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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาผลของการใชวิธีการเอ็มทีในการเสริมสรางพฤติกรรม   

การประหยัดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4-6  โดยมีวัตถุประสงคยอย  ดังนี ้  

1) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยัดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระหวางกลุมที่ไดรับ

การเสริมสรางพฤติกรรมโดยใชวิธีการเอ็มทีและกลุมที่ไมไดรับการเสริมสรางพฤติกรรมโดยใชวิธีการเอ็มที และ 

2) เพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการของพฤติกรรมการประหยัดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที่ไดรับ

การเสริมสรางพฤติกรรมโดยใชวิธีการเอ็มทีในดานการใชเงิน การใชเวลา การใชทรัพยากรธรรมชาติและการใช

ส่ิงของเคร่ืองใช การวิจัยคร้ังน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงทดลอง กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 

โรงเรียนวัดบานทึง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 53 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 1) แผนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนแบบวิธีการเอ็มที จํานวน 1 แผน  2) แบบวัดพฤติกรรมการประหยัดตามการประเมินตนเองของ

นักเรียน  3) แบบวัดพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนโดยครูประจําชั้น และ 4) แบบวัดพฤติกรรมการประหยัด

ของนักเรียนโดยผูปกครอง วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบวัดซํ้า 
 

 ผลการวิจัยท่ีสําคัญสรุปไดดังน้ี 

1)  นักเรียนที่ไดรับการเสริมสรางพฤติกรรมการประหยัดโดยใชวิธีการเอ็มทีมีพฤติกรรม  

การประหยัดสูงกวานัก เร ียนที ่ไมไดร ับการเสริมสรางพฤติกรรมการประหยัดโดยใชว ิธ ีการเอ็มที  

ทั้งในการวิเคราะหโดยภาพรวมและจําแนกตามระดับช้ัน   

2)  นักเรียนโดยภาพรวมมีพัฒนาการของพฤติกรรมการประหยัดทั้ง 4 ดาน แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ  .05 โดยนักเรียนมีพัฒนาการของพฤติกรรมการประหยัดในดานการใช

ทรัพยากรธรรมชาติสูงที่สุด  รองลงมา  คือ  พัฒนาการของพฤติกรรมการประหยัดในดานการใชเงิน 

พัฒนาการของพฤติกรรมการประหยัดในดานการใชสิ ่งของเครื ่องใช  และพัฒนาการของพฤติกรรม    

การประหยัดในดานการใชเวลา ตามลําดับ และเม่ือจําแนกตามระดับช้ัน  พบวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 

มีพัฒนาการของพฤติกรรมการประหยัดในดานการใชทรัพยากรธรรมชาติ ดานการใชเงิน ดานการใช

เวลา และดานการใชส่ิงของเคร่ืองใชแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 The major purpose of this research was to study the effect of the MT method on the 

enhancement of economize behaviors for grades 4 - 6 students based on the sufficiency economy 
philosophy. The minor purposes of this research were 1) to compare the economize behaviors of 
students between group using and not using the MT method, and 2) to compare the economize 
behaviors of students among 4 savings behaviors that they were developed, such as the money, time, 
environment, and utensils economize behaviors. The experimental research was employed in this 
research. The sample of this research consisted of 53 grades 4 – 6 students of Banthaung school, 
Suphanburi province. The research instruments were 1) lesson plan of the MT method, 2) the self 
evaluation checklist about the economize behaviors of students, 3) the teacher evaluation checklist 
about the economize behaviors of students, and 4) the parent evaluation checklist about the economize 
behaviors of students. The data were analyzed by using t-test, ANOVA, and One-Way Analysis of 
variance with repeated measures. 
 The research findings were as follows:  

1) The savings behaviors of students in group using the MT method were higher than that of 
students in group not using the MT method. 

2) The overall students were developed through 4 savings behaviors that there were 
statistical significantly differentiated at the .05 level of significance. The savings behavior 
about the environment was highly developed. Moreover, also the money, utensils, and time 
economize behaviors were developed, respectively. As for grade 4, 5 and 6 students were 
developed through 4 savings behaviors that there were no statistical significantly differentiated. 
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