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Abstract 
 
The purpose of this study were to develop the causal model and to find out the important causal 

variables effect size influencing to intelligent consumption behaviors for grade 6 students. The 

three stage sampling of 654 students. Descriptive statistics were analyzed by statistical package 

and the hypothesized models were examined by LISREL. The findings were as follows: 1) The 

hypothesized causal model of intelligent consumption behaviors are in harmony with the 

empirical data after adjusted model resulting in the satisfactory level of goodness of fitting 

indices with      χ = 219.45, df = 93,p = .00,	χ /df = 2.35, SRMR = .048, RMSEA = .049, GFI = 

.95, AGFI = .93, NFI = .97, CFI = .98, PNFI = .75, PGFI = .67 2) Students’ Yonisomanasikarn 

had direct effect on intelligent consumption behaviors 3) Family influence had direct effect on 

Yonisomanasikarn with intelligent consumption behaviors and had indirect effect on intelligent 

consumption behaviors through Yonisomanasikarn 4) Kalayanamitt influence with Mass media 

influence had direct effect on Yonisomanasikarn and had indirect effect on intelligent 

consumption behaviors through Yonisomanasikarn but did not have direct effect on intelligent 

consumption behaviors. 
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การศึกษาแบบจําลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบรโิภคด้วยปัญญาของนักเรียน 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร1 

 
พระมหาศุภชัย แซ่เถียร (อชิโต)2 

อังศินันท์ อินทรกําแหง3 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและค้นหาขนาดอิทธิพลของตัว
แปรเชิงสาเหตุสําคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบสามขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างจํานวน 654 คน วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานด้วยสถิติพรรณนาและการแจกแจง
ของตัวแปรด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเพ่ือทดสอบสมมุติฐานด้วยโปรแกรม LISREL 
ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาที่ปรับมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก χ = 219.45, df = 93,p = .00, χ /df = 2.35, 
SRMR = .048, RMSEA = .049, GFI = .95, AGFI = .93, NFI = .97, CFI = .98, PNFI = .75, PGFI = .67         
2) กลุ่มนักเรียนที่มีการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา 3) 
อิทธิพลครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่อการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการกับพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาและมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาผ่านการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ 4) อิทธิพลกัลยาณมิตร
อิทธิพลสื่อมวลชนมีอิทธิผลทางตรงต่อการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญาผ่านการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ แต่ไม่ได้มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญา 

 คําสําคัญ: พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา การคิดตามหลักโยนิโสมนสกิาร อิทธิพลครอบครัว 
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ที่มาและความสําคญัของปญัหา 

 สังคมบริโภคนิยมเป็นผลผลิตจากทุนนิยมที่
กระตุ้นให้มนุษย์เกิดความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด 
รวมท้ังทําให้มนุษย์บริโภคเพ่ือทางสังคม การผลิต
และการบริโภคมุ่งแต่เอาชนะทําให้มนุษย์สูญเสียจิต
วิญญาณ ความสุขและสร้างปัญหาต่อมา (ยุวดี ช่วย
กิจ,551อ้างตาม Baudrillard,1988) ส่วนการบริโภค
ด้วยปัญญาเป็นกระบวนการพิจารณาไตร่ตรองอย่างมี
เหตุผลบนหลักความพอประมาณก่อนการตัดสินใจ
เลือกบริโภคเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี การบริโภคขาด
ปัญญานําไปสู่การเบียดเบียนตนเองและสภาพทาง
สังคม  คนส่วนใหญ่เสพบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย ตกอยู่
ในความประมาท ละทิ้งการฝึกศึกษาพัฒนาศักยภาพ
ตนเองโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยึดติดกับวัตถุ
นิยมและถูกชักจูงได้ง่าย แต่ถ้าเด็กและเยาวชนมีการ
บริโภคด้วยปัญญาไม่ว่าสิ่งเลวร้ายที่ปล่อยเข้ามาก็ไม่
สามารถที่จะทําอันตรายได้แต่กลับจะเป็นประโยชน์
ต่อตนเองที่จะใช้เป็นประสบการณ์ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันตนเองและแนะนําผู้อ่ืน  ดังน้ัน เด็กและ
เยาวชนควรได้รับการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
(พระพรหมคุณาภรณ์, 2548; ผจงจิต อินทสุวรรณ 
และคณะ, 2547)  
 การบริโภคด้วยปัญญาเป็นสิ่งที่สําคัญย่ิงต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพสังคมของนักเรียน 
ทําให้นักเรียนไม่บริโภคอย่างประมาทและคล้อยตาม
สิ่งเร้าได้ง่าย ปัจจุบันเด็กและเยาวชนจํานวนมากมี
ปัญหาการบริโภค ดังจะเห็นได้จากข้อมูลผลดุสิตโพล 
(2557) พบว่า มีการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยยึดติดกับวัตถุ
นิยม (ร้อยละ 25.21) มีการแต่งตัวโป๊เปลือยตาม
แฟช่ันต่างชาติ (ร้อยละ 24.83) มีการม่ัวสุมอบายมุข 
(ร้อยละ 20.05) และกรณีอ่ืนๆเช่น มีการเลียนแบบ

พฤติกรรมที่ไม่ดี มีภาวะทุพโภชนาการ และติดเกม 
เป็นต้น  (แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2555-2559, 2554; ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้, 2557) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้
สํารวจความคิดเห็นประชาชนต่อความกังวลใจมาก
ที่สุดกับพฤติกรรมเด็กนักเรียน พบว่า มีความกังวล
ด้านยาเสพติดและอบายมุข (ร้อยละ 17.40 ) มีการ
ยึดติดแฟช่ันต่างชาติ วัตถุนิยม เทคโนโลยี (ร้อยละ 
14.05) มีความรับผิดชอบน้อยต่อตนเองและผู้ อ่ืน
(ร้อยละ 9.18) มีคุณธรรมจริยธรรมน้อย (ร้อยละ 
8.22) (สุวิชา เป้าอารีย์, 2556)     
 แนวคิดหลักพุทธธรรมของพระพรหมคุณา
ภรณ์ (2556) สามารถอธิบายพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญาของนักเรียน รวมท้ังพัฒนาให้นักเรียนมี
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา ดังน้ัน ในการศึกษา
ครั้งน้ี ผู้วิจัยมีความสนใจสร้างและพัฒนาแบบจําลอง
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่  6 ซึ่ ง เ ป็นวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากท้ังร่างกายและจิตใจ และ
คล้อยตามผู้อ่ืนได้ง่าย (ดุจเดือน พันธุมนาวิน และ
ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2552 อ้างตามKohlberg, 
1969) ซึ่งผลการวิจัยน้ี ทําให้ทราบข้อค้นพบในการ
อธิบายพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนักเรียน 
และขนาดอิทธิพลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคด้วยปัญญาซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาของนักเรียน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การ วิจั ย น้ี ใ ห้ ความมุ่ งหมาย เ พ่ื อ พัฒนา
แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและค้นหาขนาด
อิทธิพลของตัวแปรเ ชิงสาเหตุสําคัญที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริ โภคด้วยปัญญาของนักเรียน
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ประถมศึกษาปีที่ 6 
ปัจจัยเชิงเหตุที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญาของนักเรียน 
 พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6  ตามแนวคิดหลักพุทธธรรมของ
พระพรหมคุณาภรณ์ (2556:5-15) อธิบายว่า 
พฤติกรรมบุคคลเกิดจากปัจจัยทางสังคม และการคิด
ตามหลักโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นปัจจัยทางจิตลักษณะ 
มนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถฝึกพัฒนาให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตที่ดี จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง พบว่า ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ อิทธิพล
ครอบครัว อิทธิพลสื่อมวลชน อิทธิพลกัลยาณมิตร 
และการคิ ดตามหลั ก โย นิ โสมนสิการมี ผล ต่อ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา เช่น งานวิจัยของ
ฉัตรชัย เสนสาย (2554) ผจงจิต อินทสุวรรณ และ
คนอ่ืน ๆ  (2547) พบว่า การคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการมี ความสัม พัน ธ์และสามารถทํ านาย
พฤติกรรมพึงประสงค์ด้านประหยัดและใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา 
งานวิจัยอิทธิพลครอบครัว เช่น ลลิตภัทร เจริญรัฐ 
(2555) เรวดี นามทองดี (2554) พบว่า อิทธิพลของ
ครอบครัวมีความสัมพันธ์และอิทธิพลทางบวกต่อ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาและการคิดอย่างมี
เหตุผลของนักเรียน งานวิจัยอิทธิพลกัลยาณมิตร เช่น 
ฉัตรชัย เสนสาย (2554)  จิราภรณ์ เรื่องย่ิง (2553) 
พบว่า  กัลยาณมิตรมีอิทธิพลทางตรงต่อโยนิโส
มนสิการ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมพึง
ประสงค์ด้านประหยัดและใช้ทรัพยากรคุ้มค่าของ
นักเรียนผ่านโยนิโสมนสิการ งานวิจัยและแนวคิด
สื่ อ ม ว ลชน  ส รุ ป ไ ด้ ว่ า  อิ ท ธิ พลสื่ อ ม ว ลชนมี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการคิดและพฤติกรรมการ
บ ริ โ ภ ค ด้ ว ย ปัญญา ขอ งนั ก เ รี ย น   ( Chariyar 

Virunrach, 2004; ชุติมา ไชยสิทธ์ิ และวรรณี แกม
เกตุ; 2012; มนัสวินี จันทะเลิศ และวิลาสินี พิพิธกุล, 
2548 อ้างตามจันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ และคณะ, 
2546) งามตา วนินทานนท์(2545) กล่าวสรุปว่า
ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อลักษณะ
ทางจิตและพฤติกรรมของบุคคลดังน้ัน ปัจจัยเชิง
สาเหตุที่เก่ียวข้องกับการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ
และพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา ได้แก่ 1) 
อิทธิพลครอบครัว  2) อิทธิพลกัลยาณมิตร 3) 
อิทธิพลสื่อมวลชน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีตาม
หลักพุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (2548)  มา
กําหนดกรอบในการศึกษา  พระพรหมคุณาภรณ์ให้
ความสําคัญกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบุคคลกับ
ปัจจัยทางสังคม  โดยอธิบายว่า สาเหตุการเกิด
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงของบุคคลเกิดจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและปัจจัยทางสังคม  จาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา
มาจากปัจจัยภายใน ได้แก่ การคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการซึ่งเป็นปัจจัยทางจิตลักษณะและปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ 1.อิทธิพลครอบครัว 2. อิทธิพล
กัลยาณมิตร 3. อิทธิพลสื่อมวลชนดังน้ัน ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาและพัฒนาแบบจําลองเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการบริ โภคด้วยปัญญาของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6  เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยเชิงสาเหตุ 
และขนาดอิทธิพลของตัวแปรที่สําคัญที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริ โภคด้วยปัญญาของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร ที่ศึกษาในคร้ังน้ี คือ นักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
กรุงเทพมหานครปีการศึกษา 2558 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 
20 โรง ใช้วิธีสุ่มแบบสามขั้นตอน (Three – Stage 
Sampling)ได้แก่ 1) สุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิตามสัดส่วน
ตัวอย่างต่อประชากร (Proportional stratified 
random sampling)จํานวน 20 เขตจาก 50 เขต 2) 
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) จํานวน 20 โรง
จาก 20 เขต 3)สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
จํานวน 20 ห้องจาก 20 โรง รวมเป็น 600 คน เก็บ
ได้จริง 564 คน ผู้วิจัยใช้เกณฑ์กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 20 คนต่อหน่ึงตัวแปรสังเกตสําหรับความ
ถูกต้องของผลการวิจัย(Schumacher & Lomax, 
1996; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดลักษณะ
มาตรวัดประเมินค่า 4 ระดับ และแบบทดสอบการ
คิดตามหลักโยนิโสมนสิการแบบเลือกตอบ(ก-ง)  
ได้แก่พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา หมายถึง 
นักเรียนบริโภควัตถุสิ่งของผ่านกระบวนการพิจารณา

ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลโดยได้รับความพอใจและ
ประโยชน์จากการบริโภคที่ดีที่ไม่ทําให้ตนเอง สภาพ
ทางสังคม และสิ่งแวดล้อมเสียหายค่าความเช่ือมั่นอยู่
ระหว่าง .54 -.64 (ทั้งฉบับ.75)แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
ได้แก่ การบริโภคอาหารการบริโภคสิ่งของเคร่ืองใช้
การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติการคิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการหมายถึง นักเรียนคิดพิจารณาอย่าง
รอบคอบด้วยการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการก่อนที่
จะตัดสินใจเลือกการบริโภคท่ีดีค่าความเช่ือมั่นอยู่
ระหว่าง .60 -.63 (ทั้งฉบับ .82 ) ค่าความยากง่าย
แบบทดสอบ .33 - .76 แบ่งความหมายเป็น 4 
ลักษณะได้แก่ คิดถูกวิธีคิดแนวทางที่ถูกคิดมีเหตุผล
คิดเร้าความดี/คิดมีเป้าหมายอิทธิพลครอบครัว 
หมายถึง นักเรียนคิดหรือเลือกกระทําสิ่งใดตาม
ความคิด ความคาดหวัง พฤติกรรมของครอบครัว
เก่ียวกับการบริโภคที่ดีโดยไม่ทําให้ตนเอง ครอบครัว 
และเพ่ือนเดือดร้อน ค่าความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง .62 -
.65 (ทั้งฉบับ .84) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่การ
อบรมสั่งสอนการสนับสนุนของครอบครัวการเห็น
แบบอย่างที่ดีอิทธิพลกัลยาณมิตร หมายถึง การท่ี
นักเรียนได้รับรู้ว่าเพ่ือนเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องดีงาม
ประกอบด้วยการแสดงพฤติกรรม การสั่งสอน การให้
คําแนะนํา การตักเตือน การชักจูง การสนับสนุน

พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา 
อิทธิพลครอบครวั 

อิทธิพลกลัยาณมิตร 

อิทธิพลส่ือมวลชน 
การคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการ 
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ช่วยเหลือ การให้กําลังใจในการบริโภคท่ีดีโดยไม่ทํา
ให้ตนเอง  ครอบครัว และสภาพสังคมเดือดร้อน ค่า
ความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง .58-.81 (ทั้งฉบับ .81) แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่การให้คําแนะนําการสนับสนุน
ของเพ่ือนการเป็นแบบอย่างที่ดีอิทธิพลสื่อมวลชน
หมายถึง นักเรียนยอมรับเน้ือหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ 
และยอมรับบทบาทของสื่อที่มีอิทธิพลต่อความคิด
และพฤติกรรมในการบริโภคท่ีดีค่าความเช่ือมั่นทั้ง
ฉบับ .84 แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่อิทธิพลสื่อโทรทัศน์
อิทธิพลอินเตอร์เน็ตอิทธิพลสื่อสิ่งพิมพ์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ทําการทดสอบแบบจําลองความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาด้วย
โปรแกรมสถิติ LISREL เพ่ือค้นหาตัวแปรเชิงสาเหตุ
และขนาดอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่สําคัญต่อ
ตัวแปรตาม มีดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของ
แบบจําลอง ได้แก่ χ , P- Value, SRMR, RMSEA, 
GFI, AGFI, NFI, CFI, PNFI, PGFI, ไค-สแควร์สัมพันธ์ 
(χ / ) (นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, 2556) 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการบริ โภคด้วยปัญญาของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 2. กลุ่มนักเรียนที่มีการคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการจะมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญา 

 3. อิทธิพลครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่อการ
คิดตามหลักโยนิโสมนสิการกับพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญา  และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ

บริ โภคด้วยปัญญาผ่านการคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการ 

 4. อิทธิพลกัลยาณมิตรมีอิทธิผลทางตรงต่อ
การคิดตามหลักโยนิโสมนสิการกับพฤติกรรมการ
บริ โภคด้วยปัญญา   และมี อิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาผ่านการคิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการ 

 5. อิทธิพลสื่อมวลชนมีอิทธิพลทางตรงต่อการ
คิดตามหลักโยนิโสมนสิการกับพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญาและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญาโดยผ่านการคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการ 
 

ผลการวิจัย 
 1. แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาหลังจากปรับแก้ผล
ปรากฏว่า แบบจําลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้แก่ χ = 219.45, df = 93, p = .00, χ / =2.35, 
SRMR=.048, RMSEA=.049, GFI=.95, AGFI=.93, 
NFI = .97, CFI = .98, PNFI = .75, PGFI = .67  

 2. กลุ่มนักเรียนที่มีการคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการมีอิทธิพลทางตรงต่อต่อพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญา มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 
.20 (p<.05) 

 3. อิทธิพลครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่อการ
คิดตามหลักโยนิโสมนสิการกับพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญา มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .26, .44 
(p<.05) และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญาผ่านการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ 
มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .05 (p> .05) 
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 4. อิทธิพลกัลยาณมิตรมีอิทธิผลทางตรงต่อ
การคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ มีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลเท่ากับ .14 (p< .05) และมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาผ่านการคิดตาม
หลักโยนิโสมนสิการ มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 
.03 (p< .05) แต่ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การบริโภคด้วยปัญญา 

 5. อิทธิพลสื่อมวลชนมีอิทธิพลทางตรงต่อการ
คิดตามหลักโยนิโสมนสิการมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล
เท่ากับ .13  (p< .05) และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาผ่านการคิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการ มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .03 
(p< .05) แต่ไม่ได้มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญา ผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 1 
และภาพประกอบ 2 

 

ตาราง 1  คะแนนมาตรฐานของผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของแบบจําลอง
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาภายหลังการปรับ 

ตัวแปรตาม 
 

R2 
ตัวแปรอิสระ 

ความ 
สัมพันธ์ 

โยนิโสมนสิการ 
อิทธิพล

ครอบครัว 
อิทธิพล
กัลยาณฯ 

อิทธิพล
สื่อมวลชน 

โยนิโสมนสิการ .14 
DE - .26* .14* .13* 
IE -    
TE - .26* .14* .13* 

พฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญา 

.71 
DE .20* .44* - - 
IE - .05* .03* .03* 
TE .20* .49* .03* .03* 

DE = อิทธิพลทางตรง (Direct Effect); IE = อิทธิพลทางอ้อม= (Indirect Effect);TE = อิทธิพลทางอ้อม(Total Effect);  *p <.05    
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 สมมติฐานการวิ จัยข้อที่ 1  แบบจําลอง
สมมติฐานที่ ผู้ วิ จั ย พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  มีข้ออภิปราย
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 แบบจําลองความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการบริ โภคด้วยปัญญาของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ภายหลังการปรับ ยกเว้นค่าสถิติไคสแควร์มี
นัยสําคัญทางสถิติซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์การที่ค่าไคส
แควร์มีนัยสําคัญทางสถิติที่ผิดปกติ เน่ืองมา จาก
แบบจําลองมีเส้นอิทธิพลหรือค่าพารามิเตอร์จํานวน

มาก  กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ คือ ในการวิจัยน้ีมี
กลุ่มตัวอย่างมากกว่าเกือบสองเท่าของอัตราส่วนกลุ่ม
ตัวอย่าง  20 เท่าต่อหน่ึงตัวแปรสังเกต การละเมิด
ข้อตกลงเบ้ืองต้นเก่ียวกับการแจกแจงแบบปกติพหุ
ตั วแปรทํ า ใ ห้ค่ า ไคสแควร์ มี นั ยสํ าคัญ  แม้ ว่ า
แบบจําลองนั้นจะมีความกลมกลืนก็ตาม (นําชัย    
ศุภฤกษ์ชัยสกุล, 2556; Joreskog&Sorbom,1996)
ดังน้ัน จึงสนับสนุนสมมุติฐานที่ 1 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 นักเรียนที่มีการคิด
ตามหลักโยนิโสมนสิการจะมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ มีข้ออภิปรายรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 2  ผลการวิเคราะห์แบบจําลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา 
 
 แนวคิดตามหลักพุทธธรรมของพระพรหมคุณา
ภรณ์ (2556) กล่าวว่า โยนิโสมนสิการมีความสําคัญ
ต่อการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลนักเรียนมีการคิด
ตามหลักโยนิโสมนสิการมากก็มีแนวโน้มที่จะทํา
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญามาก ในทางตรงกัน
ข้าม หากนักเรียนมีการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ
ตํ่าก็จะมีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาตํ่าหรืออาจไม่กระทําพฤติกรรมน้ันเลยก็ได้ 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของฉัตรชัย  เสนสาย 

(2554)ผจงจิตอินทสุวรรณและคณะ (2547)ที่พบว่า 
การคิดตามหลักโยนิโสมนสิการมีความสัมพันธ์และ
สามารถทํานายพฤติกรรมพึงประสงค์ด้านประหยัด
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญาดังน้ัน จึงสนับสนุนสมมุติฐานที่ 2 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 อิทธิพลครอบครัวมี
อิทธิพลทางตรงต่อการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการกับ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา  และมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาผ่านการ
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คิดตามหลักโยนิโสมนสิการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
มีข้ออภิปรายรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 แนวคิดตามหลักพุทธธรรมของพระพรหมคุณา
ภรณ์(2556) กล่าวว่า อิทธิพลครอบครัวมีความสําคัญ
ต่อการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการและพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญาถ้าเด็กได้รับการอบรมสั่งสอน การ
สนับสนุน การเป็นแบบอย่างที่ดีจากครอบครัวก็จะ
ช่วยชักนําให้เด็กเกิดการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ 
และการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการก็จะนําไปสู่
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาครอบครัวเป็น
สถาบันแรกที่อบรมสั่งสอนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
ปลูกฝังถ่ายทอดลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมให้
ได้ผลดีนักจิตวิทยาเ ช่ือว่า  ผู้ ใหญ่จะเป็นคนดีมี
จริยธรรมเพียงใดขึ้นอยู่กับการถ่ายทอดทางสังคม
จากพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูในช่วงต้นของชีวิต (ลลิตภัทร
เจริญรัฐ,2555; งามตาม วนินทานนท์, 2545) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของลลิตภัทร เจริญรัฐ (2555) 
ที่พบว่า  อิทธิพลของครอบครัวมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา และ
งานวิจัยของเรวดี นามทองดี (2554) ที่พบว่า การ
อบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมีความสัมพันธ์และมี
อิทธิพลต่อการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียน ส่วนฮัง
ชาง ชูและคณะ(Hung-Chang Chiu;et al., 2006) 
พบว่าแม่ที่มีรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ ยึดความ
ถูกต้องของเน้ือหาสื่อสารเป็นหลักและพ่อที่มีการ
สื่อสารที่ ยึดแบบแผนสังคมเป็นหลักมีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติย่ีห้อสินค้านอกจากนี้ งานวิจัยที่ศึกษา
อิทธิพลครอบครัวกับสังกัปที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรม
การบริโภคด้วยปัญญา เช่น พฤติกรรมการออกกําลัง
กาย พฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วน พฤติกรรม
ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ าพพบ ว่ า  อิ ท ธิ พลค รอบค รั ว มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเหล่าน้ี(สุภาอินทร,2546; 

ปวีณายุกตานนท์, 2549;46-47; สุธิดาพุฒทอง
,2551) ดังน้ัน จึงสนับสนุนสมมุติฐานที่ 3  
 สมมติฐานการวิจัยที่ 4 อิทธิพลกัลยาณมิตรมี
อิทธิพลทางตรงต่อการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ
และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาผ่านการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการอย่างมี
นัยสํ าคัญทางสถิ ติ  แต่ไม่มี อิท ธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา มีข้ออภิปราย
รายละเอียดดังต่อไปน้ี  
 แนวคิดตามหลักพุทธธรรมของพระพรหมคุณา
ภรณ์ (2556) กล่าวว่าพฤติกรรมของบุคคลเกิดจาก
กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ เช่น คนอ่อนแอ
ท้อถอย กัลยาณมิตรสามารถช่วยให้กําลังใจและชัก
จูงด้วยวิธีต่าง ๆ อย่างได้ผล แต่ถ้าบางคนมีโยนิโส
มนสิการเมื่อมีเหตุเศร้าเสียใจเขาก็สามารถคิดแก้ไข
ปัญหาของเขาได้สําเร็จเป็นอย่างดี เบิรน์ (ผจงจิต
อินทสุวรรณและคณะ,2547อ้างตามBerns, 1997)
กล่าวว่า เด็กเติบโตขึ้นเพ่ือนจะมีบทบาทท่ีสําคัญต่อ
ความคิดและพฤติกรรม หากเด็กต้องการความ
ยอมรับจากเพ่ือนอาจทําตามเพ่ือนซึ่งมีค่านิยมที่
ขัดแย้งกับโรงเรียนและครอบครัวได้ผลงานวิจัยของ 
ฉัตรชัยเสนสาย (2554) พบว่ากัลยาณมิตรมีอิทธิพล
ทางตรงต่อโยนิโสมนสิการ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมพึงประสงค์ด้านความประหยัดและใช้
ทรัพยากรคุ้มค่าของนักเรียนผ่านโยนิโสมนสิการแต่
ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมพึงประสงค์แต่
อิทธิพลกัลยาณมิตรไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การบริโภคด้วยปัญญาเนื่องจากเพ่ือนมีความสัมพันธ์
กันทางราบที่ไม่ถูกบังคับให้กระทําพฤติกรรมบาง
สถานการณ์กลุ่มเพ่ือนมีความขัดแย้งกับอิทธิพล
ครอบครัวซึ่งสามารถส่ังบังคับให้นักเรียนกระทํา
พฤติกรรมตามต้องการ เช่น กลุ่มเพ่ือนสนับสนุน
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ค่านิยมการอยู่ร่วมกันของหนุ่มสาว แต่ครอบครัวอาจ
ไม่เห็นด้วย(จิราภรณ์ เรื่องย่ิง, 2553อ้างตาม งามตา 
วนินทานนท์, 2534)บางคร้ังนักเรียนอาจจะกระทํา
พฤติกรรมคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนที่ตนยอมรับเท่าน้ัน
(ดุจเดือน พันธุมนาวินและดวงเดือน พันธุมนาวิน, 
2552) ดังน้ัน จึงสนับสนุนสมมุติฐานที่ 4 บางส่วน 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 5 อิทธิพลสื่อมวลชนมี
อิทธิพลทางตรงต่อการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ 
และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาผ่านการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการอย่างมี
นัยสํ าคัญทางสถิ ติ  แต่ไม่มี อิท ธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา มีข้ออภิปราย
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 อิท ธิพลสื่ อมวลชนมี อิท ธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาผ่านการคิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการเน่ืองจากสื่อมวลชนสามารถเข้าถึง
มนุษย์อย่างทั่วถึงและรวดเร็วจึงมี อิทธิพลสูงต่อ
ลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรม  หากกระทํา
ต่อเน่ืองและเข้มข้นจะส่งผลต่อการปลูกฝั่งทัศนคติ 
ความเช่ือ ค่านิยม การบริโภคนิยมทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว 
(งามตา วนินทานน์, 2545) สอดคล้องกับแนวคิดพระ
พรหมคุณาภรณ์ (2556: 9, 59) ที่เช่ือว่า พฤติกรรม
บุคคลเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลสื่อมวลชน
และการคิดตามหลักโยนิโสมนิสิการซึ่งงานวิจัยของ
จริยาวิรุฬราช (ChariyarVirunrach,2004)ที่พบว่า  
การรับรู้ อิทธิพลสื่อมวลชนมีความสัมพันธ์และ
สามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเชา
หัวลูและคณะ(Chaohua Lou et al., 2014)  พบว่า 
การเปิดรับสื่อมี อิทธิพลต่อความรู้เรื่องเพศและ
พฤติกรรมเกี่ยวกับเพศ  แต่อิทธิพลสื่อมวลชนไม่
มีอิทธพลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา 
เน่ืองจากบางสถานการณ์ตัวแทนการถ่ายทอดทาง

สังคม เช่น อิทธิพลครอบครัว อิทธิพลครูจะสนับสนุน
หรื อ ต่อ ต้ าน อิท ธิพลสื่ อมวลชนที่ จ ะส่ งผล ต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน เช่น หากเด็กไม่ได้
รับคําแนะนําจากพ่อแม่ สื่อมวลชนโดยเฉพาะ
โทรทัศน์จะมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนสูง (มนัสวินี 
จันทะเลิศ และวิลาสินี พิพิธกุล,2548อ้างตามจันทร์
เ พ็ญ  ชูประภาวรรณและคณะ ,2546)การได้รับ
อิทธิพลสื่อมวลชน การใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชน
ของบุคลมีความแตกต่างกันตามสถานะทางสังคม 
เช่น อายุ ฐานะครอบครัว เวลา เป็นต้นสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชุติมาไชยสิทธ์ิและวรรณีแกมเกตุ 
(2012) ที่พบว่า การเข้าถึงสื่อ ระยะเวลาได้รับข้อมูล
ข่าวสารของบุคคลจากสื่อมวลชนแตกต่างกันส่งผลให้
บุคคลมีพฤติกรรมความรับผิดชอบทางสังคมด้าน
ครอบครัว เพ่ือน โรงเรียน ชุมชนไม่เพียงพอท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมได้  
ดังน้ันจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 5 บางส่วน 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ควรนําผลการวิจัยที่สําคัญมาออกแบบทํา
การวิจัยเชิงทดลองเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญาของนักเรียน  
 2. โรงเรียน หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง ควรจะจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา
ของนักเรียนก็สามารถนําปัจจัยทางสังคมที่สําคัญ
ร่วมกับคู่มือโปรแกรมการฝึกอมรมมาปรับใช้ได้ 
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