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การวิจยั เชิงปริมาณพหุวธิ นี ้ี มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมการบริโภคด้วยปั ญญาและศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึ กทักษะการคิดตาม
หลักโยนิโสมนสิการของนักเรียน ในการวิจยั ระยะที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนประถมศึกษาปี ท่ี 6
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 564 คน ได้จากการสุม่ แบบสามขัน้ ตอน และ
การวิจยั ระยะที่ 2 ได้จากนักเรียนในการวิจยั ระยะที่ 1 จํานวน 3 ห้อง เข้าร่วมโปรแกรมด้วยวิธกี าร
สุ่มแบบสองขัน้ ตอนประกอบด้วยการสุ่มแบบกลุ่มและการสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลอง A จํานวน
20 คน กลุ่มทดลอง B จํานวน 20 คน และกลุ่มควบคุม 20 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบทดสอบ
เลือกตอบ และแบบสอบถามมาตรวัดประมาณค่า 4 ระดับที่มคี ่าความเชื่อมันระหว่
่
าง .60 - .82
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ LISREL MANOVA และ MANCOVA ซึง่ ผลจากการวิจยั ในระยะที่ 1 พบ
ตัวแปรเชิงสาเหตุสาํ คัญทีน่ ํ ามาออกแบบเนื้อหาโปรแกรมฝึ กทักษะการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ
เพือ่ พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปั ญญาในการวิจยั เชิงทดลองระยะที่ 2
ผลการวิจยั ระยะแรก พบว่า แบบจําลองเชิงสาเหตุตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ [ (  2 ) 137.6, df = 59, p = .00, SRMR = .041, RMSEA = .049, GFI =
.96, AGFI = .94, (  2 /df) = 2.32, NFI = .97, CFI = .98, PNFI = .72, PGFI = .61] อิ ท ธิ พ ล
ครอบครัวส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปั ญญาและการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการด้วย
ค่าอิทธิพลเท่ากับ .53 และ .56 ตามลําดับ และการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการบริโ ภคด้วยปั ญญาเท่ากับ .15 อิทธิพลครอบครัว อิทธิพลกัลยาณมิตร มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปั ญญาผ่านการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ เท่ากับ .08 และ
.08 และผลการวิจยั ระยะทีส่ อง ได้ผลการทดลองว่า ในการวัดครัง้ ที่ 2 นักเรียนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการ
ฝึ กคิดตามหลักโยนิโสมนสิการร่วมกับได้รบั โปรแกรมการส่งเสริมอิทธิพลจากครอบครัวผ่านคู่มอื
สําหรับผู้ปกครอง (กลุ่ มทดลอง A) นักเรียนที่ได้รบั เฉพาะโปรแกรมการฝึ กคิดตามหลักโยนิ โ ส
มนสิการ (กลุ่ มทดลอง B) มีการคิ ดโยนิ โ สมนสิการสู งกว่ านั กเรียนที่ ไ ม่ ไ ด้ รับ การฝึ กอบรม
(กลุ่มควบคุม C) ในการวัดครัง้ ที่ 3 กลุ่มทดลอง A กลุ่มทดลอง B มีการคิดโยนิโสมนสิการและ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปั ญญาสูงกว่ากลุ่มควบคุม C ในการวัดครัง้ ที่ 3 กลุ่มทดลอง A มีการคิด
โยนิ โ สมนสิการและพฤติกรรมการบริโ ภคด้วยปั ญญาสูงกว่ากลุ่ มทดลอง B ทัง้ นี้ พบว่า มีการ
เปลีย่ นแปลงการคิดโยนิโสมนสิการระหว่างการวัดครัง้ ที่ 2 การวัดครัง้ ที่ 3 การวัดครัง้ ที่ 4 แตกต่าง
กันไปตามรูปแบบที่ใช้ฝึกอบรมกับกลุ่มทดลอง A แต่ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงต่ อพฤติกรรมการ

บริโภคด้วยปั ญญาระหว่างการวัดครัง้ ที่ 3 มาถึงการวัดครัง้ ที่ 4 กับรูปแบบการฝึกอบรม แสดงว่า ผล
การวัดมีความคงทนและกลุ่มทดลอง A เป็ นรูปแบบทีด่ ที ส่ี ดุ
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The purposes of this Multi-method research were to develop a causal model and to
find out important causal variable effect sizes influencing intelligent consumption behaviors
(ICB) and to study the effects of the Yonisomanasikarn Training Program (YTP) for Grade 6
students. The sample of phase 1 was 564 students under the Department of Bangkok
Metropolitan Administration. The sample of phase 2 was from 3 classrooms of Phase 1,
sampled into 3 groups. The 60 students were split equally into experiment group A,
experiment group B and control group C. The instruments used in this study consisted of
Choice Yonisomanasikarn Test and a 4 rating scale questionnaire. The reliability of each
measurement was between .60 -.82. The data were analyzed by LISREL ANOVA and
MANOVA with repeated measures. The key finding in Phase 1 was used to design the
contents in YTP on ICB in phase 2.
The results of this research in phase 1 were that The hypothetical causal model
was consistent with empirical data, [ (  2 ) 137.6, df = 59, p = .00, SRMR = .041, RMSEA
= .049, GFI = .96, AGFI = .94, (  2 /df) = 2.32, NFI = .97, CFI = .98, PNFI = .72, PGFI =
.61], The variables that directly effected ICB and Yonisomanasikarn were Family influence
with standardized path coefficients of .53, .56. Yonisomanasikarn directly effected on ICB
with standardized path coefficient of .15 . The variables that indirectly effected on ICB
through Yonisomanasikarn were Family Influence, Kalyanamitta Influence with standardized
path coefficients of .08, .08 , respectively. The research in phase 2 found that In time 2,
students participated in the YTP along with ICBP (Experimental group A), students only
participated in the YTP (Experimental group B) had higher Yonisomanasikarn scores than
students unparticipated in the program (Control group C); in time 3, experimental group A
and experimental group B had higher ICB and Yonisomanasikarn scores than control group
C; in time 3, experimental group A had higher ICB and Yonisomanasikarn scores than
experimental group B. In addition, significantly statistical difference in the change of
experimental group A and measurement times on Yonisomanasikarn in time 2, 3, and 4

was found; but the change of programs types and measurement times on the ICB in time 3
and 4 wasn’t found. Measurement results are durability and the best type is experimental
group A.

