีวิตประจาวนัของบุคคลทัว่ไปนั้น แต่ละคนตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัไป                    
โดยทุกบทบาทหน้าท่ีย่อมต้องมีส่วนประสานสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนทั้ งทางตรงและทางอ้อม                           
ในลกัษณะแตกต่างกนัไป อยา่งไรก็ตาม บทบาทหนา้ท่ีดงักล่าวน้ี สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ
ใหญ่ๆ คือ การเป็นผูใ้ห้บริการ และการเป็นผูรั้บบริการ ซ่ึงทุกคนตอ้งมีบทบาททั้งสองรูปแบบ
พร้อมๆ กนัไปคุณลกัษณะขั้นพื้นฐานท่ีส าคญัของผูใ้ห้บริการท่ีดี ควรประกอบด้วยคุณลกัษณะ                      
7 ประการ ประกอบดว้ย M-A-T-C-H-E-S ซ่ึงสามารถขยายความได ้ดงัน้ี 
 1. ความสามารถในการบริหารจดัการเป็นอย่างดี (Management) ทั้งน้ีเน่ืองจากการ

บริการเก่ียวข้องโดยตรงกับปัจจยัหลายประการทั้ งท่ีเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงและ                    

โดยอ้อม ทั้ งท่ีเป็นปัจจยัสนับสนุนและขัดขวาง ผูใ้ห้บริการท่ีดีต้องสามารถบริหารจดัการให้

สามารถควบคุมการเปล่ียนแปลงของปัจจยัดังกล่าวได้ เช่น ปัจจยัเก่ียวกับระยะเวลา ระยะทาง 

งบประมาณ 

 2. ผูใ้หบ้ริการท่ีดีตอ้งเป็นบุคคลท่ีทรงภูมิความรู้ (Academic) ในศาสตร์หลายดา้นอยา่ง

แทจ้ริงเพื่อเป็นพื้นฐานในการให้ความรู้ ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผูรั้บบริการอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

โดยมุ่งหวงัประโยชน์สูงสุดของการเผยแพร่ความรู้ท่ีถูกตอ้งสาหรับผูรั้บบริการ 

 3. ผูใ้หบ้ริการตอ้งรักษาเอกลกัษณ์ (Unique) ของตนเอง 

 4. การดูแลรักษาและเอาใจใส่  (Care) เพื่ อให้ เกิดความพึ งพอใจ และกระจาย

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนไปยงักลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 

 5. ผูใ้ห้บริการท่ีดีควรเป็นบุคคลท่ีมีสุขภาพพลานามัยดี (Health) ซ่ึงครอบคลุมทั้ ง

สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพในการทางานโดยตรง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตย่อมก่อให้เกิดความประทบัใจเม่ือแรกพบ (First 

Impression) ซ่ึงจะส่งผลถึงการใหบ้ริการท่ีดี และมีประสิทธิภาพต่อไปได ้
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 6. ให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม (Environment) ซ่ึ งผู ้ให้บริการท่ี ดี                     

ควรสร้างความตระหนกัถึงการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด จะส่งผลต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 7. การมีจิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) ทั้งน้ี ผูรั้บบริการสามารถรับรู้ และรู้สึก

ไดถึ้งจิตใจพร้อมให้บริการไดเ้ป็นอย่างดีจากพฤติกรรมการประพฤติตน และความรับผิดชอบของ                          

ผูใ้หบ้ริการ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช (2541: 210 

- 212) กล่าวว่า บริการ (Service) เป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีจะสนองความ

ตอ้งการแก่ลูกคา้ 

 บริการมีลกัษณะท่ีส าคญั 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 

 1. ไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangibility) บริการไม่สามารถมองเห็น หรือเกิดความรู้สึก
ไดก่้อนท่ีจะมีการซ้ือ ตวัอย่าง คนไขไ้ปหาจิตแพทยไ์ม่สามารถบอกได้ว่า ตนจะไดรั้บบริการใน
รูปแบบใดเป็นการล่วงหน้า ดังนั้ น เพื่อลดความเส่ียงของผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อต้องพยายามวางกฎเกณฑ์
เก่ียวกบัคุณภาพและประโยชน์จากบริการท่ีเขาจะไดรั้บเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในการซ้ือในแง่ของ
สถานท่ี ตวับุคคล เคร่ืองมือ วสัดุท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร สัญลกัษณ์และราคา ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ี
ผูข้ายบริการจะตอ้งจดัหาเพื่อเป็นหลกัประกนัใหผู้ซ้ื้อสามารถตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็วข้ึน 
      1.1 สถานท่ี (Place) ตอ้งสามารถสร้างความเช่ือมัน่ และความสะดวกให้กบัผูท่ี้มา

ติดต่อ เช่น ธนาคารตอ้งมีสถานท่ีกวา้งขวาง ออกแบบให้เกิดความคล่องตวัแก่ผูม้าติดต่อ มีท่ีนั่ง

เพียงพอ มีบรรยากาศท่ีจะสร้างความรู้สึกท่ีดี รวมทั้งเสียงดนตรีเบา ๆ ประกอบดว้ย 

      1.2 บุคคล (People) พนักงานท่ีขายบริการต้องมีการแต่งตวัท่ีเหมาะสม บุคลิกดี 

หนา้ตายิม้แยม้แจ่มใส พดูจาไพเราะ เพื่อใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ และเกิดความเช่ือมัน่วา่บริการ

ท่ีซ้ือจะดีดว้ย 

      1.3 เคร่ืองมือ (Equipment) อุปกรณ์ภายในส านกังานจะตอ้งทนัสมยัมีประสิทธิภาพ 

มีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว เพื่อใหลู้กคา้พึงพอใจ 

      1.4 วสัดุส่ือสาร (Communication Material) ส่ือโฆษณาและเอกสารการโฆษณา 

ต่าง ๆ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของบริการท่ีเสนอขาย และลกัษณะของลูกคา้ 

      1.5 สัญลักษณ์ (Symbols) คือ ช่ือตราสินค้า หรือเคร่ืองหมายตราสินค้าท่ีใช้ใน                 

การให้บริการเพื่อให้ผูบ้ริโภคเรียกช่ือได้ถูก ควรมีลักษณะส่ือความหมายท่ีดีเก่ียวกับบริการท่ี                   

เสนอขาย เช่น สถาบนัเสริมความงาม สเลนเดอร์ พาราไดซ์ดิสโกเ้ธค 
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      1.6 ราคา (Price) การก าหนดราคาการให้บริการ ควรมีความเหมาะสมกบัระดับ                

การใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีแตกต่างกนั 

 2. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) การให้บริการเป็นการผลิตและ                      

การบริโภคในขณะเดียวกนั กล่าวคือ ผูข้ายหน่ึงรายสามารถให้บริการลูกคา้ในขณะนั้นไดห้น่ึงราย 

เน่ืองจากผูข้ายแต่ละรายมีลกัษณะเฉพาะตวัไม่สามารถให้คนอ่ืนให้บริการแทนไดเ้พราะตอ้งผลิต

และบริโภคในเวลาเดียวกนั ท าใหก้ารขายบริการอยูใ่นวงจากดัในเร่ืองของเวลา 

 3. ไม่แน่นอน (Variability) ลกัษณะของบริการไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัวา่ผูข้ายบริการเป็น

ใครจะให้บริการเม่ือไร ท่ีไหน และอยา่งไร ตวัอยา่ง หมอผา่ตดัหวัใจ คุณภาพในการผา่ตดัข้ึนอยูก่บั

สภาพจิตใจและความพร้อมในการผา่ตดัแต่ละรอบ อาจารยผ์ูส้อนในชัว่โมงท่ีอารมณ์ดีมีการเตรียม

ตวัดีจะสอนดี ในชัว่โมงท่ีอารมณ์ไม่ปกติและขาดการเตรียมตวั คุณภาพในการสอนจะต ่า ดงันั้นผู ้

ซ้ือบริการจะตอ้งรู้ถึงความไม่แน่นอนในบริการ และสอบถามผูอ่ื้นก่อนท่ีจะเลือกรับบริการ ในแง่

ผูข้ายบริการจะตอ้งมีการควบคุมคุณภาพทาได ้2 ขั้นตอน คือ 

      3.1 ตรวจสอบ คดัเลือก และฝึกอบรมพนักงานท่ีให้บริการ รวมทั้งมนุษยสัมพนัธ์

ของพนกังานท่ีใหบ้ริการ เช่น ธุรกิจสายการบิน โรงแรม และธนาคาร ตอ้งเนน้ในดา้นการฝึกอบรม 

ในการใหบ้ริการท่ีดี 

      3.2 ต้องสร้างความพอใจให้ลูกค้า โดย เน้นการใช้ การรับฟังค าแนะน าและ

ขอ้เสนอแนะของลูกคา้ การส ารวจขอ้มูลลูกคา้ และการเปรียบเทียบ ทาใหไ้ดรั้บขอ้มูลเพื่อการแกไ้ข

ปรับปรุงบริการใหดี้ข้ึน 

 4. ไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้(Perish Ability) บริการไม่สามารถผลิตเก็บไวไ้ดเ้หมือนสินคา้

อ่ืน ถ้าความต้องการมีสม ่าเสมอ การให้บริการก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าลักษณะความต้องการไม่

แน่นอน จะทาให้เกิดปัญหาคือ บริการไม่ทนัหรือไม่มีลูกค้า ตวัอย่าง รถประจ าทางในช่วงเวลา

เร่งด่วนคน จะแน่น ตอ้งใชจ้  านวนรถในการให้บริการมากข้ึน สถานบนัเทิงในวนัศุกร์ เสาร์ คนจะ

แน่นท าใหเ้กิดปัญหาการใหบ้ริการไม่เพียงพอ กลยทุธ์การตลาดท่ีน ามาใชเ้พื่อปรับความตอ้งการซ้ือ

ใหส้ม ่าเสมอ และปรับการใหบ้ริการไม่ใหเ้กิดปัญหามากหรือนอ้ยเกินไป มีดงัน้ี 

 จากความหมายท่ีกล่าวทั้งหมด อาจสรุปความหมายของบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือ

กระบวนการในการด าเนินงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคล หรือองคก์รในอนัท่ีจะท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บ 

ประโยชน์ หรือความสุข หรือความสะดวกสบาย หรือไดรั้บความพึงพอใจ และสามารถตอบสนอง

ต่อความตอ้งการนั้นได ้ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้ง หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้ก็ได ้
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5. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ณัชชา ชินธิป (2548: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “โหราศาสตร์กบัการตดัสินใจทาง

ธุรกิจ” กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนบริษทั 10 คน นกัธุรกิจ

แบบครัวเรือน 10 คน และผูใ้ห้การบริการโหราศาสตร์ 10 คน ผลการวิจยัพบว่า นักธุรกิจแบบ

ครัวเรือนและแบบห้างหุ้นส่วนบริษัทมีความเช่ือในเร่ืองโหราศาสตร์จากประสบการณ์ของ

ครอบครัวท่ีปฏิบติัตามบรรพบุรุษ บิดามารดา ปู่ ยา่ ตายาย พาปฏิบติัเป็นวฒันธรรมประเพณีสืบต่อ

กนัมา จากประสบการณ์ท่ีประสบดว้ยตนเองและส่วนหน่ึงจากกลุ่มเพื่อนนกัธุรกิจแนะน ามา โดยมี

ความเช่ือว่าเม่ือปฏิบติัแลว้จะอยู่เยน็เป็นสุข มีความสบายใจมีก าลงัใจ และสร้างความคาดหวงัใน

การประกอบธุรกิจเพื่อใหถึ้งเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ส่งผลให้การประกอบธุรกิจรุ่งเรือง พิธีกรรมความเช่ือ

ท่ีนกัธุรกิจแบบครัวเรือนและแบบห้างหุน้ส่วนบริษทัน ามาใชห้รือปฏิบติัเป็นปกติในชีวติประจ าวนั

ไดแ้ก่ การบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น การไหวเ้จา้ท่ี การตั้งศาลพระภูมิ การบูชาเตียจูเ้อ้ีย การบูชาบรรพ

บุรุษ การใส่บาตร การถือศีลกินเจในช่วงเทศกาล การไหวต้รุษจีน สารทจีน เชงเมง้ ตลอดจนการตั้ง

สุสานบรรพบุรุษโดยมีความเช่ือวา่ถา้ท าการบูชาสม ่าเสมอเป็นการคารวะเจา้ท่ีท าให้กิจการรุ่งเรือง 

ลดปัญหาอุปสรรคต่างๆได ้ลกัษณะการน าโหราศาสตร์มาใช้ในปัจจุบนั นกัธุรกิจแบบครัวเรือน า

โหราศาสตร์มาช่วยในการตดัสินใจในเร่ืองการข้ึนบา้นใหม่ การเปิดร้านใหม่ การท าพิธียกเสาเอก

เสาโท การหาฤกษ์ในการตั้งเตียจูเ้อ้ีย การสร้างบา้นตามหลกัฮวงจุย้ การเลือกท าเลท่ีอยู่อาศยัและ

ท าเลการคา้ขาย การเลือกคู่ครอง หรือการประกอบพิธีมงคลสมรส การตั้งห้ิงพรตลอดจนการตรวจ

ดวงชะตาตนเองเพื่อน ามาปรับใช้กับวิถีชีวิต ส่วนนักธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนบริษัทจะใช้

โหราศาสตร์ช่วยตดัสินใจในการเลือกท าเลท่ีตั้ งกิจการ การจดัห้อง การแก้ไขตามหลักฮวงจุ้ย                    

การใชโ้หราศาสตร์ดา้นคมัภีร์มหาสัตตเลขในการหาฤกษใ์นการเปิดธุรกิจใหม่ พิธีเปิดป้ายร้านใหม่ 

และวิเคราะห์ดวงชะตาว่าสัมพนัธ์ในแต่ละเร่ืองอย่างไร นอกจากน้ียงัใช้โหราศาสตร์ด้านการดู               

โหงวเฮง้ในการคดัเลือกพนกังานการเลือกห้างหุ้นส่วนหรือลูกคา้ท่ีจะให้เครดิต เหตุผลในการน า

โหราศาสตร์มาใชม้าจากมีความเช่ือวา่วถีิชีวิตมนุษยเ์กิดข้ึนภายใตก้ฎแห่งกรรม การไม่ประมาทโดย

การใชโ้หราศาสตร์ช่วยในการตดัสินใจแลว้ท าให้มีความมัน่ใจ จิตใจสงบ ก่อให้เกิดสมาธิแลว้เกิด

ปัญญาในการแกปั้ญหาท าใหเ้กิดความส าเร็จของงานและลดปัญหาอุปสรรคต่างๆได ้ 

 ยลลดา มณเฑียรมณี (2538) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง หมอดูทางเลือกส าหรับความ

มัน่คงทางจิตใจ พบวา่ สาเหตุท่ีท าให้ผูม้ารับบริการมาหาหมอดู เพราะมีความคาดหวงัวา่ หมอดูจะ

เป็นท่ีพึ่งทางใจ เป็นท่ีปรึกษา และแนะแนวทางเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัได ้เป็น
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การสร้างความมัน่ใจ ก าลงัใจ ให้กบัผูม้ารับบริการท่ีตอ้งการผูร่้วมตดัสินใจในการกระท าต่างๆ ท่ี

อาจเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อจะไดว้างแผนการในการด ารงชีวติใหมี้ความพร้อมและรัดกุมมากยิง่ข้ึน 

 นวฤทธ์ิ เอิบอ่ิม (2540) ได้ท าการวิจัยเร่ือง แนวทางการสร้างความเช่ือของนัก

โหราศาสตร์ผ่านส่ือส่ิงพิมพใ์นบริบททางโหราศาสตร์และทางธุรกิจ พบว่า นกัโหราศาสตร์มีการ

สร้างความเช่ือโดย มีการน าเสนอข่าวสารทางโหราศาสตร์ดา้นลบมากกวา่ดา้นบวก การให้ความรู้

หรือการแนะน าปรึกษาปัยหาชีวิตผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์และมีการใชก้ลยุทธ์ในการโนม้น้าวใจเพื่อสร้าง

ช่ือเสียงให้กับตวันักโหราศาสตร์ ในบริบททางโหราศาสตร์ในฐานะโหราจารย์ หมอดูช่ือดัง                   

คอลมันิสตท่ี์มีผลงานตามส่ือส่ิงพิมพซ่ึ์งไดรั้บการสนบัสนุนจากส่ือมวลชน 

 ณัฐยา นอ้ยเหลือ (2546) ศึกษาวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อุปสงค์ของการใชบ้ริการหมอดู

ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีผูใ้ห้บริการหมอดูในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 58.8 ลักษณะของ

ผู ้ใช้บริการหมอดูส่วนใหญ่จะเป็นผู ้หญิง อายุ 20 – 30 ปี  และเช่ือในค าท านายของหมอดู                

โดยส่วนใหญ่จะใช้บริการหมอดูเฉล่ีย  1 – 2 คร้ังต่อปี และนิยมดูดวงแบบใช้วนัเดือนปีเกิดมาก

ท่ีสุด โดยราคาเฉล่ียในการใชบ้ริการ 100 – 300 บาทต่อคร้ัง และผูใ้ชบ้ริการจะใช้บริการหมอดูใน

กรณีท่ีมีปัญหาคับข้องใจเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากเห็นว่าหมอดูท าให้ รู้สึกคลายกังวลข้ึนได ้                     

โดยปัญหาท่ีนิยมถามหมอดูมากท่ีสุด คือ ปัญหาอาชีพการงาน 

 พิไลรัตน์ รุจิวณิชยก์ุล (2554) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง การศึกษาปัญหาสุขภาพจิตของ
ผูม้ารับบริการจากหมอดูของสมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทย พบวา่เม่ือมาหาหมอดูจะท าให้
สบายใจข้ึนท าให้มีความหวงั คลายความวิตกกงัวลและหลงัจากรับบริการจากหมอดูแลว้ส่วนใหญ่
ตอบวา่รู้สึกสบายใจข้ึน 

 สิรินทร์สฤษฎ ์วนิิจสร (2548) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การส่ือสารระหวา่งหมอดูกบัผูเ้ขา้รับ
บริการ พบวา่ การส่ือสารระหวา่งหมอดูกบัผูเ้ขา้รับบริการจะประกอบไปดว้ย 4 ช่วงของการส่ือสาร 
คือ ช่วงท่ี 1 ช่วงของการท าความรู้จกัในเบ้ืองตน้ ช่วงท่ี 2 ช่วงของการเขา้สู่การท านาย ช่วงท่ี 3 ช่วง
ของการสนทนาโดยโตต้อบระหวา่งหมอดูกบัผูเ้ขา้รับบริการ ช่วงท่ี 4 ช่วงยุติการสนทนา และปัจจยั
ท่ีส่งผลให้เกิดเป็นความพึงพอใจแก่ผูเ้ข้ารับบริการ คือ ปัจจยัท่ีเกิดจากตวัผูเ้ขา้รับบริการ ได้แก่ 
ความเช่ือ ทศันคติ ความตอ้งการความคาดหวงั และปัจจัยท่ีเกิดจากตวัหมอดู ไดแ้ก่ ค  าท านายใน          
เชิงบวกท่ีหมดดูมีให้ ความแม่นย  าของหมอดู ค าแนะน าวิธีแกไ้ขปัญหาท่ีหมอดูมีให้ วิธีการพูดคุย
ของหมอดูและบุคลิกลกัษณะของหมอดู 
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 ราตรี ป่ินแกว้ (2554) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง หมอดูออนไลน์ : การส่ือสารความเช่ือ
โหราศาสตร์ผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต พบว่า รูปแบบการส่ือสารผ่านอินเตอร์เน็ต ท าให้หมอดู                    
มีการปรับตวัการส่ือสารความเช่ือโหราศาสตร์ ให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยไม่มี
ขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาและสถานท่ี แต่การส่ือสารผ่านอินเตอร์เน็ต ยงัไม่สามารถสร้างความน่าเช่ือถือ
และความศกัด์ิสิทธ์ิในหลกัวชิาโหราศาสตร์ได ้เหมือนกบัการดูหมอดว้ยการส่ือสารแบบเผชิญหนา้
ซ่ึงสามารถใหค้วามน่าเช่ือถือ ความพึงพอใจแก่ผูดู้ได ้ 
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาของนักศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร ผู ้วิจ ัยได้เลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีมีรูปแบบการวิจัย          

เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ

น ามาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) โดยผูว้ิจยัได้ก าหนดวิธีการ

ด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากร 

       ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีลงทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 23,275 คน (สถิติการลงทะเบียน ระบบบริการ

การศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร, 2559) 

 1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 

       ก ลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้วิธีการค านวณตามแนวคิดของ                

ทาโรยามาเน่ (Yamane, 1967, อ้างถึงใน ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 187) ท่ีระดับความเช่ือมัน่               

ร้อยละ 95 ไดข้นาดตวัอยา่ง 394 ตวัอยา่ง โดยมีวธีิการค านวณดงัน้ี 

 

โดย n        =       จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง        

  N       =       จ านวนประชากรท่ีทราบค่า 

e        =       ระดบัค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้(0.05)
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 แทนค่า   

    

       =   394         

 ดังนั้ น ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีค  านวณได้ส าหรับใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเท่ากับ 394 

ตวัอยา่ง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในการเก็บขอ้มูล ผูว้จิยัใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี มีหลกัในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งเพื่อมาเป็นตวัแทนในการศึกษาโดย

ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น โดยสุ่มเลือกตวัอยา่งแบบโควตา (Quota sampling)     

ดงัตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 แสดงการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota sampling) ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขต จ านวนนักศึกษา จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
วงัท่าพระ 4,827 81 
พระราชวงัสนามจนัทร์ 12,187 205 
ส านกังานอธิการบดีตล่ิงชนั 225 14 
สารสนเทศเพชรบุรี 6,036 100 

รวม 23,275 400 
 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 2.1 ชนิดของเคร่ืองมือ 

       เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เพื่อใชส้อบถามนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร โดยสร้างตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดท่ีก าหนด

ข้ึนดงัน้ี 

       ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดแบบมีหลาย

ค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choices Questions) และเลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว 

       ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร ไดแ้ก่ ช่องทางการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ประเภทของ

การใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา เร่ืองท่ีต้องการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ค่าใช้จ่ายการใช้
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บริการพยากรณ์โชคชะตา ความถ่ีการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ช่วงวนัการใช้บริการพยากรณ์

โชคชะตา ช่วงเวลาการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา เหตุผลการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา                      

การแนะน าผู ้อ่ืนมาใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ความเช่ือถือค าท านายและน าค าท านาย                              

มาประกอบการแกปั้ญหา ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดแบบมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple 

Choices Questions)  โดยมีแบบให้ เลือกตอบได้ เพี ยงค าตอบเดียว และแบบให้ เรียงล าดับ

ความส าคญั 

       ตอน ท่ี  3 สอบถาม เก่ี ยวกับข้อ คิด เห็นและข้อ เสนอแนะอ่ืนๆของผู ้ตอบ

แบบสอบถามลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด 

 2.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

       การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยัคร้ังน้ี มีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 

       2.2.1 ผู ้วิจ ัยศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆจากเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี และ

งานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามการวจิยั 

       2.2.2 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความ

ครอบคลุมของเน้ือหาและความสอดคล้องของข้อค าถามกับตัวแปรท่ีต้องการวดั แล้วน าไป

ปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

       2.2.3 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้ว ให้ผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบพิจารณา  

ความเท่ียงตรงของเน้ือหาของแบบสอบถามแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 

2.2.4 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ          

ไปทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด แล้วน ามาทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 

ของครอนบาค ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.85 

2.2.5 น าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งและตรวจสอบความเช่ือมัน่แล้ว

ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 3.1 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ 

       ผูว้ิจยัใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนให้ผูต้อบ

แบบสอบถามกรอกขอ้ความในแบบสอบถามดว้ยตนเอง แลว้น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนจากผูต้อบ

แบบสอบถามไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 3.2 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 

       ผูว้ิจยัได้ศึกษาและรวบรวมเอกสาร บทความ ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ิงพิมพ์

ต่างๆและคน้ควา้ขอ้มูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆเพื่อให้ทราบถึงแนวคิด

ทฤษฎีต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยั 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยน าขอ้มูลจากแบบสอบถาม     

มาวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) ตามขั้นตอนดงัน้ี 

 4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

และค่าเฉล่ีย  

 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร ไดแ้ก่ ความถ่ีการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา ประเภทของการใช้

บริการพยากรณ์โชคชะตา ค่าใช้จ่ายการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา เร่ืองท่ีตอ้งการใช้บริการ

พยากรณ์โชคชะตา ช่องทางการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ช่วงวนัและเวลาการใช้บริการ

พยากรณ์โชคชะตา เหตุผลการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา และการแนะน าผูอ่ื้นมาใช้บริการ

พยากรณ์โชคชะตา สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

 การทดสอบสมมติฐาน 

 นักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้

บริการพยากรณ์โชคชะตาท่ีแตกต่างกนัวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ Chi-Square 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ตามล าดบั ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา

ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการพยากรณ์โชคชะตาของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ผูว้จิยัใชค้่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร ดา้นเพศ 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชาย 189 47.2 
หญิง 211 52.8 

รวม 400 100.0 

 จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 211 คน              

คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาเพศชาย จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2  
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ตารางท่ี 3  แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร ดา้นอาย ุ

อายุ ความถี่ ร้อยละ 
19 – 25 ปี 348 87.0 
26 – 32 ปี 43 10.8 
33 – 39 ปี 8 2.0 
40 ปีข้ึนไป 1 0.2 

รวม 400 100.0 

 จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษา พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 19 - 25 ปี จ  านวน 

348 คน คิดเป็นร้อยละ 87.0 รองลงมา อายุระหว่าง 26 - 32 ปี จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 

อายุระหวา่ง 33 - 39 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และ อายุ 40 ปีข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0.2 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4  แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร ดา้นการศึกษา 

การศึกษา ความถี่ ร้อยละ 
ปริญญาตรี 362 90.5 
ปริญญาโท 34 8.5 
ปริญญาเอก 4 1.0 

รวม 400 100.0 

 จากตารางท่ี 4 ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี               

จ  านวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 90.5 รองลงมา ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 34 คน                  

คิดเป็นร้อยละ 8.5 และก าลงัศึกษาระดบัปริญญาเอก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร ดา้นอาชีพ 

อาชีพ ความถี่ ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 349 87.2 
รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 16 4.0 
พนกังานบริษทัเอกชน 21 5.2 
ธุรกิจส่วนตวั 14 3.5 
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ตารางท่ี 5 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร ดา้นอาชีพ (ต่อ) 

อาชีพ ความถี่ ร้อยละ 
รวม 400 100.0  

 จากตารางท่ี 5 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา จ านวน 349 คน 

คิดเป็นร้อยละ 87.2 รองลงมา พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 รับราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และ ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 14 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.5 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 6 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร ดา้นรายได ้

รายได้ ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท  143 35.8 
5,000 – 10,000 บาท 139 34.8 
10,001 – 15,000 บาท 57 14.2 
15,001 – 20,000 บาท 19 4.8 
20,001 – 30,000 บาท 27 6.8 
30,001 บาทข้ึนไป  15 3.8 

รวม 400 100.0  

 จากตารางท่ี 6 ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 5,000 

บาท จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมา รายได้ 5,000 – 10,000 บาท จ านวน 139 คน       

คิดเป็นร้อยละ 34.8 รายได ้10,000 – 15,000 บาท จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 รายได ้20,000 

– 30,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 รายได้ 15,000 – 20,000 บาท จ านวน 19 คน               

คิดเป็นร้อยละ 4.8 และ รายได ้30,000 บาทข้ึนไป จ านวน 15 คน ร้อยละ3.8 ตามล าดบั 

ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาของนักศึกษา

มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร ไดแ้ก่ ช่องทางการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา ประเภทของการใช้
บริการพยากรณ์โชคชะตา เร่ืองท่ีต้องการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ค่าใช้จ่ายการใช้บริการ
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พยากรณ์โชคชะตา ความถ่ีการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ช่วงวนัการใช้บริการพยากรณ์
โชคชะตา ช่วงเวลาการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา เหตุผลการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา                
การแนะน าผูอ่ื้นมาใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ความเช่ือถือค าท านายและน าค าท านายมา
ประกอบการแกปั้ญหาผูว้จิยัใชค้่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
ตารางท่ี 7 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จ าแนกตามช่องทาง 

                 การใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 

ช่องทางการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ความถี่ ร้อยละ 
ร้านดูดวง 37 9.2 
ดูดวงผา่นทางอินเตอร์เน็ต  312 78.0 
ซ้ือหนงัสือค าท านายท่ีหมอดูพิมพจ์ดัจ าหน่ายมาอ่านเอง 30 7.5 
ช่องทางการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาอ่ืนๆ 21 5.2 

รวม 400 100.0  

 จากตารางท่ี 7 ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา   

ผ่านทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 78.0 รองลงมา ร้านดูดวง คิดเป็นร้อยละ 9.2 ซ้ือหนังสือ

พยากรณ์โชคชะตาท่ีหมอดูพิมพ์จดัจ าหน่ายมาอ่านเอง คิดเป็นร้อยละ 7.5 และช่องทางการใช้

บริการพยากรณ์โชคชะตาอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 8 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จ าแนกตามประเภท 

                 ของการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 

ประเภทของการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ความถี่ ร้อยละ 
โหราศาสตร์ 174 43.5 
ลายมือ 52 13.0 
ไพ ่ 133 33.2 
โหงวเฮง้ 10 2.5 
ฮวงจุย้ 11 2.8 
ประเภทของการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาอ่ืนๆ 20 5.0 

รวม 400 100.0  
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 จากตารางท่ี 8 ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา

ประเภทโหราศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมา ไพ่ คิดเป็นร้อยละ 33.2 ลายมือ คิดเป็นร้อยละ 

13.0 ประเภทของการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5.0 ฮวงจุย้ คิดเป็นร้อยละ 

2.8 โหงวเฮง้ คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 9 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จ าแนกตามเร่ืองท่ี  

                 ตอ้งการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 

เร่ืองทีต้่องการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ความถี่ ร้อยละ 
ความรัก 159 39.8 
การเรียน 77 19.2 
การงาน  77 19.2 
ครอบครัว 10 2.5 
สุขภาพ 6 1.5 
การเงิน 66 16.5 
เร่ืองท่ีตอ้งการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาอ่ืนๆ 5 1.2 

รวม 400 100.0  

 จากตารางท่ี 9 ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการใช้บริการพยากรณ์

โชคชะตาเร่ืองความรัก คิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมา การเรียนและการงาน คิดเป็นร้อยละ 19.2 

การเงิน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 2.5 และ สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ  1.5 เร่ืองท่ี

ตอ้งการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 10 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จ าแนกตามค่าใชจ่้าย 
                   การใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา  

ค่าใช้จ่ายการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 50 บาท 123 30.8 
51 – 100 บาท 93 23.2 
101 – 300 บาท 89 22.2 
301 – 500 บาท 22 5.5 
มากกวา่ 500 บาท 7 1.8 



42 
 

 
 

ตารางท่ี 10 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จ าแนกตามค่าใชจ่้าย 
                   การใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา (ต่อ)  

ค่าใช้จ่ายการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ความถี่ ร้อยละ 
ค่าใชจ่้ายการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาอ่ืนๆ 66 16.5 

รวม 400 100.0  

 จากตารางท่ี 10 ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต ่ากว่า 50 บาท               

คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมา 51  – 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.2 101 – 300 คิดเป็นร้อยละ 22.2 

อ่ืนๆ เช่น ใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 16.5 301 – 500 คิดเป็น

ร้อยละ 5.5 และ มากกวา่ 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 11 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จ าแนกตามความถ่ี 

                   การใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 

ความถี่การใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ความถี่ ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ปีละ 1 คร้ัง 195 48.8 
1 – 6 คร้ังต่อปี 152 38.0 
7 – 12 คร้ังต่อปี 27 6.8 
มากกวา่ปีละ 12 คร้ัง 26 6.5 

รวม 400 100.0  

 จากตารางท่ี 11 ผลการศึกษา พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา           

นอ้ยกวา่ปีละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมา 1 – 6 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 38.0   7 – 12 คร้ัง

ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 6.8 มากกวา่ปีละ 12 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 12 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จ าแนกตามช่วงวนั 

                   การใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 

ช่วงวนัการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ความถี่ ร้อยละ 
วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 22 5.5 
วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์ 39 9.8 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 8 2.0 
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ตารางท่ี 12 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จ าแนกตามช่วงวนั 

                   การใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา (ต่อ) 

ช่วงวนัการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ความถี่ ร้อยละ 
ไม่ก าหนดวนัท่ีแน่นอน 331 82.8 

รวม 400 100.0  

 จากตารางท่ี 12 ผลการศึกษา พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา

โดยไม่ก าหนดวนัท่ีแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 82.8 รองลงมา วนัเสาร์ – อาทิตย ์ คิดเป็นร้อยละ 9.8                 

วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 5.5 และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 13 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จ าแนกตามช่วงเวลา 

                   การใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 

ช่วงเวลาการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ความถี่ ร้อยละ 
9.00 – 12.00 น. 37 9.2 
12.01 – 15.00 น. 79 19.8 
15.01 – 18.00 น. 71 17.8 
18.01 – 22.00 น. 116 29.0 
ช่วงเวลาการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาอ่ืนๆ 97 24.2 

รวม 400 100.0  

 จากตารางท่ี 13 ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่นิยมใช้บริการพยากรณ์

โชคชะตาช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมา ช่วงเวลาอ่ืนๆ เช่น 22.01 – 8.59/

ช่วงเวลาท่ีสะดวก คิดเป็นร้อยละ 24.2 ช่วงเวลา 12.01 – 15.00 น. คิดเป็นร้อยละ 19.8 ช่วงเวลา 

15.01 – 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 17.8 และช่วงเวลา 9.00 – 12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 9.2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จ าแนกตามเหตุผล 

                   การใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 

เหตุผลการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ความถี่ ร้อยละ 
ทดลองใชบ้ริการดูดวงตามค าแนะน าของคนรู้จกั 59 14.8 
การด าเนินชีวติมีปัญหาติดขดั 44 11.0 
เพื่อใหท้ราบถึงอนาคต 74 18.5 
เพื่อเตรียมรับมือกบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 86 21.5 
เพื่อความสนุกสนาน 97 24.2 
เพื่อทดสอบความแม่นย  าของการท านาย 27 6.8 
เหตุผลการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาอ่ืนๆ 13 3.2 

รวม 400 100.0  

 จากตารางท่ี 14 ผลการศึกษา พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา           

เพื่อความสนุกสนาน คิดเป็นร้อยละ 24.2 รองลงมา เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต คิดเป็นร้อยละ 21.5 เพื่อให้ทราบถึงอนาคต คิดเป็นร้อยละ 18.5 ทดลองใชบ้ริการพยากรณ์

โชคชะตาตามค าแนะน าของคนรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 14.8 การด าเนินชีวิตมีปัญหาติดขดั คิดเป็น                   

ร้อยละ 11.0 และ เพื่อทดสอบความแม่นย  าของการท านาย คิดเป็นร้อยละ 6.8 เหตุผลการใชบ้ริการ

พยากรณ์โชคชะตาอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3.2 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 15 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จ าแนกตาม 

                   การแนะน าผูอ่ื้นมาใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 

การแนะน าผู้อื่นมาใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ความถี่ ร้อยละ 
เคย 172 43.0 
ไม่เคย 228 57.0 

รวม 400 100.0  

 จากตารางท่ี 15 ผลการศึกษา พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยแนะน าผูอ่ื้นมาใชบ้ริการ

พยากรณ์โชคชะตา คิดเป็นร้อยละ 57.0 และนักศึกษาท่ีเคยแนะน าผูอ่ื้นมาใช้บริการพย ากรณ์

โชคชะตา คิดเป็นร้อยละ 43.0 ตามล าดบั 



45 
 

 
 

ตารางท่ี 16 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จ าแนกตาม 

                   ความเช่ือถือค าท านายและน าค าท านายมาประกอบการแกปั้ญหา 

ความเช่ือถือค าท านายและน าค าท านายมาประกอบการแก้ปัญหา ความถี่ ร้อยละ 
ไม่เช่ือเลย 36 9.0 
นอ้ยกวา่ 10% 68 17.0 
10 – 30% 75 18.8 
31 – 50% 110 27.5 
51 – 70% 72 18.0 
71 – 90% 23 5.8 
91 – 99% 11 2.8 
100% 5 1.2 

รวม 400 100.0  

 จากตารางท่ี 16 ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เช่ือถือค าท านายและน าค า

ท านายมาประกอบการแกปั้ญหาร้อยละ 31 – 50 คิดเป็นร้อยละ 27.5  เช่ือและน าไปใชร้้อยละ 10 – 

30  คิดเป็นร้อยละ 18.8   เช่ือและน าไปใชร้้อยละ 51 -70 คิดเป็นร้อยละ 18.0 เช่ือและน าไปใชน้อ้ย

กวา่ร้อยละ  10 คิดเป็นร้อยละ 17.0 ไม่เช่ือเลย คิดเป็นร้อยละ 9.0  เช่ือและน าไปใชร้้อยละ 71 – 90 

คิดเป็นร้อยละ 5.8 เช่ือและน าไปใช้ร้อยละ 91 – 99  คิดเป็นร้อยละ 2.8 และเช่ือและน าไปใช้                 

ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบปัจจัยส่วนบุคคลทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์

โชคชะตาของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 

 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์

โชคชะตาของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร ผูว้ิจยัเลือกใชส้ถิติ Chi-square โดยแสดงรายละเอียด

ดงัน้ี 

ตารางท่ี 17  เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาของ 

                    นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จ าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์
โชคชะตา 

X2 (df) Sig. แปลผล 

1.ช่องทางการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

12.879 3 .005* แตกต่าง 

2.ประเภทของการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

18.710 5 .002* แตกต่าง 

3.เร่ืองท่ีตอ้งการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

16.284 6 .012* แตกต่าง 

4.ค่าใชจ่้ายการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

16.826 5 .005* แตกต่าง 

5.ความถ่ีการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

24.104 3 .000* แตกต่าง 

6.ช่วงวนัการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

6.654 3 .084 ไม่แตกต่าง 

7.ช่วงเวลาการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

.469 4 .976 ไม่แตกต่าง 

8.เหตุผลการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

31.951 6 .000* แตกต่าง 

9.การแนะน าผูอ่ื้นมาใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

30.433 1 .000* แตกต่าง 

10.ความเช่ือถือค าท านายและน าค า
ท านายมาประกอบการแกปั้ญหา 

34.818 7 .000* แตกต่าง 

*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตารางท่ี 17 พบวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรม

การใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ช่องทางการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา 

ประเภทของการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา เร่ืองท่ีตอ้งการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา ค่าใชจ่้าย

การใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ความถ่ีการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา เหตุผลการใช้บริการ

พยากรณ์โชคชะตา การแนะน าผูอ่ื้นมาใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา ความเช่ือถือค าท านายและน า

ค าท านายมาประกอบการแกปั้ญหา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และในขอ้อ่ืนๆ

ไม่แตกต่างกนั 

ตารางท่ี 18  เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาของ 

                    นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จ าแนกตามอาย ุ

พฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์
โชคชะตา 

X2 (df) Sig. แปลผล 

1.ช่องทางการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

41.588 9 .000* แตกต่าง 

2.ประเภทของการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

61.349 15 .000* แตกต่าง 

3.เร่ืองท่ีตอ้งการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

2.121 18 .000* แตกต่าง 

4.ค่าใชจ่้ายการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

39.799 15 .000* แตกต่าง 

5.ความถ่ีการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

8.527 9 .482 ไม่แตกต่าง 

6.ช่วงวนัการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

4.863 9 .846 ไม่แตกต่าง 

7.ช่วงเวลาการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

26.377 12 .009* แตกต่าง 

8.เหตุผลการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

57.010 18 .000* แตกต่าง 
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ตารางท่ี 18  เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาของ 

                    นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

พฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์
โชคชะตา 

X2 (df) Sig. แปลผล 

9.การแนะน าผูอ่ื้นมาใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

6.132 3 .105 ไม่แตกต่าง 

10.ความเช่ือถือค าท านายและน าค า
ท านายมาประกอบการแกปั้ญหา 

24.770 21 .257 ไม่แตกต่าง 

*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากตารางท่ี 18 พบวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรม

การใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ช่องทางการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา 

ประเภทของการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา เร่ืองท่ีตอ้งการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา ค่าใชจ่้าย

การใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ช่วงเวลาการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา เหตุผลการใช้บริการ

พยากรณ์โชคชะตา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และในขอ้อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 

ตารางท่ี 19  เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาของ 

                    นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จ าแนกตามระดบัการศึกษา  

พฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์
โชคชะตา 

X2 (df) Sig. แปลผล 

1.ช่องทางการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

31.108 6 .000* แตกต่าง 

2.ประเภทของการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

44.448 10 .000* แตกต่าง 

3.เร่ืองท่ีตอ้งการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

1.207 12 .000* แตกต่าง 

4.ค่าใชจ่้ายการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

25.727 10 .004* แตกต่าง 

5.ความถ่ีการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

6.289 6 .392 ไม่แตกต่าง 
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ตารางท่ี 19  เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาของ 

                    นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จ าแนกตามระดบัการศึกษา (ต่อ) 

พฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์
โชคชะตา 

X2 (df) Sig. แปลผล 

6.ช่วงวนัการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

2.554 6 .862 ไม่แตกต่าง 

7.ช่วงเวลาการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

13.841 8 .086 ไม่แตกต่าง 

8.เหตุผลการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

16.799 12 .157 ไม่แตกต่าง 

9.การแนะน าผูอ่ื้นมาใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

4.247 2 .120 ไม่แตกต่าง 

10.ความเช่ือถือค าท านายและน าค า
ท านายมาประกอบการแกปั้ญหา 

15.187 14 .366 ไม่แตกต่าง 

*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากตารางท่ี 19 พบว่า นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั                

มีพฤติกรรมการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่  ช่องทางการใช้บริการพยากรณ์

โชคชะตา ประเภทของการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา ค่าใชจ่้ายการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 

เร่ืองท่ีตอ้งการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ

ในขอ้อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

ตารางท่ี 20  เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาของ 

                    นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จ าแนกตามอาชีพ 

พฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์
โชคชะตา 

X2 (df) Sig. แปลผล 

1.ช่องทางการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

36.428 9 .000* แตกต่าง 

2.ประเภทของการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

1.076 15 .000* แตกต่าง 

3.เร่ืองท่ีตอ้งการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

1.545 18 .000* แตกต่าง 

4.ค่าใชจ่้ายการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

24.400 15 .059 ไม่แตกต่าง 

5.ความถ่ีการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

18.993 9 .025* แตกต่าง 

6.ช่วงวนัการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

19.103 9 .024* แตกต่าง 

7.ช่วงเวลาการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

24.420 12 .018* แตกต่าง 

8.เหตุผลการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

43.617 18 .001* แตกต่าง 

9.การแนะน าผูอ่ื้นมาใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

3.683 3 .298 ไม่แตกต่าง 

10.ความเช่ือถือค าท านายและน าค า
ท านายมาประกอบการแกปั้ญหา 

24.558 21 .267 ไม่แตกต่าง 

*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากตารางท่ี 20 พบวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรม

การใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาท่ีแตกต่างกนั ได้แก่  ช่องทางการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา 

ประเภทของการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา เร่ืองท่ีตอ้งการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา ความถ่ี

การใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ช่วงวนัการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ช่วงเวลาการใช้บริการ
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พยากรณ์โชคชะตา เหตุผลการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 และในขอ้อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 

ตารางท่ี 21  เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาของ 

                    นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

พฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์
โชคชะตา 

X2 (df) Sig. แปลผล 

1.ช่องทางการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

28.067 15 .021* แตกต่าง 

2.ประเภทของการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

70.310 25 .000* แตกต่าง 

3.เร่ืองท่ีตอ้งการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

1.506 30 .000* แตกต่าง 

4.ค่าใชจ่้ายการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

76.229 25 .000* แตกต่าง 

5.ความถ่ีการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

20.480 15 .154 ไม่แตกต่าง 

6.ช่วงวนัการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

30.299 15 .011* แตกต่าง 

7.ช่วงเวลาการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

48.316 20 .000* แตกต่าง 

8.เหตุผลการใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

66.900 30 .000* แตกต่าง 

9.การแนะน าผูอ่ื้นมาใชบ้ริการพยากรณ์
โชคชะตา 

15.423 5 .009* แตกต่าง 

10.ความเช่ือถือค าท านายและน าค า
ท านายมาประกอบการแกปั้ญหา 

74.111 35 .000* แตกต่าง 

*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตารางท่ี 21 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั                  

มีพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ช่องทางการใช้บริการพยากรณ์

โชคชะตา ประเภทของการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา  เร่ืองท่ีต้องการใช้บริการพยากรณ์

โชคชะตา ค่าใช้จ่ายการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ช่วงวนัการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา

ช่วงเวลาการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา เหตุผลการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา การแนะน าผูอ่ื้น

มาใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ความเช่ือถือค าท านายและน าค าท านายมาประกอบการแกปั้ญหา 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และในขอ้อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาของนักศึกษามหาวิทยาลยั
ศิลปากร ผูว้ิจ ัยได้เลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีมีรูปแบบการวิจัย              
เชิงส ารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงคใ์นการวจิยัคือ 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 2. เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 3. เพื่อเปรียบเทียบ
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
ศิลปากร การวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ Chi-Square  

1. สรุปผลการวจัิย 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  พบว่า 

นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.8 มีอายุระหว่าง 19 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 87.0 

นักศึกษาส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 90.5 อาชีพของกลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่เป็นนกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 87.2 และนักศึกษาส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 5,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 35.8 

 ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาผา่นทางอินเตอร์เน็ต 
คิดเป็นร้อยละ 78.0 ใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาประเภทโหราศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 43.5 ตอ้งการ
ใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาเร่ืองความรัก คิดเป็นร้อยละ 39.8 มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการแต่ละคร้ัง
ต ่ากว่า 50 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.8 ใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาน้อยกว่าปีละ 1 คร้ัง ใช้บริการ
พยากรณ์โชคชะตาโดยไม่ก าหนดวนัท่ีแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 82.8 นิยมใช้บริการพยากรณ์
โชคชะตาช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 29.0 ใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาเพื่อ               
ความสนุกสนาน คิดเป็นร้อยละ 24.2 ส่วนใหญ่ไม่เคยแนะน าผูอ่ื้นมาใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา  
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คิดเป็นร้อยละ 57.0 และนักศึกษาส่วนใหญ่เช่ือถือค าท านายและน าค าท านายมาประกอบ                          
การแกปั้ญหาร้อยละ 31 – 50 คิดเป็นร้อยละ 27.5 

 ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรม

การใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาท่ีแตกต่างกนั พบวา่  

 นกัศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาท่ีแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 8 ดา้น คือ ช่องทางการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 

ประเภทของการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาเร่ืองท่ีตอ้งการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา ค่าใชจ่้าย

การใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาความถ่ีการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา เหตุผลการใช้บริการ

พยากรณ์โชคชะตา การแนะน าผูอ่ื้นมาใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา ความเช่ือถือค าท านายและน า

ค าท านายมาประกอบการแกปั้ญหา 

 นกัศึกษาท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาท่ีแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 6 ดา้น คือ ช่องทางการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 

ประเภทของการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา เร่ืองท่ีตอ้งการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา ค่าใชจ่้าย

การใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ช่วงเวลาการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา เหตุผลการใช้บริการ

พยากรณ์โชคชะตา 

 นกัศึกษาท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาท่ี

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 4 ด้าน คือ ช่องทางการใช้บริการ

พยากรณ์โชคชะตา ประเภทของการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา เร่ืองท่ีตอ้งการใชบ้ริการพยากรณ์

โชคชะตา ค่าใชจ่้ายการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 

 นกัศึกษาท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาท่ีแตกต่าง

กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 7 ด้าน คือ ช่องทางการใช้บริการพยากรณ์

โชคชะตา ประเภทของการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา เร่ืองท่ีต้องการใช้บริการพยากรณ์

โชคชะตา ความถ่ีการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ช่วงวนัการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา 

ช่วงเวลาการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา เหตุผลการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา 

 นกัศึกษาท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาท่ีแตกต่าง

กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 9 ด้าน คือ ช่องทางการใช้บริการพยากรณ์

โชคชะตา ประเภทของการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา เร่ืองท่ีต้องการใช้บริการพยากรณ์

โชคชะตา ค่าใช้จ่ายการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ช่วงวนัการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา 
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ช่วงเวลาการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา  เหตุผลการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา การแนะน าผูอ่ื้น

มาใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตา ความเช่ือถือค าท านายและน าค าท านายมาประกอบการแกปั้ญหา 

2. อภิปรายผลการวจัิย 

 1. ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร 

     นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากรท่ีใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีอายุระหว่าง 19 – 25 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นนักศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ มีรายได้ต่อ

เดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภูวดล อุ่นอก (2548 : บทคดัยอ่) ท่ีศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคบริการดูดวงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า                 

ผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 20 – 25 ปี  ซ่ึงเป็นนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 2. พฤติกรรมการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร 

     นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี ป่ินแก้ว (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง หมอดูออนไลน์                          

การส่ือสารความเช่ือโหราศาสตร์ผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต พบว่า รูปแบบการส่ือสารผ่านอินเตอร์เน็ต               

ท าใหห้มอดูมีการปรับตวัการส่ือสารความเช่ือโหราศาสตร์ ให้สอดคลอ้งกบัวถีิชีวิตของคนรุ่นใหม่ 

โดยไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาและสถานท่ี  

     นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาประเภทโหราศาสตร์ สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ พระพรหมวชิรญาณ (2546) พฤติกรรมความเช่ือในเร่ืองโหราศาสตร์ในสังคมไทย                   

ไดก้ล่าววา่ สังคมไทยไดน้ าโหราศาสตร์มาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจในการด าเนินชีวติ ซ่ึงชาวไทย

ไม่นอ้ยยดึติดความเช่ือไวก้บัโหราศาตร์ 

     นกัศึกษาส่วนใหญ่ตอ้งการใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาเร่ืองความรัก สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ พระพรหมวชิรญาณ (2546) พฤติกรรมความเช่ือในเร่ืองโหราศาสตร์ในสังคมไทย                

ไดก้ล่าวว่า การท่ีคนไทยมีความเช่ือดา้นการพยากรณ์โชคชะตา สืบเน่ืองมาจากชีวิตมีปัญหาและมี

ความสงสัย เช่น ปัญหาในเร่ืองของความรัก ปัญหาประสบความสูญเสียและความทุกขใ์นเร่ืองต่างๆ 

     นกัศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาน้อยกวา่ปีละ 1 คร้ัง สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ณัฐยา นอ้ยเหลือ (2546) ศึกษาวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อุปสงคข์องการใชบ้ริการหมอดู

ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยส่วนใหญ่จะใชบ้ริการหมอดูเฉล่ีย 1 – 2 คร้ังต่อปี 
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     นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาเพื่อความสนุกสนาน สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ประไพรพร วุฒิเจริญ (2542) ศึกษาอุตสาหกรรมความเช่ือในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า         

ดูดวงชะตาเพื่อความสนุกสนานจะมีอายรุะหวา่ง 18-25 ปี การมาดูดวงเพื่อเป็นท่ีพึ่งทางใจนั้นพบวา่

ส่วนใหญ่จะตอบในทุกช่วงอาย ุมาดูเพื่อพิสูจน์ความแม่นย  านั้น 

     นักศึกษาส่วนใหญ่เช่ือถือค าท านายและน าค าท านายมาประกอบการแก้ปัญหา                      

ร้อยละ 31 – 50 สอดคล้องกบังานวิจยัของ ยลลดา มณเฑียรมณี (2538) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง 

หมอดูทางเลือกส าหรับความมัน่คงทางจิตใจ พบวา่ สาเหตุท่ีท าใหผู้ม้ารับบริการมาหาหมอดู เพราะ

มีความคาดหวงัว่า หมอดูจะเป็นท่ีพึ่ งทางใจ เป็นท่ีปรึกษา และแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัได ้เป็นการสร้างความมัน่ใจ ก าลงัใจ ให้กบัผูม้ารับบริการท่ีตอ้งการผูร่้วม

ตดัสินใจในการกระท าต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อจะได้วางแผนการในการด ารงชีวิตให้มี

ความพร้อมและรัดกุมมากยิง่ข้ึน 

3. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 1. เน่ืองจากผลการวิจยั พบวา่ ช่องทางการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาท่ีไดรั้บความ

นิยมมากท่ีสุดคือ การใชบ้ริการพยากรณ์โชคชะตาผา่นทางอินเตอร์เน็ต ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจ

พยากรณ์โชคชะตาหรือหมอดูควรจดัท าบริการพยากรณ์โชคชะตาผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค                

ซ่ึงไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นตน้ ทั้งน้ีตอ้งท าให้ผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงวธีิการใชบ้ริการได้

ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีความน่าเช่ือถือดว้ย 

 2. ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตา ซ่ึงจากผลการวิจัย พบว่า 

ผูใ้ช้บริการพยากรณ์โชคชะตาส่วนใหญ่เต็มใจท่ีจะเสียค่าบริการพยากรณ์โชคชะตาค่อนขา้งต ่า 

ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจพยากรณ์โชคชะตาหรือหมอดู สามารถสร้างแรงจูงใจต่อบุคคลทัว่ไปให้

สนใจและเต็มใจท่ีจะเสียค่าบริการพยากรณ์โชคชะตาได้ โดยจะต้องสร้างช่ือเสียงและความ

น่าเช่ือถือและควรจดัโปรโมชัน่ในการให้บริการพยากรณ์โชคชะตาอยา่งหลากหลายเหมาะสมกบั

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูม้ารับบริการ 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรขยายขอบเขตหรือเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี

ครอบคลุมมากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะมีประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจและผูท่ี้ประกอบธุรกิจดา้นพยากรณ์โชคชะตา 

 2. เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์

โชคชะตา โดยมีประเภทของการพยากรณ์โชคชะตาท่ีหลากหลาย ซ่ึงผลการวิจัย  พบว่า                             

การพยากรณ์โชคชะตาประเภทโหราศาสตร์ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป

ควรมีการศึกษาเจาะจงเชิงลึกในประเภทของการใชบ้ริการโหราศาสตร์ 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค าช้ีแจง กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมาย / ใน (    ) ท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด 

ตอนที ่1 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 

1. เพศ 

(    ) 1. ชาย   (    ) 2. หญิง 

2. อาย ุ

(    ) 1. 19 – 25 ปี  (    ) 2. 26 – 32 ปี 

(    ) 3. 33 – 39 ปี  (    ) 4. 40 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 

             (    ) 1. ปริญญาตรี              (    ) 2. ปริญญาโท               (    ) 3. ปริญญาเอก  

4. อาชีพ 

(    ) 1. นกัเรียน/นกัศึกษา  (   ) 2. รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

(    ) 3. พนกังานบริษทัเอกชน  (    ) 4. รับจา้งทัว่ไป 

(    ) 5. ธุรกิจส่วนตวั  (    ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………… 

5. รายไดต่้อเดือน 

(    ) 1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท  (    ) 2. 5,000 – 10,000 บาท 

(    ) 3. 10,001 – 15,000 บาท  (    ) 4. 15,001 – 20,000 บาท 

(    ) 5. 20,001 – 30,000 บาท  (    ) 6. 30,001 บาทข้ึนไป  
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ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาของนักศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

1. ท่านเลือกใชบ้ริการดูดวงจากช่องทางใดมากท่ีสุด 

 (    ) ร้านดูดวง      

 (    ) ดูดวงผา่นทางอินเตอร์เน็ต  

 (    ) ซ้ือหนงัสือค าท านายท่ีหมอดูพิมพจ์ดัจ าหน่ายมาอ่านเอง   

 (    ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………  

2. ประเภทของการดูดวงท่ีท่านใชบ้ริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยใส่หมายเลข 1 – 6 ตามล าดับทีท่่านใช้

บริการ) 

 (    ) โหราศาสตร์  (    ) ลายมือ 

 (    ) ไพ ่   (    ) โหงวเฮง้ 

 (    ) ฮวงจุย้   (    ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………… 

3. ท่านตอ้งการดูดวงในเร่ืองใดบา้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยใส่หมายเลข 1 – 6 ตามล าดับทีท่่านใช้

บริการ) 

 (    ) ความรัก  (    ) การเรียน 

 (    ) การงาน   (    ) ครอบครัว  

 (    ) สุขภาพ   (    ) การเงิน   

 (    ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………… 

4. ค่าบริการท่ีท่านเตม็ใจจ่ายในการดูดวงแต่ละคร้ัง 

 (    ) ต ่ากวา่ 50 บาท  (    ) 51 – 100 บาท 

 (    ) 101 – 300 บาท  (    ) 301 – 500 บาท 

 (    ) มากกวา่ 500 บาท  (    ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………… 

5. ท่านใชบ้ริการดูดวงบ่อยเพียงใด 

 (    ) นอ้ยกวา่ปีละ 1 คร้ัง  (    ) 1 – 6 คร้ังต่อปี 

 (    ) 7 – 12 คร้ังต่อปี  (    ) มากกวา่ปีละ 12 คร้ัง  
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6. ท่านใชบ้ริการดูดวงในช่วงวนัใดมากท่ีสุด 

 (    ) วนัจนัทร์ – วนัศุกร์  (    ) วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์

 (    ) วนัหยุดนกัขตัฤกษ์  (    ) ไม่ก าหนดวนัท่ีแน่นอน 

7. ท่านใชบ้ริการดูดวงในช่วงเวลาใดมากท่ีสุด 

 (    ) 9.00 – 12.00 น.  (    ) 12.01 – 15.00 น. 

 (    ) 15.01 – 18.00 น.  (    ) 18.01 – 22.00 น. 

 (    ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………… 

8. สาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการดูดวงของท่านมากท่ีสุด (เลอืกตอบเพยีง 1 ข้อ) 

 (    ) ทดลองใชบ้ริการดูดวงตามค าแนะน าของคนรู้จกั   

 (    ) การด าเนินชีวติมีปัญหาติดขดั 

 (    ) เพื่อใหท้ราบถึงอนาคต 

 (    ) เพื่อเตรียมรับมือกบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 (    ) เพื่อความสนุกสนาน 

 (    ) เพื่อทดสอบความแม่นย  าของการท านาย 

 (    ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………  

9. ท่านเคยแนะน าเพื่อนหรือคนรู้จกัใหม้าใชบ้ริการดูดวงหรือไม่ 

 (    ) เคย  (    ) ไม่เคย 

10. ท่านเช่ือถือค าท านายและน าค าท านายมาประกอบการแกปั้ญหา คิดเป็นประมาณก่ีเปอร์เซ็นต ์
 (    ) ไม่เช่ือเลย    
 (    ) นอ้ยกวา่ 10% 
 (    ) 10 – 30% 
 (    ) 31 – 50% 
 (    ) 51 – 70% 
 (    ) 71 – 90% 
 (    ) 91 – 99% 
 (    ) 100% 
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ตอนที ่3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ – สกุล   
ท่ีอยู ่
 
ท่ีท างาน  
 
 
ประวติัการศึกษา 
     พ.ศ. 2557 
 
     พ.ศ. 2558                        
 
ประวติัการท างาน 
     พ.ศ. 2557 – 2558 
      
     พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
      
      
 
 

นายณฐัชยั  อยูย่นืนาน 
92/4 หมู่ 2 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมือง 
จงัหวดันนทบุรี 11000 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร 10800 
 
ส าเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรบณัฑิต วชิาเอกการศึกษาปฐมวยั                    
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบณัฑิต วชิาเอกสังคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
พนกังานช่วยการพยาบาล ส านกังานแพทยท์หาร  
กรมยทุธบริการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 
นกัวชิาการศึกษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั คณะวศิวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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