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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการให้ความหมายของการให้รางวั ลแก่ตนเองของผู้หญิงอ้วน และ 2) เพื่อศึกษา
กระบวนการของการให้รางวัลแก่ตนเองของผู้หญิงอ้วน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิทยาแบบการสร้างทฤษฎีฐานราก
ซึ่งเป็นวิธีวิทยาหนึ่งของกระบวนทัศน์ทางเลือก เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แนวคาถามการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง และวิ ธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 30 กก./ม.2 ซึ่งจัดว่าเป็นโรคอ้วนตามมาตรฐานขององค์การอนามัย
โลก จานวน 15 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความหมายของการให้รางวัลแก่ตนเองของผู้หญิงอ้วน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้หญิงอ้วนให้ข้อสรุปเชิงทฤษฎีว่าการให้รางวัลแก่ตนเองมีความหมายในเชิงจิตวิทยา ประกอบด้วย 1) การเห็น
คุณค่าในตนเอง 2) การสร้างแรงจูงใจทางบวก และ 3) การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล นอกจากนั้นยังพบว่าผู้หญิงอ้วนได้
ให้ข้อสรุปเชิงทฤษฎีถึงกระบวนการของการให้รางวั ลแก่ตนเองประกอบ 5 ขั้นตอนคือ 1) การตั้งเป้าหมายและการกาหนดรางวัล
2) การแสวงหาข้อมูล 3) การปฏิบัติตามแผน 4) การให้รางวัลแก่ตนเอง และ 5) การประเมินคุณค่า
คาสาคัญ: การให้รางวัลแก่ตนเอง ผู้หญิงอ้วน

Abstract
This research aimed to study the meaning of self-gift of fat women and to study the process of self-gift
of fat women. This research was a qualitative research and a methodology for establishing the Grounded
Theory Methodology. This methodology was a part of Alternative Paradigm. Data were collected by in-depth
interviews which used semistructured questions in interview and Non-Participant Observation. The key
informants were female staffs of operation level at a private company in Bangkok and Body Mass Index of
these staffs were higher than or equal to 30 kg./m.2 which was considered to be fat, according to World
Health Organization. A number of these Key Informants were 15 officers. This study found that fat women
defined theoretical conclusion of self-gift in psychological meanings. The first definition was self-esteem. The
second definition was positive motivation building and the last definition was response the needs of
individuals. In addition, this research was found that fat women had a process of their self-gift for four steps.
The first step was to set goals and determine the reward. The second step was to seek information. The third
step was to implement the plan and the last step was self-gift.
Keywords: Self-gift , Fat women

1. บทนา
นวสมัยเป็นโลกในยุคปัจจุบันที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม โดยในปี พ.ศ.2554 ธนาคารโลก (World
Bank) ได้ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นต่า (Lower Middle-Income Country)
ขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle-Income Country) การยกระดับฐานะดังกล่าวชี้ให้เห็นถึง
ความสาเร็จในการพัฒนาประเทศ (มูลนิ ธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2556: 1) การพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้หลายๆ
พื้นที่ของประเทศไทยกลายเป็นชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว (Urbanization)
เกิดการอพยพแรงงานภาคเกษตรกรรมเข้า สู่
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป การดาเนินชีวิตประจาวันเป็นไปอย่างเร่งรีบ การบริโภคอาหาร
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ถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจาวัน คนส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านและอาหารสะดวกซื้อ เช่น อาหาร
จานด่วน (Fast Food) และอาหารขยะต่างๆ (Junk Food) อาหารเหล่านี้ประกอบด้วยคาร์โบโฮเดรท และไขมันเป็นหลัก ร่างกาย
จึงได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่ไม่สมดุลระหว่างพลังงานที่ร่างกายได้รับกับพลังงานที่ร่างกายนาไปใช้ และด้วยสภาพแวดล้อมที่เร่ง
รีบจึงไม่มีเวลาและขาดความสนใจในการออกกาลังกาย (ดารง กิจกุศล, 2538: 24, อ้างถึงใน พรฑิตา ชัยอานวย, 2545: 27-28)
ปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะน้าหนักเกินหรือโรคอ้วนตามมาในภายหลัง
ภาวะน้าหนักเกินหรือโรคอ้วนเกิดจากการที่มนุษย์มีปริมาณไขมันสะสมในร่างกาย (Body Fat) มากกว่าปกติ (อดุลย์ บัณฑุ
กุล, 2553: 21) สาหรับประเทศไทยจากข้อมูลการสารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย (National
Health Examination Survey) ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 สารวจประชากรวัยแรงงานและวัยสูงอายุ ผลการสารวจพบว่า ผู้หญิงมี
ภาวะน้าหนักเกินหรือโรคอ้วนมากกว่าผู้ชาย โดยผู้หญิงมีความชุกของโรคอ้วนร้อยละ 40.7 และผู้ชายมีความชุกของโรคอ้วนร้อย
ละ 28.4 (วิชัย เอกพลากร, 2552, อ้างถึงใน มณทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ และคณะ, 2554: 17) คนที่มีภาวะน้าหนักเกินหรือโรค
อ้วนมักมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ สูญเสียความมั่นใจในตนเอง (Self-Efficacy) ส่งผลกระทบต่อจิตใจและสังคม
(Psychosocial) อย่างไรก็ตามคนที่มีภาวะน้าหนักเกินหรือโรคอ้วนสามารถทางานได้ทุกชนิดถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อน แต่อาจมีปัญหา
กับขนาดและรูปร่าง เนื่องจากสถานที่ทางานส่วนใหญ่ถูกออกแบบสาหรับคนที่มีขนาดมาตรฐาน (อดุลย์ บัณฑุกุล, 2553: 39)
การให้รางวัลแก่ตนเอง คือการตอบสนองความต้ องการพื้นฐานของมนุษย์ด้วยวิธีการสร้างแรงจูงใจ สร้างความท้าทาย และ
กระตุ้นให้เกิดการกระทาหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ผ่านระบบการให้รางวัล เมื่อเป้าหมายที่วางแผนไว้ประสบความผลสาเร็จ
นอกจากนั้นยังช่วยให้ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า (Mick and Demoss, 1990: 667-682) การให้
รางวัลแก่ตนเองจะมีลักษณะพิเศษโดดเด่นกว่าการซื้อสินค้าทั่วไป เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและสถานการณ์ชีวิตของแต่
ละบุคคล (Health, Tynan, and Ennew, 2011: 1) ดังนั้นการให้รางวัลแก่ตนเองจึงเป็นวิธีสร้างความสุขที่ผลักดันให้มนุษย์กระทา
สิ่งต่างๆให้ประสบความสาเร็จ ทั้งนี้แต่ละบุคคลต่างก็มีการให้ความหมายและวิธีสร้างความสุขที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์และบริบททางสังคม
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการให้ความหมายและกระบวนการของการให้รางวัลแก่ตนเองของผู้หญิงอ้วน เนื่องจากปัจจุบัน
ประเทศไทยมี ป ระชากรที่ มี ภ าวะน้ าหนั ก เกิ น หรื อ โรคอ้ ว นเพิ่ ม สู ง ขึ้ น และพบความชุ ก ของโรคอ้ ว นในผู้ ห ญิ ง มากกว่ า ผู้ ช าย
ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการสาหรับเป็นแนวทางในการจัดการและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับ
กิจการ ใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค และสร้างความสาเร็จให้กับองค์การ
ธุรกิจ

1.1 โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1.1.1 ผู้หญิงอ้วนมีการให้ความหมายของการให้รางวัลแก่ตนเองอย่างไร
1.1.2 ผู้หญิงอ้วนมีกระบวนการของการให้รางวัลแก่ตนเองอย่างไร

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาการให้ความหมายของการให้รางวัลแก่ตนเองของผู้หญิงอ้วน
1.2.2 เพื่อศึกษากระบวนการของการให้รางวัลแก่ตนเองของผู้หญิงอ้วน

2. วิธีการศึกษา
2.1 การออกแบบการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีวิทยาแบบการสร้างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory
Methodology) ซึ่งเป็นวิธีวิทยารูปแบบหนึ่งของกระบวนทัศน์ทางเลือก (Alternative Paradigm) โดยมีจุดยืนทางปรัชญาที่มีลักษณะ
ตามแนวคิดหลังปฏิฐานนิยม (Postpositivist) เพื่อค้นหาการให้ความหมายและศึกษากระบวนการของการให้รางวัลแก่ตนเองของ
ผู้หญิงอ้วน

2.2 ขอบเขตการวิจัย
2.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาการให้รางวัลแก่ตนเองของผู้หญิงอ้วน เพื่ออธิบายแนวคิดทฤษฎีที่มีรากฐานจากข้อมูล
2 ประเด็น ได้แก่ 1) การให้ความหมายของการให้รางวัลแก่ตนเองของผู้หญิงอ้วน และ 2) การค้นหากระบวนการของการให้รางวัลแก่
ตนเองของผู้หญิงอ้วน เพื่อหาข้อสรุปเชิงทฤษฎีของการให้รางวัลแก่ตนเองของผู้หญิงอ้วนตามแนวทางวิธีดาเนินการวิจัยของชาร์มาซ
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลควบคู่กับการวิเคราะห์ข้อมูล 2) สร้างมโนทัศน์จากข้อมูลด้วยการกาหนดรหัสหลายแบบ (Coding)
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3) ใช้การเปรียบเทียบเพื่อจาแนกประเภทและหาความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ 4) รวบรวมความคิดทุกอย่างที่เกิดจากกระบวนการ
กาหนดรหัสและการเปรียบเทียบ 5) ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของทฤษฎีที่สร้างขึ้นด้วยข้อมูลที่รวบรวมมาใหม่ และ
6) สร้างกรอบแนวคิดทฤษฎีและบูรณาการเข้ากับข้อมูลจริงเพื่อนาเสนอผลการวิจัย (Charmaz, 2000, อ้างถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2556:
174)
2.2.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกเป็นพนักงานผู้หญิงระดับ
ปฏิบัติการที่มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) มากกว่าหรือเท่ากับ 30 กก./ม.2 ซึ่งจัดว่าเป็นโรคอ้วน (มณทรัตม์ ถาวร
เจริญทรัพย์ และคณะ, 2554: 15)
2.2.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ในเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2559

2.3 ผู้ให้ข้อมูลหลัก
การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เพื่อศึกษาการให้ความหมายและกระบวนการของการให้รางวัลแก่ตนเองของผู้หญิง
อ้วน ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างเชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling) โดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์คือ ผู้ให้ข้อมูลหลักต้องมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย (Strauss and Corbin, 1998, อ้างถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2556: 170) และใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้ให้ข้อมูลหลักต้องเป็นพนักงานผู้หญิงระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชน
แห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) มากกว่าหรือเท่ากับ 30 กก./ม.2 ซึ่งจัดว่าเป็นโรค
อ้วนตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก โดยได้เก็บข้อมูลจานวน 15 คน

2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือสาคัญในการวิจัยคือ ตัวผู้วิจัยที่ต้องมีความไวต่อทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการให้รางวัลแก่ตนเองและเตรียมแนวคาถามการวิจัยที่สร้างจากกรอบแนวคิด
และทฤษฎีโดยใช้คาถามปลายเปิด นอกจากนั้นผู้วิจัยได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ไอโฟน (Iphone) เครื่อง
คิดเลข สมุดจดบันทึก และปากกา

2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้แนวคาถาม
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semistructured) และใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) พร้อม
การจดบันทึก (Field-Note) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รับอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลหลักให้บันทึกเสียงการสนทนา และให้ความสาคัญทั้งวัจนภาษา
และอวัจนภาษาตลอดการสัมภาษณ์ซึ่งจาเป็นต่อการสร้างแนวคิดและทฤษฎี

2.6 จริยธรรมในการวิจัย
การวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้หญิงอ้วน ผู้วิจัยได้แจ้งผู้ให้ข้อมูลหลักทราบถึง
วัตถุประสงค์การวิจัยก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล และดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยบรรยากาศการสัมภาษณ์แบบผ่อนคลาย เพื่อให้
ผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถให้ข้อมูลได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยจึงไม่เปิดเผยชื่อ
และชื่อสกุลของผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้งนี้ผู้วิจัยยึดมั่นในหลักจริยธรรมการวิจัยและรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นสาคัญ

2.7 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการวิจัย
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เพื่อตรวจสอบและ
ยืนยันว่าข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายวิธี ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และ
การจดบันทึก จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบยืนยันกัน

2.8 การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยถอดการ
บันทึกเสียงการสัมภาษณ์จากไอโฟนให้ออกมาในรูปของข้อความแบบคาต่อคา (Verbatim) 2) รวบรวมข้อมูลควบคู่กับการวิเคราะห์
ข้อมูล 3) ใช้เทคนิคการกาหนดรหัสหลายแบบเพื่อจาแนกข้อมูล 4) เชื่อมโยงข้อมูลตามความสัมพันธ์ของรหัสเพื่อสร้างสมมติฐาน 5)
ปรับปรุงและตรวจสอบความถูกต้องของสมมติฐานพร้อมๆกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจนสมมติฐานนั้นถึงจุดอิ่มตัว (Theoretical
Saturation) และ 6) สร้างกรอบแนวคิดและนาเสนอข้อสรุปเชิงทฤษฎี
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3. ผลการศึกษา
3.1 ความหมายของการให้รางวัลแก่ตนเอง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความหมายของการให้รางวัลแก่ตนเองของผู้หญิงอ้วนพบว่า ผู้ให้
ข้อมูลหลักให้ข้อสรุปเชิงทฤษฎีว่า การให้รางวัลแก่ตนเองมีความหมายในเชิงจิตวิทยา ประกอบด้วย
3.1.1 การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นการรับรู้ว่าตนเองมี คุณค่า มีความสามารถ มีความต้องการประสบความสาเร็จ เพื่อให้
ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น รูปแบบรางวัลที่ให้แก่ตนเองจึงมีลักษณะเป็นวัตถุนิยมและมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึง
สถานะทางสังคมและความมั่นคงทางการเงิน เช่น การลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บ้าน และคอนโดมิเนียม ฯลฯ เพื่อเป็น
รางวัลให้แก่ตนเองจากการที่ตนเองต้องอดทนทางานหนัก และต้องประหยัดอดออมเงินจากเงินเดือนประจา เพื่อผ่อนชาระค่างวด
บ้านและคอนโดมิเนียม สาหรับเป็นหลักประกันความมั่นคงและความปลอดภัยทางร่างกายให้กับสมาชิกในครอบครัว นอกจากนั้น
หากได้รับเงินโบนัสประจาปีก็จะจัดสรรเงินส่วนหนึ่งให้แก่บิดามารดาและครอบครัวไว้สาหรับใช้จ่าย และออมเงินอีกส่วนหนึ่งไว้ใช้
จ่ายในยามฉุกเฉิน เป็นการสร้างปลอดภัยทางเศรษฐกิจให้กับสมาชิกในครอบครัว
3.1.2 การสร้างแรงจูงใจทางบวก เป็นการสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันสู่การปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตนเองได้วางแผนไว้ เนื่องจากสภาพการทางานในปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาวะความกดดันและ
ความเครียดที่เกิดจากการทางาน ทั้งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัท จึงจาเป็นต้อง
ใช้ความพยายาม ความอดทน และสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้ตนเองปฏิบัติงานได้สาเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่จากัด
การให้รางวัลแก่ตนเองจึงเป็นการตอบแทนที่ตนเองมีความพยายามอดทนปฏิบัติงานจนสาเร็จ ตัวอย่างรางวัลที่ให้แก่ตนเอง ได้แก่
กระเป๋าแบรนด์เนม น้าหอมราคาแพง และการลาหยุดพักผ่อนประจาปีเพื่อเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.1.3 การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล เป็นการตอบสนองความต้องการทันทีเมื่อพบเห็นสินค้าและบริการโดยไม่ได้มี
การตระเตรียมไว้ล่วงหน้า เมื่อผู้ให้ข้อมูลหลักพบเห็นสินค้าและบริการนั้นแล้วเกิดความต้องการจึงตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนั้น
ทันที โดยสื่อสารกับตัวเองว่าเป็นการให้รางวัลแก่ตนเอง เช่น ผู้ให้ข้อมูลหลักเดินทางไปศูนย์การค้าหรือย่านการค้าชุมชนต่างๆแล้ว
พบว่ามีร้านอาหารจัดการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีการโฆษณารายการอาหารราคาพิเศษ หรือบุฟเฟ่ต์ (Buffet) ราคา
พิเศษ ก็ตัดสินใจใช้บริการทันที เนื่องจากรู้สึกชื่นชอบเมื่อได้บริโภคอาหารที่อร่อย ราคาย่อมเยา และถือว่าเป็นการให้รางวัลแก่
ตนเอง นอกจากนั้นยังมีสินค้าจาพวกเครื่องสาอางยี่ห้อต่างๆที่ผู้ให้ ข้อมูลหลักชื่นชอบและมีความต้องการสินค้านั้นอยู่แล้ว ขณะที่
เดินอยู่ภายในศูนย์การค้าหากพบว่ามีการลดราคาสินค้า ผู้ให้ข้อมูลหลักจะตัดสินใจซื้อสินค้านั้นทันทีเช่นกัน เนื่องจากเป็นสินค้าที่ มี
ความจาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน

3.2 กระบวนการของการให้รางวัลแก่ตนเอง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักมีกระบวนการของการให้รางวัลแก่ตนเอง 5 ขั้นตอน ดังนี้
3.2.1 การตั้งเป้าหมายและการกาหนดรางวัล เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการให้รางวัลแก่ตนเอง ผู้ให้ข้อมูลหลักจะ
วางแผนและตั้งเป้าหมายที่ตนเองต้องปฏิบัติพร้อมๆกับการกาหนดรางวัลที่ตนเองต้องการ เพื่อสร้างความท้าทาย ( Challenge)
และสร้างแรงบันดานใจให้กับตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลการดาเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ เช่น ผู้ให้ข้อมูลหลักจะวาง
แผนการทางานของตนเองและกาหนดเป้าหมายว่าเมื่อถึงช่วงสิ้นปีหากมีผลการดาเนินงานตรงตามเป้าหมายที่บริษัทกาหนด ผู้ให้
ข้อมูลหลักจะซื้อน้าหอมราคาแพง กระเป๋าแบรนด์เนม และเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้รางวัลที่ให้แก่ตนเองจะ
เป็นสินค้าและบริการที่ตนเองชื่นชอบและมีความต้องการมานาน แต่ด้วยข้อจากัดในเรื่องของราคาสินค้าและบริการที่ค่อนข้างสูง
จึงจาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการออมเงิน และกาหนดเงื่อนไขเพื่อสร้างความท้าทายให้กับตนเอง
3.2.2 การแสวงหาข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลหลักจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลที่ตนเองต้องการ โดยแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้าและบริการ ได้แก่ การสอบถามจากบุคคลที่มีประสบการณ์การใช้สินค้า ป้ายโฆษณา
สินค้า และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น นอกจากนั้นส่วนประสมการตลาดและระดับความเกี่ยวพันที่มีต่อสินค้าก็มีส่วนสาคัญต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้ให้ข้อมูลหลัก เช่น การวางแผนซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อเป็นรางวัลให้แก่ตนเอง ผู้ให้ข้อมูลหลัก
เริ่มต้นจากการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของบริษัทผู้สร้างคอนโดมิเนียม จานวนโครงการที่สร้างแล้ว
เสร็จ รูปแบบ ขนาด ราคา และทาเลที่ตั้ง เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น จากนั้นจึงสอบถามจากเพื่อนผู้มี
ประสบการณ์การซื้อคอนโดมิเนียม และปรึกษาหารือกับคนในครอบครัว เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ นอกจากนั้นยังหาข้อมูล
เกี่ ย วกั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ค่ า ใช้ จ่ า ย และค่ า ธรรมเนี ย มในการด าเนิ น การต่ า งๆของธนาคารที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ เพื่ อ ซื้ อ
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คอนโดมิเนียมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักมักใช้ระยะเวลานานในการแสวงหา
ข้อมูลเนื่องจากคอนโดมิเนียมมีราคาค่อนข้างสูง
3.2.3 การปฏิบัติตามแผน ผู้ให้ข้อมูลหลักจะปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด เพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้ โดยในช่วง
ระหว่างการปฏิบัติงานนั้นอาจเกิดสภาวะกดดันและความเครียดอันเนื่องจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน แต่ผู้ให้ข้อมูล
หลักจะมีการให้กาลังใจตนเองอยู่เสมอ เพื่อเป้าหมายและความสาเร็จของตนเองในอนาคต เช่น ในช่วงการปฏิบัติงานผู้ให้ข้อมูล
หลักต้องเผชิญกับภาวะความเครียดและความกดดันต่างๆจากผู้บังคับบัญชาประกอบกับมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ส่งผลให้เกิดความเหนื่อย
ล้า และรู้สึกไม่อยากมาทางาน อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลหลักจะให้กาลังใจตนเองอยู่เสมอ โดยคิดว่าตนเองต้องมีความอดทน ต้อง
กล้าเผชิญกับปัญหา และต้องผ่านพ้นสถานการณ์ที่ไม่ปรารถนานี้ไปให้ได้ เพื่อเป้าหมายและความสาเร็จของตนเอง
3.2.4 การให้รางวัลแก่ตนเอง เมื่อผู้ให้ข้อมูลหลักปฏิบัติตามภารกิจได้สาเร็จตรงตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ก็จะซื้อสิ นค้า
และบริการเพื่อเป็นรางวัลให้แก่ตนเองทันที เพราะมีการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลที่จะซื้อให้แก่ตนเองเรียบร้อยแล้ว ประกอบ
กับเป็นรางวัลที่ตนเองต้องการ การให้รางวัลแก่ตนเองจึงเปรียบเสมือนตัวแทนความสาเร็จและความพึงพอใจให้กับตนเอง เช่น ผู้ให้
ข้อมูลหลักซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเพื่อเป็นรางวัลให้แก่ตนเองทันทีที่ปฏิบัติภารกิจสาเร็จ เพราะต้องการกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อนี้มา
นานแล้ว และรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมใบนี้
3.2.5 การประเมินคุณค่า เป็นขั้นตอนสุดท้าย ผู้ให้ข้อมูลหลักจะประเมินคุณค่า สินค้าและบริการที่ได้ให้เป็นรางวัลให้แก่
ตนเองว่ามีคุณค่ามากน้อยเพียงใด ควรค่าแก่การซื้อหรือใช้บริการซ้า และแนะนาให้กับบุคคลอื่นๆได้ใช้สินค้าหรือบริการนี้หรือไม่
เช่น ผู้ให้ข้อมูลหลักรับประทานอาหารในร้านแห่งหนึ่ง รู้สึกชื่นชอบรสชาติอาหาร และบรรยากาศการตกแต่ งร้าน หากมีโอกาสใน
ครั้งต่อไปก็จะเลือกมาใช้บริการที่ร้านนี้ และแนะนาให้คนอื่นๆมาใช้บริการเช่นกัน

4. สรุป
ข้อสรุปเชิงทฤษฎีมีดังนี้
4.1 การให้รางวัลแก่ตนเองคือ การเห็นคุณค่าในตนเอง การสร้างแรงจูงใจทางบวก และการตอบสนองความต้องการส่วน
บุคคล โดยเป็นการให้ความหมายในเชิงจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดและการรับรู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้หญิงอ้วน
4.2 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการให้รางวัลแก่ตนเองของผู้หญิงอ้วน ได้แก่ การมานะอดทนทางาน
หนัก การตั้งใจปฏิบัติงานให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ การเก็บสะสมเงินออม การได้รับเงินโบนัสประจาปี การ
สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้ตนเอง และการพบเห็นสินค้าและบริการ คือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่นาไปสู่การให้รางวัลแก่ตนเอง
4.3 เหตุผลสาคัญของการให้รางวัลแก่ตนเองของผู้ หญิงอ้วน ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจทางบวกเพื่อให้ตนเองปฏิบัติงานได้
สาเร็จตามเป้าหมาย เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงและความปลอดภัยทางร่างกายและทางเศรษฐกิจให้กับสมาชิกใน
ครอบครัว และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล
4.4 กระบวนการของการให้รางวัลแก่ตนเองของผู้หญิงอ้วนประกอบด้วย 5 ขั้นตอนตามลาดับดังนี้ 1) การตั้งเป้าหมายและ
การกาหนดรางวัล 2) การแสวงหาข้อมูล 3) การปฏิบัติตามแผน 4) การให้รางวัลแก่ตนเอง และ 5) การประเมินคุณค่า
4.5 ส่วนประสมการตลาดที่มีส่วนสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการเพื่อเป็นรางวัลให้แก่ตนเองของผู้หญิงอ้วน ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) ได้แก่ คุณภาพ รูปแบบ และตราสินค้า 2) ราคา (Price) ได้แก่ ราคาที่ประกาศไว้ และราคาที่ให้ส่วนลด
3) การจัดจาหน่าย (Place) ได้แก่ ช่องทางการจัดจาหน่าย และทาเลที่ตั้ง 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ได้แก่ การ
ส่งเสริมการขาย และการโฆษณา และ 5) หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) เช่น บรรยากาศ และการตกแต่งร้าน
4.6 ประเภทของรางวัลที่ผู้หญิงอ้วนให้เป็นรางวัลแก่ตนเองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) รางวัลที่เป็นวัตถุสิ่งของ เช่น
คอนโดมิเนียม น้าหอม เครื่องสาอาง และกระเป๋าแบรนด์เนม และ 2) รางวัลที่ไม่ใช่วัตถุสิ่งของ เช่น แพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว
ต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้หญิงอ้วนจะใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเพื่อให้รางวัลแก่ตนเอง
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ความหมายการให้รางวัลแก่ตนเองในเชิงจิตวิทยา
1) การเห็นคุณค่าในตนเอง

เหตุการณ์หรือสถานการณ์
1). การอดทนทางานหนัก การออมเงิน และการได้รับเงิน
โบนัสประจาปี เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง และ
ความปลอดภัยทางร่างกายและทางเศรษฐกิจให้กับ
สมาชิกในครอบครัว
2). การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้ตนเอง
เพื่อให้ปฏิบัติงานได้สาเร็จตามเป้าหมาย
3). การพบเห็นสินค้าและบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการทันที

2) การสร้างแรงจูงใจทางบวก
3) การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล

การให้รางวัลแก่ตนเองของผูห้ ญิงอ้วน

1) การตั้งเป้าหมายและ
การกาหนดรางวัล

กระบวนการของการให้รางวัลแก่ตนเอง
2) การแสวงหาข้อมูล
3) การปฏิบัติ
4) การให้รางวัล
ตามแผน
แก่ตนเอง

5).การประเมินคุณค่า

ภาพที่ 1 ข้อสรุปเชิงทฤษฎี

5. อภิปรายผล
การให้ความหมายของการให้รางวัลแก่ตนเองในเชิงจิตวิทยาของผู้หญิงอ้วน มีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีต่างๆดังนี้
5.1 การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นการรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า มีความสามารถ มีความต้องการประสบความสาเร็จ และต้องการ
ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการตามลาดับขั้น (Hierarchy of Needs Theory) ของ อับราฮัม มาส
โลว์ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554: 275-276) ได้จาแนกความต้องการของมนุษย์ออกเป็นลาดับขั้น มนุษย์จะมีความต้องการในขั้นที่
สูงขึ้นไปถ้าความต้องการในขั้นต้นได้รับการตอบสนองแล้ว จากผลการวิจัยผู้ให้ข้อมูลหลักต้องอดทนทางานหนักและสะสมเงินออม
เพื่อซื้อบ้านและคอนโดมิเนียมสาหรับอยู่อาศัยกับครอบครัว เป็นความต้องการด้านสรีระ (Physiological Needs) ซึ่งเป็นความ
ต้องการขั้นต้นที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตประจาวัน และเมื่อผู้ให้ข้อมูลหลักได้รับเงินโบนัสประจาปีจะจัดสรรเงินให้แก่บิดามารดา
และครอบครัวไว้สาหรับใช้จ่าย และออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน คือการสร้างปลอดภัยทางเศรษฐกิจให้กับสมาชิกในครอบครัว
เป็นการตอบสนองความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อความต้องการด้านสรีระได้รับการตอบสนองเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิษา อาจอ่อนศรี (2555: 48) วิจัยเรื่อง การให้ความหมาย ที่มาของความหมายและ
กระบวนการเลือกซื้อสินค้าเพื่อให้รางวัลแก่ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวร นิเวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิทยาแบบการสร้างทฤษฎีฐานราก ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายให้ความหมายของการให้รางวัลแก่ตนเองดังนี้คือ 1) เป็นการตระหนักถึงคุณ ค่าของตนเองและการนับถือ
ตนเอง 2) เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับสัญญาที่ให้ไว้กับตนเอง 3) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ทั้งด้านดีและด้านเสีย 4) เป็นการสนอง
ความต้องการพื้นฐานภายในของบุคคล 5) เป็นการซื้อสิ่งของตามความพึงพอใจหรือเป็นสิ่งที่ตรงตามความต้องการในทันทีทันใด
และทาให้ได้รับความสุขเมื่อได้รับสิ่งของที่เป็นรางวัลแก่ตนเอง 6) เป็นการได้เงินหรือสิ่งของที่มาจากการหารายได้ของตนเอง และ
7) เป็นการให้ของขวัญในวันเกิดของตนเอง
5.2 การสร้างแรงจูงใจทางบวก เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันสู่การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตนเองได้วางแผน
ไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ชโลทร โพยมยล (2558: 61) อธิบายว่า การให้รางวัลแก่ตนเองเป็นวิธีการสร้างแรงจูงใจทางบวก
เพื่อเอาชนะสภาวะการขาดแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิดการกระทาที่ดีผ่านระบบการให้รางวัล นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับทฤษฎี
ความต้องการพื้นฐาน 3 ประเภท (A Trio of Basic Needs Theory) ของ เดวิด แม็คเคลแลนด์ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2553: 217218) เสนอว่ามนุษย์ที่ต้องการความสาเร็จ (Need for Achievement) จะตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและใช้ทักษะความสามารถที่
ตนเองมีอยู่ทั้งหมด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนเองได้วางไว้ โดยสินค้าหรือรางวัลที่ตนเองต้องการจะสะท้อนถึง ความสาเร็จ เช่น
กระเป๋าแบรนด์เนม และการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นต้น
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5.3 การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล เป็นการตอบสนองความต้องการทันทีเมื่อพบเห็นสินค้าและบริการโดยไม่ได้มี
การตระเตรียมไว้ล่วงหน้า สอดคล้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสินค้า ด้านสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในการซื้อ
สินค้า (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554: 95-110) การขายสินค้าราคาพิเศษภายในร้านมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค สามารถกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าอย่างฉับพลันได้ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศธร ลิ มปนเวทย์สกุล
และ พิทักษ์ ศิริวงศ์ (2558: 6-7) วิจัยเรื่อง การให้รางวัลแก่ตนเองของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุพิพัฒน์สาครธรรมเทศบาลตาบลหลัก
ห้า เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีปรากฏการณ์วิทยา ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุพิพัฒน์สาครธรรมเทศบาลตาบล
หลักห้าให้ความหมายของการให้รางวัลแก่ตนเองดังนี้คือ 1) เป็นการได้รับสิ่งของหรือบริการที่พบเห็นในทันที 2) เป็นการตระหนัก
ถึงคุณค่ าในตนเองและการนับถือในตนเอง 3) เป็นการให้รางวัลแก่ตนเองเมื่อพยายามทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ งจนสาเร็จ 4) เป็นการ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานภายในของบุคคล 5) เป็นการให้รางวัลแก่ตนเองในโอกาสพิเศษ และ 6) เป็นการทาให้ตนเองเกิด
ความสบายใจและมีความสุขทางใจ
ด้านกระบวนการของการให้รางวัลแก่ตนเองของผู้หญิงอ้วน มีกระบวนการตามลาดับดังนี้ 1) การตั้งเป้าหมายและการ
กาหนดรางวัล 2) การแสวงหาข้อมูล 3) การปฏิบัติตามแผน 4) การให้รางวัลแก่ตนเอง และ 5) การประเมินคุณค่า สอดคล้องกับ
แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (วิทวัส รุ่งเรืองผล, 2553: 44-48) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การยอมรับ
ความต้องการ 2) แสวงหาทางเลือก 3) ประเมินทางเลือก 4) ตัดสินใจซื้อและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ และ 5) พฤติกรรม
หลังการซื้อ
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