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บทคัดยอ
  การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางชดุตวัแปรจติพอเพยีงและชดุตวัแปรพฤตกิรรม
การบริโภคดวยปญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม               
จาํนวน  812  คน  ไดมาจากการสุมแบบแบงชัน้ ใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมือในการรวบรวมขอมลู  การวิเคราะหขอมลู
ใชการวิเคราะหความสัมพนัธคาโนนิคอล ผลการวิจยัทีส่าํคญั พบวา ชดุตวัแปรจิตพอเพียงและชุดตวัแปรพฤติกรรม
การบริโภคดวยปญญาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมี                   
คาความสัมพนัธคาโนนิคอล เทากบั 0.623  อยางมนียัสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 สาํหรบัคาไอเกนหรือ  คากาํลงัสอง
ของความสัมพันธคาโนนิคอล พบวา มีคาเทากับ 0.388 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิคาโนนิคอล                  
แบบคะแนนมาตรฐาน พบวา ตัวแปรการมีภูมิคุมกันตนมีความสําคัญในการอธิบายตัวแปรจิตพอเพียงมากท่ีสุด 
ขณะทีต่วัแปรพฤตกิรรมการบรโิภคสือ่ดวยปญญามคีวามสาํคญัในการอธบิายตวัแปรพฤตกิรรมบรโิภคดวยปญญา
มากที่สุด
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Abstract
  This research focused to investigate the correlation between psychological sufficiency and          
intellectual consumption behavior of grade 6 students. The subjects were 812 grade 6 students in Muaeng 
district, Chiang Mai. The stratified random sampling was used to select the subjects. Questionnaires were 
used to collectdata. Using the canonical correlation analysis to analyze the data. The results showed that 
the canonical correlation between psychological sufficiency and intellectual consumption behavior                
of grade 6 students, Muaeng district, Chiang Mai province was at 0.623 with the statistically significant 
difference at .01. The square correlation of the canonical correlation values was at 0.388.  Additionally, 
the canonical correlation as the standard scores found that the variable of psychological immunity had 
the significance in explaining psychological sufficiency the most whilst the variables of intellectual media 
consumption behavior had the importance in describing the intellectual consumption behavior the most.
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บทนํา
  ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีผลตอการพัฒนาประเทศท่ีไมสมดุล  ไมยั่งยืน  และออนไหวตอ
ผลกระทบจากความผันผวนของปจจยัภายนอกท่ีเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว อนัเปนผลมาจากกระแสของโลกาภิวตัน    
ซึง่การเปลีย่นแปลงน้ีเปนปญหาอยางมากในสังคมไทย ทัง้การเปล่ียนแปลงทางดานวทิยาการดานวตัถ ุ ดานความเช่ือ
และคานิยม  เชน การใชทรัพยากรธรรมชาติที่ฟุมเฟอย การทําลายสภาพแวดลอม การบริโภคเกินความจําเปน         
การโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือโนมนาวใจผูบริโภค ตลอดจนคานิยมเสพการบริโภคโดยไมคํานึงถึงความจําเปน จากภาวะ
ดังกลาวเมื่อผนวกกับลักษณะนิสัยของคนไทยปจจุบันที่ชอบความมีหนามีตา ชอบแขงฐานะและนิยมใชของหรู     
ราคาแพงเพือ่ใหไดรบัการยอมรบัจากบคุคลอืน่ในสงัคม เปนตน (พระธรรมปฎก, 2540, 13-15) จงึสงผลใหเกดิปญหา
ในสังคมไทยรุนแรงมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาเก่ียวกับการบริโภคโดยขาดการพิจารณาอยางรอบคอบ     
ตามกระแสสังคมบรโิภคนยิม ซึง่ถอืวาเปนสาเหตุสาํคญัทีท่าํใหเกดิปญหาการพัฒนาทีไ่มยัง่ยนื (พระธรรมปฎก, 2543) 
นอกจากนีย้งัพบวาดวยวิทยาการทีพ่ฒันาอยางกาวกระโดดโดยขาดการเตรยีมความพรอมของบคุคลยงัเปนเหตุสาํคญั
ที่ทําใหคนจํานวนไมนอยที่ตองตกเปนเหย่ืออยางไมรูตัว ไมวาจะเปนภัยบนอินเทอรเน็ต (ธีรารัตน รัตนวิสุทธิ์อมร, 
2551, 5-12) หรือภัยจากการโฆษณาแฝงที่ปรากฏในรายการโทรทัศน  (อาภาพร อุดมพืช, 2553, 82-90) เปนตน
  ดังนั้น   เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันไมใหปญหาน้ันรุนแรงมากย่ิงข้ึน จึงมีความสําคัญและจําเปนในการ  
เสริมสรางใหเด็กและเยาวชนไทยหันมาบริโภคดวยปญญา โดยเฉพาะเด็กในชวงอายุตั้งแต 10–15 ป ทั้งนี้เนื่องจาก         
เปนชวงอายุที่เด็กสามารถพัฒนาสิ่งที่ดี ที่ถูกตองตามความคาดหวังและการยอมรับของสังคมไดดวยตนเอง 
(Kohlberg, 1973) นอกจากนี้ตามแนวคิดของเพียเจท (Piaget, 1932) ก็เห็นสอดคลองกันวา เด็กตั้งแตอายุ 11 ป
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ขึน้ไป จนถึงวยัผูใหญ เปนชวงท่ีเดก็สามารถคิดเชิงนามธรรม  กลาวคือ เดก็จะสามารถจินตนาการเง่ือนไขของปญหา
ในอดีต  ปจจุบันและอนาคต  โดยพัฒนาสมมติฐานอยางสมเหตุสมผลเก่ียวกับเหตุการณที่เกิดข้ึนได ซึ่งหมายถึงวา
เด็กในระยะนี้จะมีความสามารถคิดหาเหตุผลเหมือนผูใหญนั่นเอง (วีระ บุณยะกาญจน, 2552)  
  จากการศกึษายงัไมพบคําตอบทีช่ีช้ดัวาการเสรมิสรางใหเดก็มพีฤตกิรรมบรโิภคดวยปญญาหรอืดาํเนนิชวีติ
แบบพอเพยีงตองใหความสาํคญัในเรือ่งใด อยางไรกต็ามพบวาการทีเ่ด็กจะมพีฤตกิรรมทีเ่กีย่วของกบัความพอเพยีง
พอประมาณน้ัน มีสาเหตุหลักท่ีสําคัญมาจากการท่ีเด็กมีจิตลักษณะแบบพอเพียง ซึ่งจิตลักษณะดังกลาวนักวิจัย      
ในสาขาจิตพฤตกิรรมศาสตรนาํโดย ดวงเดอืน พนัธมุนาวิน  เรียกช่ือวา“จติพอเพียง” ซึง่เปนตวัแปรทีส่รางข้ึนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ประกอบดวย ความมีเหตุมีผลการมีภูมิคุมกันตน 
และการรับรูคุณความดี  (ดวงเดือน พันธุมนาวนิ, 2551)              
  ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางจิตพอเพียงและพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานสําคัญใน          
การวางแผนและสงเสรมิใหเด็กนกัเรยีนมพีฤตกิรรมการบรโิภคดวยปญญาอนัจะนาํไปสูการดาํเนนิชวีติอยางมคีณุภาพตอไป

วัตถุประสงค
  การวิจยัคร้ังนีม้วีตัถุประสงคเพือ่ศึกษาความสมัพันธระหวางชดุตัวแปรจิตพอเพียงและชุดตวัแปรพฤติกรรม
การบริโภคดวยปญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้สุมมาจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่กําลังเรียนในปการศึกษา 
2557ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหมดวยวธิกีารสุมแบบแบงช้ัน จาํนวน 812 คนจากโรงเรียน 32 แหง
จําแนกเปน นักเรียนในสังกัดโรงเรียนของรัฐ 19 แหง จํานวน 409 คน  และนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเอกชน           
ประเภทสามัญจากโรงเรียน 13 แหง จํานวน 403 คน 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 8 ตอน ตอนที่ 1 เปน
แบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2-8 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ไดแก พฤติกรรมการบริโภคอาหารดวยปญญา พฤติกรรมการบริโภคส่ิงของและเคร่ืองใชดวยปญญา พฤติกรรม     
การบริโภคทรัพยากรและส่ิงแวดลอมดวยปญญา พฤติกรรมการบริโภคส่ือดวยปญญา ความมีเหตุมผีล  การมีภมูคิุมกนัตน 
และการรับรูคุณความดี โดยแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ มีคาอํานาจจําแนกจากการหาคาสัมประสิทธิ์               
สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ระหวาง 0.21 - 0.72 และมีคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม         
ทั้งฉบับระหวาง 0.71 - 0.87
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  การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหความสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) เพ่ือ       
ตรวจสอบความสัมพันธระหวางชุดตัวแปรจิตพอเพียงและชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญาของนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ผลการวิจัย
  จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางชุดตัวแปรจิตพอเพียง และชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริโภค                
ดวยปญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมปรากฏผล ดังนี้

ตารางท่ี 1 
คาความสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรจิตพอเพียงกับชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา

  
  จากตารางท่ี 1 พบวา คาความสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรจิตพอเพียง ประกอบดวย ความมีเหตุ
มีผล การมีภูมิคุมกันตน และการรับรูคุณความดี กับชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา ประกอบดวย 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารดวยปญญา พฤติกรรมการบริโภคส่ิงของและเคร่ืองใชดวยปญญา พฤติกรรมการบริโภค
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมดวยปญญา และพฤติกรรมการบริโภคส่ือดวยปญญา มีคาความสัมพันธคาโนนิคอล ที่มี
นยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .01 จาํนวน 2 ฟงกชนั อยางไรก็ตามเม่ือพจิารณาในฟงกชนัที ่2 แมจะมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ทีร่ะดับ .01 แตกพ็บวา มคีาความแปรปรวนรวมกันระหวางชุดตัวแปรจิตพอเพียงกับชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริโภค
ดวยปญญาเทากับ 0.033 แสดงวาชุดตัวแปรจิตพอเพียงอธิบายรวมกันกับชุดพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา         
ไดเพียงรอยละ 3.30  ซึ่งไมถึง รอยละ10 ตามเกณฑที่ยอมรับได จึงถือวาอธิบายคาความรวมกันต่ําเกินไป                   
(ดษุฎ ีโยเหลา, 2541, 77) สวนฟงกชนัที ่3 มคีวามสมัพันธอยางไมมนียัสําคญัทางสถติ ิดงันัน้ในงานวจิยันีจ้งึนาํเสนอ
เฉพาะฟงกชันที่ 1 ซึ่งเปนฟงกชันที่มีความสัมพันธกันสูงสุด

Root No. 
Canonical 
correlation 

(RC) 

Square 
correlation 

(RC
2) 

Wilks’lamda 
( ) 

df p-value 

1 0.623 0.388 0.590 12 0.000 
2 0.181 0.033 0.965 6 0.000 
3 0.041 0.002 0.998 2 0.504 
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ตารางท่ี 2
ผลการวิเคราะหความสัมพนัธคาโนนิคอลระหวางชุดตวัแปรจิตพอเพียงและชุดตวัแปรพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา    

  จากตารางท่ี 2 พบวา คาความสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรจิตพอเพียงกับชุดตัวแปรพฤติกรรม
การบริโภคดวยปญญา มีคาเทากับ 0.623 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ชุดตัวแปรจิตพอเพียง      
กบัชดุตวัแปรพฤตกิรรมการบริโภคดวยปญญามคีวามสมัพนัธกนัในระดับคอนขางสูง และเมือ่พิจารณาคาไอเกนหรือ
คากาํลงัสองของความสมัพันธคาโนนคิอลพบวา มคีาเทากบั 0.388 แสดงวาชดุตัวแปรจิตพอเพียงมคีวามแปรปรวน
รวมกนักบัชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา รอยละ 38.80 หรอืชุดตัวแปรจิตพอเพียงมอีทิธพิลตอชุดตัวแปร
พฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา รอยละ 38.80
  เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิคาโนนิคอลแบบคะแนนมาตรฐาน พบวา ในชุดตัวแปรจิตพอเพียงตัวแปร        
การมีภมูิคุมกันตนมีความสําคัญในการอธิบายตัวแปรจิตพอเพียงมากที่สุด รองลงมาคือ ตัวแปรการรับรูคุณความดี
และความมีเหตมุผีล ตามลําดบั สวนในชุดตวัแปรพฤตกิรรมการบริโภคดวยปญญาพบวา ตวัแปรพฤตกิรรมการบริโภคสือ่
ดวยปญญามีความสําคัญในการอธิบายตัวแปรพฤติกรรมบริโภคดวยปญญามากที่สุด รองลงมาคือ พฤติกรรมการ
บริโภคทรัพยากรและสิ่งแวดลอมดวยปญญา พฤติกรรมการบริโภคอาหารดวยปญญา และพฤติกรรมการบริโภค
สิ่งของและเครื่องใชดวยปญญา ตามลําดับ 
  เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์โครงสรางตามเกณฑการกําหนดคาสัมประสิทธ์ิโครงสรางที่มีคามากพอที่จะ
ตีความได กลาวคือ มากกวาหรือเทากับ 0.30 (ดุษฎี โยเหลา, 2541, 81) พบวา ตัวแปรจิตพอเพียงสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรการมีภูมิคุมกันตนไดมากท่ีสุด รองลงมา คือ ตัวแปรการรับรูคุณความดี สวนตัวแปร
พฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา พบวา สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคส่ือดวย

  
 

  

 
( ) 

1.  -0.272 -0.775 
2.  0.021 -0.709 
3.  -0.360 -0.857 
4.  -0.546 -0.908 

 
( ) 

1.  0.205 -0.141 
2.   -0.722 -0.924 
3.  -0.420 -0.862 

 (Square correlation: RC
2)  = 0.388 

 (Canonical correlation: RC)  = 0.623 
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ปญญาไดมากท่ีสุด รองลงมา คือ ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรและส่ิงแวดลอมดวยปญญา พฤติกรรม    
การบริโภคอาหารดวยปญญาและพฤติกรรมการบริโภคส่ิงของและเคร่ืองใชดวยปญญา ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการทดสอบชี้ใหเห็นไดวาจิตพอเพียงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา นั่นคือ       
การท่ีนกัเรยีนมจีติลกัษณะแบบพอเพียงในระดับสงูมากเทาใดก็จะย่ิงมพีฤตกิรรมการบริโภคดวยปญญาเพ่ิมมากข้ึน
เทานั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการมีจิตลักษณะแบบพอเพียง ซึ่งเปนจิตลักษณะที่กอปรไปดวย 1) จิตลักษณะ               
แหงความพอประมาณ คือ มีความรูจักพอ รูวาอะไรเหมาะหรือพอควร 2) จิตลักษณะแหงความมีเหตุผล คือ                
เปนจิตลักษณะที่เคารพในเหตุผลความเปนจริงตามหลักวิทยาศาสตรและกติกาสังคม 3) จิตลักษณะแหงความมี
คุณธรรม จริยธรรม คือ มีความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน อดกล้ันอดออม และประหยัด และ 
4) จิตลักษณะท่ีมีภูมิคุมกันตนเอง คือ เปนจิตลักษณะท่ีตั้งม่ันอยูในความไมประมาทไมเสี่ยง แตมีความรอบคอบ 
ระมัดระวัง (เย็นใจ เลาหวณิช, 2552, 5) ทําใหนักเรียนมีการคิดวิเคราะหและไตรตรอง กอนท่ีจะตัดสินใจกระทํา         
สิ่งตางๆ ดังนั้นจึงสามารถเลือกซื้อและ/หรือเลือกใชสิ่งตางๆ อาทิ อาหาร สิ่งของและเครื่องใช ทรัพยากรและ                
สิง่แวดลอมและสือ่ ดวยความเขาใจในคณุคาและประโยชนทีแ่ทจรงิ ไมทําใหตนเอง ผูอืน่และธรรมชาตสิิง่แวดลอม
เดือดรอนหรือเสียหาย หรือเรียกไดวามีพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญานั่นเอง
  นอกจากน้ีการทีบ่คุคลมจีติพอเพยีงแลวทาํใหมพีฤติกรรมทีเ่กีย่วของกับความพอเพียงพอประมาณน้ัน พบวา 
สอดคลองกับงานวิจัยหลายชิ้นที่ใหขอสรุปที่ตรงกันวาจิตพอเพียงเปนปจจัยเชิงสาเหตุที่สําคัญของพฤติกรรมที่
เกี่ยวของกับความพอเพียงพอประมาณของบุคคล อาทิ พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (นิภาพร โชติสุดเสนห,
2545) พฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมการออมเงิน พฤติกรรมการใชเทคโนโลยี            
อยางเหมาะสม และพฤติกรรมสนับสนนุใหผูอืน่ปฏบิตัติามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (จติตพิร   ไวโรจนวทิยาการ,2551) 
พฤตกิรรมการอนุรกัษสิง่แวดลอม (วรีวรรณ วงศปนเพช็ร  และ  ชลดิา วสวุตั, 2553) พฤตกิรรมรับผดิชอบ ซึง่ประกอบ
ดวยพฤติกรรมยอย 2 ดาน ไดแก พฤติกรรมพัฒนาตนเองดานการเรียนและพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
และชุมชน (จีรพัฒน  ศิริรักษ, 2555) และพฤติกรรมการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ดวงพร ออนหวาน, วรีวรรณ  วงศปนเพ็ชร,  พศิาพิมพ จนัทรพรหม, สวชิญา ศภุอุดมฤกษ ตรีรตัน, 
และธนบดินทร วงษเมืองแกน, 2556) เปนตน
  ขณะทีเ่มือ่พจิารณาในแตละองคประกอบของตวัแปรจติพอเพยีง ไดแก ความมเีหตมุผีล การมภีมูคิุมกนัตน 
และการรับรูคุณความดี ก็พบผลที่สอดคลองกันวา แตละองคประกอบเปนปจจัยเชิงสาเหตุที่สําคัญของพฤติกรรมท่ี
เกี่ยวของกับความพอเพียงพอประมาณของบุคคล อาทิ ความมีเหตุมีผล ซึ่งจากการศึกษาพบวาความมีเหตุมีผล        
มีความสําคัญอยางนอย 3 ประการ ไดแก 1) ทําใหไดใชขอมูลเพ่ือการคิด แกปญหา ตัดสินใจ 2) ทําใหไดคิดอยาง
รอบคอบในการแกปญหาและตัดสินใจ และ 3) ทําใหไดใชปญญาในการแกปญหาและตัดสินใจ ความมีเหตุมีผล
เปนการคิดที่เปนนามธรรม ซึ่งอาจมีความละเอียดลึกซึ้งในระดับที่แตกตางกันออกไป การที่บุคคลคิดอยางมีเหตุผล
จึงตองใชปญญา อยางไรก็ตามแมบุคคลจะมีทุนทางปญญาไมเทาเทียมกัน แตการไดใชปญญาในการคิดแกไข
ปญหาบอยๆ ก็จะชวยใหปญญามีพัฒนาการข้ึนได การคิดอยางมีเหตุมีผลนอกจากจะทําใหสามารถแกปญหา      
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ตดัสนิใจไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพแลว ยงัชวยใหบคุคลไดใชปญญาและเกิดความงอกงามทางปญญาอีกดวย 
นอกจากน้ียังพบวา  ความมีเหตุมีผลทําใหบุคคลคิดกอนทํา ใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดํารงชีวิตของตน การคิดอยางรอบคอบอยางมีเหตุมีผล ใชขอมูลที่ถูกตองครบถวนในการตัดสินใจจึงนาจะ
ทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิตและมีชีวิตอยูอยางสมดุล พอประมาณ และพอเพียง (โกศล มีคุณ,
2552, 2, 14) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ใหผลการวิจัยที่สอดคลองกันวาความมีเหตุมีผลหรือความสามารถ
ของบุคคลในการคิด การใชสติและปญญา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมท่ีนาปรารถนา ไดแก พฤติกรรมการใชและ
ขจัดโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ (อรพินทร ชูชม, วิลาสลักษณ ชัววัลลี, อัจฉรา สุขารมณ, พรรณี บุญประกอบ,               
มนัส บญุประกอบ  และทศันา  ทองภกัดี, 2550) พฤติกรรมการรับส่ืออนิเตอรเนต็อยางมีวจิารณญาณ (ปราณ ีจอยรอด, 
ลัดดาวัลย เกษมเนตร, และ ประทีป จินง่ี, 2553) และพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญาของนักเรียนมัธยมศึกษา         
ตอนปลาย (ลลิตภัทร เจริญรัฐ, 2555) เปนตน
  สาํหรบัองคประกอบดานการมภีมูคิุมกันตนนัน้ จากการศึกษาพบวาการมภีมูคุมกันตน   ถอืวาเปนการเตรียม
บุคคลใหพรอมที่จะรับการโจมตีหรือการชักจูงโดยใหบุคคลนั้นถูกโจมตีหรือยั่วยุอยางออนๆ ในประเด็นที่กระทบ       
ตอความรูสึกนึกคิดและความเชื่อ เมื่อถูกโจมตีเชนนี้ บุคคลก็จะหาขอมูลหลักฐานมาลบลางการโจมตีนั้น   ทําใหมี
ความรูและทัศนคติที่เพ่ิมขึ้นจนเกิดภูมิคุมกันที่เขมแข็งมากขึ้นตามไปดวย หลังจากนั้นถาบุคคลจะถูกโจมตีหนักขึ้น
ในเรื่องเดียวกันนี้ บุคคลก็จะสามารถโตตอบและปฏิเสธการชักจูงนั้นไดไมยาก หลักการนี้ก็เปรียบเสมือนการปลูกฝ
สรางภูมิตานทานเชื้อโรคนั่นเอง (McGurie, 1961 อางถึงใน ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2552, 2) ตามหลักปรัชญา           
ของเศรษฐกิจพอเพียง การมีภูมิคุมกันที่ดีในตน เปนลักษณะสําคัญหนึ่งของการมีความพอเพียง อันเปนสาเหตุของ
การปฏบิตัทิีท่าํใหเกดิความสมดลุ และความสามารถในการปรับตวัใหเหมาะสมกบัความเปลีย่นแปลงภายนอกและ
ภายในที่เกิดขึ้นได โดยบุคคลที่มีภูมิคุมกันมากจะมีความพรอมทางการรูคิด แรงจูงใจ และวุฒิภาวะทางอารมณสูง
พอที่จะจัดการสถานการณที่ยั่วยุหรือการถูกปลุกปนโจมตีจากบุคคลอื่นที่มุงสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด
หรือทัศนคติดวยจิตลักษณะที่แข็งแกรง และความสามารถในการเตรียมตนหลายดาน (งามตา วนินทานนท, 2552, 
6) นอกจากน้ียังมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรภูมิคุมกันตนก็พบผลที่สอดคลองกันวา             
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมท่ีนาปรารถนาท่ีเกี่ยวกับความพอเพียงหลายประการ เชน พฤติกรรมรักนวลสงวนตัว     
(สิริมล ธีระประทีป, 2549) พฤติกรรมปองกันการคุกคามทางเพศ (อนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ, 2549) พฤติกรรม         
การคบเพื่อนอยางเหมาะสม (นิศากร สนามเขต, 2550) พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม (โทรศัพทมือถือ 
อนิเตอรเนต็) (จติตพิร ไวโรจนวทิยาการ,  2551) พฤติกรรมการรบัประทานอาหารทีถ่กูหลกัโภชนาการ (กฤตยตวิฒัน 
ฉัตรทอง, อรพินทร ชูชม, ฉันทนา ภาคบงกช และ สธญ ภูคง, 2554) การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง (อรพินทร ชูชม, สุภาพร ธนะชานันท และ ทัศนา ทองภักดี, 2554) และพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยาง
สรางสรรคและปลอดภัย (วันวิสา สรีระศาสตร, งามตา วนินทานนท, และนําชัย  ศุภฤกษชัยสกุล, 2555) เปนตน
  สวนองคประกอบดานการรับรูคุณความดีนั้น จากการศึกษาพบวาการรับรูคุณความดีเปนลักษณะทางจิต
ประการหน่ึงของบุคคลท่ีเปนการรับรูวาบุคคลอื่น ทําความดีอะไรใหแกตนเองบางและเราไดรับผลประโยชนจาก      
การทําความดีของเขาอะไรบาง เปนจิตลักษณะพื้นฐานของบุคคลท่ีเปนคนดี ในประเทศไทยการศึกษาดานการรับรู 
คณุความดทีีผู่อืน่ทาํใหบางครัง้จะใชชือ่ตวัแปรวา “ความกตญั”ู การรบัรูคณุความด ีเปนจติลักษณะหนึง่ทีเ่กดิจาก
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การรับรูสิ่งที่ดีที่มีคุณคา ที่มีบุคคลหรือสภาพแวดลอมอื่นๆ กระทําใหแลวเกิดจิตสํานึก พรอมกระทําการตอบแทน 
เปนความรูสึกของการเขาใจความรูสึกของบุคคลอื่น เห็นอกเห็นใจ เปนจิตสํานึกของความรูสึกรับผิดชอบในการ  
กระทําการตอบแทนตอการท่ีตนไดรบัสิง่ดีๆ  จากผูอืน่ จากสังคม ชมุชน จากประเทศชาติ หรือจากโลกและส่ิงแวดลอม
ทั้งปวง การรับรูคุณความดีเปนความรูสึกที่มีความสําคัญและมีคุณคายิ่งตอสังคมมนุษยเพราะผูที่มีการรับรูคุณ    
ความดีจะกระทําแตพฤตกิรรมทางบวก โดยเร่ิมจากการรับรูเร่ืองตางๆ ทีเ่ขาใจชีวติในทางบวก มองโลกในแงด ีสงผลตอ
การมีสุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพอเพียง ไมหลงในวัตถุนิยม มีความเชื่อทางศาสนา มีความเอื้ออาทร
ตอสังคม มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น และมีความรูสึกในทางลบ เชน ความอิจฉาริษยา ความโกรธ ความเกลียดชัง 
ความมุงรายในระดับต่ํา นอกจากน้ียังพบวามีงานวิจัยหลายช้ินที่ใหผลสอดคลองกันวาการรับรูคุณความดีหรือ       
ความกตัญูเปนจิตลักษณะที่มีความสําคัญตอการมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตางๆ อาทิ พฤติกรรมรับผิดชอบ 
พฤติกรรมเอื้อสังคม พฤติกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (อุบล เลี้ยววาริณ, 2552, 2-5, 27) รวมถึง ความเชื่อ       
เรื่องกฎแหงกรรม ความมีคุณธรรมประจําใจ ความสนใจคุณธรรมจากส่ือ (ปทมา ปรัชญาเศรษฐ, 2548) เปนตน
  ดงันัน้  จงึมีความสมเหตุสมผลท่ีงานวิจยัครัง้นีพ้บวา การมีจติลกัษณะแบบพอเพียงจะนําไปสูการมีพฤตกิรรม
การบริโภคดวยปญญา ทั้งในสวนของการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารดวยปญญา กลาวคือ สามารถตัดสินใจที่จะ
เลือกซ้ือหรือรับประทานอาหารดวยความเขาใจในคุณคาและประโยชนที่แทจริง รูจักประมาณในการบริโภคและ
ละเวนหรือเลิกบริโภคสิ่งที่ทําลายสุขภาพ การมีพฤติกรรมการบริโภคส่ิงของและเคร่ืองใช ดวยปญญา กลาวคือ 
สามารถตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกซ้ือหรอืเลือกใชสิง่ของและเครือ่งใชดวยความเขาใจในคณุคาและประโยชนทีแ่ทจริง คาํนงึ
ถึงคุณภาพและประโยชนมากกวาการคํานึงถึงคําโฆษณาชักจูง ราคาและรูปลักษณภายนอก การมีพฤติกรรม            
การบรโิภคทรพัยากรและสิง่แวดลอมดวยปญญา กลาวคอื สามารถตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกใชทรัพยากรและสิง่แวดลอม
ดวยความเขาใจในคุณคาและประโยชนที่แทจริง การรูจักใชใหถูกตองและไดผลคุมคา การชวยใหทรัพยากรและ     
สิง่แวดลอมมีการคงอยูหรอืสญูเสยีนอยทีส่ดุ และการมพีฤติกรรมการบรโิภคสือ่ดวยปญญา กลาวคอื สามารถตดัสนิใจ
ที่จะเลือกรับและใชสื่อดวยความเขาใจในคุณคาและประโยชนที่แทจริง โดยเลือกรับและใชสื่อในทางสรางสรรค         
มีการเปดรับสื่อและขอมูลขาวสารที่หลากหลายและเปนประโยชนเพื่อขยายขอบเขตความรู และมีการเปดรับสื่อ   
อยางมสีตโิดยไมคลอยตามความเช่ือและคานยิมทีไ่มเหมาะสม รวมทัง้ไมทาํใหตนเองและผูอืน่เดอืดรอนหรือเสียหาย

สรุป
  จากการวิจัยคร้ังนี้พบวาจิตพอเพียงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญาของนักเรียน              
ชัน้ประถมศกึษาปที ่6 ของโรงเรยีนในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม กลาวคอื การทีน่กัเรยีนมจีติพอเพยีงสามารถ
นําไปสูการมีพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา ดังนั้นในการสงเสริมใหนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา
ควรมุงเนนการพัฒนาใหนักเรียนมีจิตลักษณะแบบพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบไป
ดวย ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุมกันตน และการรับรูคุณความดี และควรมีความรวมมือจากหลาย ๆ ฝายไมวาจะ
เปนผูบรหิารสถานศกึษา/ครอูาจารย พอแม/ผูปกครอง และตวัของนกัเรยีนเอง เพือ่ใหการพฒันาเกดิประสทิธผิลและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด
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