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โครงการวิจยั “การวิจยั และพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปญั ญาของนักเรียน”
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ไชยชนะ นางสาวศยามล เอกะกุลานันต์ นางสาวฐาศุกร์ จันประเสริฐ นางสาวภิญญาพันธ์ ร่วม
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ห้องสวัสดิ ์ ทีไ่ ด้ตรวจแก้ไขการพิมพ์ตน้ ฉบับอย่างละเอียดถีถ่ ว้ น ทําให้ได้รายงานการวิจยั ที่
ถูกต้องเรียบร้อย
อนึ่ง งานนี้จะเป็ นไปไม่ได้เลยหากไม่ได้รบั ความร่วมมือจากผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนมัธยม
ประชานิเวศน์ คืออาจารย์จริ ะพันธ์ สวัสดี ท่านได้อนุญาตให้ดาํ เนินกิจกรรมฝึ กอบรมทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อนักเรียนเอง คณะอาจารย์ของโรงเรียนทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม
โดยเฉพาะอาจารย์เอกพงษ์ ดิษแสง นิสติ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเดียวกัน ทีช่ ว่ ยประสานงาน
กับโรงเรียนและนักเรียนจนทําให้การดําเนินกิจกรรมเป็ นไปได้ และทีส่ าํ คัญคือนักเรียนชัน้ มัธยม
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บทที่ 1
บทนํา
คําว่า “บริ โภค” (consume) หมายถึง กิน ใช้ สิ ้นเปลือง ใช้ สอย (ราชบัณฑิตยสถาน. 2526:
458) เช่น บริ โภคอาหาร บริ โภคทรัพย์สินเงินทอง เป็ นต้ น การบริ โภคที่เป็ นพื ้นฐานความจําเป็ นของ
บุคคล คือ การบริ โภคปั จจัยสี่ (อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย และยารักษาโรค) พระธรรมปิ ฎก (2542:
9) ได้ จําแนกการบริ โภคออกเป็ น 2 ฝ่ าย คือ การบริโภคด้ วยปั ญญา และการบริ โภคด้ วยตัณหา
การบริโภคด้ วยปั ญญา หมายถึง การใช้ ตา หู จมูก ลิ ้น กาย ในการรับรู้ สิ่งต่าง ๆ แล้ วให้ เป็ น
การศึก ษา นั่น คื อ ได้ ค วามรู้ และได้ ป ระโยชน์ เช่ น การบริ โ ภค (กิ น ) อาหารก็ ค วรพิ จ ารณาว่า เพื่ อ
ประโยชน์อะไร รวมทังการบริ
้
โภคพอดี (การรู้ จกั ประมาณในการบริ โภค) การบริ โภคอาหารจึงจะเป็ น
ปั จจัยเกื ้อหนุนให้ เรามีชีวิตที่มีสขุ ภาพดี และสามารถทํางานได้ ดียิ่งขึ ้น การบริ โภคสิ่งอื่น ๆ ก็เป็ นไปตาม
หลักการเดียวกัน คือ พิจารณาความจําเป็ นที่แท้ จริ งต่อร่างกาย ซึง่ จะนําไปสูก่ ารดํารงอยู่ของระบบรวม
ที่สมบูรณ์ คือ ตัวบุคคล สังคม และสิง่ แวดล้ อม (พระธรรมปิ ฎก. 2543: 49-50) บุคคลเช่นนี ้ได้ ชื่อว่าเป็ น
นักศึกษา (พระธรรมปิ ฎก. 2542: 6)
การบริ โภคด้ วยตัณหา หมายถึง การสนองความพอใจ ความสุข ที่เกิดจากการรับรู้ สิ่งต่าง ๆ
ทางตา หู จมูก ลิ ้น กาย เช่น อาหารอร่ อย เสื ้อผ้ าที่โก้ เก๋สวยงาม เครื่ องใช้ ที่แสดงฐานะ เป็ นต้ น การ
บริ โภคดังกล่าวไม่ได้ สนองความต้ องการที่แท้ จริ งของชีวิต หรื อไม่ใช่เพื่อการมีคณ
ุ ภาพชีวิต บุคคลเช่นนี ้
มีเป็ นจํานวนมากในยุคปั จจุบนั ซึ่งเรี ยกว่า นักบริ โภคนิยมหรื อนักเสพ (พระธรรมปิ ฎก. 2542: 6)
นอกจากมุ่งความสุขสบายทางกายแล้ ว บริ โภคนิยมยังแสดงความเป็ นคนทันสมัย มีฐานะ มีรสนิยม
(พระไพศาล วิสาโล. 2546: 375-376)
ดังที่กล่าวมาแล้ วจะเห็นได้ ว่าลักษณะการเป็ นผู้บริ โภคด้ วยปั ญญามีความสําคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาที่ ยั่งยืนของทัง้ บุคคล สังคม และสิ่งแวดล้ อม และเยาวชนควรเป็ นบุคคลที่ ได้ รับการ
พัฒนาเป็ นอย่างยิ่ง โครงการวิจยั ที่ดําเนินการไปก่อนหน้ านี ้โดย ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ (2547)
ได้ ศึกษาตัวแปรสําคัญที่เกี่ ยวข้ องกับพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา และได้ พฒ
ั นาพฤติกรรมและ
ความตังใจที
้ ่จะกระทําพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาสําหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี (อายุเฉลี่ย 20.8
ปี ) โดยจํากัดขอบเขตของวัตถุที่เป็ นเป้าหมายการบริ โภค 4 อย่าง คือ อาหาร/สิ่งของเครื่ องใช้ ส่วนตัว
ของใช้ ส่วนรวม/ทรัพยากรธรรมชาติ เงิน และเวลา และได้ พบในขันการสํ
้
ารวจ (n = 686) ว่า ตัวแปร
สําคัญที่ ทํานายพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา เรี ยงลําดับจากสําคัญมากไปน้ อยดังนี ้ (ทุกตัวมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ) การควบคุมตน อิทธิ พลของเพื่อน เจตคติต่อพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา
ประสบการณ์ จากครอบครัว และการคิดอย่างมีเหตุผล ตามลําดับ ส่วนผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
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ด้ วยตระหนักในประโยชน์ของการพัฒนาในโครงการวิจยั ดังกล่าว คณะผู้วิจยั จึงเห็นสมควร
พัฒนาในลักษณะคล้ ายคลึงกันกับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ซึ่งเป็ นวัยรุ่ นตอนต้ น เพื่ อให้
นักเรี ยนมี โอกาสรั บรู้ และมี ความคิดที่ เป็ นประโยชน์ และมีพัฒนาการได้ เร็ วขึน้ แข่งกับการโฆษณา
ชักชวนให้ บริโภคสินค้ าต่างๆ ที่ปรากฏอยูใ่ นสังคม
ขอบเขตของวัตถุที่บริ โภคยังคงใช้ กรอบเดียวกับในโครงการที่ได้ กล่าวมาแล้ วซึ่งมี 4 อย่าง
คือ การบริ โภคอาหาร/สิ่งของเครื่ องใช้ ส่วนตัว ของใช้ ส่วนรวม/ทรัพยากรธรรมชาติ เงิน และเวลา สิ่ง
เหล่านี ้เป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้ องใกล้ ชิดในชีวิตประจําวันของทุกคน วัยรุ่ นควรได้ มีโอกาสพัฒนาจิตใจ ปั ญญา
พฤติกรรมการบริ โภคสิ่งเหล่านี ้เพื่อเป็ นพื ้นฐานที่ดีในตัวเขา ในอันที่จะไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และ
สิง่ แวดล้ อม
ปั จจุบนั นี ้ วัยรุ่ นตกเป็ นเป้าหมายของการโฆษณาสินค้ าต่าง ๆ มากขึ ้น เนื่องจากลักษณะ
ความอยากรู้อยากลองและด้ อยประสบการณ์ของวัยรุ่น สําหรับข้ อมูลของต่างประเทศนัน้ แหล่งเงินของ
วัยรุ่ นมาจากแหล่งใหญ่ ๆ 3 แหล่ง คือ พ่อแม่/ผู้ปกครอง การทํางานพิเศษ และของขวัญจากเพื่อนและ
ญาติ (The Social Affairs Unit. no date) นอกจากนี ้ข้ อมูลในประเทศไทย แหล่งเงินลําดับแรก คือ พ่อ
แม่ ลําดับสอง คือ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ. 2547: 22)
วัยรุ่นชอบทดลองทุกสิง่ รวมทังพฤติ
้ กรรมการกินอาหารที่อนั ตราย มีรายงานว่าวัยรุ่ นร้ อยละ
25 - 40 มีนํ ้าหนักตัวเกิน (Junk food vs. healthy nutrition for children. 1996-2005) ส่วนมาก
เนื่องจากไม่ออกกําลังกายบวกกับกินอาหารพวกแป้งและนํ ้าตาลมากเกินไป ในประเทศไทยก็มีรายงาน
ว่า เด็ก ระดับ ประถมศึก ษาเป็ นโรคอ้ ว นเพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 12 ซึ่ง สามารถนํ า ไปสู่ปั ญ หาสุข ภาพ เช่ น
เบาหวาน และโรคหัวใจ นักวิจยั ได้ พบว่า โรงเรี ยนและผู้ปกครองไม่ได้ แนะนําวิธีการบริ โภคอาหารที่มี
ประโยชน์ และโรงเรี ยนมีขนมและเครื่ องดื่มที่ไม่มีประโยชน์ขาย นอกจากนี ้นักวิจยั ยังกล่าวว่าในช่วง 20
ปี ที่ผา่ นมา เยาวชนมีสมรรถภาพทางกายหลาย ๆ ด้ านลดลง โดยเฉพาะเด็กวัย 13-15 ปี และ 16-17 ปี
(ปองพล สารสมัคร. 2548: 7) ในทางตรงกันข้ าม วัยรุ่ นหญิงอยากมีรูปร่ างผอม ดังนันจึ
้ งพยายามงด
การบริ โภคอาหารซึง่ ทําให้ ร่างกายได้ รับสารอาหารไม่เพียงพอ การสํารวจวัยรุ่ นในเขตกรุงเทพมหานคร
(อมรศรี ตันพิพฒ
ั น์ และศิริจรรยา เครื อวิริยะพันธ์ . 2546: 20-26) พบว่า วัยรุ่ นมีร้อยละสูงสุดในการ
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ผลการสํารวจเด็กวัย 9-14 ปี ในแคนาดา ในปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) พบว่า วัยรุ่ นใช้ เงิน
กั บ สิ่ ง ต่ อ ไปนี เ้ ป็ นลํ า ดับ จากมากไปน้ อย คื อ อาหาร ความสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น และเสื อ้ ผ้ า
(Demographics and Media. no date: 2) นอกจากนี ้เป็ นการออมเพื่อซื ้อสิ่งของที่มีราคาแพง และเพื่อ
การศึกษาต่อ สําหรับในประเทศไทย นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นจนถึงนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ทวั่ ประเทศ จํานวนรวม 4,645 คน มีข้อมูลที่สํารวจในปี พ.ศ. 2547 พบว่าการใช้ จ่ายฟุ่ มเฟื อยเป็ น
ปั ญหาสําคัญลําดับที่ 3 (ร้ อยละ 28.8) อย่างไรก็ดีปัญหาอื่นๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการใช้ จ่ายเงินเช่นกัน
เช่น ปั ญหาลําดับ 1 คือ การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้ อยละ 32.7) และลําดับ 4 การเที่ยวสถานบันเทิง
(ร้ อยละ 26.9) ปั ญหาเหล่านี ้นําไปสูค่ วามวิตกกังวลของเยาวชนในเรื่ องการเงิน/ค่าใช้ จ่าย (ร้ อยละ 32.9)
(อารมณ์ ความรัก และปั ญหาทางจิตวิญญาณของเยาวชนไทย. 2548)
รายงานการสํารวจเกี่ยวกับวัยรุ่ น (อายุ 13 – 18 ปี ) กับการใช้ เงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา
พบว่าวัยรุ่ นใช้ เงินซื ้อของกันมากขึ ้น (ทัง้ เงินสด เช็ค และบัตรเครดิต) แต่ไม่ค่อยตระหนักถึงผลที่จะ
ตามมา เช่น ไม่ร้ ูจกั คํานึงถึงรายได้ -รายจ่าย จึงมีหนี ้พอกพูนขึ ้น วัยรุ่ นเหล่านี ้ต้ องการความรู้ในเรื่ องการ
จัดการเรื่ องเงิน (Survey reveals insight into teen money behavior. 2006)
การใช้ เ วลาว่ า งของวัย รุ่ น เป็ นสิ่ ง สํ า คัญ ที่ ค วรเอาใจใส่ เ ช่ น กัน การใช้ เวลาไปในทาง
สร้ างสรรค์ย่อมเป็ นประโยชน์ตอ่ วัยรุ่นและสังคมด้ วย ในประเทศไทยมีการสํารวจเยาวชนอายุ 10-24 ปี
ในปี พ.ศ. 2544 เกี่ยวกับการใช้ เวลาว่างพบว่า เยาวชนใช้ เวลาไปกับการบันเทิงมากที่สดุ ส่วนมากเป็ น
โทรทัศน์และวิดีโอ ถัดมาเป็ นคอมพิวเตอร์ และกีฬา ส่วนกิจกรรมการอ่านมีค่อนข้ างน้ อย นอกนันเป็
้ น
การสังสรรค์กบั เพื่อน (สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 2546)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 สํานักวิจัยเอแบคโพลล์ได้ สํารวจการใช้ เวลาในช่วงปิ ดเทอมของ
นักเรี ยน/นักศึกษาอายุ 15-24 ปี จํานวน 2,189 คน ในกรุ งเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา พบว่า
ในด้ านกิจกรรมสร้ างสรรค์ นัน้ เยาวชนได้ ใช้ เวลา (เรี ยงจากมากไปน้ อย) ไปในการติดตามข่าวสาร
ประจําวัน (ร้ อยละ 95.3) ทํากิจกรรมร่ วมกับครอบครัว/ญาติพี่น้อง (ร้ อยละ 90.2) และเล่นกีฬา (ร้ อย
ละ 88.4) ส่วนกิจกรรมไม่สร้ างสรรค์ 3 ลําดับแรก คือ ดูภาพโป๊ เปลือยในอินเตอร์ เน็ต (ร้ อยละ 53.8) ดู
โทรทัศน์/วิดีโอ/ซีดีเอ็กซ์ (ร้ อยละ 41.5) และมีเพศสัมพันธ์ กบั แฟนหรื อคู่รัก (ร้ อยละ 29.1) นอกจากนี ้
ยั ง มี ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ แนวการดํ า เนิ น ชี วิ ต ในช่ ว งปิ ดเทอมว่ า เยาวชนใช้ เวลาเดิ น ช็ อ ปปิ ้ ง ตาม
ห้ างสรรพสินค้ า (ร้ อยละ 84.9) ดูหนังดีวีดี/ซีดี/วิดีโอ (ร้ อยละ 67.3) และฟั งเพลงไทยสากล (ร้ อยละ
66.8) (การใช้ เวลาช่วงปิ ดเรี ยนภาคฤดูร้อนของนักเรี ยนนักศึกษา. 2548)

4
มีการรายงานในทิศทางเดียวกันที่พบว่าเด็กเกรด 8 (เทียบกับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2) ในเขต
ชนบท 2 แห่ง ในรัฐ North Dakota ประเทศสหรัฐอเมริ กา ใช้ เวลาว่างไปในการดูโทรทัศน์ และไปเที่ยว
กับเพื่อน ๆ (Child & Adolescent Review. Winter 1995-1996: 2) นอกจากนี ้ยังพบว่าเด็กที่รายงานว่า
ไปกับเพื่อนมากขึ ้นเท่าไร ก็มีแนวโน้ มมากขึ ้นที่จะรายงานเรื่ องปั ญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ความภูมิใจใน
ตนเองตํ่า ซึมเศร้ า และผลการเรี ยนตํ่า ดังนัน้ พ่อแม่ ครู ชุมชน ควรหาวิธีที่เหมาะสมแนะนําเด็กวัยรุ่นใน
เรื่ องการใช้ เวลาว่าง
ข้ อมูลระดับชาติที่รายงานไปในทิศทางที่น่าเป็ นห่วงเช่นเดียวกันในการใช้ เวลาที่ไม่เป็ น
ประโยชน์ของวัยรุ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ มีการสํารวจพบว่า วัยรุ่นในประเทศนันมี
้ เวลามากมาย
เป็ นของตนเอง แต่ส่วนมากไม่ได้ ใช้ ในการทํ ากิ จกรรมเพื่ อเสริ มสร้ างทักษะหรื อคุณลักษณะต่าง ๆ
ดังเช่นนักเรี ยนเกรด 10 ใช้ เวลาทําการบ้ านเพียงวันละครึ่งชัว่ โมง มีวยั รุ่นไม่ถึง 20% ที่ใช้ เวลาอ่านเพื่อ
ความเพลิดเพลินเกือบทุกวัน และมีเพียง 15% ทํากิจกรรมแต่ละวันเพื่องานอดิเรก ศิลปะและงานฝี มือ
(Zill et al. 1995) กิจกรรมอื่น ๆ ที่วยั รุ่นให้ เวลาน้ อยลงไปกว่านี ้ คือ การใช้ คอมพิวเตอร์ สว่ นตัวในการทํา
การบ้ านและพักผ่อนหย่อนใจ (ปั จจุบันน่าจะเปลี่ยนไปแล้ วในประเด็นนี )้ การเข้ าร่ วมกิจกรรมทาง
ศาสนา โปรแกรมสันทนาการในกลุ่มเยาวชน การเข้ าเรี ยนหลักสูตรนอกโรงเรี ยน ในโรงเรี ยน ดนตรี
ศิลปะ ภาษา หรื อเต้ นรํ า การเรี ยนเกี่ยวกับกีฬา และการอาสาสมัครหรื อร่ วมกิจกรรมบริ การชุมชน เมื่อ
วัยรุ่ นไม่ค่อยได้ ใช้ เวลาในการทํากิจกรรมดังที่กล่าวแล้ ว เขาทําอะไรบ้ าง การสํารวจนันได้
้ พบว่า วัยรุ่ น
ใช้ เวลาว่างที่มีอยู่มากมายนันไปในการดู
้
โทรทัศน์วนั ละ 2 ชัว่ โมงครึ่ ง โดยเฉลี่ย พูดโทรศัพท์กับเพื่อน
วัยรุ่นด้ วยกัน และไปเที่ยวเตร็ ดเตร่ กบั เพื่อนตามศูนย์การค้ าและตามสถานที่ตา่ ง ๆ ผู้วิจยั ตังข้
้ อสังเกต
ไว้ ว่า การใช้ เวลาว่างของเด็กเกรด 10 เป็ นตัวทํานายพฤติกรรมเสี่ยงในเวลาต่อมา เช่น นักเรี ยนที่ไม่ใช้
เวลาเพื่อร่ วมกิจกรรมพิเศษของโรงเรี ยน มีโอกาสมากขึ ้น 57% ในการออกจากโรงเรี ยนกลางคัน เมื่อ
เทียบกับนักเรี ยนที่ใช้ เวลาร่วมกิจกรรมดังกล่าว 1-4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
จากข้ อมูลที่ กล่าวมาแล้ วแสดงถึงอิทธิ พลต่า ง ๆ จากสภาพในสังคมที่ ชักนํ าให้ วัยรุ่ น มี
แนวโน้ มไปในทางที่น่าจะเป็ นอันตราย และอีกไม่กี่ปีต่อไปจะกลายเป็ นผู้ใหญ่ที่ขาดคุณภาพในสังคม
คณะผู้วิจัยเห็นความจํ าเป็ นที่ จะช่วยหาวิธีการเพื่อพัฒนาวัยรุ่ นตอนต้ นให้ มีความรู้ ความคิด และ
พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา เพื่อให้ เขาได้ มีโอกาสซึมซับเหตุผลและวิธีการที่ เหมาะสมในการ
บริ โภค เนื่องจากเด็กวัยนี ้มีสติปัญญาที่จะเข้ าใจนามธรรมได้ แล้ ว และสนใจเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ ๆ
แม้ ว่าจะมี ผ้ ูกําหนดช่ วงอายุของวัย รุ่ นไว้ บ้า ง อย่างไรก็ ดีช่วงอายุของวัยรุ่ นไม่มีนิ ยามที่
ชัดเจน การเจริ ญเติบโตของเด็กแต่ละคนแตกต่างกันไปตามเพศ ตามยุคสมัย และตามวัฒนธรรมใน
สังคมหนึ่งๆ โดยทัว่ ไปยอมรับกันว่าวัยรุ่ น (adolescent) เริ่ มที่มีการเปลี่ยนแปลงวุฒิภาวะทางด้ าน
ร่างกาย (puberty) จากวัยเด็ก ซึง่ เป็ นผลการทํางานของฮอร์ โมน และเด็กระดับประถมศึกษาไม่ใช่วยั รุ่น
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เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีพฒ
ั นาการทางการคิด (cognitive development) Piaget
(Berryman et al. 2002: 115) ได้ จดั เด็กอายุ 11 ปี ขึ ้นไปถึงวัยผู้ใหญ่ว่าอยู่ในขัน้ formal operational
stage หมายถึงมีการคิดเชิงนามธรรมได้ แล้ ว สามารถมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ คิดอย่างเป็ นระบบ
เกี่ ย วกับ ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง ตรรกะในปั ญ หาใดปั ญ หาหนึ่ ง และใช้ ก ารทดสอบสมมติ ฐ าน ขัน้ ของ
พัฒนาการขันนี
้ ้เป็ นขันที
้ ่ 4 และเป็ นขันสุ
้ ดท้ ายตามทฤษฎีของ Piaget
ต่อมา Kohlberg (Berryman et al. 2002: 183) ได้ ศกึ ษาเหตุผลเชิงจริ ยธรรม (moral
reasoning) และได้ จดั ระดับที่ 1 (level 1) ของการให้ เหตุผล (กลัวการลงโทษ และทําตามกฎเพื่อจะได้
รางวัล) ว่าเป็ นเหตุผลของเด็กจนกระทัง่ อายุ 11 ปี โดยประมาณ ระดับที่ 2 (เน้ นความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคล และความสัมพันธ์ ในสังคม) ระหว่างอายุ 12 – 15 ปี โดยประมาณ ส่วนระดับที่ 3 (ใช้ หลักการ
และยอมรับความแตกต่าง) จะพัฒนาในภายหลัง จากระบบการจัดระดับดังกล่าวซึง่ มี 3 ระดับและใน
แต่ละระดับมี 2 ขัน้ (stage) คนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 2 มีคนเพียงประมาณร้ อยละ 10 เท่านันที
้ ่ พฒ
ั นา
ได้ ถึงระดับ 3 นอกจากนัน้ จากข้ อมูลที่สะสมจากการศึกษาเหตุผลเชิงจริ ยธรรมของเยาวชนไทยทําให้
สรุปได้ วา่ วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ 2 ขัน้ 3 (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ. 2536)
คณะผู้วิจยั ได้ พิจารณาความเหมาะสมของวัยรุ่ นที่กําลังเรี ยนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และสามารถเข้ าใจกิจกรรมการฝึ กอบรม เป้าหมายของการ
ฝึ กอบรม และนําไปใช้ ในชีวิตประจําวันของตนได้ จึงได้ ตดั สินใจเลือกกลุม่ นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 2 สําหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสํารวจตัวแปรสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ซึง่ ทําให้ ได้ ความรู้เกี่ยวกับตัวแปรที่จะนําไปใช้ ในขันการทดลองต่
้
อไป
2. เพื่ อ พัฒ นาความคิ ด จิ ต ใจ และพฤติ ก รรมการบริ โ ภคด้ ว ยปั ญ ญาของนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
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ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
การวิ จัย และพัฒ นาครั ง้ นี เ้ ป็ นการขยายองค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ พฤติก รรมการบริ โ ภคด้ ว ย
ปั ญญา และได้ แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมและความตัง้ ใจที่ จะกระทํ าพฤติกรรมการบริ โภคด้ วย
ปั ญญาสําหรับเด็กนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ซึง่ อยูใ่ นช่วงวัยรุ่นตอนต้ น

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร ประชากรเป้าหมายในการศึกษา คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ในโรงเรี ยน
ขยายโอกาสของกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่ าง กลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษามี 2 กลุม่ คือ
1. ขันการสํ
้
ารวจ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 จากโรงเรี ยนขยาย
โอกาส 11 โรง ใน 11 เขตการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร จํานวนนักเรี ยน 1,100 คน ซึง่ ได้ จากการสุ่ม
แบบแบ่งชัน้
โรงเรี ย นขยายโอกาสของกรุ ง เทพมหานคร เป็ นโรงเรี ย นที่ จัด การศึก ษาในระดับ
ประถมศึกษา และขยายชันเรี
้ ยนสูงขึ ้น
2. ขันการทดลอง
้
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในโรงเรี ยนมัธยม
ประชานิเวศน์ จํานวนเริ่ มต้ น 88 คน ได้ มาจากผลการตอบแบบสอบถามฉบับเจตคติต่อพฤติกรรมการ
บริโภคด้ วยปั ญญาในขันการสํ
้
ารวจ และได้ คะแนนปานกลาง (เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 10 ถึง 90) รวมทังมี
้ ความ
สมัครใจและได้ รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ เข้ าร่วมโครงการ
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรทํานายมี 6 ตัว ดังนี ้
1. เหตุผลในการคิด
2. การควบคุมตน: เฉพาะเรื่ อง และทัว่ ไป
3. เจตคติตอ่ พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา
4. ประสบการณ์จากครอบครัว
5. สถานการณ์ในโรงเรี ยน
6. การรับรู้ขา่ วสารจากสื่อเกี่ยวกับการบริโภค
ตัวแปรทัง้ 6 ตัวใช้ เป็ นตัวแปรอิสระในขันการสํ
้
ารวจ ส่วนในขันการทดลองนั
้
นใช้
้ ตวั
แปรที่ 1-3 เป็ นตัวแปรจัดกระทํา
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ตัวแปรตามมี 2 ตัว ดังนี ้
1. พฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา
2. ความตังใจที
้ ่จะกระทําพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา
ขันการสํ
้
ารวจมีตวั แปรที่ 1 เป็ นตัวแปรตามเพียงตัวเดียว ส่วนการตรวจสอบผลการ
ทดลองใช้ ตวั แปรที่ 1 และ 2 เป็ นตัวแปรตาม

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ในบทนี ้เป็ นการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้ อง นิยามและการวัดตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย
สําหรับการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้ องนี ้ ตัวแปรต่างๆ จะเรี ยงลําดับจากตัวแปรพฤติกรรมการบริ โภคด้ วย
ปั ญญา ซึ่งเป็ นตัวแปรตาม ลําดับต่อไปเป็ นตัวแปรอิสระซึ่งเป็ นตัวแปรจัดกระทํา (เหตุผลในการคิดซึ่ง
อาศัยหลักการคิดทางพุทธศาสนา การควบคุมตนและเจตคติตอ่ พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา) และ
ลําดับสุดท้ าย คือ ตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อม ตามหัวข้ อต่อไปนี ้
พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา
เหตุผลในการคิด: หลักการคิดทางพุทธศาสนาที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา
ลักษณะทางจิตที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา: การควบคุมตน และเจตคติตอ่
พฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา
- ทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรม
- การควบคุมตนกับพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา
- แนวการฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างการควบคุมตน
- เจตคติตอ่ พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญากับพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา
- แนวการฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา
สภาพแวดล้ อม: ครอบครัว โรงเรี ยน และสื่อ
- งานวิจยั ที่แสดงถึงอิทธิพลของปั จจัยภายในและภายนอกต่อพฤติกรรม
นิยามและการวัดตัวแปร
- ตัวแปรตาม (วัดทันทีหลังฝึ กอบรมและวัดติดตามผล 1 เดือนหลังฝึ กอบรม)
- ตัวแปรอิสระ (ตัวแปรจัดกระทําและตัวแปรอิสระที่เป็ นลักษณะเดิมของผู้ตอบ)
สมมติฐานการวิจยั

พฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา
คําว่า “การบริ โภค” (consumption) มีการให้ ความหมายที่แตกต่างกันไปบ้ างในสาขาต่างๆ
เนื่องจากมีจดุ เน้ นที่แตกต่างกัน เช่น ในการทําวิจยั เกี่ยวกับการบริ โภคที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม Stern
(no date) ให้ นิยามว่า การบริ โภค หมายถึง การที่มนุษย์แปลงวัสดุและพลังงาน ซึง่ เขาหมายถึง การบริ โภค
มีความสําคัญต่อสิง่ แวดล้ อมในแง่ที่มนั ทําให้ วสั ดุตา่ งๆ หรื อพลังงานมีใช้ น้อยลงในอนาคต ดังนันจึ
้ งคุกคาม
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อี ก เทอมหนึ่ ง ที่ ใ ช้ กั น แพร่ ห ลายในสาขาจิ ต วิ ท ยาการตลาด คื อ “พฤติ ก รรมผู้ บริ โ ภค”
(consumer behavior) ซึง่ โดยทัว่ ไปหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับบุคคล กลุม่ หรื อองค์กร และกระบวนการที่
ใครๆ ใช้ ในการเลือก รักษา ใช้ และกําจัด (หลังจากใช้ เสร็ จแล้ ว) ผลิตภัณฑ์ บริ การ ประสบการณ์ หรื อ
แนวคิด เพื่อสนองความต้ องการและผลกระทบที่กระบวนการดังกล่าวมีตอ่ ผู้บริ โภคและสังคม (Perner. no
date) ในนิยามนี ้ จะเห็นได้ วา่ พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับบริการและแนวคิดเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้ อง
ได้ และพฤติกรรมอาจเป็ นของบุคคล กลุม่ หรื อองค์กรก็ได้
นิยามของพฤติกรรมผู้บริ โภคที่ม่งุ เฉพาะบุคคลมีตวั อย่างดังเช่น นิยามว่าเป็ นกิจกรรมต่างๆ ที่
บุคคลกระทํา รวมทัง้ การได้ รับ การบริ โภค การใช้ สินค้ าหรื อบริ การ ไปจนถึงการขจัด (เมื่อใช้ เสร็ จแล้ ว)
ผลิตภัณฑ์และบริการ (อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล. 2545: 6)
จากนิยามของ “การบริ โภค” หรื อ “พฤติกรรมผู้บริ โภค” ที่ได้ กล่าวแล้ ว คํานึงถึงจุดหมายที่การ
ได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่บุคคลต้ องการ ถึงแม้ จะมีการกล่าวถึงการขจัดผลิตภัณฑ์หลังจากใช้ แล้ ว แต่
ไม่ได้ มีหลักการคิดในการบริ โภคด้ วยปั ญญา ส่วนนิยามของการบริ โภคที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
ด้ วย เช่น การบริ โภคอย่างฟุ่ มเฟื อยในปั จจุบนั จะก่อให้ เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้ อมและการขาด
แคลนในอนาคต อย่างไรก็ดี นิยามนันเน้
้ นหนักไปที่การมองด้ านวิทยาศาสตร์ กายภาพ
นิยามของการบริ โภคที่จะเป็ นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และสิ่งแวดล้ อมโดยแท้ จริ ง คือ นิยามที่
อาศัยแนวคิดทางพุทธศาสนา ตามแนวทางนี ้ “การบริ โภค” หมายถึง การใช้ สินค้ าและบริ การตามความ
ต้ องการเพื่อให้ ได้ รับความพอใจโดยเกิดคุณภาพชีวิตขึ ้น (พระเทพเวที. 2537: 29) ในขณะที่นิยามตามแนว
เศรษฐศาสตร์ เป็ นการใช้ สินค้ าและบริ การตามที่ต้องการเพียงเพื่อให้ ได้ รับความพอใจ ซึง่ เป็ นไปตามตัณหา
(ความต้ องการสิง่ ปรนเปรอตน) ซึง่ ไม่เคยเพียงพอและก่อให้ เกิดสังคมของคนที่เป็ นบริ โภคนิยม ส่วนนิยาม
ตามแนวพุทธศาสนานันเน้
้ นเรื่ องคุณภาพชีวิต ซึง่ เรี ยกว่า ฉันทะ (เพื่อให้ มีสขุ ภาพกาย-ใจที่ดี) ตัณหาเทียบ
ได้ กบั คุณค่าเทียม ส่วนฉันทะเทียบได้ กบั คุณค่าแท้ ดังนันนิ
้ ยามการบริ โภคตามแนวพุทธศาสนาจึงนําไปสู่
การใช้ เทอม “การบริ โภคด้ วยปั ญญา” ซึ่งควรอยู่ใน “เศรษฐศาสตร์ สายกลาง” หรื อ “เศรษฐศาสตร์
มัชฌิมาปฏิปทา” (พระเทพเวที. 2537: 41) ความเป็ นมัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง ความพอดี ซึง่ หมายความ
ว่า ก่อนที่จะบริ โภคอะไรต้ องพิจารณาเหตุผลความจําเป็ นที่แท้ จริง เพื่อให้ การดําเนินชีวิตเป็ นไปด้ วยดีและมี
โอกาสทําความดีเพื่อสังคม
ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั เจนที่สดุ ของการบริ โภคคือ “การกิน” ตามหลักการในพุทธศาสนาที่พระ
อุปัชฌาย์สอนพระบวชใหม่ แต่ประชาชนทัว่ ไปสามารถนํามาประยุกต์ได้ เป็ นอย่างดี คือ เวลากินให้ มีสติ
พิจารณาอาหารว่าจะกินเพื่อตอบสนองความต้ องการที่แท้ จริ งของร่ างกาย ไม่ใช่เพื่อโอ้ อวดฐานะหรื อเพื่อ
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การบริ โภค (ใช้ สอย) สิ่งอื่นๆ ก็ใช้ หลักการพิจารณาในทํานองเดียวกัน เช่น การซื ้อเสื ้อผ้ าหรื อ
สิง่ ของเครื่ องใช้ ก็ให้ พิจารณาว่าซื ้อเนื่องจากเป็ นความจําเป็ นที่แท้ จริ งหรื อไม่ เพียงใด การบริ โภคพอดีย่อม
เป็ นการกระทําที่ไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ลักษณะที่ตรงกันข้ ามกับ “บริ โภคด้ วยปั ญญา” คือ “บริ โภคนิยม” ซึ่งสนองความต้ องการของ
บุคคลในด้ านวัตถุและยังมีผลต่อไปถึงจิตใจด้ วย (พระไพศาล วิสาโล. 2546: 375-376) นัน่ คือ การเป็ น
เจ้ าของหรื อการใช้ สนิ ค้ าบางอย่างหรื อบางยี่ห้อกลายเป็ นเครื่ องแสดงสถานะทางสังคม หรื อการเป็ นสมาชิก
ในกลุ่มคนพิเศษ ตัวอย่างเช่น รถยนต์ กระเป๋ า เสื ้อผ้ า รองเท้ า ฯลฯ อย่างไรก็ดีบริ โภคนิยมนันช่
้ วยบรรเทา
ความพึงพอใจได้ ชั่วคราวเท่านัน้ และยังทําให้ บุคคลเสพติด ไม่ร้ ู จักพอ (พระไพศาล วิสาโล. 2546: 382383) ซึ่ง เป็ นอัน ตรายต่อ บุค คลและสัง คมโดยรวม เช่ น เดี ย วกับ การบริ โ ภคด้ ว ยตัณ หานั่น เอง ดัง นัน้
คณะผู้วิจยั จึงเห็นว่าควรรี บศึกษาข้ อมูลทังทางด้
้
านสภาพแวดล้ อมและด้ านจิตใจจากนักเรี ยนที่เริ่ มเข้ าสู่
วัยรุ่ นและพยายามจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความคิด ความรู้ สึก และพฤติกรรมของนักเรี ยนเหล่านี ้ เพื่อให้
พวกเขาได้ มีแนวคิดที่มงุ่ ไปในด้ าน “การบริโภคด้ วยปั ญญา”
ในงานวิจยั นี ้ใช้ นิยามตามแนวพุทธศาสนา นัน่ คือ การบริ โภคด้ วยปั ญญา หมายถึง การกระทํา
ของบุคคลที่ผ่านกระบวนการคิดพิจารณาอย่างมีเหตุผลที่ถกู ต้ องและตัดสินใจในการเลือกใช้ (หรื อซื ้อ) สิ่ง
ต่างๆ (อาหาร/สิ่งของเครื่ องใช้ ส่วนตัว) ทรัพยากรธรรมชาติ/ของใช้ ส่วนรวม เงิน และเวลา เพื่อสนองความ
ต้ องการที่แท้ จริ งของชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็ นนิยามเดียวกันกับในโครงการวิจยั ก่อนของคณะผู้วิจยั
(ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ. 2547)
ภายใต้ นิยามนี ้ คณะผู้วิจยั สนใจการบริ โภคของบุคคลเท่านัน้ ซึง่ ในที่นี ้ บุคคล คือ นักเรี ยน
กระบวนการคิดพิจารณาอย่างมีเหตุผลที่ถกู ต้ อง หมายถึง การคิดไตร่ ตรองโดยอาศัยแนวทาง
ของการคิดทางพุทธ ที่เรี ยกว่า โยนิโสมนสิการ ซึง่ เป็ นการคิดถูกทางหรื อคิดเป็ นและนําไปสูค่ ณ
ุ ภาพชีวิต
สิ่งที่บริ โภค (ซื ้อหรื อใช้ ) นัน้ มุ่งถึงสิ่งที่ใกล้ ตวั นักเรี ยนซึง่ มีทงสิ
ั ้ ่งที่จบั ต้ องได้ คือ อาหาร/สิ่งของ
เครื่ องใช้ สว่ นตัว ทรัพยากรธรรมชาติ/ของใช้ สว่ นรวม เงิน และสิง่ ที่เป็ นนามธรรมคือ เวลา
คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีสขุ ภาพกายและใจที่ดี พร้ อมที่จะพัฒนาตนเองและทําสิ่งที่ดีงาม
ในสังคม
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พฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญามาจากปั จจัยใด
มนุษย์ที่ยงั ไม่ได้ รับการศึกษาจะคิดและแสดงพฤติกรรมไปตามความรู้ สกึ หลังจากได้ รับรู้ สิ่งต่าง ๆ
ในการพัฒนามนุษย์ให้ มีการศึกษานัน้ พุทธศาสนาเน้ นให้ มนุษย์มีปัญญา (หรื อความคิด ความเชื่อ ความ
เข้ าใจที่ถกู ต้ อง) และเป็ นอิสระ สามารถพึ่งตนเองได้ (พระเทพเวที. 2535: 19-26) การที่จะพัฒนาคนให้ มี
ปั ญญาดังกล่าว อาศัยปั จจัยที่สําคัญ 2 ประการ คือ ปั จจัยภายนอก และปั จจัยภายใน (พระเทพเวที. 2535:
10 ; พระธรรมปิ ฎก. 2536: 28)
ปั จจัยภายนอก หมายถึง สิ่งแวดล้ อมทางสังคมของบุคคล ที่สําคัญ คือ สิ่งแวดล้ อมภายใน
ครอบครัว เช่น พ่อแม่ ในโรงเรี ยนมีครู และเพื่อน นอกจากนีค้ ือสื่อชนิดต่าง ๆ เช่น หนังสือ โทรทัศน์ วิทยุ
เป็ นต้ น ในชี วิ ต ของเด็ ก คนหนึ่ ง ๆ ย่ อ มได้ รั บ การแนะนํ า สั่ง สอนจากแหล่ ง ดัง กล่ า วมาเป็ นลํ า ดับ ถ้ า
คําแนะนําเหล่านันเป็
้ นไปในทางดีงาม ถูกต้ อง เด็กก็จะเรี ยนรู้ เข้ าใจ และมีหลักการคิดไปในทางที่ดี ซึง่ เรี ยก
ได้ ว่าเด็กมีกลั ยาณมิตร การคิดของเด็กที่ได้ รับการแนะนําเบื ้องต้ นนี ้ก็จะเป็ นพื ้นฐานให้ เขาพัฒนาการคิดที่
ถูกทางมากขึ ้น
ปั จจัยภายใน หมายถึง การคิดเป็ น การคิดถูกวิธี หรื อการคิดแบบแยบคาย ซึง่ ภาษาในทางพุทธ
ศาสนาใช้ วา่ โยนิโสมนสิการ ถ้ าเด็กได้ รับการพัฒนาให้ ร้ ู จกั คิด หรื อให้ คิดเป็ น เขาจะรู้ จกั พิจารณาสิ่งต่าง ๆ
ที่ได้ รับรู้ มาตามสภาพที่แท้ จริ ง เช่น รู้ จกั คิดหาสาเหตุ-ผลของเหตุการณ์ คิดแยกแยะส่วนประกอบต่าง ๆ
เป็ นต้ น ซึ่งจะลดการมองสิ่งต่าง ๆ ตามความรู้ สกึ พอใจหรื อไม่พอใจ ดังนันเด็
้ กก็จะสามารถดําเนินชีวิตได้
ถูกต้ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องการบริ โภค หรื อการใช้ การกิน
ด้ วยปั จจัยหลักสองประการดังได้ กล่าวแล้ ว ในการวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมการบริ โภคด้ วย
ปั ญญาครัง้ นี ้ คณะผู้วิจยั จึงกําหนดตัวแปร 2 กลุม่ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา กลุม่ แรก
เกี่ยวกับบุคคลแวดล้ อม ซึง่ คือตัวแปรด้ านครอบครัว (ประสบการณ์จากครอบครัว) ครู /เพื่อน (สถานการณ์
ในโรงเรี ยน) และสื่อ (การรับรู้ ข่าวสารจากสื่อเกี่ยวกับการบริ โภค) กลุม่ ที่สอง เกี่ยวกับการคิดถูก (ตามหลัก
โยนิโสมนสิการ) การควบคุมตน และเจตคติ
กล่าวโดยสรุป ปั จจัยภายนอก หมายถึง บุคคลอื่น เช่น พ่อแม่ ครู อาจารย์ ฯลฯ ที่แนะนําบุคคล
(เด็ก) ให้ มีความประพฤติและความเข้ าใจไปในทางที่เป็ นความเห็นถูก เด็ก ๆ ต้ องการคําแนะนําจากผู้หวังดี
ซึง่ เรี ยกว่า กัลยาณมิตร ส่วนปั จจัยภายใน หมายถึง การรู้ จกั คิดไตร่ตรองของบุคคลนัน่ เองว่าอะไรควรอะไร
ไม่ควร (มีปัญญา) ดังนัน้ เด็กที่ ยังพึ่งตนเองไม่ได้ จึงต้ องการกัลยาณมิตรช่วยแนะนํา สัง่ สอน ให้ คิดถูก
เข้ าใจถูก โดยอาศัยหลักการคิดที่เรี ยกว่า โยนิโสมนสิการ หลังจากนัน้ เด็กจะพัฒนาขึ ้นและเป็ นอิสระมาก
ขึ ้น สามารถพิจารณาสิง่ ต่างๆ ได้ เองตามหลักโยนิโสมนสิการ
ในทํานองเดียวกัน พระไพศาล วิสาโล (2546: 388) ได้ เสนอแนะให้ ทําสองด้ าน คือด้ านสังคม
และด้ านจิตใจ เพื่อเบี่ยงเบนผู้คนให้ หนั ออกจากบริ โภคนิยม ด้ านสังคมหมายถึง การสร้ างครอบครัวและ
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งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
ตัวอย่างของปั ญหาในการบริ โภคของเด็ก/วัยรุ่ นในปั จจุบนั นี ้คือ พฤติกรรมการกิน ผลงานวิจยั
ของลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ สํารวจพบว่า เด็กนักเรี ยนทัว่ ประเทศเป็ นโรคอ้ วนถึงร้ อยละ 12 มีเด็ก
ท้ วมร้ อยละ 5 ผู้วิจยั สรุปว่าเด็กร้ อยละ 17 มีปัญหาด้ านโภชนาการ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีเด็กอ้ วน
ถึงร้ อยละ 15.5 ส่วนเด็กผอมมีร้อยละ 4 (เด็กกรุงเทพฯ อ้ วนเกิน. 2549) ผู้วิจยั ตังข้
้ อสังเกตว่าถ้ าจะให้ หมด
ปั ญหาเด็กอ้ วน ขนมที่ผลิตมาขายให้ เด็กต้ องมีคณ
ุ ภาพมากกว่านี ้จึงจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ร่างกาย
งานวิจยั ของวิทยา กุลสมบูรณ์ และคณะ ได้ พบผลในทํานองเดียวกัน ขนมด้ อยคุณภาพเหล่านี ้
ส่วนมากประกอบด้ วย แป้ง นํ ้าตาล และไขมัน นอกจากนันยั
้ งอาจมีสีผสมอาหารด้ อยคุณภาพ และผงชูรส
อีกด้ วย เด็กที่บริ โภคขนมเช่นนี ้มากๆ จึงมีสขุ ภาพไม่ดี เช่น อาจเป็ นโรคเบาหวาน โรคกระดูกข้ อเสื่อม ฯลฯ
ซึง่ เป็ นผลให้ เด็กไทยมีสมรรถภาพทางกายด้ อยกว่าเด็กในประเทศอื่นๆ (ปองพล สารสมัคร. 2548: 7) และ
สามารถส่งผลต่อพัฒนาการด้ านจิตใจและสังคมด้ วย ผู้วิจยั เสนอให้ ครอบครัวและโรงเรี ยนเอาใจใส่คอย
ควบคุมพฤติกรรมการบริ โภคของเด็กรวมทังคอยควบคุ
้
มอาหารที่มีขายในโรงเรี ยนด้ วย
จากการสํารวจเด็กนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า เด็กจ่ายเงินซื ้อ
ขนมกรุ บกรอบและนํ ้าอัดลมรวมกันแล้ ววันละเกือบ 50 บาท โดยเฉลี่ย จากเงินที่ได้ รับประมาณวันละ 65
บาท (สสส. ชี ้เด็กไทยทาสขนมขยะ. 2549) ผู้วิจยั พบว่าเด็กซื ้อขนมที่ไม่มีประโยชน์เหล่านี ้เนื่องจากอิทธิพล
ของการโฆษณา การลดราคา อยากได้ ของแถมและซื ้อตามเพื่อน ข้ อมูลที่แสดงถึงนิสยั การบริ โภคที่ไม่
ถูกต้ อง ขาดการไตร่ ตรองถึงคุณค่าที่แท้ จริ งของขนม คือนักเรี ยนร้ อยละ 63 ซื ้อของเพราะอยากได้ แต่ไม่ได้
ใช้ ประโยชน์ และร้ อยละ 42 ซื ้อเพราะอร่ อยถูกปากโดยไม่คิดว่ามีประโยชน์หรื อไม่ อย่างไรก็ดีนกั เรี ยนใน
กลุ่มตัวอย่างจํานวนมาก (ร้ อยละ 84) ยังต้ องการให้ มีการสอนให้ ร้ ู จกั การบริ โภคที่เหมาะสมและนักเรี ยน
ร้ อยละ 29 เสนอให้ เลิกผลิตขนมขบเคี ้ยวที่ไม่มีประโยชน์
ตัวอย่างส่วนหนึ่งของปั ญหาของเด็กนักเรี ยนที่ได้ กล่าวแล้ วเป็ นเครื่ องแสดงให้ เห็นถึงความ
จําเป็ นเร่ งด่วนในการพัฒนาเสริ มสร้ างแนวคิด เจตคติ และปรับพฤติกรรมของนักเรี ยน โดยเริ่ มตังแต่
้ วยั รุ่ น
ตอนต้ น ให้ มีพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาเพิ่มขึ ้น
องค์ประกอบหลักสองประการในการพัฒนามนุษย์ดงั ได้ กล่าวแล้ วคือ ประการแรกเป็ นปั จจัย
ภายนอกและประการที่สองเป็ นปั จจัยภายใน งานวิจยั ของผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ (2547) ได้ สํารวจ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาและพัฒนาพฤติกรรมดังกล่าวของกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ น
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ในโครงการวิจยั นี ้ กลุ่มตัวอย่างเป็ นเด็กนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่ น
ตอนต้ น ดังนัน้ คณะผู้วิจยั จึงศึกษาตัวแปรที่เป็ นปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายในดังนี ้
ปั จ จัย ภายนอก ได้ แ ก่ ประสบการณ์ จ ากครอบครั ว สถานการณ์ ใ นโรงเรี ย น และการรั บ รู้
ข่าวสารจากสื่อเกี่ยวกับการบริ โภค
ปั จจัยภายใน ได้ แก่ เหตุผลในการคิด การควบคุมตน และเจตคติต่อพฤติกรรมการบริ โภคด้ วย
ปั ญญา
เป็ นที่ยอมรับกันว่าปั จจัยภายนอก ทังครอบครั
้
ว โรงเรี ยน เพื่อน และสื่อ มีอิทธิพลต่อการคิด
เจตคติ และพฤติกรรมของเด็ก อย่างไรก็ดี ตัวแปรเหล่านี ้ คณะผู้วิจยั จะศึกษาในช่วงต้ นขันการสํ
้
ารวจเพื่อ
ตรวจสอบความเกี่ ยวข้ องกับพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา แต่ไม่สามารถรวมเข้ ามาเป็ นตัวแปรจัด
กระทําในงานวิจยั ได้ ต่อไปนี ้จะกล่าวถึงตัวแปรที่เป็ นปั จจัยภายใน โดยเริ่ มจากตัวแปรเหตุผลในการคิด ซึง่
อาศัยหลักการคิดเชิงพุทธธรรม (โยนิโสมนสิการ) เป็ นลําดับแรก เนื่องจากเป็ นตัวแปรสําคัญที่สดุ ในการ
ปลูกฝั งหลักการคิดการใช้ เหตุผลในการไตร่ตรองก่อนตัดสินใจบริโภคสิง่ ใดๆ

เหตุผลในการคิด : หลักการคิดทางพุทธศาสนาที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมการบริโภคด้ วย
ปั ญญา
การคิดเป็ น หรื อโยนิโสมนสิการ หรื อการคิดทางพุทธธรรมเป็ นสิง่ ที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (พระเทพเวที. 2535: 96-99 ; พระไพศาล วิสาโล. 2546: 402) คนที่มี
โยนิโสมนสิการจะมีหลักในการคิดที่ถกู ต้ อง คิดในเชิงสร้ างสรรค์ รู้ จกั มองหาเหตุผลตามความเป็ นจริ ง จึงมี
ปั ญ ญาพึ่ง ตนเองได้ ปั ญ ญาในพุท ธศาสนา ประกอบด้ ว ย 1) การคิด ถูก ที่ ไ ม่เ ห็ น แก่ ตัว มี ค วามรั ก ไม่
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การคิดที่เรี ยกว่า โยนิโสมนสิการ สามารถจําแนกได้ เป็ น 10 แบบ ซึง่ มีความเกี่ยวข้ องซึง่ กันและ
กัน ไม่ได้ แยกกันโดยเด็ดขาด (พระเทพเวที. 2535) ดังนี ้ สืบสาวเหตุปัจจัย แยกแยะส่วนประกอบ สามัญ
ลักษณ์ อริ ยสัจจ์ /แก้ ปัญหา อรรถธรรมสัมพันธ์ เห็นคุณโทษและทางออก รู้ คุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม เร้ า
คุณธรรม อยู่กบั ปั จจุบนั และวิภชั ชวาท แต่ในงานวิจยั ครัง้ นี ้เลือกใช้ เพียง 7 แบบ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั
ฉบับก่อน (ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ. 2547) คือ สืบสาวเหตุปัจจัย แยกแยะส่วนประกอบ แก้ ปัญหา
เห็นคุณโทษและทางออก รู้คณ
ุ ค่าแท้ -คุณค่าเทียม เร้ าคุณธรรม และวิภชั ชวาท ต่อไปนี ้จะกล่าวถึงสาระของ
การคิดแต่ละแบบ
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย เป็ นการคิดแบบพื ้นฐานที่หาสาเหตุ (ต้ นเหตุสําคัญ) และปั จจัย
(เงื่ อนไขอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง) ของปรากฏการณ์ หรื อปั ญหาที่เกิดขึน้ แล้ วหาทางแก้ ปัญหานัน้ ความเข้ าใจ
พืน้ ฐานของการคิดแบบนี ้ คือ เหตุการณ์ หนึ่ง (ผล) ไม่ได้ เกิ ดมาจากสาเหตุเดียว แต่อาจมี เงื่ อนไขของ
สิง่ แวดล้ อมอื่น ๆ เป็ นตัวช่วยด้ วย เราต้ องตรวจสอบให้ ครอบคลุม
วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ เป็ นการพิจารณาส่วนย่อย ๆ ที่รวมกันเป็ นสภาวะสมมติ หรื อ
เหตุการณ์ บางอย่าง การคิดแบบนี ้เป็ นการวิเคราะห์ส่วนประกอบย่อย ๆ ของส่วนรวม เพื่อให้ มองเห็นคุณ
ค่าที่แท้ จริ งของภาพรวมนัน้ ไม่หลงยึดติดกับภาพรวมเพียงอย่างเดียว
วิธีคิดแบบแก้ ปัญหา (หรื อแบบอริ ยสัจจ์) เป็ นวิธีคิดที่ครอบคลุมวิธีคิดอื่น ๆ ด้ วย วิธีคิดนี ้เป็ น
หลักเหตุ-ผลที่ เริ่ มจากการทํ าความเข้ าใจ (รู้ จัก) กับปั ญหา (ผลที่ ปรากฏอยู่) สืบสาวหาเหตุปัจจัยของ
ปั ญหานันเพื
้ ่อจะขจัดให้ หมดไป กําหนดเป้าหมายที่ต้องการให้ บรรลุ (เพื่อเข้ าใจปั ญหา) และสุดท้ ายคือการ
กําหนดแนวทางที่ถกู ต้ องและลงมือปฏิบตั เิ พื่อให้ บรรลุเป้าหมายนัน้
วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก เป็ นการมอง (ทําความเข้ าใจ) สิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบทัง้
ด้ านดี น่าพึงพอใจ (คุณ) และด้ านเสีย (โทษ) แล้ วจึงพิจารณาเลือกทางปฏิบตั ิที่เหมาะสม (ทางออก) วิธีคิด
นี ้เป็ นประโยชน์มากสําหรับการปฏิบตั ใิ นชีวิตประจําวัน
วิธีคิดแบบรู้ คณ
ุ ค่าแท้ -คุณค่าเทียม เป็ นการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะที่จะบริ โภคใช้ สอยว่า
มีประโยชน์อย่างแท้ จริ งต่อการดํารงชีวิต (สนองปั ญญา) หรื อมีเป้าหมายอื่นที่ไม่จําเป็ นเสริ มมาด้ วย (สนอง
ตัณหา)
วิธีคดิ แบบเร้ าคุณธรรม (เร้ ากุศล) เป็ นการพิจารณาสิง่ ที่ได้ ประสบหรื อรับรู้โดยชักนําความคิดไป
ในทางที่ดีงาม เป็ นคุณ และเป็ นประโยชน์ ไม่ปล่อยให้ คดิ ปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีงาม ไม่เป็ นประโยชน์
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วิธีคดิ แบบวิภชั ชวาท เป็ นการพูดซึง่ มาจากการคิดพิจารณาสิง่ ต่าง ๆ ให้ ครอบคลุมทุกแง่ทกุ ด้ าน
ไม่ใช่คดิ ถึงแนวเดียว แล้ วพูดอธิบายแจกแจงแต่ละแง่มมุ ให้ ครบ
ผลของการสอน/ฝึ กอบรม/ทํากิจกรรมโดยประยุกต์ วิธีคดิ แบบโยนิโสมนสิการ
มีงานวิจยั หลายเรื่ อง โดยเฉพาะงานวิจยั เชิงทดลองได้ แสดงถึงผลสําเร็ จของการสอน/ฝึ กอบรม/
ทํากิจกรรมที่ประยุกต์หลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการที่มีต่อตัวแปรตามต่าง ๆ สําหรับกลุ่มตัวอย่างระดับ
นักเรี ยนและนิสติ นักศึกษาดังต่อไปนี ้
พจนารถ บัวเขียว (2535) ได้ ทดลองสอนแบบแก้ ปัญหาที่ใช้ วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการและการ
เจริ ญอานาปาณสติเปรี ยบเทียบกับวิธีสอนตามคู่มือการสอนของหน่วยศึกษานิเทศก์ และฝึ กการอภิปราย
กับนัก เรี ยนชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 จํ า นวน 80 คน (กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 40 คน) ของ
โรงเรี ย นหนึ่ ง ในจัง หวัด สมุท รสงคราม ตัว แปรตาม คื อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าจริ ย ธรรม และ
ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง ซึง่ มีการวัด 2 ครัง้ คือ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ใช้ เวลาสอน 14 คาบ ๆ
ละ 50 นาที สัปดาห์ละ 2 คาบ ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยเปรี ยบเทียบคะแนนความแตกต่าง
พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความแตกต่างในทังสองตั
้
วแปรตามสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .01
ในปี พ.ศ. 2538 ปราณี สมสกุล ได้ รายงานผลการทดลองสอนเนื ้อหาหนึง่ ในวิชาพุทธศาสนากับ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ยนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 80 คน (กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 40 คน) กลุ่มทดลองสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการ ส่วนกลุ่มควบคุมสอนตามคู่มือการ
สอนของหน่วยศึกษานิเทศก์ การทดสอบผลต่างของคะแนนได้ พบว่า กลุม่ ทดลองมีการเพิ่มของคะแนนการ
ใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมในการตัดสินใจสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
งานวิจยั โครงการหนึง่ ของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ (ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ. 2547)
ซึ่งได้ สํารวจตัวแปรทํานายพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนิสิตระดับปริ ญญาตรี
จํานวน 686 คน ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 6 แห่ง และได้ พบตัวแปรทํานายที่มีนยั สําคัญทางสถิติ
เรี ยงลําดับจากสัมประสิทธิ์สงู สุดลงไป ดังต่อไปนี ้ การควบคุมตน อิทธิพลของเพื่อน เจตคติต่อพฤติกรรม
การบริ โภคด้ วยปั ญญา อิทธิพลของครอบครัว และการคิดอย่างมีเหตุผล (ประยุกต์หลักโยนิโสมนสิการ) ใน
ขันที
้ ่สองของงานวิจยั นี ้เป็ นการทดลองเพื่อพัฒนาพฤติกรรม (และความตังใจที
้ ่จะกระทําพฤติกรรม) การ
บริ โภคด้ วยปั ญญา จากชุดฝึ กอบรม 3 ส่วนนัน้ 1 ส่วนเป็ นการทําความเข้ าใจและฝึ กคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการ (อีก 2 ส่วน คือ การฝึ กควบคุมตน และการเปลี่ยนเจตคติต่อพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา)
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนิสิตชันปี
้ ที่ 1 ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ข้ อมูลที่สมบูรณ์ในขันทดลองเป็
้
นของนิสิตจํานวน
41 คน ผลการวิเคราะห์แสดงว่า การฝึ กการคิดที่ประยุกต์หลักโยนิโสมนสิการควบคูก่ บั การเปลี่ยนเจตคติให้
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วัลนิกา ฉลากบาง (2548) ได้ ทําวิจัยเชิงทดลองพัฒนาความสามารถในการคิดแบบโยนิโส
มนสิการกับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชัน้ ปี ที่ 1 ในสถาบัน ราชภัฏสกลนคร โดยฝึ กวิธีคิดแบบโยนิ โ ส
มนสิการ 5 วิธี และกระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 6 ขัน้ ตัวแปรตาม คือ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
และพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา ซึง่ มีการวัด 3 ครัง้ ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาในกลุม่ ทดลองทังที
้ ่มี
การคิดแบบอิสระ และแบบขึ ้นกับสิ่งรอบข้ าง มีการคิดแบบโยนิโสมนสิการสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่มีการคิด
แบบอิสระและแบบขึ ้นกับสิ่งรอบข้ าง ส่วนพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญานัน้ กลุม่ ทดลองที่มีการคิดแบบ
ขึ ้นกับสิง่ รอบข้ างมีคะแนนสูงกว่ากลุม่ ควบคุมที่มีรูปแบบการคิดแบบเดียวกัน
บัล ลัง ก์ ตาลทอง (2548) ได้ ท ดลองใช้ โ ปรแกรมวิ ธี ก ารคิ ด ตามหลัก โยนิ โ สมนสิ ก าร โดย
เปรี ยบเทียบกับวิธีปกติ กับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มาจากครอบครัวไม่สมบูรณ์ และมีคะแนนการ
เห็นคุณค่าในตนเองตํ่ากว่าเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ในโรงเรี ยนแห่งหนึ่งที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 12
คน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 6 คน ตัวแปรตาม คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง ใช้ เวลาใน
การทดลอง 12 ครั ง้ ๆ ละ 60 นาที วัด ตัว แปรตาม 3 ครั ง้ (ก่ อ นทดลอง หลัง ทดลอง และติด ตามผล)
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วย repeated measures ANOVA พบว่า นักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีคะแนนการเห็นคุณค่าใน
ตนเองสูงกว่ากลุม่ ควบคุม ในระยะหลังทดลองและระยะติดตามผล อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ผลงานวิ จัย ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ทัง้ หมดแสดงถึ ง อิ ท ธิ พ ลที่ เ ห็ น ได้ ชัด ของกิ จ กรรมการสอน/การ
ฝึ กอบรมที่ประยุกต์ หลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการที่มีต่อตัวแปรตามทัง้ ที่เป็ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ความสามารถในการวิเคราะห์ ตนเอง การใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมในการตัดสินใจ ความตังใจที
้ ่จะกระทํา
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคด้ ว ยปั ญ ญา พฤติ ก รรมการบริ โ ภคด้ ว ยปั ญ ญา และการเห็ น คุณ ค่ า ในตนเอง
คณะผู้วิจยั จึงนําหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการมาประยุกต์ในงานวิจยั นี ้ด้ วย

ลักษณะทางจิตที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา : การควบคุมตนและเจตคติ
ต่ อพฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา
ในส่วนนี ้เป็ นการประมวลเอกสารวิชาการเพื่อให้ ทราบว่ามีลกั ษณะทางจิตที่สําคัญเด่นชัดด้ าน
ใดบ้ างเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา ทังนี
้ ้จะพิจารณาลักษณะทางจิตบางด้ านในทฤษฎี
ต้ นไม้ จริ ยธรรมเป็ นหลัก เนื่องจากลักษณะทางจิตตามทฤษฎีนี ้เป็ นสาเหตุสําคัญของพฤติกรรมของคนดี
เก่งและมีความสุขในคนไทยหลากหลายวัย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2543: 1-22)
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ทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรม
ทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรมได้ ถกู นําเสนอโดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2526 เป็ นทฤษฎี
ที่ก่อกํ าเนิดจากการวิจัยคนไทยตังแต่
้ วัยเด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุ และในปั จจุบนั ได้ มีผ้ ูนําทฤษฎีนีไ้ ปใช้ ใน
งานวิจยั และประยุกต์ใช้ อย่างกว้ างขวาง
ทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรมได้ อธิบายว่า คนไทยมีพฤติกรรมที่น่าปรารถนาหรื อไม่น่าปรารถนาบาง
ประการในปริ มาณที่ต่างกัน ซึง่ มีสาเหตุมาจากจิตลักษณะด้ านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ทฤษฎีนี ้ได้ ถกู นําเสนอ
ในรู ปต้ นไม้ (ดูภาพ 1) ซึง่ มี 3 ส่วน คือ 1) ส่วนที่เป็ นราก ประกอบด้ วย 3 รากใหญ่ ซึง่ เป็ นจิตลักษณะ
พื ้นฐานของพฤติกรรม คือ ก) ความเฉลียวฉลาด ข) สุขภาพจิต และ ค) ประสบการณ์ ทางสังคม
จิตลักษณะทัง้ 3 ด้ านนี ้เป็ นสาเหตุของจิตลักษณะในส่วนที่สอง คือ ลําต้ น 2) ส่วนที่เป็ นลําต้ น แสดงจิต
ลักษณะที่สําคัญ 5 ด้ าน ที่จะร่ วมกับจิตลักษณะที่ราก ในการเป็ นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและเก่ง
จิตลักษณะทัง้ 5 ด้ าน นี ้ คือ ก) เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ข) ความเชื่ออํานาจในตน ค) เจตคติ คุณธรรมและ
ค่านิยม ง) ลักษณะมุง่ อนาคตและการควบคุมตน และ จ) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และ 3) ส่วนที่เป็ นดอกและผล
แสดงพฤติกรรมที่น่าปรารถนาของคนดี คนเก่ง และมีความสุข เช่น พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมพลเมืองดี
เป็ นต้ น

ภาพ 1 ทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรม แสดงองค์ประกอบทางจิตด้ านต่าง ๆ ที่เป็ นสาเหตุสําคัญของ
พฤติกรรมของคนดี และเก่ง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2543)
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จากการประมวลผลงานวิจยั ในประเทศไทย พบหลักฐานจากงานวิจยั หลายเรื่ องชี ้ว่า ลักษณะ
มุ่งอนาคตและการควบคุมตน และเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุขภาพและการบริ โภค เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุที่
สําคัญเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสมของเยาวชนด้ านการรักษาสุขภาพและการบริ โภค ตัวอย่างเช่น
พฤติกรรมฉลาดเลือกกินของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รุจิเรศ พิชิตานนท์. 2546) พฤติกรรมการ
ประหยัดเวลา ค่าใช้ จ่าย และพลังงาน ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มนูญ ภูขลิบเงิน. 2547)
พฤติกรรมการใช้ พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฐานันดร์ เปี ยศิริ. 2545)
และพฤติกรรมการลดปริ มาณขยะของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ลินดา สุวรรณดี. 2543) เป็ นต้ น
ดังจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป
การควบคุมตนกับพฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา
การควบคุมตน หรื อที่เรี ยกทัว่ ไปว่า “วินยั ในตนเอง” นันหมายถึ
้
ง การบังคับตนเอง การปรับปรุง
ตนเอง หรื อการจัดระเบียบพฤติกรรมบางชนิดของตนเอง เพื่อเป้าหมายของการจัดสร้ างพฤติกรรมใหม่ที่น่า
ปรารถนา เพิ่ ม ปริ ม าณพฤติก รรมนัน้ และอนุรัก ษ์ พ ฤติกรรมดีที่ มี ป ระโยชน์ ตลอดจนการลดหรื อขจัด
พฤติกรรมเดิมที่ไม่น่าปรารถนาให้ หมดไปจากตน โดยการจัดการของตน และไม่ต้องพึ่งพาการควบคุม
บังคับจากคนอื่น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2547: 7)
การควบคุมตนนี ้เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องกับลักษณะมุ่งอนาคตในสถานการณ์ เดียวกัน กล่าวคือ
บุคคลจะต้ องมีความต้ องการผลในอนาคตมากกว่าผลในปั จจุบนั และต่อมาจึงดําเนินการปฏิบตั ิเพื่อไปสู่
เป้าหมายในอนาคตนัน้ เช่น การอดได้ รอได้ มีกระบวนการสองขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรก คือ สาเหตุที่ทําให้
บุค คลเลื อ กที่ จ ะรั บ ผลที่ ดี ก ว่ า ที่ จ ะมี ม าในอนาคตแทนการรั บ ผลน้ อ ยในปั จ จุบัน ความสามารถที่ จ ะ
คาดการณ์ไกล และความรู้ สกึ ว่าระยะเวลาที่ต้องรอคอยไม่บนั่ ทอนคุณค่าของผลที่จะได้ รับ จึงเป็ นลักษณะ
มุ่งอนาคต ส่วนขัน้ ตอนที่สองของการอดได้ รอได้ คือ การกระทํ าการอย่างเป็ นขัน้ ตอนเพื่อนํ าไปสู่ผลที่
ปรารถนาที่จะมีมาในอนาคต ซึง่ จะต้ องมีการปฏิบตั ิเป็ นระยะเวลานาน หรื อทําหลายครัง้ หรื อต้ องรอคอย
ผลเป็ นเวลานาน ความสามารถส่วนหลังนี ้เกี่ยวกับการควบคุมตนให้ กระทําหรื อละเว้ นที่จะกระทําบางอย่าง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าจะได้ ผลตามต้ องการ (Mischel. 1974 อ้ างใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ.
2531: 99)
การควบคุมตนหรื อวินยั ในตนเองนี ้ มีผ้ สู นใจศึกษามากกว่าลักษณะมุ่งอนาคต อย่างไรก็ดี การ
ที่บคุ คลจะควบคุมตนเองได้ เขาจะต้ องมีจดุ ประสงค์บางอย่างเกิดขึ ้นก่อน ซึง่ ก็คือ การมุ่งอนาคตในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ง ดังนัน้ การควบคุมตนที่เกิดโดยปราศจากการมุ่งอนาคตเป็ นเบื ้องต้ นแทบจะไม่ปรากฏ แต่การมุ่ง
อนาคตที่ไม่มีการควบคุมตนตามมานันมี
้ ปรากฏอยู่บ่อย ๆ และแสดงถึงความล้ มเหลวในความตังใจของ
้
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การวัดตัวแปรการควบคุมตน มีงานวิจยั ในอดีตจนถึงปั จจุบนั หลายเรื่ องวัดตัวแปรการควบคุม
ตนในหมู่เยาวชนไทยด้ วยวิธีมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Method) ซึง่ ให้ ผลวิจยั ที่ชดั เจน
น่าเชื่อถือเกี่ยวกับตัวแปรนี ้ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปั จจนึก. 2520 ; รัตนา ประเสริ ฐสม.
2527 และ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ. 2536) ในการวิจยั ครัง้ นี ้วัดด้ วยแบบวัดประเภทมาตรประเมิน
รวมค่าที่สร้ างโดยผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ (2547)
พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา ซึ่งเป็ นตัวแปรตามในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นกลุ่มพฤติกรรมของ
บุคคลที่ประกอบด้ วยการตัดสินใจกระทําอย่างเหมาะสมมากถึงน้ อยในเรื่ อง 1) การบริ โภคอาหาร/สิ่งของ
เครื่ องใช้ ส่วนตัว 2) การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ/ของใช้ สว่ นรวม 3) การใช้ จ่ายเงิน และ 4) การใช้ เวลา จาก
การทบทวนเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อง พบว่ า มี ง านวิ จั ย จํ า นวนหนึ่ ง ให้ หลัก ฐานความเกี่ ย วข้ องระหว่ า ง
ความสามารถในการควบคุมตนของเยาวชนไทยกับพฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญาด้ านต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
ในส่วนของพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร รุ จิเรศ พิชิตานนท์ (2546) ทําการศึกษาปั จจัยด้ าน
ลัก ษณะสถานการณ์ แ ละลัก ษณะจิ ต ใจที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ พฤติ ก รรมฉลาดเลื อ กกิ น ของนั ก เรี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรี ยนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 650 คน พฤติกรรมฉลาดเลือกกินใน
ที่นี ้หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยนในการรับรู้ ลกั ษณะของอาหาร พิจารณาตัดสินใจเลือกซื ้ออาหาร
โดยพิจารณาใน 4 มิติ คือ คุณค่าของอาหาร ความสะอาด ราคา และความชอบหรื อความน่ารับประทาน
เมื่อใช้ ตวั แปรสถานการณ์ทงที
ั ้ ่บ้าน (เช่น การมีแบบอย่างที่ดีจากบิดามารดา) และสถานการณ์ในโรงเรี ยน
(เช่น การเข้ าร่ วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับเพื่อน) รวม 4 ตัวแปร ร่ วมกับตัวแปรด้ านจิตใจ 4 ตัวแปร (เช่น
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน ความเชื่ออํานาจในตนด้ านสุขภาพ
เป็ นต้ น) เพื่อทํานายพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน ปรากฏผลว่า ตัวทํานายทัง้ 8 ตัวแปร ร่ วมกันทํานาย
พฤติกรรมฉลาดเลือกกินได้ 28.5% ในกลุม่ รวม และทํานายได้ ระหว่าง 21.6% ถึง 36.1% ในกลุม่ ย่อยต่าง ๆ
14 กลุ่ม กลุม่ ย่อยที่ทํานายได้ สงู สุด คือ กลุ่มนักเรี ยนชาย และกลุ่มย่อยที่ทํานายได้ ตํ่าสุดคือกลุม่ นักเรี ยน
หญิ ง ลัก ษณะมุ่ง อนาคต-ควบคุม ตนเป็ นตัว ทํ า นายที่ มี ความสํ า คัญเป็ นลํ า ดับ สองรองจากเจตคติต่อ
พฤติกรรมฉลาดเลือกกิน ผลนี ้ปรากฏในกลุม่ นักเรี ยนโดยรวม และในกลุม่ นักเรี ยนประเภทต่าง ๆ 8 จาก 14
กลุม่ ย่อย (ค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง .14 ถึง .19) ในระยะเวลาต่อมา นรา จันชนะกิจ (2548) ได้ ศกึ ษาปั จจัย
เชิ ง สาเหตุด้ า นครอบครั ว สัง คมและลัก ษณะทางจิ ต ใจของนัก ศึก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ พฤติ ก รรมการใช้
โทรศัพท์ มือถื ออย่างเหมาะสม 3 ด้ าน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ใน
กรุ งเทพมหานคร รวม 365 คน พบผลว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนมีบทบาทเป็ นตัวทํานาย
พฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถืออย่างถูกกาลเทศะ (หมายถึง การแสดงความรู้ สกึ หรื อการกระทําที่เกี่ยวข้ อง
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ผลการวิจยั ทังสองเรื
้
่ องดังกล่าว แสดงให้ เห็นว่าลักษณะมุง่ อนาคตและการควบคุมตนของวัยรุ่น
ไทยเป็ นลักษณะทางจิตใจที่มีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกบริ โภคอาหารอย่างฉลาด และ
พฤติกรรมการใช้ เครื่ องใช้ อย่างเหมาะสม
พฤติกรรมการประหยัด หมายถึง การบริ โภคหรื อการใช้ สิ่งต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง ใช้ ในปริ มาณ
น้ อยแต่ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด เป็ นการใช้ ที่ไม่ก่อให้ เกิดการสูญเปล่าในสิ่งที่เป็ นทรัพยากรต่าง ๆ ทังที
้ ่เป็ น
ของส่วนบุคคล เช่น เงิน เวลา และที่เป็ นของส่วนรวม เช่น พลังงานธรรมชาติตา่ ง ๆ พฤติกรรมการประหยัดใน
ความหมายดังกล่าวจึงมีความหมายสอดคล้ องใกล้ เคียงกับพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาในงานวิจยั ครัง้ นี ้
เมื่อไม่นานมานี ้ มนูญ ภูขลิบเงิน (2547) ทําการวิจยั ปั จจัยทางจิตสังคมที่สมั พันธ์กบั พฤติกรรม
การประหยัดของนักเรี ยนใน 3 ด้ าน ได้ แก่ การประหยัดเวลา ค่าใช้ จ่าย และพลังงาน นักเรี ยนที่ถกู ศึกษา คือ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ของโรงเรี ยนรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 480 คน ปั จจัยเชิง
สาเหตุด้านสังคมที่ศกึ ษา คือ ลักษณะสถานการณ์ในครอบครัวและโรงเรี ยน 3 ด้ าน (เช่น การมีแบบอย่างจาก
ครอบครัว และการได้ รับการอบรมจากโรงเรี ยน เป็ นต้ น) และปั จจัยทางจิตที่นํามาศึกษามี 5 ตัวแปร (เช่น
ลักษณะมุง่ อนาคตและการควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมการประหยัด เป็ นต้ น)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรที่มีบทบาทสําคัญในการทํานายพฤติ กรรมการประหยัดเวลาของกลุ่ม
นักเรี ยนโดยรวมเป็ นลําดับแรก คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ รองลงมา คือ ลักษณะมุง่ อนาคตและการควบคุมตน
(ค่าเบต้ าเท่ากับ .34 และ .24 ตามลําดับ) นอกจากนี ้ตัวแปร 2 ด้ านดังกล่าวยังมีบทบาทสําคัญในการ
ทํานายพฤติกรรมการประหยัดเวลาของนักเรี ยนประเภทต่าง ๆ (แยกตามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง
ออกเป็ น 16 กลุม่ ย่อย) ได้ เป็ นลําดับที่หนึ่งและสองอีกด้ วย โดยตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุม
ตนทํานายพฤติกรรมการประหยัดเวลาเป็ นลําดับที่สองในนักเรี ยนทุกกลุ่มย่อย สําหรับผลการวิเคราะห์
ปั จจัยเชิง สาเหตุของพฤติ กรรมการประหยัดค่า ใช้จ่า ย พบว่า ตัวแปรที่ มีบทบาทสํ าคัญในการทํ า นาย
พฤติกรรมด้ านนี ้ในกลุม่ นักเรี ยนโดยรวมเป็ นลําดับแรก คือ เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมการประหยัด และลําดับ
รองลงมา คือ ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน (ค่าเบต้ าเท่ากับ .61 และ .13 ตามลําดับ) ยิ่งกว่านัน้
ตัวแปรสองด้ านดังกล่าวยังทํานายพฤติกรรมการประหยัดค่าใช้ จ่ายของนักเรี ยนประเภทต่าง ๆ 16 กลุม่ ย่อย
ได้ เป็ นลําดับที่หนึ่งและที่สองอีกด้ วย โดยตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนทํานายเป็ นลําดับที่
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กล่าวได้ ว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเป็ นตัวทํานายที่มีบทบาทสําคัญเป็ นลําดับที่
สอง จากตัวทํานาย 8 ตัวแปรในการทํานายพฤติกรรมการประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้ จ่ายในนักเรี ยน
ทุกประเภท ส่วนในการทํานายพฤติกรรมการประหยัดพลังงานนัน้ ตัวแปรนี ้มีบทบาทในการทํานายเป็ น
ลําดับที่หนึ่งในนักเรี ยน 4 ประเภท (เช่น นักเรี ยนที่อาศัยอยู่กบั บิดามารดา และนักเรี ยนที่บิดามารดามี
การศึกษาระดับสูง) โดยมีค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง .20 ถึง .28 และยังมีบทบาทในการทํานายพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานเป็ นลําดับที่สองในอีก 12 กลุม่ ย่อย
ผลการวิจยั ของ มนูญ ภูขลิบเงิน (2547) โดยเฉพาะในส่วนของปั จจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีความสอดคล้ องกับผลการวิจยั ที่พบ
ก่อนหน้ านี ้ของ ฐานันดร์ เปี ยศิริ (2545) ซึง่ ศึกษาปั จจัยด้ านลักษณะสถานการณ์ในครอบครัวและโรงเรี ยน
ร่วมกับลักษณะทางจิตของนักเรี ยนที่สมั พันธ์กบั พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (ซึง่ แยกเป็ น 3 ด้ าน
คือ ส่วนตัว ในครอบครั ว และส่วนรวม) กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในเขต
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จํานวน 701 คน ผลพบว่า ในบรรดาลักษณะจิตใจ 4 ด้ านของนักเรี ยนที่
นํามาใช้ เป็ นตัวทํานาย (คือ สุขภาพจิตที่ดี แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน และ
ความเชื่อภายในตน) พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนมีบทบาทในการทํานายพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าทัง้ 3 ด้ าน (การประหยัดส่วนตัว ในครอบครัว และส่วนรวม) เป็ นลําดับที่หนึ่งทังใน
้
นักเรี ยนกลุม่ รวมและในนักเรี ยนประเภทต่าง ๆ (ตามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง) ทุกประเภทที่ศกึ ษา
จากผลการวิ จัย ดัง กล่า วแสดงให้ เ ห็ น ว่า ลัก ษณะมุ่ง อนาคตและการควบคุม ตนเป็ นปั จ จัย ทางจิ ต ที่ มี
ความสําคัญเด่นชัดในการทํานายพฤติกรรมการประหยัดเงิน เวลา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประหยัด
ทรัพยากรประเภทพลังงานไฟฟ้า
พฤติกรรมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม เช่น การกําจัดหรื อการลดปริ มาณขยะ เป็ นพฤติกรรมหนึ่งที่มี
หลักฐานการวิจัยแสดงว่าเกี่ยวข้ องกับลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของ
ลินดา สุวรรณดี (2543) ศึกษาปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมในโรงเรี ยนและครอบครัว 4 ด้ าน และลักษณะทาง
จิตใจ 3 ด้ าน ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการลดปริ มาณขยะของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 480 คน พฤติกรรมลดปริ มาณขยะแบ่งศึกษาเป็ น 2 ด้ าน คือ การใช้ สิ่งของอย่าง
คุ้มค่า (ได้ แก่ การใช้ ซํ ้า การซ่อมแซม และการแยกขยะเพื่อแปรสภาพนํามาใช้ ใหม่) และการหลีกเลี่ยงการ
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เมื่อไม่นานมานี ้ ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ (2547) ได้ ทําการศึกษาปั จจัยสําคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทังภาครั
้
ฐและเอกชน จํานวน 6 แห่ง
รวมผู้ถกู ศึกษาทังสิ
้ ้น 686 คน ในบรรดาตัวแปรด้ านจิตใจที่นํามาใช้ เป็ นตัวทํานายพฤติกรรมการบริ โภคด้ วย
ปั ญญา 4 ตัวแปร (คือ เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา การคิดอย่างมีเหตุผล การควบคุมตน
และความรับผิดชอบต่อสังคม) พบว่า การควบคุมตนเป็ นตัวทํานายพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาที่มี
นํ ้าหนักการทํานายสูงเด่นชัดกว่านํ ้าหนักการทํานายของตัวแปรด้ านจิตใจอื่น ๆ อีก 3 ตัวแปร (ค่าเบต้ า
เท่ากับ .33) ผลเช่นนี ้ปรากฏในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อยที่แบ่งตามเพศ
ดังกล่าวไปแล้ วว่า นักวิจยั มักนิยมศึกษาลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเป็ นสองตัวแปร
ที่ควบคู่กัน สําหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ ศึกษาเฉพาะการควบคุมตนในฐานะของตัวแปรอิสระจัดกระทําหนึ่งใน
สามตัวแปร เนื่ องจากมี ผลจากการสํารวจขัน้ แรกของโครงการนี ใ้ นลักษณะการวิจัยเชิงความสัมพันธ์ เปรี ยบเทียบกับนักเรี ยนวัยรุ่ นที่กําลังเรี ยนอยู่ในชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ของโรงเรี ยนในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 1,028 คน พบว่า ตัวแปรการควบคุมตนที่วดั ในเนื ้อหาทัว่ ไปและที่วดั ในเนื ้อหาเฉพาะเกี่ยวกับการ
บริ โภคใน 4 ด้ าน (อาหาร/สิ่งของเครื่ องใช้ สว่ นตัว ทรัพยากรธรรมชาติ/ของใช้ สว่ นรวม เงิน และเวลา) เป็ น
ลักษณะทางจิ ตที่ มีความสํา คัญเป็ นลํา ดับแรก ๆ ในการทํ านายพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาของ
นักเรี ยน (ค่าเบต้ าเท่ากับ .25 และ .17 ตามลําดับ)
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จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง สรุ ปได้ ว่า ลักษณะทางจิตด้ านการควบคุมตน
เป็ นตัวแปรที่มีบทบาทสําคัญในการทํานายพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาโดยรวม และพฤติกรรมเฉพาะ
ด้ าน 4 ด้ าน ได้ แก่ การบริ โภคอาหาร/สิ่งของเครื่ องใช้ สว่ นตัว การใช้ เวลา การใช้ เงิน และการใช้ ทรัพยากร
ประเภทพลังงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ในกลุ่มนักเรี ยนวัยรุ่ นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นและตอนปลาย
ตลอดถึงนักศึกษา ทําให้ คาดหมายได้ ว่า การควบคุมตนจะมีบทบาทอย่างเด่นชัดในการเป็ นปั จจัยเสริ ม
พฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา ในกลุม่ นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นด้ วย
แนวการฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างการควบคุมตน
ในส่วนนี ้เป็ นการประมวลเอกสารเกี่ยวกับแนวการฝึ กอบรมการควบคุมตน และผลการวิจยั ที่ใช้
เป็ นแนวทางในการฝึ กอบรมการควบคุม ตนเพื่ อ เพิ่ม พฤติก รรมที่ น่า ปรารถนาหรื อ ลดพฤติ กรรมไม่น่ า
ปรารถนา
การควบคุมตนเอง แสดงถึงความมีศกั ดิ์ศรี ของบุคคล ที่ไม่ต้องการให้ ผ้ อู ื่นหรื อสิ่งอื่นมาควบคุม
ตน แต่ต้องการที่จะควบคุมตนเองเป็ นสําคัญ การควบคุมตนเป็ นความสามารถของบุคคลที่จะบังคับตนเอง
ให้ ทําพฤติกรรมใหม่เปลี่ยนจากพฤติกรรมเดิม เพิ่มหรื อลดพฤติกรรมบางประเภทของตน โดยไม่ต้องใช้ การ
บังคับขูเ่ ข็ญจากภายนอก
การสร้ างเสริ มพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมตนนัน้ จะต้ องจัดการใน 3 ด้ าน คือ การ
จัดการกับสาเหตุของพฤติกรรม การเกิดและการคงอยู่ของพฤติกรรม และท้ ายสุดคือ การจัดการกับผลของ
พฤติกรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ. 2531)
1. การจัดการกับสาเหตุของพฤติกรรม บุคคลจําเป็ นต้ องศึกษาว่ามีสิ่งใดบ้ างที่เป็ นสาเหตุ
ของพฤติกรรมที่ต้องการขจัด หรื อพฤติกรรมที่มาขัดขวางพฤติกรรมที่น่าปรารถนาของตน กล่าวคือ บุคคล
ต้ องมีการสังเกตตนเองว่าในสภาพใด เวลาอะไร และมีสิ่งใดมากระตุ้นที่ทําให้ ตนกระทําพฤติกรรมนัน้
ขันตอนและวิ
้
ธีการในการจัดการกับสาเหตุของพฤติกรรมมีดงั นี ้ คือ ก) การจํ าแนกพฤติ กรรม สิ่งแรกที่ต้อง
ทําคือ การแยกประเภทของพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ใกล้ เคียงกับพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา ทําให้ บุคคลทราบว่า
พฤติกรรมที่เป็ นปั ญหานันมี
้ ลกั ษณะอย่างไร แตกต่างจากพฤติกรรมอื่น ๆ ของตนอย่างไรบ้ าง ซึ่งจะทําให้
บุคคลทราบในทันที ว่า มีพฤติกรรมนัน้ เกิ ดขึน้ ตัว อย่างเช่น พฤติกรรมการพูดกับเพื่ อนร่ วมชัน้ เรี ยนจน
เสียเวลาเรี ยน จะต้ องเป็ นการพูดในเรื่ องที่ไม่เกี่ยวกับการเรี ยน และพูดในเรื่ องนี ้เป็ นระยะเวลาติดต่อกันเกิน
5 นาที การพูดคุยนี ้อาจเกิดตามลําพัง หรื อเกิดก่อนหรื อหลังการพูดที่เกี่ยวกับการเรี ยนก็ได้ บุคคลผู้พดู
จะต้ องจําแนกได้ ถกู ต้ อง จึงจะสามารถสังเกตพฤติกรรมนี ้เมื่อเกิดในโอกาสต่อไป ข) การสังเกตพฤติ กรรม
ในแต่ละวัน บุคคลจะต้ องคอยสังเกตว่าตนกระทําอะไรบ้ าง พฤติกรรมที่กําลังศึกษานันเกิ
้ ดหรื อไม่ เมื่อใด
เกิ ดนานเท่าใด มี ความถี่ มากเพียงใด ก่ อนเกิ ดพฤติกรรมนัน้ ตนอยู่ในสภาพใด เหตุการณ์ ขณะนัน้ เป็ น
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2. การเกิดและการคงอยู่ของพฤติกรรม เมื่อใช้ สภาพแวดล้ อมเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรม
ตามเป้าประสงค์แล้ ว การจะเกิดพฤติกรรมได้ บุคคลจะต้ องฝึ กฝนออกคําสัง่ ปฏิบตั ิให้ แก่ตนเอง ฝึ กแสวงหา
แนวทาง และแนะนําตนเองให้ ปฏิบตั ิ นอกจากนันควรมี
้
การฝึ กปฏิบตั ิโดยตรงด้ วย โดยอาจจะฝึ กกระทํา
พฤติกรรมนันในสถานการณ์
้
จําลอง จนบุคคลทําพฤติกรรมนันได้
้ อย่างคล่องแคล่ว ไม่เคอะเขินหรื อติดขัด
เช่น ฝึ กพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็ น กับเพื่อ นร่ ว มงานหรื อหัวหน้ า ฝึ กสร้ างมนุษยสัม พัน ธ์ ฝึ กทํ า
พฤติกรรมที่น่าปรารถนาแทนพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา เป็ นต้ น นอกจากจะฝึ กกระทําจริ งแล้ ว บุคคลอาจจะ
ฝึ กสร้ างมโนภาพว่าตนได้ กระทําพฤติกรรมในสถานการณ์ หนึ่ง ๆ เพื่อทําให้ บุคคลได้ ประสบการณ์ การ
กระทําพฤติกรรมทางอ้ อมด้ วยก็ยิ่งดี
ได้ กล่าวถึงการทําให้ เกิดพฤติกรรมการอดได้ รอได้ ไปบ้ างแล้ วว่า บุคคลจะอดได้ รอได้ ถ้ามีการ
รับรู้ เหตุการณ์ บางเหตุการณ์ ไปในทางที่จะไปกระตุ้นพฤติกรรมของตน เช่น เห็นเงินของคนอื่นเป็ นเศษ
กระดาษ เป็ นต้ น นอกจากนันยั
้ งควรฝึ กบอกกล่าวกับตนเองถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมในทันทีที่ถกู กระตุ้น
เกี่ยวกับสถานการณ์ นนั ้ เช่น เห็นป้ายว่า “ห้ องสมุด” จะต้ องบอกกับตนเองว่า “หยุดพูด” “ทําเสียงน้ อย
ที่สดุ ” เป็ นต้ น
ถ้ าจะต้ องงดทําพฤติกรรมที่ไม่น่าปรารถนาเป็ นเวลานาน หรื อรอคอยรางวัล ควรหันเหความ
สนใจไปจากเหตุการณ์นนั ้ โดยการทํากิจกรรมอื่น ๆ แทน เป็ นการฆ่าเวลา และเกิดความเพลิดเพลินในทาง
อื่น จะทําให้ เกิดการงดเว้ นได้ นานหรื อรอคอยได้ นาน
3. การจัดการกับผลของพฤติกรรม พฤติกรรมที่น่าปรารถนาจะเกิดขึ ้นบ่อย ๆ ได้ ถ้ าเป็ น
พฤติกรรมที่นําไปสูผ่ ลดีที่บคุ คลต้ องการ ในกรณีที่พฤติกรรมนันไม่
้ ก่อให้ เกิดผลดีจากภายนอก กล่าวคือ ไม่
มีผ้ ูคอยให้ รางวัล ชมเชย หรื อยกย่อง บุคคลก็ควรจัดการให้ รางวัล ชมเชย หรื อยกย่องตนเองได้ การให้
รางวัลแก่ตนเอง ทําได้ 2 แบบ คือ ให้ในสิ่ งทีต่ นต้องการ เช่น เวลาพักผ่อนหย่อนใจ อาหารที่ชอบ พูดคุยกับ
เพื่อนสนิท หรื อพฤติกรรมในชีวิตประจําวันที่เกิดบ่อยมาก ก็อาจจะนํามาเป็ นรางวัลได้ เช่น การดื่มนํ ้า การ
มองออกไปนอกหน้ าต่าง การไปส้ วม เป็ นต้ น รางวัลอีกรู ปแบบหนึ่ง คือ การลดหรื อขจัดสภาพที ่ตนเองไม่
ปรารถนา เช่น หยุดเสียงจากเทปที่เปิ ดไว้ ให้ น่ารํ าคาญ ขจัดสภาพความเงียบเหงาด้ วยเพลงเบา ๆ เปิ ดพัด
ลม หรื อเครื่ องทําความเย็นในห้ อง เพื่อไล่ความร้ อนทุกครัง้ ที่ตงใจทํ
ั ้ างานเท่านัน้ ในการควบคุมตนนัน้ ผล
ของพฤติกรรมส่วนใหญ่จะต้ องอยู่ในรู ปของการให้ รางวัล และการลงโทษตนเองเป็ นสําคัญ จะพึ่งการให้
รางวัลและการลงโทษจากผู้อื่นหรื อจากระบบไม่ได้
อนึ่ง หลักการปรับพฤติกรรมที่สําคัญคือ ในกรณี ที่มีการขจัดพฤติกรรมที่ไม่น่าปรารถนา ถ้ า
บุคคลจัดให้ มีการเสริ มพฤติกรรมที่น่าปรารถนาให้ เกิดแทนที่ได้ มากเท่าใดก็จะทําให้ ได้ ผลดี และเป็ นการ
ป้องกันปั ญหาอื่น ๆ ที่จะเกิดตามมาได้ มากเท่านัน้ ถ้ าต้ องการวิธีลดั บุคคลอาจจะเพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่
น่าปรารถนา แล้ วตังหน้
้ าสร้ างเสริ มแต่พฤติกรรมที่น่าปรารถนาในกาลเทศะนันเลยก็
้
ได้

26
รัตนา ประเสริ ฐสม (2527) ทําการวิจยั เชิงทดลองฝึ กการอดได้ รอได้ ในนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 5 เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอนามัยของนักเรี ยน โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้ คือ 1) การใช้ วิธีการไม่สนใจ
รางวัลที่ต้องรอคอย ได้ แก่ การลดความตึงเครี ยดด้ วยวิธีการที่จะทําให้ บุคคลมีความสุขในระหว่างการรอ
คอย เช่น การปิ ดตาไม่ให้ เห็นรางวัลที่ต้องรอคอย การร้ องเพลง การเล่นเกมต่อขณะรอคอยรางวัล 2) วิธีการ
สร้ างภาพ ในกรณีที่บคุ คลไม่สามารถหลีกเลี่ยงการมองเห็นสิ่งที่ตนจะต้ องตัดสินใจเลือกได้ จําเป็ นจะต้ อง
หาทางลดความวุ่นวายใจ เพื่อให้ สามารถคอยสิ่งที่มีคณ
ุ ค่ามากกว่าได้ ก็ใช้ วิธีการสร้ างภาพ คือ ในขณะที่
เห็นสิง่ ที่ตนต้ องการในระหว่างการรอคอยให้ คดิ ว่า สิง่ ที่อยูต่ รงหน้ าเป็ นเพียงภาพ และ 3) วิธีการเลียนแบบ
คือ การให้ แบบอย่างในการอดได้ รอได้ แก่เด็กจากบุคคล หรื อจากการเรี ยนรู้ จากสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ เช่น จาก
ข้ อเขียนของบุคคล เป็ นต้ น ผลพบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการฝึ กการอดได้ รอได้ รายงานการกระทําพฤติกรรม
อนามัยสูงกว่านักเรี ยนที่ไม่ได้ รับการฝึ กการอดได้ รอได้ ผลดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า ลักษณะการอดได้ รอได้
ซึง่ เป็ นลักษณะหนึง่ ของการควบคุมตนเองมีความสําคัญต่อพฤติกรรมสุขภาพอนามัยของนักเรี ยน
นอกจากนัน้ ยังมีงานวิจัยในต่างประเทศจํานวนหนึ่งที่ยืนยันถึงความสําคัญของการควบคุม
ตนเองในการปรับหรื อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสูเ่ ป้าประสงค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การลด
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ (Luke. 1983) ผู้ที่ได้ รับการฝึ กควบคุมตนเองในบางขันตอน
้
เช่น การสังเกตตนเอง
และการจดบันทึกการกระทําของตนเอง สามารถกระตุ้นผลงานของตนให้ มีมากขึ ้น (Ackerman & Shapiro.
1984) การตังเป
้ ้ าหมายของตนเอง การประเมินตนเอง เพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่เหมาะสมในชันเรี
้ ยน (Hayes
et al. 1985) และการเพิ่มพฤติกรรมที่เหมาะสมอย่างได้ ผลดีในผู้ใหญ่ที่สมองบกพร่อง มีความล่าช้ าด้ าน
พัฒนาการความสามารถ ด้ วยเทคนิ คการควบคุมตนในรู ปแบบการให้ แรงเสริ มในปริ มาณมาก (large
reinforcement) ในขณะเดียวกันก็เพิ่มช่วงเวลาในการรอคอยรางวัลให้ นานมากขึ ้นในอัตราก้ าวหน้ าอย่าง
เป็ นขันเป็
้ นตอน และสนับสนุนให้ ผ้ ถู กู ฝึ กลงมือกระทําพฤติกรรมเป้าหมายในระหว่างการรอคอยรางวัลไป
พร้ อม ๆ กัน (Dixon et al. 1998)
ในระยะหลัง สกล เที่ยงแท้ และสุมิตตรา เจิมพันธ์ (2546) ได้ ทําการฝึ กจิต-พฤติกรรมแบบ
บูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ถึง
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 แบ่งฝึ กเป็ น 3 รุ่ น แต่ละรุ่นแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม 4 กลุม่
ผู้วิจยั ได้ นําแนวคิดการฝึ กมุ่งอนาคตและควบคุมตนของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2531) และ
แสวง ทวีคณ
ู (2538) ประยุกต์เป็ นขันตอนสํ
้
าคัญเพื่อพัฒนาชุดฝึ กลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน
ของนักเรี ยนวัยรุ่ นตอนต้ น ชุดฝึ กประกอบด้ วย 1) ความหมายและประโยชน์ของลักษณะมุ่งอนาคตและ
การควบคุมตนของพฤติกรรมขับขี่อย่างปลอดภัย 2) การคิดวางแผนอนาคตเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย
3) การรับรู้ พฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาหรื อเป็ นชนวนให้ เกิดอุบตั ิเหตุ 4) การสังเกตและเข้ าใจพฤติกรรมของ
บุคคลอื่นและของตนเองในการขับขี่อย่างปลอดภัย 5) การฝึ กกําหนดพฤติกรรมแคบเฉพาะและมีหน่วยที่
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ต่อมา ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ (2547) ได้ ทําการวิจยั เชิงทดลองพัฒนาพฤติกรรมการ
บริ โภคด้ วยปั ญญาในนักศึกษามหาวิทยาลัยชันปี
้ ที่ 1 จํานวน 41 คน โดยทําการฝึ ก 2 ด้ าน คือ 1) ฝึ กเพื่อ
พัฒ นาการบริ โภคด้ ว ยปั ญญา ด้ วยการฝึ กเจตคติที่ ดีต่อการบริ โภคด้ ว ยปั ญญาร่ ว มกับ การฝึ กคิดโดย
ประยุกต์หลักโยนิโสมนสิการ และ 2) ฝึ กการควบคุมตน ตามหลักจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม แบบ
แผนการทดลอง คือ 2 × 2 × 2 (two between and one within) ประกอบด้ วยกลุม่ ทดลอง 2 กลุม่ คือ กลุม่
ฝึ กทังสองด้
้
าน (A) (ได้ แก่ การฝึ กเจตคติร่วมกับการฝึ กคิดแบบโยนิโสมนสิการ และการฝึ กการควบคุมตน
ด้ วย) และกลุม่ ฝึ กเฉพาะเจตคติร่วมกับการฝึ กคิดแบบโยนิโสมนสิการเท่านัน้ (B) ส่วนกลุม่ ควบคุม คือ กลุม่
ที่ฝึกเฉพาะการควบคุมตนเท่านัน้ (C) และกลุ่มที่ไม่ได้ ฝึกทังสองด้
้
าน (D) กลุ่มควบคุมให้ ทํากิจกรรม
สันทนาการแทน ทัง้ 4 กลุม่ ใช้ เวลาในการฝึ กเท่าเทียมกัน คือ 5 ชัว่ โมง ตัวแปรตามมี 2 ด้ าน คือ ความ
ตังใจที
้ ่จะกระทําพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา และพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา การประเมินผล
การฝึ กอบรมกระทําเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะแรก วัดทันทีหลังการฝึ ก และระยะที่สอง วัดหลังการฝึ กแล้ ว 1
เดือน ซึง่ เป็ นการวัดติดตามผลเพื่อดูความคงทนของการฝึ กอบรม พบผลการวิจยั ที่สําคัญ คือ 1) ในกลุม่
ทดลองพบว่า การฝึ กเจตคติร่วมกับการฝึ กคิดแบบโยนิโสมนสิการเท่านัน้ จะส่งผลดีต่อความตังใจที
้ ่ จะ
กระทําพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา มากกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับการฝึ ก แต่ความแตกต่างของคะแนนยังไม่
ถึงระดับที่ยอมรับได้ ในทางสถิติ 2) ในกลุม่ ควบคุม พบว่า การฝึ กควบคุมตนเพียงอย่างเดียว ส่งผลดีอย่าง
ชัดเจนต่อความตังใจที
้ ่จะกระทําพฤติกรรมมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ รับการฝึ ก ผลการทดลองนี ้แสดงให้ เห็นถึง
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จากการประมวลแนวคิดทางจิตวิทยาในการฝึ กการควบคุมตน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ
คณะ. 2531) และหลักฐานจากผลการวิจยั ที่ใช้ แนวคิดการควบคุมตนในการฝึ กอบรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ ปลอดภัย และพฤติกรรมรักษาสุขภาพและการบริ โภคของเยาวชนไทย
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านมา ซึง่ พบว่าเป็ นแนวทางที่ให้ ผลดี
ต่อการปรับเปลี่ยนและเพิ่มพฤติกรรมที่น่าปรารถนาได้ มาก
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ จึงพัฒนาชุดฝึ กอบรมการควบคุมตนที่มีขนตอนสํ
ั้
าคัญ ๆ ประกอบด้ วย 1) การ
สัง เกตและเข้ า ใจพฤติ ก รรมของตนเองในการบริ โภค 4
ด้ า น คือ อาหาร/สิ่ง ของเครื่ อ งใช้ ส่ว นตัว
ทรัพยากรธรรมชาติ/ของใช้ ส่วนรวม เงิน และเวลา 2) การตังเป
้ ้ าหมายในการปรับพฤติกรรมของตนเอง
โดยแบ่งเป็ นขันตอนย่
้
อย ๆ จนบรรลุถึงพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาโดยรวม 3) ศึกษาสาเหตุและผลที่
เกิดขึน้ หลังกระทําพฤติกรรมด้ วยการจดบันทึก 4) จัดการควบคุมสภาพแวดล้ อมให้ เอื ้อต่อการเกิด
พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา ลดหรื อขจัดสภาพที่ขดั ขวางการเกิดพฤติกรรมดีด้วย 5) ฝึ กใช้ เทคนิค
ด้ านการรู้คิดเพื่อปรับการรับรู้ ของตน และ 6) ให้ รางวัลตนเองเมื่อสามารถทําพฤติกรรมที่เหมาะสม ในการ
ดํา เนิ น การฝึ กอบรม ใช้ วิ ธี ก ารให้ แ บบอย่า ง การเล่น เกม การอภิ ป รายและการนํ า เสนอความคิด เป็ น
รายบุคคล เป็ นต้ น
ในส่วนนี ้จึงตังสมมติ
้
ฐานการวิจัยว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการฝึ กควบคุมตนด้ วยหลักการดังกล่าว
ข้ างต้ น มีลักษณะการควบคุมตนสูงกว่า มี ความพร้ อมในการกระทํ าพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา
มากกว่า และมีพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญามากกว่านักเรี ยนที่ไม่ได้ รับการฝึ ก
เจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญากับพฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา
เจตคติ (attitude) หมายถึง ความรู้ สึกหรื ออารมณ์ของบุคคลที่ตอบสนองต่อบุคคลอื่น วัตถุ
สถาบัน หรื อเหตุการณ์ ใด ๆ ในทางที่ชอบ พอใจ หรื อ ไม่ชอบ ไม่พอใจ นักจิตวิทยาสังคมยุคปั จจุบนั เห็น
สอดคล้ องกันว่า เจตคติเป็ นลักษณะทางจิตที่แตกต่างไปจากลักษณะทางจิตด้ านอื่น ๆ ในบุคลิกภาพของ
บุค คล นั่น คื อ เจตคติ เ ป็ นลัก ษณะที่ ต อบสนองตรงต่อ เป้ าหมายหรื อ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดเสมอ และเป็ นการ
ตอบสนองในเชิงการประเมินค่าสิ่งนัน้ (evaluative nature) ในทิศทางที่เป็ นประโยชน์หรื อโทษ และพอใจ
หรื อไม่พอใจ (Ajzen. 1988: 4,7) อีกลักษณะหนึ่งที่เจตคติมีความแตกต่างไปจากลักษณะจิตใจโดยทัว่ ไป
(psychological) อื่น ๆ ก็คือ เจตคติมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงง่ายกว่าลักษณะจิตใจด้ านอื่น ๆ ที่เป็ น
ส่วนของบุคลิกภาพ การเปลี่ยนเจตคติสามารถเกิดขึ ้นได้ เนื่องจากบุคคลได้ รับข้ อมูลใหม่เกี่ยวกับบุคคล
หรื อวัตถุสงิ่ ของ ซึง่ เป็ นเป้าหมายของเจตคตินนั ้
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โดยทัว่ ไป เจตคติตอ่ สิง่ หนึง่ สิง่ ใดมีองค์ประกอบ 3 ด้ าน คือ 1) องค์ประกอบด้ านการประเมินค่า
เป็ นการตระหนักรู้ ถึงประโยชน์หรื อโทษของสิ่งหนึ่ง 2) องค์ประกอบด้ านความรู้ สึก เป็ นความรู้ สึกพอใจ
หรื อไม่พอใจสิ่งนันเพี
้ ยงใด และ 3) องค์ประกอบด้ านความพร้ อมหรื อเจตนาที่จะกระทํา เป็ นความพร้ อมที่
จะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็ นการตอบสนองต่อความรู้ สกึ ที่เกิดขึ ้น (Engly & Chaiken. 1993 ;
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ. 2531: 125-127) การวิเคราะห์เจตคติ โดยแบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบมี
ประโยชน์ทงในเชิ
ั้
งการวัดและในเชิงการพัฒนา หรื อเปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคคล (ดวงเดือน พันธุมนาวิน
และคณะ. 2531: 127) ดังนั ้นในการวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาครัง้ นี ้ จึงทําการวัดใน
3 องค์ประกอบของเจตคติ ได้ แก่ 1) การรู้ การคิดเชิงประเมินคุณค่าเกี่ยวกับประโยชน์หรื อโทษของการ
บริ โ ภคด้ ว ยปั ญ ญามากถึง น้ อยใน 4
ด้ า น คื อ การบริ โ ภคอาหาร/สิ่ง ของเครื่ องใช้ ส่ว นตัว การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ/ของใช้ สว่ นรวม การใช้ จ่ายเงิน และการใช้ เวลา 2) ความรู้สกึ พอใจหรื อไม่พอใจเกี่ยวกับ
การกระทําดังกล่าว และ 3) ความพร้ อมที่จะสนับสนุนหรื อคัดค้ านการบริ โภคดังกล่าว อันเนื่องมาจากการ
ประเมินค่าและความรู้ สึกที่มีต่อการกระทําดังกล่าว โดยใช้ วิธีการให้ บคุ คลรายงานเกี่ยวกับตนเองในแบบ
วัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Method)
ประโยชน์สําคัญของการศึกษาเจตคติก็เพื่อใช้ ทํานายพฤติกรรมของบุคคล เนื่องจากเจตคติมี
ความสอดคล้ องเกี่ ยวข้ องอย่างใกล้ ชิดกับพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ ประกอบด้ านความพร้ อม
กระทําหรื อเจตนาที่จะกระทํานัน่ เอง มีหลักฐานจากงานวิจยั หลายเรื่ องทังในต่
้ างประเทศและในประเทศที่
แสดงให้ เห็นว่า เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวข้ องกับการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น
Blue (1995) ได้ ทําการประมวลงานวิจยั จํานวน 23 เรื่ องที่ศกึ ษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย โดย
ใช้ ทฤษฎีการกระทําด้ วยเหตุผล (The Theory of Reasoned Action) และทฤษฎีการกระทําด้ วยการ
วางแผน (The Theory of Planned Behavior) เพื่อประเมินสมรรถนะของทฤษฎีทงสองในการทํ
ั้
านาย
พฤติกรรม องค์ประกอบสําคัญในทฤษฎีสองทฤษฎีที่เป็ นตัวแปรหลักในการทํานายพฤติกรรม คือ เจตคติตอ่
พฤติกรรม (attitude toward the behavior) การรับรู้บรรทัดฐานของสังคม (subjective norms) และเจตนา
ที่จะกระทําพฤติกรรม (intention) จากการประมวลผลพบในทุกเรื่ องที่ศึกษาว่า เจตคติต่อพฤติกรรมการ
ออกกําลังกาย เป็ นตัวแปรเชิงเหตุที่สําคัญต่อพฤติกรรมการออกกําลังกาย โดยผ่านทางเจตนาที่จะกระทํา
พฤติกรรมการออกกํ าลังกาย ซึ่งเป็ นไปตามความคาดหมายของทฤษฎี โดยค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
ระหว่างเจตคติตอ่ พฤติกรรมการออกกําลังกายกับเจตนาที่จะออกกําลังกายมีคา่ ระหว่าง .17 ถึง .92 และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างเจตนาที่จะกระทําพฤติกรรมกับพฤติกรรมการออกกําลังกายมีคา่ ระหว่าง
.22 ถึง .82 ในเรื่ องการบริโภคเพื่อสุขภาพ ก็มีการวิจยั เจตคติตอ่ การดื่มนมเพื่อสุขภาพ (Raats et al. 1995)
ซึ่ง พบว่า ถ้ ามี การวัดเจตคติต่อ การดื่ มนมให้ มี เ นื อ้ หาที่ แสดงถึงมิติท างจริ ยธรรมของการรั บรู้ ถึงภาระ
รั บ ผิ ด ชอบที่ มี ต่ อ สุข ภาพของสมาชิ ก ในครอบครั ว ของตน การวัด เช่ น นี ส้ ามารถเพิ่ ม ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์
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พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาในเนือ้ หา 4 ด้ าน คือ การบริ โภคอาหาร/สิ่งของเครื่ องใช้
ส่วนตัว การใช้ จ่ายเงิน การใช้ เวลาและการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ/ของใช้ สว่ นรวมอย่างประหยัด มีงานวิจยั
ที่ศกึ ษาความเกี่ยวข้ องระหว่างเจตคติต่อพฤติกรรมการบริ โภคด้ านต่าง ๆ กับพฤติกรรมการบริ โภคในด้ าน
นัน้ ๆ ในคนไทยอยูห่ ลายเรื่ อง ดังจะกล่าวถึงผลวิจยั ในรายละเอียดดังต่อไปนี ้
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารและเครื่ องใช้ ต่า ง ๆ และพฤติกรรมการรั ก ษาสุ ข ภาพ
อนามัยส่ วนบุคคล งานวิจยั เรื่ องแรก อุบล เลี ้ยววาริ ณ (2534) ทําการวิจยั ความสําคัญของการศึกษาที่มี
ต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ปฏิบตั ิงานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่าง คือผู้ปฏิบตั ิงาน
ในโรงงานและโรงพยาบาล ทัง้ ชายและหญิง มีอายุระหว่าง 18 ถึง 40 ปี มีการศึกษาตังแต่
้ จบชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ถึงจบชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายจํานวนทังสิ
้ ้น 358 คน พบผลว่า ตัวแปรกลุม่ การศึกษา
4 ตัวแปรและตัวแปรกลุม่ จิตลักษณะ 4 ตัวแปร ร่ วมกันทํานายพฤติกรรมสุขภาพแต่ละด้ านใน 3 ด้ าน คือ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการเสพสารโทษ พฤติกรรมรักษาอนามัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการกินได้ 33%,
22% และ 18% ตามลําดับ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุขภาพเป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับแรกของพฤติกรรม
การกิ น และเป็ นตัวทํ านายสํ าคัญเป็ นลํ าดับที่ สองของพฤติกรรมหลีกเลี่ ยงการเสพสารที่ เป็ นโทษ และ
พฤติกรรมการรักษาอนามัยส่วนบุคคล โดยสรุปตัวทํานายที่สําคัญที่สดุ ของพฤติกรรมสุขภาพทัง้ 3 ด้ าน คือ
เจตคติที่ ดีต่อพฤติกรรมสุขภาพ ในระยะต่อมา มี งานวิจัยอี กเรื่ องหนึ่ง (รุ จิเรศ พิชิ ตานนท์ .
2546)
ทําการศึกษาปั จจัยเชิงเหตุด้านลักษณะสถานการณ์ และลักษณะจิตใจของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมฉลาดเลือกกินอาหาร ใน 2 ด้ าน (ฉลาดเลือกกินและการกินอาหารเหมาะสม
กับสุขภาพ) กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายทังชายและหญิ
้
งจํานวน 650 คน เมื่อนําตัว
แปรเชิงเหตุหลักที่ศกึ ษารวม 4 ตัวแปร เข้ าร่วมทํานายพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน 2 ด้ านปรากฏผลว่า เจตคติ
ที่ดีต่อพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน เป็ นตัวทํานายที่มีบทบาทสําคัญเป็ นลําดับที่หนึ่งในการทํานายพฤติกรรม
ฉลาดเลือกกินทังในกลุ
้
ม่ ตัวอย่างรวมและในกลุม่ ที่แยกย่อยตามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง (ค่าเบต้ า
อยู่ระหว่าง .17 ถึง .33) และมีบทบาทในการทํานายพฤติกรรมการกินอาหารเหมาะสมกับสุขภาพได้ เป็ น
ลําดับที่หนึง่ (ค่าเบต้ าอยูร่ ะหว่าง .32 ถึง .48) แสดงว่าเจตคติตอ่ พฤติกรรมฉลาดเลือกกินเป็ นตัวแปรสําคัญ
ที่สดุ ในบรรดาตัวแปรอิสระที่นํามาศึกษาครัง้ นี ้
พฤติกรรมการบริโภคสิ่งของเครื่องใช้ อย่ างเหมาะสม ล่าสุดมีงานวิจยั ของ นรา จันชนะกิจ
(2548) ศึกษาปั จจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการ ครอบครัว สังคมและจิตลักษณะของนักศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับ
พฤติ ก รรมการใช้ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ อย่ า งเหมาะสม กลุ่ม ตัว อย่ า งเป็ นนัก ศึ ก ษาทั ง้ ชายและหญิ ง จาก
มหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 480 คน ปรากฏผลว่า เมื่อนําตัวแปรเชิงเหตุด้านจิตลักษณะและสถานการณ์
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พฤติกรรมการประหยัดเงิน เวลาและทรั พยากร มีผลงานวิจยั ที่เผยแพร่ ในปั จจุบนั อย่าง
น้ อยสองเรื่ อง ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าตัวแปรเจตคติตอ่ พฤติกรรมมีความสําคัญเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการบริ โภค
ด้ วยปั ญญา เช่น พฤติกรรมการประหยัดการใช้ จ่ายเงิน เวลาและการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พลังงาน
ไฟฟ้า เป็ นต้ น ตัวอย่างเช่น มนูญ ภูขลิบเงิน (2547) ได้ ทําการศึกษาปั จจัยเชิงเหตุทางจิตสังคม 8 ด้ านหลัก
ที่คาดว่าจะเกี่ยวข้ องอย่างสําคัญกับพฤติกรรมการประหยัด 3 ด้ าน (คือ เวลา ค่าใช้ จ่าย และพลังงาน) ของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรี ยนภาครัฐ ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบผลว่า เมื่อนําตัวแปร
เชิงเหตุทงั ้ 8 ตัวแปรเข้ าร่วมทํานายพฤติกรรมการประหยัดแต่ละด้ านใน 3 ด้ าน เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมการ
ประหยัด เป็ นตัวทํ านายสําคัญลําดับที่ หนึ่ง ในการทํ านายพฤติกรรมการประหยัดค่าใช้ จ่ายทัง้ ในกลุ่ม
นักเรี ยนโดยรวมและในกลุ่มที่แยกย่อยตามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังทุกกลุ่ม (ค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง
.55 ถึง .72) ขณะเดียวกันเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการประหยัดก็เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที่หนึ่งของ
พฤติกรรมการประหยัดการใช้ พลังงานในกลุ่มนักเรี ยนโดยรวมและในกลุ่มที่แยกย่อยตามลักษณะทางชีว
สังคมและภูมิหลัง 12 จาก 16 กลุ่มย่อย (ค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง .26 ถึง .46) ผลงานวิจยั ในส่วนหลังนี ้
สอดคล้ องกับผลงานวิจัยที่ รายงานก่ อนหน้ านี ้ (ฐานันดร์ เปี ยศิริ. 2545) ซึ่งมีการศึกษาพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทังในกรุ
้
งเทพฯ และต่างจังหวัด จํานวน
701 คน พฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้าที่ศกึ ษาเป็ นตัวแปรตาม แบ่งเป็ น 3 ด้ าน (ประหยัดไฟฟ้าส่วนตัว ใน
ครอบครั ว และเพื่ อส่วนรวม)
ตัวแปรอิสระประกอบด้ ว ย ตัวแปรด้ า นจิ ตลักษณะของนัก เรี ย นและ
ประสบการณ์ ในการใช้ ไฟฟ้า รวมตัวแปรอิสระหลักที่ศึกษา 10 ตัวแปร จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธี
ถดถอยพหุคณ
ู แบบ Hierarchical โดยมีตวั ทํานายเข้ าสู่สมการทํานาย 3 ชุด ชุดแรกคือจิตลักษณะ 4 ตัว
แปร ชุดที่สอง คือ ลักษณะสถานการณ์ 3 ตัวแปร และชุดที่สาม คือ จิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร
(ได้ แก่ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้าและความรู้เรื่ องการประหยัดไฟฟ้า) พบผลว่าตัวทํานายกลุม่
จิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร สามารถเพิ่มปริ มาณการทํานายที่กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิมและ
ลักษณะสถานการณ์ทํานายไว้ ตังแต่
้ 5% ถึง มากกว่า 11% ในกลุม่ นักเรี ยนโดยรวมและนักเรี ยนประเภท
ต่าง ๆ ที่ศกึ ษา โดยมีตวั ทํานายสําคัญเพียงตัวเดียวคือ เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้า ค่าเบต้ า
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ในเรื่ องของการประหยัดทรัพยากรพร้ อมไปกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ก็มีงานวิจยั ของ ลินดา
สุวรรณดี (2543) ซึง่ ศึกษาพฤติกรรมการลดปริ มาณขยะของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ในโรงเรี ยน
ที่เข้ าร่วมและไม่เข้ าร่วมโครงการรุ่งอรุณ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 480 คน พฤติกรรมการลดปริ มาณ
ขยะที่ศึกษา ประกอบด้ วยพฤติกรรม 2 ด้ าน คือ พฤติกรรมการใช้ สิ่งของอย่างคุ้มค่าและพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการสร้ างขยะ เมื่อนําตัวแปรอิสระด้ านจิตลักษณะและสถานการณ์ที่นกั เรี ยนประสบอยู่ในปั จจุบนั
ร่วมกัน เพื่อทํานายพฤติกรรมการลดปริ มาณขยะแต่ละด้ าน พบว่า ในการทํานายพฤติกรรมใช้ สิ่งของอย่าง
คุ้มค่า เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการลดปริ มาณขยะ เป็ นตัวทํานายที่สําคัญในลําดับที่สองรองลงมาจาก
ความพร้ อมที่จะลดปริ มาณขยะ ผลนี ้ปรากฏทังในกลุ
้
ม่ นักเรี ยนโดยรวมและในกลุม่ ที่แยกย่อยตามลักษณะ
ทางชีวสังคมและภูมิหลังทุกกลุ่ม (ค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง .19 ถึง .25) ในทํานองเดียวกัน เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมลดปริ มาณขยะก็เป็ นตัวทํานายสําคัญในลําดับที่สองของการทํานายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
สร้ างขยะทังในกลุ
้
ม่ นักเรี ยนโดยรวมและในกลุม่ ย่อยเกือบทุกกลุม่ (ค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง .20 ถึง .27) ยกเว้ น
ในกลุ่มนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนสูงเพียงกลุ่มเดียวที่เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมลดปริ มาณขยะเป็ นตัวทํานาย
สําคัญลําดับแรก (ค่าเบต้ า เท่ากับ .53)
ล่าสุด ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ (2547) ได้ ทําการศึกษาปั จจัยด้ านจิตใจและสถานการณ์
แวดล้ อมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 ถึง 4 จากมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 686 คน พบผล
ว่า เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญามีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการบริ โภคด้ วย
ปั ญญา (ค่าอาร์ เท่ากับ .54) เมื่อนําตัวแปรอิสระทังด้
้ านจิตใจและสถานการณ์รวม 6 ตัวแปร ร่วมทํานาย
พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาพร้ อมกัน พบว่า เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา สามารถ
ทํานายได้ เป็ นลําดับที่สาม (ค่าเบต้ า เท่ากับ .18)
จากผลการวิจยั ที่ประมวลมา สรุ ปได้ ว่า เจตคติต่อพฤติกรรมในการบริ โภคอย่างเหมาะสมเป็ น
ปั จจัยเชิงเหตุที่มีความสําคัญเป็ นลําดับแรก ๆ ในการอธิบายพฤติกรรมการบริ โภคอย่างเหมาะสม เช่น การ
บริ โภคอาหารอย่างฉลาด การบริ โภคสิ่งของเครื่ องใช้ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า การประหยัดเงิน เวลา และ
ทรัพยากร (เช่น พลังงานจากนํ ้าและไฟฟ้า) ในกลุม่ เยาวชน ดังนันจึ
้ งคาดได้ ว่า เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมการ
บริ โ ภคด้ ว ยปั ญ ญาจะเป็ นตัว ทํ า นายสํ า คัญ ของพฤติ ก รรมการบริ โ ภคด้ ว ยปั ญ ญาของนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ นในการวิจยั ครัง้ นี ้
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แนวการฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างเจตคติท่ ดี ตี ่ อพฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา
ในส่วนต่อไปนี ้ เป็ นการทบทวนเอกสารเกี่ ยวกับแนวการฝึ กอบรมเพื่ อพัฒนาเจตคติที่ ดีต่อ
พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา ในวิชาสาขาจิ ตวิท ยาสังคม มี ทฤษฎี และผลวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ การ
ปรับเปลี่ยนเจตคติ และวิธีการด้ านการเปลี่ยนเจตคติ ซึง่ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ได้ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ
คณะ (2531: 131-161) ได้ ทําการรวบรวมแนวทางการพัฒนาเจตคติตามหลักวิชาการทางจิตวิทยาสังคมไว้
3 แนวทาง และการต้ านทานการเปลี่ยนเจตคติอีก 1 แนวทาง รวมเป็ น 4 แนวทางด้ วยกัน ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี ้
1. การพัฒนาด้ านการรู้ คิดเชิงประเมินค่ า เป็ นวิธีการที่นิยมกันมาก เพราะเหมาะกับผู้ที่มี
ความรู้ และสติปัญญาดี และง่ายต่อการดําเนินการ การให้ ความรู้ เชิงประเมินค่า หมายถึง การให้ ข้อความ
ชักจูงที่กล่าวถึงประโยชน์หรื อโทษในด้ านต่าง ๆ ของสิง่ หนึง่ หรื อการกระทําอย่างหนึ่ง หรื อผลดีผลเสียที่อาจ
เกิดขึ ้น ข้ อความรู้ ที่นํามาให้ ผ้ รู ับการอบรม ต้ องเป็ นข้ อความรู้ ที่มีเนื ้อหาแปลกใหม่ ซึง่ ผู้รับไม่เคยทราบมา
ก่ อ น การให้ ค วามรู้ เชิ ง ประเมิ น ค่ า ที่ เ กี่ ย วกับ คุณ หรื อ โทษ หรื อ ทัง้ สองด้ า น เป็ นการเปลี่ ย นเจตคติใ น
องค์ ประกอบที่หนึ่งนั่นเอง ซึ่งจะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบที่สองและสามโดยทางอ้ อม
(วิธีการเปลี่ยนองค์ประกอบที่สองและสามโดยตรง จะได้ กล่าวต่อไป) ในการใช้ วิธีพฒ
ั นาเจตคติด้วยการให้
ความรู้เชิงประเมินค่า สิ่งสําคัญที่ต้องพิจารณามี 4 ประการคือ 1) จะให้ ใครเป็ นผู้ชกั จูงจึงจะได้ ผลดีที่สดุ
2) สารที่ใช้ ชกั จูงควรมีเนื ้อหาและรู ปแบบอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับผู้รับ 3) ควรชี ้ประโยชน์ประเภทใดที่
ตรงกับความต้ องการของผู้รับ ทําให้ ผ้ รู ับเปลี่ยนเจตคติในทิศทางที่ชกั จูงมากที่สดุ และ 4) กระบวนการ
เปลี่ยนเจตคติในผู้รับมีลกั ษณะอย่างไร (ดูภาพ 2)
ผู้ชกั จูง :
- น่าเชื่อถือ
- น่าดึงดูดใจ
- มีอํานาจ

สารชักจูง :
+ ประโยชน์และโทษ
- ปั จจัยสี่
- ทางสังคม
- ทางจิต

ผู้รับ

ผล : การเปลีย่ นเจตคติใน
จิตใจของผู้รับการชักจูง
- ความสนใจรับทราบเนื ้อหา
- ความเข้ าใจในเนื ้อหาของสาร
- การเห็นด้ วยกับการชักจูง
- การจดจําการเห็นด้ วยนี ้
- การกระทําตามการชักจูง

ภาพ 2 แผนภูมิของวิธีการพัฒนาเจตคติแบบการให้ ความรู้เชิงประเมินค่า
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ. 2531: 134)
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2. การพัฒนาความรู้สึกเพื่อเปลี่ยนเจตคติ การเปลี่ยนเจตคติที่องค์ประกอบด้ านความรู้สกึ
นอกจากจะเปลี่ยนโดยทางอ้ อมที่องค์ประกอบที่หนึ่ง ด้ วยการให้ ความรู้ เชิงประเมินค่า สามารถก่อให้ เกิด
การเปลี่ยนเจตคติด้านความรู้ สกึ โดยอัตโนมัติ ด้ วยวิธีการเปลี่ยนเจตคติทางตรง โดยทําการเปลี่ยนอารมณ์
ความรู้สกึ ของผู้เข้ ารับการอบรม วิธีการนี ้เหมาะสําหรับผู้ที่ไม่สามารถรับฟั งหรื อเข้ าใจเหตุผลได้ ดีเท่าที่ควร
แต่วิธีการนี อ้ าจใช้ ประกอบกับวิธีการให้ ความรู้ เชิงประเมินค่าได้ เป็ นอย่างดีสําหรับบุคคลทั่วไป วิธีการ
เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สกึ ต่อสิง่ หนึง่ อาจกระทําได้ หลายวิธี ตัวอย่างเช่น ใช้ หลักการตามทฤษฎีการเชื่อมโยง
สิ่งเร้ า ซึง่ กล่าวไว้ ว่า สิ่งเร้ าบางชนิดจะทําให้ คนเกิดความพอใจหรื อไม่พอใจได้ เช่น กลิ่นเหม็น บุคคลที่ได้
กลิ่นเหม็น (สิ่งเร้ าแรก) เกิดความไม่พอใจ เมื่อนําสิ่งเร้ าใหม่มาอยู่ควบคู่กับสิ่งเร้ าแรกบ่อยครัง้ เข้ า ใน
ภายหลัง สิง่ เร้ าใหม่ เมื่อปรากฏขึ ้น จะทําให้ บคุ คลรู้สกึ ไม่พอใจได้ ปรากฏการณ์นี ้เกิดขึ ้นจากการเรี ยนรู้ โดย
การเชื่อมโยง การฝึ กอบรมนักเรี ยนเพื่อเปลี่ยนเจตคติให้ อยูใ่ นทิศทางที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูค่ วามตังใจและ
้
พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาในที่ สุดนัน้ ใช้ หลักการดังกล่าวนีป้ ระกอบกับวิธีการเปลี่ยนด้ วยการให้
ความรู้ เชิงประเมินค่าดังกล่าวไปแล้ ว ดังตัวอย่างการเชื่อมโยงนํา้ ดื่มที่สะอาดกับการรับประทานอาหาร
ขณะหิวโหย เป็ นต้ น

การรับประทานอาหาร
ขณะหิวโหย

เกิดความปกติ

ผู้รับการฝึ กอบรมรู้สกึ พอใจสบายใจ

ขวดนํ ้าดื่มสะอาด
ภาพ 3 แสดงถึงการเชื่อมโยง การดื่มนํ ้าเปล่าที่สะอาด
กับความรู้สกึ พอใจสบายใจของผู้รับการฝึ กอบรม
การเปลี่ ย นแปลงความรู้ สึ ก ของบุ ค คลโดยตรงด้ ว ยวิ ธี ก ารดัง กล่ า ว อาจใช้ เมื่ อ ต้ อ งการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติไปในทิศทางที่ตรงข้ ามกับเจตคติเดิมหรื อในกรณีที่ต้องการเพิ่มปริ มาณเจตคติจาก
ปริมาณน้ อยให้ มีปริ มาณมากขึ ้นได้
3. การให้ กระทําพฤติกรรมที่สนับสนุนเจตคติท่ ตี ้ องการพัฒนา วิธีการชักจูงสองวิธีแรกที่
กล่าวไปแล้ ว ผู้รับการอบรมถูกกระตุ้นด้ วยสิ่งเร้ าจากภายนอก ให้ เกิดความคิดหรื ออารมณ์ แต่วิธีการที่สาม
นี ้ ผู้รับการอบรมจะกระทํากิจกรรมต่าง ๆ โดยความสมัครใจของตนเองหรื อยินยอมด้ วยความเต็มใจ มีการ
ขวนขวายหาข้ อดีข้อเสียเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งด้ วยตนเอง ทําความเข้ าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งนันมากกว่
้
าที่
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การจัดให้ บคุ คลแสดงบทบาทที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนเจตคติได้ ก็ตอ่ เมื่อการแสดงบทบาทของผู้
เข้ ารับการอบรม มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ 1) ผู้แสดงจะต้ องกระทําด้ วยความสมัครใจ ไม่มีการบีบบังคับ ไม่มี
การสัญญาว่าจะให้ รางวัลในรูปแบบใด ๆ 2) ผู้แสดงบทบาทจะต้ องค้ นหาประโยชน์ในเรื่ องนัน้ ๆ ด้ วยตนเอง
ต้ องใช้ ความพยายามอย่างมากและเป็ นเรื่ องที่พอจะค้ นหาได้ 3) ถ้ ามีการพูดต่อหน้ ากลุ่มก็จะทําให้ บคุ คล
นันยึ
้ ดมัน่ ในสิง่ ที่ตนแสดงมากขึ ้น และ 4) ความพอใจในการเป็ นผู้แสดง จะทําให้ บคุ คลเกิดความประทับใจ
จดจําข้ อชักจูงของตนเองได้ มาก และคงทนอยูน่ าน
เจตคติ
เดิม
นักเรี ยนมีเจตคติที่ดี
ต่อการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าน้ อย

ขัดแย้ ง
กัน

เจตคติ
ใหม่
นักเรี ยนคนนี ้ ต่อมามี
เจตคติที่ดีตอ่ การประหยัด
พลังงานไฟฟ้าเพิม่ มากขึ ้น
สอดคล้ อง
กัน

พฤติกรรม
การรณรงค์ชกั จูงเพื่อให้ เห็นความจําเป็ นและ
ร่วมมือประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ ้น
ภาพ 4 แสดงการเปลี่ยนเจตคติหลังจากการกระทําที่ขดั แย้ งกับเจตคติเดิม
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4. วิธีต้านทานการเปลี่ยนเจตคติ สามวิธีที่กล่าวไปแล้ วเป็ นวิธีการที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนเจต
คติ แต่ในกรณีที่ผ้ รู ับการอบรมมีเจตคติที่เหมาะสมอยู่เดิม หรื อได้ รับการเปลี่ยนเจตคติที่เหมาะสมแล้ ว การ
ทําให้ เจตคตินัน้ คงอยู่ทนนาน ไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่น่าปรารถนาได้ โดยง่าย แมคไกว์ (McGuire.
1969 อ้ างใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ. 2531: 155-159) ได้ เสนอวิธีการป้องกันไว้ 2 ประเภท คือ
การฝึ กสนับสนุน และการสร้ างภูมิค้ มุ กัน
การฝึ กสนับสนุน หมายถึง การสร้ างความแข็งแกร่งและมัน่ คงให้ แก่เจตคติเดิม ซึง่ อาจกระทําได้
หลายวิธี เช่น 1) การแสวงหาข้ อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม 2) การแสดงบทบาทสนับสนุนเจตคติเดิมของตน
3) การเกาะยึดเจตคติที่ต้องการอนุรักษ์ กบั เจตคติหรื อค่านิยมอื่นที่มีความมัน่ คงกว่า
การสร้ างภูมิค้ ุมกัน หมายถึง การเตรี ยมตัว รั บสถานการณ์ การถูกปลุกปั่ นโจมตีให้ เ กิ ดการ
เปลี่ยนเจตคติโดยวิธีการนําข้ อโจมตีอย่างอ่อนและเพิ่มระดับความรุ นแรงขึ ้นตามลําดับมาฝึ กให้ ผ้ ูเข้ ารับ
การอบรมหาข้ อโต้ แย้ งหรื อหลักฐานต่าง ๆ มาลบล้ างข้ อโจมตี การสร้ างภูมิค้ มุ กัน ต้ องกระทํา 3 ด้ าน คือ
1) นําหลักฐานมาหักล้ างข้ อโจมตีอย่างอ่อนนัน้ 2) เตือนผู้เข้ ารับการอบรมว่าอาจจะถูกโจมตีเมื่อใดบ้ าง
และอย่างไรบ้ าง และ 3) ฝึ กลดความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มาโจมตีหรื อชักจูงให้ เปลี่ยนเจตคตินนั ้
สรุปว่า เมื่อมีการฝึ กพัฒนาเจตคติให้ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่น่าปรารถนาด้ วยวิธีการหลาย
วิธี ใน 3 แนวทางดังกล่าวข้ างต้ นไปแล้ ว ยังต้ องมีการฝึ กต้ านทานการเปลี่ยนเจตคติ เพื่ออนุรักษ์ ด้วยการ
ตอกยํ ้าเป็ นครัง้ คราว เพื่อให้ เกิดความมัน่ คงต่อไปด้ วย
แนวทางการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาให้ บุคคลมีเจตคติที่เหมาะสมดังกล่าวข้ างต้ น มีนกั วิจยั ไทย
จํานวนหนึ่งนํามาประยุกต์ใช้ ในการฝึ กอบรมเยาวชนไทยเพื่อส่งเสริ มให้ มีเจตคติที่น่าปรารถนาในด้ านต่าง ๆ
ที่สําคัญ ตัวอย่างเช่น แสวง ทวีคณ
ู (2538) ทําการฝึ กพัฒนาเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมไม่ทะเลาะวิวาทแก่
นักเรี ยนอาชีวศึกษาชันปี
้ ที่ 1 ทังหมด
้
105 คน ผู้วิจยั ได้ ทําการฝึ กพัฒนาลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุม
ตนควบคู่ไปกับการฝึ กเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมไม่ทะเลาะวิวาทด้ วย การฝึ กพัฒนาเจตคติเป็ นการฝึ กเพื่อ
สร้ างความแข็งแกร่ งและความมัน่ คงให้ แก่เจตคติที่ดีตอ่ การไม่ทะเลาะวิวาทที่มีอยู่แต่เดิมของนักเรี ยน เช่น
การฝึ กเพื่อต้ านทานการเปลี่ยนเจตคติที่เหมาะสมนี ้ มิให้ เปลี่ยนไปในทิศทางไม่เหมาะสมได้ โดยทําการฝึ ก
2 ประเภท คือ การฝึ กสนับสนุนและการสร้ างภูมิต้านทาน มีขนตอนการฝึ
ั้
ก 6 ขัน้ คือ 1) การแสวงหา
ข้ อสนับสนุนเพิ่มเติม 2) แสดงบทบาทสนับสนุนเจตคติเดิม 3) การเกาะยึดเจตคตินี ้กับคุณธรรมค่านิยมอื่น
ที่มนั่ คง 4) การนําหลักฐานมาหักล้ างข้ อโจมตีอย่างอ่อน 5) การเตือนว่าจะถูกโจมตี และ 6) การฝึ กลด
ความน่าเชื่อถือของผู้เข้ ามาชักจูง รวมเวลาที่ใช้ ในการฝึ กอบรม 11 ชัว่ โมง หลังการฝึ กอบรมมีการ
ประเมินผลทังในส่
้ วนของจิตลักษณะ 2 ด้ านที่ฝึกและผลที่เกิดขึ ้นสืบเนื่อง ได้ แก่ ความพร้ อมที่จะหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมทะเลาะวิวาท และการคบเพื่อนอย่างเหมาะสม ผลปรากฏดังนี ้ กลุม่ นักเรี ยนที่ได้ รับการฝึ กเจตคติ
ที่ดีต่อพฤติกรรมไม่ทะเลาะวิวาท มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมดังกล่าวสูงกว่ากลุ่มนักเรี ยนที่ไม่ได้ รับการฝึ ก
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สรุ ปได้ ว่า การฝึ กเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมไม่ทะเลาะวิวาท ส่งผลดีต่อจิตลักษณะด้ านที่ทําการ
ฝึ ก ทังในกลุ
้
ม่ นักเรี ยนโดยรวมและในกลุม่ นักเรี ยนบางประเภท กระนันการฝึ
้
กเจตคติยงั แผ่ขยายผลดีไปสู่
จิตลักษณะอี กด้ านหนึ่งด้ วย โดยทํ าให้ เกิ ดลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนสูงขึน้ ในนักเรี ยนบาง
ประเภท และการฝึ กเจตคติก็ส่งผลดีต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างเหมาะสมในนักเรี ยนที่มีสติปัญญาสูง
ด้ วย
ในอีกงานวิจัยหนึ่ง สุวิมล สุขเกษม (2547) ทําการฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการเสพยาบ้ าและฝึ กทักษะเพื่อนช่วยเพื่อนให้ แก่นกั เรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
2 จากโรงเรี ยนในต่างจังหวัดจํานวน 109 คน วิธีการฝึ กอบรมเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อ
การเสพยาบ้ าในงานวิจยั นี ้ ใช้ แนวทางการฝึ กอบรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2531) ซึง่ แบ่ง
วิธีการพัฒนาออกเป็ น 4 ขันตอน
้
คือ ขัน้ ตอนแรก พัฒนาความรู้ด้านประโยชน์ของการหลีกเลี่ยงที่จะเข้ าไป
เกี่ยวข้ องกับยาบ้ าโดยวิธีใช้ สารสื่อชี ้ประโยชน์ ให้ แบบอย่างบุคคลที่ประสบความสําเร็ จในการหลีกเลี่ยง
และให้ ผ้ รู ับการอบรมแสดงบทบาทสมมติ เพื่อเสริ มสร้ างการยอมรับและเปลี่ยนตาม ขัน้ ตอนที ส่ อง พัฒนา
ความรู้ สึก ด้ ว ยกิ จกรรม เช่ น เน้ น บุคคลสํา คัญที่ จ ะไม่พ อใจหรื อไม่เ ห็ น ด้ ว ยกับ การที่ นัก เรี ย นจะเข้ าไป
เกี่ยวข้ องกับยาบ้ า สื่อด้ านประโยชน์ โดยการสร้ างสภาพความสบาย ความพอใจและมีความสุข ขัน้ ตอนที ่
สาม พัฒนาความพร้ อมกระทําด้ วยการต่อต้ านและช่วยเหลือร่ วมมือเพื่อต่อต้ าน เช่น กิจกรรมให้ ผ้ รู ับการ
อบรมพูดชักจูงเพื่อนให้ หลีกเลี่ยงการเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับยาบ้ า ขัน้ ตอนที ่สี่ ฝึ กต้ านทานการเปลี่ยนเจตคติ
ได้ แก่ การฝึ กสนับสนุนด้ วยการแสวงหาข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสริ มสร้ างเจตคติที่ดีให้ มีมากขึน้ การแสดง
บทบาทสนับสนุนเจตคติของตนและเตือนว่าอาจถูกชักจูงโดยให้ ข้อมูลลักษณะของผู้ชกั จูงว่าไม่น่าเชื่อถือ
และไม่น่าไว้ วางใจอย่างไร และฝึ กสร้ างภูมิค้ มุ กันด้ วยการให้ ข้อความโจมตีอย่างอ่อน วิธีการฝึ กมี 1) การ
นําหลักฐานข้ อมูลมาหักล้ างข้ อโจมตีอย่างอ่อน 2) การเตือนว่าจะถูกชักจูง และ 3) การฝึ กลดความ
น่าเชื่อถือของผู้มาชักจูง วิธีการฝึ กมีการบรรยาย อภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา การเขียนบทความ การแสดง
บทบาท เกม และตัวแบบ โดยจะใช้ เวลา 8 ชัว่ โมง ภายหลังการฝึ ก มีการวัดผลเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
ป้องกันความเสี่ยงต่อการเสพยาบ้ าทันทีหลังจากฝึ ก และมีการประเมินผลหนึ่งเดือนภายหลังการฝึ ก ที่จิต

38

ล่าสุด อ้ อมเดือน สดมณี และคณะ (2548) ทําการฝึ กอบรมพัฒนาเจตคติที่ดีตอ่ การประหยัดนํ ้า
และไฟฟ้าให้ แก่นกั เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ทังชายและหญิ
้
ง จํานวน 108 คน มีการพัฒนาเจตคติเป็ น 4
ขันตอน
้
รวม 7 กิจกรรม ได้ แก่ 1) ขันพั
้ ฒนาความรู้เชิงประเมินค่าเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ นํ ้าและไฟฟ้า
อย่างประหยัด (กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2) 2) ขันพั
้ ฒนาความรู้ สกึ ที่จะประหยัดนํ ้าและไฟฟ้า (กิจกรรมที่
3) 3) ขันพั
้ ฒนาความพร้ อมที่จะกระทําพฤติกรรมการประหยัดนํ ้าและไฟฟ้า (กิจกรรมที่ 4) และ 4) ขันสร้
้ าง
ภูมิต้านทานการเปลี่ยนเจตคติ (กิจกรรมที่ 5 ถึง 7) ใช้ เวลาในการฝึ กอบรม 16 วัน ๆ ละ 1 ชัว่ โมง ภายหลัง
การฝึ กอบรมมีการวัดเจตคติตอ่ การประหยัดนํ ้าและไฟฟ้า และพฤติกรรมการประหยัดนํ ้าและไฟฟ้า เป็ น 2
ระยะ ระยะแรก วัดทันทีหลังการฝึ ก และวัด 1 เดือนหลังการฝึ กเพื่อตรวจสอบความคงทนของผลการ
ฝึ กอบรม พบผลสําคัญคือ 1) เมื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการประหยัดนํ ้าและการ
ประหยัดไฟฟ้าแต่ละด้ าน ระหว่างนักเรี ยนในกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม ด้ วยสถิติที (t-test) ภายหลังการ
ฝึ ก 1 เดือน พบว่าคะแนนเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างเชื่อมัน่ ได้ โดยคะแนนเฉลี่ยเจตคติตอ่ การประหยัด
นํ ้าและประหยัดไฟฟ้าของนักเรี ยนในกลุม่ ทดลองมีคา่ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในกลุม่ ควบคุม และ 2) จากการ
เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการประหยัดนํ ้าและประหยัดไฟฟ้าแต่ละด้ านระหว่างกลุ่มทดลอง กับ
กลุม่ ควบคุม พบว่าคะแนนเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างเชื่อมัน่ ได้ โดยคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการประหยัด
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จากการประมวลหลักฐานทางวิชาการด้ านแนวคิดและผลวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง สรุปได้ ว่า การพัฒนา
เจตคติตอ่ พฤติกรรมหนึง่ ๆ ให้ ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางและปริมาณที่ต้องการ ด้ วยแนวคิดการเสริมสร้ างเจต
คติ 3 แนวทาง และวิธีการต้ านทานการเปลี่ยนเจตคติที่เหมาะสมแล้ ว เพื่อให้ คงอยู่ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน
และคณะ. 2531) ก่อให้ เกิดการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมเป้าหมายอย่างชัดเจน จึงทําให้ คาดได้ ว่า
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้ รับการพัฒนาเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา จะมีเจตคติ
ที่ดีตอ่ พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาเพิ่มมากขึ ้น และส่งผลดีตอ่ ความตังใจที
้ ่จะกระทําพฤติกรรม ตลอด
ถึงพฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญาด้ วย

สภาพแวดล้ อม : ครอบครัว โรงเรี ยน และสื่อ
สําหรับอิทธิพลของปั จจัยภายนอกที่มีตอ่ พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญามาจากกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคม ในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (socialization) เพื่อให้ เด็กมีความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะต่าง ๆ ที่จะสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ นนั ้ พ่อแม่ (ครอบครัว) ครู (โรงเรี ยน) และเพื่อนเป็ น
แหล่งอิทธิพลที่มีบทบาทอย่างมาก (Berns. 1997: 41) ตังแต่
้ แรกเกิดจนเติบโตเป็ นเด็กก่อนเข้ าโรงเรี ยน
เด็กย่อมได้ รับการอบรมเลี ้ยงดู ฝึ กฝนอบรมกิริยามารยาทรวมทังพฤติ
้ กรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน จากพ่อ
แม่และบุคคลในครอบครั ว พ่อแม่จึงควรปลูกฝั งเจตคติ ค่านิยมที่ ถูกต้ องเหมาะสมในตอนต้ น เมื่อเด็ก
เจริ ญเติบโตขึ ้น และเข้ าโรงเรี ยน ครู และเพื่อน (รวมทังบุ
้ คคลอื่น ๆ ในสังคม) จึงเริ่ มมีบทบาทสําคัญต่อ
ความคิดและพฤติกรรมของเด็ก ในโรงเรี ยน นอกจากเด็กจะได้ ความรู้และทักษะในเชิงวิชาการแล้ ว ยังได้ รับ
ประสบการณ์ที่เขาจะพัฒนาด้ านเจตคติ ค่านิยม ความสนใจ ตลอดจนศีลธรรมจริ ยธรรมอีกด้ วย ทังนี
้ ้เพื่อที่
เขาจะได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ในสังคม ในโรงเรี ยนนันครู
้ ย่อมมีอิทธิพลสูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ช่วย
กระตุ้นให้ เด็กสนใจเรี ยน ตลอดจนพัฒนาความภูมิใจในตนเองของเด็ก (Berns. 1997: 255-256) ส่วน
เพื่อนที่เด็กคบนันสามารถมี
้
อิทธิพลต่อเจตคติตอ่ การเรี ยน ค่านิยม พฤติกรรมการเรี ยน ตลอดจนพฤติกรรม
อื่น ๆ ของเด็กได้ (Berns. 1997: 248-249) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กต้ องการการยอมรับจากเพื่อน อาจ
ทําตามเพื่อนซึง่ มีคา่ นิยมที่ขดั แย้ งกับโรงเรี ยนและครอบครัวได้
มีงานวิจยั ที่แสดงชัดเจนถึงอิทธิพลของพ่อแม่ที่มีตอ่ พฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น ดังเช่น อิทธิพล
ของพ่อแม่ต่อผลการเรี ยนของลูกที่เป็ นนักเรี ยนเกรด 8 ในโรงเรี ยนของรัฐและเอกชนในปี ค.ศ. 1988 (พ.ศ.
2531) ในประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยผู้วิจยั สนใจพ่อแม่ 2 กลุม่ คือกลุม่ เชื ้อสายเอเชียตะวันออกและกลุม่ เชื ้อ
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พฤติกรรมการตัดสินใจเป็ นสิง่ ที่สําคัญอย่างมากในขันตอนของการบริ
้
โภค มีข้อมูลจากงานวิจยั
ที่แสดงว่าเพื่อนและพ่อแม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของวัยรุ่นใน Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยเป็ น
การศึก ษาแหล่ง ต่า ง ๆ ที่ มี อิท ธิ พลต่อ การตัดสินใจของวัย รุ่ น (Rennekamp.
1990) จากการตอบ
แบบสอบถามของวัย รุ่ น 384 คน (73% อายุ 14-16 ปี ) ผู้วิจัย สรุ ป 3 ประเด็น เกี่ ย วกับอิ ท ธิ พ ลในการ
ตัดสินใจของวัยรุ่น ดังนี ้ 1) ระหว่างอิทธิพลของพ่อแม่กบั เพื่อนนัน้ วัยรุ่นระบุถึงเพื่อนมากกว่า (51% ระบุถึง
เพื่อน ส่วน 49% ระบุถึงพ่อแม่) 2) ระหว่างบ้ าน โรงเรี ยน และโบสถ์นนั ้ วัยรุ่นระบุสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากบ้ านว่า
มี อิ ท ธิ พ ลสู ง ที่ สุด กั น มากที่ สุ ด (50%) ถัด มาเป็ นโรงเรี ย น (31.5%) และสุด ท้ าย คื อ โบสถ์ (19%)
3) ในจํานวนสื่อมวลชนต่าง ๆ วัยรุ่ นระบุโทรทัศน์มากที่สดุ (58%) ถัดมาเป็ นสิ่งพิมพ์ (27%) และสุดท้ าย
คือ วิทยุ (15%)
ผลการสํารวจวัยรุ่ นไทยแสดงอิทธิ พลของเพื่อนต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร ซึ่งเป็ นไปใน
ทํานองเดียวกัน มี ปรากฏในงานของ จิราพร กันทะธง (2544) กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนหญิ งในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จํ านวน 323 คน ระบุว่า สําหรับมื ้อหลักยังคง
รับประทานอาหารไทย ซึง่ มีข้าวและกับข้ าว (รวมทังอาหารพื
้
้นเมืองด้ วย) เป็ นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี นักเรี ยน
เหล่านี ้ยังคงรับประทานขนมขบเคี ้ยวทุกวันถึง 65% และมากกว่า 50 % ชอบรับประทานอาหารไขมันสูง
(พิซซ่า 53% แฮมเบอร์ เกอร์ 55% และ ไก่ทอด 90%) นักเรี ยนตัดสินใจเลือกรับประทานขนมขบเคี ้ยวตาม
โฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ สงู สุดถึง 69% และตามคําแนะนําของเพื่อน 33% ข้ อมูลนี ้แสดงถึงอิทธิ พล
ของการโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ ที่ชัดเจน และอิทธิ พลของเพื่อนเป็ นลําดับถัดลงมา ส่วนบุคคลที่
นักเรี ยนเลือกไปร่วมรับประทานขนมขบเคี ้ยวและอาหารไขมันสูง คือ เพื่อนเป็ นส่วนมาก ลําดับถัดลงมาคือ
ผู้ปกครอง แต่มีสดั ส่วนน้ อยมาก และในการตัดสินใจเลือกบริ โภคอาหารในภาพรวม นักเรี ยนบริ โภคตาม
การตัดสินใจของตนเอง (80.5%) เพื่อน (26.3%) และผู้ปกครอง (23.5%)
งานวิ จัย อี ก เรื่ อ งหนึ่ง ที่ เ น้ น การสํา รวจอิ ท ธิ พ ลของพ่อแม่ เพื่ อน และโทรทัศน์ ที่ มี ต่อ การซื อ้
รองเท้ ากีฬา (Yoh. 2005) ผู้วิจยั สํารวจข้ อมูลจากวัยรุ่น 558 คน ซึง่ เรี ยนเกรด 5-12 ในโรงเรี ยน 3 แห่ง ในรัฐ
หนึ่งทางตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา การที่ผ้ วู ิจยั สนใจเรื่ องการซื ้อรองเท้ ากีฬา เนื่องจากมี
ข้ อมูลแสดงว่าวัยรุ่ นใช้ จ่ายเพื่ อซื ้อรองเท้ ากี ฬากันมากที่สุด ผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่ นได้ ข้อมูลในการซือ้
รองเท้ ากี ฬาจากเพื่ อน (peers) มากที่ สุด ตามด้ วยครอบครัวและสื่อโทรทัศน์ และเมื่อผู้วิจัยแบ่งวัยรุ่ น
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ผลการวิจยั ดังกล่าวชี ้ให้ เห็นธรรมชาติของอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของวัยรุ่ น
นั่นคือ อิทธิ พลมาจากทัง้ พ่อแม่ เพื่อน และสื่อ (ที่สําคัญที่สุด คือ โทรทัศน์ ) และอิทธิ พลของพ่อแม่ยังมี
แนวโน้ มลดลงตามอายุของวัยรุ่ น ส่วนอิทธิ พลของเพื่อนและสื่อโทรทัศน์ มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามอายุของ
วัยรุ่น
งานวิจัยที่แสดงถึงอิทธิพลของปั จจัยภายในและภายนอกต่ อพฤติกรรม
ผลการวิจยั จํานวนมากชี ้ให้ เห็นว่า ทังปั
้ จจัยภายในและภายนอกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็ก
ทังพฤติ
้ กรรมทางบวกและพฤติกรรมทางลบ เช่น ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ (2539) พบว่า พฤติกรรม
การมีวินยั ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 และชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร สามารถทํานาย
ได้ ด้วยลักษณะทางจิต (ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เจตคติต่อพฤติกรรมการมีวินยั การรับรู้ กฎเกณฑ์
และค่านิยมของโรงเรี ยน และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์) และปั จจัยภายนอก (การอบรมเลี ้ยงดู การเป็ นแบบอย่าง
ของพ่อแม่ด้านพฤติกรรมการมีวินยั และการสนับสนุนจากครู)
อีกตัวอย่างหนึ่งของพฤติกรรมทางบวก คือ พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา ผลการวิจยั ที่เก็บ
ข้ อมูลกับวัยรุ่นระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร (ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ. 2547)
ได้ พบว่า ตัวแปรที่ทํานายพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาเป็ นลําดับแรก คือ การควบคุมตน ลําดับที่สอง
คือ อิทธิพลของเพื่อน และลําดับที่สาม คือ เจตคติต่อพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา ส่วนอิทธิพลของ
ครอบครัวอยู่ในลําดับที่สี่ ตัวทํานายตัวแรกและตัวที่สามเป็ นปั จจัยภายใน ตัวที่สองและตัวที่สี่เป็ นปั จจัย
ภายนอก สําหรับปั จจัยภายนอกนัน้ อิทธิพลของเพื่อนเด่นกว่าอิทธิพลของครอบครัว เนื่องจากวัยรุ่ นกําลัง
เรี ยนระดับปริ ญญาตรี จงึ มีความใกล้ ชิดกับเพื่อนมากขึ ้น
ส่วนพฤติกรรมทางลบนัน้ ขอยกตัวอย่างพฤติกรรมการติดยาเสพติด ซึ่งเป็ นปั ญหาวิกฤตของ
วัยรุ่ น งานวิจัยของผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ (2539) ได้ พบว่า กลุ่มตัวแปรที่เป็ นปั จจัยภายในและ
ภายนอกสามารถจําแนกระหว่างวัยรุ่ นเพศชายที่ติดยาเสพติด (เฮโรอีน และสารระเหย) (อายุ 15 - 25 ปี
อายุเฉลี่ย 18.3 ปี ) และนักเรี ยนชายในโรงเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 และระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพปี ที่ 2 (ปวช. ปี 2) (อายุเฉลี่ย 16.5 ปี ) ตัวแปรที่สําคัญกลุ่มแรก คือ การรับรู้ ความสามารถของตน
เกี่ยวกับยาเสพติด ความเชื่อเกี่ยวกับยาเสพติด มโนภาพแห่งตน และการควบคุมตน นัน่ คือ กลุ่มนักเรี ยน
สามารถหลีกเลี่ยงยาเสพติดได้ สูงกว่า ควบคุมตนในการทําพฤติกรรมในทางที่ดีได้ มากกว่า มีความคิด
ความรู้ สึกเกี่ ยวกับตนเองได้ ดีกว่า แต่มีความเชื่อเกี่ ยวกับผลของยาเสพติดในทางถูกต้ องน้ อยกว่า เมื่อ
เปรี ยบเที ยบกับกลุ่มผู้ติดยาเสพติด เป็ นที่น่าสังเกตว่าตัวแปรกลุ่มนีล้ ้ วนเป็ นปั จจัยภายใน ส่วนตัวแปร
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สําหรับพฤติกรรมการติดยาเสพติด (สารระเหย) มีงานวิจยั ของดุษฎี โยเหลา และคณะ (2540) ซึง่
ได้ พบว่า เยาวชนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดยโสธร (อายุ 9-25 ปี ) กลุม่ ที่ใช้ สารระเหย มีปริ มาณการใช้
สารเสพติดในครอบครัวสูงกว่า มีจํานวนเพื่อนที่ใช้ สารเสพติดมากกว่า มีความผูกพันกับกลุม่ เพื่อนสูงกว่า มี
การเผชิ ญ ความเครี ย ดแบบเน้ น ที่ อ ารมณ์ สูง กว่ า มี ก ารต่ อ ต้ า นบรรทัด ฐานของสัง คมสูง กว่ า และมี
บุคลิกภาพชอบท้ าทายสูงกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มผู้ไม่ใช้ สารระเหย ซึ่งมีความภูมิใจในตนเองด้ าน
ครอบครัวสูงกว่า มีความภูมิใจในตนเองด้ านโรงเรี ยนสูงกว่า มีความกลมเกลียวในครอบครัวสูงกว่า และมี
ความผูกพันกับครอบครัวสูงกว่า
กล่าวโดยสรุ ป พฤติกรรมทัง้ ทางด้ านบวกและด้ านลบมีความสัมพันธ์ หรื อได้ รับอิทธิ พลจาก
ปั จจัยภายใน (ในด้ านเยาวชนเอง เช่น เจตคติ การควบคุมตน แนวทางการคิด) และปั จจัยภายนอกซึ่ง
แวดล้ อมตัวเยาวชน เช่น บุคคลในครอบครัว เพื่อน โรงเรี ยน นอกจากนี ้ยังมีสื่อต่าง ๆ อีกด้ วย

นิยามและการวัดตัวแปร
ตั ว แปรที่ นิ ย ามต่ อ ไปนี ม้ ุ่ ง การบริ โภค 4 เรื่ อง คื อ อาหาร/สิ่ ง ของเครื่ องใช้ ส่ ว นตั ว
ทรัพยากรธรรมชาติ/ของใช้ สว่ นรวม เงิน และเวลา ยกเว้ นตัวแปรการควบคุมตนซึง่ มีกรณีทวั่ ไปด้ วย
ตัวแปรตาม มี 2 ตัว ดังนี ้
1. พฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา (BEH) หมายถึงการกระทําโดยผ่านกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผลในการตัดสินใจเลือกบริ โภค 4 เรื่ อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม วัดด้ วยเครื่ องมือวัด
ประเภทมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก “ประจํา” ถึง “ไม่เคย” จํานวน 25 ข้ อ สําหรับข้ อความทางบวกให้
คะแนน 6 ถึง 1 ส่วนข้ อความทางลบให้ ในทิศทางตรงกันข้ าม ผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีพฤติกรรม
การบริ โภคด้ วยปั ญญาสูงกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
2. ความตังใจที
้ ่จะกระทําพฤติกรรมบริ โภคด้ วยปั ญญา (BINT) หมายถึง ความพร้ อมหรื อ
เจตนาของบุคคลที่จะกระทําพฤติกรรมบริ โภคด้ วยปั ญญา และมุ่งที่จะหลีกเลี่ยงการไม่บริ โภคด้ วยปั ญญา
ตัวแปรนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของเจตคติซงึ่ นิยามในข้ อที่ 3 วัดโดยใช้ แบบสอบถามที่เป็ นข้ อความที่แสดงถึงความ
ตังใจที
้ ่จะกระทําพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริ โภค จํานวน 11 ข้ อ แต่ละข้ อเป็ นแบบมาตรประเมินค่า
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ตัวแปรอิสระ มี 6 ตัว ดังนี ้
1. เหตุผลในการคิด (YONI) หมายถึง การคิดถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบ คิดวิเคราะห์ ไม่มองสิ่ง
ต่าง ๆ อย่างตื ้น ๆ ผิวเผิน ซึง่ จะช่วยให้ บคุ คลมีปัญญาเป็ นอิสระ ช่วยตนเองให้ ไร้ ทกุ ข์ พร้ อมทังเกิ
้ ดสันติสขุ
สําหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้ประยุกต์การคิดแบบโยนิโสมนสิการ 7 วิธีคือ 1) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 2) วิธี
คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 3) วิธีคิดแบบแก้ ปัญหา (อริ ยสัจจ์) 4) วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก
5) วิธีคิดแบบรู้ คณ
ุ ค่าแท้ -คุณค่าเทียม 6) วิธีคิดแบบเร้ าคุณธรรม และ 7) วิธีคิดแบบวิภชั ชวาท การวัด
เหตุผลในการคิด ซึง่ มี 25 ข้ อ แต่ละข้ อเป็ นสภาพการณ์ในชีวิตประจําวันตามหลักเหตุผลและแนวคิดทัง้ 7
วิธีที่กล่าวมาแล้ วโดยยึดเนื ้อหา 4 เรื่ อง แต่ละข้ อมีตวั เลือก 4 ตัวเลือก ถ้ าตอบถูกให้ 1 คะแนน นอกนันให้
้ 0
คะแนน ผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีเหตุผลในการคิดสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
2. การควบคุมตนเอง (SC) หมายถึงการที่บคุ คลสามารถควบคุมความคิด ความรู้ สกึ และการ
กระทําของตนเอง และแนวโน้ มในการกระทําให้ เป็ นไปในแนวทางที่พงึ ประสงค์ โดยตระหนักถึงผลลัพธ์ที่จะ
เกิดขึ ้นในอนาคตแก่ตนเอง สังคม ประเทศชาติ ซึง่ วัดโดยใช้ ประโยคที่เป็ นการบริ โภคหรื อการกระทําสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน ประกอบด้ วยมาตรประเมินค่า 6 หน่วยจาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” ให้ คะแนนรายข้ อ
2 ลักษณะ คือ กรณีข้อความทางบวก ให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนนในทิศทางตรง
ข้ าม ผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีการควบคุมตนสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
การควบคุมตน แบ่งเป็ น 2 ตัวแปรย่อย คือ การควบคุมตนทัว่ ไป และการควบคุมตนเฉพาะใน 4
เรื่ อง ฉบับแรกมุ่งการควบคุมตนในเหตุการณ์ ทั่ว ๆ ไป มีจํานวน 11 ข้ อ ส่วนการควบคุมตนเฉพาะเรื่ อง
มุง่ การควบคุมตนเฉพาะ 4 เรื่ อง มีข้อความจํานวน 39 ข้ อ
3. เจตคติต่อพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (ATT) หมายถึง การรับรู้ การคิดเชิงประเมินค่า
ของบุคคลเกี่ ยวกับประโยชน์ ของการบริ โภคด้ วยปั ญญาและโทษของการไม่บริ โภคด้ วยปั ญญา รวมทัง้
ความรู้ สกึ พอใจในประโยชน์ของการบริ โภคด้ วยปั ญญา และไม่พอใจในโทษของการบริ โภคด้ วยปั ญญาใน
การบริ โภคและใช้ สิ่งของต่าง ๆ ในการวัดใช้ ข้อความ 23 ข้ อที่แสดงความรู้ สกึ ความเชื่อเกี่ยวกับการบริ โภค
4 เรื่ อง และให้ ผ้ ตู อบทําเครื่ องหมายลงบนมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ถึง “ไม่เห็น
ด้ วยอย่างยิ่ง” ให้ คะแนนรายข้ อ 2 ลักษณะ คือ กรณีข้อความทางบวก ให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้ อความ
ทางลบให้ คะแนนในทิศทางตรงข้ าม ผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีเจตคติตอ่ พฤติกรรมการบริโภคด้ วย
ปั ญญาทางบวกสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
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4. ประสบการณ์จากครอบครัว (FAM) หมายถึง การได้ รับปลูกฝั งถ่ายทอดนิสยั การบริ โภคจาก
ครอบครัว ซึง่ เป็ นปริ มาณการรับรู้ ของนักเรี ยนจากอดีตถึงปั จจุบนั ว่าได้ รับการอบรมสัง่ สอนจากพ่อแม่หรื อ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการบริ โภคใน 4 เรื่ อง ทังโดยทางตรง
้
เช่น การให้ คําแนะนํา ส่งเสริ มสนับสนุน ตักเตือน
ควบคุม และโดยทางอ้ อมด้ วยการปฏิ บัติเป็ นแบบอย่างแก่เยาวชน วัดด้ วยเครื่ องมื อวัดประเภทมาตร
ประเมินค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” จํานวน 16 ข้ อ ข้ อความทางบวกให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1
ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนนในทิ ศทางตรงข้ าม ผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าได้ รับการปลูกฝั ง
ถ่ายทอดนิสยั การบริ โภคจากครอบครัวอย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
5. สถานการณ์ในโรงเรี ยน (SCH) หมายถึง การรับรู้ ของนักเรี ยนว่า ได้ รับการส่งเสริ มสนับสนุน
ช่วยเหลือจากครู และเพื่อน ในด้ านวัตถุสิ่งของ ด้ านจิตใจ อารมณ์ และด้ านข้ อมูลข่าวสาร ซึง่ นําไปสู่การมี
พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาทัง้ 4 เรื่ อง ในการวัดตัวแปรนี ้มีข้อความ 15 ข้ อ ให้ ตอบตามมาตรประเมิน
ค่า 6 ระดับ จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” ข้ อความทางบวกให้ คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้ อความทางลบ
ให้ คะแนนในทิศทางตรงข้ าม ผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่า เป็ นผู้ที่รับรู้การส่งเสริมสนับสนุนจากโรงเรี ยนสูงกว่า
ผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
6. การรับรู้ ข่าวสารจากสื่อเกี่ยวกับการบริ โภค (MAS) หมายถึง การรับรู้ ของนักเรี ยนว่า ตนเอง
เปิ ดรับและได้ รับข้ อมูลความรู้จากสื่อมากน้ อยเพียงใด เพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาทัง้ 4
เรื่ อง ในการวัดตัวแปรใช้ แบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ที่ประกอบด้ วยข้ อความเกี่ยวข้ องกับ
ชีวิตประจําวันทังหมด
้
13 ข้ อ ผู้ตอบเลือกตอบ จาก “มากที่สดุ ” ถึง “น้ อยที่สดุ ” ข้ อความทางบวกให้ คะแนน
จาก 6 ถึง 1 ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนนในทิศทางตรงข้ าม ผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงกว่า เป็ นผู้ที่ได้ รับรู้
ข่าวสารการบริ โภคด้ วยปั ญญาจากสื่อสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
สื่อ หมายรวมถึง สิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ วิดีโอ เทป ซีดี ภาพยนตร์ อินเตอร์ เน็ต การแสดงบนเวที
เป็ นต้ น

สมมติฐานการวิจัย
ในขันการทดลอง
้
ผู้วิจยั มีสมมติฐานจากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับตัวแปรและวิธีการที่ใช้ ใน
การทดลองดังนี ้
นักเรี ยนที่ได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาการบริ โภคด้ วยปั ญญาควบคูก่ บั การฝึ กควบคุมตนจะมี
พฤติกรรมและความตังใจที
้ ่จะกระทําพฤติกรรมบริ โภคด้ วยปั ญญาสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ ที่ได้ รับการฝึ กอบรม
เพียงอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อไม่ได้ รับเลย

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
ขัน้ ตอนการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มี 2 ขันตอน
้
ขันแรกเป็
้
นการสํารวจนักเรี ยนในกลุม่ ตัวอย่างจากหลายโรงเรี ยน
โดยวัดตัวแปรอิสระ 6 ตัว และตัวแปรตาม (พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา) 1 ตัว หลังจากได้ ผลจาก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แล้ วจึงคัดเลือกตัวแปรสําคัญนํามาจัดกระทําในขันที
้ ่สอง ขันที
้ ่สองเป็ นการ
ทดลองโดยให้ ทรี ทเมนท์ กับกลุ่มตัวอย่างในโรงเรี ยนเดียวที่ เลือกมาโดยอาศัยคะแนนของตัวแปรที่
ต้ องการควบคุม และความสมัครใจของนักเรี ยนและผู้ปกครอง

ประชากร
กลุ่มประชากรเป้าหมายสําหรับการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ใน
โรงเรี ยนขยายโอกาสของกรุ งเทพมหานคร จํานวน 63 โรง อยู่ใน 36 เขตของกลุม่ โรงเรี ยน 6 กลุม่ (กอง
วิชาการ สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. 2547)

กลุ่มตัวอย่ าง
ในการศึกษาครัง้ นี ้ จําแนกกลุม่ ตัวอย่างเป็ น 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขันการสํ
้
ารวจ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 1,100 คน ใน 11
โรงเรี ยน ที่ให้ ความร่ วมมือ ใน 11 เขตการศึกษา (เขตการศึกษาละ 1 โรงเรี ยน) ใน 6 กลุม่ จํานวน
นักเรี ยนแสดงในตาราง 1 (ข้ อมูลที่เก็บได้ จริง 1,029 คน)
2. ขันการทดลอง
้
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ในโรงเรี ยนมัธยมประชา
นิเวศน์ จํานวนเริ่ มต้ น 88 คน โดยมีขนตอนการคั
ั้
ดเลือก ดังนี ้
2.1 ให้ นกั เรี ยนทังหมด
้
5 ห้ อง จํานวนทังสิ
้ ้น 207 คน ตอบแบบสอบถามวัดเจตคติตอ่
พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา
2.2 ตรวจให้ คะแนนแบบสอบถามวัดเจตคติ จัดเรี ยงคะแนนของนักเรี ยนจากสูงสุดไป
ตํ่าสุด
2.3 คัดเลือกนักเรี ยนที่ได้ คะแนนเจตคติระหว่างเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 10 ถึง 90 และถาม
ความสมัครใจของนักเรี ยนและผู้ปกครอง
2.4 สุม่ จัดนักเรี ยนเป็ น 4 กลุม่ ๆ ละ 22 คน ต่อมาในช่วงการทดลอง นักเรี ยนขาด
หายไปจากการทดลอง จึงทําให้ เหลือนักเรี ยนน้ อยลง ดังภาพ 5
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2.5 ดําเนินกิจกรรมกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมตามแผนที่กําหนดไว้
ตาราง 1 แสดงจํานวนนักเรี ยนในกลุม่ ตัวอย่างขันการสํ
้
ารวจ
จํานวนโรงเรี ยน
ขยายโอกาส

กลุ่ม

รัตนโกสินทร์
เจ้ าพระยา

4
8

บูรพา
ศรี นครินทร์

13
14

กรุงธนเหนือ
กรุงธนใต้

8
16

ฝึ กควบคุมตน
(SC)
ไม่ฝึกควบคุมตน
(∼SC)
รวม

เขต

โรงเรี ยน

ปทุมวัน
ดินแดง
บางนา
จตุจกั ร
ลาดกระบัง
หนองจอก
ประเวศ
ทวีวฒ
ั นา
คลองสาน
บางขุนเทียน
ราษฎร์ บรู ณะ

วัดชัยมงคล
สามเสนนอก
เพี ้ยนพินอนุสรณ์
มัธยมประชานิเวศน์
วัดราชโกษา
วัดสามง่าม
สุวิทย์เสรี อนุสรณ์
วัดปุรณาวาส
วัดทองเพลง
วัดหัวกระบือ
วัดบางปะกอก
รวมนักเรี ยน

กลุม่ ทดลอง
(Exp)
[1]
10 คน
[3]
9 คน

กลุม่ ควบคุม
(Cont)
[2]
8 คน
[4]
8 คน

19

16

จํานวนนักเรี ยน
(คน)

33
65
93
201
99
131
95
87
53
73
99
1,029
รวม
18
17
35

ภาพ 5 แสดงแผนผังกลุม่ ตัวอย่างในขันการทดลอง
้
3. ขันหลั
้ งการทดลอง หลังจากดําเนินกิจกรรมทังในกลุ
้
่มทดลองและกลุ่มควบคุมแล้ ว ได้
มอบตารางบันทึกให้ นกั เรี ยนในกลุม่ ทดลอง โดยขอให้ นกั เรี ยนบันทึกการกระทําของตนเองในช่วงเวลา
ประมาณ 1 เดือน นักเรี ยนจะต้ องสังเกตพฤติกรรมของตนเองเกี่ยวกับการบริ โภคว่าได้ ตดั สินใจทํา
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เครื่ องมือในขัน้ การทดลอง
ชุดฝึ กอบรม/กิจกรรม
ชุดฝึ กอบรมในกลุ่มทดลองประกอบด้ วยการฝึ กควบคุมตน การเปลี่ยนเจตคติ และการฝึ กคิด
ตามแนวทางโยนิโสมนสิการ ส่วนกลุ่มควบคุม มีการตกแต่งภาพจากกล้ องดิจิตอลด้ วยคอมพิวเตอร์
และการทําสร้ อยข้ อมือคริ สตัล ดังมีสงั เขปเนื ้อหาชุดต่างๆ ดังนี ้
กิจกรรมในกลุ่มทดลอง
หลักการฝึ กอบรมการควบคุมตน
ผู้วิจยั อาศัยหลักการตามที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วในบทที่ 2 โดยใช้ บทเรี ยนด้ วยตนเองและมีวิทยากร
และผู้ช่วยวิทยากรในการอํานวยความสะดวกในชัว่ โมงการทํากิจกรรม การดําเนินการมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1) การสํารวจพฤติกรรมของตนเองในการบริ โภค 2) ทําความเข้ าใจถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม (ใช้
ปั ญญา) และที่ไม่เหมาะสม (ไม่ใช้ ปัญญา) 3) ตังเป
้ ้ าหมายและวางแผนลดพฤติกรรมไม่เหมาะสม (ไม่
ใช้ ปัญญา) และเพิ่มพฤติกรรมที่เหมาะสม (ใช้ ปัญญา) โดยแบ่งเป็ นเป้าหมายย่อย ๆ 4) ดําเนินการทํา
กิจกรรมที่ได้ วางแผนไว้ และสังเกตผลที่เกิดขึ ้น 5) การควบคุมสภาพแวดล้ อมให้ เอื ้อต่อพฤติกรรมที่
เหมาะสมและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 6) ให้ รางวัลตนเองเมื่อสามารถกระทําพฤติกรรมที่เหมาะสม
ได้ การดําเนินกิจกรรมใช้ วิธีการแบ่งกลุ่มย่อย รายงานกลุ่ม เล่นเกมและอภิปราย สําหรับสิ่งที่บริ โภค
เน้ นที่อาหาร/สิง่ ของเครื่ องใช้ สว่ นตัว ทรัพยากรธรรมชาติ/ของใช้ สว่ นรวม เงินและเวลา ชุดฝึ กอบรมและ
ตารางการฝึ กดูในภาคผนวก ก.
หลักการฝึ กเปลี่ยนเจตคติ
ในการฝึ กอบรม/จัด กิ จ กรรมเพื่ อ เปลี่ ย นเจตคติ ใ ห้ นัก เรี ย นเข้ า ใจ เห็ น คุณ ค่ า และกระทํ า
พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา ผู้วิจัยใช้ หลักการดังที่ได้ กล่าวไว้ ในบทที่ 2 ดังนี ้ 1) การให้ ความรู้
เกี่ ยวกับคุณของการบริ โภคด้ วยปั ญญาและโทษของการบริ โภคที่ไม่ใช้ ปัญญา 2) การทํ ากิ จกรรมที่
ปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้ สกึ ของนักเรี ยนให้ พอใจกระทําพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา 3) การทํา
กิจกรรมที่เลือกตามความสมัครใจและกิจกรรมกลุ่ม เพื่อสนับสนุนเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการบริ โภค
ด้ วยปั ญญา การดําเนินกิจกรรมใช้ การแบ่งกลุ่ม การทํางานกลุ่ม การเสนอรายงาน การอภิปราย และ
ซักถาม เพื่อให้ นักเรี ยนมีความเข้ าใจเชิงประเมินค่า มีอารมณ์ ความรู้ สึกและมีความตังใจจะกระทํ
้
า
พฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา ชุดฝึ กอบรมดูในภาคผนวก ข.
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หลักการฝึ กคิดตามแนวทางโยนิโสมนสิการ
สําหรับการคิดที่ประยุกต์หลักการของโยนิโสมนสิการ 7 วิธี (เร้ าคุณธรรม รู้ คณ
ุ ค่าแท้ -คุณค่า
เทียม เห็นคุณโทษและทางออก สืบสาวเหตุปัจจัย แก้ ปัญหา แยกแยะส่วนประกอบและวิภชั ชวาท) โดย
เน้ นพฤติกรรมการบริ โภค 4 ประการดังกล่าวแล้ ว ผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั ทําหน้ าที่เป็ นผู้ดําเนินการ/
อํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม เพื่อให้ นกั เรี ยนเข้ าใจความหมายและขอบข่ายของการคิดแบบ
ต่างๆ ได้ ฝึกวิเคราะห์ปัญหาที่เตรี ยมไว้ ให้ โดยอาศัยแนวการคิดวิธีตา่ งๆ รวมทังการสรุ
้
ปประเด็นความรู้
ที่ได้ รับจากการร่วมทํากิจกรรม สถานการณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์เป็ นสถานการณ์สมมติที่ผ้ วู ิจยั เตรี ยมไว้
และสถานการณ์จริ งของนักเรี ยนเอง วิธีการที่ใช้ มีการแบ่งกลุม่ ทํางาน การศึกษาปั ญหา (การวิเคราะห์
เหตุผลในการบริ โภคและการตัดสินใจบริ โภค) การอภิปรายกลุ่ม การโต้ วาที การแสดงบทบาทสมมติ
และการรายงาน ชุดฝึ กดูในภาคผนวก ค.
กิจกรรมในกลุ่มควบคุม
สําหรั บกลุ่มควบคุม ผู้วิ จัย จัดกิ จกรรมให้ นักเรี ยนมารวมตัวกันในห้ องเพื่ อทํ า กิ จกรรมที่ ไม่
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา กิจกรรมที่จดั ให้ คือ 1) การตกแต่งภาพจาก
กล้ องดิจิตอลด้ วยคอมพิวเตอร์ และ 2) การทําสร้ อยข้ อมือคริ สตัล แผนการสอนในกลุ่มควบคุมดูใน
ภาคผนวก ง.

สถานที่ในการจัดฝึ กอบรม
ทังกลุ
้ ม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมใช้ สถานที่ในโรงเรี ยนมัธยมประชานิเวศน์

เครื่ องมือวัดตัวแปร
ตัวแปรทุกตัวในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั สร้ างและปรับปรุงสําหรับใช้ ในงานวิจยั นี ้โดยเฉพาะ ซึง่ ขันตอน
้
การสร้ างและปรับปรุงเครื่ องมือวัดเป็ นดังนี ้
1. นิยามตัวแปรที่ศกึ ษา
2. ออกแบบเครื่ องมือวัดตัวแปรแต่ละตัว
3. เขียนข้ อความและตัวเลือกสําหรับแต่ละข้ อ
4. รวบรวมเครื่ องมือวัดแต่ละฉบับแล้ วนําไปให้ นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 อ่าน เป็ นราย
บุคคล เพื่อตรวจสอบความเข้ าใจ และแก้ ไขสํานวนและสถานการณ์ที่ใช้ ในข้ อความ นอกจากนี ้ ยัง
ขอให้ ครูที่สอนในระดับชันนี
้ ้อ่าน และให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ใช้ และสํานวนภาษาที่ใช้ วา่
เหมาะสมหรื อไม่

49
5. นําเครื่ องมือวัดทังหมด
้
(ยกเว้ นฉบับการวัดพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา) ไปทดลอง
ใช้ กบั นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 109 คน ในโรงเรี ยนบางกะปิ เขตบางกะปิ ส่วนฉบับที่เหลือ
ทดลองกับนักเรี ยนระดับชันเดี
้ ยวกัน จํานวน 102 คน ในโรงเรี ยนวัดบวรมงคล
6. วิเคราะห์รายข้ อสําหรับแต่ละฉบับ แล้ วคัดเลือกข้ อที่มีอํานาจจําแนกดี รวมทังพิ
้ จารณา
จากความเหมาะสมของกรอบการเขี ย นแบบสอบถามที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ เ ดิม ด้ ว ย เพื่ อ ให้ มี ข้ อ ความที่
ครอบคลุมตามนิยาม นอกจากนันยั
้ งมีการปรับปรุงการเขียนบางข้ อใหม่เล็กน้ อยด้ วย
เครื่ องมือวัดตัวแปรต่าง ๆ มีดงั นี ้
1. พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (BEH) ตัวแปรนี ้วัดด้ วยแบบสอบถามที่มีจํานวน 25
ข้ อ (จากที่พฒ
ั นาขึ ้นครัง้ แรก 46 ข้ อ) และกําหนดให้ ผ้ ตู อบตอบตามมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ข้ อความ
แต่ ล ะข้ อเป็ นการบรรยายสัน้ ๆ ถึ ง การปฏิ บัติ ต นในการบริ โ ภคอาหาร/สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ส่ ว นตัว
ทรัพยากรธรรมชาติ/ของใช้ ส่วนรวม เงิน และเวลา ข้ อความมีทงทางบวก
ั้
(พฤติกรรมการบริ โภคด้ วย
ปั ญญา) และทางลบ (พฤติกรรมการบริ โภคที่ไม่ประกอบด้ วยปั ญญา) มาตรประเมินค่าให้ คะแนน 6 ถึง
1 สําหรับการตอบปฏิบตั ิประจําถึงไม่เคยปฏิบตั ิ สําหรับข้ อความทางบวก และให้ คะแนนในทิศทางตรง
ข้ ามสําหรับข้ อความทางลบ ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงแสดงถึงการเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา
มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
2. เจตคติต่อพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (ATT) การวัดตัวแปรนี ้ใช้ แบบสอบถาม
ประเมินค่า 6 ระดับ จํานวน 23 ข้ อ (คัดไว้ จากเดิม 36 ข้ อ) ซึง่ ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบของเจตคติ
คือ การรู้ คิด ความรู้ สกึ และความตังใจจะกระทํ
้
า เนื ้อหาในแต่ละข้ อความเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการบริ โภค
อาหาร/สิ่งของเครื่ องใช้ สว่ นตัว ทรัพยากรธรรมชาติ/ของใช้ สว่ นรวม เงิน และเวลา ข้ อความทางบวกให้
คะแนนเจตคติ 6 ถึง 1 สําหรับคําตอบเห็นด้ วยอย่างยิ่งถึงไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง สําหรับข้ อความทางลบให้
คะแนนในทิศทางตรงข้ าม ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงจะเป็ นผู้ที่มีเจตคติทางบวกสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ในขันการสํ
้
ารวจใช้ คะแนนรวมจาก 23 ข้ อ เป็ นคะแนนเจตคติของนักเรี ยน ส่วนในขันการ
้
ทดลอง ใช้ คะแนนรวมจากองค์ประกอบความตังใจที
้ ่จะกระทํา (ซึง่ มี 11 ข้ อ) เป็ นคะแนนตัวแปรความ
ตังใจที
้ ่จะกระทําพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (BINT) ส่วนคะแนนรวมของข้ อที่เหลือภายใต้ อีก 2
องค์ประกอบใช้ เป็ นคะแนนเจตคติตอ่ พฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา (ATT)
3. การควบคุมตน (SC) ตัวแปรนี ้จําแนกเป็ น 2 ตัวแปรย่อย คือ การควบคุมตนทัว่ ไป (SCg)
หมายถึง การควบคุมตนในเหตุการณ์ทวั่ ๆ ไป มีจํานวน 11 ข้ อ (จากเดิมสร้ างไว้ 20 ข้ อ) และการ
ควบคุมตนเฉพาะเรื่ อง (SCs) ซึง่ หมายถึงการควบคุมตนเฉพาะ 4 เรื่ อง (อาหาร/สิ่งของเครื่ องใช้ สว่ นตัว
ทรัพยากรธรรมชาติ/ของใช้ สว่ นรวม เงิน และเวลา) มีจํานวน 39 ข้ อ (จาก 57 ข้ อในตอนเริ่ มสร้ าง) การ
ควบคุมตนทังสองตั
้
วแปรย่อย วัดด้ วยแบบสอบถามที่เป็ นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ข้ อความในฉบับ
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4. เหตุผลในการคิด (YONI) การวัดตัวแปรนี ้ใช้ แบบทดสอบที่มี 4 ตัวเลือก และมีคําตอบที่
ถูกที่สดุ เพียงคําตอบเดียว ในแต่ละข้ อบรรยายถึงเหตุการณ์ ในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการบริ โภคตาม
เนื ้อหา 4 เรื่ อง เหตุผลที่ใช้ ในการคิดเพื่อตัดสินใจประยุกต์ตามแนวการคิดตามหลักพุทธธรรมหรื อ
โยนิโสมนสิการ 7 วิธี คือ สืบสาวเหตุปัจจัย แยกแยะส่วนประกอบ แก้ ปัญหา เห็นคุณโทษและทางออก
รู้คณ
ุ ค่าแท้ -คุณค่าเทียม เร้ าคุณธรรม และวิภชั ชวาท ข้ อคําถามมีทงหมด
ั้
25 ข้ อ (จากที่สร้ างไว้ เดิม 59
ข้ อ) การตรวจให้ คะแนน 1 สําหรับคําตอบถูก ถ้ าไม่ถกู ให้ 0 ดังนันผู
้ ้ ที่ได้ คะแนนรวมสูงจึงมีการให้
เหตุผลตามหลักพุทธธรรมสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
5. ประสบการณ์จากครอบครัว (FAM) การวัดตัวแปรนี ้ใช้ แบบสอบถามประเมินค่า 6 ระดับ
จํานวน 16 ข้ อ (จากที่นําไปทดลองใช้ 40 ข้ อ) ข้ อความบรรยายถึงการปฏิบตั ิตน การอบรมสัง่ สอนของ
พ่อแม่หรื อผู้ปกครองต่อนักเรี ยนในเรื่ องการบริ โภคสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การให้ คะแนนแต่ละข้ อ
เป็ น 6 ถึง 1 สําหรับคําตอบจริ งที่สดุ ถึงไม่จริ งเลย ในข้ อความทางบวก (ข้ อความที่แสดงถึงการปฏิบตั ิ
หรื อการแนะนําสัง่ สอนในทางให้ มีพฤติกรรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา) ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนน
ในทิศทางตรงข้ าม ดังนันผู
้ ้ ที่ได้ คะแนนรวมสูงจึงเป็ นผู้ที่ได้ รับประสบการณ์จากบ้ านดีกว่าผู้ที่ได้ คะแนน
ตํ่ากว่า
6. สถานการณ์ในโรงเรี ยน (SCH) ตัวแปรนี ้วัดด้ วยแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินค่า 6
ระดับ จากจริ งที่สดุ ถึงไม่จริ งเลย จํานวนทังหมด
้
15 ข้ อ (จากที่สร้ างไว้ เดิม 33 ข้ อ) ข้ อความบรรยายถึง
ลักษณะการบริ โภคสิ่งต่าง ๆ 4 อย่างที่กําหนดในงานนี ้ของครู และเพื่อน ข้ อความทางบวก (แสดงถึง
พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา) มีการให้ คะแนน 6 สําหรับการตอบจริงที่สดุ จนถึง 1 สําหรับการตอบ
ไม่จริ งเลย ดังนัน้ ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงจึงเป็ นผู้ที่ได้ เห็นพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาของครู และ
เพื่อนมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
7. การรับรู้ ข่าวสารจากสื่อเกี่ยวกับการบริ โภค (MAS) ในการวัดตัวแปรนี ้ใช้ แบบสอบถาม
ชนิดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จากมากที่สดุ ถึงน้ อยที่สดุ จํานวน 13 ข้ อ (จากที่สร้ างไว้ 23 ข้ อ) แต่ละ
ข้ อบรรยายการได้ รับประโยชน์จากสื่อต่าง ๆ ในเรื่ องการบริ โภคด้ วยปั ญญาในเนื ้อหา 4 เรื่ องที่กําหนด
ข้ อความทางบวก (ได้ รับประโยชน์ในทางบริ โภคด้ วยปั ญญา) ให้ คะแนน 6 สําหรับการตอบมากที่สดุ
จนถึง 1 คะแนนสําหรับการตอบน้ อยที่สดุ ดังนันผู
้ ้ ท่ีได้ คะแนนรวมสูงย่อมเป็ นผู้ที่ได้ รับรู้ ข่าวสารจากสื่อ
เกี่ยวกับการบริโภคที่เป็ นประโยชน์มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
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เครื่ องมือวัดทังหมดที
้
่กล่าวแล้ วปรากฏในภาคผนวก จ.
จํานวนข้ อและคุณภาพของเครื่ องมือวัดตัวแปรทุกตัวปรากฏในตาราง 2
ตาราง 2 แสดงจํานวนข้ อ ช่วงของค่าอํานาจจําแนก และสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (คํานวณจากข้ อมูล
ในขันการสํ
้
ารวจ) ของเครื่ องมือวัดตัวแปร
ตัวแปร

พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา
(BEH)
เจตคติตอ่ พฤติกรรมการบริโภคด้ วย
ปั ญญา (ATT)
- สององค์ประกอบ

จํานวนข้ อ
เดิม คัดไว้

สัมประสิทธิ์แอลฟ่ า
ทดลอง
สํารวจ

.76
.824
(n=109) (n=998)
.87
.832
(n=106) (n=1008)
.67
(n=210)
.60
(n=210)

46

25

*.18 - .47

36

23

.21 - .67

12

- หนึง่ องค์ประกอบ (BINT)
การควบคุมตน (SC)
- ทัว่ ไป (SCg)

ช่ วงอํานาจจําแนก
(corrected rit)

11

20

11

.33 - .57

- เฉพาะเรื่อง (SCs)

57

39

.27 - .70

เหตุผลในการคิด (YONI)

59

25

.22 - .52

ประสบการณ์จากครอบครัว (FAM)

40

16

.27 - .58

สถานการณ์ในโรงเรี ยน (SCH)

33

15

.21 - .56

การรับรู้ขา่ วสารจากสื่อเกี่ยวกับการ
23
13
บริโภค (MAS)
* มี 1 ข้ อ d = .13 ปรับปรุงสํานวน
** มี 1 ข้ อ d = .14

**.24 - .56

.79
.666
(n=109) (n=1017)
.911
.94
(n=109) (n=981)
.844
(n=1010)
.85
.811
(n=106) (n=1011)
.78
.779
(n=109) (n=1010)
.76
.742
(n=111) (n=1004)
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วิธีการในขัน้ การทดลอง
การจัดกระทําในขัน้ การทดลอง
นักเรี ยน 88 คน ในขันการทดลองถู
้
กจัดลงในกลุม่ ต่าง ๆ 4 กลุม่ ๆ ละ 22 คน และสุม่ ให้ แต่
ละกลุม่ ได้ รับกิจกรรม ซึง่ ได้ แสดงไว้ ในภาพ 5 แล้ ว นัน่ คือ
- กลุม่ ทดลอง เรี ยกว่า กลุม่ [ 1 ] และ [ 3 ]
- กลุม่ ควบคุม เรี ยกว่า กลุม่ [ 2 ] และ [ 4 ]
การจัดกระทํา
แบบแผนการทดลองเป็ นแบบแฟคทอเรี ยลขนาด 2 × 2 (2 × 2 factorial design) โดยมีตวั
แปรจัดกระทํา (แฟคเตอร์ ) ที่ 1 เป็ นการพัฒนาพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา และตัวแปรจัดกระทํา
(แฟคเตอร์ ) ที่ 2 เป็ นการฝึ กการควบคุมตน สําหรับแฟคเตอร์ ที่ 1 จําแนกเป็ นกิจกรรมสําหรับกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม ดังนี ้
กลุ่มทดลองได้ รับกิจกรรมสําหรับพัฒนาพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา ซึง่ ประกอบด้ วย
ชุดฝึ ก 2 ชุด คือ ฝึ กการคิด (ดูในภาคผนวก ค.) และเปลี่ยนเจตคติ (ดูในภาคผนวก ข.)
กลุ่มควบคุมได้ รับกิจกรรมอื่น ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ การสอนตกแต่งภาพจากกล้ องดิจิตอล
ด้ วยคอมพิวเตอร์ และการทําสร้ อยข้ อมือคริสตัล (ดูในภาคผนวก ง.)
ส่วนแฟคเตอร์ ที่ 2 จํ าแนกเป็ นการฝึ ก-ไม่ฝึกควบคุมตน (ชุดฝึ กการควบคุมตนดูใน
ภาคผนวก ก.) โดยกําหนดให้
- กลุม่ ได้ รับการฝึ กควบคุมตน คือ [ 1 ] และ [ 2 ]
- กลุม่ ไม่ได้ รับการฝึ กควบคุมตน คือ [ 3 ] และ [ 4 ]
กล่าวโดยเฉพาะแต่ละกลุม่ ได้ รับกิจกรรมดังต่อไปนี ้
1. กลุม่ [ 1 ] ได้ รับการฝึ กพัฒนาพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาทัง้ 2 ชุด คือ ฝึ กคิด
และเปลี่ยนเจตคติ รวมทังได้
้ รับการฝึ กควบคุมตนด้ วย
2. กลุม่ [ 2 ] ไม่ได้ รับการฝึ กพัฒนาพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาแต่ได้ รับการฝึ ก
ควบคุมตน และได้ รับกิจกรรมสําหรับกลุม่ ควบคุม
3. กลุม่ [ 3 ] ได้ รับการฝึ กพัฒนาพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาทัง้ 2 ชุด คือ ฝึ กคิด
และเปลี่ยนเจตคติ แต่ไม่ได้ รับการฝึ กควบคุมตน
4. กลุม่ [ 4 ] ได้ รับกิจกรรมสําหรับกลุม่ ควบคุม คือ การตกแต่งภาพจากกล้ องดิจิตอล
ด้ วยคอมพิวเตอร์ และการทําสร้ อยข้ อมือคริสตัล เท่านัน้
ตารางการดําเนินกิจกรรมในแต่ละกลุม่ ดูในภาคผนวก ฉ.
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วันเวลาในการทดลอง
การดําเนินกิจกรรมทังในกลุ
้
ม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กระทําในวันอาทิตย์ โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั
อาทิตย์ที่ 5 มิถนุ ายน 2548 และต่อเนื่องไปทุกวันอาทิตย์จนถึงวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2548 รวม
ทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ ดังสรุปในตาราง 3
ตาราง 3 แสดงการดําเนินกิจกรรมสําหรับกลุม่ ต่าง ๆ ในแต่ละวัน
วัน

5 มิถนุ ายน 48
12 มิถนุ ายน 48
19 มิถนุ ายน 48
26 มิถนุ ายน 48
3 กรกฎาคม 48

กลุ่ม
[1]

[2]

[3]

[4]

ฝึ กควบคุมตน
เปลี่ยนเจตคติ
ฝึ กการคิด
–
–

–
ทําสร้ อยข้ อมือ
ฝึ กควบคุมตน
–
ตกแต่งภาพ

–
เปลี่ยนเจตคติ
–
ฝึ กการคิด
–

–
ทําสร้ อยข้ อมือ
–
–
ตกแต่งภาพ

หลังจากสิ ้นสุดกิจกรรมทังในกลุ
้
ม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมแล้ ว นักเรี ยนในกลุม่ ทดลองได้ รับ
กระดาษตารางบันทึกที่นกั เรี ยนจะต้ องเขียนการกระทําของตนในแต่ละวัน เพื่อให้ นกั เรี ยนสังเกตตัวเอง
ว่า ได้ กระทําสิ่งที่เป็ นพฤติกรรมการบริ โภคเช่นไรบ้ าง และผู้ประสานงานวิจยั เป็ นผู้รวบรวม ในขันนี
้ ้ใช้
เวลาประมาณ 1 เดือน ตารางบันทึกสําหรับนักเรี ยนดูในภาคผนวก ช.
ลําดับในการวัดตัวแปร
ตัวแปรที่วดั ในช่วงการทดลองแบ่งเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. ตัวแปรที่มีการวัดซํ ้า คือ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (ATT) การควบคุม
ตน (SC) และเหตุผลในการคิด (YONI) (5-12 มิถนุ ายน 2548 ยกเว้ น ATT ซึง่ วัด 19 พฤษภาคม 2548)
ครัง้ แรกวัดก่อนการทดลองและครัง้ หลังวัดหลังการทดลอง (22 มิถนุ ายน - 3 กรกฎาคม 2548) รวมมี
การวัด 2 ครัง้
2. ตัวแปรที่วดั ครัง้ เดียวหลังกิจกรรมบันทึกพฤติกรรมของตนเอง คือ ตัวแปรพฤติกรรมการ
บริ โภคด้ วยปั ญญา (BEH) และความตังใจที
้ ่จะกระทําพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (BINT) วัด
ในช่วง 13-28 กรกฎาคม 2548
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อ มูล ในขัน้ การสํ า รวจ คํ า นวณด้ ว ยสถิ ติพื น้ ฐาน สัม ประสิท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ (r) และการ
ถดถอยเชิงเส้ นตรง
ข้ อมูลในขันการทดลอง
้
ใช้ สถิตวิ ิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ ้า

บทที่ 4
ผลการวิจัย
โครงการวิจยั นี ้ดําเนินการเป็ น 2 ขันตอนหลั
้
กคือ ขันแรกเป็
้
นการสํารวจพฤติกรรมการบริ โภค
ด้ วยปั ญญา (BEH) และตัวแปรที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา (ATT) การ
ควบคุมตน (SC) เหตุผลในการคิด (YONI) ประสบการณ์จากครอบครัว (FAM) สถานการณ์ในโรงเรี ยน
(SCH) และการรับรู้ ข่าวสารจากสื่อเกี่ยวกับการบริ โภค (MAS) นอกเหนือจากตัวแปรดังกล่าว นักเรี ยน
ตอบคําถามเกี่ ยวกับข้ อมูลส่วนตัว และครอบครั วด้ วย ส่วนขัน้ ที่ สองเป็ นการทดลองโดยการดําเนิ น
กิจกรรมในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กิจกรรมในกลุม่ ทดลองเป็ นทรี ทเมนท์ที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา และกิจกรรมในกลุ่มควบคุมเป็ นกิ จกรรมที่ ไม่เกี่ ยวข้ องกับ
พฤติกรรมดังกล่าว ในขันนี
้ ้มีกิจกรรมต่อเนื่อง คือ การให้ นกั เรี ยนในกลุม่ ทดลองจดบันทึกพฤติกรรมของ
ตนที่ตดั สินใจในการบริ โภคลงในแบบฟอร์ มที่ได้ มอบให้ โดยใช้ เวลาอีกประมาณ 1 เดือน
วัตถุประสงค์ในการวิจยั ขันแรกคื
้
อการตรวจสอบในกลุม่ รวมว่ามีตวั แปรที่ศกึ ษาตัวใดทํานาย
พฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญาอย่างใกล้ ชิด และนําไปใช้ ในการวิจยั ขันที
้ ่สองซึง่ เป็ นการทดลอง ในขัน้
การทดลองนี ้ ผู้วิจยั ต้ องการตรวจสอบว่าทรี ทเมนท์หรื อกิจกรรมที่จดั ให้ กลุ่มทดลองสามารถพัฒนา
พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา และความตังใจที
้ ่จะกระทําพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา ได้
เพียงใดเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมซึง่ ได้ รับกิจกรรมอื่นที่จดั ให้ การวัดตัวแปรตามกระทํา 1 เดือน
หลัง จากให้ ทรี ท เมนท์ ซึ่ ง ในช่ ว งนั น้ นั ก เรี ย นในกลุ่ ม ทดลองได้ มี โ อกาสทบทวนสิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ จาก
กิจกรรมที่จดั ให้ โดยการบันทึกพฤติกรรมของตัวเอง
ในการรายงานผลนี ้แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
้
คือขันตอนแรกเป็
้
นการรายงานผลการสํารวจ
และขันตอนที
้
่สองเป็ นการรายงานผลการวิเคราะห์ในขันการทดลอง
้
ซึง่ มีทงผลจากสถิ
ั้
ติวิเคราะห์ และ
ข้ อสรุปจากการบรรยายของนักเรี ยน
สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีความหมายดังนี ้
M
หมายถึง ค่าเฉลี่ย
Min หมายถึง ค่าตํ่าสุด
Max หมายถึง ค่าสูงสุด
SD หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n
หมายถึง จํานวนนักเรี ยนที่นําข้ อมูลมาคํานวณ
Freq หมายถึง ความถี่
Prop หมายถึง สัดส่วน
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r
β
Λ
F
Sig
df
SS
MS
Pre
Post

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ค่าสัมประสิทธิ์ทํานายมาตรฐาน
Wilk’s Lambda
ค่าสถิติ F
ค่าความน่าจะเป็ นของค่าสถิตนิ นั ้
degrees of freedom
Sum of Squares
Mean Square
Pretest
Posttest

ผลในขัน้ การสํารวจ
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกลุ่มตัวอย่ าง
ตาราง 4 แสดงข้ อมูลเบื ้องต้ นที่สํารวจจากกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
ในโรงเรี ยนต่าง ๆ จํานวน 1,100 คน (ข้ อมูลที่สมบูรณ์และนําไปใช้ ในการคํานวณ คือ 1,028)
ตาราง 4 แสดงข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุม่ ตัวอย่าง
ตัวแปร
M
Min
อายุ (ปี )
13.96
12.00
0.02
ผลการเรี ยน (เกรดเฉลี่ย)
2.43
1
จํานวนคนในครอบครัว
4.11
ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
ไม่ระบุ

Max
18.10
4.00
13

SD
0.67
0.74
1.55

n
1028
522
905

Freq

Prop

494
520
86

44.9
47.3
7.8
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ตาราง 4 (ต่อ)
ตัวแปร
ผลการเรี ยน
น้ อยกว่า 2.00
2.01 - 3.00
3.01 - 4.00
ไม่ระบุ
อาศัยอยูก่ บั
บิดามารดา
บิดาหรื อมารดา
คนอื่น
ไม่ระบุ
รายได้ รวมกันในครอบครัว (บาท/เดือน)
น้ อยกว่า 4,000
4,001 - 6,000
6,001 - 8,000
8,001 - 10,000
10,001 - 18,000
18,001 - 35,000
มากกว่า 35,000
ไม่ระบุ
จํานวนคนในครอบครัวที่ใช้ จ่าย
จากรายได้ ข้างต้ น
1 - 3 คน
4 - 5 คน
มากกว่า 5 คน
ไม่ระบุ

Freq

Prop

148
276
98
578

13.5
25.1
8.9
52.5

740
189
86
85

67.3
17.2
7.8
7.7

121
195
143
167
199
121
64
90

11.0
17.7
13.0
15.2
18.1
11.0
5.8
8.2

277
522
106
195

25.2
47.5
9.6
17.7
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ตาราง 4 (ต่อ)
ตัวแปร
ระดับการศึกษาของบิดา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ ปวช.
อนุปริญญาหรื อ ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษาของมารดา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ ปวช.
อนุปริญญาหรื อ ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
ไม่ระบุ

Freq

Prop

510
194
120
69
93
15
99

46.4
17.6
10.9
6.3
8.5
1.4
9.0

583
153
120
58
75
12
99

53.0
13.9
10.9
5.3
6.8
1.1
9.0

ตัวเลขจากการตอบของนักเรี ยนที่แสดงในตาราง 4 แสดงว่านักเรี ยนมีอายุเฉลี่ย 13.96 ปี
ผลการเรี ยนได้ เกรดเฉลี่ย 2.43 (นักเรี ยนจํานวนมากจําเกรดเฉลี่ยของตนเองไม่ได้ ) และจํานวนสมาชิก
ในครอบครัวโดยเฉลี่ย 4.11 คน
นักเรี ยนชายมีจํานวนน้ อยกว่านักเรี ยนหญิงเล็กน้ อย (44.9% เป็ นชาย และ 47.3% เป็ น
หญิง) นักเรี ยนส่วนมากมีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.01 ถึง 3.00 เมื่อแจกแจงเพศและระดับเกรดเฉลี่ยพบ
แนวโน้ มนักเรี ยนชายมีเกรดเฉลี่ยสูงกว่านักเรี ยนหญิง
นักเรี ยนส่วนมากอาศัยอยู่กบั บิดามารดา (67.3%) นักเรี ยนส่วนใหญ่ (56.9%) รายงานว่า
รายได้ ตอ่ เดือนของทุกคนในครอบครัวรวมกันประมาณเท่ากับหรื อน้ อยกว่า 10,000 บาท และมีนกั เรี ยน
เพียงส่วนน้ อย (14.4%) ที่รายงานว่ารายได้ ของครอบครัวสูงกว่า 20,000 บาท เงินจํานวนดังกล่าวต้ อง
ใช้ ในครอบครัวที่มีสมาชิก 4-5 คน (47.5%) ถัดมา 1-3 คน (25.2%) และมากกว่า 5 คน (9.6%) นับว่า
จํานวนสมาชิกในครอบครัวไม่สงู มาก นอกจากนี ้เมื่อแจกแจงจํานวนคนในครอบครัวกับรายได้ ต่อเดือน
(ดูตาราง 5) ได้ พบแนวโน้ มว่าในครอบครัวไม่ว่าจะมีสมาชิกมากหรื อน้ อย ส่วนใหญ่มีรายได้ ต่อเดือน
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ระดับการศึกษาของบิดาและของมารดาส่วนใหญ่เป็ นประถมศึกษา (46.4% สําหรับบิดา
และ 53.0% สําหรับมารดา) ลําดับที่สอง คือ มัธยมศึกษาตอนต้ นเช่นเดียวกัน สําหรับบิดา (17.6%)
และมารดา (13.9%) บิดาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และสูงกว่ามีสดั ส่วนสูงกว่ามารดาเล็กน้ อย
(9.9% สําหรับบิดา และ 7.9% สําหรับมารดา)
ตาราง 5 แสดงจํานวนคน (และสัดส่วน) ในครอบครัวที่มีรายได้ ตอ่ เดือนในระดับต่าง ๆ
จํานวนคนในครอบครัว (คน)
รายได้ /เดือนของทุกคน
รวม
รวมกัน (บาท)
1-3
4-5
>5
< 10,000
179 (20%)
304 (34%)
64 (7.2%)
547 (61.2%)
10,001 - 20,000
55 (6.2%)
126 (14.1%)
23 (2.5%)
204 (22.8%)
> 20,000
42 (4.7%)
83 (9.3%)
18 (2.0%)
143 (16.0%)
รวม
276 (30.9%) 513 (57.4%) 105 (11.7%) 894 (100%)
ตาราง 6 แสดงผลการคํานวณความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการทํานายพฤติกรรมการบริโภค
ด้ วยปั ญญา (BEH) ในกลุม่ รวม
สปส.ทํานาย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)***
ตัวแปร
SCg SCs YONI FAM SCH MAS BEH
(β)****
ATT
.605** .435** .502** .660** .154** .507** .586**
.171**
SCg
.522** .413** .621** .214** .478** .631**
.254**
SCs
.242** .385** .065* .544** .484**
.172**
.069*
YONI
.419** .143** .265** .408**
.120** .404** .579**
.165**
FAM
SCH
.107** .245**
.130**
.440**
.035
MAS
* ระดับนัยสําคัญที่ .05
** ระดับนัยสําคัญที่ .01
*** การคํานวณ r ค่า n อยูร่ ะหว่าง 957 – 999
**** การวิเคราะห์การถดถอย ใช้ วิธี Enter และ n = 868

60
ผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ และการทํานาย
ในขันนี
้ ้กําหนดตัวแปรพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (BEH) ให้ เป็ นตัวแปรตาม และตัว
แปรนอกนันเป็
้ นตัวทํานาย ผลการคํานวณความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการทํานายแสดงในตาราง 6
สําหรับกลุม่ รวม ตาราง 7 สําหรับกลุม่ ชาย และตาราง 8 สําหรับกลุม่ หญิง
ผลจากตาราง 6 แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างตัวแปรทํานายด้ วยกัน มีคา่ ที่
มีนยั สําคัญทางสถิติทงนั
ั ้ น้ โดยมีช่วงระหว่าง .065 - .660 เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างมีขนาดใหญ่ (n มีคา่
ใกล้ 1,000) ค่า r ที่คอ่ นข้ างตํ่า ดังเช่น .065 จึงมีนยั สําคัญทางสถิติด้วย ในขันนี
้ ้ ผู้วิจยั สนใจลําดับของ
สัมประสิทธิ์การทํานาย (β) ซึง่ พบว่าสัมประสิทธิ์แทบทุกค่ามีนยั สําคัญเช่นกัน เนื่องจาก n มีคา่ สูงใกล้
1,000 จึงทําให้ การทดสอบนัยสําคัญมีคา่ อ่อนไหวมาก (Hair et al. 1998: 164) อย่างไรก็ดีเป้าหมาย
ของการวิเคราะห์ อยู่ที่ลําดับความสําคัญในการทํานายตัวแปรตามของตัวแปรทํานายทังหลาย
้
ดังนัน้
ขนาดของการมีนยั สําคัญจึงไม่ทําให้ การสรุปผลผิดพลาดแต่ประการใด นอกจากนี ้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทํานายด้ วยกัน (Multicolinearity) ก็อยู่ในระดับที่เหมาะสม (Tolerance มีคา่ ห่างจาก 0 มาก คือ
.46 - .94 และ VIF มีคา่ ตํ่าจาก 10 มาก คือ อยูร่ ะหว่าง 1.07 – 2.32) (Hair et al. 1998: 220)
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวแล้ ว ผู้วิจยั จึงเลือกตัวแปรการควบคุมตนทัว่ ไป (SCg)
ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิ์การทํานายสูงสุด (β = .254) เพื่อนําไปใช้ เป็ นตัวแปรจัดกระทํา (แฟคเตอร์ ) ที่สองใน
การให้ ท รี ท เมนท์ กับ กลุ่ม ตัว อย่ า งในขัน้ การทดลอง เนื่ อ งจากตัว แปรนี ส้ ํ า คัญ ที่ สุด ในการทํ า นาย
พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (BEH)
ตาราง 7 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ และสัมประสิทธิ์การทํานาย (β)
พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (BEH) ในกลุม่ ชาย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ***
สปส.ทํานาย
ตัวแปร
SCg SCs YONI FAM SCH MAS BEH
(β)****
ATT
.633** .537** .419** .651** .167** .553** .592*
.150**
SCg
.598** .407** .581** .238** .529** .651**
.292**
.196**
SCs
.312** .445** .072 .558** .535**
.066
YONI
.321** .173** .271** .394**
FAM
.127** .421** .547**
.125*
.092* .263**
.148**
SCH
.453**
.015
MAS
* ระดับนัยสําคัญที่ .05
*** การคํานวณ r ค่า n อยูร่ ะหว่าง 468 – 489
** ระดับนัยสําคัญที่ .01
**** การวิเคราะห์การถดถอย ใช้ วิธี Enter และ n = 435
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ตาราง 8 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ และสัมประสิทธิ์การทํานาย (β)
พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (BEH) ในกลุม่ หญิง
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)***
สปส.ทํานาย
ตัวแปร
SCg SCs YONI FAM SCH MAS BEH
(β)****
ATT
.545** .343** .514** .630** .115* .431** .532**
.160**
SCg
.518** .376** .632** .172** .414** .574**
.203**
.165**
SCs
.191** .327** .054 .535** .429**
.067
YONI
.434** .097* .214** .372**
FAM
.088* .344** .570**
.220**
.110* .210**
.107**
SCH
.387**
.049
MAS
* ระดับนัยสําคัญที่ .05
*** การคํานวณ r ค่า n อยูร่ ะหว่าง 475 – 501
** ระดับนัยสําคัญที่ .01
**** การวิเคราะห์การถดถอย ใช้ วิธี Enter และ n = 423
นอกจากนี ้ ผู้วิจัยยังคํา นวณสัมประสิท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ (r)
ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ และ
สัมประสิทธิ์ ของการทํานายตัวแปรตาม แยกกลุ่มชายและกลุ่มหญิง ดังแสดงผลในตาราง 7 และ
ตาราง 8 ตามลําดับ
สําหรับค่าสัมประสิทธิ์การทํานาย (β) เมื่อแยกวิเคราะห์กลุ่มชายและหญิงได้ พบความ
แตกต่างที่น่าสนใจ นัน่ คือในกลุม่ ชาย ค่า β สูงสุดอยูท่ ี่ตวั แปรการควบคุมตนทัว่ ไป (SCg) ซึง่ สอดคล้ อง
กับกลุม่ รวม ส่วนกลุม่ หญิง ค่า β สูงสุดอยู่ที่ตวั แปรประสบการณ์จากครอบครัว (FAM) ลําดับที่สองคือ
การควบคุมตนทัว่ ไป (SCg) ผลนี ้แสดงว่าพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาของนักเรี ยนหญิงทํานาย
ด้ วยประสบการณ์ จากครอบครัวได้ มากที่สุด ด้ วยความเหมาะสมสําหรับการดําเนินการของตัวแปร
ผู้วิจยั จึงเลือกการควบคุมตน (SC) เป็ นตัวแปรจัดกระทําในขันการทดลองของโครงการ
้

ผลในขัน้ การทดลอง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องในขันการทดลองมี
้
6 ตัว คือ เจตคติต่อพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา
(ATT) การควบคุมตนทัว่ ไป (SCg) การควบคุมตนเฉพาะเรื่ อง (SCs) เหตุผลในการคิด (YONI) ความ
ตังใจที
้ ่จะกระทําพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (BINT) และพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (BEH)
ตัวแปร 4 ตัวแรกมีการวัด 2 ครัง้ คือ ก่อนและหลังการทดลอง ส่วนตัวแปร 2 ตัวสุดท้ ายเป็ นตัวแปรตาม
ซึง่ วัดครัง้ เดียวหลังการทดลอง
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กลุม่ ตัวอย่างในขันการทดลองเรี
้
ยกชื่อว่ากลุม่ 1, 2, 3 และ 4 ซึง่ ตัวเลขแทนความหมาย ดัง
ในภาพนี ้
ฝึ ก SC
ไม่ ฝึก SC

กลุ่มทดลอง (Exp)
1
3

กลุ่มควบคุม (Cont)
2
4

ข้ อมูลที่สมบูรณ์สามารถนํามาวิเคราะห์ผลของการจัดกระทําที่มีตอ่ ตัวแปรตาม 2 ตัว (BINT
และ BEH) ได้ สําหรับกลุม่ ต่างๆ เป็ นดังนี ้
กลุม่ 1 10 คน (ชาย 8 หญิง 2)
กลุม่ 2 8 คน (ชาย 2 หญิง 6)
กลุม่ 3 9 คน (ชาย 5 หญิง 4)
กลุม่ 4 8 คน (ชาย 4 หญิง 4)
ในตาราง 9 แสดงข้ อมูลเบื ้องต้ นของตัวแปรต่างๆ ก่อนและหลังการทดลอง จําแนกตาม
กลุ่ม ซึ่งใช้ ชื่อเรี ยกดังที่กล่าวแล้ ว สําหรับกลุ่มรวม ส่วนข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุ่มต่างๆ จําแนกตามเพศ
ปรากฏในตารางในภาคผนวก ซ.
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปรทัง้ 6 ตัว ในแต่ละกลุม่
ตัวแปร / กลุ่ม
ATT

SCg

SCs

YONI

1 (n1 = 10)
2 (n2 = 8)
3 (n3 = 6)**
4 (n4 = 8)
1 (n1 = 10)
2 (n2 = 8)
3 (n3 = 6)**
4 (n4 = 8)
1 (n1 = 10)
2 (n2 = 8)
3 (n3 = 6)**
4 (n4 = 8)
1 (n1 = 10)
2 (n2 = 8)
3 (n3 = 6)**
4 (n4 = 8)

ก่ อนทดลอง
M
101.50
105.75
102.67
102.25
50.10
50.75
48.17
49.00
174.10
173.25
160.50
161.88
17.10
20.75
19.50
19.63

SD
4.22
7.15
3.83
4.23
3.00
3.20
3.43
3.96
20.12
19.67
20.81
14.38
4.95
1.91
3.33
3.11

หลังทดลอง
M
105.60
110.88
*95.83
103.00
*45.60
52.00
45.17
48.50
176.40
186.63
*162.50
*174.00
17.30
21.25
*13.67
18.63

SD
12.58
7.62
8.64
13.15
6.08
4.31
4.31
4.72
24.93
24.13
23.82
25.41
6.96
3.69
6.62
4.37
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ตาราง 9 (ต่อ)
ตัวแปร / กลุ่ม

ก่ อนทดลอง
M

BINT

BEH

1 (n1 = 10)
2 (n2 = 8)
3 (n3 = 9)
4 (n4 = 8)
1 (n1 = 10)
2 (n2 = 8)
3 (n3 = 9)
4 (n4 = 8)

หลังทดลอง
SD

M
43.60
*49.63
44.33
44.38
105.60
*113.63
95.11
97.00

SD
6.08
4.31
4.66
7.25
18.29
10.91
12.69
14.81

* คะแนนที่ไม่คาดหวัง
** นักเรี ยน (ชาย) ในกลุม่ 3 ขาดข้ อมูลที่สมบูรณ์ไปอีก 3 คน จึงเหลือ 6 คน
ผลการวิเคราะห์ เบื ้องต้ นในตาราง 9 และตารางในภาคผนวก ซ. สามารถบรรยายโดย
เปรี ยบเทียบการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
เจตคติตอ่ พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา(ATT) กลุม่ ที่ 1 และ 3 ได้ รับกิจกรรมการเปลี่ยน
เจตคติ และผลในกลุม่ 1 มีคา่ เฉลี่ยเพิ่มขึ ้น ส่วนกลุม่ 3 กลับลดลง ส่วนกลุม่ ที่ 2 และ 4 ซึง่ ไม่ได้ รับ
กิจกรรมการเปลี่ยนเจตคตินนทั
ั ้ งสองกลุ
้
ม่ กลับมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น โดยกลุ่ม 2 เพิ่มขึ ้นชัดเจน ส่วนกลุ่ม 4
เพิ่มเล็กน้ อยมากจนกล่าวได้ วา่ คงเดิม
ตัวแปรการควบคุมตน (SC) กลุ่มที่ 1 ซึ่งได้ รับการฝึ กควบคุมตนมีค่าเฉลี่ย SCs เพิ่มขึ ้น
ส่วน SCg กลับลดลง กลุม่ ที่ 2 ซึง่ ได้ รับการฝึ กควบคุมตนเช่นกัน มีคา่ เฉลี่ยเพิ่มขึ ้น ทัง้ SCg และ SCs
โดยเฉพาะ SCs เพิ่มขึ ้นเด่นชัดมาก กลุ่มที่ 3 ซึ่งไม่ได้ รับการฝึ กควบคุมตนมีค่าเฉลี่ย SCg ลดลง
เล็กน้ อย ส่วน SCs เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย และกลุ่มที่ 4 ซึ่งไม่ได้ รับการฝึ กเช่นกันมีค่าเฉลี่ย SCg คงเดิม
โดยประมาณ ส่วน SCs กลับเพิ่มขึ ้นมากพอสมควร
เหตุผลในการคิด(YONI) การให้ ทรี ทเม้ นท์ได้ กระทําควบคูก่ บั การให้ กิจกรรมเปลี่ยนเจตคติ
นัน่ คือ มีการจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมการคิดที่ประยุกต์แนวโยนิโสมนสิการในกลุ่มทดลองคือ กลุ่ม 1
และ 3 ผลจากการคํานวณค่าเฉลี่ย พบว่า กลุม่ 1 กล่าวได้ ว่าคงเดิม แต่กลุม่ 3 กลับลดลง ส่วนกลุม่ 2
และ 4 ไม่ได้ รับกิจกรรมนี ้ ตัวเลขค่าเฉลี่ยในกลุม่ 2 พบว่า เพิ่มเล็กน้ อย ส่วนกลุม่ 4 ลดลง
ผลเบื ้องต้ นที่กล่าวแล้ วมีสงิ่ น่าสังเกต 3 ประการ
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ประการแรก กลุม่ 3 (กลุ่มทดลองที่ไม่ได้ รับการฝึ กควบคุมตน) มีคะแนนใน 3 ตัวแปรที่
กล่าวแล้ ว ในทิศทางที่ สวนทางกับทิ ศทางที่ คาดหวังจากการให้ ทรี ทเม้ นท์ กล่าวคือ มีคะแนน SCs
เพิ่มขึ ้น และมีคะแนน ATT และ YONI ลดลง
กลุ่ม 3 นี ้ เหลือนักเรี ยนที่นํามาวิเคราะห์เพียง 6 คน เนื่องจากต้ องตัดคะแนนของนักเรี ยน
จํานวน 3 คน (ทัง้ 3 คนเป็ นนักเรี ยนชาย) ที่มีคะแนนไม่ครบทุกตัวแปรในการเก็บข้ อมูลซํ ้า และเมื่อ
พิจารณาจากผลในตารางในภาคผนวก ซ. ประกอบด้ วย จึงเห็นว่าสําหรับตัวแปร SCs นัน้ หลังการ
ทดลอง นักเรี ยนชายมีคะแนนลดลง ส่วนนักเรี ยนหญิงกลับมีคะแนนเพิ่มขึ ้น
ส่วนตัวแปร ATT ที่คะแนนลดลงหลังการทดลองนัน้ พบว่า นักเรี ยนชายมีคะแนนเท่าเดิม แต่
นักเรี ยนหญิงมีคะแนนลดลงมาก
และสําหรับตัวแปร YONI ซึง่ คะแนนหลังการทดลองลดลงเช่นกัน ได้ พบว่า ทังนั
้ กเรี ยนชาย
และนักเรี ยนหญิงมีคะแนนลดลงค่อนข้ างมาก
ประการที่สอง กลุม่ 4 (กลุม่ ควบคุมและไม่ได้ รับการฝึ กควบคุมตน) มีคะแนน SCs เพิ่มขึ ้น
ซึง่ สวนทางกับความคาดหวังจากการให้ ทรี ทเม้ นท์เช่นกัน
ข้ อสังเกตประการที่สองนี ้ เมื่อพิจารณาข้ อมูลในตารางในภาคผนวก ซ. ประกอบด้ วย จึงเห็น
ได้ ว่าทังนั
้ กเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงมีคะแนน SCs เพิ่มสูงขึ ้นในปริ มาณมากพอๆ กันหลังการทดลอง
กลุม่ 4 นี ้มีนกั เรี ยนชายและหญิงเท่ากันคืออย่างละ 4 คน
ประการที่สาม กลุม่ 1 (กลุม่ ทดลองซึง่ ได้ รับการฝึ กควบคุมตนด้ วย) มีคะแนน SCg ลดลง
ซึง่ สวนทางกับความคาดหวังจากการให้ ทรี ทเม้ นท์
ข้ อสังเกตประการสุดท้ าย สําหรับกลุม่ 1 ซึง่ มีคะแนน SCg ลดลงหลังการทดลองนัน้ ข้ อมูล
ในตารางในภาคผนวก ซ. ชี ว้ ่า ทัง้ นักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิ งมีคะแนนลดลงหลังการทดลอง แต่
นักเรี ยนชายลดลงอย่างมาก ส่วนนักเรี ยนหญิงลดลงเพียงเล็กน้ อย กลุ่มนี ้มีนกั เรี ยนชาย 8 คน หญิง 2
คน คะแนนของนักเรี ยนชายจึงมีนํ ้าหนักมาก
ตัวแปรต่อไปนี ้มีการวัดครัง้ เดียว คือหลังการทดลอง
ความตังใจที
้ ่จะกระทําพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (BINT) และพฤติกรรมการบริ โภค
ด้ วยปั ญญา (BEH) กลุม่ 1 และ 3 เป็ นกลุม่ ทดลอง ควรได้ คะแนนทัง้ 2 ตัวแปร สูงกว่า กลุม่ 2 และ 4
ซึง่ เป็ นกลุม่ ควบคุม แต่มีข้อที่น่าสังเกต 2 ประการ คือ
ประการแรก กลุม่ 2 มีคะแนนทัง้ 2 ตัวแปร สูงกว่ากลุม่ ทดลองเด่นชัดมาก (กลุม่ 2 นี ้เป็ น
กลุม่ ควบคุมแต่ได้ รับการฝึ กควบคุมตน)
ประการที่สอง กลุม่ 3 (กลุม่ ทดลองที่ไม่ได้ รับการฝึ กควบคุมตน) มีคะแนน BEH ตํ่ากว่าอีก
3 กลุม่ อย่างชัดเจน
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ข้ อสังเกตประการแรก ที่ว่ากลุ่ม 2 ซึง่ เป็ นกลุม่ ควบคุมแต่ได้ รับการฝึ กควบคุมตนมีคะแนน
BINT และ BEH สูงกว่าอีก 3 กลุม่ (กลุม่ ทดลอง 2 กลุม่ และกลุม่ ควบคุมอีก 1 กลุม่ ) ชัดเจนมาก กลุม่ นี ้
มีนกั เรี ยนชาย 2 คน และนักเรี ยนหญิง 6 คน ข้ อมูลในตารางในภาคผนวก ซ. แสดงว่านักเรี ยนทังชาย
้
และหญิงในกลุม่ 2 นี ้ มีคะแนน BINT สูงกว่ากลุม่ อื่นๆ อีก 3 กลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรี ยนชายใน
กลุม่ 2 นี ้ มีคะแนนสูงเด่นกว่านักเรี ยนหญิง ส่วน BEH นันได้
้ พบว่า ทังนั
้ กเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงมี
คะแนนสูงกว่ากลุม่ อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรี ยนหญิงมีคะแนนสูงเด่นมาก
สําหรับข้ อสังเกตประการที่สอง ที่วา่ กลุม่ 3 ซึง่ เป็ นกลุม่ ทดลองที่ไม่ได้ รับการฝึ กควบคุมตนมี
คะแนน BEH ตํ่ากว่ากลุม่ ใดๆ อย่างชัดเจนนัน้ ข้ อมูลในตารางในภาคผนวก ซ. แสดงว่า นักเรี ยนชายใน
กลุม่ 3 นี ้ มีคะแนนตํ่ากว่ากลุม่ 2 แต่สงู กว่ากลุม่ 1 และกลุม่ 4 ส่วนนักเรี ยนหญิงในกลุม่ 3 นี ้มีคะแนน
ตํ่ากว่ากลุม่ อื่นทุกกลุม่
ผลจากการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ในขันนี
้ ้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนแรกเป็ นการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่าง
กลุม่ สําหรับตัวแปรตาม BINT และ BEH ซึง่ วิเคราะห์ด้วยสถิติ MANOVA ในแบบแผน 2 x 2 ส่วนตอน
ที่สองเป็ นการวิเคราะห์ตามรู ปแบบ repeated measures 2 x 2 x 2 design ระหว่างตัวแปร ATT,
SCg, SCs และ YONI
ตอนแรก ตัวแปรที่อาจใช้ เป็ นตัวแปรร่ วมได้ มี 3 ตัว คือ คะแนนทดสอบก่อนทดลอง
สําหรับ ATT, SCg, SCs และ YONI ซึง่ ใช้ PE แทนผลการวัดก่อนทดลอง ผู้วิจยั จึงได้ ตรวจสอบตาม
เงื่อนไขข้ อตกลงเบื ้องต้ นที่สําคัญ 2 ประการของคุณสมบัติการเป็ นตัวแปรร่ วม คือ การมีความสัมพันธ์
เชิงเส้ นตรงกับตัวแปรตาม และการมีโค้ งการถดถอยขนานกันในแต่ละกลุ่ม ผลปรากฏว่ามีตวั แปร
PEYONI เพียงตัวเดียวที่เป็ นไปตามเงื่อนไขทังสองประการ
้
นัน่ คือ Λ = .685 , Sig = .006 สําหรับ
คุณสมบัติความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรง และ Λ = .962 , Sig = .615 สําหรับเงื่อนไขการมีโค้ งการถดถอย
ในแต่ละกลุม่ ขนานกัน อย่างไรก็ดีเมื่อตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(r) ระหว่างตัวแปร PEYONI
กับ BINT และ BEH ในแต่ละกลุม่ แล้ ว พบว่า ค่า r ไม่คงเส้ นคงวา และในบางกลุม่ ไม่สงู พอ นอกจากนัน้
บางกลุ่มยังมีทิศทางเป็ นลบด้ วย (ดูรายละเอียดค่า r ในภาคผนวก ฌ.) ดังนัน้ คะแนน PEYONI จึงไม่
เหมาะสมที่จะใช้ เป็ นตัวแปรร่วมในการวิเคราะห์ครัง้ นี ้ การวิเคราะห์ผลที่เหมาะสมจึงเป็ น MANOVA
ตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะห์ MANOVA ของตัวแปรตาม BINT และ BEH ในแบบ
แผนการทดลองขนาด 2 x 2 เมื่อผลการทดสอบ Box ยอมรับข้ อตกลงเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการเท่ากันของ
เมทริ กซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม (variance-covariance matrix) ของทุกกลุม่ (Box’s M =
8.081, F = .791, df1 = 9, df2 = 9450, Sig = .625)
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ตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะห์ MANOVA ในแบบแผนการทดลองขนาด 2x2 โดยมี BINT และ BEH
เป็ นตัวแปรตาม
Hypothesis
Partial Eta
Effect
Value
F
Error df Sig
df
Squared
SC Pillai’s Trace
.193 3.597
2.000
30.000 .040
.193
Wilks’ Lambda
.807 3.597
2.000
30.000 .040
.193
Hotelling’s Trace
.240 3.597
2.000
30.000 .040
.193
Roy’s Largest Root
.240 3.597
2.000
30.000 .040
.193
EX Pillai’s Trace
.076 1.230
2.000
30.000 .307
.076
Wilks’ Lambda
.924 1.230
2.000
30.000 .307
.076
Hotelling’s Trace
.082 1.230
2.000
30.000 .307
.076
Roy’s Largest Root
.082 1.230
2.000
30.000 .307
.076
SC * EX Pillai’s Trace
.072 1.169
2.000
30.000 .324
.072
Wilks’ Lambda
.928 1.169
2.000
30.000 .324
.072
Hotelling’s Trace
.078 1.169
2.000
30.000 .324
.072
Roy’s Largest Root
.078 1.169
2.000
30.000 .324
.072
ผลในตาราง 10 แสดงว่าผลของปฏิสมั พันธ์ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ นอกจากนันผลหลั
้
กของ
แฟคเตอร์ EX (การฝึ กเพื่อพัฒนาการคิดและเปลี่ยนเจตคติ: กลุ่มทดลอง–ควบคุม) ก็ไม่มีนยั สําคัญ
เช่นกัน มีเพียงผลหลักของแฟคเตอร์ SC (การฝึ กควบคุมตน : ฝึ ก–ไม่ฝึก) เท่านัน้ ที่มีนยั สําคัญทางสถิติ
(Λ = .807, F = 3.597, df1 = 2, df2 = 30, Sig = .040) ต่อไปพิจารณาผลการวิเคราะห์ ANOVA
สําหรับตัวแปรตามทัง้ สองทีละตัว ได้ พบว่ากลุ่มฝึ ก – ไม่ฝึกการควบคุมตนมีค่าเฉลี่ยในตัวแปร BEH
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ( F = 7.411, df1 = 1, df2 = 31, Sig = .011, Partial Eta
Squared = .193) ส่วนความแตกต่างระหว่างกลุม่ ในตัวแปร BINT ไม่มีนยั สําคัญ ดังนันจึ
้ งสรุ ปได้ ว่า
กลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กควบคุมตนซึง่ มีคา่ เฉลี่ยตัวแปร BEH (M = 109.613) แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจาก
กลุม่ ที่ไม่ได้ รับการฝึ กควบคุมตน (M = 96.056)
ตอนที่สอง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบแผน two between and one within ขนาด
2x2x2 โดยมีตวั แปร 4 ตัวคือ ATT, SCg, SCs และ YONI ซึง่ แต่ละตัวแปรมีการวัดซํ ้าสองครัง้ (ก่อน –
หลังการทดลอง)
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ในการทดลองครัง้ นี ้มีการวัดตัวแปรตามสองครัง้ ดังนันเงื
้ ่อนไขเกี่ยวกับลักษณะ sphericity
สําหรับรู ปแบบของเมทริ กซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่ วม (variance – covariance matrix)
ย่อมเป็ นจริ งเสมอ (Maxwell & Delaney. 2004: 540) เมื่อเป็ นเช่นนี ้ การวิเคราะห์ข้อมูลทีละตัวแปร
(univariate) ย่อมมีกําลัง (powerful) สูงกว่าการวิเคราะห์ หลายตัวแปรพร้ อมกัน (multivariate)
(Stevens. 1996: 468) โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดของกลุม่ ตัวอย่างค่อนข้ างเล็กในงานวิจยั นี ้ ดังนันผู
้ ้ วิจยั
จึงเลือกใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ทีละตัวแปร (univariate analysis)
ผลการวิเคราะห์ทีละตัวแปรสําหรับแบบแผน 2x2x2 (กลุม่ ทดลอง – กลุม่ ควบคุม ฝึ ก SC –
ไม่ฝึก SC และการวัดซํ ้าก่อน – หลังทดลอง) แสดงในตาราง 11
ตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทีละตัว (ANOVA) ในแบบแผนที่มีการวัดซํ ้าตัวแปร
ตาม 4 ตัวคือ ATT, SCg, SCs และ YONI
Tests of Between – Subjects Effects
Source Measure Type III SS
386.130
SC
ATT
SCg
56.142
SCs
2566.694
YONI
24.033
256.331
EX
ATT
SCg
121.755
SCs
479.093
YONI
155.678
7.452
SC*EX
ATT
SCg
8.045
SCs
11.855
YONI
6.129
2246.887
Error
ATT
SCg
669.467
SCs
19322.125
YONI
880.367

df
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28
28
28
28

MS
386.130
56.142
2566.694
24.033
256.331
121.755
479.093
155.678
7.452
8.045
11.855
6.129
80.246
23.910
690.076
31.442

F
4.812
2.348
3.719
.764
3.194
5.092
.694
4.951
.093
.336
.017
.195

Sig
.037
.137
.064
.389
.085
.032
.412
.034
.763
.566
.897
.662
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Tests of Within – Subjects Effects
Source
Measure
Type III SS
TIME
ATT
9.552
44.093
SCg
859.394
SCs
36.404
YONI
TIME*SC
ATT
226.786
.060
SCg
2.325
SCs
54.920
YONI
TIME*EX
ATT
71.713
65.867
SCg
434.942
SCs
25.501
YONI
TIME*SC*EX
ATT
41.624
10.222
SCG
.873
SCS
19.888
YONI
Error
ATT
1884.054
363.000
SCg
7670.425
SCs
374.217
YONI

df
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28
28
28
28

MS
9.552
44.093
859.394
36.404
226.786
.060
2.325
54.920
71.713
65.867
434.942
25.501
41.624
10.222
.873
19.888
67.288
12.964
273.944
13.365

F
.142
3.401
3.137
2.724
3.370
.005
.008
4.109
1.066
5.081
1.588
1.908
.619
.788
.003
1.488

Sig
.709
.076
.087
.110
.077
.946
.927
.052
.311
.032
.218
.178
.438
.382
.955
.233

จากส่วนบนของตาราง 11 ซึง่ เป็ นผลการวิเคราะห์ Between – Subjects Effects ได้ พบว่า
ผลของปฏิสมั พันธ์ SC*EX ไม่มีนยั สําคัญไม่วา่ จะเป็ นตัวแปรตามตัวใด ส่วนผลหลักได้ พบว่า ผลหลัก
ของแฟคเตอร์ SC มีนยั สําคัญสําหรับตัวแปรตาม ATT (F = 4.812, Sig = .037) และผลหลักของแฟค
เตอร์ EX มีนยั สําคัญสําหรับตัวแปรตาม SCg ( F = 5.092, Sig = .032) และตัวแปรตาม YONI (F =
4.951, Sig = .034)
ส่วนล่างของตาราง 11 เป็ นผลการวิเคราะห์ Within – Subjects Effects ซึง่ ได้ พบว่าเทอม
ปฏิสมั พันธ์ ที่สงู ที่สดุ (TIME*SC*EX) ไม่มีนยั สําคัญ แต่ได้ พบนัยสําคัญที่เทอมปฏิสมั พันธ์ TIME*EX
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เพื่อให้ สามารถพิจารณาผลที่เทอมปฏิสมั พันธ์มีนยั สําคัญ ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยในเซลล์
ต่างๆ ของตัวแปรตาม SCg และ YONI
ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ย (ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน) ในเซลล์ตา่ งๆ ของเทอมปฏิสมั พันธ์ TIME*EX ของ
ตัวแปร SCg และเทอมปฏิสมั พันธ์ TIME*SC ของตัวแปร YONI
TIME Factor
M
SD
Pre
Post
ตัวแปร SCg
49.38
EX Factor
กลุม่ ทดลอง
45.44
47.41
4.27
n = 16
(3.20)
(5.33)
50.25
49.88
กลุม่ ควบคุม
50.07
4.16
(3.59)
(4.73)
n = 16
ตัวแปร YONI
19.06
SC Factor
SC
18.72
18.89
(4.24)
(5.95)
n = 18
16.50
~ SC
19.57
18.04
(3.08)
(5.80)
n = 14
ค่าเฉลี่ยในตาราง 12 นํามาลงจุดเขียนกราฟ สําหรับตัวแปรตาม SCg และ YONI ดังแสดง
ในภาพ 6
เส้ นกราฟที่ไม่ขนานกันในภาพ 6 แสดงชัดเจนถึงการมีปฏิสมั พันธ์ ภาพ 6 (ก) แสดงให้ เห็น
ว่าตัวแปรตาม SCg มีการเปลี่ยนแปลงจากก่อนไปหลังการทดลองในกลุม่ ทดลอง (Exp) แตกต่างจาก
ในกลุม่ ควบคุม (Cont) ความแตกต่างนี ้เป็ นไปในทิศทางที่ไม่คาดหวัง นัน่ คือในกลุม่ ทดลองนัน้ คะแนน
หลังการทดลองลดตํ่าลง ส่วนกลุม่ ควบคุม คะแนนประมาณเท่าเดิม คะแนนเริ่ มต้ นของกลุม่ ทดลอง และ
กลุม่ ควบคุม มีคา่ ประมาณเท่ากัน
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(ก)

SCg
51
50
49
48
47
46
45
44

Cont
Cont
Exp

Exp

Pre

Post

(ข)

YONI

20
19
18
17
16
15
14

SC

~SC
SC
~SC

Pre

Post

ภาพ 6 แสดงปฏิสมั พันธ์ TIME * EX (ภาพ ก) สําหรับตัวแปรตาม SCg และ TIME * SC
(ภาพ ข) สําหรับตัวแปรตาม YONI
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สําหรับตัวแปรตาม YONI ที่ปรากฏในภาพ 6 (ข) นัน้ มีการเปลี่ยนแปลงจากก่อนไปหลังการ
ทดลองในกลุ่มที่ได้ รับการฝึ กการควบคุมตน (กลุ่ม SC) แตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้ รับการฝึ กควบคุมตน
(กลุม่ ~SC) การเปลี่ยนแปลงเป็ นดังนี ้ กลุม่ SC คะแนนหลังการทดลองประมาณเท่ากับก่อนการทดลอง
ส่วนกลุม่ ~SC คะแนนหลังการทดลองลดลงจากก่อนการทดลอง
เพื่อให้ เป็ นการยืนยันความมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ยในเซลล์ตา่ งๆ ในตาราง 12 และ
ที่แสดงในภาพ 6 ผู้วิจยั ได้ คํานวณสถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างเซลล์ โดยประยุกต์วิธีการของ
บอนเฟอโรนี (Bonferroni procedure) และได้ พบผลการทดสอบดังที่แสดงในตาราง 13 ตอนบนสําหรับ
ตัวแปร SCg และตอนล่างสําหรับตัวแปร YONI
ตาราง 13 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในเซลล์ตา่ ง ๆ
Exp-Post
Exp-Pre
Cont-Pre
SCg
yij
45.44
49.38
49.88
nij
16
16
16
*3.94
*4.44
dij
0.5

YONI

ค่า d > 3.140
yij
nij
dij

ค่า d > 3.214

Æ

Æ

contrast มีนยั สําคัญที่ α รวม
16.50
18.72
14
18
2.22

contrast มีนยั สําคัญที่ α รวม

.05
19.06
18
2.56
0.34

Cont-Post
50.25
16
*4.81
0.87
0.37

≯

≯

19.57
14
3.07
0.85
0.51

.05

ใช้ Bonferroni procedure CI: ϕˆ ± Β MSres (Σi Σ j c ij2 / n )
เมื่อ

B=

1−

α
2k

t N − IJ

; k คือ จํานวนครัง้ ของการเปรี ยบเทียบ

หมายเหตุ ในตัวแปรแต่ละตัวเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากค่าน้ อยที่สดุ ไปหามากที่สดุ และค่า dij ในแต่ละ
แถวเป็ นความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ตัวแรก กับตัวถัดไป
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ผลในตาราง 13 แสดงให้ เห็นว่ามีความแตกต่างระหว่างเซลล์ที่มีนยั สําคัญสําหรับตัวแปร
SCg เท่านัน้ ส่วนตัวแปร YONI ไม่พบผลที่มีนัยสําคัญ (ซึ่งสอดคล้ องกับผลในตาราง 11) คู่ที่มี
นัยสําคัญสําหรับ SCg มี 3 คู่ และทุกคู่ล้วนเป็ นการเปรี ยบเทียบกับคะแนนหลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลอง (M = 45.44) นัน่ คือ คะแนนหลังการทดลองของกลุ่มทดลองแตกต่างจากคะแนนก่อนการ
ทดลองของกลุ่มทดลอง คะแนนก่อนทดลองของกลุ่มควบคุมและคะแนนหลังทดลองของกลุ่มควบคุม
โดยที่คะแนนหลังทดลองของกลุม่ ทดลองนี ้ มีคา่ ตํ่ากว่าอีก 3 กลุม่ ที่นํามาเปรี ยบเทียบกัน
คะแนนหลังการทดลองของกลุม่ ทดลองที่ตํ่ากว่ากลุม่ อื่นๆ สําหรับตัวแปร SCg นี ้มีอิทธิพล
ทําให้ เกิดผลที่มีนยั สําคัญของตัวแปร SCg สําหรับแฟคเตอร์ EX ในตอนวิเคราะห์ที่ Between –
Subjects Effects [ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ทดลองเป็ น 47.41 (SD = 4.27) กลุม่ ควบคุมเป็ น 50.07 (SD =
4.16) – ตาราง 12]
นอกจากผลการวิเคราะห์ Between – Subjects Effects ที่แสดงว่าตัวแปร YONI มี
นัยสําคัญสําหรับแฟคเตอร์ EX แล้ วยังแสดงด้ วยว่าตัวแปร ATT มีนยั สําคัญสําหรับแฟคเตอร์ SC แต่ไม่
พบนัยสําคัญที่ปฏิสมั พันธ์ในการวิเคราะห์ Within – Subjects Effects
ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ย ATT ในกลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กการควบคุมตน - ไม่ได้ รับ ก่อนการทดลอง
(Pre) และหลังการทดลอง (Post)
Pre
Post
เฉลี่ย
ฝึ กการควบคุมตน
103.39
107.95
105.67
ไม่ฝึก
102.43
99.93
101.18
เฉลี่ย
102.97
104.44
ผลในตาราง 14 แสดงว่าค่าเฉลี่ย ATT ในกลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กการควบคุมตนมีคะแนนเพิ่มขึ ้น
หลังการทดลอง ส่วนกลุม่ ที่ไม่ได้ รับการฝึ ก มีคะแนนลดลงเล็กน้ อย แต่ปริ มาณความแตกต่างยังไม่ทําให้
ปฏิสมั พันธ์ TIME*SC มีนยั สําคัญ ค่าเฉลี่ยรวมแสดงให้ เห็นว่า กลุ่มที่ได้ รับการฝึ กควบคุมตนมีคะแนน
สูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับการฝึ กอย่างชัดเจน
ค่าเฉลี่ยของตัวแปร YONI ในกลุ่มทดลองคือ 16.97 (SD = 5.66) และกลุ่มควบคุม คือ
20.07 (SD = 3.35) ส่วนค่าเฉลี่ยของตัวแปร ATT ในกลุม่ ที่ฝึกควบคุมตนคือ 105.67 (SD = 8.33) และ
กลุม่ ที่ไม่ฝึกควบคุมตนคือ 101.18 (SD = 7.78)
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ผลจากการบันทึกของนักเรี ยนในกลุ่มทดลอง
หลังจากจบกิจกรรมแล้ ว ผู้วิจยั ได้ มอบแผ่นบันทึกให้ กบั นักเรี ยนในกลุม่ ทดลอง (กลุม่ 1 และ
3 ) เพื่อให้ นกั เรี ยนบันทึกพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริ โภคของตนเอง เหตุผลที่คิดได้ และผลการตัดสินใจ
โดยขอให้ บนั ทึก 11 วัน ซึง่ จะต่อเนื่องหรื อไม่ก็ได้ เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2 สัปดาห์ ผู้ประสานงานที่
โรงเรี ยนได้ ขอเก็ บรวบรวมแบบบัน ทึกจากนักเรี ยน ได้ แบบบันทึกกลับคืนมาทัง้ หมด 6 คน (กลุ่ม 1
จํานวน 4 คน กลุม่ 3 จํานวน 2 คน) นักเรี ยนนอกนันไม่
้ ได้ สง่ หลังจากทวงถามแล้ ว ซึง่ ผู้วิจยั ไม่ได้ บงั คับ
ให้ ทกุ คนส่ง
จากข้ อมูลที่นกั เรี ยนบันทึก (ดูในภาคผนวก ญ.) ได้ พบว่านักเรี ยนเข้ าใจแนวทางการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ และสามารถใช้ เหตุผลดังกล่าวเพื่อการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมในเหตุการณ์ ที่เป็ น
ปั ญหาหรื อมีทางเลือกในการปฏิบตั ิ นักเรี ยนที่บนั ทึกแสดงผลการตัดสินใจกระทํ าพฤติกรรมในทาง
สร้ างสรรค์ เป็ นประโยชน์ เช่น ทําการบ้ าน แทนการเล่นเกม การบริ โภคด้ วยปั ญญา เช่น การซื ้อปากกา
ลายธรรมดา ซึง่ ถูกกว่าปากกาที่มีลวดลายสวยงาม แต่ใช้ ประโยชน์ได้ เท่ากัน
นักเรี ยนในกลุ่มทดลองที่ได้ รับแผ่นบันทึกมีทงหมด
ั้
16 คน เป็ นกลุ่ม 1 (ได้ รับการฝึ กอบรม
การควบคุมตน ฝึ กการเปลี่ยนเจตคติ และฝึ กการคิดประยุกต์หลักโยนิโสมนสิการ) จํานวน 10 คน และ
กลุม่ 3 (ได้ รับการฝึ กอบรมเช่นเดียวกันกับกลุม่ 1 แต่ไม่ได้ รับการฝึ กอบรมการควบคุมตน) จํานวน 9 คน
(ในจํ า นวน 9 คนนี ้ คนที่ มี ค ะแนนสอบวัด ซํา้ ครบมี เ พี ย ง 6 คน) เนื่ อ งจากนัก เรี ย นมี กิ จ กรรมต่า งๆ
มากมาย ผู้ประสานงานได้ ติดตาม ปรากฏว่ามีนกั เรี ยนในกลุม่ 1 ส่งแบบบันทึกที่ได้ บนั ทึกแล้ วมา 4 คน
(หญิง = ชาย =2 คน) ส่วนกลุม่ 3 ส่งมาเพียง 2 คน (หญิงทัง้ 2 คน) นักเรี ยนนอกนันอาจบั
้
นทึกไว้ บ้าง
แต่ไม่ได้ นํามาส่ง อย่างไรก็ดีจากการอ่านผลการบันทึกของนักเรี ยนได้ พบว่า นักเรี ยนเข้ าใจหลักการคิด
อย่างมีเหตุผลตามที่ได้ รับการอบรมและนําไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันได้ ด้วย นอกจากนี ้นักเรี ยนน่าจะ
นําความรู้นี ้ไปใช้ ในโอกาสต่อไปอีกด้ วย

บทที่ 5
สรุ ปและอภิปรายผล
การวิจยั นี ้มี 2 ขันตอน
้
คือ ขันแรกเป็
้
นการสํารวจตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการบริ โภค
ด้ วยปั ญญา และขันที
้ ่สอง เป็ นการทดลองในโรงเรี ยน
วัตถุประสงค์ในการวิจยั คือ การตรวจสอบตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการบริ โภคด้ วย
ปั ญญา และเพื่อทดสอบผลการทดลองซึง่ สะท้ อนที่ตวั แปรตาม
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ซึ่งเริ่ มเข้ าสู่วยั รุ่ น ในขันการสํ
้
ารวจ
รวบรวมข้ อมูล จากนักเรี ย น จํ า นวน 1,100 คน จากโรงเรี ยนขยายโอกาสของกรุ ง เทพมหานคร 11
โรงเรี ยน ใน 11 เขตการศึกษา ส่วนขันการทดลองมี
้
นกั เรี ยนเริ่มต้ น 88 คน เลือกมาโดยอาศัยคะแนนเจต
คติต่อพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาของนักเรี ยน และความสมัครใจร่ วมโครงการของนักเรี ยนและ
การอนุญาตของผู้ปกครอง
ตัวแปรที่ศึกษาในขันการสํ
้
ารวจ ประกอบด้ วยตัวแปรอิสระ 6 ตัว และตัวแปรตาม 2 ตัว ตัว
แปรอิสระมีเจตคติตอ่ พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (ATT) การควบคุมตน (SC) ซึง่ แบ่งออกเป็ นการ
ควบคุมตนทัว่ ไป (SCg) และการควบคุมตนเฉพาะเรื่ อง (SCs) เหตุผลในการคิด (YONI) ประสบการณ์
จากครอบครัว (FAM) สถานการณ์ ในโรงเรี ยน (SCH) และการรับรู้ ข่าวสารจากสื่อเกี่ยวกับการบริ โภค
(MAS) ส่ว นตัว แปรตาม คื อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคด้ ว ยปั ญ ญา (BEH) และความตัง้ ใจที่ จ ะกระทํ า
พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (BINT) ส่วนในขันการทดลอง
้
ตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรจัดกระทํา ซึ่ง
เรี ยกว่าแฟคเตอร์ มี 2 ตัว คือ การพัฒนาพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (ชุดฝึ กอบรมการคิดและชุด
ฝึ กอบรมการเปลี่ยนเจตคติต่อพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา) และการฝึ กการควบคุมตน แต่ละตัว
แปรจัดกระทําแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ ฝึ กและไม่ฝึก กิจกรรมควบคุม คือ การตกแต่งภาพจากกล้ อง
ดิจิตอลด้ วยคอมพิวเตอร์ และการทําสร้ อยข้ อมือคริ สตัล
แบบแผนการทดลองจึงเป็ นขนาด 2 × 2 factorial design โดยมีตวั แปรจัดกระทํา (แฟค
เตอร์ ) ที่ 1 เป็ นการพัฒนาพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา และตัวแปรจัดกระทํา (แฟคเตอร์ ) ที่ 2 เป็ น
การฝึ กควบคุมตน เมื่อมองโดยภาพรวมกลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็ นนักเรี ยนจึงถูกแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ย่อย และ
ได้ รับกิจกรรมที่แตกต่างกัน ดังนี ้
แฟคเตอร์ ที่ 1 (การพัฒนาพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา) จัดให้ นักเรี ยน 2 กลุ่มย่อย
(กลุม่ [1] และ [3]) และไม่จดั ให้ นกั เรี ยนอีก 2 กลุม่ ย่อย (กลุม่ [2] และ [4])
แฟคเตอร์ ที่ 2 (การฝึ กการควบคุมตน) จัดให้ นกั เรี ยน 2 กลุม่ ย่อย (กลุม่ [1] และ [2]) และไม่
จัดให้ นกั เรี ยนอีก 2 กลุม่ ย่อย (กลุม่ [3] และ [4])
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หลังจากการฝึ กอบรม นักเรี ยนในกลุม่ ทดลองได้ รับแบบบันทึกพฤติกรรมตนเอง โดยให้ เวลา
ประมาณ 1 เดือน แล้ วนําผลการบันทึกนันส่
้ งที่ผ้ ปู ระสานงาน
ตัวแปรตามในขันตอนการทดลองมี
้
2 ชุด ดังนี ้
ชุดที่ 1 คือ พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (BEH) และความตังใจที
้ ่จะกระทําพฤติกรรม
การบริโภคด้ วยปั ญญา (BINT) วัดครัง้ เดียวหลังการทดลอง 1 เดือน
ชุดที่ 2 คือ เจตคติต่อพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (ATT) การควบคุมตน (SC) (ซึง่ มี 2
ฉบับ คือ SCg และ SCs ) และเหตุผลในการคิด (YONI) วัด 2 ครัง้ คือ ก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง
การรวบรวมข้ อมูล นักเรี ยนเป็ นผู้ตอบคําถามจากเครื่ องมือวัดดังกล่าว
การวิเคราะห์ข้อมูล ในขันการสํ
้
ารวจใช้ สถิติพื ้นฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และการถดถอย
พหุคูณเชิงเส้ นตรง ส่วนในขัน้ การทดลองใช้ สถิติวิเคราะห์ ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA)
สําหรับตัวแปรตาม BEH และ BINT และการวิเคราะห์ความแปรปรวนที่มีการวัดซํ ้า สําหรับตัวแปรตาม
ATT , SCg , SCs และ YONI

ผลการวิจัย
ข้ อมูลในขัน้ การสํารวจ (n = 1,028) ปรากฏผลจากการวิเคราะห์ ดังนี ้
1. ข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุม่ ตัวอย่าง ปรากฏว่านักเรี ยนมีอายุเฉลี่ย 13.96 ปี เกรดเฉลี่ยผลการ
เรี ยน 2.43 จํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.11 คน นักเรี ยนชายมีร้อยละ 44.9 และนักเรี ยนหญิงร้ อย
ละ 47.3 (ร้ อยละ 7.8 ไม่ระบุ) นักเรี ยนส่วนมาก (ร้ อยละ 67.3) อาศัยอยู่กบั บิดามารดา ถัดลงมา คือ
ร้ อยละ 17.2 อาศัยอยูก่ บั บิดาหรื อมารดา ร้ อยละ 7.8 อาศัยอยู่กบั คนอื่น และร้ อยละ 7.7 ไม่ระบุ รายได้
(บาท/เดือน) รวมกันในครอบครัว 3 ลําดับแรก อยู่ในช่วง 10,001 – 18,000 เป็ นสัดส่วนสูงสุด (ร้ อยละ
18.1) ถัดลงมา คือ ช่วง 4,001 – 6,000 (ร้ อยละ 17.7) และช่วง 8,001 – 10,000 (ร้ อยละ 15.2) รายได้
มากกว่า 35,000 บาท มีสดั ส่วนตํ่าที่สดุ (ร้ อยละ 5.8) และรายได้ ช่วง 18,001 – 35,000 บาท และน้ อย
กว่า 4,000 บาท มีสดั ส่วนเท่ากันคือ ร้ อยละ 11 ส่วนร้ อยละ 8.2 ไม่ระบุ จากการวิเคราะห์เพิ่มเติมพบว่า
ครอบครัวที่มีรายได้ ไม่ถึง 10,000 บาท/เดือน มีสมาชิกในครอบครัว 4–5 คน ถึงร้ อยละ 34 และมากกว่า
5 คน ถึงร้ อยละ 7.2 ส่วนครอบครัวที่มีรายได้ สงู กว่า 20,000 บาท/เดือน มีสมาชิกในครอบครัว 1–3 คน
อยู่ร้อยละ 4.7 สมาชิ ก 4–5 คน ร้ อยละ 9.3 และสมาชิ กมากกว่า 5 คน อยู่ร้อยละ 2 จํ านวนคนใน
ครอบครัวที่ใช้ จ่ายจากรายได้ ดงั กล่าว ที่มีสดั ส่วนสูงสุด คือ 4–5 คน (ร้ อยละ 47.5) ถัดลงมา คือ 1–3
คน (ร้ อยละ 25.2) และมากกว่า 5 คน (ร้ อยละ 9.6) ส่วนร้ อยละ 17.7 ไม่ระบุ
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ระดับการศึกษาของบิดา เป็ นระดับประถมศึกษามากที่สดุ (ร้ อยละ 46.4) ถัดมาคือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น (ร้ อยละ 17.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ปวช. (ร้ อยละ 10.9) ระดับ
ปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 8.5) อนุปริ ญญา หรื อ ปวส. (ร้ อยละ 6.3) สุดท้ าย คือ สูงกว่าปริ ญญาตรี (ร้ อยละ
1.4) มีร้อยละ 9 ไม่ระบุ
ระดับการศึกษาของมารดา เป็ นระดับประถมศึกษามากที่สดุ เช่นกัน (ร้ อยละ 53) ถัดลงมา
ตามลําดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้ น (ร้ อยละ 13.9) มัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ปวช. (ร้ อยละ 10.9)
ปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 6.8) อนุปริ ญญาหรื อ ปวส. (ร้ อยละ 5.3) และสุดท้ าย คือ สูงกว่าปริ ญญาตรี
(ร้ อยละ 1.1) มีร้อยละ 9 ไม่ระบุ
2. ผลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ กับพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา
(BEH) ในกลุม่ รวม พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กบั BEH ในระดับนัยสําคัญ .01 เรี ยงลําดับจาก
สูงที่สุดลงไป ดังนี ้ การควบคุมตนทั่วไป (SCg) เจตคติต่อพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (ATT)
ประสบการณ์จากครอบครัว (FAM) การควบคุมตนเฉพาะเรื่ อง (SCs) (SCg และ SCs มีความสัมพันธ์
กัน .522) การรับรู้ขา่ วสารจากสื่อเกี่ยวกับการบริโภค (MAS) เหตุผลในการคิด (YONI) และสถานการณ์
ในโรงเรี ยน (SCH)
การทํานาย BEH ในกลุม่ รวม โดยใช้ ตวั แปรอื่นทุกตัว หลังจากตรวจสอบระดับความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทํานายด้ วยกัน (Multicolinearity) แล้ วว่าเหมาะสม พบว่า ตัวแปรที่ทํานาย BEH อย่างมี
นัยสําคัญ มีลําดับจากสูงที่สดุ ลงมา ดังนี ้ SCg (β = .254), SCs (β= .172) , ATT (β= .171) , FAM
(β = .165) , SCH (β = .130) และ YONI (β = .069)
จากผลดังกล่าว ผู้วิจยั คัดเลือกตัวแปรควบคุมตน (SC) เป็ นตัวแปรจัดกระทําตัวที่สอง (ตัว
แปรจัดกระทําตัวแรก คือ การพัฒนาพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา) ในขันการทดลอง
้
เนื่องจากเป็ น
ตัวแปรที่สําคัญที่สดุ ในการทํานายพฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา
ผลการวิเคราะห์ การทํานายเมื่อจํ าแนกตามกลุ่มนักเรี ยนชายและหญิ ง พบว่า ตัวแปร
SCg ทํานาย BEH ได้ ดีที่สดุ ในกลุม่ ชาย และเป็ นลําดับที่สองในกลุม่ หญิง (FAM ทํานายได้ ดีที่สดุ ใน
กลุ่มหญิง) ด้ วยความเหมาะสมของคุณสมบัติที่สามารถจัดกระทําได้ ตัวแปรการควบคุมตน (SC) นี ้จึง
เหมาะสมในการนําไปเป็ นตัวแปรจัดกระทําในขันการทดลองต่
้
อไป
ผลในขัน้ การทดลอง
สํ า หรั บ ตัว แปรตาม BEH และ BINT ซึ่ง วัด ครั ง้ เดี ย วหลัง การทดลองประมาณ 1 เดื อ น
หลังจากตรวจสอบแล้ ว พบว่า ไม่มีตวั แปรที่เหมาะสมที่จะใช้ เป็ นตัวแปรร่วม จึงวิเคราะห์ด้วย MANOVA
ผลที่ได้ มีความแตกต่างที่มีนยั สําคัญ (Sig = .04) ระหว่างกลุ่มที่ได้ รับ-ไม่ได้ รับการฝึ กการควบคุมตน
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ส่วนตัวแปรตาม ATT , SCg , SCs และ YONI ซึง่ มีการวัดสองครัง้ คือ ก่อนและหลังการ
ทดลอง ในกรณีนี ้วิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA ตามแบบแผนการทดลอง 2 × 2 × 2 (two between and
one within) ผลการวิเคราะห์แสดงถึงความแตกต่างที่มีนยั สําคัญที่ตวั แปร SCg และ YONI ดังนี ้
ตัวแปร SCg ในการทดสอบ Between – Subjects Effects พบความแตกต่างระหว่างกลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุม (ได้ รับและไม่ได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา)
และในการทดสอบ Within – Subjects Effects พบนัยสําคัญที่ปฏิสมั พันธ์ TIME*EX นัน่ คือ กลุม่ ทดลอง
มีคะแนน SCg ลดลงหลังการทดลอง (Pre M = 49.38 , Post M = 45.44) ส่วนกลุม่ ควบคุมมีคะแนน
ประมาณเท่าเดิม (Pre M = 49.88 , Post M = 50.25) (ดูตาราง 12 และภาพ 6 ก.) ผลการตรวจสอบ
โดยละเอียด พบว่า คะแนน SCg หลังการทดลองของกลุม่ ทดลอง มีคา่ ตํ่าอย่างชัดเจน กว่าคะแนนก่อน
การทดลองทังในกลุ
้
ม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม และคะแนนหลังการทดลองของกลุม่ ควบคุม
ตัว แปร YONI พบนัย สํ า คัญ ของความแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม
เช่นเดียวกัน ในการทดสอบ Between – Subjects Effects ส่วนการทดสอบ Within – Subjects Effects
พบค่าที่เกือบมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 (Sig = .052) ที่ปฏิสมั พันธ์ TIME*SC และจากการพิจารณาตาราง
12 และภาพ 6 ข. แสดงว่ากลุ่มที่ไม่ได้ รับการฝึ กการควบคุมตน มีคะแนนหลังการทดลองตํ่ากว่าก่อน
การทดลอง (Pre M = 19.57 , Post M = 16.50) ส่วนกลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กควบคุมตนมีคะแนนประมาณ
คงเดิม (Pre M = 18.72 , Post M = 19.06) อย่างไรก็ดี ความแตกต่างนี ้เป็ นเพียงทิศทาง เนื่องจากการ
ทดสอบโดยละเอียดไม่ยืนยันความแตกต่างเหล่านี ้อย่างมีนยั สําคัญ
นอกจากนี ้ ได้ พบความแตกต่างที่มีนัยสําคัญระหว่างกลุ่มที่ได้ รับการฝึ กควบคุมตน และ
ไม่ได้ รับในตัวแปร ATT ด้ วย แต่ไม่พบนัยสําคัญมีปฏิสมั พันธ์ ใด ๆ ในการวิเคราะห์ Within – Subject
Effects สําหรับตัวแปรนี ้
ผลจากการบันทึกหลังจากจบการฝึ กอบรมของนักเรี ยนในกลุ่มทดลอง มีนักเรี ยนส่งการ
บันทึกของตนมาจํานวน 6 คน (กลุ่ม 1 และกลุ่ม 3 จํานวน 4 และ 2 คน ตามลําดับ) กลุ่ม 1 ได้ รับการ
ฝึ กอบรมทุกกิจกรรม คือ การฝึ กการควบคุมตน การเปลี่ยนเจตคติ และการคิดอย่างมีเหตุผลที่ประยุกต์
หลักโยนิโสมนสิการ ส่วนกลุ่ม 3 ได้ รับการฝึ ก 2 กิจกรรม โดยยกเว้ นการฝึ กการควบคุมตน สาระที่
นักเรี ยนบัน ทึกการกระทํ า (เลื อกกระทํ า ) ของตน แสดงว่า นักเรี ยนเข้ า ใจหลักการคิดที่ ได้ จากการ
ฝึ กอบรม และตัดสินใจเลือกกระทําในสิง่ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและต่อบุคคลใกล้ ชิด
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การอภิปรายผล
ผลจากขัน้ การสํารวจ
ข้ อมูลเบื ้องต้ นจากการสํารวจนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ของโรงเรี ยนขยายโอกาสใน
กรุงเทพมหานครนัน้ เกรดเฉลี่ยผลการเรี ยน 2.43 อาจแทนหรื อไม่แทนตัวเลขที่แท้ จริ ง เนื่องจากนักเรี ยน
จํานวนมาก (มีถึงร้ อยละ 52.5) ไม่สามารถจําเกรดเฉลี่ยของตนเองได้ ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากนักเรี ยนยังไม่
เห็นความสําคัญหรื อการประกาศผลการเรี ยนที่จะมีการให้ ความสําคัญคือระดับช่วงชัน้ เช่น ระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 6 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 เป็ นต้ น นักเรี ยนจึงไม่ได้ จดจําระดับเกรดเฉลี่ยของตน
ยกเว้ นเมื่อผู้ปกครองให้ ความสนใจมาซักถาม หรื อมาขอจดจากโรงเรี ยน จึงจะช่วยให้ นกั เรี ยนใส่ใจเรื่ อง
นีม้ ากขึน้ นักเรี ยนส่วนมากอาศัยอยู่กับบิดามารดา ในกรณี กลุ่มตัวอย่างนี ้ ผู้ปกครอง (ทัง้ บิดาและ
มารดา) มีการศึกษาระดับประถมศึกษากันมากที่สดุ และ 3 ใน 4 มีรายได้ รวมกันในครอบครัวไม่เกิน
18,000 บาท/เดือน รายได้ นี ้สูงกว่ารายได้ เฉลี่ยทัว่ ประเทศ ในปี พ.ศ. 2547 ซึง่ เท่ากับ 14,963 บาท แต่
ตํ่ากว่ารายได้ ของคนในกรุ งเทพมหานคร และ 3 จังหวัดรอบ ๆ ซึง่ เท่ากับ 28,135 บาท (สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ. 2549: 4) จึงน่าจะเป็ นกลุ่มที่ไม่มีเวลาหรื อไม่ทราบความสําคัญของเรื่ องเกรดเฉลี่ยผลการ
เรี ยนของลูก
นักเรี ยนเพศชาย : เพศหญิง มีสดั ส่วนเป็ น 44.9 : 47.3 (ร้ อยละ 7.8 ไม่ระบุ) ซึง่ แสดงว่ามี
นัก เรี ย นหญิ ง มากกว่ า นัก เรี ย นชาย สัด ส่ ว นนี เ้ ป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กับ ประชากรโดยรวมใน
กรุ ง เทพมหานคร ณ ธั น วาคม 2548 นั น้ คื อ ชาย : หญิ ง เท่ า กั บ 47.8 : 52.2 (ศู น ย์ ข้ อมู ล
กรุ งเทพมหานคร. 2548) ส่วนจํานวนคนในครอบครัว ซึง่ นักเรี ยนรายงานมา คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.11 คน
นันมี
้ ค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมตามสถิติของกรุ งเทพมหานคร ณ ธันวาคม 2548 ซึ่งเท่ากับ 2.85 คน/
หลังคาเรื อน (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร. 2548)
ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ /การทํานายพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (BEH) ที่
แสดงว่า ตัวแปรการควบคุมตนทัว่ ไป (SCg) และการควบคุมตนเฉพาะเรื่ อง (SCs) เป็ นตัวทํานายสูงสุด
ลําดับหนึง่ และลําดับสองตามลําดับนันสอดคล้
้
องกับผลการวิจยั ในโครงการแรกของคณะผู้วิจยั ที่ศกึ ษา
นิสิตระดับปริ ญญาตรี (ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ. 2547) ซึง่ ตัวแปร SC (ในโครงการแรกใช้ SCg
เพียงตัวเดียว) ทํานาย BEH ได้ สงู สุดเช่นกัน ผลทังสองโครงการนี
้
้ยืนยันถึงความสําคัญของตัวแปรการ
ควบคุมตนในการทํานายพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาในวัยที่แตกต่างกัน นอกจากนี ้ยังมีงานวิจยั
อื่นที่แสดงถึงความสําคัญของ SC ในการทํานายพฤติกรรมอื่น ๆ เช่น พฤติกรรมฉลาดเลือกกิน (รุ จิเรศ
พิชิตานนท์. 2546) พฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมกับเวลาและสถานที่ (นรา จันชนะกิจ.
2548) พฤติกรรมการประหยัดเวลา ค่าใช้ จ่ายและพลังงาน (มนูญ ภูขลิบเงิน. 2547) และพฤติกรรม
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม (ลินดา สุวรรณดี. 2543) จากผลการวิจยั ทังหมดที
้
่กล่าวแล้ วจึงไม่มีข้อสงสัยที่การ
ควบคุมตนหรื อการมีวินยั ในตนเอง จะเป็ นจักรกลอันสําคัญในการมีพฤติกรรมที่น่าปรารถนาของบุคคล
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ประเด็นที่น่าสังเกต คือ เมื่อจําแนกตามเพศ พบว่า อํานาจการทํานายของตัวแปร SCg
และ SCs นี ้เด่นกว่าในกลุม่ นักเรี ยนชาย (βscg = .292 , βscs = .196) เมื่อเทียบกับนักเรี ยนหญิง
(βscg = .203 , βscs = .165) ผลการวิจยั ที่ศกึ ษากลุม่ นิสิต (ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ. 2547 :
25) ก็ได้ พบอํานาจการทํานายของ SC ในกลุม่ ชายสูงกว่ากลุม่ หญิงเช่นเดียวกัน (βsc = .386 สําหรับ
ชาย และβsc = .290 สําหรับหญิง) แสดงว่าสําหรับเพศชายมีแนวโน้ มมาตังแต่
้ วยั รุ่ นตอนต้ นจนถึง
วัยรุ่ นตอนปลาย (หรื ออาจรวมถึงวัยผู้ใหญ่) ที่การควบคุมตนเองได้ เป็ นตัวชี ้ถึงการกระทําของเขา ซึง่ ใน
งานนี ้ คือ พฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา
เจตคติต่อพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา (ATT) เป็ นตัวทํานาย BEH ที่มีความสําคัญ
ลําดับที่สาม ผลนี ้สอดคล้ องกับผลวิจยั ในโครงการแรกเช่นกัน ในโครงการแรกที่ศกึ ษากับนิสิตปริ ญญา
ตรี นนั ้ ATT มีความสําคัญเป็ นลําดับที่สองรองจาก SC เจตคติ คือ อารมณ์ ความรู้ สกึ ที่พอใจ ไม่พอใจ
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และนํามาซึ่งการกระทําทางกาย คือ เมื่อพอใจก็จะเข้ าใกล้ เมื่อไม่พอใจก็จะออกห่าง
ดังนัน้ เจตคติต่อพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาของนักเรี ยนจึงทํานายพฤติกรรมการบริ โภคด้ วย
ปั ญญาในทางบวก นอกจากนี ้ งานวิจยั อื่นซึ่งให้ ผลในทํานองเดียวกัน เช่น อุบล เลี ้ยววาริ ณ (2534) ที่
พบว่า เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมสุขภาพ เป็ นตัวทํานายลําดับแรกต่อพฤติกรรมการกิน และลําดับที่สองต่อ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการเสพสารที่เป็ นโทษ และพฤติกรรมการรักษาอนามัยส่วนบุคคล รุจิเรศ พิชิตานนท์
(2546) ก็ได้ พบว่า เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน เป็ นตัวทํานายลําดับแรกต่อพฤติกรรมฉลาด
เลือกกิน และพฤติกรรมการกินอาหารเหมาะสมกับสุขภาพ นรา จันชนะกิจ (2548) ได้ พบว่า เจตคติที่ดี
ต่อการใช้ โทรศัพท์ มือถืออย่างเหมาะสม เป็ นตัวทํานายลําดับแรกต่อพฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์ มือถือ
อย่างปลอดภัย มนูญ ภูขลิบเงิน (2547) ได้ พบว่า เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการประหยัด เป็ นตัวทํานาย
ลําดับแรกต่อพฤติกรรมการประหยัดค่าใช้ จ่าย และพฤติกรรมการประหยัดการใช้ พลังงาน และลินดา
สุวรรณดี (2543) ได้ พบเช่นเดียวกันว่า เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมการลดปริ มาณขยะ เป็ นตัวทํานายลําดับ
ที่สอง (รองจากความพร้ อมที่จะลดปริ มาณขยะ) ต่อพฤติกรรมการใช้ สิ่งของอย่างคุ้มค่า ผลการวิจัย
ทัง้ หมดที่ กล่าวมานี ส้ นับสนุนความสําคัญของเจตคติในการเป็ นตัวทํ านายที่ สําคัญลําดับต้ น ๆ ต่อ
พฤติกรรม ผลที่พบในงานวิจยั นี ้เป็ นไปในทํานองเดียวกันกับงานวิจยั อื่น ๆ
สําหรับตัวแปร ATT นี ้ เมื่อวิเคราะห์แยกตามเพศแล้ วพบว่า การทํานายในกลุ่มนักเรี ยน
หญิงมีอํานาจการทํานายสูงกว่านักเรี ยนชาย (βAtt = .160 , .150 สําหรับนักเรี ยนหญิงและชาย
ตามลําดับ) และเมื่อกลับไปพิจารณาผลจากโครงการวิจยั ที่ศกึ ษานิสติ แล้ ว ได้ พบหลักฐานที่ยืนยันความ
เข้ มของการทํานายในทิศทางเดียวกันนี ้ นัน่ คือ βAtt = .245 , .030 สําหรับนิสิตหญิงและชาย
ตามลําดับ (ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ. 2547 : 25) หลักฐานดังกล่าวแสดงถึงอํานาจของอารมณ์
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ประสบการณ์จากครอบครัว (FAM) เป็ นตัวทํานายลําดับที่สี่ ในการทํานายพฤติกรรมการ
บริ โภคด้ วยปั ญญา ลําดับความสําคัญของตัวแปร FAM นี ้ แตกต่างจากผลในโครงการแรกที่ศึกษากับ
นิสิตปริ ญญาตรี (ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ: 2547) ในโครงการแรกนัน้ FAM เป็ นตัวทํานายลําดับ
หลังจากอิทธิพลของเพื่อน (FRI) หลักฐานนี ้แสดงถึงอิทธิพลของพ่อแม่ที่ยงั เข้ มแข็งอยู่เมื่อลูกยังเป็ นเด็ก
และเริ่ มลดลงเมื่อลูกอายุมากขึ ้น ซึ่งอิทธิพลจากบุคคลอื่น เช่น เพื่อน เริ่ มมีมากขึ ้น ดังเช่นงานวิจยั ของ
Yoh (2005) ที่ พ บว่ า ในเรื่ อ งอิ ท ธิ พ ลที่ มี ต่ อ วัย รุ่ น ในการตัด สิ น ใจซื อ้ รองเท้ า กี ฬ านัน้ อิ ท ธิ พ ลของ
ครอบครัวอ่อนลงตามกลุ่มอายุของวัยรุ่ น จากอายุ 10-13 , 14-16 และ 17 ปี ขึ ้นไป และอิทธิ พลของ
เพื่อนเพิ่มขึ ้นตามลําดับอายุดงั กล่าว รวมทังอิ
้ ทธิพลของสื่อโทรทัศน์ก็เพิ่มมากขึ ้นเช่นเดียวกัน
อิทธิพลของครอบครัวนี ้เห็นได้ ชดั เจนกว่าในกลุม่ นักเรี ยนหญิง (βFAM = .220) เมื่อเทียบกับ
กลุม่ นักเรี ยนชาย (βFAM = .125) อย่างไรก็ดี หลักฐานจากงานวิจยั ที่ศกึ ษากับนิสติ กลับให้ ผลตรงกันข้ าม
นัน่ คือ βFAM = .142 , .215 สําหรับนิสิตหญิงและชาย ตามลําดับ (ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ:
2547 : 25) หลักฐานเช่นนี ้บ่งบอกถึงความสําคัญของอิทธิพลจากบ้ านที่สําคัญมากในกลุม่ นักเรี ยนหญิง
แต่ดเู หมือนจางลงในกลุ่มนิสิตหญิง สําหรับนักเรี ยนชายนันกลั
้ บเห็นอิทธิพลจากทางบ้ านเบาบางกว่า
แต่กลับสําคัญขึ ้นในกลุม่ นิสติ ชาย แต่อย่างไรก็ดี ต้ องมีการวิจยั เรื่ องนี ้เพิ่มเติมอีกจึงจะสามารถสรุปได้
สถานการณ์ในโรงเรี ยน (SCH) เป็ นตัวทํานายที่สําคัญเป็ นลําดับที่ห้า ภายในแบบสอบถาม
นี ้ รวมทังการสนั
้
บสนุนช่วยเหลือจากครู และเพื่อน จากข้ อคําถามในฉบับนี ้ 15 ข้ อ มีข้อความเกี่ยวกับครู
7 ข้ อ ที่เหลืออีก 8 ข้ อ เป็ นข้ อความเกี่ยวกับเพื่อน เป็ นการให้ ความสําคัญของครู และเพื่อนพอ ๆ กัน แต่
ไม่ได้ แยกคะแนนครูและเพื่อนออกจากกัน อาจเป็ นไปได้ ว่า การรวมครูและเพื่อนไว้ ด้วยกัน จึงไม่เห็นผล
ที่เด่นชัดของตัวแปรนี ้ดังที่เห็นในโครงการที่คณะผู้วิจยั ศึกษาข้ อมูลจากนิสิต ซึง่ ได้ พบความสัมพันธ์ กบั
เพื่อนมีอํานาจการทํานาย BEH เด่นชัดเป็ นลําดับสองรองจากการควบคุมตน งานวิจยั ของ Rennekamp
(1990) ซึง่ เป็ นข้ อมูลจากวัยรุ่ นได้ พบเช่นเดียวกันว่า ในเรื่ องการตัดสินใจนัน้ วัยรุ่ นรายงานว่าได้ เรี ยนรู้
จากบ้ านมากกว่าจากโรงเรี ยน
อํานาจในการทํานายของตัวแปร SCHนี ้ เมื่อจําแนกตามเพศแล้ ว พบว่า ในกลุม่ นักเรี ยนชาย
มีนํ ้าหนักมากกว่า (βSCH = .148) ในกลุม่ นักเรี ยนหญิง (βSCH = .107) ดังได้ กล่าวแล้ วว่า ตัวแปรนี ้มีทงั ้
การเกี่ยวข้ องกับครู และเพื่อน ดังนัน้ การเทียบเคียงกับโครงการวิจยั ที่ศกึ ษานิสิตดังที่กล่าวแล้ วนัน้ ไม่
สามารถทําได้ โดยตรง เนื่องจากโครงการเก่าใช้ ตวั แปรความเกี่ยวข้ องกับเพื่อน อย่างไรก็ดี ข้ อมูลจาก
โครงการก่อนได้ พบว่า กลุ่มนิสิตชายมีนํ ้าหนักการทํานายจากความสัมพันธ์ กบั เพื่อนตํ่ากว่ากลุ่มนิสิต
หญิง (βFRI = .237 , .270 สําหรับชายและหญิง ตามลําดับ)
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ตัวแปรทํานายที่สําคัญเป็ นลําดับสุดท้ าย คือ เหตุผลในการคิด (YONI) ผลนี ้สอดคล้ องกับ
งานวิ จัย ที่ ศึก ษาพฤติก รรมการบริ โ ภคด้ ว ยปั ญญากับนิ สิตระดับปริ ญญาตรี โ ครงการแรก (ผจงจิ ต
อินทสุวรรณ และคณะ. 2547) ในโครงการแรกนัน้ ตัวแปร YONI ก็เป็ นตัวแปรทํานายที่สําคัญในลําดับ
ท้ ายสุดเช่นเดียวกัน โดยที่อํานาจการทํานายในกลุ่มนิสิตชายดีกว่าในกลุม่ นิสิตหญิง (βYONI = .208 ,
.080 สําหรับชายและหญิงตามลําดับ) แต่สําหรับในโครงการนี ้ อํานาจการทํานายมีนํ ้าหนักพอ ๆ กันใน
กลุม่ นักเรี ยนชายหญิง (βYONI = .066 , .067 สําหรับชายและหญิง ตามลําดับ) ผลวิจยั ดังกล่าวแสดงถึง
แนวโน้ มว่าในกลุ่มนักเรี ยนวัยรุ่ นตอนต้ น ดังที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในโครงการวิจยั นี ้ ตัวแปร YONI ซึง่ เป็ น
เหตุผลในการคิดที่ประยุกต์หลักโยนิโสมนสิการ ยังมีนํ ้าหนักเป็ นตัวทํานาย BEH พอ ๆ กันสําหรับชาย
และหญิง ส่วนนิสิตในมหาวิทยาลัยนัน้ นํ ้าหนักการทํานายแตกต่างกัน นัน่ คือ ในกลุ่มนิสิตชายทํานาย
ได้ ดีกว่าในกลุ่มนิสิตหญิ ง ดังนัน้ จึงมีความเป็ นไปได้ ว่า การใช้ เหตุผลตามแนวโยนิโสมนสิการมีการ
เปลี่ ย นแปลงหรื อ พัฒ นาไม่ เ ท่ า กัน ในกลุ่ม วัย รุ่ น ชายและหญิ ง ประเด็ น นี น้ ่ า สนใจศึก ษาต่อ ให้ เ ห็ น
รายละเอียดมากขึ ้น
ส่วนตัวแปร MAS หรื อการรับรู้ ข่าวสารจากสื่อเกี่ยวกับการบริ โภคที่ทํานาย BEH อย่างไม่มี
นัยสําคัญ ตัวแปรนี ้วัดการรับรู้ /การได้ ความรู้ เกี่ยวกับการบริ โภคด้ วยปั ญญาจากสื่อต่าง ๆ ทังโทรทั
้
ศน์
วิทยุ สิ่งพิมพ์ ผลเช่นนี ้ไม่ได้ แสดงว่า สื่อไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่ น แต่น่าจะขึ ้นอยู่กบั ประเภท
ของพฤติกรรม ในงานนี ้ศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาซึง่ เป็ นพฤติกรรมที่พงึ ปรารถนา เป็ นการ
กระทําที่เนื่องด้ วยปั ญญา ซึง่ เป็ นไปได้ ว่าเรื่ องนี ้ไม่ค่อยปรากฏในสื่อหรื อมิฉะนันวั
้ ยรุ่ นก็ไม่ได้ สนใจที่จะ
รับเรื่ องเช่นนี ้จากสื่อ ส่วนพฤติกรรมที่เป็ นไปตามกระแสนิยมนัน้ มีงานวิจยั ที่พบอิทธิพลจากสื่อ ดังเช่น
นักเรี ยนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตัดสินใจเลือกรับประทานขนมขบเคี ้ยวตามที่โฆษณาทางวิทยุ
และโทรทัศน์ (ร้ อยละ 69 ของผู้ตอบ) (จิราพร กันทะธง. 2544) นอกจากนี ้งานวิจยั ของ Yoh (2005) ก็ได้
พบว่ า วัย รุ่ น ในรั ฐ หนึ่ ง ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าตัด สิ น ใจซื อ้ รองเท้ า กี ฬ าโดยได้ ข้ อ มูล จากเพื่ อ น
ครอบครัว และสื่อโทรทัศน์ (ตามลําดับความสําคัญ) และลําดับความสําคัญของอิทธิพลจากสื่อโทรทัศน์
เพิ่มสูงขึ ้นตามอายุของวัยรุ่น
ผลจากขัน้ การทดลอง
ในขั น้ การทดลองนี ม้ ี ผ ลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ออกเป็ น 2 ลัก ษณะ คื อ การวิ เ คราะห์
เปรี ยบเทียบตัวแปรตาม 2 ตัว คือ BEH และ BINT และการวิเคราะห์แบบวัดซํ ้าตัวแปรตาม 4 ตัว คือ
ATT , SCg , SCs และ YONI ดังนัน้ จึงอภิปรายผลเป็ น 2 ตอน ตามลําดับ
ตอนแรก ตัว แปรตาม BEH และ BINT ซึ่ ง มี ก ารเปรี ย บเที ย บตามแบบแผนการวิ จัย
factorial design ขนาด 2 × 2 ด้ วยสถิติ MANOVA และได้ พบผลสรุปว่า กลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กการควบคุม
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พิจารณาจากคะแนนเฉลีย่ ของ BEH พบว่า กลุม่ ที่ได้ รับและไม่ได้ รับการฝึ กการควบคุมตนมี
ค่าเป็ น 109.613 และ 96.056 ตามลําดับ คะแนนนี ้แสดงอย่างชัดเจนถึงผลที่ได้ จากการฝึ กดังกล่าวที่มี
ต่อพฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา
กิ จกรรมในช่วงของการฝึ กการควบคุมตน ซึ่งแสดงไว้ ในภาคผนวก ก. มี เนื อ้ เรื่ องที่ ล้ว น
เกี่ ยวข้ องกับพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาทัง้ นัน้ และได้ แนะวิธีการควบคุมตนให้ นักเรี ยนได้ ฝึก
กระทํ าพฤติกรรมที่ ดี รวมทัง้ นํ าไปปฏิบตั ิด้วย มีการให้ การบ้ านและมีการติดตามผลการปฏิบตั ิด้วย
ข้ อมูลในขันการสํ
้
ารวจแสดงความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดระหว่าง SC กับ BEH อยูแ่ ล้ ว ดังนัน้ ชุดฝึ กอบรมการ
ควบคุมตนที่เกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาโดยตรง จึงทําให้ นกั เรี ยนกลุ่มที่ได้ รับ
การฝึ กนี ้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับการฝึ กอบรมดังกล่าว
นอกจากนี ้ บุคลิกภาพของวิทยากร ลําดับขันตอนในการนํ
้
าเสนอและทํากิจกรรม รวมทัง้
อุปกรณ์ที่เตรี ยมพร้ อมไว้ อย่างดี ทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้เป็ นองค์ประกอบสําคัญเช่นกันที่ทําให้ ชดุ ฝึ กอบรมนี ้
ได้ ผลดีตามความประสงค์ อีกประการหนึ่ง สภาพของห้ องที่ใช้ เป็ นห้ องประชุมใหญ่ มีเครื่ องปรับอากาศ
ช่วยให้ กิจกรรมดําเนินไปด้ วยดีตามแผนที่ผ้ ดู ําเนินการได้ วางไว้
การฝึ กการควบคุมตนนี ้ได้ กระทําเป็ นกิจกรรมแรกสําหรับขันการทดลองในโครงการนี
้
้ จึง
อาจเป็ นสิง่ ที่ประทับใจสําหรับนักเรี ยนก็ได้
การเปรี ยบเทียบผลจากการทดลองครัง้ นี ้เป็ นสิ่งที่สอดคล้ องกับการพัฒนาพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในงานวิจยั อื่น ๆ ที่ผ่านมาแล้ ว ดังเช่น รัตนา ประเสริ ฐสม (2527) ได้ พบว่า นักเรี ยนระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการฝึ กการอดได้ รอได้ (ซึง่ เป็ นลักษณะหนึ่งของการควบคุมตน) รายงานการ
กระทําพฤติกรรมอนามัยสูงกว่านักเรี ยนที่ไม่ได้ รับการฝึ กการอดได้ รอได้ สกล เที่ยงแท้ และสุมิตตรา
เจิมพันธ์ (2546) ได้ พบว่า นักเรี ยนในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เมื่อได้ รับการฝึ ก
ลักษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตนร่วมกับเจตคติแล้ วมีพฤติกรรมระมัดระวังในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
และพฤติกรรมเคารพกฎจราจรสูงกว่า นักเรี ยนที่ ไม่ได้ รับการฝึ กดังกล่าว ส่ว นงานวิจัยของ ผจงจิ ต
อินทสุวรรณ และคณะ (2547) ที่ศึกษานิสิตระดับปริ ญญาตรี และพบนัยสําคัญที่เทอมปฏิสมั พันธ์ เมื่อ
พิจารณาตัวแปรพร้ อมกันสองตัว คือ BEH และ BINT แต่การเปรี ยบเทียบรายคูแ่ ละรายตัวแปรได้ พบว่า
ตัวแปรตาม BINT มีความแตกต่างรายคู่ที่ชดั เจน นัน่ คือ สําหรับกลุ่มควบคุม การฝึ กการควบคุมตนทํา
ให้ นิสติ มีความตังใจที
้ ่จะกระทําพฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา (BINT) สูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับการฝึ ก นี่
เป็ นความแตกต่างระหว่างกลุม่ ที่ชดั เจนและสูงกว่าคู่ใด ๆ และไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปรตาม
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ตอนที่สอง ตัวแปรตาม ATT , SCg , SCs และ YONI ซึง่ มีการวัด 2 ครัง้ (ก่อนและ
หลังการทดลอง) และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบตามแบบ repeated measures ANOVA (two between
and one within) ผลที่มีนยั สําคัญทางสถิติ คือ
ก. การวิเคราะห์ Between – Subjects Effects ได้ พบว่า ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม
ATT, SCg และ YONI แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ที่ได้ รับและไม่ได้ รับการฝึ กควบคุมตน โดยกลุม่ ที่
ได้ รับการฝึ กมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับการฝึ ก
ข. การวิเคราะห์ Within – Subjects Effects ได้ พบว่า ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตัว
แปรตาม SCg ระหว่างกลุ่มทดลอง – ควบคุม แปรไปตามเวลา (การวัดซํ ้า) กล่าวคือ ค่าเฉลี่ย SCg
หลังการทดลองของกลุม่ ทดลอง มีคา่ แตกต่าง (ตํ่ากว่า) อีก 3 กลุม่ ย่อย คือ กลุม่ ควบคุมทังที
้ ่วดั ก่อน
และหลังการทดลอง และกลุม่ ทดลองที่วดั ก่อนการทดลอง กล่าวโดยสรุป กลุม่ ทดลองเมื่อวัด SCg หลัง
การทดลองจะมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด
ผลในข้ อ ก. การที่คา่ เฉลี่ยของตัวแปรตาม ATT , SCg และ YONI มีความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มที่ได้ รับการฝึ ก – ไม่ได้ รับการฝึ กควบคุมตนนี ้ เป็ นผลที่อธิบายความแตกต่างของตัวแปร
ตาม BEH ในผลการทดลองตอนแรกได้ นัน่ คือ นักเรี ยนที่ได้ รับการฝึ กควบคุมตนมีพฤติกรรมการบริ โภค
ด้ วยปั ญญาสูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับการฝึ กควบคุมตน เนื่องจากนักเรี ยนในกลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กนี ้ได้ รับการ
พัฒนาในเรื่ องเจตคติต่อพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญา การควบคุมตนทัว่ ไปและเหตุผลในการคิด
นัน่ เอง
ผลในข้ อ ข. เป็ นสิ่งที่น่าประหลาดใจ กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนตัวแปรตาม SCg ใน
กลุม่ ทดลองเมื่อวัดหลังการทดลอง มีคา่ ตํ่าสุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับอีก 3 กลุม่ กล่าวคือ กลุม่ ควบคุมวัด
ก่อนและหลังการทดลอง และกลุม่ ทดลองเมื่อวัดก่อนการทดลอง
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาที่ปรากฏในตาราง 9 แสดงให้ เห็นถึงผลที่เป็ นไปในทิศทางที่ไม่
คาดหวังในตัวแปร ATT , SCg , SCs และ YONI ที่วดั หลังการทดลอง สําหรับตัวแปร ATT , SCs และ
YONI นันเป็
้ นผลจากความผิดปกติในกลุม่ 3 กล่าวคือ กลุม่ 3 เป็ นกลุม่ ที่ได้ รับการพัฒนาเหตุผลในการ
คิด การเปลี่ยนเจตคติ แต่ไม่ได้ รับการฝึ กควบคุมตน คะแนนของตัวแปรกลับตรงกันข้ าม นั่นคือ
คะแนนหลังการทดลองของ ATT และ YONI กลับลดลงมากพอสมควร และ SCs กลับเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ดังที่ได้ กล่าวแล้ วในบทที่ 4 ใต้ ตาราง 9 เกี่ยวกับจํานวนของนักเรี ยนที่ลดลงเนื่องจากการวัดซํ ้าซึง่ ทําให้
มีคะแนนของนักเรี ยนบางคนไม่ครบ จึงเหลือจํานวนนักเรี ยนน้ อยกว่ากลุม่ ย่อยอื่น ๆ ข้ อมูลนี ้จึงอาจไม่
แทนภาพที่แท้ จริ งได้ อีกประการหนึ่ง การทํากิจกรรมฝึ กอบรมเหตุผลในการคิดและการเปลี่ยนเจตคติ
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สําหรับตัวแปร SCg ซึง่ เกี่ยวข้ องกับผลในข้ อ ข. มีผลที่ไม่คาดหวังในตาราง 9 เช่นเดียวกัน
นัน่ คือ กลุ่ม 1 ซึ่งได้ รับการฝึ กอบรมทัง้ 3 เรื่ อง คือ การฝึ กอบรมเหตุผลในการคิด การเปลี่ยนเจตคติ
และการควบคุมตน แต่นกั เรี ยนเหล่านี ้กลับมีคะแนนเฉลี่ย SCg
ลดลง เมื่อวัดหลังการทดลอง
(คะแนน ATT เพิ่มขึ ้น คะแนน YONI เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยมาก) ในกลุม่ นี ้มีนกั เรี ยนชาย 8 คน หญิง 2 คน
และคะแนนของนักเรี ยนชายลดลงอย่างมากหลังการทดลอง ส่วนนักเรี ยนหญิงมีคะแนนลดลงไม่มาก
ข้ อ สัง เกตประการหนึ่ ง คื อ การมี กิ จ กรรมหลายเรื่ อ งในเวลาจํ า กัด ทํ า ให้ นัก เรี ย นเกิ ด
ความเครี ยด การทดลองนี ้ทําในวันหยุด ดังนันนั
้ กเรี ยนอาจมีความกดดันในการมาร่ วมกิจกรรมครัง้ นี ้
แทนที่ จะได้ ไปเที่ ยวเล่นพักผ่อนหย่อนใจและแสวงหาสิ่ง บันเทิ งตามผลการสํารวจของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)
ผลนี ้เมื่อเทียบกับผลการวิจยั ในโครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาที่ศกึ ษากับ
นิสิตระดับปริ ญญาตรี (ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ. 2547) มีแนวโน้ มที่น่าจะสรุ ปได้ ว่า การมี
กิจกรรมมากหลายเรื่ องไม่แน่ว่าจะให้ ผลดีเสมอไป การมีกิจกรรมน้ อย ไม่อดั แน่น และวางแผนอย่างดี
นักเรี ยนจะสามารถรับรู้ เนื ้อหาสาระได้ และบรรยากาศในการฝึ กอบรมน่าจะผ่อนคลายกว่า อย่างไรก็ดี
การติดตามผลในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ เป็ นสิง่ ที่จําเป็ นเพื่อการคงอยูข่ องผลการฝึ กอบรม
กลุ่มย่อย 3 เป็ นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็ นกลุ่มทดลอง กลุ่มนี ้ได้ รับการฝึ กอบรมเหตุผลในการคิด
และการเปลี่ยนเจตคติ แต่ไม่ได้ รับการฝึ กการควบคุมตน กลุม่ นี ้มีคา่ เฉลี่ย SCg ลดลงหลังการทดลอง
เช่นกันแต่เป็ นปริ มาณไม่มาก (ดูตาราง 9 ) กลุม่ 3 นี ้เหลือนักเรี ยนเพียง 6 คน หลังจากตัดนักเรี ยนที่มี
คะแนนวัดซํ ้าไม่สมบูรณ์ออกไป นักเรี ยน 6 คนนี ้เป็ นหญิง 4 คนและชาย 2 คน ดังนันค่
้ าเฉลี่ยในกลุม่ นี ้
จึงมีอิทธิพลของนักเรี ยนหญิงมากกว่านักเรี ยนชาย
ส่วนกลุ่มควบคุมประกอบด้ วยกลุ่มย่อย 2 และ 4 กลุ่มย่อยทังสองนี
้
้ได้ รับกิจกรรมสําหรับ
กลุ่มควบคุม นัน่ คือ การตกแต่งภาพและการทําสร้ อยคริ สตัล แต่ไม่ได้ รับการฝึ กเหตุผลในการคิดและ
การเปลี่ยนเจตคติ สําหรับการฝึ กการควบคุมตนนัน้ กลุ่ม 2 ได้ รับแต่กลุ่ม 4 ไม่ได้ รับ ผลที่แสดงใน
ตาราง 9 เป็ นไปในทิศทางที่สมเหตุสมผล นัน่ คือ กลุม่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย SCg เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ส่วน
กลุม่ 4 มีคะแนนลดลงเล็กน้ อยหลังการทดลอง ดังนันกลุ
้ ม่ ควบคุมนี ้ (กลุม่ ย่อย 2 และกลุม่ ย่อย 4) จึง
มีคะแนนเฉลี่ย SCg ประมาณคงเดิม (ดูภาพ 6 ก. ประกอบ)
ผลจากการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งปริ มาณที่ กล่าวมาแล้ วเป็ นภาพหลักของการวิจัยซึ่งยังคง
ต้ องการงานวิจยั อื่นๆ มายืนยันต่อไป อย่างไรก็ดียงั มีผลเชิงบรรยายที่รวบรวมจากการเขียนบันทึกของ
นักเรี ยนและจากการสังเกตของผู้ช่วยผู้วิจยั ซึง่ ทําหน้ าที่ประสานงานตลอดการฝึ กอบรมทังกลุ
้ ่มทดลอง

85

ข้ อเสนอแนะ
ผลจากการดํ า เนิ น โครงการวิ จัย นี ก้ ่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ ความเข้ าใจที่ ส ามารถนํ า มาเป็ น
ข้ อเสนอแนะต่อการปฏิบตั แิ ละการวิจยั ในอนาคต ดังนี ้
1. การควบคุมตนมีความสัมพันธ์ และสามารถทํานายพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาที่
สําคัญที่สดุ ในกลุม่ รวม ดังนันผู
้ ้ ปกครอง ครูและผู้เกี่ยวข้ องควรพยายามหาวิธีในการพัฒนาเด็กให้ ร้ ู จกั
ควบคุมตนเอง แทนที่จะถูกควบคุมจากภายนอก
2. ประสบการณ์จากครอบครัว สามารถทํานายพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาได้ ดีที่สดุ
ในกลุม่ นักเรี ยนหญิง ผลนี ้น่าจะชี ้ช่องทางที่น่าพอใจให้ ผ้ ปู กครองว่าควรใกล้ ชิดลูกและแนะนําลูกให้ เกิด
พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาในวัยเยาว์
3. โรงเรี ยนควรริ เริ่ มโครงการที่ให้ นักเรี ยนจัดกิจกรรมประหยัด การนําสิ่งของมาใช้ ใหม่
การดัดแปลงของใช้ เป็ นต้ น เพื่อให้ มีความเคยชินกับพฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา
4. การวางแผนการฝึ กอบรมในช่วงการทดลอง นอกจากต้ องระมัดระวังเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจกรรมได้ อย่างต่อเนื่องแล้ ว สภาพของสถานที่ที่ใช้ ก็เป็ นสิ่งที่สําคัญ สิ่งเหล่านี ้เป็ นปั จจัยรบกวนผล
การทดลองด้ วยเช่นกัน
5. น่าจะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาในวันปกติที่มีการเรี ยนการ
สอน โดยอาจเสริ มอยู่ในบางวิชาที่เหมาะสมเพื่อให้ เกิดการพัฒนาพฤติกรรมที่เด่นชัดยิ่งขึ ้นและมีความ
ยัง่ ยืน นอกจากนี ้ยังขจัดปั ญหาที่นกั เรี ยนต้ องมาร่วมกิจกรรมในวันหยุดด้ วย
6. ควรมีการวิจยั เชิงสํารวจและพัฒนาพฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปั ญญาในสถานการณ์และ
กลุม่ เยาวชนอื่นๆ อีก เนื่องจากพฤติกรรมนี ้เป็ นสิง่ ที่สําคัญมากในปั จจุบนั ที่เป็ นยุคของบริ โภคนิยม
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ภาคผนวก ก
ชุดฝึ กการควบคุมตน
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ภาคผนวก ข
ชุดฝึ กการเปลี่ยนเจตคติ
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กิจกรรมฝึ กอบรมเจตคติต่อการบริโภคด้ วยปั ญญา
1.กิจกรรม “นํา้ สะอาด”
ขัน้ ตอนกิจกรรม
1. แบ่งนักเรียนเป็ น 4 กลุม่ กลุม่ ละ 7-8 คน
2. แจกภาพนํ ้าดืม่ ประเภทต่างๆ ทังที
้ ่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ พร้ อมใบงานและแบบบันทึก
ผลการอภิปรายกลุม่
3. ให้ แต่ละกลุม่ อภิปรายตามประเด็นในใบงานโดยใช้ เวลาประมาณ 20 นาที
4. แต่ละกลุม่ ส่งตัวแทนมานําเสนอผลการอภิปรายของกลุม่
5. วิทยากรสรุป
2. กิจกรรม “กินอย่ างไรร่ างกายจะเป็ นสุข”
ขัน้ ตอนกิจกรรม
1. แบ่งนักเรียนเป็ น 4 กลุม่ กลุม่ ละ 7-8 คน
2. แจกภาพอาหารประเภทต่างๆ ทังที
้ ่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ พร้ อมใบงานและแบบ
บันทึกผลการอภิปรายกลุม่
3. ให้ แต่ละกลุม่ อภิปรายตามประเด็นในใบงานโดยใช้ เวลาประมาณ 20 นาที
4. แต่ละกลุม่ ส่งตัวแทนมานําเสนอผลการอภิปรายของกลุม่
5. วิทยากรสรุป
3. กิจกรรม “ร่ วมด้ วยช่ วยคิด”(การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า)
ขัน้ ตอนกิจกรรม
1. แบ่งนักเรียนเป็ น 4 กลุม่ กลุม่ ละ 7-8 คน
2. แจกเนื ้อเรื่ องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าพร้ อมใบงานและแบบบันทึกผลการอภิปราย
กลุม่
3. ให้ แต่ละกลุม่ แสดงบทบาทสมมติตามเนื ้อเรื่ องที่ได้ รับกลุม่ ละ 1 เรื่ องในใบงานโดยใช้ เวลา
ประมาณกลุม่ ละ 10 นาที
4. หลังจากแสดงบทบาทสมมติจบ ให้ แต่ละกลุม่ อภิปรายร่วมกันในใบงานท้ ายเรื่ องของกลุม่
5. แต่ละกลุม่ ส่งตัวแทนมานําเสนอผลการอภิปรายของกลุม่
6. วิทยากรสรุป
รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมดังเอกสารแนบ
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กิจกรรมที่ 1 “นํา้ สะอาด”
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถเลือกบริ โภคนํ ้าดืม่ ประเภทต่าง ๆ ได้ โดยตระหนักถึงประโยชน์
และโทษของนํ ้าดื่มเหล่านัน้
แนวความคิด
การที่นกั เรี ยนได้ มีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ในการทํากิจกรรม จะเกิดการชักจูงตนเองให้ เปลี่ยนเจต
คติ โดยการตระหนักถึงประโยชน์ และโทษของการเลือกบริ โภคสิ่งต่าง ๆ และสามารถแสดงความรู้ สึก
พอใจหรื อไม่พอใจ รวมทัง้ มีความพร้ อมที่จะแสดงพฤติกรรมการเลือกบริ โภคสิ่งต่าง ๆ ได้ จากการ
แนะนําของผู้ร้ ูและตระหนักด้ วยตนเองของนักเรี ยน
เวลาที่ใช้ 90 นาที
สื่อที่ใช้
้ ่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์
1. ภาพนํ ้าประเภทต่าง ๆ ทังที
2. แบบบันทึกผลการทํางานกลุม่
ขัน้ กิจกรรม
ขัน้ นํา (10 นาที)
- วิทยากรซักถามนักเรี ยนว่านํ ้ามีประโยชน์อย่างไร เมื่อต้ องการดื่มนํ ้า นักเรี ยนเลือก
ดื่มอะไรและเพราะเหตุใดจึงเลือกดื่มนํ ้าประเภทนัน้
ขัน้ กิจกรรม (20 นาที)
- แบ่งนักเรี ยนเป็ น 4 กลุม่ กลุม่ ละ 7-8 คน
- แจกภาพนํ ้าดื่มประเภทต่างๆ ทังที
้ ่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ พร้ อมใบ
งานและแบบบันทึกผลการอภิปรายกลุม่
- ให้ แต่ละกลุม่ อภิปรายตามประเด็นในใบงานโดยใช้ เวลาประมาณ 20 นาที
- แต่ละกลุม่ ส่งตัวแทนมานําเสนอผลการอภิปรายของกลุม่
ขัน้ สรุ ปและอภิปรายผล (20 นาที)
- วิทยากรสรุปและอภิปรายผลร่วมกัน
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ใบงาน
1. เลือกประธานและเลขานุการกลุม่
2. ตังชื
้ ่อกลุม่
3. กลุม่ พิจารณาภาพนํ ้าดื่มและร่วมอภิปรายในหัวข้ อที่ตงไว้
ั ้ พร้ อมทัง้
เลขานุการกลุม่ บันทึกผลการอภิปรายกลุม่
ประโยชน์ของนํ ้าดื่ม
ข้ อดีและข้ อเสียของนํ ้าดื่มประเภทต่าง ๆ
คุณค่า-ประโยชน์ของนํ ้าดื่ม
4. ส่งตัวแทนรายงานผลหน้ าห้ องเรี ยน
5. ให้ เวลาอภิปราย 10 นาที
แบบบันทึกผลการอภิปรายกลุ่ม
ชื่อกลุม่ .........................................................................
รายชื่อสมาชิกกลุม่
1......................................................................
2......................................................................
3......................................................................
4......................................................................
5......................................................................
บันทึกผลการอภิปรายกลุม่
1. ประโยชน์ของนํ ้าดื่ม.......................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. ข้ อดี-ข้ อเสีย...................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. คุณค่า - ประโยชน์ของนํ ้าดื่ม..........................................................................................
.....................................................................................................................................................
4. หลักการเลือกนํ ้าดื่ม.......................................................................................................
.....................................................................................................................................................
5. ข้ อคิดจากการทํากิจกรรม...............................................................................................
.....................................................................................................................................................
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กิจกรรมที่ 2 “กินอย่ างไรร่ างกายจะเป็ นสุข”
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถเลือกบริ โภคอาหารประเภทต่าง ๆ ได้ โดยตระหนักถึงประโยชน์
และโทษของอาหารเหล่านัน้
แนวความคิด
การที่นกั เรี ยนได้ มีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ในการทํากิจกรรม จะเกิดการชักจูงตนเองให้ เปลี่ยนเจต
คติ โดยการตระหนักถึงประโยชน์ และโทษของการเลือกบริ โภคสิ่งต่าง ๆ และสามารถแสดงความรู้ สึก
พอใจหรื อไม่พอใจ รวมทัง้ มีความพร้ อมที่จะแสดงพฤติกรรมการเลือกบริ โภคสิ่งต่าง ๆ ได้ จากการ
แนะนําของผู้ร้ ูและตระหนักด้ วยตนเองของนักเรี ยน
เวลาที่ใช้ 60 นาที
สื่อที่ใช้
1. ภาพอาหารประเภทต่าง ๆ ทังที
้ ่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์
2. แบบบันทึกผลการทํางานกลุม่
ขัน้ กิจกรรม
ขัน้ นํา (10 นาที)
- วิทยากรซักถามนักเรี ยนว่า เมื่อต้ องการรับประทานอาหาร นักเรี ยนเลือก
รับประทานอะไร และเพราะเหตุใดจึงเลือกอาหารประเภทนัน้
ขัน้ กิจกรรม (20 นาที)
- แบ่งนักเรี ยนเป็ น 4 กลุม่ กลุม่ ละ 7-8 คน
- แจกภาพอาหารประเภทต่างๆ ทังที
้ ่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ พร้ อมใบ
งานและแบบบันทึกผลการอภิปรายกลุม่
- ให้ แต่ละกลุม่ อภิปรายตามประเด็นในใบงานโดยใช้ เวลาประมาณ 20 นาที
- แต่ละกลุม่ ส่งตัวแทนมานําเสนอผลการอภิปรายของกลุม่
ขัน้ สรุ ปและอภิปรายผล (20 นาที)
- วิทยากรสรุปและอภิปรายผลร่วมกัน
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ใบงาน
1. เลือกประธานและเลขานุการกลุม่
้ ่อกลุม่
2. ตังชื
ั ้ พร้ อมทัง้
3. กลุม่ พิจารณาภาพอาหารและร่วมอภิปรายในหัวข้ อที่ตงไว้
เลขานุการกลุม่ บันทึกผลการอภิปรายกลุม่
3.1 ส่วนประกอบของอาหาร
3.2 คุณค่าและประโยชน์ของอาหาร
3.3 อาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์
4. ส่งตัวแทนรายงานผลหน้ าห้ องเรี ยน
5. ให้ เวลาอภิปราย 10 นาที
แบบบันทึกผลการอภิปรายกลุ่ม
ชื่อกลุม่ .........................................................................
รายชื่อสมาชิกกลุม่
1......................................................................
2......................................................................
3......................................................................
4......................................................................
5......................................................................
บันทึกผลการอภิปรายกลุ่ม
1. ส่วนประกอบของอาหาร.................................................................................................
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กิจกรรมที่ 3 “ร่ วมด้ วยช่ วยคิด”(การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างความพร้ อมให้ นกั เรี ยนรู้จกั วิธีการใช้ ไฟฟ้าและการประหยัดไฟฟ้าอย่าง
เหมาะสม
2. เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ แสดงบทบาทที่สอดคล้ องกับเจตคติที่ดีตอ่ การประหยัดไฟฟ้า
แนวความคิด
การที่นกั เรี ยนได้ มีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ในการทํากิจกรรม จะเกิดการชักจูงตนเองให้ เปลี่ยนเจต
คติ และการแสดงบทบาทร่ ว มกับ ผู้อื่ น จะทํ า ให้ ก ลุ่ม มี อิ ท ธิ พ ลที่ จ ะเปลี่ ย นเจตคติ ไ ด้ อี ก ทางหนึ่ ง
นอกจากนี ้ยังทําให้ เกิดความสอดคล้ องระหว่างเจตคติ การพูด และการกระทํา ทําให้ เจตคตินนมั
ั ้ น่ คง
ยิ่งขึ ้น ผู้แสดงจะปฏิเสธเจตคติของตนได้ ยาก เพราะได้ เปิ ดเผยให้ ผ้ อู ื่นรู้ แล้ ว โดยมีการให้ คําชมแก่
นักเรี ยนที่แสดงพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ตามที่คาดหวัง
เวลาที่ใช้ 90 นาที
สื่อที่ใช้
เค้ าโครงเรื่ องที่แสดงถึงการประหยัดไฟฟ้า 4 เรื่ อง
ขัน้ กิจกรรม
ขัน้ นํา
- วิทยากรซักถามนักเรี ยนว่าจะช่วยกันประหยัดไฟฟ้าและใช้ ไฟฟ้าให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดได้ อย่างไร
ขัน้ กิจกรรม
- แบ่งกลุม่ 4 กลุม่ กลุม่ ละ 7 – 8 คน
- แจกเอกสารบทบาทสมมติให้ นกั เรี ยนกลุ่มละ 1 เรื่ อง ให้ นกั เรี ยนแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้ แสดงสมจริ ง และเป็ นธรรมชาติมากที่สดุ
- ให้ นกั เรี ยนแสดงครัง้ ละ 1 กลุม่ กลุม่ ละ 5 – 8 นาที
- เมื่อแต่ละกลุม่ แสดงเสร็จ ให้ นกั เรี ยนร่วมกันอภิปรายว่า เพราะอะไรตัวเอก
ของแต่ละเรื่ องจึงเกิดมีการเปลี่ยนความคิดไปสู่การประหยัดไฟฟ้า เช่น ทําไมบัวจึงสํานึกถึงคุณค่า
ของไฟฟ้า
- วิทยากรให้ นกั เรี ยนในกลุม่ กล่าวคําชักชวนเพื่อน ๆ ให้ มีสว่ นร่วมในการ
ประหยัดไฟฟ้า หรื อมีวธิ ีใดบ้ างที่ช่วยในการประหยัดไฟฟ้า
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ขัน้ สรุ ปและอภิปรายผล
- วิทยากรให้ นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ตา่ ง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่ อง
1. เมื่อไม่ มีไฟฟ้า
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทุกบ้ านมีไฟฟ้าใช้ เพื่อน ๆ ลองคิดดูซวิ า่ ถ้ า
ในเช้ าวันหนึง่ ไฟฟ้าที่บ้านของเพื่อน ๆ ดับไป จะเกิดอะไรขึ ้น และเพื่อน ๆ จะเป็ นอย่างไร
บัว กํ า ลังพิม พ์รายงานอย่างรี บ เร่ ง ด้ ว ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ เ พื่อจะส่งอาจารย์พ รุ่ ง นี ้ สักครู่
ไฟดับ ไม่สามารถพิมพ์รายงานต่อไปได้ เธอได้ ถามนุกซึง่ เป็ นน้ องสาวว่า “ทําไมไฟดับ ใครแกล้ งปิ ด
ไฟหรื อเปล่า” ซึง่ นุกก็ไม่ร้ ู เหมือนกันเพราะกําลังดูโทรทัศน์อยู่ ขณะนันชายซึ
้
ง่ เป็ นน้ องคนเล็กก็เดิน
โวยวายออกจากห้ องนอนว่า กําลังเปิ ด CD ลองเพลงแผ่นใหม่อยู่ดี ๆ ไฟก็ดบั ส่วนคุณแม่ก็บอกว่า
สงสัยจะอดกินข้ าวกันแน่เลย เพราะนี่ยงั หุงข้ าวด้ วยหม้ อหุงข้ าวไฟฟ้าแล้ วก็ยงั ไม่สกุ เลย
พ่อสงสัยว่าทําไมไฟฟ้าจึงดับบ่อย ๆ จึงพาครอบครัวไปถามเจ้ าหน้ าที่ไฟฟ้า ซึ่งเจ้ าหน้ าที่
ไฟฟ้าบอกว่า ได้ ประกาศเตือนแล้ วว่าช่วงนี ้จะมีการปิ ดไฟฟ้าเวียนไปตามที่ต่าง ๆ เนื่องจากช่วงนี ้เรา
ต้ องซื ้อไฟฟ้าจากต่างประเทศค่อนข้ างมากและมีราคาแพง ขอให้ ใช้ ไฟอย่างประหยัด ซึง่ ถ้ าใช้ ไฟอย่าง
สิ ้นเปลือง เช่น เปิ ดโทรทัศน์ทิ ้งไว้ อย่างไม่ได้ ต้องการดูแค่วนั ละ 1 ชัว่ โมง พร้ อมกันทัว่ ประเทศ 1
ล้ านเครื่ อง ก็ จะสิน้ เปลืองค่าไฟเดื อนละ 8.25 ล้ านบาทแล้ ว ทุกคนต้ องช่วยกันประหยัดหน่อย
ไม่เช่นนันเราจะไม่
้
มีไฟฟ้าใช้ ตลอดไป
เมื่อทุกคนกลับมาบ้ านก็ตอ่ ว่ากันเรื่ องใครใช้ ไฟไม่ประหยัด บัวก็โทษนุกว่าชอบเปิ ดโทรทัศน์ทิ ้ง
ไว้ ไม่คอ่ ยจะดู นุกก็โทษบัวว่าชอบเปิ ดคอมพิวเตอร์ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ และชอบเปิ ดแอร์ ทิ ้งไว้ ส่วน
ชายก็ชอบเปิ ดเพลงดัง ๆ ทังเปลื
้ องไฟทังหนวกหู
้
ซึง่ ชายก็เถียงว่าตนไม่ได้ ใช้ ไฟฟ้าไม่ประหยัดคนเดียว
ทุกคนมีส่วนร่ วมด้ วยกันทังสิ
้ ้น ทําให้ คณ
ุ แม่ห้ามว่า ทุกคนไม่ต้องโทษกัน คราวนี ้รู้ แล้ วซิ เวลาไม่มี
ไฟฟ้าใช้ จะเดือดร้ อนอย่างไร ดังนันทุ
้ กคนต้ องช่วยกันประหยัด ซึง่ บัวกับน้ อง ๆ ก็บอกแม่ว่า รู้ แล้ วค่ะ
(ครับ) ต่อไปนี ้เราจะช่วยกันประหยัดไฟฟ้า จะได้ มีไฟฟ้าไว้ ใช้ นาน ๆ
ใบงาน
ให้ นกั เรี ยนช่วยกันคิดว่า
1.
2.
3.

“ไฟฟ้า” มีประโยชน์อย่างไรกับครอบครัวของบัว และนักเรี ยนคิดว่ามี
ประโยชน์อะไรเพิ่มเติม
นักเรี ยนรู้สกึ อย่างไรถ้ าวันหนึง่ ไม่มีไฟฟ้าใช้
ถ้ านักเรี ยนเป็ นบัว นักเรี ยนจะประหยัดไฟฟ้าด้ วยวิธีใดบ้ าง หรื อใช้ ไฟฟ้าให้
เกิดประโยชน์สงู สุดได้ อย่างไร
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2. ไฟแห่ งชีวิต
ดาวมาจากครอบครัวที่รํ่ารวย มีอปุ กรณ์อํานวยความสะดวกสบายมากมาย เช่น เตารี ด
หม้ อหุงข้ าวไฟฟ้า เครื่ องปรับอากาศ ตู้เย็น โทรทัศน์ เกม play station คาราโอเกะ คอมพิวเตอร์
ซึง่ สิง่ อํานวยความสะดวกนี ้เอง ทําให้ ดาวใช้ ไฟฟ้าอย่างไม่ประหยัด ดาวชอบเล่นเกมในคอมพิวเตอร์
บ้ าง เล่นเกม play station บ้ าง ชอบเปิ ดเพลงดัง ๆ และเปิ ดโทรทัศน์ทิ ้งไว้ โดยที่ไม่สนใจดู ซึง่ ก็ไม่
เคยมีใครว่าดาวเลย เนื่องจากพ่อกับแม่ต้องทํางานนอกบ้ านทุกวัน อีกทังดาวยั
้
งเป็ นลูกสาวคนเดียว
ของครอบครัว
ดาวมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่ อ เดือน ช่วงปิ ดเทอมเดือนต้ องไปเยี่ยมคุณยายที่อําเภอหนึ่งใน
จังหวัดกาญจนบุรีทุกครั ง้ ครั ง้ นี ก้ ็ เช่นกัน ในครัง้ นีเ้ ดือนได้ ชวนดาวไปด้ วย ซึ่งพ่อกับแม่ของดาวก็
อนุญาตเนื่องจากสองครอบครัวก็สนิทกัน
เมื่อไปถึงคุณยายให้ การต้ อนรับดาวเป็ นอย่างดี คุณยายของเดือนใจดีมาก เล่าประวัติเรื่ อง
นันเรื
้ ่ องนี ้ให้ ฟัง กับข้ าวบ้ านคุณยายก็อร่อย แต่ ! เอ๊ ะ ! ทําไมบ้ านคุณยายถึงใช้ ไม้ ฟืนมาหุงข้ าวล่ะ
ไม่มีไมโครเวฟหรื อไงกัน ดวงสงสัยแต่ไม่กล้ าซักถาม พอตกกลางคืน ไฟก็ไม่มี มืดไปหมด ร้ อนก็ร้อน
แอร์ ก็ไม่มี ทําไมบ้ านคุณยายจึงเป็ นแบบนี ้ ต้ องจุดเทียนกัน ดาวอดใจไม่ไหวแล้ ว ถามคุณยายขึ ้น
ซึ่งคุณยายยิ ้มแบบใจดี ตอบดาวว่า ตอนนี ้ก็ดีกว่าเมื่อก่อนมากแล้ วนะหลาน เมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้
เลย มาช่วงหลังนี ้มีการปั่ นไฟใช้ กนั ซึง่ ต้ องใช้ นํ ้ามันจึงต้ องประหยัด พอ 2 ทุ่มก็ต้องปิ ดเพื่อประหยัด
ไฟจะได้ มีไฟไว้ ใช้ นาน ๆ ยิ่งบ้ านเรานํ ้ามันก็ต้องซื ้อจากต่างประเทศซึง่ ก็มีราคาสูงมาก และเมื่อนํ ้ามัน
ร่ อยหลอลงเรื่ อย ๆ ก็จะยิ่งแพงขึ ้นเรื่ อย ๆ จนเราซื ้อไม่ไหว เมื่อถึงตอนนันไม่
้ ว่าที่ไหนก็จะไม่มีไฟฟ้าใช้
ทุกที่ก็จะต้ องลําบากเหมือนกันหมด
ดาวจึงบอกกับคุณยายว่า เธอรู้ สกึ นึกถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของไฟฟ้ามากขึ ้น และเมื่อ
กลับไปบ้ าน เธอจะใช้ ไฟอย่างประหยัด และจะบอกเพื่อน ๆ ให้ ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าด้ วย

ใบงาน
ให้ นกั เรี ยนช่วยกันคิดว่า
1. เพราะเหตุใดดาวจึงคิดว่าการประหยัดไฟฟ้าเป็ นสิง่ ดี
2. ดาวรู้สกึ อย่างไรกับการใช้ ไฟฟ้าอย่างฟุ่ มเฟื อย
3. ถ้ านักเรี ยนเป็ นเพื่อนกับดาว นักเรี ยนจะช่วยดาวทําอะไรบ้ าง เพื่อให้ มีไฟฟ้า
ไว้ ใช้ นาน ๆ
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3. รางวัลของคนประหยัด
นพเป็ นลูกคนเดียวของอินกับจัน ครอบครัวนี ้มีฐานะปานกลาง มีเงินพอกินพอใช้ แต่เมื่อนพ
เป็ นลูกคนเดียวของพ่อกับแม่ ทังสองจึ
้
งตามใจ ไม่เคยว่านพเลย นพชอบดูโทรทัศน์เมื่อเลิกเรี ยนตอน
เย็นและวันหยุด ดูโทรทัศน์ทงวั
ั ้ น พ่อจะดูเครื่ องหนึ่ง ส่วนนพก็จะดูอีกเครื่ องหนึ่ง บางครัง้ นพไปเล่น
ข้ างนอกก็ไม่ปิดโทรทัศน์ ส่วนพัดลม นพก็ชอบที่จะเปิ ดเบอร์ ที่ให้ ลมแรงที่สดุ เพราะเย็นสบายทันใจ
ตู้เย็น นพก็เปิ ด ๆ ปิ ด ๆ ทังวั
้ น หยิบนํ ้าเย็นบ้ าง ขนมบ้ าง นํ ้าแข็งบ้ าง บางครัง้ ก็ลืมปิ ดตู้เย็นบ่อย ๆ
ปลายเดือน พ่อได้ เรี ยกนพมาคุย บอกนพว่า “ใบแจ้ งหนี ้ค่าไฟฟ้าเดือนนี ้สูงมากนะนพ พ่อคิด
ว่าเราต้ องช่วยกันประหยัดไฟแล้ ว ยิ่งตอนนี ้โครงการหาร 2 ร่ วมกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ได้ จดั ทํา “โครงการประหยัดไฟกําไร 2 ต่อ” ซึง่ กติกามีว่า บ้ านใครสามารถลดจํานวน
หน่วยใช้ ไฟฟ้าได้ ตงแต่
ั ้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไป ก็จะได้ รับรางวัลเป็ นส่วนลดค่าไฟฟ้าร้ อยละ 20 ของหน่วย
ใช้ ไฟฟ้าที่ลดลงได้ ใน 1 เดือนนัน้ พ่อว่านพกับพ่อมาช่วยกันดีกว่า ถ้ าลดค่าไฟฟ้าได้ พ่อจะพาไปกิน
ไอศกรี ม แถมเก็บเงินไว้ ให้ นพ เปิ ดเทอมจะได้ มีเงินซื ้อชุดนักเรี ยนใหม่ดีไหมลูก” “ดีครับพ่อ” นพตอบ
พ่อถามนพต่อว่าจะประหยัดไฟกันอย่างไรดี นพบอกว่า “ผมจะดู T.V. วันละ 1 ชัว่ โมง แล้ วก็เปิ ดพัด
ลมแค่เบอร์ 1” พ่อบอกว่าเรายังประหยัดได้ อีก โดยพ่อกับนพมาดู T.V. รายการเดียวกันแล้ วก็เครื่ อง
เดียวกันแล้ วก็เปิ ดตู้เย็นไม่เกินคนละ 2 ครัง้ ต่อวัน ดีไหมลูก
หนึ่งเดือนผ่านไป พ่อนําใบแจ้ งหนี ้ค่าไฟฟ้ามาให้ นพดูแล้ วบอกว่า เดือนนี ้เราได้ ลดค่าไฟลง
ร้ อยละ 20 ด้ วยล่ะลูก ลดได้ ตงั ้ 50 บาท แน่ะ เอาเป็ นว่าเดือนนี ้พ่อพาลูกไปกินไอศกรี ม แล้ วเงินที่
เหลือเป็ นค่าชุดนักเรี ยนใหม่ตอนเปิ ดเทอมนะลูก นพตอบ “ดีครับ แล้ วเดือนนี ้ผมจะพยายามประหยัด
ไฟอีกนะครับ”

ใบงาน
ให้ นกั เรี ยนช่วยกันคิดว่า
1.
2.
3.
4.

เพราะเหตุใดนพจึงเห็นด้ วยกับพ่อในการดูโทรทัศน์ให้ ลดลงกว่าเดิม
นพและพ่อรู้สกึ อย่างไร เมื่อใช้ ไฟฟ้าเป็ นจํานวนมาก
นักเรี ยนจะทําอย่างไรบ้ าง เพื่อให้ มีไฟฟ้าใช้ นาน ๆ
ประโยชน์ของการประหยัดไฟฟ้ามีอะไรบ้ าง
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4. ศิลปิ นในดวงใจ
บอยเป็ นนักเรี ยนชัน้ ประถมปี ที่ 5 เป็ นเด็กขยันเรี ยน แต่ติดนิสยั ชอบอ่านหนังสือไปก็เปิ ด
เพลงฟั งไป พอดีช่วงเทศกาลวันเด็ก อาจารย์ได้ จดั กิจกรรมสนุก ๆ ให้ กบั นักเรี ยนมากมาย และได้ เชิญ
ศิษย์เก่าของโรงเรี ยนมาด้ วย หนึง่ ในจํานวนศิษย์เก่านันก็
้ มีพี่เต๋า สมชาย ศิลปิ นในดวงใจของบอยมา
ด้ วย บอยตื่นเต้ นมากเพราะอยากจะรู้จกั กับพี่เต๋ามานานแล้ ว
และแล้ ววันที่รอคอยของบอยก็มาถึง นัน่ พี่เต๋าจริ ง ๆ ด้ วย โอ้ โฮ ! เท่ห์มากเลย พี่เต๋าทักทาย
น้ อง ๆ ทุกคนด้ วยใบหน้ าที่ยิ ้มแย้ ม และบอกว่าก่อนที่พี่จะร้ องเพลงให้ ฟัง พี่อยากจะเล่าอะไรให้ น้อง ๆ
ฟั ง และช่วยพี่คิดหน่อยนะว่าเราจะช่วยประเทศเราอย่างไร พี่ได้ ข่าวมาว่าประเทศไทยเป็ นหนี ้ต่างชาติ
มากมาย ต้ องซื ้อนํ ้ามันจากต่างประเทศซึง่ มีราคาแพงมาก ซึง่ จริง ๆ แล้ วนํ ้ามันก็เป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับ
พวกเรา ทําให้ เรามีไฟฟ้าใช้ มีรถขับ แต่นํ ้ามันก็เริ่มแพงขึ ้นทุกที และเริ่ มลดน้ อยลง พี่คิดว่าเราจะทํา
อย่างไรกันดี
บอยตอบ “ประหยัดนํ ้ามันครับ”
พี่เต๋า “เก่งมาก แล้ วเราจะประหยัดอย่างไรดี”
เอ “ดูโทรทัศน์เฉพาะรายการที่นา่ สนใจ ไม่เปิ ดทิ ้งไว้ คะ่ ”
พี่เต๋า “ดีครับ มีความคิดอื่น ๆ อีกไหมครับ”
บี “รี ดเสื ้อผ้ า ครัง้ ละมาก ๆ และไม่รีดขณะเสื ้อผ้ าเปี ยกอยูค่ ะ่ ”
พี่เต๋า “ดีมากครับ มีอีกไหมครับ”
บอยคิดอยูน่ าน “เวลาอ่านหนังสือ ไม่เปิ ดเพลงฟั ง จะเปิ ดเฉพาะช่วงที่อยากฟั งจริง ๆ เท่านัน”
้
พี่เต๋า “ดีมากครับ เพราะการที่เราเปิ ดวิทยุ เฉพาะให้ เป็ นเพื่อนโดยไม่สนใจฟั ง ทําให้ เปลืองไฟโดยใช่
เหตุ พี่คิดว่าความคิดของน้ อง ๆ ทุกคนดีมากเลยครับ พี่คิดว่าน้ อง ๆ ทุกคนคงช่วยกันประหยัดไฟ
ส่วนพี่ก็จะช่วยด้ วย เราช่วยกัน บ้ านเราก็มีเงินเหลือเก็บ ประเทศก็เจริญ”
ใบงาน
ให้ นกั เรี ยนช่วยกันคิดว่า
1. ทําไมบอยจึงเห็นด้ วยกับพี่เต๋าในการประหยัดไฟฟ้า
2. บอยใช้ วิธีใดในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
3. ถ้ านักเรี ยนเป็ นบอยจะประหยัดไฟฟ้าด้ วยวิธีใดบ้ าง
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กิจกรรม แท้ หรื อเทียม (วิธีคดิ แบบเร้ าคุณธรรม และวิธีคดิ แบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม)
เวลาที่ใช้

90 นาที

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ นกั เรี ยนเข้ าใจและตระหนักในการคิดแบบเร้ าคุณธรรมและ
คิดแบบคุณค่าแท้ - คุณค่าเทียมได้

แนวคิด/หลักการ
1. การคิดแบบเร้ าคุณธรรม เป็ นการคิดเพื่อลดความต้ องการที่เกินพอดี โดยนําแหตุผลมาใช้
เพื่ อ ลดความต้ อ งการที่ เ กิ น พอดี นํ า มาคิด ในทางที่ ดี ทํ า ให้ มี เ จตคติที่ ดี ต่อ บุค คล เหตุก ารณ์ แ ละ
สิง่ แวดล้ อม เพื่อการแสดงออกของพฤติกรรมที่เหมาะสม
2. การคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม เป็ นการคิดเพื่อสามารถทําให้ มองประโยชน์ หรื อหน้ าที่
ของสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็ นจริ ง ไม่หลงยึดติดกับสิ่งที่ ปรุ งแต่งขึน้ เช่น การรั บประทานอาหาร ให้
ความสําคัญกับประโยชน์ของอาหาร หรื อความอร่อย หรูหราราคาแพง

ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม
ขัน้ นํา
1. วิทยากรสร้ างความคุ้นเคยและทําความรู้จกั กับนักเรี ยน
2. วิทยากรอธิบายความหมายและยกตัวอย่างของวิธีคดิ แบบเร้ าคุณธรรมและ
วิธีคดิ แบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม ให้ นกั เรี ยนเข้ าใจ
3. แบ่งนักเรียนเป็ น 3 กลุม่ กลุม่ ละประมาณ 5-6 คน
4. จัดให้ นงั่ รวมกลุม่ กัน ให้ ตงชื
ั ้ ่อกลุม่ และชี ้แจงกติกาในการทํากิจกรรมร่วมกัน
ขัน้ กิจกรรม
1. วิทยากรแจกบัตรงานและอธิบายถึงสิง่ ที่นกั เรี ยนจะต้ องทําให้ เข้ าใจ
2. แต่ละกลุม่ อ่านกรณีศกึ ษาที่กลุม่ ของตนได้ รับและร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบคําถาม
ตามกรณีศกึ ษาในบัตรงานที่แจกให้ โดยเขียนคําตอบลงบนกระดาษที่แจกให้
3. หลังตอบคําถาม ให้ สมาชิกในแต่ละกลุม่ กําหนดตัวแทนที่จะแสดงบทบาทสมมติ
ตามกรณีศกึ ษาที่ได้ รับจากบัตรงานและตัวแทนกลุม่ ออกมานําเสนอคําถามจากบัตรงานและคําตอบที่
กลุม่ สรุปให้ กบั กลุม่ อื่นฟั ง
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ขัน้ สรุ ป
วิทยากรและนักเรี ยนทุกคนร่วมกันอภิปรายและสรุปข้ อคิดที่ได้ จากกิจกรรม

สื่อการจัดกิจกรรม
1. กระดาษแผ่นใหญ่ให้ นกั เรี ยนเขียน
2. ปากกาสีตา่ ง ๆ เส้ นใหญ่
3. กรณีศกึ ษาที่ 1 ถึง 4

การวัดและการประเมินผล
สังเกตการมีสว่ นร่วม และการอภิปรายในแต่ละกลุม่
กรณีศึกษาที่ 1
ส้ มเจอกระเป๋ าสตางค์ตกอยูท่ ี่พื ้นห้ องนํ ้าที่โรงเรี ยนของเธอในช่วงที่เธอกําลังอยูร่ ะหว่างพัก
ทานข้ าวกลางวันเสร็ จ และเตรี ยมตัวจะเข้ าห้ องเรี ยนในช่วงบ่าย เธอเปิ ดดูในกระเป๋ าสตางค์นนพบว่
ั้
ามี
เงินอยูเ่ พียง 50 บาท และบัตร ATM อยูห่ ลายใบ เธอมองรอบๆ ขณะนันไม่
้ มีใครอยูใ่ นบริ เวณนันเลย
้
เธอจึงหยิบสตางค์จํานวน 50 บาทออกมาใส่กระเป๋ ากระโปรงของตน แต่ทนั ใดนันเพื
้ ่อนของเธอเข้ ามา
เห็นขณะที่เธอนําเงินใส่กระเป๋ ากระโปรงพอดี
และกล่าวเตือนเธอให้ นําเงินนันใส่
้ คืนในกระเป๋ าและ
นําไปให้ คณ
ุ ครู แต่เธอกลับบอกเพื่อนว่าเงินเพียง 50 บาท มีคา่ เพียงนิดเดียว คงไม่เป็ นไร เจ้ าของ
กระเป๋ าคงไม่เดือดร้ อน จากนันเธอก็
้
โยนกระเป๋ าทิ ้งลงถังขยะและเดินออกจากห้ องนํ ้าไปเพื่อไปเข้ าเรี ยน
ตามปกติ โดยไม่สนใจคําพูดของเพื่อน
คําถาม 1. นักเรี ยนคิดอย่างไรกับพฤติกรรมของส้ ม และถ้ านักเรี ยนเป็ นส้ ม นักเรี ยนจะทํา
เช่นเดียวกับส้ มหรื อไม่ เพราะเหตุใด และถ้ าไม่ จะทําอย่างไร เพราะเหตุใด
2. ยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือพฤติกรรมในกรณีศกึ ษาเป็ นวิธีการคิดที่เกี่ยวข้ องกับ
วิธีการคิดแบบเร้ าคุณธรรมหรื อวิธีการคิดแบบคุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม
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กรณีศึกษาที่ 2
อาทเป็ นเด็กนักเรี ยนที่เรี ยนไม่เก่งเอาซะเลย เขามักเพลิดเพลินและใช้ เวลาหมดไปกับการเล่น
เตร็ ดเตร่กบั เพื่อนๆ ที่ศนู ย์การค้ านอกบ้ านกับเพื่อน ถ้ าอยูท่ ี่บ้านก็จะเล่นเกม อ่านการ์ ตนู ทุกครัง้ ที่ใกล้
สอบ อาทจึงคิดที่จะเริ่ มอ่านหนังสือเตรี ยมตัวสอบ แต่ก็พบว่าอ่านไม่ทนั แล้ ว อาทจึงมักสอบตกและ
โดนคุณครูเรี ยกมาตําหนิบอ่ ยๆ ให้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเสียใหม่ อาทจึงพยายามที่หนั มาอ่าน
หนังสือเตรี ยมตัวแต่เนิ่นๆมากขึ ้น ใช้ เวลาเที่ยวเตร่นอกบ้ านและทํากิจกรรมที่ไม่จําเป็ นให้ น้อยลง เพราะ
คิดว่าถ้ าปล่อยให้ สอบตกบ่อยๆ จะไม่เกิดผลดีกบั ตนและพ่อแม่ก็จะเสียใจด้ วย
คําถาม 1. นักเรี ยนคิดอย่างไรต่อพฤติกรรมของอาท และถ้ านักเรี ยนเป็ นอาท นักเรียนจะ
คิดและกระทําเช่นเดียวกับอาทหรื อไม่ เพราะเหตุใด และถ้ าไม่ คิดเช่นไร และจะทําอย่างไร เพราะเหตุ
ใด
2. ยกตัวอย่างเหตุการณ์หรื อพฤติกรรมในกรณีศกึ ษาเป็ นวิธีการคิดที่เกี่ยวข้ อง
กับวิธีการคิดแบบเร้ าคุณธรรมหรื อวิธีการคิดแบบคุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม

กรณีศึกษาที่ 3
นิดเป็ นเด็กต่างจังหวัด พ่อแม่มีฐานะปานกลาง เธอเรี ยนเก่งมากและสอบได้ ทนุ เรี ยนต่อชัน้
มัธยมตอนปลายที่โรงเรี ยนแห่งหนึง่ ในกรุงเทพฯ ดังนันเธอจึ
้
งต้ องเดินทางเข้ ามาอยูใ่ นกรุงเทพฯกับรุ่นพี่
คนหนึง่ ซึง่ ได้ ทนุ เช่นเดียวกับเธอเมื่อปี ที่แล้ ว เพราะเธอไม่มีญาติพี่น้องที่กรุงเทพฯเลย โดยอยูก่ นั แค่ 2
คนที่หอพักไกลจากโรงเรี ยน ซึง่ ที่หอพักยังไม่มีโทรศัพท์ และซอยทางเข้ าหอค่อนข้ างเปลี่ยวและลึก เธอ
เห็นว่าควรจะมีโทรศัพท์มือถือไว้ โทรติดต่อเมื่อยามจําเป็ น เธอจึงร้ องขอโทรศัพท์จากพ่อและแม่ของเธอ
พ่อแม่ก็ตกลงซื ้อให้ เธอเพราะเห็นด้ วยกับความปลอดภัยของลูก
คําถาม 1. นักเรี ยนคิดอย่างไรกับพฤติกรรมของนิด และถ้ านักเรี ยนเป็ นนิด นักเรี ยนจะทํา
เช่นเดียวกับนิดหรื อไม่ เพราะเหตุใด และถ้ าไม่ จะทําอย่างไร เพราะเหตุใด
2. ยกตัวอย่างเหตุการณ์หรื อพฤติกรรมในกรณีศกึ ษาเป็ นวิธีการคิดที่เกี่ยวข้ องกับ
วิธีการคิดแบบเร้ าคุณธรรมหรื อวิธีการคิดแบบคุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม
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กรณีศึกษาที่ 4
กาหลงเป็ นเด็กที่เกิดในครอบครัวที่มีฐานะรํ่ ารวย แต่พอ่ และแม่ของเธอไม่เคยปลูกฝั งให้ เธอใช้
เงินที่มีอยูม่ ากมายหรื อความรํ่ ารวยที่มีอยูไ่ ปในทางฟุ่ มเฟื อยหรื อสุรุ่ยสุร่ายเลย ดังนันเธอจึ
้
งมีนิสยั ที่
เก็บออมและใช้ ของต่าง ๆ อย่างมีคณ
ุ ค่ามาโดยตลอด เธอไม่เพียงแต่ช่วยครอบครัวของเธอประหยัด
นํ ้าไฟภายในบ้ าน แต่เมื่อเธออยูท่ ี่โรงเรี ยน เธอมักจะช่วยปิ ดก๊ อกนํ ้าและไฟฟ้าที่ไม่ใช้ เพราะต้ องการ
ช่วยประหยัดให้ กบั โรงเรี ยนเช่นกัน แต่บางครัง้ เพื่อนๆ กลับมักจะล้ อการกระทําของเธอว่าเธอเป็ นคน
ขี ้เหนียวเป็ นประจํา
คําถาม 1. นักเรี ยนคิดอย่างไรกับพฤติกรรมของกาหลง และถ้ านักเรี ยนเป็ นกาหลง นักเรี ยน
จะทําเช่นเดียวกับกาหลงหรือไม่ เพราะเหตุใด และถ้ าไม่ จะทําอย่างไร เพราะเหตุใด
2. ยกตัวอย่างเหตุการณ์ หรื อพฤติกรรมในกรณีศกึ ษาเป็ นวิธีการคิดที่เกี่ยวข้ องกับ
วิธีการคิดแบบเร้ าคุณธรรมหรื อวิธีการคิดแบบคุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม

151

กิจกรรม นักสืบ (วิธีคดิ แบบคุณโทษและทางออก)
เวลาที่ใช้ 90 นาที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถแยกแยะข้ อดีและข้ อเสียจากกรณีตวั อย่างได้
2. เพื่อให้ นกั เรี ยนตระหนักถึงความสําคัญของการมองทังสองอย่
้
างได้
3. เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถหาทางออกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม

ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม
ขัน้ นํา
วิทยากรสร้ างความคุ้นเคยและทําความรู้จกั กับนักเรี ยน เริ่มต้ นด้ วยการสนทนาถึงเรื่ องราว
ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน เชื่อมโยงเข้ าสูก่ ารคิดแบบคุณโทษและทางออก และอธิบายความหมายของ
การคิดแบบคุณโทษและทางออก
ขัน้ กิจกรรม
1. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุม่ คือกลุม่ เสนอและกลุม่ ค้ าน โดยใช้ กิจกรรมการล่องเรื อใบ
เพื่อแบ่งกลุม่ นักเรี ยน
2. แต่ละกลุม่ อ่านใบงานที่แจกให้ จากนันแต่
้ ละกลุม่ กําหนดคนเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้แทน
ของกลุม่ กลุม่ ละ 4 คน
3. โต้ วาที เพื่อนําเสนอข้ อคิดเห็นของกลุม่ ตนเอง
4. ทัง้ 2 กลุม่ สรุป และหาทางออกร่วมกัน
5. ร่วมกันนําเสนอทังคุ
้ ณ โทษ และทางออก
ขัน้ สรุ ป
วิทยากรและนักเรี ยนทุกคนร่วมกันอภิปรายและสรุปข้ อคิดที่ได้ จากกิจกรรม

สื่อการจัดกิจกรรม
1. ใบงาน
2. แผ่นใส
3. ปากกา
4. กระดาษประกอบการนําเสนอ
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การวัดและการประเมินผล
1. สังเกตการมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก
2. สอบถามความพึงพอใจ ความคิดเห็น มุมมองและความรู้ที่ได้ รับจากการจัดกิจกรรมของ
สมาชิก

ใบงานที่ 1
สมชายเป็ นนักเรี ยนอายุ 14 ปี เรี ยนอยูช่ นั ้ ม. 2/1 ในช่วงเวลาปิ ดภาคเรี ยน สมชายได้ ใช้ เวลาว่างไปหา
รายได้ พิเศษ แต่สมชายยังตัดสินใจไม่ได้ ระหว่าง
1. สมัครพนักงานร้ านเล่นเกมทางอินเตอร์ เน็ต (เกมออนไลน์) ที่ร้านใกล้ บ้าน โดยมีคา่
จ้ างวันละ 180 บาท นอกจากนันเจ้
้ าของยังอนุญาตให้ เล่นเกมได้ ฟรี ในกรณีที่ไม่มีลกู ค้ ามารับบริการ
2. สมัครเป็ นพนักงานขายหนังสือ ตามป้ายประกาศรับสมัครงานที่ตดิ ไว้ ที่โรงเรี ยน โดย
ให้ ไปขายหนังสือตามร้ านขายหนังสือในห้ างสรรพสินค้ า และมีรายได้ วนั ละ 250 บาท
หากท่านเป็ นสมชายท่านจะเลือกทํางานที่ไหน (โดยแต่ละทีมจะต้ องเลือก 1. หรื อ 2.) หลังจากนันให้
้ นํา
ประเด็นจากโจทย์ เป็ นหัวข้ อในการโต้ วาที
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กิจกรรม สืบหาสาเหตุของความอ้ วน (นํ ้าหนักเกินในเด็กวัยรุ่น)
(วิธีคดิ แบบสืบสาวเหตุปัจจัย และวิธีคดิ แบบแก้ ปัญหา)

เวลาที่ใช้ 90 นาที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ นกั เรียนสามารถคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยหาสาเหตุและต้ นตอของปั ญหา โดย
นักเรี ยนสามารถบอกได้ วา่ ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นมีสาเหตุจากอะไรบ้ าง
2. เพื่อให้ นกั เรียนสามารถบอกได้ วา่ สาเหตุที่สําคัญของปั ญหาที่เกิดนันคื
้ อสาเหตุใด และ
คิดหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นว่าจะมีวธิ ีการในการแก้ ไขปั ญหาอย่างไร

แนวคิด/หลักการ
1. การคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย เป็ นการพิจารณาปั ญหาที่เกิดขึ ้นและคิดสืบค้ นเพื่อ
ตรวจสอบดูวา่ มีปัจจัยอะไรบ้ างที่เป็ นสาเหตุหรื อเกี่ยวข้ องกับปั ญหานัน้ ๆ
2. การคิดแบบแก้ ปัญหา เป็ นการศึกษาดูวา่ ผลหรื อปั ญหานันจริ
้ ง ๆ แล้ วมีอะไรเป็ นต้ นเหตุ
ที่สําคัญ เมื่อเข้ าใจปั ญหาแล้ วจะได้ หาวิธีการปฏิบตั เิ พื่อแก้ ไขตรงประเด็นสาเหตุของปั ญหา ทังนี
้ ้เพื่อ
กระทําให้ ปัญหานันยุ
้ ตลิ ง

ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม
ขัน้ นํา
เริ่ มต้ นที่การสนทนากันถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่ใกล้ ตวั ของนักเรี ยนว่าในปั จจุบนั มีปัญหาอะไรที่
พวกเขาได้ เผชิญอยู่ แล้ วมีการแก้ ปัญหากันอย่างไรบ้ าง จากนันจึ
้ งโยงเข้ าสูป่ ระเด็นหลักซึง่ เกี่ยวข้ องกับ
ความสวยความงาม และสุขภาพ คือ เรื่ องนํ ้าหนักเกินในเด็กวัยรุ่นปั จจุบนั
ขัน้ กิจกรรม
1. ให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุม่ แล้ วให้ แต่ละกลุม่ ลองคิดว่าปั ญหานํ ้าหนักเกินในเด็กวัยรุ่นปั จจุบนั
เกิดมาจากสาเหตุใดบ้ าง ให้ เวลาคิด 5 นาที
2. นักเรี ยนกับวิทยากรร่วมกันอภิปรายขันตอนของการคิ
้
ด
2.1 อะไรคือปั ญหา คําตอบคือ ความอ้ วน และสุขภาพที่ไม่ดี
2.2 ทําไมถึงเกิดความอ้ วน และสุขภาพที่ไม่ดี คําตอบของแต่ละกลุม่ จะถูกนําขึ ้นมา
เสนอ เช่น
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- ไม่ระงับความอยาก เวลาเห็นอะไรที่อยากรับประทานก็จะต้ องรับประทาน
- ไม่ได้ คดิ ก่อนรับประทานอาหารว่าสิง่ ที่รับประทานเข้ าไปนันมี
้ คณ
ุ ค่ากับร่างกาย
หรื อไม่
- นิยมรับประทานอาหารฟาสต์ฟ้ ดู
2.3 ให้ นกั เรี ยนพิจารณาปั จจัยในข้ อ 2.2 ว่าปั จจัยหรื อสาเหตุเหล่านี ้เกิดจากปั ญหา
เดียวกันก็จริ ง แต่สาเหตุของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การแก้ ปัญหาของแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกัน ดังนัน้
ในการแก้ ปัญหาให้ ตรงจุดตรงประเด็นต้ องมาพิจารณาว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้ จริงแล้ วเลือกแก้ ไขให้ ตรง
ประเด็น เช่น
ปั ญหา คือ ไม่ระงับความอยาก เวลาเห็นอะไรที่อยากรับประทานก็จะต้ องรับประทาน
วิธีแก้ คือ พยายามระงับความอยาก
ปั ญหาที่ตามมา คือ ทําอย่างไรจึงจะระงับความอยากได้
วิธีแก้ คือ
1. พยายามไม่คดิ ถึงอาหารที่อยากรับประทาน เมื่อนึกถึงเมื่อใดก็ตดั ออกไปจาก
ความคิด ไปคิดถึงเรื่ องอื่น ๆ
2. พิจารณาว่าอาหารนันมี
้ คณ
ุ ค่าแท้ หรื อคุณค่าเทียม (ตามหลักการแก้ เรื่ อง
คุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม)
3. พิจารณาว่าอาหารนันมี
้ ประโยชน์ หรือมีโทษต่อร่างกายอย่างไร แล้ วตัดสินใจ
เลือกดูวา่ ควรจะรับประทานดีหรื อไม่ (ประมาณ 30 นาที)
3. ให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุม่ คิดถึงปั ญหาอื่น ๆ โดยให้ หวั หน้ ากลุม่ จับฉลากว่าจะได้ หวั ข้ อใด ซึง่
หัวข้ อประกอบด้ วย การมาโรงเรี ยนไม่ทนั ทําไมขยะในโรงเรี ยนจึงเยอะ การลักขโมย เข้ ากับเพื่อนไม่ได้
การลอกข้ อสอบ ปั ญหาการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ให้ แต่ละกลุม่ คิดสืบสาวเหตุปัจจัยและคิดแก้ ปัญหา
ลงในกระดาษที่แจกให้ แล้ วนําเสนอหน้ าชัน้ (ประมาณ 30 นาที)
ขัน้ สรุ ป
วิทยากร และนักเรี ยนร่วมกันสรุปว่าการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยคืออะไร และการคิดแบบ
แก้ ปัญหาคืออะไร การคิดทัง้ 2 แบบนี ้จะมีประโยชน์ตอ่ พวกเขาอย่างไร คนเราทําอะไรโดยไม่ต้องคิดได้
ไหม แต่การคิดมีทงคิ
ั ้ ดในทางดี และคิดในทางไม่ดี นักเรี ยนได้ ชื่อว่าเป็ นผู้ที่มีการศึกษาจึงสมควรที่จะ
คิดในทางที่ดี และต้ องควบคุมตนเองให้ กระทําตามความคิดที่ดีที่สามารถแก้ ปัญหาได้ ขอให้ นกั เรียน
จําไว้ วา่ ปั ญหาทุกอย่างมีทางแก้ ไขทังนั
้ น้ ถ้ าคิดแก้ แล้ วยังแก้ ปัญหาไม่ได้ ก็ยงั มีผ้ ปู กครองและอาจารย์
ที่ปรึกษาพร้ อมจะช่วยพวกเราเสมอ ขอให้ กล้ าเดินไปหาแล้ วแจ้ งปั ญหาให้ ท่านทราบ มีอะไรอย่าเก็บไว้
คนเดียว เพราะบางครัง้ โลกทัศน์ของเรายังน้ อย อาจมองไม่เห็นแนวทาง
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สื่อการจัดกิจกรรม
ใบงานที่ 1 สืบสาวปั ญหา

การวัดและการประเมินผล
สังเกตการร่วมกิจกรรมในการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยและการคิดแบบแก้ ปัญหาว่ามี
ความเข้ าใจในวิธีการคิดทังสองแบบและทํ
้
ากิจกรรมได้ อย่างเข้ าใจในกลุม่ หรื อไม่
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ใบงานที่ 1
สืบสาวปั ญหา
ให้ นกั เรี ยนเขียนบอกถึงสาเหตุของปั ญหานํ ้าหนักเกินในเด็กวัยรุ่นว่ามีปัจจัยอะไรบ้ างเป็ น
สาเหตุที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาดังกล่าว และบอกถึงวิธีการแก้ ปัญหานํ ้าหนักเกินในเด็กวัยรุ่น ลงใน
ช่องว่างที่กําหนดให้ (เวลา 10 นาที)
ชื่อปั ญหา

สาเหตุของปั ญหา

วิธีแก้ ปัญหา

นํ ้าหนักเกินในเด็กวัยรุ่น

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
ฯลฯ

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
ฯลฯ
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กิจกรรม อาหารและเวลา สําหรับชีวิต (วิธีคดิ แบบแยกแยะองค์ประกอบ และวิธีคดิ แบบวิภชั ชวาท)
เวลาที่ใช้ 90 นาที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนตระหนักถึงคุณค่าของสารอาหารในการบํารุ งเลี ้ยงร่ างกาย โดยนักเรี ยน
สามารถแยกแยะส่วนประกอบของอาหารที่รับประทาน ว่ามีคณ
ุ ประโยชน์ (ประกอบด้ วยสารอาหาร
ครบถ้ วนตามหลักโภชนาการ) หรื อมีโทษต่อสุขภาพ
2. เพื่ อให้ นักเรี ยนตระหนักถึ งการใช้ เวลาอย่างถูกต้ องและเหมาะสม ในการดํ าเนิ นชี วิต
ประจํ าวัน โดยนักเรี ยนสามารถจําแนกส่วนดี และส่วนเสียในแต่ละด้ านของการใช้ เวลาเพื่อการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ของตนเอง จากนันนํ
้ าส่วนดีและส่วนเสียทุกด้ านที่เกิดขึ ้นจากการใช้ เวลามาวิเคราะห์
เพื่อสืบสาวถึงสาเหตุที่เกิดขึ ้น และหาแนวทางในการส่งเสริ มและแก้ ไขข้ อบกพร่ องของสิ่งที่เกิดขึ ้นจาก
การใช้ เวลาได้

แนวคิด/หลักการ
1. การคิด แบบแยกแยะองค์ ป ระกอบ เป็ นการคิดที่ แ ยกแยะองค์ ป ระกอบของสิ่ง ต่า ง ๆ
ช่วยให้ มองเห็นความจริ งตามธรรมชาติ ไม่หลงติดยึดมัน่ ในสิ่งต่าง ๆ และไม่รับประทานอาหารตาม
แฟชัน่ หรื อความฟุ้งเฟ้อ
2. การคิดแบบวิภชั ชวาท เป็ นการคิดวิเคราะห์ ที่จําแนกสภาวะต่าง ๆ ออกเป็ นแต่ละด้ าน
ทีละประเด็น โดยจํ าแนกส่วนดีทุกด้ าน และส่วนเสียทุกด้ านจนครบ แล้ วนํ ามาชั่งผลดีและผลเสีย
วิเคราะห์เหตุและปั จจัย ว่ามีทางส่งเสริ มส่วนดีและแก้ ไขข้ อบกพร่อง ซึง่ ช่วยให้ สามารถใช้ เวลาได้ อย่าง
เหมาะสม

ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม
ขัน้ นํา
เริ่ มด้ วยการสนทนาถึงการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรี ยน จากนัน้ เชื่อมโยงสู่เรื่ องของ
การรั บ ประทานอาหาร และการใช้ / จัด สรรเวลาของนัก เรี ย นว่า เป็ นอย่างไร โดยในเรื่ อ งอาหารให้
นักเรี ยนดูสไลด์ภาพอาหารและอาหารหลัก 5 หมู่ จากนันถามนั
้
กเรี ยนถึงอาหารที่รับประทานว่ามีความ
จําเป็ นอย่างไร และแจกใบงานที่1 “ย้ อนมองตัวเรา” ให้ นักเรี ยนทํา สําหรับในเรื่ องของการใช้ เวลา
ถามนักเรี ยนถึงความเหมาะสมของการใช้ /จัดสรรเวลาในการทํากิ จกรรมต่าง ๆ ในชี วิตประจํ าวัน
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ขัน้ กิจกรรม
1. ให้ นักเรี ยนทบทวนความรู้ เรื่ องอาหารหลัก 5 หมู่ ว่าประกอบไปด้ วยอาหารหมู่ใดบ้ าง
จากนันให้
้ นกั เรี ยนเล่นเกมเพื่อแบ่งกลุ่มให้ ได้ กลุ่มละประมาณ 5 คน และแจกภาพอาหารให้ นกั เรี ยน
กลุ่มละ 1 ภาพ และให้ นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายถึงรู ปภาพอาหารที่กลุ่มตนเองได้ รับ ว่ามีสารอาหาร
ครบ 5 หมู่หรื อไม่ ขาดอะไร และถ้ าจะให้ ครบถ้ วนควรรับประทานอาหารอะไรเพิ่มเติม พร้ อมวิเคราะห์
ส่วนประกอบของอาหารที่กลุม่ ของนักเรี ยนเลือกรับประทาน และนําเสนอให้ เพื่อนในห้ องฟั ง
2. ให้ นักเรี ยนคัดเลือกเพื่อน ๆ ในห้ องจํานวน 5 คน เพื่อรับบทเป็ นตัวละครในกรณีศึกษา
เรื่ อง “เวลาไม่เคยรอใคร” จากนัน้ ให้ เพื่อนที่ได้ รับการคัดเลือกออกมาแสดงบทบาทสมมติ และ
ให้ นกั เรี ยนทุกคนร่ วมกันวิเคราะห์ถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นจากกรณีศกึ ษาดังกล่าว โดยพิจารณาความเป็ นจริ งที่
เกิดขึ ้นในแต่ละด้ าน โดยจําแนกทังส่
้ วนดีและส่วนเสียในทุกด้ านที่เกิดขึ ้นจากพฤติกรรมการใช้ เวลาของ
ตัวละครแต่ละตัวจนครบทุกด้ าน และพิจารณาถึงผลในแต่ละด้ านที่เกิดขึ ้น วิเคราะห์สืบสาวถึงสาเหตุ
เพื่อหาแนวทางในการแก้ ไขส่วนที่บกพร่อง และส่งเสริ มส่วนดีให้ เพิ่มมากขึ ้น
3. ให้ นกั เรี ยนทุกคนนําใบงานที่ 1 “ย้ อนมองตัวเรา” และใบงานที่ 2 “เวลาที่มีของเรา” ที่เป็ น
การสํารวจตนเองในเรื่ องของการรับประทานอาหาร และการใช้ /จัดสรรเวลา มาวิเคราะห์ตนเอง แล้ ว
หาแนวทางในการปรับปรุ งแก้ ไขสิ่งที่เกิดขึ ้น จากนันให้
้ นกั เรี ยนแต่ละคนนําเสนอถึงสิ่งที่ตนเองคิดว่า
เป็ นข้ อบกพร่ องที่สําคัญและมีความมุ่งมัน่ ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยนําเสนอถึงวิธีการที่นํามาใช้
ด้ วย
ขัน้ สรุ ป
นักเรี ยนทุกคนช่วยกันสรุ ปความสําคัญของอาหารที่มีต่อร่ างกาย และการใช้ เวลาได้ อย่าง
เหมาะสม นอกจากนีใ้ นแต่ละกลุ่มใช้ วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบและวิธีคิดแบบวิภชั ชวาทใน
การช่วยคิดวางแผนในการบริโภคในเรื่ องอื่น ๆ เช่น เงิน สิง่ ของเครื่ องใช้ และทรัพยากรธรรมชาติ

สื่อการจัดกิจกรรม
1. รูปภาพอาหาร
2. ใบงานที่ 1 ย้ อนมองตัวเรา และใบงานที่ 2 เวลาที่มีของเรา
3. กรณีศกึ ษาเรื่ อง เวลาไม่เคยรอใคร
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การวัดและการประเมินผล
สังเกตการมีสว่ นร่วม และการอภิปรายในแต่ละกลุม่
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ใบงานที่ 1 ย้ อนมองตัวเรา
ให้ นกั เรี ยนเขียนคําตอบต่อไปนี ้ โดยให้ คํานึงถึงความเป็ นจริงที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวันของ
ตนเองในการรับประทานอาหาร ว่านักเรี ยนรับประทานอาหารอะไรบ้ าง (เวลา 5 นาที)
เช้ า
อาหาร .............................................................................................................................
เครื่ องดื่ม ...........................................................................................................................
ของหวาน/ผลไม้ ...............................................................................................................

กลางวัน
อาหาร .............................................................................................................................
เครื่ องดื่ม ...........................................................................................................................
ของหวาน/ผลไม้ ...............................................................................................................

เย็น
อาหาร .............................................................................................................................
เครื่ องดื่ม ..........................................................................................................................
ของหวาน/ผลไม้ ..............................................................................................................
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ใบงานที่ 2 เวลาที่มีของเรา
ให้ นกั เรี ยนเขียนคําตอบต่อไปนี ้ โดยคํานึงถึงความเป็ นจริงที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวันของ
ตนเองในการใช้ เวลาและจัดสรรเวลา (เวลา 5 นาที)
1. นอกเหนือจากการตังใจฟั
้ งที่คณ
ุ ครูสอน มีกิจกรรมอื่นใดบ้ าง 3 กิจกรรม ที่นกั เรี ยนมักจะทํามาก
ที่สดุ ในขณะที่คณ
ุ ครูกําลังสอนหนังสือในห้ องเรี ยน
กิจกรรมที่ 1.............................................................................................................................
กิจกรรมที่ 2.............................................................................................................................
กิจกรรมที่ 3.............................................................................................................................
2. หลังจากเลิกเรี ยน นักเรี ยนมักจะใช้ เวลาทํากิจกรรมใดมากที่สดุ
อันดับที่ 1...............................................................................................................................
อันดับที่ 2................................................................................................................................
อันดับที่ 3 ...............................................................................................................................
อันดับที่ 4 ...............................................................................................................................
อันดับที่ 5 ...............................................................................................................................
3. ในปั จจุบนั นักเรี ยนมีปัญหาเรื่ องการใช้ เวลา และการจัดสรรเวลาในเรื่ องใดบ้ าง
............................................................................................................................... ...............
................................................................................................................................ ..............
............................................................................................................................... ...............
............................................................................................................................... ...............
...............................................................................................................................................
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กรณีศึกษาเรื่อง เวลาไม่ เคยรอใคร
1. ให้ นกั เรี ยนศึกษาเรื่ องจากกรณีศกึ ษา ที่นําเสนอเป็ นละครเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สงิ่ ที่เกิดขึ ้น
*ภายในห้องเรี ยนของนักเรี ยนมัธยมศึ กษาปี ที ่ 2/1 วันนี ้โดมมาโรงเรี ยนแต่ เช้าตรู่ แต่ ปรากฏว่ าใน
ห้องเรี ยนยังไม่มีใครมาเลย*
โดม : “แย่ละ! เมื่อคืนเผลอหลับไปหน่อย ยังทําการบ้ านไม่เสร็ จเลย ดีนะวันนี ้รี บมาแต่เช้ า
แต่ยงั ไม่มีใครมาให้ ลอกเลย เฮ้ อ.. นัง่ อ่านการ์ ตนู รอดีกว่า”
*หลังจากนัน้ ไม่นาน อัม้ ก็เดิ นทางมาถึงโรงเรี ยน*
อัม้ :
“อ้ าวโดม วันนี ้มาโรงเรี ยนเช้ าจังเลยนะ สงสัยยังทําการบ้ านไม่เสร็ จแน่ ๆ เลย
เอาอย่า งนี น้ ะ เราให้ เ ธอลอกละกัน เราทํ า เสร็ จ แล้ ว แต่มี ข้ อ แม้ ว่า เธอต้ อ งให้ เ รา
ยืมอ่านการ์ ตนู หลังสอบเสร็จนะ ”
*เมือ่ ใกล้เวลาสอนหนังสือแล้ว คุณครู เชียร์ ก็เดิ นเข้ามาในห้อง*
ครู เชียร์ : “อะไรกันเพื่อน ๆ ยังมาไม่ครบอีกเหรอคะ เอาละถ้ าใครทําการบ้ านเสร็ จแล้ ว
เอามาส่งนะคะ”
* จากนัน้ ไม่นาน ระหว่างที ค่ รู เชี ยร์ สอนอยู่ บี มกับฟิ ล์ ม ก็เข้ามาในห้อง แต่เมื ่อบี มมาช้า และเรี ยน
ตามทีค่ รู เชียร์ สอนไม่ทนั เขาจึ งหันไปพูดกับโดมว่า*
บีม : “โดม ขอยืมการ์ ตนู มาแอบอ่านตอนครู สอนแก้ เซ็งหน่อย เราเรี ยนไม่ร้ ู เรื่ องเลย สงสัย
เพราะยังไม่ได้ ทําการบ้ านด้ วยเลยตามไม่ทนั เมื่อวานเราเล่นเกมดึกไปหน่อย”
* ในระหว่างที บ่ ี มกํ าลังอ่านการ์ ตูนอย่างเพลิ ดเพลิ น และฟิ ล์ มกํ าลังนัง่ หลับนัน้ ครู เชี ยร์ ก็สงั เกตเห็น
พฤติ กรรมของทัง้ สองคน และกล่าวตักเตือนทันที*
ครู เชียร์ : “บีม ทําไมเธอไม่ตงใจเรี
ั ้ ยนที่ครู สอน แล้ วนี่ยงั แอบอ่านการ์ ตนู ในห้ องเรี ยนอีก
วันนี ้เธอมาสาย การบ้ านเธอก็ยงั ไม่ได้ สง่ ครูเลยนะ”
บีม : “ผมขอโทษครับ ผมยังทําไม่เสร็จครับครู”
ครูเชียร์ : “ฟิ ล์ม เธอก็เหมือนกัน วันนี ้มาสาย แล้ วยังมานัง่ หลับอีก เมื่อคืนเธอทําอะไรอยู”่
ฟิ ล์ม : “ผมขอโทษครับครู เมื่อคืนผมทําการบ้ านจนดึก ก็เลยทําให้ ตื่นสาย และง่วงนอนครับ
แต่การบ้ านผมทําเสร็จแล้ วนะครับ”
ครู เชียร์ : “อาทิตย์หน้ าจะสอบแล้ ว ถ้ าพวกเธอยังทําตัวแบบนี ้อีกก็คงแย่นะ เพราะเธอ
สองคนไม่ตงใจเรี
ั ้ ยนในห้ องกันเลย”
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2. ให้ นกั เรี ยนแต่ละกลุม่ ร่ วมกันวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ ้น ในตัวละครแต่ละตัว ได้ แก่ โดม อัม้ บีม และฟิ ล์ม
ดังนี ้
2.1 จํ า แนกพฤติกรรมของตัวละครแต่ละตัว ทัง้ ที่ เ ป็ นพฤติกรรมที่ ดีและไม่ดี ในแต่ล ะด้ า น
จนครบทุกด้ าน
2.2 จากนันพิ
้ จารณาถึงผลในแต่ละด้ านที่เกิดขึ ้น และวิเคราะห์ถึงสาเหตุเพื่อหาแนวทางในการ
แก้ ไขส่วนที่บกพร่อง และส่งเสริ มส่วนดีให้ เพิ่มมากขึ ้น ของตัวละครแต่ละตัว
2.3 เสนอถึงประเด็นข้ อบกพร่ องในเรื่ องของการใช้ เวลาที่ทางกลุม่ เห็นว่ามีความสําคัญซึง่ เป็ น
เหตุการณ์จริ งในชีวิตประจําวันของนักเรี ยน
2.4 ให้ นกั เรี ยนแต่ละกลุม่ นําเสนอให้ เพื่อนในชันฟั
้ ง
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ภาคผนวก ง
ชุดฝึ กกิจกรรมควบคุม
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การทําสร้ อยข้ อมือคริสตัล
จุดประสงค์
เพื่อให้ นกั เรี ยนมีความรู้เกี่ยวกับการทําสร้ อยข้ อมือคริ สตัล และสามารถทําสร้ อยข้ อมือ
คริสตัลเพื่อไว้ ใช้ เป็ นเครื่ องประดับ หรื อเป็ นของขวัญได้
รายละเอียด
เรี ยนรู้ถึงอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่เป็ นส่วนประกอบของการทําสร้ อยข้ อมือคริสตัล และเรี ยนรู้วิธีการ
ทําสร้ อยข้ อมือคริ สตัล เพื่อสามารถไว้ ใช้ เป็ นเครื่ องประดับที่มีความสวยงาม และน่าใช้
อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ลูกปั ดคริ สตัลสีแตกต่างกัน 2 สี ขนาด 3 มิลลิเมตร
ตะขอเกี่ยว
ห่วงต่อกลม
โซ่ปรับความยาว
ตัวปิ ดปลาย
สต๊ อปเปอร์ (Stopper)
เส้ นเอ็นเบอร์ 25
คีมปากแหลม
กรรไกร

ภาพอุปกรณ์ในการทําสร้ อยข้ อมือคริสตัล
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วิธีทาํ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตัดเส้ นเอ็นยาว 40 เซนติเมตร
ร้ อยตะขอกับปลายข้ างหนึง่
ร้ อย Stopper 1 เม็ดเข้ ากับปลายทังสองข้
้
าง เลื่อนให้ ชิดกับตะขอแล้ วใช้ คีมบีบให้
แบนเพื่อล็อคไม่ให้ ตะขอเลื่อน
เริ่ มต้ นร้ อยคริสตัล 1 เม็ด ร้ อยแบบไขว้ (สีที่หนึง่ )
ร้ อยคริสตัลสีเดียวกัน ข้ างละ 1 เม็ด
ร้ อยคริสตัลสีเดียวกัน ข้ างละ 1 เม็ด ร้ อยแบบไขว้
ร้ อยคริสตัลสีแตกต่างกัน (สีที่สอง) ข้ างละ 1 เม็ด
ร้ อยคริสตัล (สีที่หนึง่ ) แบบไขว้ 1 เม็ด จากนันเริ
้ ่มต้ นทําซํ ้าตังแต่
้ ข้อ 5 – 8 จนได้
ความยาวตามที่ต้องการ
ใช้ ตวั ปิ ดปลาย ปิ ดเพื่อสิ ้นสุดการร้ อย ต่อห่วงเข้ ากับปลายตะขอตัวปิ ด ใช้ คีมบีบให้
แน่น หรื อใช้ โซ่ปรับความยาวของสร้ อยข้ อมือ

ภาพตัวอย่างสร้ อยข้ อมือคริ สตัล

การประเมินผล
สังเกตการมีสว่ นร่วม ความตังใจในการทํ
้
าสร้ อยข้ อมือคริสตัล และความสวยงาม น่าสวม
ใส่ของสร้ อยข้ อมือคริสตัล
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การตกแต่ งภาพจากกล้ องดิจติ อลด้ วยคอมพิวเตอร์
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนมีความรู้ขนพื
ั ้ ้นฐานในการใช้ กล้ องดิจิตอล และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ กบั
กล้ องดิจิตอล
2. เพื่อให้ นกั เรียนเรี ยนรู้วิธีการถ่ายภาพด้ วยกล้ องดิจิตอล
3. เพื่อให้ นกั เรียนเรี ยนรู้วิธีการจัดการภาพถ่ายจากกล้ องดิจิตอล ด้ วยวิธีการตกแต่งและ
แก้ ไขภาพด้ วยโปรแกรมสําหรับการตกแต่งภาพได้ อย่างถูกต้ อง
รายละเอียด
เรี ยนรู้การใช้ งานกล้ องดิจิตอล ส่วนประกอบที่สําคัญของกล้ อง อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ กบั
กล้ องดิจิตอล วิธีการถ่ายภาพด้ วยกล้ องดิจิตอล และการจัดการภาพถ่ายจากกล้ องดิจิตอลบน
คอมพิวเตอร์ เพื่อการใช้ งานที่ถกู ต้ องตามลักษณะของการถ่ายภาพที่ต้องการ
อุปกรณ์
1. โปรเจคเตอร์
2. คอมพิวเตอร์
การประเมินผล
สังเกตการมีสว่ นร่วม ความเข้ าใจในการใช้ กล้ อง และสามารถตกแต่งและแก้ ไขภาพด้ วย
โปรแกรมสําหรับการตกแต่งภาพได้ อย่างถูกต้ อง
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ภาคผนวก จ
เครื่ องมือวัดตัวแปรทัง้ หมด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

แบบสอบถามข้ อมูลเบื ้องต้ น
แบบวัดพฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา
แบบวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา
แบบวัดการควบคุมตนทัว่ ไป
แบบวัดการควบคุมตนเฉพาะเรื่ อง
แบบวัดเหตุผลในการคิด
แบบวัดประสบการณ์จากครอบครัว
แบบวัดสถานการณ์ในโรงเรี ยน
แบบวัดการรับรู้ขา่ วสารจากสื่อเกี่ยวกับการบริโภค
แบบวัดความตังใจที
้ ่จะกระทําพฤติกรรมการบริโภคด้ วยปั ญญา
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ภาคผนวก ฉ
ตารางกิจกรรม
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ (กลุ่ม 1)

กําหนดการ
วันอาทิตย์ ท่ ี 5 มิถุนายน 2548

วันอาทิตย์ ท่ ี 12 มิถุนายน 2548
8.30 – 12.00 น.
- เจตคติ
13.00 – 14.30 น.
- กิจกรรมการควบคุมตน (ติดตามผล)
วันอาทิตย์ ท่ ี 19 มิถุนายน 2548
9.00 – 10.30 น. - กิจกรรมแท้ หรื อเทียม (เวลา 90 นาที)

12.10 – 13.00 น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.30 – 14.40 น.
14.40 – 16.10 น.
16.10 – 17.00 น.

- พัก
- กิจกรรมอาหารและเวลาสําหรับชีวิต (เวลา 90 นาที)
- สรุปและมอบสมุดบันทึกการคิดเพื่อชีวิตที่สร้ างสรรค์

พลาดไม่ ได้ แล้ ว โอกาสดีๆ
อย่ างนี ้
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ (กลุ่ม 2)

กําหนดการ
วันอาทิตย์ ท่ ี 12 มิถุนายน 2548
8.30 - 14.30 น. - กิจกรรมทําสร้ อยข้ อมือ
วันอาทิตย์ ท่ ี 19 มิถุนายน 2548
8.30 - 14.30 น. - กิจกรรมการควบคุมตน
วันอาทิตย์ ท่ ี 26 มิถุนายน 2548
13.00 - 14.30 น. - กิจกรรมการควบคุมตน (ติดตามผล)
วันอาทิตย์ ท่ ี 3 กรกฎาคม 2548
8.30 - 14.30 น.
- กิจกรรมการตกแต่งภาพถ่ายจากกล้ องดิจิตอล

โอ้ โห !
ดีจังเลย มีแต่
กิจกรรมที่น่าสนุก น่ าสนใจ
แล้ วก็มีประโยชน์ ทงั ้ นัน้ เลย
พลาดไม่ ได้ แล้ ว โอกาสดีๆ
อย่ างนี ้
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กําหนดการ
8.30 – 12.00 น. - เจตคติ
วันอาทิตย์ ท่ ี 26 มิถุนายน 2548
8.30 – 9.00 น. - แนะนําวัตถุประสงค์ของโครงการ (เวลา 30 นาที)
10.30 – 10.40 น.

- พัก

14.30 – 14.40 น.
14.40 – 16.10 น.

- พัก
- กิจกรรมอาหารและเวลาสําหรับชีวิต (เวลา 90 นาที)

202

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ (กลุ่ม4)

กําหนดการ
วันอาทิตย์ ท่ ี 12 มิถุนายน 2548
8.30 - 14.30 น. - กิจกรรมทําสร้ อยข้ อมือ
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ภาคผนวก ช
ตารางบันทึกสําหรั บนักเรี ยน
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ภาคผนวก ซ
ตารางแสดงข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกลุ่มต่ าง ๆ จําแนกตามเพศ
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ย (M) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปรทั้ง 6 ตัวในแต่ละกลุ่มย่อย
จําแนกตามเพศ (ชาย/หญิง)
ก่ อนทดลอง (ชาย/หญิง)
หลังทดลอง (ชาย/หญิง)
กลุ่ม/ตัวแปร
M
SD
M
SD
1
ATT
101.88/100.00
4.42/4.24
106.00/104.00
13.73/9.90
SCg
50.25/49.45
3.37/0.71
44.88/48.50
6.40/4.95
SCs
172.88/179.00
22.62/1.41
172.13/193.50
23.97/28.99
YONI
16.88/18.00
5.17/5.66
15.50/24.50
6.61/0.71
BINT
43.38/44.50
6.61/4.95
BEH
106.25/103.00
20.23/11.31
2
ATT
100.00/107.67
7.07/6.62
101.50/114.00
10.61/3.46
SCg
48.50/51.50
0.71/3.39
46.00/54.00
2.83/2.28
SCs
154.50/179.50
6.36/18.61
156.50/196.67
20.51/15.72
YONI
20.00/21.00
1.41/2.10
19.50/21.83
6.36/3.06
BINT
51.50/49.00
6.36/4.00
BEH
111.50/114.33
23.33/7.45
3
ATT
103.00/102.75
5.66/3.70
103.00/92.25
11.31/5.50
SCg
51.00/46.75
1.41/3.30
47.50/44.00
0.71/5.03
SCs
182.00/149.75
24.04/8.18
180.00/153.75
19.80/22.56
YONI
17.00/20.75
4.24/2.50
10.00/15.50
2.83/7.55
BINT
44.00/46.25
4.24/6.29
BEH
110.50/90.50
6.36/13.67
4
ATT
102.50/102.00
4.80/4.32
103.25/102.75
17.78/9.32
SCg
50.50/47.50
4.36/3.42
49.75/47.25
5.56/4.11
SCs
165.75/158.00
11.93/17.32
177.75/170.25
27.16/27.05
YONI
21.75/17.50
2.22/2.38
18.00/19.25
5.42/3.77
BINT
45.25/43.50
10.47/3.32
BEH
96.50/97.50
21.56/6.81
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ภาคผนวก ฌ
ตารางแสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่ างตัวแปร PEYONI กับ BINT
และ BEH
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ตารางแสดงสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างตัวแปร PEYONI กับ BINT และ BEH ในกลุ่มต่าง ๆ
ตัวแปรตาม
กลุ่ม
BINT
BEH
1
.795**
.464
PEYONI
2
.213
.255
3
.650
-.229
.028
4
.317
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2 - tailed)
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ภาคผนวก ญ
บันทึกข้ อมูลของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ข้ อมูลที่ได้ จากสมุดบันทึกการคิดเพื่อชีวิตที่สร้ างสรรค์
กลุ่มที่ 1 (อบรมการควบคุมตน การเปลี่ยนเจตคติ และการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ)
สมุดบันทึกที่เก็บรวบรวมจากกลุม่ ที่ 1 มีจํานวน 4 เล่ม โดยได้ มีการบันทึกครบทัง้ 11
วันจํานวน 2 คน และบันทึกเป็ นจํานวน 5 วันและ 3 วันตามลําดับ โดยเป็ นข้ อมูลของ ด.ญ. พรพิไล
ด.ญ. มรกต ด.ช.วิระกานต์ และด.ช.สิทธิโชค ข้ อมูลต่อไปนี ้คัดลอกมาจากการบันทึกของนักเรี ยน
และจําแนกตามสาระของการบริ โภคด้ วยปั ญญา
1. ข้ อมูลที่บนั ทึก:
วันนี ้หลังเลิกเรี ยนคิดว่าจะไปที่ตา่ ง ๆ ดังนี ้
1. TOP Supermarket เดินเล่น (เสียเงิน เสียเวลา)
2. ร้ านหนังสือการ์ ตนู (เสียเงิน)
3. ไปโรงเรี ยนเก่าหาอาจารย์
คิดไปคิดมาไปหาอาจารย์เก่าดีกว่า เพราะตังแต่
้ จบ ป.6 ไปหาตอน ม.1 ไม่กี่ครัง้ แล้ ว
ขึ ้นม.2 ก็ยงั ไม่ได้ ไปหาเลย
วิธีการคิดที่ใช้ : การคิดแบบคุณโทษและทางออก และการคิดแบบแยกแยะ
องค์ประกอบ
2. ข้ อมูลที่บนั ทึก:
วันนี ้หลังเลิกเรี ยนไปห้ องคอมพิวเตอร์ เปิ ดอินเตอร์ เน็ตเพื่อค้ นคว้ าข้ อมูล เพื่อที่จะทํา
การบ้ าน แต่มี MSN ที่อยากจะเล่น ลังเลอยูว่ า่ การบ้ านกับความอยากเล่น MSN จะเอาอันไหนดี
ตัดสินใจว่าจะทําการบ้ านให้ เสร็ จก่อน แล้ วก็คอ่ ยเล่น
วิธีการคิดที่ใช้ : การคิดแบบเร้ าคุณธรรม และการคิดแบบคุณโทษและทางออก
3. ข้ อมูลที่บนั ทึก:
วันนี ้นาฬกิ าปลุกตอนเช้ า ลังเลอยูว่ า่ จะนอนต่อดี หรื อจะตื่นดี ตัดสินใจตื่นดีกว่า
เพราะต้ องรี บไปโรงเรี ยน ให้ ทนั เข้ าแถวเคารพธงชาติ
วิธีการคิดที่ใช้ : การคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม และการคิดแบบคุณโทษและ
ทางออก
4. ข้ อมูลที่บนั ทึก:
วันนี ้หลังเลิกเรี ยนคิดว่าจะไปเล่น MSN กับเพื่อนที่ห้องคอมฯ ของโรงเรี ยน คิดไปคิด
มาไม่ไปดีกว่า เสียเวลา รี บกลับบ้ านไปช่วยทํางานบ้ านดีกว่า
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วิธีการคิดที่ใช้ : การคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม และการคิดแบบคุณโทษและ
ทางออก
5. ข้ อมูลที่บนั ทึก:
วันนี ้ตอนพักกลางวันคิดว่าจะซื ้อข้ าวที่โรงอาหารกิน คิดไปคิดมา ไปกินข้ าวฟรี ของ
โรงเรี ยนดีกว่า ไม่เปลืองเงิน แล้ วยังได้ กินผลไม้ ด้วย
วิธีการคิดที่ใช้ : การคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม
6. ข้ อมูลที่บนั ทึก:
วันนี ้หลังเลิกเรี ยนไปซื ้อปากกา มีลายสวย ๆ เต็มเลยแต่แพง เลยหันมาดูปากกาลาย
ธรรมดาๆ แต่ถกู กว่า ก็เลยเลือกซื ้อปากกาลายธรรมดาที่ถกู กว่าลายสวย ๆ
วิธีการคิดที่ใช้ : การคิดแบบเร้ าคุณธรรม การคิดแบบคุณโทษและทางออก และการ
คิดแบบวิภชั ชวาท
7. ข้ อมูลที่บนั ทึก:
วันนี ้หลังเลิกเรี ยนเพื่อนบอกว่าจะไปเล่นเกมที่ร้านเกมข้ าง ๆ โรงเรี ยน แล้ วชวนผมไป
ด้ วย แต่ผมไม่ได้ ไปเพราะไม่ได้ เล่นเกม และบอกว่า “จะไปทําไม เล่นไปก็ไม่ได้ อะไร เสียทังเงิ
้ นทังเวลา”
้
แต่เพื่อนก็ยงั ไปเลยปล่อยไป
วิธีการคิดที่ใช้ : การคิดแบบเร้ าคุณธรรม การคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม
8. ข้ อมูลที่บนั ทึก:
ตอนชัว่ โมง 4 อาจารย์ไม่อยูก่ ็หางานอื่น ๆ ขึ ้นมาทําแล้ วอ่านหนังสือทบทวนบทเรี ยน
ดีกว่าเล่นคุยกับเพื่อน
วิธีการคิดที่ใช้ : การคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม และการคิดแบบคุณโทษและ
ทางออก
9. ข้ อมูลที่บนั ทึก:
ตอนแรกจะหนีไปเล่นเกม แต่เสียดายเงิน เก็บเงินไว้ หยอดกระปุกดีกว่า
วิธีการคิดที่ใช้ : การคิดแบบคุณโทษและทางออก
10. ข้ อมูลที่บันทึก:
วันนี ้ไม่อยากตื่นเลย นาฬิกาปลุกตอนเช้ า อากาศเป็ นใจน่านอนมาก ๆ แต่ก็ต้องตื่น
มาซักเสื ้อผ้ า ทําการบ้ านด้ วย
วิธีการคิดที่ใช้ : การคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม และการคิดแบบคุณโทษและ
ทางออก
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กลุ่มที่ 3 (อบรมการเปลี่ยนเจตคติ และการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ)
สมุดบันทึกที่เก็บรวบรวมจากกลุม่ ที่ 3 มีจํานวน 2 เล่ม โดยได้ มีการบันทึกครบทัง้ 11
วัน โดยเป็ นข้ อมูลของ ด.ญ. สุพตั รา และด.ญ. พัชราภรณ์ ข้ อมูลต่อไปนี ้คัดลอกมาจากการบันทึกของ
นักเรี ยน และจําแนกตามสาระของการบริโภคด้ วยปั ญญา
1. ข้ อมูลที่บนั ทึก:
ตอนเย็น เพื่อนฉันชวนฉันไปอ่านหนังสือกับเพื่อนที่ห้องสมุด แต่วา่ ฉันนัดกับเพื่อนอีก
คนว่าจะไปเล่นคอมพิวเตอร์ ด้วยกันตอนเย็น ฉันนึกไปนึกมา คิดว่าการเล่นคอมนันไม่
้ มีประโยชน์ ฉันจึง
ชวนเพื่อนที่ชวนฉันไปเล่นคอมพิวเตอร์ เข้ ามาอ่านหนังสือในห้ องสมุด เขานันจึ
้ งตกลงและมาอ่าน
หนังสือกับฉันที่ห้องสมุด
วิธีการคิดที่ใช้ : การคิดแบบเร้ าคุณธรรม การคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม และการ
คิดแบบคุณโทษและทางออก
2. ข้ อมูลที่บนั ทึก:
วันนี ้เป็ นวันที่การบ้ านแยะ เพื่อนของฉันนันได้
้ ชวนฉันไปดูพี่เตะบอล ฉันนันจึ
้ งไปดูกบั
เพื่อนของฉันถึง 5 โมงเย็น ฉันจึงกลับไปถึงบ้ าน อาบนํ ้าแล้ วตระเตรี ยมเข้ านอน ฉันนึกขึ ้นมาได้ วา่ ฉัน
ลืมทําการบ้ าน ฉันจึงทําการบ้ านจนถึง 4 ทุ่ม ฉันจึงได้ นอน
วิธีการคิดที่ใช้ : การคิดแบบเร้ าคุณธรรม
3. ข้ อมูลที่บนั ทึก:
วันนี ้กลับมาถึงบ้ าน ฉันนันก็
้ รีบเปิ ดคอมพิวเตอร์ เล่นทันที ฉันเล่นมาได้ 1 ชัว่ โมง ฉัน
คิดว่าฉันเล่นมานานแล้ ว ฉันน่าจะได้ อา่ นหนังสือและทําการบ้ านให้ เสร็จ เพื่อพรุ่งนี ้ฉันจะได้ ไม่โดน
อาจารย์ตี หรื อถูกลงโทษ
วิธีการคิดที่ใช้ : การคิดแบบเร้ าคุณธรรม และการคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม
4. ข้ อมูลที่บนั ทึก:
เมื่อพักกลางวัน ฉันได้ ไปห้ องสมุด แต่เพื่อนของฉันบอกว่าไปเล่นเกมที่ห้อง
คอมพิวเตอร์ ดีกว่า เพราะคนมันน้ อย และยังไม่มีใครเล่นสักเท่าใดนัก ฉันจึงบอกเพื่อนว่าพวกเธอไป
เถอะ เดี๋ยวฉันรอที่ห้องสมุด เพราะการบ้ านฉันแยะ แล้ วก็จะส่งคาบต่อไปแล้ วด้ วย ฉันจึงแยกย้ ายจาก
เพื่อน และไปนัง่ ทําการบ้ านจนเสร็ จ
วิธีการคิดที่ใช้ : การคิดแบบเร้ าคุณธรรม การคิดแบบคุณโทษและทางออก และการ
คิดแบบแก้ ปัญหา
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5. ข้ อมูลที่บนั ทึก:
วันนี ้ตอนเย็นฉันคิดว่า ฉันจะไปบ้ านเพื่อน เพื่อไปดูหนังกัน แต่ฉนั นันกลั
้ บคิดว่า เอา
เวลาไปดูหนัง ไปทําการบ้ าน และอ่านหนังสือดีกว่า เพราะใกล้ สอบแล้ ว ฉันจึงบอกเพื่อนว่า วันนี ้ฉัน
ต้ องไปทํารายงาน ฉันจึงลาเพื่อน และไปทําการบ้ านให้ เสร็จ
วิธีการคิดที่ใช้ : การคิดแบบเร้ าคุณธรรม การคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม และการ
คิดแบบคุณโทษและทางออก
6. ข้ อมูลที่บนั ทึก:
วันนี ้ฉันกลับบ้ านเร็ ว เพราะวันนี ้เป็ นวันเกิดของน้ องฉัน เพื่อฉันจะได้ ไปเลือกซื ้อ
ของขวัญให้ กบั น้ อง เมื่อฉันไปถึงร้ านขายของมีของ 2 อย่าง ซึง่ ฉันตัดสินใจไม่ถกู ว่าฉันจะเอาอะไรให้
น้ องดี ฉันคิดว่าของชิ ้นที่ 1 มันมีราคาถูกกว่าชิ ้นที่ 2 และฉันนันจึ
้ งดูวา่ ของขวัญชิ ้นนี ้เหมาะกับน้ องฉัน
ฉันจึงซื ้อของขวัญชิ ้นที่ 1 ให้ น้องฉัน ซึง่ มีลกั ษณะคงทน เหมาะสําหรับเด็กและราคาไม่แพง เมื่อฉันเอา
ไปให้ น้ องบอกว่า น้ องเขานันชอบมาก
้
ฉันจึงภูมิใจ ที่ฉนั เลือกของที่น้องฉันชอบมากที่สดุ
วิธีการคิดที่ใช้ : การคิดแบบเร้ าคุณธรรม การคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม การคิด
แบบคุณโทษและทางออก และการคิดแบบแก้ ปัญหา
7. ข้ อมูลที่บนั ทึก:
วันนี ้หลังเลิกเรี ยน ฉันลังเลอยูว่ า่ ไปเล่นเกมที่ร้านกับเพื่อน แต่ฉนั นึก ๆ ไป ฉันคิดว่า
ถ้ าไปเล่นคอมพิวเตอร์ เสียทังเงิ
้ น เสียทังเวลา
้
ฉันน่าจะเอาเวลาที่เหลือไปทําการบ้ านให้ เสร็จดีกว่า
วิธีการคิดที่ใช้ : การคิดแบบเร้ าคุณธรรม การคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม และ
การคิดแบบคุณโทษและทางออก
8. ข้ อมูลที่บนั ทึก:
วันนี ้ตอนเย็น ฉันรี บกลับบ้ านเร็ว เพื่อไปเล่นคอมพิวเตอร์ แล้ วทําการบ้ าน ก่อนที่ฉนั
จะเล่นคอมพิวเตอร์ ฉันนันรี
้ บทําการบ้ านให้ เสร็จก่อน
วิธีการคิดที่ใช้ : การคิดแบบเร้ าคุณธรรม การคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม และการ
คิดแบบคุณโทษและทางออก
9. ข้ อมูลที่บนั ทึก:
วันนี ้เรี ยนสบาย และเลิกเรียนเสร็จก็ทําการบ้ านในห้ องเรี ยน แล้ วก็ไปห้ องคอมพิวเตอร์
เล่นเกม กลับบ้ าน 15.30 น. แล้ วไปช่วยแม่ซกั ผ้ า กวาดบ้ าน ล้ างจาน และอาบนํ ้า
วิธีการคิดที่ใช้ : การคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม การคิดแบบคุณโทษและทางออก
และการคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ

