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This research aimed to examine the casual relationship of financial management
behavior based on Buddhism and to determine the effectiveness of a behavioral modification
program to promote financial management behavior in a Buddhist approach for farmers. The
research was conducted in two phases. Phase One was casual research to investigate the
causes of financial management behavior through structural equation modeling, and the
goodness-of-fit test of the empirical data from the sampling unit, which included four hundred
and fifty farmers in Sri-Saket province. A one-stage cluster sampling was adopted for the
purposes of research, the villages were the cluster and farmers in each household were the
sampling unit. The findings from Phase One revealed the causes of financial management
behavior with a Buddhist approach and identified farmers with poor financial management
behavior. The findings were manipulated in Phase Two, was an experimental research to assess
the interesting variables (causes), and the results from Phase One. These variables were tested
for the modifications in the behavior of farmers with behavioral deficiencies. The research in
Phase Two, a randomized sample was applied to divide the sample into two groups, with
twenty seven farmers were randomly assigned to experimental group and twenty three farmers
were randomly assigned to the control group. The instrument for Phase One data collection was
a six-level rating scale, with a reliability between .805 to .911. The data was analyzed by
structural equation model analysis. According to the findings, the revised model followed the
hypotheses presented goodness of fit with empirical data (F2 /df = 1.86, RMSEA = .047, GFI =
.95, AGFI = .93, PGFI = .62, NFI = .99, TLI = .99, CFI = 1.00, PNFI = .74, RMR = .0065, SRMR =
.024). The results of the test indicated that the direct effect influenced financial management
behavior in a Buddhist approach for farmers, i.e., economic ethics, with and effective size of .96.
Other factors had an indirect effect influencing financial management behavior included
knowledge, with an effect size of .71 and socialization, and an effect size is .56. Hypothesis
testing for the assessment of behavioral modification programs to promote financial
management behavior for a Buddhist approach among farmers discovered that the experimental
group possessed higher financial management behavior in Buddhist approach than the control
group.
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การวิจยั นีV มีวตั ถุประสงค์เพือ' ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ บริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธของเกษตรกรและผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ' เสริมสร้างพฤติกรรมการ บริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
สําหรับเกษตรกร ทีด' าํ เนินการการวิจยั เป็ น 2 ระยะ โดยการวิจยั ระยะที' 1 เป็ นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ เพือ' ค้นหา
สาเหตุปจั จัยของพฤติกรรมด้วยการสร้างรูปแบบจําลอง และตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบจําลองข้อมูล
จริงทีส' าํ รวจจากกลุม่ ตัวอย่าง โดยกลุม่ ตัวอย่าง คือ เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 450 คน ได้มาจากการ
สุ่มเป็ นแบบแบ่งกลุม่ ชนิดขันV ตอนเดียว (One-Stage Cluster Sampling) โดยสุ่มเลือกหมูบ่ า้ นตัวอย่าง และเก็บ
1 ทําให้ทราบเหตุปจั จัยของพฤติ
ข้อมูลจากเกษตรกรทุกหน่วยในหมูบ่ า้ นทีส' ุ่มมา ซึง' ผลการวิจยั ในระยะที'
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ และระบุเกษตรกรทีม' ี ปัญหาในพฤติกรรม การบริหารทรัพย์ ได้ดว้ ย ซึง' ข้อ
ค้นพบดังกล่าวจะมาใช้ในการวิจยั ระยะที' 2 ทีเ' ป็ นการวิจยั เชิงทดลอง เพือ' ประเมินผลของโปรแกรมทีส' ร้างจากตัว
แปรสาเหตุทค'ี น้ พบจากการวิจยั ระยะที' 1 ทีผ' ูว้ จิ ยั สนใจ แล้วนําไปทดลองใช้เพือ' ปรับพฤติกรรมของกลุม่ เกษตรกร
ทีม' คี วามบกพร่องในพฤติกรรม โดยกลุม่ ตัวอย่างของการวิจ ั ยระยะที' 2 มาจากเกษตรกรจากกลุม่ ตัวอย่างการวิจยั
ระยะที' 1 ทีม' คี ะแนนพฤติกรรมสอดคล้องตามแนวพุทธน้อย โดยเลือกอย่างสุ่ม (Randomized Sampling) ทังV
การสุ่มกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุม่ และสุ่มเข้ากลุม่ ทดลอง (Experimental Group) 27 คน และกลุม่ ควบคุม
(Control Group) 23 คน เครื'องมือทีใ' ช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบวัดมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ มีค่าความ
เชื'อมันอยู
' ่ระหว่าง .805 - .911 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจยั พบว่า รูป
แบบจําลองตามสมมติฐานทีม' กี ารปรับปรุงแล้วมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงปร ะจักษ์โดยมีค่า F2 /df = 1.99,
RMSEA = .047, GFI = .95, AGFI = .93, PGFI = .62, NFI = .99, TLI = .99, CFI = 1.00, PNFI = .74,
RMR = .0065, SRMR = .024 ซึง' ผลลัพธ์ของการทดสอบ พบปัจจัยสําคัญๆ ทีม' อี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร คือ จริยธรรมในทางเศรษฐกิจ โดยมีค่าสัมประสิทธิjมาตรฐาน
ของอิทธิพลเท่ากับ .96 ส่วนปัจจัยสําคัญๆ ทีม' อี ทิ ธิพลทางอ้อม คือ ความรอบรู ้ การถ่ายทอดทางสังคม อิทธิพ ล
ของสือ' และความรูจ้ กั คิด โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .71 .56 .40 และ .29 ตามลําดับ สําหรับผลการทดสอบเพือ'
ประเมินผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเพือ' เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสําหรับ
เกษตรกร พบว่า เกษตรกรทีไ' ด้รบั โปรแกรมจะมีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ทส'ี อ ดคล้องตามแนวพุทธมากกว่า
เกษตรกรทีไ' ม่ได้รบั โปรแกรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร'ี ะดับ .05

