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 The objective of this research were to study of meaning and process of self-gift of 

homosexual pretty. This research was qualitative research by phenomenology. Data was collected 

using in-depth interview. The participant were a group of 17 homosexual that was pretty. Tool for 

this research was interview for questionnaire and bring to analyze data by description analysis. 

 The result was the self-gift of homosexual that was pretty. This research was focused on 

more the important for self-gifts, response a wish themselves to inspire for the education, work, 

and lifestyle. Good inspiration made themselves to learn, to improve, and increase potential for 

the successful that they did ready to respond themselves by the reward. The cause of self-gifts of 

homosexual was the personal wish that may be made from dreaming, inspiration by themselves. 

However, the other advised some suggestion to them but everything was making a decision by 

themselves that self-gifts was reward of the successful. Finally, the participant focused on the 

important of product data, product, quality, price and personal needs for self-gifts that they 

wanted to be important person and to be accept from the others. The homosexual started on 

dreaming, personal needs, and inspiration. Then, they set goal for self-gifts that have to proper for 

setting goal. Also the reward was inspirational of the homosexual for the goal, including the 

consideration for the failure and successful of the planning for the effective of working and the 

sufficient successful.   
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บทท ี1 
 

บทนํา 
 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ในยุคสังคมไทยปัจจุบันมีการเปลียนแปลงทีหลายหลาย เพือปรับให้เข้าสู่ยุค AEC 

(Association of South East Asian Nations) ทงัทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะสังคมเมือง 
มีการแข่งขนักนัอยูต่ลอดเวลา ทาํใหค้นส่วนใหญ่เกิดความเครียดในการดาํเนินชีวิต ดงันนัการผอ่น
คลายความเครียดของแต่ละคนก็ยอ่มมีรูปแบบทีหลากหลาย และแตกต่างกนัไป ซึงการซือสินคา้ก็
เป็นวธีิการอยา่งหนึง เนืองจากสินคา้และการบริการมีมากมาย การดาํเนินชีวิตประจาํวนัของทุกคน
ยงัคงตอ้งทาํหนา้ทีเป็นผูบ้ริโภคตลอดเวลา ทงัการซือให้กบับุคคลอืน และการซือให้กบัคนเอง (ฉตั
ยาพร เสมอใจ, 2550: 14) การบริโภคทงัสิงทีมีตวัตน เช่น อาหาร เครืองดืม สิงของเครืองใช ้และ
สิงของทีไม่มีตวัตน อย่างเช่น ขอ้มูลข่าวสาร และบริการรูปแบบต่างๆ เพือให้ชีวิตดาํรงอยู่ และ
ตอบสนองความตอ้งการต่างๆ ของแต่ละบุคคล  
 แต่กระบวนการตดัสินใจ ความคาดหวงั และพฤติกรรมในการซือสินคา้หรือการบริการแต่
ละชนิดอาจแตกต่างกนั มีความยากง่าย ใชเ้วลามากนอ้ย ตอ้งการขอ้มูลประกอบการตดัสินใจซือไม่
เท่ากัน ในสินค้าแต่ละประเภท อาจขึนอยู่กับการรับรู้ของตนเอง ความชืนชอบ อารมณ์ และ
สถานการณ์ในการตดัสินใจซือสินคา้แต่ละครัง หรือแต่ละประเภทไม่เหมือนกนัได ้เช่นเดียวกบั 
(อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2541: 100) สิงแรกทีลูกคา้ใช้เป็นหลกัในการเลือกซือสินคา้ คือ ความตอ้งการ
สินคา้นนั หากสินคา้ชินนนัไม่ตอบสนองความตอ้งการ ลูกคา้จะไม่ตดัสินใจซือ และเมือลูกคา้เกิด
ความตอ้งการ ลูกคา้จะหาขอ้มูลก่อนตดัสินใจซือ โดยอาจใชป้ระสบการณ์ทีผา่นมาของตนเองใน
การเลือกซือสินคา้ชนิดเดิม ยีห้อเดิม แต่หากลูกคา้ตอ้งการเปลียนมาใช้สินคา้ทีมีคุณสมบติัทีมาก
กว่าเดิม ลูกคา้อาจตอ้งหาขอ้มูลเพิมเติมจากบุคคล โฆษณา พนกังานขาย ข่าวประชาสัมพนัธ์ การ
ทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ตวัอยา่ง ทีตนเองตาดหวงัวา่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดม้ากกวา่แทน 
เพือประกอบการตดัสินใจ 
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 แนวคิดทีสําคญั อลัเฟรด เอ็ดเลอร์ (Alfred adler) (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550: 140) กล่าวว่า 
“การดินรนต่อสู้เพือให้ไดสิ้งทีเหนือกว่า เป็นปัจจยัสําคญัว่าสัญชาตญาณทางเพศ โดยเชือว่าใน
ช่วงเวลาทีเด็กเติบโตขึนมาเป็นผูใ้หญ่อาจมีปมดว้ยบางอย่าง ซึงแสดงออกโดยการใช้สิงของเป็น
สัญลกัษณ์ ในการแสดงออกถึงความเป็นตวัตนทีตอ้งการแสดงใหเ้ห็นวา่เหนือกวา่ผูอื้น” 

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคของขวญัเป็นเรืองทีน่าสนใจ พบวา่แต่ละปีการใชจ่้ายค่าของขวญั
สูงขึน จาก(การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) จะ
เห็นว่าค่าใช่จ่ายทีไม่เกียวขอ้งกบัการอุปโภคบริโภค  เช่น ค่าภาษี  ของขวญั เบียประกนัภยั ซือ
สลากกินแบ่ง/ หวย ดอกเบีย ในช่วงปี 2555 อยู่ทีร้อยละ 11.7 ซึงเป็นอัตราทีสูงขึนเฉลียทุกปี 
ความรู้สึกของผูใ้ห้และผูรั้บของขวญัก็แตกต่างจากความรู้สึกของผูข้าย และผูซื้อสินคา้ทวัๆ ไป 
(อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543: 175) สินคา้และบริการทีเลือกเอาไปเป็นของขวญัแตกต่างจากการซือของ
ตามปกติ “ทุกๆ วนั” ของขวญัมีความหมายในเชิงสัญลกัษณ์ มนัจึงผกูพนักบัเหตุการณ์สําคญัต่างๆ 
เช่น วนัเกิด การหมนั การแต่งงาน วนัรับปริญญา การประสบความสําเร็จ และขนัตอนต่างๆ ของ
ชีวติ 

 ของขวญั (Gifts) จากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ .ศ. 2554 ได้ให้ความหมาย
ของขวญัวา่ สิงของทีใหแ้ก่เจา้ของขวญั เมือเสร็จพิธีทาํขวญัแลว้ หรือสิงของทีให้กนัในเวลาอืนเป็น
การถนอมขวญัหรือเพืออธัยาศยัไมตรี เช่น ของขวญัปีใหม่ ของขวญัวนัเกิด (พจนานุกรม ฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน, 2554: 173) 
 พฤติกรรมการให้ของขวญัเป็นกระบวนการแลกเปลียนของขวญัระหว่างผูใ้ห้และผูรั้บ
ของขวญั ความหมายนีเป็นคาํจาํกดัความทีกวา้งและครอบคลุมไปถึงการให้ของขวญัโดยสมคัรใจ 
และยงัครอบคลุมไปถึงการให้ของขวญัในกรณีมีพนัธะผกูพนัดว้ย เป็นการรวมถึงการให้ของขวญั 
(และรับจาก) ผูอื้น และการใหข้องขวญัแก่ตนเอง (Self-gifts) ดว้ย 

 การให้ของขวญัแก่ตนเอง (Intrapersonal Gifting) (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543: 180) บางครัง
เรียกกนัวา่ Monadic giving เกิดขึนเมือผูใ้หก้บัผูรั้บเป็นบุคคลเดียวกนั เป็นเรืองของจิตใจ หรือความ
นึกคิด ถ้าเราซือ “ของทีเราต้องการ” เราเรียกมันว่าซือ แต่ถ้าเรามองเห็นการซือดังกล่าวเป็น
ของขวญัใหแ้ก่ตนเอง การซือดงักล่าวก็กลายเป็นบางสิงบางอยา่งทีมีความหมายพิเศษ ผูบ้ริโภคอาจ
จดัหา สินคา้ บริการ หรือประสบการณ์มาใหต้นเองไดใ้นเหตุการณ์ต่างๆ  
 ส่วนคาํวา่ “พริตตี” มีความหมายถึง หญิงสาวหรือชายหนุ่มทีมีหนา้ตา รูปร่าง และบุคลิกดี 
ทาํหน้าทีนาํเสนอสินคา้ โดยชักชวนผูส้นใจให้แวะชมและอธิบายหรือตอบคาํถามต่างๆ ทาง
การตลาดทีถูกจดัขึนมาเป็นวาระพิเศษ (บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานี
วทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมือวนัที 1 มี.ค.2550)  
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 โดยในสังคมปัจจุบนัยงัมีเพศที  หรือรักร่วมเพศ ซึงหมายถึง บุคคลทีมีความตอ้งการทาง
เพศกบับุคคลทีเป็นเพศเดียวกบัตน ทงันีกลุ่มรักร่วมเพศเกิดขึนไดท้งัผูช้ายและผูห้ญิง จึงรวมถึงเกย์
และเลสเบียนดว้ย (เพศที  ปกติหรือวิปริต, ) คนกลุ่มนียงัเขา้มามีบทบาทในสังคมเพิมขึนอีก
ดว้ย โดยเฉพาะกลุ่มรักร่วมเพศ หรือกลุ่มชายรักชายหรือทีเรียกวา่ “เกย”์ มีจาํนวนทีเพิมมากยิงขึน
ในปัจจุบนัประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นเมืองทีมีจาํนวน 
“ประชากรเกย์” มากติดอนัดบัตน้ๆ ของโลก (สถานการณ์เกย์, ) อีกทงันักวิชาการและ
การตลาดเชือวา่ ในอนาคตจะมีสินคา้หลายประเภทขยายตลาดมุ่งกลุ่มเพศที 3 ในการทาํตลาดมาก
ขึน เนืองจากสังคมปัจจุบนัเปิดรับเพศที 3 มากขึน โดยสอดคล้องกบัการสํารวจกลุ่มชายรักชาย 
(Mala Homosexual) ในปัจจุบนัไดข้ยายตวัเพิมมากขึนจนเป็นกลุ่มสังคมยอ่ยทีมีขนาดใหญ่ ซึงเรา
อาจพบเห็นไดจ้ากสังคมรอบขา้ง เป็นภาพสะทอ้นหนึงของสังคม ทีมิอาจปิดบงัได้  นอกเหนือจาก
บทบาททางเพศทีแตกต่าง เราจะเห็นว่า กลุ่มชายรักชายยงัมีกิจกรรม มีรูปแบบการดาํเนินชีวิต มี
พฤติกรรมการซือทีน่าศึกษา  
 เพราะมีขนาดใหญ่พอทีจะเกิดเป็นตลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิงในยุคการทาํตลาดแบบ
เฉพาะกลุ่ม  ทีมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม  มีกลุ่มลูกค้าทีชัดเจน(www.kku.ac.th/เดือน 
ส.ค.2542) เช่นเดียวกบัในปี 1992 Lunt & Livingstone (สิริอร วิชชาวุธ, 2547: 357) ไดศึ้กษา
พฤติกรรมการซือของโดยเน้นในประเด็นการให้ความสนใจเกียวกบัพฤติกรรมการหาความสุข 
พฤติกรรมการซือตามอารมณ์ และวิธีทีบุคคลเหล่านีสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างตวัเองและผูอื้น
อยา่งไร และ Mick & Demoss, 1990 มีการคน้พบวา่นิสัยในการซือของบุคคลนนั เนน้ทีตวัเองมาก
ขึน อาจเป็นเพราะตอ้งการซอ้นความเคารพตวัเองและซอ้นความเชือมนั ซ้อนอารมณ์ทีบูด หรือไม่ก็
เป็นการตอกยาํวา่ “เรานีพิเศษนะ”  
 อีกทงัจากงานวิจยัของบริษทันาโน เซิร์ช จาํกดั ไดว้ิจยัสํารวจเรือง Trendy Working Style-

Gay เกียวกบัพฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อย และสไตล์การแต่งตวัของกลุ่มเกยว์ยัทาํงาน เนืองจากลุ่ม
นี เ ป็นก ลุ่มตลาดก ลุ่มใหม่  และ เ ป็นก ลุ่มที มีกําลัง ซือแท้จ ริ ง  คุณภู สิต  เพ็ญศิ ริ  ( 2548) 
กรรมการบริหารบริษทันาโน เซิร์ช จาํกดั ไดก้ล่าววา่ “เราทาํไปเพือทีจะบอกว่าเมือมีคนกลุ่มหนึง
อยู่ในสังคม ทาํไมเราไม่เรียนรู้ทีจะเขา้ใจเขา เพราะเราตอ้งอยู่รวมกนั อีกทงักลุ่มนีมีโอกาสทาง
การตลาดสูง การทาํการตลาดเชิงประสบการณ์ เน้นคุณค่าของสินคา้ให้เขาอย่างลึกซึง เป็นเชิง
ความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่ เป็นเรืองทีน่าสนใจมาก”  
 พฤติกรรมการเลือกซือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชายรักชายนัน พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี
การศึกษาขอ้มูลเกียวกบัผลิตภณัฑ์ทีตอ้งการเลือกใช้อย่างชดัเจนด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 42.5 
ผูบ้ริโภคมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือดว้ยตนเองมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.0 และจากผลการศึกษา 
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พบว่าเป็นรูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการตดัสินใจ รูปแบบผลิตภณัฑ์ ปัจจยัทีมีผลต่อการ
เลือกซือลว้นมีความสาํคญัทีทาํใหน้กัการตลาดควรเจาะจง และรู้จกัเป้าหมายทีแทจ้ริง เพือให้เขา้ใจ
พฤติกรรมของกลุ่มบริโภคนนัๆ (วรวรรณ แป้นสุวรรณ, 2553) 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคทีเป็นเกย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มเป้าหมายทีมีความน่าสนใจ
มากสําหรับธุรกิจต่างๆ ทวัโลก โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ทีเป็นเกยซึ์งไดรั้บการยอมรับและมีบทบาท
สาํคญัทางสังคมในระดบัต่างๆ เนืองจากมีอาชีพทีมนัคงและมีรายไดโ้ดยเฉลียสูงกวา่ผูช้ายแท ้โดยมี
รายได ้40,001-80,000 บาทต่อเดือน และมีค่านิยมการบริโภคสินคา้นาํเขา้ เพราะเห็นความสําคญั
เรืองของคุณภาพของสินคา้และบริการ หากตอ้งการเจาะกลุ่มเป้าหมายดงักล่าว จะตอ้งสร้างแบรนด์
ให้เป็นทียอมรับในดา้นคุณภาพ อีกทงักลุ่มตวัอยา่งทีเป็นเกยใ์ห้ความสําคญักบัการบริโภคข่าวสาร
ผา่นสือมวลชนแขนงต่างๆ มากกวา่ชายแท ้ซึงการเจาะตลาดกลุ่มเกยจ์ะเห็นผลไดช้ดัเจนกว่า (ศศิ
นทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555) 
 ดงันนัผูว้ิจยัมีความสนใจมุ่งศึกษาการให้ความหมายและทีมาของการให้รางวลัแก่ตนเอง 
ของกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพพริตตี วา่มีการใหค้วามหมายในการใหร้างวลัแก่ตนเองอยา่งไร 
ทีมาของการให้รางวลัแก่ตนเอง ความแตกต่างในดา้นคุณค่าจากรางวลัทีให้แก่ตนเอง และไดจ้าก
บุคคลอืน เพือผลการศึกษาดงักล่าวจะทาํใหเ้ขา้ใจถึงแนวคิด การใหร้างวลัแก่ตนเอง และสามารถใช้
เป็นทฤษฏีประกอบการวางกลยทุธ์การตลาด ทงัในตวัผลิตภณัฑ ์ราคา สถานที และการส่งเสริมการ
ขาย สาํหรับผูป้ระกอบการทีสนใจต่อไป 

 

2. คําถามในการวจัิย 
 2.1 การใหค้วามหมายของรางวลัแก่ตนเองของกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพพริตตี เป็น
อยา่งไร 

 2.2 ทีมาของการใหร้างวลัแก่ตนเองของกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพพริตตี เป็นอยา่งไร 

 2.3 กระบวนการในการใหร้างวลัแก่ตนเองของกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพพริตตี เป็น
อยา่งไร 
 

3. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 3.1 เพือศึกษาถึงการให้ความหมายของรางวลัแก่ตนเองของกลุ่มชายรักชายทีประกอบ
อาชีพพริตตี 

 3.2 เพือศึกษาถึงทีมาของการใหร้างวลัแก่ตนเองของกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพพริตตี  
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 3.3 เพือศึกษาถึงกระบวนการในการให้รางวลัแก่ตนเองของกลุ่มชายรักชายทีประกอบ
อาชีพพริตตี 

 

4. ขอบเขตของงานวจัิย 
 4.1 ขอบเขตดา้นประชากร และผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

4.1.1 ผูใ้หข้อ้มูลหลกัเป็นกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพพริตตี ในกรุงเทพมหานคร  
4.1.2 วิธีการเก็บข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) การให้

ความหมายและทีมาของการใหร้างวลัแก่ตนเอง ของกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพพริตตี และให้
ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ โดยใชก้ารเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกัแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) 
 4.2 ขอบเขตดา้นพืนที 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 4.3 ขอบเขตดา้นเวลา 

ผูว้ิจยัเริมศึกษาขอ้มูล รายละเอียด ทฤษฏี และวิธีวิทยาทีใช้ในการวิจยัเชิงคุณภาพ
ตงัแต่เดือน กนัยายน 2556 และเริมเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในเดือน มกราคม 
2557 หลงัจากนนัจึงถอดเทป และสัมภาษณ์ต่อจนกระทงัขอ้มูลอิมตวั แลว้จึงนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ 
เพือจดัทาํผลการศึกษาวจิยั และสรุปผลต่อไป ใชเ้วลาทงัสิน 6 เดือน (โดยประมาณ) 
 4.4 ขอบเขตดา้นเนือหา 

ศึกษาการให้ความหมายและทีมาของการให้รางวลัแก่ตนเอง ของกลุ่มชายรักชายที
ประกอบอาชีพพริตตี โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) และใช้
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมของผูว้ิจยั เพือรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลไป
พร้อมๆ กบัการรวบรวมขอ้มูล ในการวิเคราะห์ ผูว้ิจยัจะเชือมโยงมโนทศัน์ต่างๆ ตามทีปรากฏใน
ขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ มีลกัษณะเป็นขอ้สรุปเชิงทฤษฎี และทาํหนา้ทีเป็นสมมติฐานชวัคราว 
เพือเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลกัคนต่อๆ ไป กระบวนการเก็บขอ้มูลและปรับ
สมมติฐานชวัคราวจะดาํเนินสลบักนัไปจนกระทงัถึงจุดอิมตวั (Saturation) ทงัในแง่ของขอ้มูล มโน
ทศัน์ และทฤษฏี 

 

5.ประโยชน์ทไีด้รับ 
 1. งานวิจยันีทาํให้ทราบว่าการให้ความหมายของรางวลัแก่ตนเอง ของกลุ่มชายรักชายที
ประกอบอาชีพพริตตี มีความหมายถึง ความพิเศษในชีวิต เป็นความจาํเป็นตอ้งมีการให้รางวลัแก่
ตนเอง เพราะเป็นความสุขในช่วงเวลาหนึงทีมี และอยูก่บัสิงเหล่านนั ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นสินคา้หรือ
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บริการ แต่หมายถึงทุกสิงทีทาํแล้วมีความสุข สบายใจ และเห็นคุณค่าในสิงทีทาํ ถือเป็นการให้
รางวลัแก่ตนเองทงัสิน 

 2.  งานวิจยัทาํให้ทราบถึงการให้รางวลัแก่ตนเอง ของกลุ่มชายรักชาย ทีประกอบอาชีพ 
พริตตี เกียวขอ้งกบัประสบการณ์ หรือสถานการณ์ เหตุผลของการให้รางวลัแก่ตนเอง ส่วนประสม
ทางการคลาดทีมีการคาํนึงถึงในการให้รางวลัแก่ตนเอง รูปแบบของการให้รางวลัแก่ตนเอง 
กระบวนการในการตดัสินใจและอุปสรรคของการให้รางวลัแก่ตนเอง ทงัเพือตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเอง บุคคลอืน เพือตอ้งการประชดสังคม เพือเติมเต็มช่องว่าง อีกทงัการให้เหตุผล
ของการให้รางวลัแก่ตนเอง พบวา่เป็นรางวลัชีวิตทีตอ้งมี โดยวตัถุประสงคแ์ละกาํหนดเวลาขึนกบั
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ในส่วนของการประสมทางการตลาดทีมีการคาํนึงถึง 3 ปัจจยัหลกั คือ ผลิตภณัฑ ์
ราคา และการใหบ้ริการของตวับุคคล ปัจจยัอืนๆ ไม่มีการคาํนึงถึงมากนกั รูปแบบในการให้รางวลั
แก่ตนเองมี 2 รูปแบบ คือ การใหร้างวลัแก่ตนเองโดยใชเ้งินในการแลกเปลียน และการให้รางวลัแก่
ตนเองโดยไม่ใชเ้งินในการแลกเปลียน กระบวนการในการให้รางวลัแก่ตนเองทงั 2 รูปแบบ สําคญั
ทีจิตใจของผูใ้ห้ขอ้มูล โดยพิจารณาตามขนัตอนในการให้รางวลัแก่ตนเอง ได้ดงันี คือ มองเห็น
ปัญหาของตนเอง สังคม จากนนัจึงคน้หาขอ้มูลทงัจากความรู้ทีมีอยูเ่ดิม และการคน้หาขอ้มูลใหม่
จากภายนอก เช่น จากการสอบถามผูอื้น การหาขอ้มูลจากแหล่งอืน การประเมินทางเลือกจากขอ้มูล
ทีคน้หา เพือใชป้ระกอบการตดัสินใจในขนัตอนต่อมา สุดทา้ยคือ การประเมินผลต่อทศันคติหลงั
การใชง้าน หรือหลงัจากทีผูใ้หข้อ้มูลหลกัตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ส่วนอุปสรรคทีทาํให้
การให้รางวลัแก่ตนเองไม่เป็นไปตามทีตอ้งการ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัให้ความเห็นเหมือนกนัในวิธีการ
แกไ้ข คือ ลดความตอ้งการลงเพือใหต้นเองสามารถตอบสนองได ้แต่ตอ้งไม่ทาํให้ตนเองและบุคคล
อืนเดือดร้อน 

 3. ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการทาํการตลาดสําหรับผูป้ระกอบการที
สนใจ เพือให้มีความเขา้ใจในอตัลกัษณ์ ความเป็นตวัตน การตดัสินใจซือสินคา้ บริการ ของกลุ่ม
ชายรักชายทีประกอบอาชีพ พริตตีมากขึน โดยกลยุทธ์ทีสําคญั คือ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าต้อง
ตอบสนองความตอ้งการ เหมาะสมกบัการใชง้าน การออกแบบผลิตภณัฑ์ตอ้งโดดเด่น ราคามีความ
คุ้มค่ากับผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านอืนเป็นเพียงส่วนประกอบ ไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซือสินคา้หรือบริการ 
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บทท ี2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

 การวิจยัครังนี มีวตัถุประสงค์เพือศึกษากระบวนการให้ความหมายและทีมาของการให้
รางวลัแก่ตนเอง ของกลุ่มชายรักชาย ทีประกอบอาชีพพริตตี โดยไดท้าํการทบทวนเอกสาร แนวคิด
ทฤษฏี และงานวจิยัต่างๆ ดงันี 

1. ทฤษฏีความตอ้งการ 

2. ทฤษฏีการเสริมแรง 

3. กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

4. ปัจจยัทีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ 

5. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

6. ทฤษฏีแนวคิดเกียวกบัตนเอง 

7. ทฤษฏีการสือสารภายในตนเอง 

8. แนวคิดการใหข้องขวญั 

8.1 สถานการณ์การใหข้องขวญั 

8.2 กระบวนการใหข้องขวญัของผูบ้ริโภค 

8.3 การใหข้องขวญัตนเอง 

9. แนวคิดเรืองเพศสภาพ 

10. วจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

. ทฤษฎคีวามต้องการ 
 ความต้องการทีถูกกระตุ้นจะนําไปสู่พฤติกรรมการซือและการบริโภค โดยแสดง
ผลประโยชน์ทีคาดคะเน  แบบ (อเนก สุวรรณบณัฑิต และ ภาสกร อดุลพฒันกิจ, : - )
คือ ผลประโยชน์ทีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ์และผลประโยชน์ทางดา้นจิตใจ และประสบการณ์ของ
ผูบ้ริโภค ซึงบุคคลสามารถตอบสนองความตอ้งการไดห้ลายวิธี ยกตวัอยา่งเช่น ความตอ้งการดา้น
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ร่างกายทีเกิดจากความหิวกระหาย มนุษยก์็จะคิดและกระทาํการตอบสนองความตอ้งการในทนัที 
เช่น เกิดความหิวทนัทีเมือไดก้ลินอาหารและตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารทนัที เป็นตน้ การ
เรียนรู้พืนฐานความตอ้งการจึงเป็นส่วนสําคญัในการทาํความเขา้ใจผูบ้ริโภค โดยสามารถเรียนรู้
ลาํดบัขนัตอนของความตอ้งการและสามารถประยกุตใ์ชท้ฤษฎีต่างๆ ไดด้งันี 

.   ทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการ (Hierarchy of Needs Theory) 
ของมาสโลว ์อบัราฮมั มาสโลว ์กล่าวถึง สมมติฐานดา้นความตอ้งการของมนุษยว์่า 

บุคคลจะตอ้งมีความตอ้งการไม่สินสุด โดยเมือความตอ้งการหนึงไดรั้บการตอบสนองแลว้ ก็จะลด
แรงขบัต่อพฤติกรรมลง และจะมีความหมาย และมีความต้องการในลาํดบัขนัทีสูงขึน โดยทีมา
สโลวไ์ดแ้บ่งลาํดบัขนัความตอ้งการพืนฐานของมนุษยอ์อกเป็น  ขนั คือ ความตอ้งการดา้นร่างกาย 
ความต้องการด้านความปลอดภยั ความตอ้งการด้านสังคม ความต้องการการยกย่อง และความ
ตอ้งการประสบความสําเร็จในชีวิต โดยจดัลาํดบัความสําคญัจากระดบัตาํไปยงัระดบัสูงสามารถ
อธิบายรายละเอียดของความตอ้งการในระดบัต่างๆ ไดด้งันี 

. .  ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นระดบัความตอ้งการขนั
แรก ซึงเป็นความตอ้งการพืนฐานและเป็นความตอ้งการเพือให้ชีวิตอยูร่อดประกอบดว้ย อากาศ นาํ 
อาหาร เครืองนุ่งห่ม ทีอยู่อาศยั การรักษาโรค การพกัผ่อน และความตอ้งการทางเพศ ซึงความ
ตอ้งการทงัหมดนีเป็นความตอ้งการตามธรรมชาติของร่างกาย ถ้าความตอ้งการเหล่านีไดรั้บการ
ตอบสนองอยา่งเพียงพอแลว้ บุคคลจะมีความตอ้งการในระดบัสูงต่อไป 

. .  ความตอ้งการความมงัคงปลอดภยั (Safety Needs) จะเกิดขึนเมือความตอ้งการ
ทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองแลว้ ในขนัตอนนีบุคคลจะตอ้งการความปลอดภยัและความ
มนัคง ซึงเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม ความต้องการความปลอดภัยทางกาย เช่น ความมี
ระเบียบ ความมนัคง ความคุม้ครอง ความตอ้งการมีสุขภาพดี ความตอ้งการเหล่านีทาํให้เกิดสหภาพ
แรงงาน ความตอ้งการในบริการต่างๆมากมาย เช่น ประกนัชีวิต การดูแลรักษาความปลอดภยั การ
ออมทรัพย ์การศึกษา และการฝึกอบรมวชิาชีพ เป็นตน้ 

. .  ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เป็นความตอ้งการดา้นความรัก ความ
อบอุ่น มิตรภาพ ความรู้สึกดีต่อกนั การมีส่วนร่วม และการยอมรับของสังคม ตวัอย่าง เช่น เครือง
แตงกาย เครืองประดบั สินคา้แฟชนัต่างๆ  การเป็นสมาชิกสโมสรหรือสมาคมต่างๆ เป็นตน้ 

. .  ความตอ้งการการยกย่อง (Esteem Needs) เป็นความต้องการทีเกิดจากแรง
กระตุน้ทงัภายในและภายนอก เพือสร้างความภาคภูมิใจและความมนัใจแก่ตนเอง ความตอ้งการที
เกิดจากภายในจะสะท้อนถึงความต้องการของแต่ละบุคคลเพือการยอมรับส่วนตวั ส่วนความ
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ตอ้งการภายนอกจะเป็นความตอ้งการเพือการยกยอ่ง การมีชือเสียง และการเคารพนบัถือจากบุคคล
อืน 

. .  ความตอ้งการประสบความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization Needs) คือ ความ
พึงพอใจส่วนตวั (Self-fulfillment) เป็นความปรารถนาของบุคคลทีตอบสนองศกัยภาพของตนดว้ย
ทุกสิงทีเขามีความสามารถและมีความต้องการจะเป็น เช่น นักกีฬาทีมชาติมีความสามารถและ
ตอ้งการเป็นนกักีฬาเหรียญทองโอลิมปิก เป็นตน้ 

นอกจากความต้องการ  ขนัแล้ว มาสโลว์ได้จาํแนกความต้องการอืนๆ ทีสําคัญ
ออกเป็นอีก  ชนิด คือ  

. .  ความตอ้งการดา้นสุนทรียภาพ (Aesthetic Needs) เป็นธรรมชาติของมนุษยทุ์ก
คนทีชอบความสวยงามและความรืนรมยต่์างๆ เพือความผอ่นคลายและสร้างความสุขให้ตนเอง ซึง
การรีบรู้ถึงความสามายงามหรือความสุนทรียใ์ดๆ ของบุคคลจะมีความแตกต่างกนัตามพืนฐานของ
ความคิดและวฒันธรรมของบุคคล บุคคลยอ่มเลือกสิงทีสารมารถสร้างสุนทรียภาพให้แก่ตน้เองได้
มากกวา่ก่อนสิงทีเร้าสร้างสุนทรียภาพไดน้อ้ยกวา่ 

. .  ความตอ้งการในการอยากรู้อยากเห็น (Curiosity Need) เราสามารถกล่าวไดว้่า
มนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัความอยากรู้อยากเห็น เช่น เด็กเล็กจะสงสัยและแหย่นิวลงไปในรู คนดูรูป
ดา้นหนึงมกัจะพลิกดูอีกดา้นหนึง เป็นตน้ ซึงความอยากรู้อยากเห็นหรือความสงสัยจะก่อให้เกิด
การทดลองและการคน้พบทฤษฎีมากกายทีมีคุณค่า 

.   ความตอ้งการสามประการ (Trio of Needs) 
หรือทฤษฎีความตอ้งการทีแสวงหา (Acquired Needs Theory) ของเดวิด แม็คเคล

แลนด์ (David McClelland) และคณะ เป็นทฤษฎีทีเสนอวา่ บุคคลจะพฒันาความตอ้งการโดยผา่น
ประสบการณ์ของชีวติแทนทีจะเกิดขึนเอง โดยแบ่งความตอ้งการออกเป็น  ประการ คือ 

. .  ความตอ้งการอาํนาจ (Needs of Power) คือ ความปรารถนาทีจะควบคุมหรือมี
อาํนาจเหนือบุคคลอืน หรือความตอ้งการซึงเกียวขอ้งกบัความตอ้งการดา้นอตัตา (Ego Needs) และ
ความตอ้งการการยกยอ่งนบัถือ (Self-esteem Needs) โดยผลิตภณัฑ์ทีสนองความตอ้งการอาํนาจ
ของบุคคล เช่น รถยนต ์เครืองประดบั หรือคฤหาสน์ เป็นตน้ 

. .  ความตอ้งการอาํนาจจากสังคม (Need of Affiliation) เป็นส่งจูงใจดา้นสังคมทีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยความตอ้งการดา้นความเป็นเพือน ความผูกพนั หรือ
การเป็นสมาชิกของสังคม บุคคลทีมีความตอ้งการยอมรับสูงจะคาํนึงถึงความเกียวขอ้งกบับุคคลอืน 
และจะรู้สึกทีอยากใชสิ้นคา้อนัเป็นทียอมรับของบุคคลอืน บุคคลทีไปงานจดัแสดงสินคา้ต่างๆ ส่วน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 
 

 

หนึงจะมีความพึงพอใจจากการพบปะผูค้นมากกวา่ทีจะไปเลือกซือสินคา้ความตอ้งการประมาณนี
ถือวา่เป็นความตอ้งการดา้นสังคม (Social Needs) ตามทฤษฎีมาสโลว ์

. .  ความตอ้งการประสบความสําเร็จ (Needs of Achievement) แต่ละบุคคลจะมี
ความตอ้งการด้านความสําเร็จโดยขึนกับเป้าหมายของแต่ละคน ความต้องการความสําเร็จนีมี
ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการดา้นอตัตาและการอยากประสบความสาํเร็จของเขา 

กล่าวโดยสรุป ความตอ้งการ (Needs)  เป็นสิงทีกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมการซือหรือการ
บริโภค ซึงการเรียนรู้พนืฐานผา่นทฤษฎีความตอ้งการในแต่ละขนันนัจะทาํให้ผูว้ิจยัเขา้ใจถึงสาเหตุ 
และทีมาในพฤติกรรมการซือและการบริโภค ทงัยงับอกถึงระดับความต้องการทีได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ต้องมีการขยบัสูงขึนเป็นพืนฐานของความต้องการแต่ละบุคคล และสามารถ
นาํไปใชใ้นการวางกรอบแนวความคิด สร้างแนวคาํถามของการวิจยัในประเด็นวา่ทาํไมถึงมีการให้
ของรางวลัแก่ตนเอง มีกระบวนการให้ในแต่ลุบุคคลอยา่งไร เป็นการตอบสนองความตอ้งการของ
ตนในขนัใด ไม่วา่ความตอ้งการนนัจะเพือผลประโยชน์ทีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ์ หรือผลประโยชน์
ทางดา้นจิตใจและประสบการณ์ของผูบ้ริโภคเอง เพือนาํมาอธิบายผลวจิยัต่อไป 

 
. ทฤษฎกีารเสริมของสกนิเนอร์ (reinforcement theory of motivation)  

 สกินเนอร์ได้นาํเสนอการใช้การเสริมแรงเพือการจูงใจบุคคลให้เกิดพฤติกรรมใหม่ทาํ
พฤติกรรมซาํหรือหยดุพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค ์โดยมองการเสริมแรงเป็น  ดา้น (อเนก สวรรณ
บณัฑิต และ ภาสกร อดุลพฒันกิจ,  : - ) ไดแ้ก่ 

 .  การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement)  
 เป็นการให้ผลตอบแทนในสิงทีบุคคลอยากได ้เช่น เงิน คาํยกยอ่ง ความกา้วหนา้ในหนา้ที
การงาน การเพิมสวสัดิการ การให้วดัหยุด เป็นต้น เพือจูงใจให้บุคคลเกิดแรงจูงใจทีจะกระทาํ
พฤติกรรมพึงประสงคต่์าง 

 2.2 การเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) 
เป็นการไม่ให้ผลตอบแทนทีบุคคลไม่อยากได ้โดยมีการกาํหนดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

ทีตอ้งกระทาํและบทลงโทษต่างๆ เช่น ไล่ออก ตดัเงินเดือน ตกัเตือน โดยทีหากบุคคลกระทาํแต่
พฤติกรรมพึงประสงค ์ก็จะไม่ใหผ้ลตอบแทนทางลบแก่ผูน้นั 

โดยทีสกินเนอร์ไดน้าํเสนอวธีิการใหก้ารเสริมแรงไว ้  แบบ ไดแ้ก่ 

. การใหต้ามระยะเวลา (Fix Interval) เป็นการให้การเสริมแรงเมือบุคคลกระทาํพฤติกรรม
พึงประสงค์ตามระยะเวลาทีแน่นอน เช่น ทุก  สัปดาห์ ทุกเดือน เช่น ค่าจา้ง เงินเดือน ซึงทาํให้
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บุคคลกระทาํพฤติกรรมในระดบัคงที และจาํแสดงพฤติกรรมพึงประสงคไ์ดใ้ห้เกิดขึนมากในช่วง
ใกลว้นัรับค่าตอบแทน 

. การใหต้ามระยะเวลายดืหยุน่ (Variable Interval) เป็นการเสริมแรงโดยให้ตามเวลาแต่ไม่
มีการกาํหนดแน่นอน อาจให้หรือไม่ให้ก็ได ้เช่น จ่ายเป็น  เดือนบา้ง  เดือนบา้ง เป็นการจูงใจให้
บุคคลกระทาํพฤติกรรมพึงประสงคอ์ย่างต่อเนือง โดยทีไม่อาจคาดเดาไดว้่าจะไดรั้บผลตอบแทน
เมือใด เช่น การใหร้างวลักบัพนกังานดีเด่นเฉพาะในวาระพิเศษเท่านนั 

. การให้ตามปริมาณงาน (Fixed Ratio) เป็นการให้การเสริมแรงตามปริมาณงานทีบุคคล
กระทาํ หรือการจ่ายค่าตอบแทนการทาํงานเป็นชิน เช่น ยกของไดชิ้นละ  บาท ยกของไป  ชิน
ก็จะได้  บาท หากตอ้งการผลตอบแทนมากก็จะทาํงานมาก หากมีความตอ้งการไม่มากก็จะ
กระทาํเพียงเท่าทีตอ้งการเท่านนั 

. การให้ตามปริมาณงานยืดหยุ่น (Variable ration) เป็นการให้ตามปริมาณงานแต่ไม่
กาํหนดตายตวั โดยอาจพิจารณาในดา้นคุณภาพร่วมดว้ย เช่น พนกังานขายนาํเสนอสินคา้กบัลูกคา้ 

 ราย อาจขายได ้  ราย หรือ  ราย ก็ไดโ้ดยยงิกระทาํมากก็มีโอกาสไดผ้ลตอบแทนมากขึน 

กล่าวโดยสรุป การเสริมแรง (reinforcement) เป็นการจูงใจบุคคลเพือให้เกิดพฤติกรรมใหม่ 
ทาํซาํหรือเปลียนแปลงพฤติกรรม ทงัการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบ โดยทีวิธีการ
ใหมี้  แบบ คือ การใหต้ามระยะเวลา การให้ตามระยะเวลายืดหยุน่ การให้ตามปริมาณ และการให้
ตามประมาณยดืหยุน่ ซึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้หรือบริการตามความตอ้งการของแต่ละ
บุคคลทฤษฎีการเสริมแรงจะทาํใหผู้ว้จิยัเขา้ใจถึงสาเหตุและรูปแบบการให้ทีอาจมีส่วนเกียวขอ้งใน
การซือของผูบ้ริโภคเพือใหอ้ธิบายผลการวจิยัครังนี 
 

. กระบวน การตัดสินใจของผู้บริโภค 
 ประกอบไปดว้ยขนัตอน (ฉตัยาพร เสมอใจ, : 49-56) 
 ขนัตอนที  การตระหนกัถึงความตอ้งการ หรือการเล็งเห็นปัญหา เป็นขนัตอนเริมตน้ของ
กระบวนการตดัสินใจ เกิดขึนเมือบุคคลเกิดความรู้สึกในความแตกต่างระหว่างสิงทีผูบ้ริโภคนึก
เห็นภาพสภาวะทีปรารถนา เมือเปรียบเทียบกบัสภาพวะทีเป็นจริง ณ เวลาหนึง แต่หากสภาพความ
แตกต่างนนัมีไม่มากพอก็จะไม่เกิดการเล็งเห็นปัญหา 
 ขนัตอนที  การคน้หาขอ้มูล เป็นขนัตอนเกียวกบัการแสวงหาข่าวสารจากภายในความทรง
จาํเพือกาํหนดวา่ ทางเลือกกระจ่างพอทีจะทาํการเลือก โดยไม่ตอ้งทาํการเสาะแสวงหาข่าวสารอืน
ต่อไป ถา้ข่าวสารในความทรงจาํไม่มีพอโดยปกติจะตอ้งทาํการเสาะแสวงหาจากแหล่งภายนอก ซึง



12 
 

 

สามารพสรุปให้เห็นได้ดังนี แหล่งส่วนบุคคล แหล่งข่าวธุรกิจ แหล่งข่าวสาธารณะ แหล่ง
ประสบการณ์ ความทรงจาํ 
 ขนัตอนที  การประเมินค่าทางเลือกก่อนซือ ผูที้จะซือผลิตภณัฑ์จะตอ้งทาํการตรวจสอบ
ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ และทาํการเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน หรือคุณภาพเฉพาะ (Specification) 
และมีการใชเ้กณฑใ์นการประเมินทางเลือก (Evaluative criteria) เพือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ผลิตภณัฑ์และตราดงักล่าว เกณฑ์ทีใช้ในการประเมินมกัอยู่ในรูปแบบต่างๆ กนัและหลากหลาย 
สามารถจาํแนกปัจจยัหลกัๆ ได ้ดงันี ราคา (Price) ตรายหีอ้ (Brand name) ประเทศทีใหก้าํเนิดสินคา้ 
(Country of Origin) นอกจากนีแลว้ยงัมีเกณฑอื์นๆ อีกทงันีก็ขึนอยูก่บัลกัษณะของสินคา้ 
 ขนัตอนที  การซือ มกัจะเกิดขึนในร้านคา้หรือเป็นการตดัสินใจเลือกร้านค่าทีจะซือโดย
จะเกียวขอ้งกบัสิงจูงใจ เกณฑใ์นการประเมิน ทศันคติ และกระบวนการเลือกทีจะตงัใจเลือก เขา้ใจ
และเลือกเก็บไวใ้นความทรงจาํ เป็นตน้ กระบวนการซือก่อให้เกิดผลสําคญัสองประเภท คือ ซือ
หรือยุติการซือ การซืออาจจะเกิดขึน เมือผูบ้ริโภคพบทางเลือกใดทางเลือกหนึงทีสามารถทาํความ
พอใจให้แก่เกณฑ์ในการประเมินค่าของเขาได้ เช่นเดียวกบักระบวนการอาจยุติไดเ้นืองจากไม่มี
ทางเลือกใดๆ ทีจะทาํความพอใจให้กบัเกณฑ์ในการประเมินค่า ถา้ผลของกระบวนการซือไดรั้บ
การนึกเห็นภาพพจน์วา่เป็นทีพอใจแลว้กรรมวธีิในทาํนองเดียวกนัจะถูกนาํมาใชอี้กในอนาคต 

 ขนัตอนที  การบริโภค เป็นการตดัสินใจวา่จะบริโภคหรือไม่บริโภค ปฏิกิริยาการซือโดย
ปกติมกัตามดว้ยการอุปโภค หรือการใชซึ้งมีทางเลือกหลายทาง คือ ใชใ้นโอกาสทีสะดวก และเร็ว
ทีสุด เก็บไวใ้นระยะสัน โดยหวงัจะมีโอกาสใชใ้นภายหลงั เก็บไวใ้นระยะยาวเพราะไม่มีเรืองทีจะ
ใชเ้ฉพาะหรือจะใชใ้นภายหนา้ ยกเลิกกระบวนการตดัสินใจเพราะอิทธิพลของสถานการณ์ทีคาดไม่
ถึง ยกเลิกกระบวนการตดัสินใจเพราะความเสียใจของผูซื้อ 

 ขนัตอนที  การประเมินหลังการบริโภค หรือหลังจากการซือเป็นการทบทวนผลการ
ปฏิบติัเกียวกบัการเล็งเห็นปัญหา เสาะแสวงหาข่าวสาร ประเมินค่าทางเลือก และการตดัสินใจ
เกียวกบัสินคา้เราอาจประเมินแต่ละขนัตอนแยกกนั และผลของการประเมินกระทบต่อการซือครัง
ต่อไปของผูบ้ริโภค 

 ขนัตอนที  การจดัการกบัสิงทีเหลือใช ้ซึงมิไดเ้กิดขึนเฉพาะตอนหลงัการอุปโภคบริโภค
เท่านนั แต่อาจเกิดขึนก่อนระหว่างหรือหลงัการอุปโภคบริโภค โดยมีทางเลือกหลายอย่างในการ
สละทิงผลิตภณัฑ ์

 กล่าวโดยสรุป กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  ขนัตอน โดยเริมจากการตระหนกัถึง
ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินค่าทางเลือก โดยตรวจสอบลกัษณะของผลิตภณัฑ์ และ
ทาํการเปรียบเทียบกบัมาตรฐานหรือคุณภาพเฉพาะก่อนการซือ การตดัสินใจ และทศันคติหลงัการ
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ซือ-การใช้ และการจดัการของเหลือใช้ ทาํให้ผูว้ิจยัทราบถึงกระบวนการตดัสินใจตงัแต่เริมต้น 
จนกระทงัสินสุดจองการซือสินคา้หรือบริการ เพือใช้ในการประกอบการศึกษากบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในการซือของขวญัใหต้นเอง ของกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพพริตตี วา่มีกระบวนการ
ตดัสินใจอยา่งไร รวมทงัเหมือนหรือแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 

 
4. ปัจจัยทีมีอทิธิพลในกาตัดสินใจ 
 ปัจจัยหลักทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ (ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันท์ วารีนิช, 
2551:99 - 103) ไดแ้ก่ 

 4.1 ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural Factors)  
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคมากทีสุด 

4.1.1 วฒันธรรม (Culture) เป็นปัจจยัพืนฐานทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความ
ตอ้งการของบุคคล คนทีเติบโตและอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีมีวฒันธรรมเดียวกนั จะมีค่านิยมการรับรู้ 
ความชอบ และพฤติกรรมทีคลา้ยคลึงกนั 

4.1.2 วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) ในวฒันธรรมใหญ่จะประกอบดว้ยวฒันธรรมยอ่ย 
ในขณะทีวฒันธรรมของผูค้นในแถบเอเชียมีความคลา้ยคลึงกนั เมือเปรียบเทียบกบัวฒันธรรมของ
ประเทศตะวนัตก แต่ละประเทศในแถบเอเชียก็มีความแตกต่างกัน ในขณะทีประเทศไทยมี
วฒันธรรมทีแตกต่างจากประเทศญีปุ่น แต่ละภูมิภาคในประเทศไทยก็มีความแตกต่างกนัหรือ
แมก้ระทงัวฒันธรรมของแต่ละสถานศึกษา หรือคณะวิชาทีปลูกฝัง หลายสิงทีนอกเหนือจากเนือหา
เชิงวชิาการและวฒันธรรม จะซึมซาบเป็นพฤติกรรมบุคคล 

4.1.3 ชนัสังคม (Social Class) เป็นการจดัแบ่งลาํดบัชนัของสังคมทีมีความเหลือและ
แตกต่างกนั ชนัสังคมทีต่างกนัก็ยอ่มแสดงพฤติกรรมทีแตกต่างไป เมือเปลียนสถานะทางสังคม คน
ก็มีแนวโนม้ทีจะเปลียนแปลงพฤติกรรมตามสถานะทางสังคมของตนตามไปดว้ยการแบ่งชนัสังคม
ใชเ้กณฑด์า้นอาชีพ การศึกษา  รายได ้ทาํเลทีอยูอ่าศยั ในขณะทีคนในชนัสังคมเดียวกนัมีแนวโนม้
ทีจะแสดงออกคลา้ยคลึงกนั ไม่วา่จะเป็นการแต่งตวั วธีิการพดู วิธีการพกัผอ่น ฯลฯ แต่ละชนัสังคม
จะรับรู้กนัเองวา่ใครอยูใ่นชนัใด ทงัสูงหรือตาํกวา่ จะพยายามแสดงออกหรือรับรู้ไดจ้ากสิงทีใชห้รือ
แสดงออก เช่น การแต่งกาย รถยนต ์บา้น เฟอร์นิเจอร์ เครืองประดบั เป็นตน้ 

4.2 ปัจจยัทางสังคม (Social Factors) 
ผูค้นจะไดรั้บอิทธิพลจากสังคมรอบขา้งทีเป็นกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว รวมทงับทบาท

และสถานะทางสังคม 
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4.2.1 กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มทีมีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรม
ของบุคคล ซึงจะมีทงัอิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลโดยตรง (Membership Groups) ไดแ้ก่  

4.2.1.1 กลุ่มอา้งอิงปฐมภูมิ (Primary Group) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพือน เพือนบา้น 
เพือนร่วมงาน เป็นลกัษณะของการติดต่อกนัอยา่งต่อเนืองและไม่เป็นทางการ 

4.2.1.2 กลุ่มอา้งอิงทุติยภูมิ (Secondary Groups) ได้แก่ กลุ่มศาสนา อาชีพ 
สมาคม เป็นลกัษณะการติดต่อกนัแบบเป็นทางการมากกวา่แต่มีความต่อเนืองนอ้ยกวา่ 

4.2.2 ครอบครัว (Family) สถาบนัครอบครัวมีความสําคญัมากทีสุด และมีอิทธิพล
ทีสุดในกลุ่มอา้งอิงปฐมภูมิ ซึงปลูกฝังอบรมนิสัยต่างๆ แก่บุคคล นกัการตลาดตอ้งเขา้ใจถึงบทบาท
ของแต่ละบุคคลในครอบครัว ซึงจะแสดงบทบาทและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบุคคลใน
ครอบครัวและการตดัสินใจของครอบครัว 

4.2.3 บทบาทและสถานภาพ (Role and Status) แต่ละบุคคล คนหนึงอาจมีหลาย
บทบาทเป็นทงัลูก แม่ เพือน หัวหน้า ลูกน้อง บทบาทก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือแต่ละ
บทบาทก็จะแสดงฐานะทางสังคมอยูแ่ละเป็นสถานะทีสังคมยอมรับในตวับุคคลนนัๆ ตอ้งยอมรับ
จากสังคม และพยายามแสดงออกถึงสถานะของตนเอง 

 4.3 ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) 
พฤติกรรมการซือบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัเฉพาะของบุคคลดว้ยเช่นกนั 

4.3.1 อายุและขนัของวงจรชีวิต (Age and Life Cycle Stage) พฤติกรรมและรสนิยม
ของบุคคลจะแตกต่างกนัไปตามช่วงอายุและขนัวงจรชีวิต ตงัแต่เป็นเด็กทีอยู่กบับิดามารดา จบ
การศึกษาและแยกครอบครัว มีบุตร บุตรเมือเริมโตและแยกครอบครัว เขา้สู่วยัเกษียณ ซึงนกัการ
ตลาดต้องคาํนึงถึงแต่ละช่วงอายุและวงจรชีวิต ในการพิจารณากาํหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
พฤติกรรมในการตดัสินใจซือ และใชผ้ลิตภณัฑที์แตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

4.3.2 อาชีพ (Occupation) อาชีพมีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริโภคของบุคคลนักการ
ตลาดควรศึกษาถึงพฤติกรรมเฉพาะกลุ่ม และพฒันากลยุทธ์ทีเหมาะสม สินคา้ประเภทเดียวกนัอาจ
ตอ้งมีการออกแบบทีหลากหลาย เพือใหเ้หมาะสมกบัแต่ละกลุ่มวชิาชีพ  

4.3.3 สภาพเศรษฐกิจของบุคคล (Economic Circumstances) ประกอบดว้ยรายไดที้
สามารถนาํไปใชไ้ด ้สินทรัพยแ์ละเงินออม หนีสิน รวมถึงทศันคติดา้นการออมและการใชจ่้ายของ
บุคคลสิงเหล่านีมีอิทธิพลต่อการซือ นกัการตลาดตอ้งศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจของบุคคลโดยเฉพาะ
สินคา้ทีมีความอ่อนไหวต่อรายได ้ถา้มีการเปลียนแปลง 

จะได้ทาํการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การปรับผลิตภณัฑ์ใหม่ 
ปรับตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์หรือปรับราคาผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 
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4.3.4 รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) ถึงแมบุ้คคลจะมีอายุเท่ากนั อยูใ่นวฒันธรรม
เดียวกนั มีสถานะทางสังคมเหมือนกนั และทาํงานอาชีพเดียวกนั ก็อาจะมีรูปแบบการดาํเนินชีวิต 
ไม่วา่จะเป็นความสนใจ การแสดงออกทงัความคิดเห็นและการกระทาํ การนาํเสนอผลิตภณัฑ์ ควร
พิจารณาถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิตของบุคคลดว้ย บางครังอาจตอ้งชีนาํถึงความเหมาะสมกนัของ
ผลิตภณัฑ์กบัรูปแบบการดาํเนินชีวิต โดยตอ้งสือให้ไดว้่าผลิตภณัฑ์ใดเหมาะสมกบัรูปแบบการ
ดาํเนินชีวติของผูบ้ริโภค 

4.3.5 บุคลิกลักษณะและแนวคิดของตนเอง (Personality and self-concept) 
ลกัษณะเฉพาะของบุคคลจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภคได ้บุคลิกลกัษณะบ่งบอกได้
จากความเชือมนัในตนเอง เป็นตวัของตวัเอง คล้อยตามผูอื้น มีความเป็นผูน้าํ ชอบต่อตา้น หรือ
ปรับตวัไดดี้ ส่วนแนวคิดของตนเองเป็นวธีิทีบุคคลมองตนเองในแง่มุมทีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ แนวคิด
ทีมองวา่สิงทีเป็นตวัตนทีแทจ้ริง (Actual Self-concept) ซึงจะแตกต่างจากแนวคิดทีมองตนเองใน
อุดมคติ (Ideal Self-concept) เป็นสิงทีอยากจะเห็นตวัเองเป็น ซึงแตกต่างจากแนวคิดทีคิดวา่คนอืน
มองตนเอง (Their Other Self-concept Think Others see Them) 
 4.4 ปัจจยัดา้นจิตวทิยา (Psychological Factor)  

ทางเลือกในการซือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัหลกัทางจิตวทิยา 4 ประการ คือ 

4.4.1 การกระตุน้สิงเร้า (Motivation) ความตอ้งการของบุคคลมีความหลากหลาย และ
อาจเกิดขึนพร้อมกนั หรือบางครังเกิดขึนจากความตึงเครียด (Tension) เช่น ความหิว ความกระหาย 
หรือความไม่สะดวก บา้งก็เกิดจากสภาพวะจิตใจ (Psychogenic) เช่น การยอมรับการมีส่วนร่วมของ
สังคม การยอมรับการประสบความสําเร็จ ความต้องการต่างๆ จะยงัไม่มีแรงจูงใจมากพอทีจะ
กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดการกระทาํในทนัที เพียงแต่ก่อใหเ้กิดความรู้สึกตึงเครียด ดงันนันกัการตลาด
ต้องสร้างการกระตุ้นเพือทาํให้เกิดการกระทาํ การศึกษาทฤษฎีการจูงใจจะช่วยให้เข้าใจและ
สามารถนาํแนวคิดการจูงใจมาปรับใชไ้ดเ้หมาะสมยงิขึน ซึงทฤษฎีทีไดรั้บการกล่าวถึงและนาํมาใช้
มากทีสุด ไดแ้ก่ ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์ทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด์ และทฤษฎีการจูงใจของ
เฮิร์ซเบิร์ก 

4.4.2 การรับรู้ (Perception) ผูที้ทีได้รับการกระตุ้นจะพร้อมทีจะแสดงออกการ
แสดงออกในรูปแบบไหนนนัขึนอยู่กบัการรับรู้ขอ้มูลของบุคคล การรับรู้เป็นกระบวนการในการ
เลือก (Select), การจดัการ (Organize) และการแปล (Interpreter) ขอ้มูลทีเป็นปัจจยันาํเขา้ ซึงส่งผล
ให้การรับรู้ของบุคคลต่อสิงเดียวกนัแตกต่างกนัไป เนืองจากกระบวนการในการรับรู้ทีแตกต่างกนั 
นกัการตลาดจึงตอ้งหาส่งทีผูบ้ริโภคมีความสนใจ และมุ่งเนน้ในจุดนนัๆให้ชดัเจน ในการโฆษณา
อาจใชรู้ปแบบใหม่ๆ ขนาดทีดึงดูด การใชสี้หรือการตดักนัเพือสร้างความดึงดูด 
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4.4.3 การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลียนแปลงพฤติกรรม ถา้ไม่มีการเปลียนแปลง
พฤติกรรมหรือมีการเปลียนพฤติกรรมเพียงชวัขณะและกลบัไปมีพฤติกรรมเดิมอีกแสดงวา่ไม่ไม่
เกิดการเรียนรู้ ซึงการเกิดการเรียนรู้บุคคลเป็นสิงทีตอ้งอาศยัความเขา้ใจและการยอมารับของบุคคล 
ซึงเป็นสิงทีคาดเดาไดย้ากการเขา้ใจถึงธรรมชาติของความตอ้งการและเป้าหมายของผูบ้ริโภค จะ
สามารถนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างสิงกระตุน้และก่อให้เกิดแรงจูงใจ จนเกิดการตอบสนองใน
ทีสุด โดยอาศยัการเสริมแรงต่างๆ (Reinforcement) เขา้มาช่วยใหเ้กิดการกระทาํ 

4.4.4 ความเชือและทศันคติ (Beliefs and Attitude) มาจากการเรียนรู้ของบุคคลและมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค 

4.4.4.1 ความเชือ (Belief) เป็นการตดัสินของบุคคลทีมีต่อสิงใดวา่เป็นตามสิงที
ตนตดัสินใจนนั โดยอาศยัขอ้มูลจากความเป็นจริง ความรู้ และปัญญาของบุคคลในการตดัสินใจ 
เมือบุคคลมีความเชือต่อสิงใดก็จะยดึถือต่อความเชือนนัอยา่งจริงจงั หากผูบ้ริโภคมีความเชือในทาง
ลบต่อผลิตภณัฑ์ ย่อมเป็นหน้าทีของนักการตลาดทีจะต้องทาํการรณรงค์เพือปรับความเชือให้
เป็นไปในทางบวกสาํหรับธุรกิจ หลายครังทีนกัการตลาดสามารถอาศยัความเชือมาใชด้า้นการตลาด 
เช่น ความเชือวา่ไวน์ฝรังเศสดีกวา่ไวน์ของประเทศอืน รถยนตเ์ยอรมนัเป็นรถยนตที์มีสมรรถนะสูง
หรือ แฟชนัจากอิตาลีเป็นผูน้าํและทนัสมยัทีสุด เป็นตน้ จึงใช้วิธีผลิตสินคา้ในประเทศหนึง และ
บรรจุหรือติดตราผลิตภณัฑ์ในอีกประเทศหนึง แลว้ส่งกลบัมาขายในประเทศ และตงัชือให้เหมือน
ต่างประเทศ รวมทงัจดทะเบียนใหม่ในต่างประเทศโดยร่วมมือกบับริษทัต่างประเทศ เป็นตน้ 

4.4.4.2 ทศันคติ (Attitude) เป็นความคิดเป็นในทางบวกหรือทางลบ ความรู้สึก
ทางอารมณ์ และแนวโน้มทีจะกระทาํต่อวตัถุประสงค์หรือแนวคิดบางอย่าง ทศันคติจะส่งผลถึง
พฤติกรรมทีค่อนขา้งยงัยืน ผูค้นจะไม่แปลความและตอบสนองต่อสิงต่างๆ ไปเรือยๆ แต่จะทาํตาม
ทศันคติ การเปลียนแปลงทศันคติใดๆ อาจตอ้งทาํการปรับทศันคติอืนดว้ย การปรับทศันคติทาํได้
ยาก ดงันนันกัการตลาดควรทาํใหผ้ลิตภณัฑเ์หมาะสมกบัทศันคติมากกวา่การปรับทศันคติผูบ้ริโภค 

กล่าวโดยสรุป ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค จากปัจจยัภายใน 
เช่น ความจาํเป็น บุคลิกภาพ ทศันคติ การรับรู้ การเรียนรู้ และปัจจยัภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจ 
ครอบครัว สังคม วฒันธรรม ตวักระตุน้ทางการตลาด สภาพแวดลอ้ม ทงัหมดเป็นปัจจยัทีมีผลต่อ
การตดัสินใจ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซือสินคา้หรือบริการ ทีตอ้งพิจารณากบัทฤษฎีอืนๆ 
เพือใหป้ระกอบกระบวนการใหร้างวลัแก่ตนเอง ของกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพ พริตตี 
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5. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบริการ 
 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดทีสามารถควบคุมได้ซึงบริษทั
นาํมาใช้ร่วมกนัเพือตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด 
(The Marketing Mix) เป็นแนวคิดทีสําคญัทางการตลาดสมยัใหม่ ซึงแนวความคิดเรือส่วนประสม
ทางการตลาดนี มีบทบาทสาํคญัทางการตลาด เพราะเป็นการรวมการตดัสินใจทางการตลาดทงัหมด 
เพือจาํมาใชใ้นการดาํเนินงาน เพือให้ธุรกิจสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย เราเรียก
ส่วนประสมทางการตลาดว่า 7P’s ซึงองค์ประกอบทงั 7 กลุ่มนี จะทาํหน้าทีร่วมกนัในการสือ
ข่าวสารทางการตลาดให้แก่ผูรั้บสารอย่างมีประสิทธิภาพ(ฉตัยาพร เสมอในและฐิตินนัท์ วารีวนิช
,2511: 112-117) 
 5.1 ผลิตภณัฑ ์(Product)  

หมายถึง สิงทีนาํเสนอกบัผูบ้ริโภคเพือตอบสนองความพึงพอใจ ให้บริโภคผลิตภณัฑ์
ตอ้งมีคุณค่า (Value) ในสายตาลูกคา้ คุณค่าของสินคา้ในรูปตวัเงินก็คือราคาของสินคา้ ผูข้ายจะเป็น
ผูก้าํหนดราคาผลิตภณัฑ์ ผูซื้อจะเกิดการตดัสินใจซือก็ต่อเมือมีการยอมรับในสินคา้นนั ผลิตภณัฑ์
ประกอบดว้ยสิงทีสามารถตอบสนองความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นคุณสมบติัทีสัมผสัไดแ้ละสัมผสั
ไม่ได ้ตลอดจนผลประโยชน์ทีคาดหวงั ผลิตภณัฑ์ประกอบดว้ยสินคา้ บริการและความคิด สินคา้ 
(Goods) เป็นสิงทีสัมผสัได้ แต่บริการ (Services) สัมผสัไม่ได้ เกิดจากการใช้ความพยายามของ
มนุษย์ ส่วนความคิด  (Idea) อาจจะเป็นปรัชญา  (Philosophies) บทเรียน  (Lessons) แนวคิด 
(Concepts) และขอเสนอแนะ (Advice) 

5.1.1 ประเภทผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์แต่ละอยา่งจะถูกผลิตขึนมาโดยมีตลาดเป้าหมายที
แตกต่างกัน นักการตลาดแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ออกตามลักษณะของผูใ้ช้ คือ ผูบ้ริโภคและ
อุตสาหกรรม ซึงสามารถแบ่งประเภทผลิตภณัฑอ์อกได ้ดงันี 

5.1.1.1 สินคา้บริโภค (Consumer Goods) เป็นสินคา้ทีผูซื้อทาํการซือเพือใช้
สอยส่วนบุคคล หรือใช้ภายในครัวเรือน ซึงถือเป็นการบริโภคขนัสุดทา้ย แบ่งออกเป็นประเภท
ต่างๆ ดงันี 

5.1.1.1.1 สินคา้สะดวกซือ (Convenience Goods) เป็นสินคา้ทีผูบ้ริโภค
ซือบ่อย ซือกะทนัหนั โดยใชค้วามพยายามในการเลือกซือนอ้ย ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซือง่ายทีสุด ซึง
ประกอบดว้ยสินคา้ต่อไปนี 

5.1.1.1.1.1 สินคา้หลกั (Staple Goods) เป็นสินคา้ทีใชเ้ป็น
ปกติในชีวิตประจาํวนั ตอ้มีอยูติ่ดบา้นและบริโภคเป็นประจาํ ราคาต่อหน่วยไม่แงตดัสินใจซือง่าย 
เช่น สบู่ แชมพ ูยาสีฟัน ผงซกัฟอก ขา้วสาร นาํดืม ฯลฯ  
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5.1.1.1.1.2 สินคา้ซือฉับพลนั (Impulse Goods) เป็นสินคา้
สะดวกซือทีผูบ้ริโภคอาจตดัสินใจซือทนัที ทงัทีไม่ไดเ้ตรียมการหรือความตอ้งการซือมาก่อน แต่
ถูกกระตุน้ให้ซือ ณ จุดขาย มีการแจกของ มีการทดลองให้ชิม มีการลดราคาพิเศษ หรือแมก้ระทงั
การมองเห็นสินคา้ก็อาจจะกระตุน้ใหเ้กิดการตระหนกัได ้สินคา้หลายประเภทจึงจดัวาในจุดทีทาํให้
ลูกคา้เห็นได้ง่าย เช่น จุดชาํระเงิน หัวชนัวางสินคา้ หรือซุ้มโปรโมชนั เป็นตน้ นกัการตลาดตอ้ง
ตระหนกัวา่การทีผูบ้ริโภคเดินดูสินคา้ ณ จุดขาย แสดงวา่ผูบ้ริโภคพร้อมทีจะซือไดทุ้กเมือ เพียงรอ
การกระตุน้จากการส่งเสริมการตลาด เพือใหผู้บ้ริโภคตระหนกัถึงความตอ้งการในตวัสินคา้เท่านนั 

5.1.1.1.1.3 สินคา้ซือในยามฉุกเฉิน (Emergency Goods) 
เป็นสินคา้ทีซือในยามฉุกเฉินเพือแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ผูซื้อจะตดัสินใจซือโดยไม่คาํนึงราคาและ
คุณภาพ เช่น ลืมแปรงสีฟันเมือเดินทางไปต่างจงัหวดั ก็ตอ้งหาซือสินคา้ทีเหมือนของเดิมก่อน ถา้
ไม่มีก็จะมองหาสินคา้ทีใกลเ้คียงกนัมาทดแทน เป็นตน้ ถึงแมผู้บ้ริโภคจะไม่ตระหนกัถึงราคาและ
คุณภาพมากนกัในการตดัสินใจซือสินคา้เมือฉุกเฉิน แต่ถา้มีโอกาสหรือทางเลือก ผูบ้ริโภคก็จะเลือก
ในสิงทีเหมาะสมทีสุด ดังนัน ธุรกิจต่างๆ จึงต้องคาํนึงถึงความจาํเป็นและความต้องการของ
ผูบ้ริโภค ดงัจะเห็นไดจ้ากการนาํเสนอสินคา้ขนาดเล็กทีใช้เพียงไม่กีครังอยา่ง สบู่ แชมพู ยาสีฟัน 
หรือผงซกัฟอกขนาดเดินทาง กลอ้งใชแ้ลว้ทิง กางเกงชนัในใชแ้ลว้ทิง ชุดเข็ม ดา้ย และกระดุม เป็น
ตน้ 

5.1.1.1.2 สินคา้เลือกซือ (Shopping Goods) เป็นสินคา้ทีผูซื้อมกัจะ
เปรียบเทียบก่อนการตดัสินใจซือ ซึงจะแยกออกเป็นลกัษณะต่างๆ ดงันี 

5.1.1.1.2.1 สินค้าเลือกซือทีเหมือนกัน (Homogeneous 

Shopping Goods) เป็นสินค้าทีผูบ้ริโภคเป็นว่ามีลักษณะพืนฐานทวัไปเหมือนกัน ดงันัน การ
ตดัสินใจจึงขึนอยูก่บัรูปแบบทีถูกใจและราคาทีเหมาะสมเป็นหลกั 

5.1.1.1.2.2 สินค้าเลือกซือทีต่างกัน  (Heterogeneous 

Shopping Goods) เป็นสินคา้ทีผูบ้ริโภคเป็นวา่มีลกัษณะต่างกนั จึงตอ้งเปรียบเทียบในดา้นรูปแบบ 
คุณภาพ และความเหมาะสม ซึงลักษณะดังกล่าวมีความสําคญัมากกว่าราคาบางครังเป็นการ
เปรียบเทียบขา้มสายพนัธ์ เช่น การเลือกซือระหว่างหนงัสือกบัตุ๊กตาเพือเป็นของขวญั หรือเลือก
ระหวา่งเครืองเล่น MP3 กบัโทรศพัทมื์อถือ ซึงสามารถเล่น MP3 ไดเ้ช่นกนั เป็นตน้ 

5.1.1.1.3 สินคา้เจาะจงซือ (Specialty Goods) เป็นสินคา้ทีมีลกัษณะ
เฉพาะตวัทีลูกคา้ตอ้งการและเต็มใจทีจะใช้ความพยายามในการไดม้าซึงสินคา้นัน ลูกคา้มีความ
ซือสัตยใ์นตราผลิตภณัฑ์ การตดัสินใจซือจึงขึนอยูก่บัชือเสียง คุณภาพ และความภูมิใจทีไดรั้บจาก
การใชสิ้นคา้นนั เช่น รถยนตเ์ฟอรารี หรือนาฬิกาโรเล็กซ์ เป็นตน้ 
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5.1.1.1.4 สินคา้ไม่แสวงซือ (Unsought Goods) เป็นสินคา้ทีผูบ้ริโภค
ไม่เห็นความจาํเป็นทีจะตอ้งซือหรือใช ้เช่น ประกนัชีวติหรือประกนัสุขภาพ หรือวคัซีนป้องกนัโรค
หวดั เป็นตน้ นกัการตลาดจึงตอ้งกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความสําคญัและเกิดความตอ้งการ
ตวัผลิตภณัฑ ์

5.1.1.2 สินคา้อุตสาหกรรม (Industial Goods) เป็นสินคา้หรือบริการทีผูซื้อ
นาํไปใช้ในการผลิตสินค้า และการให้บริการแก่ลูกค้าของตนเองต่อไป สามารถแบ่งออกเป็น
ลกัษณะต่างๆ ดงันี 

5.1.1.2.1 วตัถุดิบ (Raw Material) เป็นผลิตภณัฑ์ทีเกิดขึนจากการ
เกษตรกรรมหรือเกิดขึนเองตามธรรมชาติ และยงัไม่มีการแปรรูป เช่น ผลไมส้ําหรับผลไมก้ระป๋อง 
หรือยางดิบสาํหรับผลิตยากรถยนต ์เป็นตน้ 

5.1.1.2.2 วสัดุและชินส่วนประกอบในการผลิต (Fabricating Material 

and Part) เป็นสินคา้อุตสาหกรรมทีมีการผา่นกระบวนการมาแลว้ เพือเป็นส่วนประกอบหนึงในการ
ผลิตสินคา้อืนต่อไป เช่น ชิป (Chip) สําหรับผลิตคอมพิวเตอร์ หรือแปรงถ่านสําหรับประกอบใน
มอเตอร์ต่างๆ เป็นตน้ 

5.1.1.2.3 ส่งติดตงั (Installation) เป็นสินคา้ประเภททุนทีจาํเป็นต่อการ
ผลิตสินคา้สําเร็จรูป ได้แก่ สิงปลูกสร้าง อาคาร และอุปกรณ์ถาวร เช่น ลิฟท์ คอมพิวเตอร์ หรือ
เครืองกาํเนิดไฟฟ้า เป็นตน้ 

5.1.1.2.4 อุปกรณ์ประกอบ (Accessory Equipment) เป็นสินค้าที
อาํนวยความสะดวกในการดาํเนินงานการผลิต มีขนาดเล็กกวา่เครืองจกัร ซึงประกอบดว้ยอุปกรณ์
และเครืองมือทีใชใ้นโรงงาน รวมทงัอุปกรณ์สาํนกังาน 

5.1.1.2.5 วสัดุสินเปลือง (Operating Suppliers) เป็นสินคา้ทีมีอายุการ
ใชง้านสัน ใชแ้ลว้หมดไปในการดาํเนินงาน ราคาสินคา้ค่อนขา้งตาํ เป็นสินคา้สะดวกซือทีจาํหน่าย
ในตลาดอุตสาหกรรม ซึงแบ่งออกเป็นวสัดุบาํรุงรักษา วสัดุซ่อมแซม และวสัดุในการดาํเนินงาน 

5.1.1.2.6 บริการ (Services) เป็นงานทีจดัขึนเพืออาํนวยความสะดวก
ในการดําเนินงานด้านการผลิต มีเป้าหมายทีผู ้ใช้ทางอุตสาหกรรม ซึงแบ่งออกเป็น บริการ
บาํรุงรักษา บริการซ่อมแซม และบริการใหค้าํแนะนาํธุรกิจ 

5.2 ราคา (Price) 
เป็นสิงทีกาํหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปของเงินตรา ผูบ้ริโภคจะใชร้าคาเป็นส่วน

หนึงในการประเมินคุณภาพของผลิตภณัฑ์ทีเขาคาดหมายวา่จะไดรั้บ การกาํหนดราคาทีเหมาะสม
กบัสินคา้เป็นส่วนหนึงทีจะจูงใจให้เกิดการซือ บางครังการตงัราคาสินคา้ให้สูง อาจเป็นการทาํให้
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ผูบ้ริโภคบางกลุ่มซือผลิตภณัฑ์ เพราะตอ้งการไดรั้บความภูมิใจจากการซือหรือการใช้ผลิตภณัฑ์
ราคาแพงๆ ในแต่ละตราสินคา้ต่างก็มีการโฆษณาคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะต่างๆ ของสินคา้กนั
มากจนหาความแตกต่างไม่ค่อยได ้ดงันนัราคาจึงเป็นปัจจยัทีผูบ้ริโภคใชเ้ป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจ
ซือ 

5.3 สถานที (Place)  

หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึงประกอบด้วย สถาบันและกิจกรรมใช้เพือ
เคลือนยา้ยสินคา้และบริการ จากองคก์ารหรือผูผ้ลิตไปยังตลาด สถาบนัทีนาํผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด
คือสถาบันการตลาด  อาจจะเป็นคนกลางต่างๆ  ส่วนกิจกรรมทีช่วยในการกระจายสินค้า
ประกอบดว้ยการขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาคลงัสินคา้ เป็นตน้ 

 5.4 กิจกรรมการตลาด (Promotion) 
เป็นการติดต่อสือสารเกียวกับข้อมูล ระหว่างผูข้ายกับผูซื้อเพือสร้างทศันคติและ

พฤติกรรมการซือโดยมีวตัถุประสงคเ์พือแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใจผูซื้อ และการติดต่อสือสารอาจใช้
พนกังานขายทาํการขาย และการติดต่อสือสารโดยไม่ใช้คน เช่น การโฆษณาในสือต่างๆ เช่น วิทย ุ
ใบปลิว หนงัสือพิมพ ์และนิตยสาร เป็นตน้ 

 5.5 บุคลากร (People) 
หมายถึง พนักงานผูใ้ห้บริการ ซึงได้จากการคดัเลือก การฝึกอบรมและแรงจูงใจ

พนกังาน ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจในการบบริการมากขึนแตกต่างเหนือคู่แข่งพนกังาน
ควรมีความรู้ความสามารถ มีทศันคติทีดีสามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีความน่าเชือถือมีความ
รับผิดชอบ สือสารกบัลุกคา้ไดดี้  มีความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ เพือให้สามารถสร้างความ
พึงพอใจใหลู้กคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่ง 

 5.6 กระบวนการการบริการ (Process) 
หมายถึง กระบวนการในการให้บริการแก่ลูกคา้ ซึงมีหลากหลายรูปแบบเป็นการส่ง

มอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ เพือให้เกิดความรวดเร็ว และประทบัใจลูกคา้ (Customer 

Satisfaction) การทักทายและต้อนรับลูกค้าทีมาติดต่ออพาร์ทเม้นท์ การแนะนําลูกค้าเยียมชม 
อพาร์ทเมน้ท ์การคิดค่าบริการทีเทียงตรง การแกไ้ขปัญหาต่างๆทีเกิดขึนอยา่งอยา่งรวดเร็ว เช่น การ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในหอ้งพกัทีเกิดปัญหาทนัทีลูกคา้แจง้ เป็นตน้ 

 5.7 การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical) 
เป็นการพฒันารูปแบบดารให้บริการแก่ลูกค้า ได้แก่ สภาพแวดล้อมของสถานที

ให้บริการ การออกแบบตกแต่งและแบ่งส่วนการใชพ้ืนทีในอาคาร อพาร์ทเมน้ท ์การดูแลเอาใจใส่
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ในความอยู่และทรัพยสิ์นของลูกคา้ให้มีความปลอดภยัอยู่เสมอ และลกัษณะทางกายภาพอืนๆที
สามารถดึงดูดใจลูกคา้ไดแ้ละทาํใหม้องเห็นภาพลกัษณ์ของการบริการไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 

 กล่าวโดยสรุป แนวคิดพืนฐานหลกัของการตลาด คือ ส่วนประสมการตลาด (Marketing 

Mix) ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการให้บริการ (Place) และการส่งเสริม
การตลาด (promotion) ซึงเป็นสิงทีองค์กรสามารถควบคุมได้ โดยจดัส่วนประสมทงั 4 อย่างให้
เหมาะสมทีสุด เพือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมายได ้สําหรับส่วนประสม
การตลาดสําหรับตลาดบริการแตกต่างจากส่วนประสมการตลาดสําหรับสินคา้ทวัไป จึงมีอีก 3P’s 

เพิมขึนมา โดยสะทอ้นถึงการทีบริการมีลกัษณะเฉพาะ ไดแ้ก่ คน (People) สิงนาํเสนอทางกายภาพ 
(Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) ทีจะทาํให้เข้าใจถึงสินค้าหรือบริการทีทาํให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซือนนัเป็นเพราะอะไร มีส่วนประสมใดบา้งทีเกียวขอ้งในการตดัสินใจซือของ
กลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพ พริตตี 
 
6. ทฤษฏีแนวคิดเกยีวกบัตนเอง 
 บุคลิกภาพทีแตกต่างของแต่ละบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือของบุคคล  
บุคลิกภาพ (personality) หมายถึง ลกัษณะดา้นจิตวิทยาทีมีลกัษณะแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล  ซึง
นาํไปสู่การตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มของบุคคลนนัอยา่งมนัคงและถาวร บุคลิกภาพโดยปกติจะ
อธิบายในรูปของอุปนิสัย เช่น ความมนัใจในตนเอง ความมีอาํนาจ การชอบเขา้สังคม รักอิสระ  
ความก้าวร้าว  บุคลิกภาพมีประโยชน์อย่างมากต่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือก
ผลิตภณัฑห์รือตราผลิตภณัฑ ์ตวัอยา่งเช่น นกัการตลาดของผลิตภณัฑป์ระเภทกาแฟ พบวา่ผูบ้ริโภค
ทีชอบกาแฟเขม้ขน้มีแนวโนม้ทีจะเป็นคนชอบเขา้สังคมสูง ดงันนัในการดึงดูดใจลูกคา้กาแฟสตาร์
บคัส์ และร้านกาแฟอืนๆ จึงสร้างสภาพแวดล้อมในร้านให้คนรู้สึกผ่อนคลายและเป็นทีพบปะ
สังสรรคน์อกเหนือจากเป็นร้านจาํหน่ายกาแฟ 

 นกัการตลาดใชแ้นวคิดทีเกียวขอ้งกบับุคลิกภาพ  คือ  แนวความคิดเกียวกบัตนเอง (self-

concept) หรือทีเรียกวา่ ภาพพจน์ของตนเอง (self-image)  แนวคิดเกียวกบัตนเองทาํให้สามารถสรุป
ความคิดของบุคคลและสะทอ้นถึง “ลกัษณะทีตวัเองมี” ดงันนัการทีจะเขา้ใจถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
นกัการตลาดตอ้งเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวความคิดเกียวกบัตนเองและความคิดของผูบ้ริโภค
เป็นอนัดบัแรก ตวัอย่างเช่น ผูก่้อตงัและผูบ้ริหารของบาร์เนส แอน โนเบิลผูน้าํตลาดขายหนงัสือ
สังเกตวา่คนซือหนงัสือเพือสร้างภาพพจน์ใหต้นเอง 

 แอนนาอาจจะมองตวัเองว่าเป็นคนทีชอบออกสังคม สร้างสรรค์ และกระตือรือล้น  
ดงันนัเธอจึงชอบกลอ้งทีแสดงถึงคุณสมบติัเดียวกบัเธอ ถา้กลอ้งนิคอนชีใหเ้ห็นวา่เป็นกลอ้งของคน
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ทีชอบออกสังคม สร้างสรรค์ และกระตือรือร้น ภาพพจน์ของตราผลิตภณัฑ์นันก็สอดคล้องกับ
ภาพพจน์ของตวัเธอ 

 6.1 ปัจจยัทางจิตวทิยา 
 การเลือกซือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวิทยา (psychological factors) ที
สาํคญั  ปัจจยั ไดแ้ก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชือและทศันคติ 

  6.1.1 การจูงใจ 

    เราทราบว่าแอนนาสนใจทีจะซือกล้องสักตวั เพราะเหตุใด อะไรคือสิงทีเธอ
กาํลงัแสวงหาอยา่งแทจ้ริง อะไรคือความตอ้งการทีเธอพยายามทีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ 

    แต่ละคนมีความตอ้งการ (needs) หลายสิงหลายอย่างในช่วงเวลาหนึง ความ
ตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา (biological) เกิดขึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความ
หิวกระหาย หรือความลาํบาก บางอย่างเป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจาก
ความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง  (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
(belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอทีจะจูงใจให้บุคคลกระทาํในช่วงเวลานนั ความ
ตอ้งการกลายเป็นสิงจูงใจเมือไดรั้บการกระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดเป็นความตึงเครียด สิงจูงใจ 
(motive) หรือแรงขบั (drive) เป็นความตอ้งการทีกดดนัจนมากพอทีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรม
เพือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง นกัจิตวิทยาไดพ้ฒันาทฤษฎีเกียวกบัการจูงใจของมนุษย ์ 
ทฤษฎีทีไดรั้บความนิยมมากทีสุด  ทฤษฎี  คือ ทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด์ และทฤษฎีของอบัราฮมั 
มาสโลว์ ทังสองทฤษฎีให้ความหมายของการจูงใจแตกต่างกันในการวิเคราะห์ผูบ้ริโภคและ
การตลาด 

    6.1.1.1 ทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด ์

     ฟรอยด์ตงัสมมติฐานว่าบุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนกัว่าพลงัจิตวิทยามีส่วน
ช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิมและควบคุมสิงเร้าหลายอย่าง สิงเร้าเหล่านีอยู่
นอกเหนือการควบคุมอยา่งสินเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พดูคาํทีไม่ตงัใจพดู มีอารมณ์อยูเ่หนือเหตุผล
และมีพฤติกรรมหลอกหลอน หรือเกิดอาการวติกจริตอยา่งมาก 

 

 

 

                                                    
 

รูปที   ลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลว ์
 



23 
 

 

 ฟรอยด์ชีให้เห็นวา่บุคคลไม่ค่อยเขา้ใจเกียวกบัการจูงใจ (motivation) ของตวัเองนกั เช่น 
ถา้แอนนาตอ้งการซือกลอ้งถ่ายรูปราคาแพง เธออาจอธิบายถึงสิงจูงใจวา่เป็นเพราะเธอชอบถ่ายรูป
เป็นงานอดิเรกหรืออยากมีอาชีพเสริม แต่ในส่วนลึกแลว้เธออาจซือกลอ้งเพือสร้างความประทบัใจ
ให้กบัผูอื้นเห็นถึงความสามารถพิเศษของเธอ และในความรู้สึกทีลึกกว่านนัเธออาจจะซือกล้อง
เพือใหรู้้สึกเป็นวยัรุ่นและรู้สึกมีอิสระอีกครัง 

 นกัวิจยัทางดา้นการจูงใจไดเ้ก็บผลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากตวัอย่างผูบ้ริโภคกลุ่ม
เล็กเพือเปิดเผยถึงแรงจูงใจลึกๆ ทีมีต่อการเลือกสินคา้ นกัวจิยัใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึกทางออ้ม 
และ “เทคนิคการฉายภาพ” หลายเทคนิคเพือดึงความเป็นตวัเองออกมา เช่น การเชือมต่อคาํพูด การ
เติมประโยคใหส้มบูรณ์ การแปลความหมายของภาพ และการแสดงบทบาทสมมติ นกัวิจยัทางดา้น
การจูงใจพบสิงทีน่าสนใจและสรุปไดว้่าอะไรควรจะอยู่ในจิตใจของผูบ้ริโภคในเรืองของการซ้อ 
การศึกษาทียอดเยยีมหวัขอ้หนึงสรุปวา่ผูบ้ริโภคต่อตา้นการบริโภคลูกพรุน เพราะเชือวา่การบริโภค
จะทาํให้ผิวเหียวย่น ดูเหมือนเป็นคนป่วยและมีอายุ เทคนิคเหล่านีเป็นเครืองมือทีมีประโยชน์ต่อ
นกัการตลาดเพือใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งลึกซึง 

    6.1.1.2 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์

     อบัราฮมั มาสโลว ์คน้หาวิธีทีจะอธิบายว่าทาํไมคนจึงถูกผลกัดนัโดย
ความตอ้งการบางอยา่ง ณ เวลาหนึง ทาํไมคนหนึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอยา่งมากเพือให้ไดม้า
ซึงความปลอดภยัของตนเอง แต่อีกคนหนึงกลบัทาํสิงเหล่านนัเพือให้ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจาก
ผูอื้น คาํตอบของมาสโลวคื์อความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามลาํดบัจากสิงทีกดดนัมากทีสุด
ไปถึงน้อยทีสุด  ลําดับขันความต้องการของมาสโลว์แสดงดังรูปที  6.1.1.1 เ รียงลําดับตาม
ความสําคญั คือ ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) ความตอ้งการความปลอดภยั (safety 

needs)  ความตอ้งการทางสังคม (social needs) ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) และความ
ตอ้งการให้ตนประสบความสําเร็จ (self-actualization needs) บุคคลพยายามทีสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัความตอ้งการทีสําคญัทีสุดเป็นอนัดบัแรกก่อน  เมือความตอ้งการนันไดรั้บความพึงพอใจ  
ความตอ้งการนนัจะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัความ
ตอ้งการทีสําคญัทีสุดลาํดบัต่อไป  ตวัอยา่งเช่น คนทีอดอยาก (ความตอ้งการทางกาย) จะไม่สนใจ
ต่องานศิลปะชินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่ตอ้งการการยกย่องจากผูอื้น หรือไม่ตอ้งการ
แมแ้ต่อากาศทีบริสุทธิ (ความปลอดภยั) แต่เมือความตอ้งการแต่ละขนัไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะ
มีความตอ้งการในลาํดบัต่อไป 

       ตวัอย่างความสนใจซือกล้องของแอนนา เธอได้รับความพึงพอใจ
ทางดา้นร่างกาย ความปลอดภยัและความตอ้งการทางสังคม ความตอ้งการเหล่านีไม่จูงใจให้เธอ
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สนใจกล้อง แต่ความสนใจกล้องเกิดจากความต้องการการยกย่องมากกว่า หรือเกิดจากความ
ตอ้งการสูงสุด  เธออาจตอ้งการเป็นบุคคลทีมีความคิดสร้างสรรค์และแสดงตวัว่าเป็นช่างภาพมือ
อาชีพ 
  6.1.2 การรับรู้ 

    บุคคลทีไดรั้บสิงกระตุน้จะอยูใ่นสภาพทีพร้อมจะกระทาํ การกระทาํของบุคคล
ไดรั้บอิทธิพลจากการรับรู้ของบุคคลต่อสถานการณ์นนัอยา่งไร บุคคลเรียนรู้โดยการส่งขอ้มูลผา่น
ประสาทสัมผสัทงัห้า ไดแ้ก่ การเห็น การได้ยิน การไดก้ลิน การสัมผสั และการลิมรส อย่างไรก็
ตามแต่ละคนไดรั้บ จดัการ และแปลความรู้สึกเหล่านีด้วยวิธีของแต่ละคน การรับรู้ (perception)  
เป็นกระบวนการทีบุคคลเลือกรับรู้ จดัการ และตีความหมายขอ้มูลต่างๆ เพือใหเ้กิดเป็นความเขา้ใจ 

    บุคคลสามารถสร้างการรับรู้ทีแตกต่างกนัได้จากสิงกระตุน้เดียวกนัเนืองจาก
กระบวนการรับรู้  ขนัตอน คือ การเลือกใหค้วามสนใจ การเลือกแปลความหมายบิดเบือน และการ
เลือกเก็บรักษา บุคคลตอ้งพบกบัสิงกระตุน้มากมายในแต่ละวนั โดยเฉลียบุคคลไดเ้ห็นไดย้ินสือ
โฆษณามากกว่า ,  ชินต่อวนั จึงเป็นไปไม่ไดที้บุคคลจะให้ความสนใจกบัสิงกระตุน้ทงัหมด  
การเลือกให้ความสนใจ (selective attention) คือ แนวโน้มสําหรับบุคคลทีจะกลนักรองข่าวสาร
ขอ้มูลออกจากสิงทีเห็นหรือไดย้ิน นนัหมายความว่านกัการตลาดตอ้งทาํงานอย่างหนกัเป็นพิเศษ
เพือทีจะดึงดูดความสนใจของลูกคา้ใหไ้ด ้

    สิงกระตุ้นทีบุคคลสังเกตเห็นไม่ได้มีความหมายตามนัน  แต่ละบุคคลจะ
ผสมผสานข่าวสารทีเขา้มากบัความรู้สึกทีมีอยู ่ทาํใหเ้กิดการบิดเบือนความหมายทีแทจ้ริง การเลือก
แปลความหมายบิดเบือน (selective distortion) คือแนวโนม้ทีบุคคลจะแปลความหมายของข่าวสาร
ให้เป็นไปในทางเดียวกบัความเชือทีมีอยู่แลว้  แอนนาอาจจะได้ยินพนักงานขายพูดถึงขอ้ดีและ
ขอ้เสียของกลอ้งตราของคู่แข่งแต่เธอไดเ้รียนรู้เกียวกบักลอ้งนิคอนมามากเธอจึงไดบิ้ดเบือนขอ้ดี
ขอ้เสียเหล่านัน และสรุปว่ากลอ้งนิคอนดีกว่าการเลือกแปลความหมายบิดเบือนมีความสําคญัซึง
นักการตลาดต้องพยายามเข้าใจจิตของผู ้บริโภคและพิจารณาว่าจะมีผลกระทบต่อการแปล
ความหมายของโฆษณาและขอ้มูลการขายอยา่งไร 

    คนมกัจะลืมข่าวสารทีไดเ้รียนรู้มา พวกเขามีแนวโน้มทีจะเก็บรักษาข่าวสารที
สนบัสนุนทศันคติและความเชือของตนเอง ทาํให้เกิดการเลือกเก็บรักษา (selective retention) แอน
นาเลือกทีจะจดจาํขอ้ดีของกล้องนิคอนและลืมขอ้ดีของกล้องคู่แข่ง เนืองจากการเลือกให้ความ
สนใจ การบิดเบือน และการเก็บรักษา นักการตลาดจึงต้องทาํงานหนักเพือให้ได้รับข้อมูลของ
ผูบ้ริโภค สิงเหล่านีอธิบายวา่ทาํไมนกัการตลาดจึงใชล้ะคนหรือการโฆษณาซาํ ๆ เพือส่งขอ้มูลไป
ยงัตลาดเป้าหมาย 
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    แมว้่านักการตลาดส่วนใหญ่กงัวลว่าผูบ้ริโภคจะรับรู้สิงทีตนเสนอไปทงัหมด
หรือไม่ ผูบ้ริโภคบางรายกลบักงัวลวา่เขาจะไดรั้บอิทธิพลจากข่าวสารทางการตลาดโดยไม่รู้ตวัโดย
ผ่านการโฆษณาแฝง (subliminal advertising) ในปี ค.ศ.  นักวิจยัแถลงว่าเขาเห็นขอ้ความ  
“ทานขา้วโพดควัและดืมโคคา-โคลา” บนจอภาพยนตร์ในนิวเจอร์ซีทุก  วินาที ในอตัรา /  
วนิาที  นกัวจิยัรายงานวา่ถึงแมว้า่ผูช้มจะไม่รู้ตวัต่อข่าวสารเหล่านี  แต่พวกเขาซึมซบัข่าวสารนีดว้ย
จิตใตส้ํานึกและซือขา้วโพดควัเพิมขึนร้อยละ  รวมทงัซือโคก้เพิมขึนร้อยละ  นกัโฆษณาและ
กลุ่มคุม้ครองผูบ้ริโภคจึงเริมใหค้วามสนใจต่อการรับรู้โดยไม่รู้ตวัมากขึน ถึงแมว้า่นกัวิจยัจะชมเชย
การสร้างข้อมูลนีแต่ผูบ้ริโภคบางคนเกรงว่าเขากาํลังถูกครอบงาํโดยข้อความทีไม่ทนัได้รู้ตัว
เหล่านนั การศึกษาของนกัจิตวิทยาและนกัวิจยัผูบ้ริโภคจาํนวนมากพบว่าขอ้ความทีไม่ทนัไดรู้้ตวั
เหล่านันไม่เกียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การโฆษณาแฝงไม่ได้มีอิทธิพลตามทีกล่าวอา้ง นัก
โฆษณาส่วนใหญ่พูดเยาะเยย้แนวคิดทีจะจัดการกับผูบ้ริโภคผ่านข้อความ “ทีซ่อนเร้น” ดังที
ผูบ้ริหารตวัแทนโฆษณารายหนึงกล่าววา่ “เรามีความยากลาํบากในการจูงใจผูบ้ริโภคดว้ยโฆษณา 

 วนิาทีแลว้ เราจะสามารถใชโ้ฆษณาแค่ /  วนิาทีจูงใจผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งไร” 

  6.1.3 การเรียนรู้ 

    เมือบุคคลกระทาํสิงใดพวกเขาเกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้ (learning) แสดงถึงการ
เปลียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทีเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละคน นกัทฤษฎีการเรียนรู้กล่าววา่
พฤติกรรมมนุษยโ์ดยมากเกิดจากการเรียนรู้ การเรียนรู้เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างแรงขบั ตวักระตุน้  
ตวันาํ การตอบสนอง และการเสริมแรง 

    แอนนามีแรงขบัทีตอ้งการให้ตวัเองสมปรารถนา (self-actualization) แรงขบั 
(drive) เป็นสิงกระตุน้ภายในทีทาํให้เกิดปฏิกิริยา แรงขบัของเธอกลายเป็นสิงจูงใจเมือมนัมีผล
โดยตรงต่อ สิงทีเป็นกระตุน้ (stimulus object) สิงของทีเป็นสิงกระตุน้ของแอนนา คือ กลอ้งถ่ายรูป  
การตอบสนองต่อความคิดในการซือกล้องเป็นไปตามสถานการณ์ สิงทีเป็นตัวนํา (cues) คือ 
ตวักระตุน้รองทีจะกาํหนดวา่บุคคลจะตอบสนองเมือใด ทีใด และอยา่งใด การไดเ้ห็นกลอ้งถ่ายรูป
ทางตูแ้สดงสินคา้ การไดย้ินเกียวกบัการลดราคาพิเศษ และการไดรั้บการสนบัสนุนจากสามีลว้น
เป็นตวันาํทีมีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อความสนใจในการซือกลอ้งของเธอ 

    สมมติแอนนาซือกลอ้งนิคอน ถา้ประสบการณ์จากการใชก้ลอ้งเป็นทีพอใจ เธอ
อาจจะใชก้ลอ้งนิคอนมากขึน ปฏิกิริยาตอบต่อกลอ้งไดรั้บการเสริมแรง (reinforced)  ดงันนัมีความ
เป็นไปไดว้่าในการซือกล้องถ่ายรูป กล้องส่องทางไกล หรือสินคา้อืนทีคล้ายกนั เธอจะเลือกซือ
กลอ้งนิคอน 



26 
 

 

    ความสาํคญัของทฤษฎีการเรียนรู้สําหรับนกัการตลาด คือ นกัการตลาดสามารถ
สร้างอุปสงคข์องผลิตภณัฑโ์ดยเชือมโยงใหเ้ขา้กบัแรงขบัทีเกิดขึนอยา่งรุนแรง ใชต้วันาํทีจูงใจ และ
ใชก้ารเสริมแรงทางบวก 

  6.1.4 ความเชือและทศันคติ 

    บุคคลเกิดความเชือและทศันคติโดยผ่านการกระทาํและการเรียนรู้ซึงความเชือ
และการเรียนรู้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ ความเชือ (belief) เป็นความคิดทีบุคคลยึดถือ
เกียวกบัสิงใดสิงหนึง แอนนาอาจจะเชือวา่กลอ้งนิคอนสามารถถ่ายภาพไดดี้มาก ทนทานต่อการใช้
งานหนกั และมีราคาเพียง  ดอลลาร์สหรัฐฯ ความเชือเหล่านีอาจเกิดจากความรู้ ความคิดเห็น  
หรือความศรัทธา ซึงอาจจะเกิดจากแรงผลกัดนัทางอารมณ์ เช่น การทีแอนนาเชือวา่กลอ้งนิคอนมี
นาํหนกัมากอาจจะเกียวขอ้งหรือไม่เกียวขอ้งกบัการตดัสินใจของเธอ 

    นกัการตลาดให้ความสนใจต่อความเชือทีบุคคลสร้างขึนมาเกียวกบัสินคา้และ
บริการหนึง เพราะความเชือเหล่านีประกอบขึนเป็นภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์และตราผลิตภณัฑ์ที
กระทบต่อพฤติกรรมการซือ ถา้ความเชือบางอย่างไม่ถูกตอ้งและเป็นอุปสรรคต่อการซือ นกัการ
ตลาดอาจจะตอ้งทาํแผนรณรงคแ์กไ้ขความเชือใหถู้กตอ้ง 

    บุคคลมีทศันคติสัมพนัธ์กบัศาสนา การเมือง เสือผา้ ดนตรี อาหาร และสิงอืนๆ 
เกือบทุกสิง ทศันคติ (attitude) คือ การประเมิน ความรู้สึก และความโนม้เอียงของบุคคลทีมีต่อสิง
ใดหรือความคิดใดอยา่งเหนียวแน่น 

    ทศันคติเป็นการกาํหนดความคิดวา่จะชอบหรือไม่ชอบสิงใด หรือความคิดทีจะ
เขา้หาหรือถอยห่างจากสิงนัน หากแอนนามีทศันคติว่า “จงซือสิงทีดีทีสุด” “คนญีปุ่นเป็นผูผ้ลิต
สินค้าทีดีทีสุดในโลก” รวมถึง “ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกของตนเองเป็นสิงทีมี
ความสาํคญัมากทีสุดในชีวติ” จากการมีทศันคติขา้งตน้จะเห็นวา่กลอ้งนิคอนมีความสอดคลอ้งเป็น
อยา่งดีกบัทศันคติของแอนนา 
    ทศันคติเป็นสิงทีเปลียนแปลงได้ยาก ทศันคติของบุคคลจะมีรูปแบบแน่นอน
และการเปลียนแปลงทศันคติหนึงจาํเป็นตอ้งปรับเปลียนสิงอืนทีทาํไดค้่อนขา้งยาก ดงันนักิจการ
ควรพยายามทาํผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัทศันคติทีมีอยู่ดีกว่าทีจะพยายามเปลียนแปลงทศันคติ 
เพราะการเปลียนแปลงทศันคติจาํเป็นตอ้งใชเ้งินเป็นจาํนวนมาก 

    จะเห็นได้ว่ามีพลังต่างๆ ทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู ้บริโภค การเลือกของ
ผูบ้ริโภคเป็นผลจากปฏิกิริยาภายในทีซับซ้อนของวฒันธรรม สังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยั
ทางจิตวทิยา 
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 6.2 ประเภทของพฤติกรรมการตดัสินใจซือ 

   พฤติกรรมการซือแตกต่างกนัอยา่งมากไม่ว่าจะเป็นยาสีฟัน ไมเ้ทนนิส กลอ้งราคา
แพง และรถยนตค์นัใหม่ โดยปกติการตดัสินใจทีมีความซบัซ้อนมากมกัจะมีผูมี้ส่วนร่วมในการซือ
และทาํดว้ยความรอบคอบมากขึน รูปที 2 แสดงถึงประเภทของพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภคโดย
พิจารณาจากระดับความทุ่มเทความพยายามของผูซื้อและระดับของความแตกต่างระหว่างตรา
ผลิตภณัฑ ์

  6.2.1 พฤติกรรมการซือทีซบัซอ้น 

   ผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมการซือทีซับซ้อน (complex buying behavior) เมือ
ผูบ้ริโภคไดทุ้่มเทความพยายามสูงในการซือสินคา้และรับรู้วา่แต่ละตราผลิตภณัฑ์มีความแตกต่าง
กนัมาก ผูบ้ริโภคจะทุ่มเทความพยายามมากเมือซือผลิตภณัฑ์ทีมีราคาแพง มีความเสียงในการซือ  
เป็นผลิตภณัฑที์ซือไม่บ่อยนกัและเป็นสิงทีแสดงถึงตวัผูใ้ช ้ผูบ้ริโภคจะตอ้งเรียนรู้อยา่งมากเกียวกบั
ผลิตภณัฑ ์เช่น ผูซื้อเครืองคอมพิวเตอร์อาจจะไม่รู้วา่จะตอ้งพิจารณาถึงคุณลกัษณะใดบา้ง ลกัษณะ
ของผลิตภณัฑ์ส่วนมากไม่ได้แสดงความหมายทีแท้จริงออกมา เช่น “เพนเทียมโปรชิพ” หรือ 
“ซูเปอร์ เรชชะลูชนั” ผูซื้อไม่รู้วา่ลกัษณะเหล่านีดีอยา่งไร 

 
    

  

 พฤติกรรมการซือของผูซื้อจะผ่านขนัตอนการเรียนรู้โดยเริมจากการพฒันาความเชือ
เกียวกบัผลิตภณัฑ์ไปสู่การสร้างทศันคติและทาํการเลือกซือ นกัการตลาดของผลิตภณัฑ์ประเภทที
ตอ้งทุ่มเทความพยายามสูงในการซือตอ้งเขา้ใจถึงพฤติกรรมการรวบรวมข่าวสารและการประเมิน
ของผูบ้ริโภคทีมีความพยายามสูง นกัการตลาดตอ้งช่วยให้ผูซื้อเรียนรู้ถึงลกัษณะและความสําคญัที

 

รับรู้ความแตกต่าง 
ระหวา่งตรามีมาก 

 

รับรู้ความแตกต่าง 
ระหวา่งตรามีนอ้ย 

พฤติกรรมการซือที
ซบัซอ้น 

พฤติกรรมการซือโดยการ
แสวงหาความหลากหลาย 

พฤติกรรมการซือแบบ
ลดความสงสยั 

พฤติกรรมการซือที 

ติดเป็นนิสยั 

ทุ่มเท 

ความพยายามตาํ 

ทุ่มเท 

ความพยายามสูง 

 รูปที   พฤติกรรมการซือ   ประเภท 
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เกียวขอ้งของผลิตภณัฑ ์รวมถึงลกัษณะสําคญัของผลิตภณัฑ์ทีกิจการเสนอ นกัการตลาดจาํเป็นตอ้ง
สร้างความแตกต่างของลกัษณะตราของกิจการ โดยอธิบายถึงประโยชน์ของการใช้สินคา้ตราของ
กิจการผ่านขอ้ความในสือสิงพิมพ ์นกัการตลาดตอ้งจูงใจพนกังานขายในร้านคา้และผูที้ลูกคา้รู้จกั
เพือสร้างอิทธิพลต่อการเลือกตราครังสุดทา้ย 

  6.2.2 พฤติกรรมการซือแบบลดความสงสัย 

   พฤติกรรมการซือแบบลดความสงสัย (dissonance-reducing buying behavior)  
เกิดขึนเมือผูบ้ริโภคทุ่มเทความพยายามสูงในการซือสินคา้ราคาแพง ผลิตภณัฑ์ทีซือไม่บ่อย หรือ
ผลิตภณัฑ์ทีมีความเสียงในการซือ แต่ผูบ้ริโภครับรู้วา่แต่ละตราผลิตภณัฑ์ทีมีความแตกต่างไม่มาก
นกั ตวัอยา่งเช่น การซือพรมปูพนือาจจะเป็นการตดัสินใจซือทีผูซื้อทุ่มเทความพยายามในการซือสูง
เพราะพรมปูพืนมีราคาแพงและเป็นสิงแสดงออกถึงตวัผูใ้ช ้แต่ผูซื้ออาจพิจารณาพรมหลายตราทีมี
ระดบัราคาอยู่ในช่วงทีกาํหนดทีมีราคาใกลเ้คียงกนั กรณีนีผูซื้อรับรู้ว่าความแตกต่างระหว่างตรา
ผลิตภณัฑมี์ไม่มากนกั ผูซื้ออาจจะเดินดูพรมหลายๆ ร้านเพือเรียนรู้วา่มีตราใดจาํหน่ายอยูบ่า้ง แต่ผู ้
ซือจะทาํการตดัสินใจซืออยา่งรวดเร็ว ผูซื้ออาจจะซือพรมเพราะราคาเหมาะสมหรือสามารถหาซือ
ไดส้ะดวก 

   ภายหลงัการซืออาจเกิดความสงสัยหลงัการซือ (postpurchase dissonance) 
หรือความกงัวลใจหลงัการซือ เมือผูซื้อสังเกตเห็นขอ้เสียของพรมตราทีซือหรือไดย้ินวา่พรมตราที
ไม่ได้ซือดีกว่า ดังนันในการสือสารหลังการขายของนักการตลาดควรจะหาหลักฐานและ
ขอ้สนบัสนุนเพือช่วยใหผู้บ้ริโภคมีความรู้สึกทีดีต่อตราทีไดเ้ลือก 

  6.2.3 พฤติกรรมการซือทีติดเป็นนิสัย 

   พฤติกรรมการซือทีติดเป็นนิสัย (habitual buying behavior) เกิดขึนภายใต้
สถานการณ์ทีผูซื้อมีความทุ่มเทพยายามตาํในการซือสินคา้และเห็นว่าแต่ละตราผลิตภณัฑ์มีความ
แตกต่างกนัไม่มากนัก เช่น การซือเกลือ  ผูบ้ริโภคมีความพยายามน้อยในการซือเกลือ ผูบ้ริโภค
สามารถซือสินคา้ในร้านและหาตราผลิตภณัฑ์นนัไดง่้าย ผูบ้ริโภคทีซือตราเดิมถือเป็นการซือทีติด
เป็นนิสัยมากกวา่ซือเพราะมีความภกัดีสูง ผูบ้ริโภคมกัทุ่มเทความพยายามนอ้ยกบัสินคา้ทีมีราคาตาํ  
และเป็นสินคา้ทีซือบ่อย 

   พฤติกรรมการซือทีติดเป็นนิสัยนนัจะไม่เป็นไปตามลาํดบัการสร้างความเชือ  
การสร้างทศันคติ ไปสู่การเกิดพฤติกรรม ผูบ้ริโภคไม่มีการคน้หาขอ้มูล ประเมินลกัษณะของตรา
ผลิตภณัฑม์ากนกั รวมทงัไม่ใหค้วามสาํคญัต่อการตดัสินใจต่อตราทีจะซือ ผูบ้ริโภคมกัไดรั้บขอ้มูล
จากการดูโทรทศัน์หรืออ่านนิตยสาร การทีมีโฆษณาซาํเป็นการสร้างความคุน้เคยในตราผลิตภณัฑ ์
(brand familiarity) มากกวา่เพือสร้างความเชือมนัในตราผลิตภณัฑ์ (brand conviction) ผูบ้ริโภคไม่
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มีทศันคติทีมนัคงต่อตราผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคเลือกตราผลิตภณัฑ์จากความคุน้เคย เพราะผูบ้ริโภคมี
ความพยายามในการซือไม่สูงนัก  ผู ้บริโภคอาจจะไม่ประเมินทางเลือกหลังการซือ ดังนัน
กระบวนการซือเกียวขอ้งกบัความเชือในตราผลิตภณัฑ์ทีเกิดจากการเรียนรู้โดยการรอรับข่าวสาร  
ตามดว้ยพฤติกรรมการซือ ซึงอาจจะมีการประเมินตามมาหรือไม่ก็ได ้

   เนืองจากผูซื้อไม่มนัคงต่อตราใดตราหนึงสูงนกั นกัการตลาดของสินคา้ทีใช้
ความพยายามในการซือตาํซึงมีความแตกต่างระหว่างตราเล็กน้อย มกัจะใช้ราคาและการส่งเสริม
การขายกระตุน้ให้เกิดการทดลองใช้สินคา้ การโฆษณาสินคา้ทีทุ่มเทความพยายามน้อย ขอ้ความ
โฆษณาควรจะเน้นจุดสําคญัไม่กีจุด การใช้สัญลกัษณ์และถอ้ยคาํทีทาํให้เห็นภาพถือเป็นสิงสําคญั
เพราะจะทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถจดจาํไดง่้ายและเชือมโยงไปยงัตราผลิตภณัฑ์ แผนโฆษณาควรจะ
ใช้การส่งขอ้มูลซาํๆ ซึงปกติการโฆษณาผา่นโทรทศัน์จะมีประสิทธิผลมากกวา่การใชสื้อสิงพิมพ์
เพราะเป็นสือทีเหมาะสําหรับการสร้างการเรียนรู้กบัสินคา้ทีใช้ความพยายามน้อย การวางแผน
โฆษณาควรจะเป็นไปตามทฤษฎีเงือนไขแบบดังเดิม ซึงผูซื้อเรียนรู้เกียวกับสินค้าโดยการใช้
สัญลกัษณ์ตอกยาํ 

 
    

 นกัการตลาดพยายามเปลียนผลิตภณัฑ์จากผลิตภณัฑ์ทีผูซื้อใชค้วามพยายามตาํในการซือ
ให้เป็นผลิตภณัฑ์ทีตอ้งใช้ความพยายามสูงในการซือ โดยเชือมโยงผลิตภณัฑ์ให้เขา้กบัเรืองราวที
เกียวขอ้งในเรืองใดเรืองหนึง เช่น บริษทัพร็อคเตอร์ แอนด์แกมเบิลพยายามเชือมโยงยาสีฟัน เครส
กบัการป้องกนัฟันผุ หรือเชือมโยงผลิตภณัฑ์นนักบัสถานการณ์ส่วนบุคคล เช่น เนสเลยไ์ดท้าํชุด
โฆษณาสําหรับกาแฟเทสเตอร์ ชอยซ์ทีมีลกัษณะของละครความรักระหว่างเพือนสองคน กลยุทธ์
เหล่านีสามารถเพิมระดับความทุ่มเทพยายามของผูบ้ริโภคจากระดับตาํไปถึงระดับปานกลาง  
อยา่งไรก็ตามกลยทุธ์นีไม่น่าจะผลกัดนัผูบ้ริโภคใหมี้พฤติกรรมการซือทีตอ้งทุ่มเทความพยายามสูง
ได ้

  6.2.4 พฤติกรรมการซือโดยการแสวงหาความหลากหลาย 

   ผูบ้ริโภคทีมีพฤติกรรมการซือโดยการแสวงหาความหลากหลาย (variety-

seeking buying behavior) จะเป็นผูบ้ริโภคทีทุ่มเทความพยายามตาํในการซือสินคา้ แต่รับรู้วา่แต่ละ
ตราผลิตภณัฑมี์ความแตกต่างกนัมาก ในกรณีนีผูบ้ริโภคมกัจะเปลียนแปลงการเลือกตราผลิตภณัฑ์

การเสาะหา 
ขอ้มูล 

การตระหนกัถึง 
ความตอ้งการ 

การประเมิน 
ทางเลือก 

การตดัสินใจ 

ซือ 
พฤติกรรม 

หลงัการซือ 

รูปที   กระบวนการตดัสินใจซือ 
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บ่อย ตวัอยา่งเช่น เมือทาํการซือคุกกี ผูบ้ริโภคอาจจะมีความเชือบางอยา่ง เลือกตราผลิตภณัฑ์โดยไม่
มีการประเมิน ทาํการประเมินตราระหวา่งทีกาํลงับริโภคอยู่ แต่ผูบ้ริโภคอาจจะซือตราอืนเมือรู้สึก
เบือหรือพยายามทดลองตราอืนทีแตกต่าง การเปลียนตราผลิตภณัฑ์ทีเกิดขึนเป็นเพราะตอ้งการหา
ความหลากหลายมากกวา่ความไม่พอใจ 

   กลยทุธ์การตลาดของผลิตภณัฑป์ระเภทนีอาจแตกต่างกนัระหวา่งกลยุทธ์ของ
ผูน้าํตลาด (market leader) กบักลยทุธ์ของผูจ้าํหน่ายรายเล็กผูน้าํตลาดพยายามกระตุน้พฤติกรรมการ
ซือทีเป็นนิสัยโดยทาํชนัวางสินคา้ให้โดดเด่น วางสินคา้ให้เต็มชนัวางสินคา้ และทาํการโฆษณาอยู่
เสมอ ผูท้า้ชิงตลาด (challenger) จะส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการแสวงหาความหลากหลายโดยการ
เสนอราคาสินคา้ทีตาํกว่า การให้ส่วนลดพิเศษ การใช้คูปอง การแจกตวัอย่าง และการโฆษณาที
แสดงถึงเหตุผลวา่ทาํไมตอ้งทดลองตราใหม่ 
 6.3 กระบวนการตดัสินใจซือ 

  หลงัจากทีทราบถึงปัจจยัทีกระทบต่อผูซื้อ ทาํให้ทราบว่าผูบ้ริโภคทาํการตดัสินใจ
ซืออย่างไร จากรูปที 3 พบว่า กระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค (buyer decision process) 
ประกอบดว้ย  ขนัตอน คือ การตระหนกัถึงความตอ้งการ การเสาะหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก  
การตดัสินใจซือ และพฤติกรรมหลงัการซือ จะเห็นไดช้ดัวา่กระบวนการซือเริมตน้ค่อนขา้งยาวนาน
กว่าการซือจริงจะเกิดขึนและต่อเนืองไปจนถึงหลังการซือ  นักการตลาดจึงควรมุ่งสนใจ
กระบวนการซือมากกวา่ทีจะมุ่งสนใจทีการตดัสินใจซือเพียงอยา่งเดียว 

  จากรูปที 3 แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซือโดยผ่านทงั  ขนัตอนทุกครัง  
แต่การซือทีทาํเป็นประจาํโดยมากแลว้ ผูบ้ริโภคมกัจะขา้มบางขนัตอนไป ผูห้ญิงทีซือยาสีฟันตราที
ใชเ้ป็นประจาํจะตระหนกัถึงความตอ้งการและทาํการตดัสินใจซือโดยขา้มขนัตอนของการเสาะหา
ขอ้มูลและการประเมินทางเลือก อยา่งไรก็ตามนกัการตลาดยงัคงใชแ้บบจาํลองในรูปที .2.3 เพราะ
แบบจาํลองนีแสดงถึงสิงทีจะต้องนํามาพิจารณาทงัหมดเมือผูบ้ริโภคตกอยู่ในสถานการณ์การ
ตดัสินใจซือครังใหม่หรือการตดัสินใจซือทีซบัซอ้น 

  6.3.1 การตระหนกัถึงความตอ้งการ 

   กระบวนการซือจะเริมตน้ทีการตระหนกัถึงความตอ้งการ (need recognition) 
หมายถึง การทีผูบ้ริโภคตระหนักถึงปัญหา หรือความตอ้งการของตนเอง เมือผูซื้อรับรู้ถึงความ
แตกต่างระหวา่งสภาวะทีแทจ้ริง (actual state) ของตนและสภาวะทีปรารถนา (desired state) ความ
ต้องการถูกกระตุ้นจากสิงกระตุ้นภายใน (internal stimuli) เช่น ความหิว ความกระหาย  
เพศสัมพนัธ์ ทีเพิมขึนจนถึงระดบัทีสูงพอทีจะกลายเป็นแรงขบั ความตอ้งการยงัเกิดจากการกระตุน้
จากสิงกระตุน้ภายนอก (external stimuli) แอนนารู้สึกตอ้งการทีจะมีงานอดิเรกใหม่ในช่วงทีงาน
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ของเธอไม่ยุง่มากนกัและเธอนึกถึงกลอ้งถ่ายรูปหลงัจากทีเธอไดพู้ดคุยกบัเพือนเกียวกบัการถ่ายรูป
หรือเมือมองเห็นโฆษณาเกียวกบักลอ้งถ่ายรูป ในขนันีนกัการตลาดควรทาํวิจยัผูบ้ริโภคเพือคน้หา
ถึงความตอ้งการหรือปัญหาทีทาํให้เกิดความตอ้งการ และความตอ้งการนนัทาํให้ผูบ้ริโภคสนใจ
สินคา้ไดอ้ยา่งไร 

   นักการตลาดทาํการเก็บรวบรวมข้อมูล เพือระบุถึงปัจจยัทีสามารถกระตุ้น
ความสนใจต่อผลิตภณัฑไ์ดม้ากทีสุดและสามารถนาํไปพฒันาแผนการตลาดให้สอดคลอ้งกบัปัจจยั
เหล่านี 

  6.3.2 การเสาะหาขอ้มูล 

   ผูบ้ริโภคทีไดรั้บการกระตุน้อาจจะเสาะหาขอ้มูลเพิมขึนหรือไม่ก็ได ้ถา้แรง
ขบัของผูบ้ริโภคมีมากและมีสินคา้ทีเป็นทีพึงพอใจอยู่ใกล้มือผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคมกัจะซือทนัที  
ไม่เช่นนนัผูบ้ริโภคเก็บความตอ้งการนนัไวใ้นความทรงจาํหรือเสาะหาขอ้มูล (information search) 
ทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการนนั 

   ในขนันีผูบ้ริโภคอาจให้ความสนใจกบัขอ้มูลมากขึนเท่าทีหาขอ้มูลได้หรือ
อาจจะเสาะหาขอ้มูลอย่างกระตือรือร้น แอนนาจะเต็มใจรับข่าวสารเกียวกบักลอ้งถ่ายรูปมากขึน  
เธอแสดงความสนใจต่อโฆษณากลอ้งถ่ายรูป กลอ้งทีเพือนเธอใช้ หรือการสนทนาเกียวกบักลอ้ง  
หรือแอนนาอาจจะคน้หาขอ้มูลอยา่งกระตือรือร้นดว้ยการอ่านจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ โทรศพัท์หา
เพือนและรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งอืน จาํนวนการคน้หาขอ้มูลขึนอยู่กบัระดบัของแรงขบั จาํนวน
ขอ้มูลทีเธอเริมคน้หา ความยากง่ายในการหาขอ้มูลเพิมขึน คุณค่าทีเธอจะไดรั้บในการทีมีขอ้มูล
เพิมขึน  และความพอใจทีเธอไดรั้บจากการเสาะหาขอ้มูล 

   ผูบ้ริโภคสามารถรับข้อมูลได้จากหลายแหล่ง ทังแหล่งบุคคล (personal 

sources) เช่น ครอบครัว เพือน เพือนบา้น คนคุน้เคย แหล่งพาณิชย ์(commercial sources) เช่น การ
โฆษณา  พนักงานขาย ผูจ้ดัจาํหน่าย บรรจุภณัฑ์ การจดัแสดงสินค้า เว็บไซต์แหล่งสาธารณะ 
(public sources) เช่น สือมวลชน องค์กรคุม้ครองผูบ้ริโภค และจากประสบการณ์ (experiential 

sources) เช่น การควบคุม การตรวจสอบ การใช้สินคา้ อิทธิพลของแหล่งขอ้มูลเหล่านีแตกต่างกนั
ตามผลิตภณัฑ์และผูซื้อ โดยทวัไปผูบ้ริโภครับขอ้มูลเกียวกบัผลิตภณัฑ์จากแหล่งพาณิชยม์ากทีสุด 
ซึงเป็นขอ้มูลทีนกัการตลาดสามารถควบคุมได ้อยา่งไรก็ตามแหล่งขอ้มูลทีมีประสิทธิผลมากทีสุด 
คือ แหล่งบุคคล โดยปกติแหล่งพาณิชยจ์ะแจ้งข่าวสาร (inform) แก่ผูซื้อ แต่แหล่งบุคคลจะช่วย
ประเมิน (evaluate) ผลิตภณัฑใ์หก้บัผูซื้อ 

   บุคคลมักจะสอบถามเพือขอคาํแนะนําเกียวกับผลิตภัณฑ์และบริการจาก
บุคคลอืน ไม่ว่าจะเป็นเพือน ญาติ คนคุน้เคย ผูเ้ชียวชาญต่างๆ ดงันนันกัการตลาดจะตอ้งให้ความ
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สนใจอยา่งมากต่อการสร้างแหล่งข่าวสารแบบปากต่อปาก (word-of-mouth sources) แหล่งขอ้มูลนี
มีขอ้ดี  ประการ คือ ประการแรก คือ ทาํให้เกิดความมนัใจ การพูดปากต่อปากเป็นวิธีการส่งเสริม
การตลาดเพียงอยา่งเดียวทีเกียวกบัผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภค และเพือผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคทีมีความภกัดี
และพอใจในตราผลิตภณัฑ์ทีพูดอวดเกียวกบัธุรกิจเป็นผูบ้ริโภคทีทุกธุรกิจปรารถนา ไม่เพียงแต่
ลูกคา้ทีมีความพึงพอใจจะซือซาํแต่ลูกคา้เหล่านนัยงัพูดถึงบริษทั ประการทีสองตน้ทุนในการสร้าง
ความพึงพอใจตาํและตน้ทุนในการเปลียนลูกคา้ใหก้ลายเป็นผูส้นบัสนุน (advocates) ค่อนขา้งนอ้ย 

   เมือผู ้บริโภคได้รับข้อมูลเพิมมากขึน การรับรู้หรือความรู้ของผู ้บริโภค
เกียวกบัตราและลกัษณะของผลิตภณัฑ์ทีมีจาํหน่ายจะเพิมขึนในการเสาะหาขอ้มูล แอนนาเรียนรู้
เกียวกบัตราผลิตภณัฑ์ทีมีจาํหน่ายหลายตรา ขอ้มูลยงัช่วยในการเลือกตราผลิตภณัฑ์ กิจการตอ้ง
ออกแบบส่วนประสมการตลาดทีทาํให้ลูกคา้คาดหวงัรู้จกัตราและมีความรู้เกียวกบัตราผลิตภณัฑ ์ 
ซึงการระบุถึงแหล่งขอ้มูลและความสําคญัของแต่ละแหล่งขอ้มูลเป็นสิงทีตอ้งทาํอย่างรอบคอบ  
นกัการตลาดควรสอบถามผูบ้ริโภคถึงแหล่งขอ้มูลแรกทีผูบ้ริโภคไดย้ินเกียวกบัตรา ขอ้มูลใดบา้งที
ไดรั้บ และผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัแหล่งต่างๆ ในดา้นใดบา้ง 

  6.3.2 การประเมินทางเลือก 

   นกัการตลาดไดเ้ห็นถึงวิธีทีผูบ้ริโภคใช้ขอ้มูลเพือหากลุ่มของตราผลิตภณัฑ์
สุดทา้ยทีผูบ้ริโภคจะเลือก นกัการตลาดตอ้งทราบว่าผูบ้ริโภคเลือกตราผลิตภณัฑ์จากตราต่างๆ ได้
อยา่งไร นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งทราบถึงการประเมินทางเลือก (alternative evaluation) ซึงหมายถึง
วิธีการทีผูบ้ริโภคใช้ขอ้มูลทีมีนาํมาประเมินตราผลิตภณัฑ์ทีอยู่ในกลุ่มตราผลิตภณัฑ์ทีเลือก โดย
ผูบ้ริโภคไม่ใช้กระบวนการประเมินง่ายๆ เพียงกระบวนการเดียวในสถานการณ์การซือทุก
สถานการณ์ 
   ผู ้บริโภคมีทัศนคติต่อตราทีแตกต่างกันโดยผ่านกระบวนการประเมิน  
ผูบ้ริโภคจะประเมินทางเลือกการซือจากลกัษณะส่วนตวัของผูบ้ริโภคและสถานการณ์การซือนนั  
ในบางกรณีผูบ้ริโภคจะพิจารณาอยา่งรอบคอบและคิดอยา่งมีเหตุผล หรือบางกรณีผูบ้ริโภคอาจจะ
ไม่ประเมินทางเลือกหรือประเมินน้อยมากเนืองจากเป็นการซือจากการกระตุ้นและเป็นไปตาม
สัญชาตญาณ บางครังผูบ้ริโภคทาํการตดัสินใจซือโดยตวัของผูบ้ริโภคเอง บางครังเป็นไปตามเพือน 
จากคาํแนะนาํทีใหก้บัผูบ้ริโภค หรือจากพนกังานขายทีใหค้าํแนะนาํเกียวกบัการซือ 
   สมมติวา่กลอ้งถ่ายรูปทีแอนนาสนใจมีอยู ่  ตรา โดยเธอพิจารณาจากลกัษณะ
ของกลอ้งใน  ดา้น คือ คุณภาพของภาพถ่าย ความง่ายในการใช ้ขนาดของกลอ้ง และราคา แอนนา
จะจดัอนัดบัความสําคญั หากกลอ้งถ่ายรูปตวัใดตวัหนึงถูกประเมินว่าดีทีสุดในทุกดา้น แอนนาจะ
เลือกกลอ้งถ่ายรูปตวันนั อยา่งไรก็ตามกลอ้งถ่ายรูปแต่ละตรามีความดึงดูดใจแตกต่างกนั ถา้แอนนา
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ตดัสินใจซือโดยพิจารณาจากลกัษณะใดลกัษณะหนึงเพียงดา้นเดียว การเลือกกลอ้งถ่ายรูปสามารถ
ทาํไดง่้าย เช่น ถา้แอนนาให้ความสําคญักบัคุณภาพของรูปถ่ายมากกวา่ลกัษณะอืน เธอจะซือกลอ้ง
ถ่ายรูปทีคิดวา่ให้คุณภาพของภาพถ่ายทีดีทีสุด แต่ผูซื้อส่วนมากมกัจะพิจารณาผลิตภณัฑ์จากหลาย
ลกัษณะทีมีความสําคญัแตกต่างกนั ถา้เราทราบถึงการให้นาํหนกัความสําคญัในแต่ละลกัษณะ เรา
จะสามารถคาดเดาไดถู้กตอ้งยงิขึนวา่เธอจะเลือกซือกลอ้งถ่ายรูปตราใด 
   นกัการตลาดควรจะศึกษาผูซื้อเพือคน้หาวา่ผูซื้อประเมินตราผลิตภณัฑ์อยา่งไร 
เมือทราบถึงกระบวนการประเมิน นกัการตลาดก็สามารถโนม้นา้วการตดัสินใจของผูซื้อได ้
  6.3.2 การตดัสินใจซือ 

   ในขนัของการประเมิน ผูบ้ริโภคจะจดัลาํดบัความชอบตราผลิตภณัฑ์ต่างๆ 
และสร้างความตงัใจซือขึน โดยปกติผูบ้ริโภคจะทาํการตดัสินใจซือ (purchase decision) ตราทีชอบ
มากทีสุด อย่างไรก็ตาม ความตงัใจซือ (intention) และการตดัสินใจซือ (purchase decision) ของ
ผูบ้ริโภคอาจถูกคนักลางดว้ยทศันคติของผูอื้นและปัจจยัทางสถานการณ์ทีคาดไม่ถึง ทศันคติของ
ผูอื้น (attitudes of others) อาจมีผลต่อการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค เช่น หากสามีของแอนนารู้สึก
วา่แอนนาควรซือกลอ้งทีมีราคาถูกทีสุด จะทาํใหแ้อนนามีโอกาสซือกลอ้งราคาแพงนอ้ยลง 
   ปัจจยัทางสถานการณ์ทีคาดไม่ถึง (unexpected situational factors) ก็มีผลต่อ
การตดัสินใจซือเช่นกนั ผูบ้ริโภคอาจมีความตงัใจซือโดยอิงจากปัจจยัต่างๆ เช่น รายไดที้คาดวา่จะ
ได้รับ ราคาและประโยชน์ของสินค้าทีคาดหวงั อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ทีคาดไม่ถึงอาจจะ
เปลียนแปลงความตงัใจซือได ้เช่น แอนนาอาจตกงาน การซือผลิตภณัฑ์บางอยา่งอาจมีความจาํเป็น
กวา่หรือเพือนของเธออาจจะเล่าถึงความผิดหวงัจากการใชก้ลอ้งตวัโปรด จนทาํให้เธอรู้สึกไม่ดีกบั
กลอ้งนนัหรือกลอ้งตราของคู่แข่งทาํการลดราคาลง 
  6.3.3 พฤติกรรมหลงัการซือ 

   งานของนกัการตลาดไม่ไดจ้บลงเมือมีการซือสินคา้แลว้ หลงัจากทาํการซือ
สินค้าผูบ้ริโภคอาจรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจผลิตภณัฑ์นัน และทาํให้เกิดพฤติกรรมหลังการซือ 
(postpurchase behavior) ทีนกัการตลาดตอ้งให้ความสนใจ  สิงทีจะนาํมาพิจารณาว่าผูบ้ริโภคจะ
พอใจหรือไม่พอใจในการซือ คือ การพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการคาดหวงัของผูบ้ริโภค 
(consumer's expectations) และการรับรู้ถึงผลการปฏิบัติงานของสินค้า  ( product's perceived 
performance) ถ้าสินค้าปฏิบัติงานไม่ตํากว่าความคาดหวงั ผู ้บริโภคจะรู้สึกผิดหวงั ถ้าสินค้า
ปฏิบติังานไดต้ามความคาดหวงัผูบ้ริโภคจะรู้สึกพอใจ ถา้สินคา้ปฏิบติังานไดสู้งกวา่ความคาดหวงั
ผูบ้ริโภคจะรู้สึกประทบัใจสินคา้นนั 
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   ยิงช่องวา่งระหวา่งความคาดหวงัและผลการปฏิบติังานมีมากขึนเท่าใด ความ
ไม่พอใจของผูบ้ริโภคจะมีมากขึนเท่านัน ดงันันผูข้ายควรจะอา้งถึงผลการทาํงานทีเป็นจริงของ
ผลิตภณัฑ์ เพือทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ ผูข้ายบางรายอาจจะบรรยายถึงผลการทาํงานของ
ผลิตภณัฑ์ในระดบัตาํกว่าเป็นจริงเพือทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์เพิมมากขึน 
ตวัอยา่งเช่น พนกังานขายเครืองบินโบอิงมีแนวโนม้ทีจะประเมินถึงคุณประโยชน์ของเครืองบินตาํ
กวา่ความเป็นจริง พนกังานขายมกัจะกล่าวถึงประสิทธิภาพในการใชเ้ชือเพลิงว่าสามารถประหยดั
เชือเพลิงได้ถึงร้อยละ  แทนร้อยละ  ซึงลูกค้าจะรู้สึกประทบัใจเป็นอย่างมากเมือเครืองบิน
สามารถประหยดัเชือเพลิงไดถึ้งร้อยละ  มากกว่าทีคาดหวงัไว ้ลูกคา้จะซือซาํและบอกต่อไปยงั
ลูกคา้ทีมีศกัยภาพรายอืนวา่เครืองบินโบอิงมีประสิทธิภาพสูงกวา่ทีกล่าวอา้งไว ้
   อย่างไรก็ดีการซือเกือบทังหมดมักก่อให้เกิดความไม่สมดุลในความคิด 
(cognitive dissonance) หรือความไม่สบายใจทีเกิดจากความขัดแยง้ระหว่างการคาดหวงัของ
ผูบ้ริโภคและการรับรู้ถึงผลการปฏิบติังานของสินคา้ภายหลงัการซือ ภายหลงัการซือผูบ้ริโภคจะ
รู้สึกพึงพอใจกบัคุณประโยชน์ของตราผลิตภณัฑที์เลือกและดีใจทีสามารถออกห่างจากขอ้บกพร่อง
ของตราทีไม่ได้ซือ อย่างไรก็ตามการซือทุกครังจะตอ้งใช้การประนีประนอมร่วมด้วย ผูบ้ริโภค
อาจจะรู้สึกไม่สบายใจเมือพบขอ้บกพร่องของผลิตภณัฑ์ตราทีไดเ้ลือกและตอ้งเสียประโยชน์จาก
ผลิตภณัฑ์ตราทีไม่ไดเ้ลือกซือ ดว้ยเหตุนีผูบ้ริโภคจึงรู้สึกถึงความไม่สมดุลภายหลงัการซือในทุก
ครังไม่มากก็นอ้ย 
   การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคเป็นเรืองทีสําคญัมากเพราะยอดขาย
ของกิจการเกิดจากลูกค้า  กลุ่ม คือ ลูกค้าใหม่ (new customers) และลูกค้าปัจจุบัน (retained 
customers) โดยปกติแลว้ตน้ทุนในการดึงดูดลูกคา้ใหม่จะสูงกวา่การรักษาลูกคา้ปัจจุบนั และวิธีทีดี
ทีสุดในการรักษาลูกคา้ปัจจุบนัคือการรักษาความพึงพอใจของลูกคา้ไว ้ความพึงพอใจของลูกคา้
เป็นหัวใจสําคญัในการรักษาสัมพนัธภาพกบัลูกคา้ให้ยาวนานเพือรักษาและเพิมลูกคา้รวมถึงการ
เก็บเกียวผลตอบแทนจากลูกค้าตลอดชีวิต ลูกคา้ทีรู้สึกพึงพอใจจะซือสินคา้ซํา กล่าวถึงสินค้า
ในทางทีดี ให้ความสนใจกบัตราและโฆษณารวมทงัซือผลิตภณัฑ์อืนจากกิจการของคู่แข่งนอ้ยกวา่  
นักการตลาดหลายคนสร้างผลิตภัณฑ์ให้เหนือกว่าความคาดหวงัของลูกค้า เพือสร้างความ
ประทบัใจให้กบัลูกคา้ ลูกคา้ทีรู้สึกประทบัใจมกัจะซือซํามากขึนและกล่าวถึงสินคา้และกิจการ
ในทางทีดี 
   ลูกค้าทีไม่พอใจจะตอบโต้ในวิธีทีแตกต่างกัน ลูกค้าทีพึงพอใจจะเล่าถึง
ประสบการณ์ทีดีเกียวกบัผลิตภณัฑ์ให้กบัคนอืนฟัง โดยเฉลียแลว้  คน ในทางกลบักนัลูกคา้ทีไม่
พอใจจะพูดตาํหนิผลิตภณัฑ์ให้คนอืนฟังถึง  คน จากงานวิจยัชินหนึงพบว่าคนทีมีปัญหากับ
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องค์การร้อยละ  จะตาํหนิกิจการให้คนอืนฟังมากกว่า  คน ซึงแน่นอนว่าคาํพูดปากต่อปาก
ในทางทีไม่ดีจะไปได้ไกลและเร็วกว่าคาํพูดทีดีและสามารถทาํลายทศันคติของผูบ้ริโภคทีมีต่อ
กิจการและผลิตภณัฑข์องกิจการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
   ดงันนักิจการควรวดัความพึงพอใจของลูกคา้อยูเ่สมอ ไม่ใช่สิงทีง่ายนกัทีจะมี
ลูกคา้ทีไม่พึงพอใจเต็มใจทีจะต่อวา่มายงักิจการเมือเขารู้สึกไม่พึงพอใจ ลูกคา้ทีไม่พอใจในการใช้
สินคา้ร้อยละ  จะไม่บอกปัญหาของตนให้กิจการทราบ กิจการควรตงัระบบทีสนบัสนุนให้ลูกคา้
เขา้มาร้องเรียนซึงวิธีนีจะทาํให้กิจการสามารถเรียนรู้วา่จะแกไ้ขและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้ดีขึนได้
อยา่งไร บริษทั  เอ็ม อา้งวา่สองในสามของแนวคิดในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่เกิดจากการรับฟัง
คาํร้องเรียนของลูกคา้  แต่การรับฟังอย่างเดียวไม่เพียงพอ บริษทัตอ้งตอบสนองคาํร้องเรียนนัน
อยา่งสร้างสรรค ์  

 6.4 กระบวนการตดัสินใจซือสาํหรับผลิตภณัฑใ์หม่ 
  จากกระบวนการตดัสินใจซือ ผูซื้ออาจจะทาํการตดัสินใจซือโดยผา่นแต่ละขนัอยา่ง
รวดเร็วหรือเป็นไปอย่างช้าๆ และบางครังอาจสลับขันตอนกันซึงขึนอยู่กับลักษณะของผูซื้อ 
ผลิตภณัฑ ์และสถานการณ์การซือ 
  ในหวัขอ้นีจะศึกษาวา่ผูซื้อซือผลิตภณัฑ์ใหม่อยา่งไร  ผลิตภณัฑ์ใหม่ (new product) 
หมายถึง สินคา้ บริการ หรือความคิดซึงลูกคา้ทีมีศกัยภาพรับรู้ว่าเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ สิงทีนกัการ
ตลาดใหค้วามสนใจคือผูบ้ริโภคเรียนรู้ถึงผลิตภณัฑ์ในครังแรกไดอ้ยา่งไรและทาํการตดัสินใจวา่จะ
ยอมรับผลิตภณัฑ์นันหรือไม่ คาํจาํกัดความของกระบวนการยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ (adoption 
process) เป็นกระบวนการทางจิตทีเริมตงัแต่การเรียนรู้นวตักรรมผ่านขนัตอนต่างๆ จนถึงการ
ยอมรับทีจะใชผ้ลิตภณัฑ์ใหม่นนัอยา่งสมาํเสมอในขนัสุดทา้ย และการยอมรับ (adoption) หมายถึง
การตดัสินใจของบุคคลทีจะเปลียนเป็นผูใ้ชผ้ลิตภณัฑน์นัเป็นประจาํ 
  6.4.1 ขนัตอนในกระบวนการยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่ 
   กระบวนการยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่มี  ขนัตอน  คือ 

   6.4.1.1 การรู้จกั (awareness) : ผูบ้ริโภครู้ถึงผลิตภณัฑ์ใหม่  แต่ยงัขาดขอ้มูล
เกียวกบัผลิตภณัฑ ์

   6.4.1.2 ความสนใจ (interest) : ผูบ้ริโภคมองหาข่าวสารเกียวกบัผลิตภณัฑ ์

   6.4.1.3 การประเมินค่า (evaluation) : ผูบ้ริโภคพิจารณาวา่จะลองใชผ้ลิตภณัฑ์
หรือไม่ 
   6.4.1.4 การทดลอง (trial) : ผูบ้ริโภคทดลองผลิตภณัฑ์ใหม่ในปริมาณเล็กนอ้ย
เพือปรับการประเมินคุณค่าทีไดป้ระเมินไว ้
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   6.4.1.5 การยอมรับ (adoption) : ผูบ้ริโภคตดัสินใจใช้ผลิตภณัฑ์เต็มทีและใช้
เป็นประจาํ 
   แบบจาํลองนี  นกัการตลาดควรจะคิดถึงวิธีทีจะช่วยให้ผูบ้ริโภคผา่นขนัตอน
ต่าง ๆ ผูผ้ลิตจอโทรทศัน์อาจจะคน้พบว่าผูบ้ริโภคทีอยูใ่นขนัความสนใจหลายคนไปไม่ถึงขนัการ
ทดลองเพราะไม่แน่ใจและตอ้งลงทุนจาํนวนมาก  ถา้ผูบ้ริโภคเหล่านนัเต็มใจทดลองใชจ้อโทรทศัน์
ขนาดใหญ่โดยเสียค่าบริการเล็กน้อย  ผูผ้ลิตควรพิจารณาให้ขอ้เสนอแผนการทดลองเพือเป็น
ทางเลือกในการซือสินคา้ 
 

ผูบุ้กเบิก 
2.50%

ผูล้าํสมยั
13.5%

ผูน้าํสมยั
34% ผูล้า้สมยั 

16 %

ผูต้ามสมยั
34%

เวลาโดยเฉลีย-2เท่าของ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

เวลาโดยเฉลีย-ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน

เวลาโดยเฉลีย เวลาโดยเฉลีย เวลาโดยเฉลีย+ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน

ระยะเวลาในการยอมรับนวตักรรม

ประเภทของผูย้อมรับเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาในการยอมรับ

รูปที  ช่วงเวลาการยอมรับกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพพริตตี 
 

 

 6.5 ความแตกต่างของบุคคลต่อนวตักรรม 

  บุคคลจะมีความพร้อมในการทดลองผลิตภณัฑ์ใหม่ทีแตกต่างกนัอย่างมาก แต่ละ
ผลิตภณัฑ์จะมี  “ผูบุ้กเบิก” (consumption pioneers) และผูล้าํสมยัซึงเป็นผูย้อมรับกลุ่มแรก (early 

adopters) ก่อนทีบุคคลอืนจะยอมรับผลิตภณัฑ์ภายหลัง เราสามารถจดัประเภทของบุคคลตาม
ประเภทของผูย้อมรับดงัรูปที  จาํนวนของผูย้อมรับผลิตภณัฑ์ใหม่จะเพิมขึนหลงัจากการยอมรับ
ช่วงแรกเป็นไปอย่างช้า ๆ จาํนวนของผูย้อมรับจะมีมากทีสุดเมือกลุ่มผูน้าํสมยัยอมรับผลิตภณัฑ์
และจะลดลงจนเหลือผูไ้ม่ยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่เพียงไม่กีคน ผูบุ้กเบิกซึงเป็นกลุ่มแรกมีอยูเ่พียงร้อย
ละ .  ของผูซื้อทียอมรับความคิดใหม่ (มากกวา่  เท่าของส่วนเบียงเบนมาตรฐานจากเวลาเฉลียใน
การยอมรับ) ผูล้าํสมยัซึงเป็นผูย้อมรับกลุ่มแรกถดัจากผูบุ้กเบิกมีร้อยละ .  
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  กลุ่มผูย้อมรับผลิตภณัฑ์ทงั  กลุ่มมีประโยชน์แตกต่างกนั ผูบุ้กเบิก (innovators) 

เป็นกลุ่มทีชอบเสียง คนกลุ่มนีพยายามทดลองผลิตภณัฑ์ทีอาจมีความเสียงบา้ง ผูล้าํสมยั (early 

adopters) เป็นกลุ่มของผูที้มีคนนบัถือ คนกลุ่มนีเป็นผูน้าํทางความคิดในชุมชนของเขาและยอมรับ
ความคิดใหม่ก่อนกลุ่มอืนแต่เป็นไปอย่างรอบคอบ ผูน้าํสมยั (early majority) เป็นกลุ่มทีมีความ
ระมดัระวงัในการทดลอง ถึงแมว้า่คนกลุ่มนีเป็นผูน้าํทางความคิดแต่กลุ่มนียอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่
ก่อนคนอืน ผูต้ามสมยั (late majority) เป็นพวกทีมีความสงสัย คนกลุ่มนียอมรับนวตักรรมหลงัจาก
คนส่วนใหญ่ไดท้ดลองผลิตภณัฑ์แลว้ สุดทา้ย กลุ่มพวกลา้หลงั (laggards) เป็นผูย้ึดติดกบัจารีต
ประเพณี คนกลุ่มนีเต็มไปดว้ยขอ้สงสัยต่อการเปลียนแปลงและจะยอมรับนวตักรรมเมือผลิตภณัฑ์
นนัเป็นทียอมรับทวัไป 

  การจดัประเภทผูย้อมรับนวตักรรมนีทาํให้กิจการทราบว่าควรทาํวิจยัลกัษณะของ
กลุ่มผูบุ้กเบิกและกลุ่มผูล้าํสมยัและควรจะใช้ความพยายามทางการตลาดโดยตรงสู่คนกลุ่มนี  
โดยทวัไปผูบุ้กเบิกมกัจะมีอายุนอ้ยกวา่ การศึกษาดีกวา่ และรายไดสู้งกว่ากลุ่มผูต้ามสมยัและกลุ่ม
ลา้หลงั กลุ่มนีจะยอมรับสิงทีไม่คุน้เคยไดม้ากกวา่โดยอาศยัค่านิยมและดุลพินิจส่วนตวั มีความเต็ม
ใจทีจะรับความเสียงมากกวา่ มีความภกัดีต่อตราผลิตภณัฑ์นอ้ยกวา่และชอบทีจะไดป้ระโยชน์จาก
การส่งเสริมการตลาด เช่น ส่วนลดคูปองหรือแสตมป์การคา้ 
 6.6 อิทธิพลของลกัษณะของผลิตภณัฑที์มีต่ออตัราการยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่ 
  ลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่จะมีผลต่ออัตราการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่นัน บาง
ผลิตภณัฑ์เป็นทียอมรับในเวลาเพียงชัวขา้มคืน เช่น ตุ๊กตาบาบีส์ ในขณะทีผลิตภณัฑ์อืนใช้เวลา
ยาวนานกว่าจะเป็นทียอมรับ เช่น โทรทศัน์ทีมีความละเอียดของภาพสูง (high-density television-

HDTV) ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ทีมีความสําคญัต่ออตัราการยอมรับนวตักรรมมีอยู ่  ประการ ซึงจะ
เห็นไดจ้ากลกัษณะของโทรทศัน์ HDTV ดงันี 

  6.6.1 ประโยชน์ทีเหนือกวา่ (relative advantage) หมายถึง ระดบัความเหนือกวา่ของ
นวตักรรมทีปรากฏในผลิตภณัฑ์  ยิงมีการรับรู้ถึงประโยชน์ทีเหนือกว่าของการใช้ HDTV มาก
เท่าใด  ไม่วา่จะเป็นเรืองคุณภาพของภาพและความง่ายในการชม  การยอมรับผลิตภณัฑ์ HDTV ก็
จะเร็วขึนเท่านนั 

  6.6.2 ความสอดคลอ้ง (compatibility) หมายถึง ระดบัความสอดคลอ้งของนวตักรรม
ต่อค่านิยมและประสบการณ์ของลูกคา้ทีมีศกัยภาพ ตวัอย่างเช่น โทรทศัน์ HDTV สอดคล้องกบั
รูปแบบการดาํเนินชีวิตของคนในชนัสังคมระดบักลางอยา่งสูง อยา่งไรก็ตามรายการโทรทศัน์และ
ระบบการกระจายภาพและเสียงยงัไม่สอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคปัจจุบนันกั 
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  6.6.3 ความซับซ้อน  (complexity) หมายถึง  ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ
นวตักรรมหรือการใช้ HDTV ไม่ซบัซ้อนมากนกั  ทาํให้เวลาในการเจาะตลาดในอเมริกาน้อยกว่า
นวตักรรมอืนทีมีความซบัซอ้นมากกวา่ 
  6.6.4 ความสามารถแบ่งขายได้ (divisibility) หมายถึง ระดบัของนวตักรรมที
สามารถให้ทดลองคุณสมบติัเบืองต้นภายใต้ขอบเขตทีจาํกัด HDTV มีราคาค่อนข้างแพง  แต่
ผูบ้ริโภคสามารถเช่าโทรทศัน์พร้อมรับทางเลือกในการซือโทรทศัน์ภายหลงั  ซึงจะทาํให้อตัราการ
ยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่เพิมขึนได ้

  6.6.5 ความสามารถในการสือสาร (communicability) หมายถึง ระดบัของผลจากการ
ใช้นวตักรรมซึงผูอื้นสามารถสังเกตหรือบรรยายลักษณะได้ การให้ยืม HDTV เพือสาธิตหรือ
อธิบายถึงโทรทศัน์ ทาํใหก้ารสือสารแพร่กระจายไปยงัผูบ้ริโภคไดเ้ร็วขึน 

  ลกัษณะอืนทีมีอิทธิพลต่ออตัราการยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ เช่น ตน้ทุนเริมตน้และ
ตน้ทุนต่อเนือง ความเสียงและความไม่แน่นอนและการยอมรับของสังคม นกัการตลาดตอ้งทาํวิจยั
ปัจจยัทงัหมดเมือมีการพฒันาผลิตภณัฑห์รือทาํแผนการตลาดใหม่ 
 6.7 พฤติกรรมผูบ้ริโภคขา้มเขตแดนระหวา่งประเทศ 

  การทาํความเขา้ใจพฤติกรรรมผูบ้ริโภคเป็นเรืองทียากสําหรับกิจการทีทาํการตลาด
ในประเทศเดียว อย่างไรก็ตามกิจการทีดาํเนินธุรกิจในหลายประเทศก็มีความหวาดกลวัต่อการทาํ
ความเขา้ใจและการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเช่นกนั ถึงแมว้า่ผูบ้ริโภคในประเทศต่างๆ 
อาจจะมีลกัษณะบางอยา่งเหมือนกนั แต่ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมกัจะแตกต่าง
กนัอยา่งมาก นกัการตลาดระหวา่งประเทศตอ้งเขา้ใจถึงความแตกต่างเหล่านี รวมทงัปรับผลิตภณัฑ์
และแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งตามความตอ้งการ 

  บางครังความแตกต่างสามารถเห็นไดอ้ย่างชดัเจน เช่น ในอเมริกาคนส่วนใหญ่จะ
ทานอาหารเชา้จากธญัพืช บริษทัเคลล็อค มุ่งการตลาดของบริษทัโดยจูงใจให้ผูบ้ริโภคเลือกตราเคล
ล็อคมากกวา่ตราของคู่แข่ง แต่ในประเทศฝรังเศสประชาชนส่วนใหญ่ชอบทานขนมปังครัวซองต์
และกาแฟหรือไม่ทานอาหารเชา้ บริษทัเคลล็อคไดท้าํโฆษณาเพือทาํใหค้นหนัมาทานอาหารเชา้จาก
ธญัพืชเป็นอาหารเชา้ ทีกล่องบรรจุภณัฑจ์ะมีคาํแนะนาํการเตรียมอาหารเชา้จากธญัพืชทีละขนัตอน  
ส่วนชาวอินเดียมกัจะทานอาหารเช้าเป็นอาหารมือหนักหรือไม่ก็ไม่ทานเลย การโฆษณาของ
บริษัทเคลล็อคพยายามทําให้ผูซื้อเปลียนมาควบคุมอาหาร โดยทานอาหารเช้าเล็กน้อยแต่มี
สารอาหารมากกวา่ 
  การเข้าใจผูบ้ริโภคแต่ละประเทศมกัเป็นเรืองทีเขา้ใจยาก ซึงอาจะเป็นผลมาจาก
ความแตกต่างทางร่างกายและสภาพแวดลอ้มของผูบ้ริโภค ตวัอย่างเช่น บริษทั เรมมิงตนัไดผ้ลิต
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เครืองโกนหนวดไฟฟ้าขนาดเล็กลงเพือให้เหมาะสมกบัมือของผูบ้ริโภคชาวญีปุ่นทีมีขนาดเล็ก  
และผลิตเครืองโกนหนวดแบบใชถ่้านแบตเตอรีสําหรับตลาดองักฤษ เพราะประเทศองักฤษมกัไม่
ค่อยมีทีเสียบไฟในห้องนํา  ความแตกต่างอืนอาจเกิดจากความแตกต่างของจารีตประเพณี  
ตวัอย่างเช่นในญีปุ่นถือวา่การถ่อมตวั กาคลอ้ยตามผูอื้นเป็นศีลธรรมอนัดี การระราน การพยายาม
ขายอยา่งหนกัถือเป็นการกระทาํทีกา้วร้าว ความลม้เหลวจากการไม่เขา้ใจถึงความแตกต่างของจารีต
ประเพณีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคจากประเทศหนึงต่อประเทศหนึงจะนาํมาซึงความหายนะสําหรับ
ผลิตภณัฑแ์ละแผนการตลาดระหวา่งประเทศได ้

  นกัการตลาดตอ้งพิจารณาถึงระดบัในการปรับเปลียนผลิตภณัฑ์และแผนการตลาด
ของกิจการเพือใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดทีแตกต่างกนั ใน
ดา้นหนึงนกัการตลาดอาจตอ้งการรักษามาตรฐานให้กบัสิงทีเสนอเพือให้การปฏิบติังานทาํไดง่้าย
ขึนและไดป้ระโยชน์จากการประหยดัตน้ทุน แต่ในทางกลบักนัการปรับเปลียนความพยายามทาง
การตลาดในแต่ละประเทศจะทาํใหผ้ลิตภณัฑแ์ละแผนการตลาดสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค
ท้องถินได้ดียิงขึน ทาํให้เกิดข้อโต้แยง้กันเกียวกับการทาํการตลาดระหว่างประเทศว่าควรจะ
ปรับเปลียนตามแต่ละประเทศหรือควรจะใชม้าตรฐานเดียวกนั 

 กล่าวโดยสรุป แนวความคิดเกียวกบัตนเอง หมายถึง ความคิดเห็นและความรู้สึกทีมี
ต่อตวัตนของเราเอง เนืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคของแต่ละคนแตกต่างกนั ขึนอยูก่บัสิงเร้าและ
สภาพแวดล้อม เป็นแนวความคิดทีความสําคญัในการประกอบการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ของ
ผูบ้ริโภค ทาํให้ผูว้ิจยัเขา้ถึงความเป็นตวัตนของแต่ละบุคคล และสาเหตุในการเลือกซือสินคา้มาก
ยงิขึน เพือใชใ้นการวเิคราะห์ความเป็นตวัตนของกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพ พริตตี 

 
7. ทฤษฎกีารสือสารภายในตนเอง (Intra Communication) 
 การสือสารภายในตนเอง (Intrapersonal communication) (บุษบา สุธีธร,2546: 318) 
หมายถึง การสือสารทีเกิดขึนภายในตนเองของบุคคลแต่ละคนเพือใหค้วามหมาย ตีความส่งต่างๆ ที
เป็นสิงเร้าทงัทีอยูภ่ายในตวับุคคลและสิงเร้าภายนอกตามประสบการณ์ทีแต่ละคนมีอยู ่
 การคิดการรับรู้ การวิเคราะห์ใคร่ครวญ การหาคาํตอบในเรือต่างๆ ให้กบัตนเอง นนัคือ 
การสือสารทีเกิดขึนกบัตนเอง ขอ้มูลต่างๆ เกียวกบัความเป็นตวัตนของแต่ละคนนนัส่วนหนึงเกิด
จากการสือสารภายในตนเอง 

 การเขา้รหสั การถอดรหสัสารในการสือสารภายในตวับุคคล จึงเกิดขึนภายในตวับุคคลผา่น
กระบวนการรับรู้วจันสาร หรือ อวจันสาร และการตีความตามประสบการณ์ของแต่ละคน การ
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สือสารภายในตวับุคคล จึงนบัเป็นการสือสารทีมีความสําคญัยิงเป็นจุดเริมตน้ของการสือสารระดบั
ต่างๆ 

 กล่าวโดยสรุป แนวความคิดเกียวกบัการสือสารภายในตนเอง ทาํให้ทราบวา่ การสือสารจะ
เกิดขึนตลอดเวลาโดยบุคคลไม่รู้ตวั อาจเกิดจากการเรียนรู้ เลียนแบบ จากสือทีพบเห็นอยู่จาก
ประสาทสัมผสัทงั 5 โดยผา่นประสบการณ์การเรียนรู้ หรือปัจจยัอืนทีแตกต่างกนั ทาํใหบุ้คคลมี 

การแสดงออกทีแตกต่างกนั และทาํให้บุคคลมีการแสดงออกทีแตกต่างกนั และทาํให้ผูว้ิจยัเขา้ใจ 
การตดัสินใจในเหตุการณ์ต่างๆ ทีแสดงออกมาเพือนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์ในงานวจิยั 

 
8. แนวความคิดการให้ของขวญั 
 8.1 สถานการณ์การให้ของขวญั (Gift-Giving Situation) (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543:178) 
การให้ของขวญัเป็นสถานการณ์พิเศษและถือเป็นกิจกรรมสําคญัอย่างหนึง ศาสตราจารย ์Russel 

Belk ของขวญัมีหนา้ที 4 ประการ คือ 

8.1.1 ของขวญัทาํหนา้ทีสัญลกัษณ์ในการสือสาร เมือเราใหข้องขวญั เรานาํข่าวสารใน
รูปของสัญลกัษณ์ไปใหผู้รั้บพร้อมกบัสินคา้ในรูปวตัถุ 

8.1.2 ของขวญัช่วยสร้างและรักษาความสัมพนัธ์ทางสังคม มีลกัษณะประหลาดติดอยู่
กบัการให้ของขวญัเป็นส่วนมาก คือการช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหนึงกบับุคคลอืน 
ของขวญัสะทอ้นใหเ้ห็นความสัมพนัธ์อนัสนิทสนมแนบแน่น 

8.1.3 การให้ของขวญัเป็นการให้คุณค่าทางเศรษฐกิจ ของขวญั หลายชินตอบสนอง
ความตอ้งการของผูรั้บเกียวกบัประโยชน์หรือหนา้ทีของสินคา้ 

8.1.4 การให้ของขวญัทาํหน้าทีอบรมให้รู้จกัระเบียบสังคม วิธีการให้ของขวญัอาจ
ส่งเสริมใหมี้พฤติกรรมทีดี เช่น ใหข้องขวญัผา่นซนัตาครอส 

 8.2 กระบวนการใหข้องขวญัของผูบ้ริโภค 

อาจพิจารณาไดเ้ป็น 5 ประการ (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543:180)  
8.2.1 การให้ของขวญัระหวา่งกลุ่ม (Intergroup Gifting) เป็นพฤติกรรมทีเกิดขึนเมือ

กลุ่มหนึงแลกเปลียนของขวญักบักลุ่มอืน เช่น ครอบครัวแลกเปลียนของขวญักนัหรือให้ของขวญั
กนั โดยปกติการตดัสินใจของครอบครัวแตกต่างจากการตดัสินใจของตวับุคคล ในทาํนองเดียวกนั
ของขวญัทีให้แก่ครอบครัวแตกต่างจากของตดัสินใจของตวับุคคล ในทาํนองเดียวกนัของขวญัที
ใหแ้ก่ครอบครัวก็คงแตกต่างไปจากของขวญัทีให้แก่สมาชิกแต่ละคนของครอบครัว เช่น ของขวญั
แต่งงาน (กรณีผูใ้ห้ไม่ใช้เงิน) ทีฝ่ายเจา้บ่าวและเจา้สาวมกัเป็นสินคา้ทีเอาไวใ้ช้ในครอบครัวใหม่
แทนทีจะเป็นของขวญัทีแต่ละฝ่ายจะใหเ้ป็นการส่วนตวั 
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8.2.2 การให้ของขวญัระหว่างประเภท (Intercategory Gifting) คือ การทีบุคคลให้
ของขวญัแก่กลุ่ม เช่น เพือนใหข้องขวญัวนัครบรอบแต่งงานของคู่สามีภรรยา หรือกลุ่มให้ของขวญั
แก่บุคคล ในกรณีดงักล่าวกลยุทธ์ในการเลือกของขวญัก็คือ “ร่วมกนัซือ” หรือ “ให้คนใดคนหนึง
เป็นตวัแทนซือ” กลยทุธ์ดงักล่าวมีประโยชน์ทีจะนาํไปใชก้บัสถานการณ์ทีมีความลาํบากใจกบัฝ่าย
ผูรั้บ กลยุทธ์นียงัใช้เพือลดพลงักดดนัของเวลาในการจบัจ่าย (มีเวลาน้อย) ของขวญัในระหว่าง
เทศกาลสาํคญั ตวัอยา่งเช่น ผูบ้ริโภคอาจเลือกซือของขวญัประเภท (Intercategory Gifting) แก่ลุงป้า 
5 คู่ ซึงเป็นการใชข้องขวญัระหวา่งประเภทบุคคลแทนทีจะซือของขวญัส่วนตวั 10 ชิน ให้ป้า 5 คน 
ลุง 5 คน ซึงเป็นการให้ของขวญัระหวา่งบุคคล (Intercategory Gifting) ให้กรณีนีผูบ้ริโภคเสียเวลา
นอ้ยลงเสียเงินนอ้ยลงและเสียความพยายามนอ้ยลงดว้ย 

8.2.3 การให้ของขวญัภายในกลุ่ม (Intragroup Gifting) ดูไดจ้ากความรู้สึกในใจว่า 
“เราใหสิ้งนีแก่พวกเราเอง” ซึงหมายถึง กลุ่มให้ของขวญัต่อตวัเองหรือต่อสมาชิก เช่น คู่สามีภรรยา
ทีทาํงานมีรายได ้ทงัคู่อาจเห็นวา่ตารางการทาํงาน “แน่นมาก” จนไม่มีเวลาให้แก่กนัมากนกั ดงันนั
ของขวญัสําหรับวนัครบรอบแต่งงานประจาํปี (“แก่เราทงัสอง”) ก็จดัได้ว่าเป็นตวัอย่างทีดีของ
ของขวญัภายในกลุ่มโดยจะช่วยแกปั้ญหาใหก้บัคู่สามีภรรยาทีไม่ค่อยมีเวลาจะร่วมกิจกรรมกนั 

8.2.4 การใหข้องขวญัระหวา่งบุคคล (Interpersonal Gifting) เกิดขึนระหวา่งบุคคล คือ 
ผูใ้ห้ของขวญัและผูรั้บของขวญั ของขวญัระหว่างบุคคลแสดงความ “ความใกล้ชิด” และให้
ติดต่อสือสารวา่ผูใ้หรู้้และเขา้ใจรับ และก็เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทงัสองฝ่าย 

 8.3 การใหข้องขวญัตนเอง (Interpersonal Gifting) 
(อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543:180-181) บางครังเรียกกนัวา่ Monadic giving เกิดขึนเมือผู ้

ให้กบัผูรั้บเป็นบุคคลเดียวกนัเป็นเรืองของจิตใจหรือความนึกคิด ถา้เราซือ “ของทีเราตอ้งการ” เรา
เรียนมนัว่าซือ แต่ถ้าเรามองถึงการซือดังกล่าวเป็นของขวญัให้แก่ตัวเราเองการซือดังกล่าวก็
กลายเป็นบางสิงบางอยา่งทีมีความพิเศษ มีความหมายพิเศษ ผูบ้ริโภคอาจจดัหา Self-gifts คือสินคา้
เช่น เสือผา้ คอมพิวเตอร์ เครืองประดบั บริการ หรือประสบการณ์ (แลกเปลียนวฒันธรรมกบัเพือน) 
มาให้กบัตนเองไดใ้นเหตุการณ์ต่างๆ และการจูงใจอาจนาํผูบ้ริโภคไปสู่พฤติกรรมการให้ของขวญั
แก่ตนเอง อาจหมายถึงสิงต่อไปนี  
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  เหตุการณ์และการจูงใจเพือพฤติกรรมการใหข้องขวญัตนเอง 

 

เหตุการณ์ การจูงใจ 

ความสาํเร็จส่วนตวั การใหร้างวลัแก่ตนเอง 

วนัหยดุ ทาํตวัเองใหรื้นเริง 

เครียด ตอบสนองความตอ้งการ 

ไดรั้บเงินพิเศษ ฉลอง 

ไม่ไดซื้อใหต้วัเองมานานแลว้ รักษาความรู้สึกทีดีไว ้

 

 กล่าวโดยสรุป การให้ของขวญัเป็นสถานการณ์พิเศษและถือเป็นกิจกรรมสําคญัอยา่งหนึง  
ของขวญัทาํหนา้ทีเป็นสัญลกัษณ์ในการสือสารช่วยสร้างและรักษาความสัมพนัธ์ทางสังคม เป็นการ
ให้คุณค่าทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ ทงัการให้ในแต่ละกลุ่ม ประเภท และแต่ละบุคคล การให้ของขวญั
ตนเองถือว่าเป็นหนึงในการให้ระหว่างบุคคลทีผูใ้ห้กบัผูรั้บเป็นคนเดียวกนั ทาํให้ผูว้ิจยัเขา้ใจถึง
สถานการณ์และประเภทของการให้รวมทงัเหตุการณ์และการจูงใจทีทาํให้เกิดพฤติกรรมการซือ
ของขวญัให้ตนเอง เพือทําให้รู้และเข้าใจถึงเหตุผลของการให้ของขวัญ ความหมาย  และ
กระบวนการใหข้องขวญัแก่ตนเองของกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพ พริตตี 

 
. แนวคิดเกยีวกบัเพศสภาพ 

 .   ภาพลกัษณ์ชายรักชาย 

ชายรักชาย (เกย)์ ในสายตาของบุคคลต่างๆ มีความซบัซอ้นหลากหลายแง่มุม เพราการ
บอกวา่ใครเป็น เกย ์บา้งนนั มีความคิดเห็นทีหลากหลาย รวมทงัมีคาํเรียกเกยอ์อกเป็นคาํต่างๆ เช่น 
เรียกตามการแสดงออกภายนอกวา่ ตุด๊แต๋ว แอบจิต สาวประเภทสอง ผูช้ายนะยะ หรืออาจเรียกตาม
การแสดงพฤติกรรมทางเพศ เช่น เกยคิ์ง เกยค์วีน รวมทงัมีเอกลกัษณ์ทีซบัซ้อนกนั กบัคาํวา่รักร่วม
เพศ (Homosexual) คาํจาํกดัความของคาํว่าเกยแ์ละคาํทีมีความหมายใกลเ้คียงกนักบัคาํว่าเกยจึ์ง
คลุมเครือ และซ้อนทบักันไปมา เช่น เกย  ์(Gay) เป็นคาํทีเรียกผูช้ายทีพึงพอใจกนั รักใคร่และมี
เพศสัมพนัธ์กบัผูช้ายทีชอบแต่งตวัหรือแสดงออกคลา้ยผูห้ญิง (สิงหนาท อุสาโท, : 25) หนงัสือ
แกะกล่องเกยที์เขียนโดย นที ธีระโรจนพงษ ์ไดแ้ยกประเภทของผูช้ายไทยและอธิบายคาํวา่ เกย ์ซึง
ไดมี้การขยายความเกยอ์อกเป็น  ประเภท คือ เกยคิ์งเกยค์วีน และเกยค์วิง ซึงถือเป็นการบญัญติัคาํ
วา่ “เกยค์วงิ” ออกสู่สายตาประชาชนเป็นครังแรก (นที ธีระโรจนพงษ,์ : - ) ซึงในภาพรวม
ทีเกียวกบัเกยใ์นสังคมไทยในปัจจุบนัมกัจะทาํให้คาํจาํกดัความของคาํวา่เกยก์บัฝ่ายชายเท่ากนั ซึง
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ต่างจากประเทศแถบตะวนัตกทีจะหมายความรวมทงัเกยเ์พศชายและเพศหญิงทีเรียกกนัว่า Gay 

man และ Gay women เป็นตน้ เกยใ์นความหมายของสังคมไทย คือ ผูช้ายทีมีความพึงพอใจใน
บุคคลทีเป็นเพศชายด้วยกนัโดยยงัมีร่างกายและการแต่งกายแบบผูช้าย นอกจากนนั นที ธีรโรจ
นพงษ์ ยงัคงสร้างทฤษฎีเกยข์องนทีขึนเพือให้ครอบคลุมพฤติกรรมทีหลากหลายของเกยส์ังคม
ปัจจุบนัดงันี 

เมือครังผูเ้ขียน ทาํงานในเรืองการรณรงค์ต่อตา้นด้านโรคเอดส์ ได้ทาํการวิเคราะห์
พฤติกรรมชาวเกย์อย่างหลากหลายและละเอียดอ่อนพอสมควรได้ข้อสรุปออกมาว่า ความ
หลากหลายของผูช้ายชาวเกยน์นัมีมากมาย และยากยิงนกัทีจะจาํแนกแยกแยะว่าใครเป็นอย่างไร 
และทีสําคญัเกยห์ลายคนมีการเปลียนแลปงพฤติกรรมทงับุคลิกภาพภายนอก การแต่งกาย รวมไป
ถึงพฤติกรรมบนเตียงไดอ้ยา่งน่าประหลาดใจ ดงันนั การจาํแนกแยกแยะจึงเป็นความยุง่ยากไม่นอ้ย 
แต่ดว้ยทีงานต่อตา้นโรคเอดส์เป็นเป็นเรืองการเรียนรู้ในเรืองพฤติกรรมเป็นสําคญั การเขา้ไปตก
ผลึกทางความคิด ในเรืองราวเหล่านีจึงเกิดขึนและไดข้อ้สรุปทีคิดวา่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อความ
เขา้ใจของผูอ่้านโดยรวมไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม จึงไดจ้าํแนกเกยอ์อกเป็น  ระดบั ดงันี  

ระดบัที  ดูจากบุคลิกภายนอก ขอแยกออกเป็น A B C  

A แทนบุคลิกแบบแข็งกร้าว การแต่งเนือแต่งตวั การพูดจา เป็นแบบทีอธิบายไวใ้น
แบบขวัที 1 เกยคิ์ง 

B แทนบุคลิกแบบไม่แขง็ ไม่อ่อนเกินไป เป็นแบบกลางๆ มีลกัษณะทีเป็นแบบขวัที 3 

เกยค์วงิ 

C แทนบุคลิกแบบหวานๆ ออกอาการกระตุง้กระติงพองามถึงเกินงาม มีลกัษณะทีเป็น
ขวัที 2 เกยค์วนี  

ระดบัที 2 ยดึถือเอาเรืองของการชอบปฏิบติัทางเพศ ขอแยกเป็น a b c  

a แทนพฤติกรรมทางเพศแบบเป็นฝ่ายสามี หรือเรียกง่ายๆวา่ฝ่ายรุก 

b แทนพฤติกรรมทางเพศแบบเป็นทงัสองฝ่าย เป็นไดท้งั สามี และ ภรรยา เรียกง่ายวา่
ทงัรุกทงัรับ 

c แทนพฤติกรรมทางเพศแบบเป็นฝ่ายภรรยา หรือเรียกง่ายๆวา่ ฝ่ายรับ เมือไดข้องมูล
ดงักล่าวแลว้ก็นาํเอาทงัสองระดบัมาจาํคู่กนัเช่น 

เกยส์มชาย มีบุคคลิคภายนอกแบบแกร่งๆ เป็นเกยคิ์ง แต่มีพฤติกรรมทางเพศเป็นได้
ทงั 2 แบบ เราจึงเรียกวา่ เกยป์ระเภท Ab 

เกย์สมศักดิ  มีบุคลิคภายนอกเป็นแบบไม่แข็งไม่อ่อนเกินไปเป็นเกย์ควิงแต่มี
พฤติกรรมบนเตียงเป็นฝ่ายรับ เราเรียกวา่เกยป์ระเภท Bc 
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เกย์สมควร มีบุคลิกภายนอกแบบอ่อนละมุน หวานอมเปรียวเป็นเกย์ควีน แต่มี
พฤติกรรมบนเตียงเป็นฝ่ายรุก เราเรียกวา่เกยป์ระเภท Ca 

เกยส์มนึก มีบุคลิกภายนอกเป็นแบบเกย์ควีนและมีพฤติกรรมบนเตียงแบบฝ่ายรับ เรา
เรียกวา่เกยป์ระเภท Cc 

เกย์สมคิด มีบุคลิกภายนอกแบบเกยคิ์งและมีพฤติกรรมบนเตียงแบบบฝ่ายรุก เรา
เรียกวา่เกยป์ระเภท Aa 

การจาํแนกเกยอ์อกไดเ้ช่นนี น่าทีจะทาํให้เกิดความเขา้ใจไดอ้ยา่งละเอียดมากขึนและ
ในทีสุดเราก็จะไดป้ระเภทของเกยท์งัหมด มากขึนกวา่ 3 ขวั กลายเป็น 9 ประเภทดงันี 

Aa, Ba, Ca 

Ab, Bb, Cb 

Ac, Bc, Cc 

แต่อย่างทีกล่าวมาแล้วในขา้งต้นว่า ยงัมีขอ้ยกเวน้ของเกยบ์างคนทีเราไม่สามารถ
ครอบคลุมพวกเขา้ไดด้ว้ยทฤษฎีเหล่านี จึงถือเป็นเพียงรูปแบบของการทาํความเขา้ใจเป็นพืนฐาน
เบืองตน้ เพือตอบคาํถามอีกมากมาย 

 9.2 แนวคิดเรืองเพศสภาพ (Gender) 

 เพศสภาพนนัหมายถึงความเป็นตวัตนของบุคคลหรือเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมใน
ฐานะทีเป็นผูห้ญิงหรือผูช้าย  ในแต่ละสังคมจะมีการสอนความหมายของความเป็นผูห้ญิงหรือความ
เป็นผูช้ายเป็นการสอนบทบาททางเพศซึงในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกนั  เด็กจะเรียนรู้วา่ตนเอง
เป็นผูห้ญิง  หรือผูช้าย  และพยายามแสดงบทบาทให้สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมและเอกลกัษณ์ของตน
และจะเรียนรู้วา่พฤติกรรมใดถูกคาดหวงัใหเ้ป็นพฤติกรรมของผูห้ญิง  หรือเป็นพฤติกรรมของผูช้าย  
แมคโคบาย (Maccoby.  1987 : 227-239)  กล่าววา่เมือเราพูดถึงบุคคลในฐานะทีเป็นเพศหญิงหรือ
เพศชายเราหมายความถึงการแสดงลกัษณะทีบ่งชีความแตกต่างทางเพศ  การแสดงคุณค่าในบทบาท
ของผูห้ญิง  หรือผูช้าย  การแสดงลกัษณะทีดึงดูดความสนใจจากเพศตรงขา้ม  นกัสังคมวิทยาใชค้าํ
วา่เพศสภาพ (Gender)  ในความหมายทีกวา้งกวา่คาํวา่  เพศ (Sex) 

 ในสังคมตะวนัตกเพศสภาพเริมตน้เมือทารกผูห้ญิงถูกห่อดว้ยผา้สีชมพู  และผูช้ายถูกห่อ
ดว้ยผา้สีฟ้า  สีชมพูและสีฟ้าเป็นเครืองชีวดัอย่างแรกทีแสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกเพศสภาพออก
จากกนั  เด็กผูห้ญิงจะถูกให้เล่นตุ๊กตา  เล่นการทาํอาหาร  ในขณะทีเด็กผูช้ายจะเล่นของเล่นทีมี
โครงสร้าง  เช่น  การสร้างตึก  หรือของเล่นทีเกียวกบัสงคราม  เช่น  ทหาร  รถถงั  ในช่วงวยัรุ่น
เด็กชายจะใชเ้งินเพือซือเครืองเสียง  เครืองกีฬา  เด็กผูห้ญิงใชเ้งินเพือซือเครืองสาํอาง เป็นตน้ 
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 เพศสภาพถูกสร้างขึนมาจากกระบวนการขดัเกลาทางสังคมทาํให้ทงัหญิงและชายมี
บทบาท  ถูกคาดหวงัและมีพฤติกรรมทีเป็นเอกลกัษณ์ทางเพศของตนเอง  ในเรืองของเพศสภาพที
เกียวกบัเรืองความเป็นเพศ (Sexuality)  นภาภรณ์ (นภาภรณ์ หะวานนท,์ )  ไดก้ล่าววา่หมายถึง
ความรู้สึกและแรงกระตุน้ในเรืองเพศสภาพ  การตอบสนองในเรืองเพศ  และความสัมพนัธ์ทีหญิง
และชายมีต่อกัน  เพศสภาพเป็นสิงทีผ่านกระบวนการการขัดเกลาทางสังคมจากครอบครัว  
โรงเรียน  เพือน  สือต่าง ๆ 

 ในเรืองเอกลกัษณ์ของเพศสภาพ (Gender identity)  ซึงเป็นสิงทีสร้างขึนจากกฏเกณฑ์
ของสังคม  กระบวนการการตีความ  กระบวนการของการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  เอกลกัษณ์ทาง
เพศเป็นผลผลิต  ผลกระทบตลอดจนการให้ความหมายต่อสถานการณ์  กฏเกณฑ์ทางวฒันธรรม  
และเป็นกระบวนการทางสังคมทีทาํให้เกิดมาตรฐานของเพศสภาพ (Weigert. A.J;  Teitge. J.S. & 

Teitge. D.W, 1986)  เอกลกัษณ์ในเพศสภาพเป็นบทบาททีถูกคาดหวงัให้เป็นไปตามวิถีทางในการ
ปฏิบติัตามตาํแหน่งของสังคม  เอกลกัษณ์ของเพศสภาพจึงมีความหมายเช่นเดียวกบัการเป็นผูห้ญิง
หรือผูช้าย  เอกลกัษณ์เพศสภาพจึงเป็นมโนทศัน์ทีว่าเป็นกระบวนการรับรู้ตนเองในฐานะทีเป็น
ผูห้ญิงหรือผูช้ายตามมาตรฐานของความเป็นเพศ  โดยทัวไปแล้วเอกลักษณ์ของเพศสภาพมี
ความสัมพนัธ์กบัลกัษณะทางชีววิทยาทางเพศ  การพฒันาพุทธิภาวะ  การคาดหวงัทางสังคม  ทาง
วฒันธรรม  ปัจจยัของมิติทางวฒันธรรม  เช่น  วิถีประชาเป็นสิงทีสร้างแนวคิดในความเป็นเพศ
หญิงเพศชายโดยกระบวนการถ่ายทอดผ่าน  ภาษา  ศาสนา  ระบบการศึกษา  ซึงเป็นสิงทีมี
ความสําคญัในการสร้างเอกลกัษณ์เพศสภาพของบุคคลปัจจยัเหล่านีเป็นสิงทีสร้างความหมายใน
เรืองเพศซึงส่งผลต่อความเป็นเพศของบุคคล (Weitz, 1977)  
ความเป็นเพศ (Sexuality) หมายถึง ความรู้สึก  และแรงกระตุน้ในเรืองเพศหญิง  และชาย  การ
ตอบสนองในเรืองเพศ  ความสัมพนัธ์ทีหญิงและชายมีต่อกนั  เรืองทีเกียวกบัเพศไม่ว่าจะเป็นการ
รับรู้ของหญิงและชายในเรืองเพศ  เจตคติ  และพฤติกรรมทางเพศ  ทงัผูห้ญิงและผูช้ายจะเรียนรู้ใน
เรืองเกียวกบัเพศทีแตกต่างกนัจึงทาํให้มีการแสดงบทบาทในฐานะเพศตรงขา้มต่างกนั  มีความ
คาดหวงัในพฤติกรรมทางเพศต่างกนั  มีการแสดงพฤติกรรมทางเพศทีแตกต่างกนั  เรืองเพศเป็นสิง
ทีมีความหมายกวา้งโดยรวมถึงสิงทีเป็นค่านิยม  ทศันคติ  ความคิดทีเกียวกบัความรู้สึกทางเพศ  การ
ตอบสนองความตอ้งการทางเพศ  รวมถึงพฤติกรรมและความตอ้งการทางเพศ  (นภาภรณ์ หะวา
นนท,์  ) 
 ในมุมมองของนักคิดในแนวภาพสร้างพบว่าความเป็นเพศชายเป็นพฒันาการภายใต้
บริบททางวฒันธรรมไม่ใช่สิงทีติดตวัเรามาแต่กาํเนิด  สังคมมีกระบวนการในการสร้างความเป็น
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เพศชายโดยสังคมไดส้ร้างอุดมคติความเป็นเพศชายจากสิงทีเรียกว่า  วาทกรรมของความเป็นเพศ
ชาย  ซึงมีความแตกต่างกนั 
 โดยสรุปชายรักชายในสายตาบุคคลต่างๆมีความซับซ้อนหลากหลายแง่มุมเพราะการบอก
วา่ใครเป็นเกยบ์า้งนนัมีความเห็นทีหลากหลาย รวมทงัมีการเรียกเกยอ์อกเป็นคาํต่างๆ เช่น เรียกตาม
การแสดงออกภายนอกวา่ ตุด๊แต๋ว แอบจิต สาวประเภทสอง ผูช้ายนะยะ หรืออาจเรียกตามการแสดง
พฤติกรรมทางเพศ เช่น เกยคิ์ง เกยค์วีน เกยค์วิง การแสดงอตัลกัษณ์ทางเพศทงัทีเป็นไปโดยไม่มี
ความวติกกงัวลหรือความทุกขเ์พราะเป็นความรู้สึกทีตรงกบัความคาดหวงัของสังคม แต่การรู้สึกวา่
เป็นรักร่วมเพศเป็นสิงทีก่อให้เกิดความกงัวลโดยเฉพาะเมืออยูใ่นสังคมทีไม่ยอมรับ ทงัหมดจะทาํ
ใหผู้ว้จิยัเขา้ใจ ภาพลกัษณ์ และ อตัลกัษณ์ ของผูใ้หข้อ้มูลหลกั เพือประโยชน์ในการทาํวจิยัต่อไป 

 
. วจัิยทีเกยีวข้อง 

 กิงรัก องัคะวตั (2543) จากการวิจยัพบว่า กลุ่มชายรักชาย (เกย)์ เป็นสังคมย่อยทีมีความ
หลากหลายในรูปแบบการดาํเนินชีวิต ซึงมุมมองสําหรับทวัไปในอดีตมกัจะเป็นเชิงลบ แต่ปัจจุบนั
ไดรั้บการยอมรับของสังคมมากขึน ซึงผูว้ิจยัไดแ้บ่งรูปแบบการดาํเนินชีวิตของรูปแบบชายรักชาย
เป็น 6 รูปแบบ ดงันี รูปแบบ Homey gay lifestyle รูปแบบ Night going gay lifestyle รูปแบบ 
Obviously gay lifestyle รูปแบบ Trendy gay lifestyle รูปแบบ Conservative gay lifestyle และ
รูปแบบ Healthy gay lifestyle แต่ละรูปแบบการบริโภคมีรูปแบบทีคลา้ยคลึงกนั เนืองจากกลุ่มชาย
รักชาย (เกย)์ เป็นกลุ่มทีมีรายได้สูงเมือเทียบกบัชายแท ้ทาํให้กาํลงัซือสูงตามไปด้วย โดยเฉพาะ
สินคา้ประเภทแฟชัน เครืองสําอาง ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร บนัเทิง สือต่างๆ เป็นตน้ สินค้าและ
บริการทีกลุ่มชายรักชาย (เกย์) จะเน้นความคงทน สวยงาม และมีคุณภาพสูง โดยเฉพาะสินค้า 
แบรน์เนม เพราะกลุ่มชายรักชายให้ความสําคญักบัของทีใชห้รือให้กบับุคคลอืน จึงเป็นกลุ่มลูกคา้
เกิดใหม่ทีน่าสนใจและใหค้วามสาํคญัในการทาํการตลาดต่อไป 
 วฒิุพงศ ์คงทอง และคณะ ( ) จากกรณีศึกษาชายรักชายทีเป็นสมาชิกกลุ่มพลงัสีม่วงถึง
ความใกลชิ้ดกบัญาติทีเป็นผูห้ญิงและเพศวิถีวยัรุ่นชายรักชาย พบวา่วยัรุ่นชายรัดชายมีความใกลชิ้ด
กบัญาติทีเป็นผูห้ญิงอยูใ่นระดบัสูง ดา้นพฤติกรรมทางเพศ วยัรุ่นกลุ่มนีส่วนใหญ่เคยมีเพศสัมพนัธ์ 
และมีเฉพาะกบัเพศชาย โดยอายเุฉลียในการมีเพศสัมพนัธ์ครังแรก อยูที่  ปี (SD=1.9) อายุตาํสุด  
ปี อายสูุงสุด  ปี บุคคลทีมีเพศสัมพนัธ์ดว้ยกนัครังแรกกบักลุ่มชายรักชาย คือ เพือน คนรักหรือที
เรารู้จกักนัวา่ แฟน ดา้นสถานทีในการมีเพศสัมพนัธ์ครังแรกมีความหลากหลายอาทิ เช่น บา้นเพือน 
บา้นตนเอง ปัมนาํมนั โรงแรม และโรงเรียน เป็นตน้ สาเหตุในการมีเพศสัมพนัธ์ครังแรก คือ อยาก
ลอง อยากหาประสบการณ์ และ วยัรุ่นชายรักชายไม่ใชถุ้งยางอนามยัในการมีเพศสัมพนัธ์ครังแรก
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ร้อยละ  มีจาํนวนคู่นอนเฉลีย  คน ( SD=1.8 ) ดงันนักลุ่มชายรักชายเป็นกลุ่มทีมีการขยายตวัเป็น
จาํนวนมากในปัจจุบนั ความสัมพนัธ์ ความใกลชิ้ดและการเลียงดูของครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรม 
การศึกษาครังนีทาํใหรู้้แง่มุมต่างๆและพฤติกรรม ของกลุ่มชายรักชาย 

 บุรินทร์ นาคสิงห์ ( ) จากการศึกษาเรือง “เกย:์ กระบวนการพฒันาเอกลกัษณ์และวิถี
ชีวิตทางเพศ” มีวตัถุประสงคห์ลกั  ประการ คือ ( ) ศึกษากระบวนการทีนาํไปสู่การบ่งชีลกัษณะ
และการนิยามความหมายของการเป็นบุคคลผูรั้กเพศเดียวกนัใหก้บัตนเอง วา่บุคคลผูน้นัจะตอ้งผา่น
ขนัตอนทีต่อเนืองอย่างไรบา้ง ( ) ศึกษาบริบททางสังคมและประสบการณ์ทีสําคญัทีเกิดขึนในแต่
ละขนัตอนของกระบวนการทีมีอิทธิพลต่อการพฒันาเอกลกัษณ์เกย ์( ) ศึกษาวิถีชีวิตทางเพศ โดย
ศึกษาถึงความเชือมโยงหรือเงือนไขทีสําคญัระหว่างกระบวนการพฒันาเอกลกัษณ์กบัการใช้ชีวิต
ทางเพศภายใตโ้ลกของเกย ์การวเิคราะห์ขอ้มูลตามยดึกรอบแนวคิดทฤษฎีปฏิสังสรรคส์ัญลกัษณ์  
พบวา่กระบวนการพฒันาเอกลกัษณ์เกยจ์ะตอ้งผา่น  ขนัตอน ไดแ้ก่ 

                . ขนัตอนการเกิดความรู้สึกแตกต่างจากผูอื้น เป็นจุดเริมตน้ของการรับคาํนิยามผูรั้กเพศ
เดียวกนั โดยบุคคลจะรับรู้ว่าลกัษณะพฤติกรรมของเขาบางประการแตกต่างไปจากชายทวัไปใน
สังคม 

                . ขนัตอนการสงสัยและคิดว่าตนเอง “อาจจะ” เป็นผูรั้กเพศเดียวกัน ขนัตอนนีเป็น
ขนัตอนทีบุคคลเขา้สู่ภาวะของการสงสัยว่าตนเองอาจจะเป็นผูรั้กเพศเดียวกนัประเภทใดประเภท
หนึง แต่เขาไม่สามารถรับคาํนิยามเหล่านนัมาให้กบัตนเองได ้ทงันีเพราะบุคคลทวัไปมองว่า คาํ
นิยามดงักล่าววา่เป็นความผดิปกติหรือความเบียงเบนของสังคม  
                . ขนัตอนการยอมรับเอกลกัษณ์เกย  ์เป็นขนัตอนทีบุคคลรับเอาคาํนิยามเกยม์าให้กบั
เอกลกัษณ์แสดงตวัตน นอกจากนนัเขาจะทาํการเปิดเผยตวัตนในระดบัทีบุคคลภายนอก และใน
ระดบัชุมชนเกยย์อมรับได ้โดยชุมชนเกยจ์ะเป็นแหล่งสําคญัทีผูรั้กเพศเดียวกนัไดเ้รียนรู้ถึงการใช้
ชีวิตและกา้วเขา้สู่วฒันธรรมของชาวเกย ์ซึงพบวา่วิถีชีวิตส่วนหนึงจะตอ้งเกียวพนักบัวิถีชีวิตทาง
เพศ เนืองจากเป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการทางเพศทีมีต่อเพศเดียวกนั 

พิทกัษ์ ศิริวงศ์ (2543) จากการศึกษาความเขา้ใจเกียวกบัการเปลียนแปลงพฤติกรรมและ
จินตนาการของกลุ่มวยัรุ่นชาย พบว่า กลุ่มวยัรุ่นชายโดยไดศึ้กษาจากกลุ่มเด็กอาชีวะ (เด็กช่าง) มี
รูปแบบพฤติกรรมเป็นสามระดบั คือ ระดบัพืนฐาน ระดบักลาง และระดบัสูง ในแต่ละระดบัจะเริม
พฒันาความเป็นเด็กช่างออกมา โดยแสดงออกทางดา้นความรุนแรง ความมีเอกลกัษณ์ เพศ และ
ศกัดิศรี เพือให้ตนเองดูโดดเด่นไดรั้บการยอมรับจากเพือน รุ่นนอ้ง นกัเรียนต่างสถาบนั ปัจจยัทีมี
ผลกระทบมากทีสุดคือ เพือน เพราะเป็นกลุ่มบุคคลทีมีความใกลชิ้ด มีความสนิทสนมกนัมากกว่า
รุ่นพี รุ่นนอ้ง ทาํให้การดาํเนินชีวิตแบบเด็กช่างจะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัภายในกลุ่ม รองลงมาคือ 
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สิงแวดล้อม โดยกลุ่มเด็กช่างหากอยู่ในสิงแวดลอ้มทีเป็นเด็กเรียนก็จะมีพฤติกรรมทีไม่ก้าวร้าว 
รุนแรง ถึงแมว้า่ภายนอกอาจจะเป็นเด็กช่าง แต่มีความสนใจเรียน สุภาพ สะอาด และมกัจะตรงกนั
ขา้มกบัภาพลกัษณ์ของเด็กช่างทีสังคมภายนอกมองเสมอ ดงันนั ไม่วา่จะเพศชาย เพศหญิง หรือเพศ
ทีสาม ถา้เกิดจากการใหค้วามสนใจภายนอก จากเพือน จากสือ หรือจากความสนใจส่วนตวั ทีจะทาํ
ใหบุ้คคลนนัเปลียนแปลงไปตามสิงแวดลอ้มทีตนเองอยูเ่พือใหต้นเองอยูร่อด 
 กล่าวโดยสรุป  งานวิจัยทีเกียวข้อง  เป็นส่วนประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล  ด้าน
กระบวนการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภค ด้านรูปแบบการดาํเนินชีวิต ของกลุ่มชายรักชาย ทาํให้
ผูว้ิจยัเขา้ใจและสามารถนาํขอ้มูลทีไดจ้ากผลงานวิจยัมาเปรียบเทียบผลการศึกษาในครังนี วา่ความ
สอดคลอ้งหรือไม่อย่างไร เพือนาํไปขยายความหมายของผลการศึกษา เป็นประโยชน์ในการวิจยั
ต่อไป 
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บทท ี3 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 การวิจยัครังนีผูว้ิจยัใช้ระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ดว้ยวิธีวิทยาที
เรียกว่า การวิจัยแบบ ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) เป็นการวิจัย การศึกษาในด้าน
ปรากฏการณ์ในชีวิตทีบุคคลได้ประสบมา โดยมุ่งทาํความเขา้ใจความหมายประสบการณ์ชีวิตที
บุคคลนันประสบ ความหมายในปรากฏการณ์วิทยา หมายถึง ความหมายของทศันคติของผูที้ได้
ประสบกบัปรากฏการณ์นนั การวิจยัจะมุ่งพรรณนาสิงทีปรากฏ และทาํความเขา้ใจวา่ สิงทีปรากฏ
นนั มีความหมายอยา่งไรต่อผูที้ไดป้ระสบมนัเป็นสาํคญั (ชาย โพธิสิตา  : )   
 กระบวนการเก็บขอ้มูล และนาํมาเปรียบเทียมกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติ จนกระทงัผูว้ิจยั
มนัใจว่าขอ้มูลถึงจุดอิมตวั (Saturation) ทงัในแง่ของขอ้มูล มโนทศัน์ และทฤษฏี และเมือถึงจุด
อิมตวั ผูว้จิยัจึงหยดุการเก็บขอ้มูล และเริมขนัตอนต่อไปในกระบวนการวจิยั คือ การหาขอ้สรุปหรือ
คาํอธิบายเชิงทฤษฏีของการใหค้วามหมายและทีมาของการให้รางวลัแก่ตนเอง ของกลุ่มชายรักชาย 
ทีประกอบอาชีพ พริตตี โดยมีรายละเอียดการวจิยั ดงันี 

 
1. ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพ พริตตี วยัทาํงาน เนืองจากปัจจุบนั
กลุ่มชายรักชาย (Mala Homosexual) (วิถีชีวิตเกยเ์มืองกรุง, 2554) ไดข้ยายตวัเพิมมากขึนจนเป็น
กลุ่มสังคมยอ่ยทีมีขนาดใหญ่ พบเห็นไดจ้ากสังคมรอบขา้ง เป็นภาพสะทอ้นหนึงของสังคม ทีมิอาจ
ปิดบงัได ้นอกเหนือจากบทบาททางเพศทีแตกต่าง อีกทงักลุ่มชายรักชายยงัมีกิจกรรม มีรูปแบบการ
ดาํเนินชีวิต มีพฤติกรรมการซือทีน่าศึกษา เพราะมีขนาดใหญ่พอทีจะเกิดเป็นตลาดได ้โดยเฉพาะ
อย่างยิงในยุคการทําตลาดแบบ  เฉพาะก ลุ่ม  ที มุ่ ง เน้นก ลุ่มเ ป้ าหมาย เฉพาะก ลุ่ม 
(www.kku.ac.th/เดือน ส.ค.2542) นอกจากนีกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพพริตตี สามารถหา
เงินเดือนไดป้ระมาณ 30,000-40,000 บาทต่อเดือน (นายศกัยพ์ล ชุนประเสริฐดี,บทสัมภาษณ์จาก 
www.manager.co.th, 15 เม.ย.2555) ถือไดว้า่มีอาชีพทีมนัคงและมีรายไดโ้ดยเฉลียสูงกวา่ผูช้ายแท ้
และการเจาะตลาดกลุ่มเกยจ์ะเห็นผลไดช้ดัเจนกวา่ (ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2555) ดงันนั
ผูว้ิจยัจึงเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจากกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพ พริตตี วยัทาํงานทีมีพฤติกรรม
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การแต่งตวัเป็นชาย ช่วงอาย ุ23-43 ปี ยอมรับในตวัเอง เปิดเผยต่อสังคม และให้ความร่วมมือในการ
สัมภาษณ์ โดยใชก้ารเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกัแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) 
 
2. ขนัตอนการวจัิย 
 2.1 ค้นควา้และรวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องกับหัวข้อทีจะวิจยั เพือนําเสนอต่ออาจารย์ที
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 2.2 กาํหนดทีมาและความสําคญัของปัญหา วตัถุประสงค ์คาํถามในการวิจยั ขอบเขตการ
วจิยั และประโยชน์ทีคาดวา่จะไดรั้บ 

 2.3 ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฏีสาํคญัทีเกียวขอ้งกบัหวัขอ้ทีทาํวจิยั 

 2.4 จดัทาํกรอบแนวคาํถามวจิยั ในการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัของการวจิยั 

 2.5 เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ทีใชใ้นการสัมภาษณ์ เช่น เครืองบนัทึกเสียง สมุดบนัทึก ปากกา 
 2.6 สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล 

 2.7 รวบรวมขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ถอดเทปสัมภาษณ์ และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลไป
พร้อมๆ กบัการรวบรวมขอ้มูล กระบวนการเก็บขอ้มูล และปรับสมมติฐานชวัคราว โดยจะดาํเนิน
สลบักนัไป จนกระทงัถึงจุดอิมตวั  (Saturation) ทงัในแง่ของขอ้มูล มโนทศัน์ และทฤษฏี 

 2.8 หาขอ้สรุปเชิงทฤษฏีทีเป็นคาํอธิบาย การให้ความหมายและทีมาของการให้รางวลัแก่
ตนเอง ของกลุ่มชายรักชาย ทีประกอบอาชีพ พริตตี 

 2.9 จดัทาํรูปเล่มวทิยานิพนธ์ 

 
3. วธีิการวจัิย 

 การศึกษาครังนีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ดว้ยวิธีการคน้หาขอ้มูล
จากเอกสาร บทความ งานวิจยั ทีเกียวขอ้งกบัหวัขอ้วิจยั และการสัมภาษณ์จากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
โดยมีเครืองมือในการวจิยัประกอบดว้ย 

 3.1 ผูว้ิจยัเองนบัเป็นเครืองมือสําคญัทีสุด เพราะการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการสัมผสักบัผูใ้ห้
ขอ้มูลโดยตรง ดงันนัผูว้จิยัจึงตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อมก่อนลงพืนทีเก็บขอ้มูล 

 3.2 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัหัวขอ้ทีทาํการวิจยั ทฤษฏีความตอ้งการ 
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ปัจจยัทีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ แนวคิดการให้ของขวญั 
แนวคิดเรืองเพศสภาพ แนวคิดเกียวกบัชายรักชาย เป็นตน้ เพือใหเ้กิดความรู้และแนวคิดในการวจิยั 
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 3.3 ศึกษาคุณลกัษณะทีสําคญัของการเป็นนกัวิจยัคุณภาพ โดยการศึกษาคน้ควา้ ระเบียบ
วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ เอกสาร ตาํรา และงานวิจยัเชิงคุณภาพ พร้อมรับคาํชีแนะแนวทางจาก
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 3.4 เตรียมอุปกรณ์บนัทึกเสียง เพือใชบ้นัทึกขอ้มูลระหว่างการสัมภาษณ์ระดบัเชิงลึก เพือ
ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล และตรวจสอบความคลาดเคลือนของขอ้มูล 

 3.5 กรอบแนวคาํถามในการสัมภาษณ์ เป็นคาํถามแบบปลายเปิด เริมจากคาํถามในเรือง
ทวัๆ ไป แลว้จึงเริมเขา้สู่ประเด็นทีสนใจศึกษา เพือใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกมากขึน 

 3.6 เครืองมือทีช่วยจดบนัทึก คือ สมุดจดบนัทึก และปากกา สําหรับจดบนัทึกขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์ สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมผูใ้หข้อ้มูล 

 3.7 จริยธรรมในงานวิจยั ผูว้ิจยัไม่สามารถเปิดเผยชือบุคคลทีให้ขอ้มูลหลกั โดยเสนอเป็น
นามสมมุติ 

 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูลเอกสาร และการรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยมีรายละเอียดดงันี 

 4.1 ข้อมูลทุติยภูมิ การศึกษาครังนี เป็นการศึกษาค้นควา้จากหนังสือ เอกสาร งานวิจยั 
บทความ ตาํราทีเกียวขอ้งกบักระบวนการให้ความหมายและทีมาของการให้รางวลัแก่ตนเอง ปัจจยั
ทีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ ส่วนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ และแนวคิดอืน เพือเป็น
ขอ้มูลเบืองตน้ และเพือความเขา้ใจในการศึกษาวจิยัในขนัแรก 

 4.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ ขอ้มูลหลกัมาจากการเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูล
กระบวนการให้ความหมายและทีมาของการให้รางวลัแก่ตนเอง ของกลุ่มชายรักชาย ทีประกอบ
อาชีพพริตตี สัมภาษณ์โดยการพดูคุย บนัทึกเสียง จดบนัทึก ลกัษณะการสัมภาษณ์ (Interview) ทีใช้
ศึกษานีผูว้จิยัไดแ้บ่งเป็น 2 แบบดงันี 

 4.2.1 สัมภาษณ์โดยไม่จาํกดัคาํตอบ เป็นวิธีการสัมภาษณ์โดยให้ผูต้อบแสดงความ
คิดเห็นของตน ใชแ้บบสัมภาษณ์การพดูคุยกบักลุ่มชายรักชาย ทีประกอบอาชีพพริตตี ในเรืองทวัไป
ในชีวิตประจาํวนัเกียวกับทศันคติ การให้ความหมาย และทีมาของการให้รางวลัแก่ตนเองใน
รูปแบบต่างๆ จากนนัเริมเขา้สู่ประเด็นทีสนใจศึกษา เช่น ทาํไมถึงให้รางวลัตนเอง จุดเริมตน้ของ
การให้รางวลัของตนเองเป็นอย่างไร การหาขอ้มูลของสิงทีตอ้งการซือ แรงจูงใจในการซือสินคา้ 
และการบริการ เป็นตน้ 

 4.2.2 สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) การศึกษาใชแ้บบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง (Information interview) โดยใช้คาํถามในลกัษณะ “ตะล่อม” (Probe) เพือให้ได้ขอ้มูล
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อย่างละเอียดถีถ้วน และเจาะลึกถึงความเป็นตวัตนในแต่ละบุคคลทีอาจแตกต่างกนัในกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั 

 4.2.3 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) ผูว้ิจยัจะเขา้ไปมีส่วนร่วม
พูดคุยกบัสมาชิกในกลุ่ม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพพริตตีได้
แสดงออก เพือใหท้ราบถึงขอ้มูลเชิงลึก และถูกตอ้งกวา่การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 

 4.2.4 การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non participant observation) เป็นการสังเกต 
โดยผูว้ิจยัไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม และสังเกต โดยทีไม่ให้กลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพ 
พริตตีรู้ตวั ซึงเป็นพฤติกรรมทวัไป เช่น การแต่งกาย กริยา บุคลิกการสนทนา เป็นตน้ 

 
5. การตรวจสอบความน่าเชือถือของข้อมูล 
 การตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมูลการวิจยั เพือสร้างความน่าเชือถือ โดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบภายนอก ทีเรียกว่าตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) (Denzin, 1970) โดย
ผู ้วิจัยจะใช้การเปรียบเทียบจากมุมมอง 2 ด้าน คือ การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล ( Data 

Triangulation) ซึงเป็นการตรวจสอบข้อมูลทีได้มาจากแหล่งต่างๆ ว่าเหมือนกันหรือไม่ ถ้าทุก
แหล่งขอ้มูลพบวา่ไดข้อ้มูลเหมือนกนั แสดงวา่ขอ้มูลทีผูว้จิยัไดม้ามีความถูกตอ้ง และการตรวจสอบ
สามเส้าดา้นทฤษฏี (Theory Triangulation) โดยตรวจสอบวา่ถา้มีการใช้ทฤษฏีทีหลากหลายแลว้ 
ขอ้มูลทีไดม้าเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ ถา้ผูว้ิจยัพบวา่ไม่วา่จะนาํทฤษฏีใดมาใช ้ไดข้อ้ตน้
พบทีเหมือนกนั แสดงวา่ขอ้มูลทีผูว้จิยัไดม้ามีความถูกตอ้ง เทียงตรง และน่าเชือถือ 

 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ทีนาํมาใชใ้นการศึกษาครังนี เป็นการวิจยัทีเนน้การตีความ ผลของการตีความ 
คือข้อสรุปเชิงแนวคิดทฤษฏี ซึงมีลักษณะเป็นนามธรรม และมีฐานมาจากข้อมูลโดยตรง โดย
เริมตน้จากการรวบรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์ระดบัลึก (In-depth interview) ร่วมกบัการสังเกตทงั
แบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม เมือสินสุดการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัได้ทาํการถอดเทปทนัที เพือนาํ
ขอ้มูลมาตีความ ศึกษา และวเิคราะห์ โดยกาํหนดเป็นมโนทศัน์ จากนนัจึงทาํการเชือมโยงมโนทศัน์
ต่างๆ ตามทีปรากฏในขอ้มูลทีไดจ้าการสัมภาษณ์ คาํตอบทีไดจ้ะถูกนาํมากาํหนดเป็นมโนทศัน์ และ
ผา่นกระบวนการเชือมโยง มีลกัษณะเป็นขอ้สรุปเชิงทฤษฏี และทาํหน้าทีเป็นสมมติฐานชวัคราว 
(Temporary Hypothesis) สมมติฐานนีผูว้ิจยัจกันาํไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัในการวิจยัรายต่อๆ ไป หลงัจากนนัจึงนาํคาํตอบทีไดม้าศึกษาความเหมือน และความ
แตกต่างของขอ้มูล เพือนาํมาจดัว่าขอ้มูลอยู่ในมโนทศัน์กลุ่มใด รวมทงัผูว้ิจยัตอ้งใช้ความไวต่อ



53 
 

ทฤษฏี (Theoretical Sensitivity) เพือช่วยในการเชือมโยงมโนทศัน์ และทาํให้ทราบว่าผูว้ิจยัยงั
ตอ้งการข้อมูลใดอีก และสามารถเก็บข้อมูลได้จากทีไหน ความไวต่อทฤษฏีจะตอ้งมีอยู่ในทุก
ขนัตอนของการวิจยั ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตวัอย่างทฤษฏี (Theoretical Sampling) การสร้างมโน
ทัศ น์ เ ชิ งทฤษฏี  ( Theoretical Coding)  รวมทัง ก า รส ร้า งข้อส รุป เ ชิ งทฤษ ฏี  ( Theoretical 
Generalization) (Glaser and Stranss, 1967) และหากพบมโนทศัน์ใหม่เกิดขึนก็จะกาํหนดเป็นอีก
มโนทศัน์ จนกระทงัถึงจุดอิมตวั (Saturation) ทงัในแง่ของข้อมูล มโนทศัน์ และทฤษฏี เพือหา
ขอ้สรุปหรือคาํอธิบายเชิงทฤษฏีของประเด็นทีศึกษา 
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บทท ี4 
 

ผลการศึกษา 
 

การวิจยัเรือง การให้รางวลัแก่ตนเองของกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพ “พริตตี” ให้
ระเบียบวิจัย เชิงคุณภาพ  (Qualitative Methodology)  ด้วยวิธีวิทยา  ปรากฏการณ์วิทยา 
(Phenomenology) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจาํนวน 17 คน ใน
กรุงเทพมหานคร ทีแต่งกายเป็นหญิงประกอบอาชีพ พริตตี ทีให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ โดย
ใช้วิธีเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลักแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ในการแนะนําผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคน
ต่อๆไป จนกระทงัขอ้มูลอิมตวั ผูว้จิยัมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาวา่ กระบวนการให้รางวลัแก่ตนเองของ
กลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพ  พริตตี มีกระบวนการเริมต้นจนกระทังสินสุดอย่างไร มี
สถานการณ์เหตุผล สิงกระตุน้ใดเขา้มาเกียวขอ้ง ทาํให้ตดัสินใจซือสินคา้ บริการ เพือให้ไดข้อ้มูล
สรุปทีอธิบายถึง ทีมาและความหมายของการให้รางวลัแก่ตนเอง ความแตกต่างในด้านคุณค่าใน
ของรางวลัทีใหก้บัตนเอง และทีไดจ้ากบุคคลอืน ของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

 

1. ความหมายของการให้รางวลัแก่ตนเองของกลุ่มชายรักชายทปีระกอบอาชีพ พริตตี 
 จากการวจิยัพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัใหค้วามหมายในการให้รางวลัแก่ตนเองไดด้งันี คือ 

 1.1 ความพิเศษในชีวิต จาํเป็นตอ้งให้รางวลัแก่ตนเอง โดยมีวตัถุประสงค์และกาํหนดเวลา
ขึนอยูก่บัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแต่ละคน ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคนหนึงเล่าวา่ ตนให้ความสําคญัในการให้รางวลัแก่
ตนเองมาก เพราะการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนัตอ้งพบปัญหา ความกดดนั ทาํให้เกิดความเครียด บางครัง
รู้สึกทอ้แท ้การให้รางวลัแก่ตนเอง ทาํให้ตนรู้สึกเหมือนเติมพลงั การสร้างกาํลงัใจให้ดาํเนินชีวิตต่อไป
ตามเป้าหมายทีตนตงัไวส้าํเร็จ 

 จากการบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกับางท่าน ไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 …เป็นสิงพิเศษการให้รางวลัแก่ตนตนเองเพือตอบสนองความตอ้งการของตนเป็นสิงหนึงทีทาํ
ให้ตนเองมีความสุข และยงัเป็นการเพิมกาํลงัใจ ในการดาํเนินชีวิตในสังคมปัจจุบนั เลยคิดว่าการให้
รางวลัแก่ตนเองเป็นสิงพิเศษและสาํคญั (ปุ๋ม นามสมมติ, 2556) 
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...คิดว่าการให้รางวลัแก่ตนเองจาํเป็นเพราะเป็นการตอบแทนตนเองในการทีเราทาํงานมาก
เหนือยทงัปี เหมือนเป็นการตอบสนองความตอ้งการในสิงทีเราอยากได ้โดยผูม้อบรางวลั คือ ตวัเราเอง 
(เก่ง นามสมมติ, 2556) 

...การให้รางวลัแก่ตนเองเป็นความสุขอย่างหนึงทีช่วยลดสภาวะความเครียด แรงกดดนัทาง
สังคม เมือเจอความเครียด เราตอ้งกาํจดัให้หมดไป โดยการผอ่นคลาย การเทียว และยงัทาํให้มีแรงสู้กบั
ปัญหาไดดี้ยงิขึน (กุ๊กกิก นามสมมติ, 2556) 

 1.2 ความสุขจากการทาํสิงใดก็ตามเพือตอบสนองความตอ้งการ โดยตอ้งไม่ทาํให้ตนเองหรือ
บุคคลอืนเดือดร้อน ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคนหนึงเล่าวา่ ตนให้รางวลัแก่ตนเองทุกวนัทีตอ้งการ เช่น บางครัง
ตอ้งการผอ่นคลายความเหนือยลา้จากการทาํงาน โดยส่วนตวัสิงทีชืนชอบคือ สปา เมือไดท้าํสปาทาํให้
ตนเองมีความสุขทีสามารถตอบสนองความตอ้งการนนัได ้ถือเป็นการให้รางวลัแก่ตนเองไดท้งัสิน หรือ
ผูใ้ห้ขอ้มูลอีกคนหนึงเล่าวา่ ตนไม่ตอ้งการให้รางวลัทีให้แก่ตนเองในรูปแบบการซือสินคา้หรือบริการ
แลว้ แต่ตนตอ้งการทาํประโยชน์เพือบุคคลอืน เพือสังคมมากกว่าเพราะเมือไดเ้ห็นบุคคลอืนมีความสุข 
ทาํใหต้นเองมีความสุขจากการเป็นผูใ้หม้ากกวา่ความสุขจากการซือสินคา้ บริการใหแ้ก่ตนเอง 
 จากการบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกับางท่าน ไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 ...การซือความสุขให้ตนเอง ไดม้าแลว้สบายใจ ไดม้าแลว้รู้สึกชอบจะใชม้นัแลว้มีความสุข ถา้
ไม่ดี ก็ไม่ตอ้งโทษใคร เพราะซือเอง (หญิง นามสมมติ, 2556) 
 ...คิดวา่มนัเป็นเรืองความสุข มนัอยูที่ใจ ให้แลว้มนัไม่เดือดร้อนตนเอง ไม่เดือนร้อนคนอืน ไม่
ว่าจะเป็นการให้ตนเอง ให้คนอืน หรือคนอืนให้เรา จะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม ทุกสิงทุกอย่างอยู่ที
ความรู้สึกทีดีเมือไดรั้บสิงของเหล่านนั (แต นามสมมติ, 2556) 
 ...ตอบสนองความอยากของตนเอง แลว้เราก็เขา้ขา้งตนเอง การให้รางวลัตนเองไม่มีเหตุผล คือ 
เราซือได ้และไม่ตอ้งรอโอกาสพิเศษ อยากซือก็ซือ มนัเป็นอะไรทีใช่เป็นสิงทีชอบก็โอเคแลว้ ฉนัพอใจ
กบัสิงนี (แอม้ นามสมมติ, 2556) 
 1.3 เสริมสร้างพลงัในการดาํเนินชีวิต เป็นแรงผลกัดนัในการพฒันาตนเอง ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคน
หนึงเล่าว่า ตนเองถือว่าเป็นคนโชคดีคนหนึงทีไดรั้บคาํแนะนาํจากรุ่นพีทีดี ได้รับการสนับสนุนจาก
บิดามารดา สามารถทาํงานในวงการ พริตตี ได้อย่างภาคภูมิใจ จนสามารถขึนไปสู่งาน พริตตี ใน
ระดบัสูงอยา่งงานมอเตอร์โชว ์เป็นนางแบบถ่ายนิตยสารชือดงัสําหรับผูช้าย เป็นตน้ ซึงประสบการณ์
เหล่านีเราสามารถนาํไปแนะนาํรุ่นนอ้งหรือเพือนๆ จนไดรั้บการยอมรับนบัถือในวงการเป็นอยา่งดี 
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จากการบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกับางท่าน ไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 ...เป็นการให้คุณค่าในการใชชี้วิต เพราะชีวิตเรามีอุปสรรค ปัญหามาก เราอาจตงั Target ว่าถา้
เราประสบความสําเร็จเราจะให้เหมือนเป็นพลงัทีทาํให้เรามีความหวงัสูบฉีด เป็นการสร้างแรงบนัดาล
ใจใหเ้ราเดินต่อไปได ้(แนน นามสมมติ, 2556) 
 ...ทาํใหเ้ราพฒันาขึนไป เหมือนบางครัง เราทาํงานหนกัมาก เหนือยมาก ก็ให้ตนเองสักวนั 
แต่ตอ้งไม่ใหบ้่อย มนัจะไม่มีคุณค่า (เบส นามสมมติ, 2556) 
 ...อาชีพ พริตตี ไม่ใช่อาชีพทีใช้สรีระหากินแต่เป็นอาชีพทีสามารถความสุขแก่ผูพ้บเห็น 
เพิมความน่าสนใจให้กบัสิงทีเราแนะนาํ ไม่ไดส้ร้างความเดือดร้อนให้กบัผูอื้นกลบักนักบัสร้าง
ความประทบัใจให้กบับุคคลอืนไดเ้ป็นอย่างดีจนรู้สึกว่าฉันภูมิใจกบัสิงทีทาํในงานนี (เอมมี นาม
สมมติ, 2556) 
  

2. ทมีาของการให้รางวลัแก่ตนเองของกลุ่มชายรักชายทปีระกอบอาชีพ พริตตี 
 การวิจยั พบวา่ การให้รางวลัแก่ตนเองเกียวของกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์เหตุผลของ
การให้รางวลัแก่ตนเอง กระบวนการในการตดัสินใจ และอุปสรรคของการให้รางวลัแก่ตนเอง
ส่งผลให้เกิดความแตกต่างกนั ขึนอยู่กบัช่วงอายุ ประสบการณ์ในอดีต บทบาททางสังคม อาชีพ 
ครอบครัว รายได ้เวลา สมาชิกในกลุ่ม รูปแบบการดาํเนินชีวติ  
 2.1 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทาํให้เกิดแรงผลกัดนัขึนภายในจิตใจ เป็นแรงขบัเคลือนใน
การใหร้างวลัแก่ตนเองโดยเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ต่อไปนี 

  2.1.1 เกิดจากความตอ้งการเพือตอบสนองตนเอง โดยทาํทุกวิธีเพือให้ไดรั้บสิงนนั
มาเป็นรางวลั เช่น ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านหนึงตอ้งการรถยนตเ์พืออาํนวยความสะดวกในการทาํงาน
จากเดิมทีตอ้งนงัรถเมล์ จะติดต่อขอสินเชือรถยนตห์ลงัจากไดร้ถยนตม์าแลว้ทาํให้ชีวิตการทาํงาน
นนัง่ายขึน ดูดีขึนถึงแมว้า่จะเป็นภาระหนีกอ้นโต แต่ทาํให้ตนเองสามารถรับงานไดม้ากขึน เพราะ
สามารถเดินทางไดเ้ร็ว สะดวก สามารถชดเชยกบัภาระค่าใชจ่้ายทีเพิมขึนจากการมีรถยนต์ไดเ้ป็น
อยา่งดี 
  2.1.2 การประชดสังคม บางคนให้ขอ้มูลวา่ในกรณีดงักล่าว เกิดจากประสบการณ์
ในอดีต ทีสังคมดูถูกและมองว่าพวกตนไม่สามารถประสบความสําเร็จได ้จึงเกิดความรู้สึกฝังใจ 
และคิดอยูต่ลอดเวลาวา่ตนเองตอ้งทาํให้ได ้และทาํไดดี้กวา่คนเหล่านนั เช่น ผูใ้ห้ขอ้มูลคนหนึงสบ
ประมาทว่าไม่สามารถทาํงาน พริตตี ได้หรอก ตวัใหญ่ หน้าตาไม่ดี ตนเองจึงหาขอ้มูลศึกษาทาํ
ความเข้าใจปรึกษาแพทยผ์ูเ้ชียวชาญ เพือทาํศลัยกรรมตนเองจนปัจจุบนัตนเองสามารถทาํงาน 
พริตตี มีรูปร่างหน้าตาสวยกว่าผูห้ญิงแท ้และดีใจมากๆทีสามารถลบคาํสบประมาทของเพือนคน
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นันได้ และยงัมนัใจว่างานทีตนเองทาํนันทาํให้ตนเองประสบความสําเร็จเร็วกว่าเพือนทีสบ
ประมาทตนเองไว ้

  2.1.3 การเติมเต็มช่องว่างในวยัเด็กทีไม่มีโอกาสได้รับสินคา้หรือบริการนันๆ 
เนืองจากฐานะทางครอบครัวในวยัเด็กไม่ดี จึงเก็บความรู้สึกทีตอ้งการมี ตอ้งการซือไว ้เมือตนเอง
สามารถซือได ้จึงซือแมไ้ม่เคยหยิบมาเล่น หรือใช้เลย แต่ซือสินคา้หรือบริการนนั เพือตอบสนอง
ความตอ้งการดงักล่าว 

 จากคาํบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกับางท่าน ไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 ...อยา่ง iPhone ไม่ไดซื้อเพราะ ฟังก์ชนั การใช้งาน แต่ซือเพราะมนัเป็น iPhone เขา้ใจใช่
ไหม มนัเป็นกระแส จาํเป็นตอ้งมีบทบาท หน้าที สังคม อยา่งพีจะให้ถือโนเกียพนักวา่บาทก็ไม่ได ้
แต่ทงัหมดมนัตอ้งไม่เบียดเบียนตวัเอง ไม่ทาํใหต้วัเองเดือนร้อน... (เอมมี นามสมมติ, 6) 
 ...สิงทีทาํเพือประชดสังคม เพือให้ตนเอง ประสบความสําเร็จเพราะเคยโดนดูถูกดูแคลนก็
คิดในใจวา่ “คอยดูละกนัฉนัจะทาํใหดี้กวา่นี”...(แนน นามสมมติ, 6) 
 ...ชอบของเล่น นาฬิกา จริงๆไม่พิเศษขนาดนนั แต่ซือเพือแทนอะไรทีขาดหายไปตอนเด็ก
... (โอ๋ นามสมมติ, 6)  
 .  เหตุผลของการใหร้างวลัแก่ตนเองของกลุ่มชายรักชาย 

 จากการวจิยัพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัมีเหตุผล ในการใหร้างวลัแก่ตนเองดงัต่อไปนี 

  . .  เป็นรางวลัชีวิต เป็นโบนสัให้กบัชีวิต ทีตนเหนือยจากการเรียน การทาํงาน 
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคนหนึงเล่าวา่เหตุผลทีตนให้รางวลัแก่ตนเอง เพราะเมือให้รางวนัแก่ตนเองแลว้ทาํ
ให้ตนเองมีความสุข ไม่ว่าเป็นความสุขจากความสะดวกสบาย ทีไดรั้บในการดาํเนินชีวิตมากขึน 
หรือทางใจ จากการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง เป็นการให้กาํลงัใจตนเอง เป็น
การให้โดยมีวตัถุประสงค์และกาํหนดเวลาแน่นอน เช่น เมือไดรั้บเงินรางวลัตอนสินปีหรือไม่มี
กาํหนดเวลาแน่นอน เช่น เมือตนเองประสบความสาํเร็จในชีวติ ตามเป้าหมายทีตงัไว ้

  . .  เป็นการตอบแทนบุญคุณบุพการี ตนเองคิดเสมอวา่พ่อแม่ท่านทงัสองลาํบาก
ดูแลเลียงดูเราตงัแต่เล็กจนโต โดยเฉพาะตนเองเป็นเพศทีสามพอ่แม่จะเป็นห่วงมากกวา่ปกติ ตนเอง
จึงตอ้งการทาํใหพ้อ่แม่สบายจึงตงัใจทาํงานเพือหาเงินเลียงดูบุพการีทงัสองท่าน เพือให้ท่านทงัสอง
เกษียณอายกุ่อนวยัอนัควรใชชี้วิตกนัอยา่งมีความสุข นนัทาํให้ตนเองรู้สึกมีความสุขมากกวา่ทีท่าน
ทงัสองมีความสุข 

. .  เพือทดแทนทีไม่เคยมีใครให้รางวลั จึงให้รางวลัแก่ตวัเอง เช่น ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัคนหนึง เล่าวา่บางครังช่วงเทศกาลต่างๆ คู่รักมกัจะให้ของขวญัเพือแลกเปลียนกนั แต่ตนไม่มี
คู่รักจึงตอ้งใหร้างวลัแก่ตนเองแทน 
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. .  เป็นการให้คุณค่าในการใช้ชีวิต เป็นแรงบนัดาลใจให้ตนเองดาํเนินชีวิต
ต่อไปอยา่งมีความสุข เช่น ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคนหนึงเล่าวา่บางครัง การทาํงาน การเรียน ทาํให้ตนเอง
เหนือย และทอ้ จึงมกัใหร้างวลัแก่ตนเองบา้งเพือใหมี้พลงัแรงบนัดาลใจในการดาํเนินชีวิต แมว้า่สิง
ทีให้เป็นสิงเล็กน้อยๆ ทีคนทวัไปทาํกัน แต่ความรู้สึกทีตนเองทีได้รับนันแตกต่างจากคนอืน
แน่นอน 

จากคาํบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกับางท่าน ไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 ...อย่างวนัวาเลนไทน์ ถา้คนมีแฟนก็จะไปเทียวกนั ซือนู้นซือนีให้กนั แต่เราไม่มีก็ซือให้
ตวัเองแทน...(เอมมี นามสมมติ, 6) 
 ...เป็นความสุขเล็กๆ ซือเพราะความสุข ไม่ใช่อยากโชว ์เป็นโบนสัชีวิต ให้กาํไรบา้ง เรา
เหนือยมาเยอะใหบ้า้ง อะไรบา้ง ชีวติจะไดไ้ม่อึดอดั ผอ่นคลายบา้ง...(หนุ่ม นามสมมติ, 6) 
 ...อยา่งเช่น เราเหนือยจากการทาํงาน เรารู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จในการทาํงาน เช่น 
ปรับเงินเดือน หรือ อาจเป็นเหตุการณ์ทีเราไดอ้ะไรเขา้มาในชีวิต เราก็จะให้รางวลัแก่ตวัเอง... (อุ๋ย 
นามสมมติ, 6) 
 ...ความสุขของพอ่แม่คือความสุขของเรา เราทาํทุกอยา่งไดเ้พือให้ท่านทงัสองมีความสุขใน
ชีวิต เราทาํงานทุกวนันีเพือตอบแทนเวลาทีท่านเสียไปกบัการเลียงดูเรา ให้ท่านใช้ชีวิตอย่างสุข
สบาย... (แนน นามสมมติ, 6) 
 ...คุณค่าในชีวิตไม่จาํเป็นตอ้งเป็นสิงของ แต่เป็นความรู้สึกทีวา่ฉนัทาํไดอ้ยา่งทีตงัใจไวจ้น
สาํเร็จ และไดรั้บการยอมรับจากบุคคลรอบขา้ง... (เบส นามสมมติ, 6) 
 

3. กระบวนการในการให้รางวลัตนเองของกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพ พริตต ี 
 จากการวจิยัพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัมีกระบวนการใหร้างวลัแก่ตนเองแบ่งเป็น  กรณี คือ 

 3.1 กระบวนการในการตัดสินใจให้รางวลัแก่ตนเอง โดยใช้เงินในการแลกเปลียน 
กระบวนการตงัแต่จุดเริมตน้ไปจนถึงทศันคติหลกัจากทีไดใ้ช้สินคา้ บริการ สามารถพิจารณาเป็น
ขนัตอนได ้ดงันี 

  3.1.1 การตระหนกัถึงความตอ้งการเกิดจากการมองเห็นปัญหาในความตอ้งการ
ของตนเองทีมีความแตกต่างกนั จากความเป็นจริง และความตอ้งการในอุดมคติ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคน
หนึงเล่าว่า ดว้ยลกัษณะการทาํงานของตนเองตอ้งเดินทางและมกัตอ้งกลบับา้นดึก ถ้าตอ้งนงัรถ
โดยสารประจาํทาง หรือรถแทก็ซีคงไม่สะดวก และไม่ปลอดภยัจึงตอ้งการซือรถยนต ์เพือให้ตนเอง
ไปทาํงานและเดินทางไดส้ะดวกมากขึน หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอีกคนหนึงเล่าว่า เมือตนเองตอ้งไป
งานเลียง ตนมกัตอ้งการซือเสือผา้ใหม่ เพือใหต้นเองดูดีและเหมาะสมกบังานนนัๆ 
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  3. .  การแสวงหาขอ้มูล โดยพิจารณาจากสิงทีตนเองมีความรู้เกียวกบัตวัสินคา้
บริการนนัวา่สินคา้ บริการทีตนเองตอ้งการมีแบบไหนบา้ง ตราสินคา้ใดทีตนเองชืนชอบเป็นพิเศษ 
มีจาํหน่ายทีไหน ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่านหนึงเล่าวา่เมือตนตอ้งการซือรถยนต ์ตนมกัพยายามนึกคิดจาก
ความทรงจาํทีมีวา่ รถยนตที์ตนเองชืนชอบ มีสมรรถนะของเครืองยนตเ์ป็นอยา่งไร มีศูนยบ์ริการที
ไหนบา้ง ตนเองมีเงินพอหรือไม่ ประกนัรถยนต์บริษทัใดดีกว่ากนั การบริการของพนกังานเป็น
อยา่งไร เมือขอ้มูลทีมีไม่เพียงพอ ทาํให้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัตอ้งแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งภายนอก เช่น 
การไต่ถามจากผูอื้นทีเคยใช้สินค้าบริการ การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การสอบถามจาก
พนกังานขาย เพือนาํมาพิจารณาการตดัสินใจซือสินคา้ บริการดงักล่าว ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคนหนึงเล่า
วา่เมือตอ้งการซือรถยนตห์ลงัจากตนพยายามหาขอ้มูลเกียวกบัรถยนตที์ตนเองมีก่อนแลว้ ยงัตอ้งหา
ขอ้มูลเพิมเติมจากพนักงานขาย รถยนต์รุ่นต่างๆ จากผูที้เคยใช้งาน จากการทดลองขบัขี เพือให้
เหมาะสมกบัรูปแบบการดาํเนินชีวติ การใชง้านของตนเองใหม้ากทีสุด 

  3. .3 การประเมินทางเลือก ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัพิจารณาว่าสินคา้บริการใดดีกว่ากนั 
เช่น กรณีผู ้ให้ข้อมูลหลักซือเสือผ้า  ผู ้ให้ข้อมูลหลักมักสนใจรูปแบบ  สีสัน  ตราสินค้าและ
เปรียบเทียบวา่สิงใดเหมาะสมกบัตนเองมากกว่ากนั หรือกรณีซือรถยนต์ มกัสนใจการดูและรักษา 
ไหล่ การประหยดันาํมนั และพิจารณาเลือกสิงทีตอบสนองความตอ้งการของตนเองมากทีสุด ที
สาํคญัคือสินคา้ บริการทุกอยา่ง ราคาตอ้งอยูใ่นงบประมาณทีกาํหนดไว ้

  3. .4 การตดัสินใจซือ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคนหนึงเล่าว่า เมือตนมีความตอ้งการใน
สินค้า บริการ หลังจากหาข้อมูลจนกระทังตัดสินใจซือ ในกรณีทีสินค้าราคาไม่สูงนักและ
จาํเป็นตอ้งรีบใช ้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมกัซือทนัที แต่ในกรณีไม่รีบร้อน อาจจะใช้เวลาในการพิจารณา 
โดยการไปซือสินคา้บริการนนั มีทงัไปกบัเพือน และไปคนเดียว แต่อาํนาจการตดัสินใจซืออยู่ที
ตนเองเป็นหลกั เพือนหรือบุคคลทีไปดว้ยเป็นเพียงส่วนประกอบ เพือเพิมความมนัใจเท่านนั เพราะ
มีคาํตอบในใจอยู่แลว้ และถึงแมเ้พือนหรือบุคคลทีไปดว้ยไม่เห็นดว้ยถา้ตนเองชอบหรือพึงพอใจ
ในสินคา้หรือบริการนนั มกัซือสินคา้หรือบริการนนัอยู่ดี และส่วนใหญ่ไม่มีใครมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจ เพราะทุกอยา่งอยูก่บัตวัเองเป็นหลกั แต่ในบางกรณีทีซือสินคา้หรือบริการเฉพาะเจาะจง 
เช่น สนใจซือวติามิน ตอ้งปรึกษาผูรู้้ หรือ เภสัชกร เพือความมนัใจอีกครัง 

  3.1.5 ทศันคติหลงัการซือสินคา้ บริการ เมือผูใ้หข้อ้มูลหลกัทดลองใชสิ้นคา้บริการ
มกัประเมินวา่สินคา้บริการนนัเป็นอยา่งไร ตนเองพึงพอใจหรือไม่ ในกรณีทีพึงพอใจอาจะซือซาํ
และแนะนําบุคคลอืนต่อ แต่ในกรณีทีไม่พึงพอใจอาจะหยุดใช้และให้คนอืน หรือบอกผูอื้นต่อ
เช่นเดียวกัน รวมทังมองหาผลิตภัณฑ์อืนทดแทน ผูใ้ห้ข้อมูลหลักท่านหนึงเล่าว่า ตนเคยซือ
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เครืองสําอางมา แต่เมือทดลองใช้แล้วเกิดอาการแพ  ้เป็นผืนทวัหน้า จึงให้เครืองสําอางนันแก่
นอ้งชายไป แต่ใหท้ดลองใชก่้อนเพือป้องกนัการแพเ้ครืองสาํอางนนัดว้ย 

 จากคาํบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกับางท่าน ไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็น ดงันี 

 ...อยากได ้ตอ้งศึกษาขอ้มูลเล็กน้อยก่อนทีจะซือ และดูหลายๆร้านก่อนเพือเปรียบเทียบ 
ราคา คุณภาพ และบริการ บางอย่างยงัไม่สนใจแต่ถ้าบริการดีก็อาจซือทนัที....(ปุ๋ม นามสมมติ, 

) 
 ...มีเหตุผลในการตดัสินใจซือไวอ้ยูแ่ลว้ คือ อยากได ้อยากซือ ซือเลย คือ แน่นอนวา่ถา้สิน
ปี ไดโ้บนสัก็ซือ และไม่แน่นอน คือ เดินไปเจอ ถูกใจ ก็ซือเลย... (เก่ง นามสมมติ, ) 
 ...อุปกรณ์ทีใชใ้นองคก์ร บางอยา่งตนเองก็เป็นคนซือเอง และใชง้านกนัในองค์กร เพือให้
สามารถทาํงานสะดวกและคล่องตวัมากยงิขึน... (กุ๊บกิบ นามสมมติ, ) 
 3.  กระบวนการให้รางวลัแก่ตนเองโดยไม่ใชเ้งินในการแลกเปลียน มีกระบวนการตงัแต่
จุดเริมตน้ไปจนถึงทศันคติและการประเมินผล เช่น การะทาํประโยชน์เพือสังคมและชุมชน การให้
สิงใดสิงหนึงกบับุคคลอืน สามารถพิจารณาเป็นขนัตอนไดด้งันี คือ 

  3. .  ความตอ้งการทีแทจ้ริง วงการ พริตตี แมว้า่กลุ่มชายรักชายจะเริมไดรั้บการ
ยอมรับของสังคม แต่ก็ยงัมีความคิดวา่จะตอ้งมีรูปแบบงานทีเหมาะสมกบัตนเองและดีกวา่นีเพือให้
ชีวติความเป็นอยูข่องตนเองดีขึน 
  3. .  การแสวงหาภายใน เริมจากจิตใจ การนึกคิดและความตอ้งการทาํเพือตนเอง
และบุคคลอืนอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่ลกัษณะการสร้างภาพ เพราะเชือวา่ทาํไดไ้ม่นาน ในการให้รางวลั
แก่ตนเองโดยการทาํเพือบุคคลอืนนนั ผูท้าํไม่ไดอ้ะไรเลย หรือบางครังตอ้งเสียกาํลงัทรัพยส่์วนตวั 
เพือให้การทาํงานบรรลุวตัถุประสงค์ทีตนเองตงัใจไว ้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคนหนึงเล่าว่า คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เทคโนโลยต่ีางๆในองคก์ร ตนเป็นผูซื้อและติดตงัดว้ยตนเอง เพราะตอ้งการให้สมาชิก
ในองคก์ร ทาํงานไดส้ะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึน 

  3. .  การแสวงหาภายนอกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัตอ้งรวบรวมสมาชิก ทีมีทศันคติ และ
ความตอ้งการไปในทิศทางเดียวกน เพือใหก้ารทาํงานบรรลุเป้าหมายทีวางไว ้

  3. .  การลงมือปฏิบติั ผูใ้ห้ข้อมูลหลักเล่าว่า ในการปฏิบติังานนันต้องทุ่มเท
แรงกาย แรงใจ สละเวลา และทรัพยสิ์นส่วนตวั โดยคิดเสมอวา่ทาํให้ดีทีสุด ปล่อยให้งานทุกอยา่ง
ดาํเนินของมนัไป เมือพบปัญหา ตนพร้อมแกไ้ขปัญหานนัทนัที 

  3. .  การประเมินผลผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเล่าว่า การปฏิบติังานตอ้งมีการวดัผลโดยวดั
จากการให้ความสําคญั ทศันคติของสือภายนอก เป็นสิงทีบอกไดอ้ย่างหนึงว่าสิงทีพวกตนทาํนัน 
บุคคลภายนอกเริมมีความเขา้ใจและสนใจมากขึน 
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 จากคาํบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกับางท่าน ไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็น ดงันี 

 ...ทุกอย่างจะทาํเพือคนบุคคลอืน เช่น ทาํเพือสังคม ทาํเพือบิดา,มารดา ทาํเพือเด็กยากจน 
ทาํเพือมูลนิธิต่างๆ เพือมอบความสุขทีตนเองไดม้าสู่คนอืน เป็นการแบ่งปันโดยทีไม่ตอ้งใชเ้งินแต่
เกิดความสุขไดเ้ช่นกนั... (ดิว นามสมมติ, 2556) 

 …การทาํงานเพือการกุศล เพือเป็นการมอบรอยยิมรอยหวัเราะให้กบัผูด้อ้ยโอกาส เป็นการ
ใหค้วามสุขโดยไม่หวงัผลตอบแทน... (นอ้งแนน นามสมมติ, ) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที  แนวคิดเกียวกบัการใหร้างวลัแก่ตนเอง 

 

 

 

 ประสบการณ์ในอดีต 

 ความสาํเร็จในชีวติ 

 ตอ้งการไดรั้บการยอมรับ 

ทีมาของการให้รางวลัแก่ตนเอง 

กาํหนดเป้าหมายสิงทีตนเอง

เก็บรวมรวมขอ้มูล 

สอบถามเพือน ผูรู้้ 

ปฏิบติั 

สาํเร็จ ลม้เหลว 

ทบทวน 

ใหร้างวลัแก่ตนเอง 

มีค
วาม

ตอ้
งก
ารที

สูง
ขึน

 

กระบวนการ 

ใหร้างวลัแก่ตนเอง 
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 .  ส่วนประสมทางการตลาดทีมีการคาํนึงถึงในการให้รางวลัแก่ตนเอง 

  จากการวิจยัพบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คาํนึงถึงส่วนประสมทางการตลาดเรียง
ตามลาํดบั คือ  
  . .  ตวัผลิตภณัฑ์ มีการพิจารณาประเด็นยอ่ยๆ ดงันี 

   . . .  การตอบสนองความตอ้งการ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคนหนึง เล่าวา่ เมือ
ตนไปต่างประเทศ นอกจากเพือพกัผอ่นแลว้ บางครังยงัตอ้งการซือเครืองสําอางให้ตวัเอง เพราะ
ราคาถูกกวา่ซือในประเทศไทย เครืองสาํอางเหล่านีเป็นสิงทีตนเองใชอ้ยูแ่ละตอ้งการทดลองใชสิ้ง
ใหม่ๆทีสามารถทดแทนกนัได ้ทีเกิดจากการบอกต่อจากบุคคลอืน เพือนาํมาลองใชห้ากดีจริงก็ใช้
ต่อแต่หากไม่ดีก็เลิกใช ้ 
   . . .  ความเหมาะสมกบัการใชง้าน จะคาํนึงถึงประโยชน์การใชง้าน 
คุณค่าของสิงของทีคิดวา่ผูร้ับจะให้ความสําคญั โดยจะดูทีวา่เราให้ในโอกาสอะไร เป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการ เช่น งานศพ งานแต่ง งานบวช งานทาํบุญบา้น เป็นตน้ หรือคิดวา่สิงของนี
จะตอ้งมอบให้ใคร ญาติผูใ้หญ่ ครูอาจารย  ์เพือน นอ้ง จาํเป็นตอ้งให้ความสําคญักบัสิงเหล่านี
เพือให้ถูกกาละเทศ ตนเองคิดวา่ถา้ให้สิงทีเหมาะสมเป็นประโยชน์ของสิงนนัจะเป็นสิงทีมีค่าทงั
ผูใ้ห้และผูรั้บ 

   . . .  การออกแบบตอ้งโดดเด่น หรือบ่งบอกความเป็นตวัตน ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัคนหนึงเล่าวา่ ตนพึงพอใจในตราสินคา้ Playboy เพราะการออกแบบทีเรียบง่าย 
คุณภาพดี การตดัเยบ็ถูกใจ โดยไม่สนใจราคาและการเขา้แถวยาวเพือซือสินคา้ดงักล่าว หรือผูใ้ห้
ขอ้มูลอีกคนหนึงเล่าวา่ ให้ความคิดเป็นวา่การออกแบบตอ้งโดดเด่น หมายถึง เมือตนเองใส่และ
เดินไปทีใดทีหนึง ตอ้งทาํให้ตนเองแตกต่างและมีคนชืนชมในผลิตภณัฑ์ทีตนเองซือ หรือสวมใส่
จึงจะถือวา่การออกแบบมีความโดดเด่น เป็นตน้ 

  . .  ราคามีความคุม้ค่ากบัผลิตภณัฑ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัให้ความเห็นวา่ ราคาของ
สินคา้ บริการคุม้ค่ากบัผลิตภณัฑ์ หมายถึง เป็นราคาทีสามารถจ่ายได  ้และเมือเปรียบเทียบ
ผลิตภณัฑ์จากขอ้มูลแหล่งต่างๆ ตนตอ้งไดร้ับการตอบสนองความตอ้งการและคุม้ค่ามากทีสุด 
เช่น เมือตนเองซือโปรแกรมการท่องเทียวทงัในและต่างประเทศ ตนตอ้งหาขอ้มูลจากหลากหลาย
แหล่งจากนันจึงเปรียบเทียบในรายละเอียดของสถานทีไป สายการบิน  อาหาร  เครืองดืม 
ระยะเวลา การอาํนวยความสะดวกอืนๆ เพือให้ไดสิ้งทีตนเองตอ้งการและคุม้ค่าทีสุด 

  . .  สถานที มกัเป็นสถานทีตามห้างสรรพสินคา้ หรือแหล่งทวัไป โดยแบ่ง
ประเภทผลิตภณัฑ์ตามสถานทีซือ ดงันี 
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   . . .  ห้างสรรพสินคา้ชนันาํ เช่น สยามพารากอน เซ็นทรัลลาดพร้าว 
เป็นผลิตภณัฑ์ทีมีราคาสูง มีตราสินคา้เป็นทีรู้จกั เช่น การซือกระเป๋า Louis Vuitton การซือนาฬิกา 
Rolex เป็นตน้ 

   . . .  อินเตอร์เน็ต สะพานพุทธ แพทตินมั หลงัการบินไทย ประตูนาํ 
จตุจกัร ส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์ทีราคาไม่สูง เช่น เสือผา้ นาฬิกาแฟชนั สินคา้มือสอง เป็นตน้ 

   . . .  ร้านสังตดัเฉพาะ เช่น รองเทา้ เสือ กางเกง เพือให้ไดข้นาดการ
ออกแบบทีตนเองตอ้งการโดยแทจ้ริง 

  . .  ส่วนประสมทางการตลาดดา้นอืนนันเป็นเพียงส่วนประกอบ เช่น การ
ส่งเสริมการขาย เป็นส่วนประสมทางการตลาดทีทาํให้เดินเขา้ไปดูไดง่้ายขึน แต่มีการให้เหตุผลวา่
ส่วนใหญ่สินคา้ทีจดัการส่งเสริมการขาย มกัไม่สอดคลอ้งกบัคุณภาพ การบริการของตวับุคคล มี
หนา้ทีแค่ให้ขอ้มูลเท่านัน ในกรณีทีเป็นสินคา้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมกัไม่สนใจ แต่ในกรณีทีเป็นการ
บริการ เช่น ร้านอาหาร สปา งานบริการอืนๆ มกัให้ความสนใจ ถา้ไม่ดีจะไม่ใชบ้ริการอีกในส่วน
ของกระบวนการบริการ การสร้างความประทบัใจ การตกแต่งร้าน กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไม่ได้
ความสาํคญัมากนกั 

 จากคาํบอกเล่าขอ้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกับางท่าน ไดใ้ห้ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 ...จะดูรูปแบบตวัสินคา้ก่อน การใชป้ระโยชน์ ราคา โปรโมชนัเป็นเพียงจุดสัมผสัทีเป็น
แลว้วิงเขา้หา แต่ก็มาดูอยูดี่วา่สินคา้คุณภาพดีหรือไม่ ส่วนอืนๆไม่มีส่วนในการตดัสินใจเลย... (อุ๋ย 
นามสมมติ, 6) 
 ...ดูราคาก่อน คุณภาพสินคา้ โปรโมชนัเป็นส่วนเสริม แต่ถา้อยากไดก้็ไม่สนใจโปรโมชนั 
ไม่สนใจบริการ แต่ถา้เป็นงานบริการจะให้ความสาํคญัเป็นพิเศษ... (เบส นามสมมติ, 6) 
 ...โปรโมชันถา้น่าสนใจมากๆ ก็ไม่ไดส้นใจเรืองความจาํเป็นในการใช  ้แต่ก็ยงัให้
ความสาํคญักบัคุณภาพสินคา้กบัราคาอยู.่.. (แนน นามสมมติ, 6) 

.  รูปแบบการให้รางวลัตนเอง ของกลุ่มชายรักชาย 
 จากการวิจยัพบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมีการให้รางวลัแก่ตนเองทีแตกต่างกนั โดยมีทงัใน
รูปการซือของ การท่องเทียว การทาํเพือบุคคลอืน การให้ความรู้คนอืน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 

รูปแบบ คือ 
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  . .  การให้รางวลัแก่ตนเองโดยใชเ้งินในการแลกเปลียน 

   . . .  การซือสินคา้ บริการ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมีการซือทงัเสือผา้ กระเป๋า 
เครืองสําอาง โทรศพัท ์การใชบ้ริการสถานทีออกกาํลงักาย และอืนๆ เช่น ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เล่าวา่
ตนมีการซือสินคา้อุปโภคบริโภค ทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั ซืออาจมีราคาไม่สูง เป็นประจาํทุกวนั แต่
เมือถึงวนัหยุด หรือเทศกาล มกัซือสินคา้บริการมากขึน และราคาสูงขึน โดยอาจวางแผนไว้
ล่วงหนา้หรือบางครังมกัซือในทนัทีทีตนเองพึงพอใจสินคา้บริการนนั 

   . . .  การท่องเทียว เช่น การซือโปรแกรมการท่องเทียวจากบริษทั
จดัทาํโปรแกรมการท่องเทียวต่างๆ ทังและต่างประเทศ ผูใ้ห้ขอ้มูลเล่าวา่ ส่วนใหญ่ตนจอง
โปรแกรมการท่องเทียวในช่วงงานท่องเทียวต่างๆ ทีจดัขึน หรือบางครังไปเอง อยูที่ความพร้อม
ของตนเอง เพือน หรือครอบครัว ตามความเหมาะสมแลว้แต่โอกาส 

   . . .  การเรียนเพิมเติมในหลกัสูตรต่างๆ เพือเสริมความรู้ให้กบัตนเอง 
เช่น ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคนหนึงเล่าวา่ ตนมีความชอบและสนใจในงานดา้นความสวยความงาม จึง
สมคัรเรียนหลกัสูตรดา้นความงามและการดูแลสุขภาพ นาํมาฝึกใชง้านเพือให้ตนเองมีความรู้มาก
ขึน สามารถมาประยุกตใ์ชใ้นงานของตนไดเ้ป็นอยา่งดี 
  . .  การให้รางวลัแก่ตนเองโดยไม่ใชเ้งินในการแลกเปลียน 

   . . .  การทาํประโยชน์เพือบุคคลอืน เพือสังคม และชุมชนทีตนเองอยู่
จากการให้ความรู้แก่บุคคลภายนอก การให้คาํปรึกษา อาชีพ พริตตี เป็นวงการทีค่อนขา้งเปิดกวา้ง
ให้กบับุคคลอืนๆเขา้มาทาํได  ้ก็มกัจะไดร้ับการสอบถามจากรุ่นนอ้ง เพือนร่วมงานถึงช่องทาง
ต่างๆ แมว้า่คนทงัไปอาจมองวา่จะมีคู่แข่งมากขึน แต่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านหนึงคิดวา่การผกูมิตร
หรือมีเพือน รุ่นนอ้งมากถา้เราให้ความช่วยเหลือเขาเหล่านนั เขาก็จะแนะนาํทีทาํงานอืนให้กรณีที
เขาเหล่านนัอาจจะไม่สะดวกเนืองจากเวลางานอาจจะชนกนั การทาํงานเป็นทีมก็ทาํให้ตนเองรู้สึก
วา่มีความสุขสนุกกบังานทีทาํ ตวัฉนัจะทาํอะไรก็ไดข้องแค่ให้ตนเองมีความสุขไปดว้ยก็พอ 

 ทงัหมดไม่วา่รูปแบบใด คือการทีตนเองทาํแลว้มีความสุขสบายใจ และเห็นคุณค่าในสิงที
ตนเองทาํ ถือเป็นการให้รางวลัแก่ตนเองไดท้งัสิน 

 จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกับางท่าน ไดใ้ห้ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 ...สําหรับอุ๋ยจะ shopping เวลาอุ๋ยเหนือยจากการทาํงานสินเดือนก็จะ shopping พวก
นาํหอม เครืองสาํอาง บางทีช่วงวนัหยุดยาวก็จะไปเทียวต่างจงัหวดัต่างประเทศ...(อุ๋ย นามสมมติ, 

6) 
 ...วนัเสาร์ อาทิตย  ์หรือวนัทีไม่มีอีเวนก็จะเป็นวนัพกัผอ่นทีสําคญัและจะใชเ้วลาในการ
ซือสินคา้บริการเป็นหลกัเพือตอบแทนตนเองหลงัจากทาํงานหนกั.. (โม นามสมมติ, 6) 
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 ...ซือของ ไปเทียว หรืออะไรทีทาํแลว้สบายใจ อยากไปไหนก็ไป ให้เวลาตวัเองได้
พกัผอ่น... (หญิง นามสมมติ, 6) 
 ...ทาํอยา่งไรให้ตวัเองมีความสุข มีรายไดใ้ห้ครอบครัว ทาํบุญ ถวายสังฆทาน ตกับาตร...
(ดิว นามสมมติ, 6) 
 ...คิดทีจะทาํเพือสังคม รักในสิงทีทาํให้คนอืนมีความสุขยิงตอนเห็นรอยยิมทีมีความสุข
ของเพือนๆ นอ้งๆ รู้สึกดีใจทีไดท้าํเพือสังคมมีชีวิตความเป็นอยูที่ดีขึน... (แอม้ นามสมมติ, 6) 
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บทท ี5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวจัิย 
 จากการวิจยัเกียวกบัการให้ความหมายและทีมาของการให้รางวลัแก่ตนเองในกลุ่มชายรัก
ชายทีประกอบอาชีพ พริตตี ในครังนี ผูใ้หข้อ้มูลหลกัยนิดีใหค้วามร่วมมือในการสัมภาษณ์เป็นอยา่ง
ดี จากกลุ่มตวัอยา่งทีผูว้จิยัไดติ้ดต่อขอสัมภาษณ์เป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกัทงัหมด 17 คน พบวา่ จุดเริมตน้
ทีทาํให้เกิดการกระตุน้ในการให้รางวลัแก่ตนเองของกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพ พริตตี เกิด
ขึนกับปัจจัย สิงแวดล้อมต่างๆ เช่น ช่วงอายุ ประสบการณ์ในอดีต บทบาททางสังคม อาชีพ 
ครอบครัว ความพร้อมของรายได้ เวลา สมาชิกในกลุ่ม รวมถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิตของแต่ละ
บุคคล โดยมีรูปแบบในการใหร้างวลัแก่ตนเองหลกัๆมีอยู ่2 ประเภท คือ การให้รางวลัแก่ตนเองใน
รูปแบบของการใช้เงินซือมา เช่น สินคา้และบริการต่างๆ อีกวิธีหนึงคือ การไม่ใช้เงินซือมาส่วน
ใหญ่เป็นการทาํประโยชน์เพือสังคม เพือคนทีรัก โดยทีไม่ทาํให้ผูอื้นเดือดร้อนและตนเองตอ้งไม่
เดือดร้อนดว้ย จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปไดด้งันี 

 
1. ความหมายของการให้รางวลัแก่ตนเองในกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพ พริตตี 
 1.1 สิงพิเศษในชีวิต เป็นความรู้สึกทีมีพลงัทาํให้เกิดแรงผลกัดนั เป็นแรงกระตุน้ทีทาํให้
เกิดความตอ้งการ เป็นสิงทีคิดวา่มีค่ามากทีสุดเมือตนเองไดสิ้งนนัมา เป็นความรู้สึกทีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจมากทีสุด อาจถือไดว้า่เป็นเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของชีวิตตนเอง 
 1.2 ความสุข จากการทาํสิงใดก็ตามเพือตอบสนองความตอ้งการ โดยตอ้งไม่ทาํให้ตนเอง
บุคคลอืนเดือนร้อน ความสุขทีว่านีมาจากทางกายเช่น สินคา้และบริการทีตนเองตอ้งการทีไดรั้บ
จากตนเองหรือไดรั้บจากบุคคลอืน กบัความสุขทางใจทีไดเ้ป็นผูใ้ห้มากกวา่ผูรั้บและสิงทีให้นีเอง
ทาํให้รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่ามากกวา่รูปร่างภายนอก ความรู้สึกทีผิดแปลกไปจากบุคคลอืน ทีสําคญั
คือไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอืนอยา่งจริงใจ 
 1.3 เสริมสร้างพลงัในการดาํเนินชีวิต เป็นแรงผลกัดนัในการพฒันาตนเอง เกิดจากความ
ต้องการของตนเองทีไม่มีสินสุด เกิดจากประสบการณ์ในอดีตทีเป็นแรงผลักดันให้เกิดความ
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ตอ้งการในสิงทีเป็นปมดอ้ยในวยัเด็กหรือการอยากมีอยากไดใ้นสิงนนัๆ เป็นทีมาของการทาํให้เกิด
การใหร้างวลัแก่ตนเองและใชชี้วติอยา่งมีความสุข 
 
2. ทมีาของการให้รางวลัแก่ตนเองในกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพ พริตต ี 
 จากการวิจัยพบว่าการให้รางวลัแก่ตนเองในกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพ พริตตี 
เกียวขอ้งกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ เหตุผลของการให้รางวลัตนเอง รูปแบบในการให้รางวลัแก่
ตนเอง ปัจจยัในการใหร้างวลัแก่ตนเอง มีความแตกต่างกนั โดยผูว้จิยัสามารถสรุปไดด้งันี 

2.1 เหตุการณ์ หรือสถานการณ์เป็นแรงผลกัดนัทีกระตุน้ให้เกิดการตอบสนองในรูปแบบที
แตกต่างกนั ทงัเพือตอบสนองตนเองและบุคคลอืน ดว้ยรูปแบบของการกระทาํอาจทาํเพือตอ้งการ
ประชดสังคม บางส่วนเกิดจากประสบการณ์ในอดีต ความกดดนัทางสังคม หรือการเติมเต็มช่องวา่ง
ในวยัเด็กทีไม่มีโอกาสไดรั้บการตอบสนองจากสินคา้ บริการทีตนเองตอ้งการซือในขณะนนั หรือ
แมก้ระทงัความตอ้งการตอบแทนชุมชนสังคมทีตนอยู ่เพือให้คนในสังคม ชุมชน มีคุณภาพชีวิตทีดี 
จากการถ่ายทอดความรู้ หรือประสบการณ์ของตนเองผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้ขอ้คิด การให้
คาํปรึกษากบัเยาวชน หรือผูที้ตอ้งการความช่วยเหลือในสังคม เพือให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตทีดีขึน 
มีความสุขในการดาํเนินชีวิต และลดความผิดพลาดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทงันีเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ต่างๆทีแตกต่างกนั ขึนอยูก่บั ช่วงอายุ บทบาททางสังคม อาชีพ ครอบครัว เวลา รายได ้
สมาชิกในกลุ่ม และรูปแบบการดาํเนินชีวิต รูปแบบเหล่านีจึงเป็นจุดเกิดเหตุของการให้รางวลัแก่
ตนเองทีมีความเหมือนและแตกต่างกนั 

2.2 เหตุผลในการให้รางวลัตนเอง เป็นความตอ้งการทีมีความแตกต่างแลว้แต่บุคคล บาง
คนอาจมีเหตุผลวา่เป็นโบนสัตนเองจากการทาํงานหนกั ประสบความสาํเร็จจากการทาํงาน หรือการ
ไดรั้บเงินโบนสั การให้รางวลัแบบนีจะมีช่วงระยะเวลาทีแน่นอน ส่วนอีกเหตุผลหนึงทีให้รางวลั
กับตนเองในรูปแบบทีไม่มีระยะเวลาทีแน่นอน แต่ขึนอยู่กับความรู้สึกของผูใ้ห้เป็นหลัง เช่น 
แสวงหาสิงทีตอ้งการในวยัเด็กหรือความตอ้งการในอดีตทีไม่เคยไดรั้บ เป็นการซือสินคา้ให้ตนเอง
เมือตนเองตอ้งการสินคา้ โดยส่วนใหญ่สินคา้เหล่านนัไม่ค่อยไดใ้ชแ้ต่ให้ความรู้สึกพอใจและดีใจที
ไดสิ้งเหล่านนัไวใ้นครอบครอง อีกเหตุผลเกิดจากความตอ้งการสร้างความสุขให้กบับุคคลอืน เช่น 
ดูแลบิดา มารดาเพือทดแทนบุญคุณทีท่านดูแลตนเอง การบริจาคสิงของ การช่วยเหลือสังคม 
กิจกรรมทางสังคมเพือทาํให้บุคคลอืนมีความสุข ซึงถือเป็นของรางวลัทีทาํให้ตนเองรู้สึกดีและมี
ความสุข 
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3. กระบวนการของการให้รางวลัแก่ตนเองในกลุ่มชายรักชายทปีระกอบอาชีพ พริตต ี 
 กระบวนการให้รางวลัแก่ตนเองในกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพ พริตตี มีความเหมือน
และแตกต่างกนัขึนอยูก่บับุคคล เกิดจากเหตุการณ์ในอดีต ความตอ้งการในวยัเด็ก ความตอ้งการให้
รางวลัชีวติ โดยผูว้จิยัสามารถสรุปไดด้งันี 

 3.1 การตงัเป้าหมาย เป็นขนัตอนของการตงัเป้าหมายของรางวลัทีตนเองตอ้งการ เป็น
กระบวนการทางความคิดทีเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ขึนอยู่กบั
ความตอ้งการของตนเองเป็นหลกัเพือเป็นแรงผลกัดนัและทาํให้เกิดแรงบนัดาลใจ เป็นจุดเริมตน้
ของขนัตอนการให้รางวลัแก่ตนเอง เพือเป็นแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ทีทาํให้ได้สิง
เหล่านนัมาครอบครองอยา่งทีตงัเป้าหมายไว ้

 3.2 เก็บรวมรวมขอ้มูล หลงัจากทีมีเป้าหมายทีชัดเจน เป็นขนัตอนในการหาขอ้มูลของ
เป้าหมายทีตนเองตอ้งการ เช่น อยากไดร้ถยนต์ เริมคิดว่ายีห้อไหนดีกว่ากนั มีขอ้ดีขอ้เสียอย่างไร 
ศูนยบ์ริการมีมากน้อยแค่ไหน บริการเป็นอย่างไร คาํถามเหล่านีเป็นสิงทีช่วยในการตดัสินใจซือ
รถยนต์ เพราะรถยนต์คนัหนึงราคาสูง ทาํให้ตอ้งคาํนึงถึงความสําคญั รวมถึงส่วนประสมทาง
การตลาดทีตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เพือให้ได้รถยนต์ทีตรงตามความตอ้งการและ
ไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

 3.3 ลงมือปฏิบติั เมือหาขอ้มูลของเป้าหมายแลว้ ขนัตอนต่อมาคือ การลงมือทาํตามขนัตอน
อย่างจริงจงั เพือให้บรรลุเป้าหมายทีตนเองตอ้งการ โดยส่วนใหญ่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเริมตน้จากการ
พฒันาศกัยภาพตนเอง คือ การทาํให้ตนเองสวย ดูดี การทาํศลัยกรรมเสริมความงาม การดูแลตวัเอง 
เมือดูแลตวัเองไดดี้แลว้การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เพือสร้างชือเสียง เป็นการเปิดตวัในวงการ พริตตี 
เมือไดรั้บการยอมรับทาํให้ไดง้านเพิมมากขึนค่าตวัสูงขึน สามารถทาํตามเป้าหมายไดต้ามทีตนเอง
ต้องการ แต่หากไม่เป็นไปตามทีต้องการต้องมาคิดทบทวนการกระทาํทีผ่านมามีข้อผิดพลาด
อะไรบ้าง ต้องปรับปรุงแก้ไขตรงจุดไหนเพือให้เป็นตามเป้าหมายความต้องการและประสบ
ความสาํเร็จ 

 3.4 การใหร้างวลัแก่ตนเอง เมือทาํทุกขนัตอนแลว้ก็ถึงจุดมุ่งหมายทีตอ้งการ เพือตอบแทน
ความเหน็ดเหนือยจากการทาํงาน และสิงทีไดรั้บเป็นความภาคภูมิใจเมือไดรั้บ 

      3.5 ตงัเป้าหมายใหม่ เป็นขนัตอนสุดทา้ยของมนุษยที์มีความตอ้งการไม่รู้จบ และโดยส่วน
ใหญ่มีความตอ้งการทีสูงขึนจากเดิมเสมอ เช่น เดิมเคยอยากไดก้ระเป๋าหลุยวิคตอง ต่อมาก็อยากได้
กระเป๋าปราดา้ หรือชาแนล และสูงขึนเรือยๆ แมว้า่การไดม้าของสิงเหล่านนัอยากลาํบากมากขึนแต่
ตอ้งพยายามใหไ้ดม้าเพือตอบแทนตนเอง 
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.  ส่วนประสมทางการตลาด เป็นปัจจยัหนึงทาํให้เกิดการตดัสินใจในการให้รางวลัแก่
ตนเอง ซึงปัจจุบนัสินคา้ บริการมีจาํนวนมาก สามารถใหท้ดแทนกนัไดเ้ป็นอยา่งดี จึงจาํเป็นตอ้งให้
ความสําคญัในตวัสินคา้ มีความโดดเด่น ราคาเหมาะสม ประโยชน์การใช้สอยของตวัสินคา้เกิด
ประโยชน์สูงสุดหรือไม่ และมีรายการส่งเสริมการขายเป็นอยา่งไร แต่ในกรณีทีเป็นดา้นบริการให้
ความสาํคญักบัการบริการของตวับุคคลทีให้บริการมากกวา่ตวัสินคา้และราคา ปัจจยัเหล่านีมีผลต่อ
การตดัสินใจแต่ไม่มีอิทธิผลมากนกัเพราะการตดัสินใจขึนอยูก่บัความพอใจของตนเองเป็นหลกั 

.  รูปแบบในการใหร้างวลัแก่ตนเอง สิงทีทาํแลว้ทาํใหรู้้สึกมีความสุข ความพึงพอใจ และ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองได้อย่างตรงจุด สิงเหล่านีถือว่าเป็นการให้รางวลัแก่ตนเอง
ทงัสิน โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

 3.7.1 การให้รางวลัแก่ตนเองโดยใช้เงินในการแลกเปลียนสินคา้และบริการ เช่น 
การซือสินคา้ การซือหลกัสูตรการเรียนการสอนเพือเป็นการพฒันาตนเอง เป็นตน้ ดว้ยสิงเหล่านี
เป็นการใช้เงินแลกเปลียนมาเพือสนองตอบความตอ้งการของตนเองโดยรูปแบบการดาํเนินชีวิต
ของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั 

 3.7.2 การให้รางวลัแก่ตนเองโดยไม่ใชเ้งินในการแลกเปลียน เช่น การให้ความรู้
แก่บุคคลอืน การทาํ ประโยชน์เพือสังคม ชุมชน การแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยกบับุคคลที
ตนเองรัก เป็นตน้ โดยเป็นการใหที้ไม่หวงัผลตอบแทน แต่ทาํใหต้นเองมีความสุข 

 

อภิปรายผล 
 ความหมายของการให้รางวลัแก่ตนเอง ผูว้ิจยัพบวา่การให้รางวลัเกิดจากสมมติฐานความ
ตอ้งการของมนุษยที์ไม่มีวนัสินสุด ความตอ้งการทีถูกกระตุน้นาํไปสู่การซือและการบริโภค เมือ
ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการแลว้ บุคคลนันจะลดความตอ้งการจากสิงนันลง แต่จะมีความ
ตอ้งการในระดบัทีสูงขึน ซึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีความตอ้งการ (Hierarchy of Needs Theory) ของ
มาสโลบว ์อบัราฮมั (อเนก สุวรรณบณัฑิต และ ภาสกร อดุลพฒันกิจ, 2549) โดยการให้รางวลัอาจ
เกิดจากความตอ้งการของตนเอง บุคคลอืน สังคม ชุมชน ทีทาํให้ตนเองมีความสุข ความพึงพอใจ 
โดยทีตนเองไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบับุคคลอืน ไม่วา่จะกระทาํอะไรก็ตามผลทีไดน้นัถือเป็น
ผลประโยชน์ทางดา้นสิงของ ผลประโยชน์ทางดา้นจิตใจ หรือประสบการณ์ทีดีทีไดรั้บจากการทาํ 
เพือเป็นการให้กาํลงัใจตนเอง เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งตนเองกบัตนเอง ตนเองกบั
ผูอื้น ตนเองกบัสังคม ทีสอดคลอ้งกบัแนวคิดการให้ของขวญัแก่ตนเอง ของศาสตราจารย ์Russel 

Belk (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543) ซึงมีผลทาํให้รู้สึกว่าตนเองมีความพิเศษ มีความสุขในการทาํสิง
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นนัๆ เพือให้ตนเองมีแรงบนัดาลใจในการดาํเนินชีวิตต่อไป จากขอ้สรุปทีกล่าวมาตรงกบัคาํกล่าว
ของผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี  

.....เป็นการใหค้วามสุขแก่ตนเองโดยมีจุดมุ่งหมาย (เอ นามสมมุติ, 2556)  

.....เป็นการตอบสนองความต้องการในตัวเอง เช่น ทาํงานมาทังปีสินปีต้องไปเทียว
ต่างประเทศ (หนิง นามสมมุติ, 2556) 

 ทีมาของการให้รางวลัแก่ตนเอง ผูว้ิจยัพบว่าการให้รางวลัของกลุ่มชายรักชายเกิดจาก
แนวคิดสําคญัทีเกียวกับตนเองทีแท้จริงหรือตนเองในอุดมคติ กล่าวคือ การบริโภคสินค้าและ
บริการขึนอยู่กบัอิทธิพลของภาพพจน์ของเขาเอง ดา้นอาชีพ บทบาทหน้าที ความชืนชอบในตรา
สินคา้ โดยสิงทีกลุ่มคนเหล่านีพยายามคน้หาในสิงต่างๆ เหล่านีเพราะตอ้งการให้ตนเองเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมาย ตามอุดมคติทีตนเองตงัไวว้่าต้องการเป็นอะไร ชอบอะไร ฝันอะไร ในประเด็นนี
สอดคล้องกับ ทฤษฎีแนวความคิดเกียวกับตนเอง ของ L.L.Sehiffman และ L.L.Kanuk และ
แนวความคิดเกียวกบัตนเองของ Henry Assael (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543) อีกทงัอาจจะมีความ
กดดนัทางสังคม ประสบการณ์การดาํเนินชีวิตในอดีต ล้วนแลว้แต่มีอิทธิพลต่อทศันคติของแต่ละ
บุคคล ซึงเป็นเหตุผลทีทาํใหแ้ต่ละบุคคลมีความตอ้งการทีจะไดรั้บรางวลัจากการกระทาํของตนเอง
ทีแตกต่างกนัไป จากขอ้สรุปทีกล่าวมาตรงกบัคาํกล่าวของผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี  

…..สิงทีตอ้งการคือการแปลงเพศ เพือทาํให้ตวัเองเป็นผูห้ญิงอย่างสมบูรณ์แบบ (กุ๊กกิก 
นามสมมุติ, 2556)  

.....ตอ้งการซือกระเป๋าLVเพือทาํใหต้วัเองดูเท่าเทียมกบัคนในสังคมเดียวกนัทงัทีไม่ไดช้อบ
ในรูปแบบสินคา้ (เนม นามสมมุติ, 2556) 

 กระบวนการในการให้รางวลัแก่ตนเอง มีทงัความเหมือนและแตกต่างกนัไปแลว้แต่บุคคล 
ในประเด็นนีจะสอดคลอ้งกบั ปัจจยัทีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ (ฉัตยาพร เสมอใน และฐิตินนัท ์
วารีนิช, 2551) โดยทีกลุ่มชายรักชายจะให้ความสําคญัของผลิตภณัฑ์เป็นพิเศษ ทงัความโดดเด่น 
รสนิยม ราคาทีเหมาะสม คุณภาพสินค้าและบริการ ตอบสนองการใช้งานได้ดี เมือเขาเหล่านัน
ได้รับการตอบสนองแล้ว  ความต้องการสินค้าและบริการจะมากขึนไปอีกระดับ  ในส่วน
กระบวนการตดัสินใจทงัทีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินนนัจะขึนอยูก่บัตนเองเป็นสําคญั ไม่มีบุคคล
อืนเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลย ในประเด็นนีสอดคล้องกบังานวิจยั     (วรวรรณ แปน
สุวรรณ์, 2543) เพือนหรือบุคคลอืนเป็นเพียงส่วนประกอบเพือเพิมความมนัใจเท่านนั แต่อาํนาจการ
ตดัสินใจอยู่ทีตนเองเป็นหลกัเสมอ และก่อนทีกลุ่มชายรักชายจะตดัสินใจนัน พวกเขาได้มีการ
คน้หาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เปรียบเทียบ เลือกซือ ประเมินผลการใชง้าน ทดลองเพือประกอบการ
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ตดัสินใจ ทาํให้พวกเขาไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดและมีความสุขทีไดทุ้่มเทความพยายามกบัสิงที
ไดม้า จากขอ้สรุปทีกล่าวมาตรงกบัคาํกล่าวของผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี  

.....การเลือกซือสินคา้มาใชต้อ้งมีการคน้หาขอ้มูล จากการหาในอินเตอร์เน็ต หรือ
สอบถามคนทีเคยใช้ว่าดีหรือไม ก่อนการตดัสินใจซือ ถ้ามีของทดลองก่อนซือจะสนใจ
ของชินนนัเป็นพิเศษ (ปุ๋ม นามสมมุติ, 2556)  

.....สินคา้บางทีไม่ตอ้งบอกคุณภาพมนัดีอยู่แลว้แต่จะดูทีการบริการของพนกังาน
และความใส่ใจในการขายเท่านนั (แกว้ นามสมมุติม 2556) 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการศึกษาการให้รางวลัแก่ตนเองของกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพ พริตตี ยงัขาด
การศึกษาของการใช้ชีวิต(Lifestyle)ควรมีการศึกษา การใช้ชีวิตของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมากกว่านี อาจ
สัมภาษณ์คนทีสนิทสนม หรือญาติพีน้อง เพือให้รู้ถึงขอ้มูลทีชดัเจนในดา้นการใช้ชีวิตของกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั ถา้สามารถศึกษาการใช้ชีวิต (Lifestyle)ไดจ้ะทาํให้เขา้ใจถึงตวัตนไดช้ดัเจน เป็นประโยชน์
ต่อผูที้สนใจ 

 2. จากการสัมภาษณ์ กลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพ พริตตี สามารถแบ่งออกตามช่วงอาย ุ
ประสบการณ์การทาํงาน และเหตุการณ์ในอดีตทีส่งผลถึงกระบวนการในการให้รางวลัแก่ตนเองของ
กลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพ พริตตี เมือมีการแบ่งกลุ่มทาํให้เห็น ความชดัเจนของการให้ความหมาย 
ทีมา และกระบวนการอย่างชัดเจนมากขึน ทาํให้เห็นมุมมอง การตอบสนองความต้องการ และ
พฤติกรรมในการให้รางวลัแก่ตนเองทีแตกต่างกนัมากยงิขึน 

 3. ในการศึกษาครังนีเห็นไดว้า่ ผลิตภณัฑ์ สินคา้ และบริการ ยงัมีการตอบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มเพศที 3 ยงัไม่เพียงพอ ทงัทีกลุ่มนีมีอาํนาจในการซือสูง และดว้ยจาํนวนทีเพิมมากขึน ควรมี
การศึกษาถึงผลิตภณัฑ์สินคา้และบริการ เฉพาะกลุ่มและชดัเจนเพือขยายช่องทางในการขาย การเลือก
ซือ รองรับกบัจาํนวนประชากรกลุ่มเพศที 3 โดยผลิตภณัฑ์ตอ้งตอบสนองความตอ้งการ การออกแบบที
โดดเด่น เหมาะสมกับการใช้งาน ราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นันๆ เพือให้ผูป้ระกอบการทีสนใจ
มองเห็นถึงกาํลงัการซือของกลุ่มประชากรนี เนืองจาก มีกาํลงัการซือสูงกวา่กลุ่มอืนๆ 

 4. การให้รางวลัแก่ตนเองของกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพ พริตตี มีกระบวนการในการ
ตดัสินใจในการซือ การเลือกผลิตภณัฑ์นนัๆมาใชง้าน ขึนอยู่กบั อาชีพ ครอบครัว รายได ้เวลา สมาชิก
ในกลุ่ม รูปแบบการดาํเนินชีวิต ของแต่ละบุคคล เพราะแต่ละคนย่อมมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกัน
ออกไปแลว้แต่ มุมมอง ทศันคติ หรืออาจมีการเลือกซือผลิตภณัฑ์ในลกัษณะทีตนเองไม่ไดเ้ป็นผูรั้บแต่
เป็นผูใ้ห ้การทาํใหบุ้คคลอืนมีความสุขเป็นการให้รางวลัแก่ตนเองอีกอยา่งหนึง 
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ข้อเสนอแนะเพอืการวจัิยครังต่อไป 
 1. งานวิจยั เรืองการให้รางวลัแก่ตนเองของกลุ่มชายรักชายทีประกอบอาชีพ พริตตี ควรมี
การศึกษาถึงกลุ่มทีประกอบอาชีพอืนดว้ย เช่น นกัเตน้ นกัแสดง หรือแมแ้ต่กลุ่มนกัศึกษา เพือให้
เห็นความชดัเจนของการใหค้วามหมาย ทีมา และกระบวนการในการใหร้างวลัแก่ตนเองมากยงิขึน 

 2. ในส่วนของกระบวนการในการให้รางวลัแก่ตนเอง ควรมีการเปรียบเทียบของกลุ่มหญิง
รักหญิง กลุ่มชายรักหญิง เพือขยายผลิตภณัฑแ์ละวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดมากยงิขึน 
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วทิยาศาสตร์เครืองสาํอาง บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง. 
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แนวคําถามการสัมภาษณ์ 

ส่วนท ี1 ข้อมูลทวัไปของผู้ให้ข้อมูลหลกั 
1.1 นามสมมุติ .................................................................................................. 
1.2 อาย ุ.............................. ปี 
1.3 ระยะเวลาทีท่านอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร .................. ปี ................ เดือน 
1.4 ท่านจบการศึกษาในระดบั ................................................................. 
1.5 รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ................................................................. บาท 
1.6 ท่านเป็นสมาชิกองคก์ร หรือสมาคมใดบา้ง 

1 ............................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................ 

 .  ท่านมีอาชีพเสริมอะไรบา้ง 
   ............................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................ 
 .  ท่านมีใครทีเป็นแบบอยา่ง (ไอดอล) เพราะอะไร 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
 
ส่วนท ี2 กระบวนการ รูปแบบ วธีิการ และความหมายในการให้รางวลัตนเอง 
 2.1  ถา้พดูถึง “การใหร้างวลัตนเอง” ท่านรู้สึกอยา่งไร มีความสาํคญักบัท่านหรือไม่อยา่งไร 
 2.2 ปกติท่านมีการให้รางวลัแก่ตนเองหรือไม่ 
 2.3 อยากใหเ้ล่าประสบการณ์ของท่านทีผา่นมาในการให้รางวลัแก่ตนเองมีการทาํ
อะไรใหต้วัเองบา้ง 
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 2.4 มีการกาํหนดเวลาแน่นอนทีจะใหร้างวลัแก่ตนเองหรือไม่ อยา่งไร และถา้ไม่มีการ
กาํหนดเวลาแน่นอน ช่วงเวลาของท่านคือช่วงไหน อยา่งไร เพราะอะไร 
 2.5 ทาํไมถึงตอ้งใหร้างวลัตนเอง 
 2.6 มีเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใดเขา้มาเกียวขอ้งดว้ยหรือไม่ ถึงทาํใหท้่านใหร้างวลัตนเอง 
 2.7 รางวลัทีใหต้นเอง ส่วนใหญ่ท่านไดม้าจากไหน เช่น จากตวัเอง พอ่แม่ พี นอ้ง 
เจา้นาย เพือน หรือจากทางอืนๆ 
 2.8 รางวลัเหล่านนัมีคุณค่าอยา่งไร และในดา้นไหนกบัตวัท่านบา้ง 
 2.9 ท่านมีกระบวนการอยา่งไรในการตดัสินใจซือสินคา้ใหต้วัเอง 
 2.10 ใครมีอิทธิพลในการซือสินคา้ บริการใหเ้ป็นรางวลัแก่ตวัของท่านบา้ง 
 2.11 ใครมีส่วนช่วยในการตดัสินใจซือสินคา้ บริการในการให้รางวลัแก่ตนเองบา้ง 
 2.12 ในการตดัสินใจซือมีปัจจยัใดบา้งทีท่านคาํนึงถึง  เช่น ตวัผลิตภณัฑ ์ราคา ยหี้อ 
โปรโมชนั การใหบ้ริการ หรืออืนๆ 
 2.13 เมือซือมาแลว้ ท่านรู้สึกอยา่งไรกบัสินคา้หรือบริการเหล่านนั 
 2.14 รางวลัทีไดม้าท่านทาํอยา่งไรใชท้นัที เก็บไว ้หรือใชเ้ลย เพราะอะไร 
 2.15 ถา้ใหเ้ปรียบเทียบการใหข้องขวญัแก่ตนเอง กบัของขวญัทีเราไดจ้ากคนอืน 
แตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร ในความรู้สึกของท่าน 
 2.16 ในการใหร้างวลัแก่ตนเองของท่านมีอะไรเป็นอุปสรรค ทีทาํใหท้่านไม่ไดต้ามที
คาดหวงัไวห้รือไม่ อยา่งไร 
 2.17 สุดทา้ย อยากใหท้่านใหค้าํนิยามหรือความหมาย ในการใหร้างวลัแก่ตนเอง ของ
ท่านวา่คืออะไร 
 
ส่วนท ี3 ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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