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Abstract 

 

This research aimed to examine the casual relationship of financial management behavior based 

on Buddhism. This was a casual research to investigate the causes of financial management 

behavior through structural equation modeling aimed, 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 revealed the causes of 

financial management behavior with a Buddhist approach and identified farmers with poor 

financial management behavior. The instrument for data collection was a six-level rating scale, 

with a reliability between . 8 0 5  to . 9 1 1 . 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 (2 /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 an effect size of .96. Other factors had an indirect effect 

influencing financial management behavior included knowledge, with an effect size of . 7 1 and 

socialization, with an effect size of .56. 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ  
ของเกษตรกร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ เพ่ือค้นหาสาเหตุปัจจัยของพฤติกรรมด้วยการสร้างรูปแบบจ าลอง
และตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบจ าลองข้อมูลจริงที่ส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ 
เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 450 คน ได้มาจากการสุ่มเป็นแบบแบ่งกลุ่มชนิดขั้นตอนเดียว (One-Stage 
Cluster Sampling) โดยสุ่มเลือกหมู่บ้านตัวอย่างและเก็บข้อมูลจากเกษตรกรทุกหน่วยในหมู่บ้านที่สุ่มมา 
ซึ่งผลการวิจัยนี้ท าให้ทราบเหตุปัจจัยของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร และสามารถระบุ
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาในพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบวัด
มาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .805 - .911 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบจ าลองตามสมมติฐานที่มีการปรับปรุงแล้วมีความกลมกลืนกับข้อมูล

เชิงประจักษ์โดยมีค่า 2 /df = 1.99, RMSEA = .047, GFI = .95, AGFI = .93, PGFI = .62, NFI = .99, TLI = 
.99, CFI = 1.00, PNFI = .74, RMR = .0065, SRMR = .024 ซึ่งผลลัพธ์ของการทดสอบ พบปัจจัยส าคัญ ๆ ที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร คือ จริยธรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์มาตรฐานของอิทธิพลเท่ากับ .96 ส่วนปัจจัยส าคัญ ๆ ที่มีอิทธิพลทางอ้อม คือ ความรอบรู้ 
การถ่ายทอดทางสังคม อิทธิพลของสื่อ และความรู้จักคิด โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .71 .56 .40 และ .29 ตามล าดับ 
 

ค ำส ำคัญ: การบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ, เกษตรกร 
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บทน ำ 
 การด าเนินชีวิตของคนโดยทั่วไปนั้นต่างก็ต้องการสิ่งของจ าเป็นเพ่ือการด ารงชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น  
แต่อาจจะมากบ้างหรือน้อยบ้างนั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับความต้องการของแต่ละบุคคล และเป็นที่ทราบกันดีว่าสิ่งของ
จ าเป็นเพื่อการด ารงชีวิตมนุษย์นั้นประกอบไปด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค หรือที่เรียกว่า
ปัจจัยสี่นั่นเอง ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์โดยทั่วไปไม่สามารถขาดได้ หากแต่อย่างน้อยต้องมีให้เพียงพอ 
ตามความต้องการจ าเป็นพ้ืนฐานเพ่ือการด ารงชีพ ดังเช่นที่ ประเวศ วะสี (2548 : 92) ได้กล่าวไว้ว่า “พระท่านว่า
ความต้องการพ้ืนฐานหรือปัจจัยสี่เป็นสิ่งจ าเป็นของมนุษย์ ซึ่งทางแพทย์ก็เห็นตรงกันเพราะถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่พอเพียง
ก็ไม่สามารถท าให้ชีวิตด ารงอยู่ตามปกติได้ ก่อให้เกิดปัญหาชีวิตและสังคม” เมื่อเช่นนี้จึงท าให้ทุกคนต่าง 
ก็มุ่งแสวงหาแต่ทรัพย์กัน วันหนึ่ง ๆ คนเราจะยุ่งอยู่กับธุระหน้าที่การงานก็เพ่ือทรัพย์ทั้งนั้น (พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2556: ออนไลน์) เพ่ือให้เกิดมีทรัพย์จ านวนมากมายหรืออย่างน้อยก็เพ่ือให้มีทรัพย์ไว้ใช้สอยอย่าง
เพียงพอแก่ตนเองและครอบครัวไม่ก่อให้เกิดความขัดสนจนสร้างปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา ดังเช่นที่ Oggins (2003: 
419-425) ได้เคยกล่าวไว้ว่า หากครอบครัวใดเกิดมีความขัดสนทางการเงินหรือมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์แล้ว  มักจะ
ท าให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวตามมาเสมอ  มีหลักฐานทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ อาทิ สถิติรายได้ 
ค่าใช้จ่าย หนี้สิน และการออม ที่สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันประเทศเราก าลังเผชิญปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพย์โดยเฉพาะ
ในระดับบุคคลและครัวเรือน เช่น หนี้สินภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูงมากและเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเกิดจาก
หลาย ๆ สาเหตุ โดยเฉพาะรูปแบบการใช้ชีวิตที่ผู้คนจับจ่ายใช้สอยเกินกว่ารายได้ที่สามารถหาได้ (สถาบันคีนันแห่ง
เอเชีย, 2558: 9) และการใช้จ่ายที่ขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบและขาดการควบคุมการใช้จ่าย รวมทั้ง
พฤติกรรมที่ไม่ตระหนักถึงความพอเพียง แม้ว่าพฤติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์ ของคนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้น 
จะสามารถหาทรัพย์สินเงินทองได้เยอะแยะมากมาย แต่ก็มีลักษณะรู้วิธีหาเงิน แต่ไม่รู้วิธีการใช้เงิน และยังขาดการ
บริหารจัดการการเงินที่ดี ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ล้วนเกิดจากความบกพร่องของพฤติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์ในระดับ
บุคคลหรือพฤติกรรมทางการเงินที่ผิดปกติ (Disorder Financial Behavior) ทั้งสิ้น ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้มักน ามาซึ่ง
ความล าบากยากแค้นในการด าเนินชีวิต และส่งผลต่อทั้งความเครียดและความยุ่งยากทางการเงิน (Klontz, 2008: 
297) อันเป็นต้นตอของปัญหาทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะอีก
แนวทางหนึ่งที่มาจากการศึกษาพฤติกรรมทางการเงินหรือพฤติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์ของบุคคล เช่นในต่างประเทศ
ที่กระตุ้นในนักจิตวิทยาหันมาสนใจปัญหาของพฤติกรรมทางการเงิน โดยการศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจของบุคคล
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์ ซึ่งการตัดสินใจของบุคคลนั้นก็เกิดมาจากวิธีการคิด และวิธีการคิดที่
แตกต่างกันของแต่ละบุคคลย่อมน าไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันด้วย (ณดา จันทร์สม , 2553: 2) เช่นเดียวกับพุทธ
ศาสนาที่เชื่อว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้และยังไม่รู้จักวิธีการคิดที่สมเหตุผลแต่มนุษย์นั้นมีศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองให้มีความคิดจนเกิดมีความเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิ (Right View) และพุทธศาสนายังมีแนวคิดและวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์ไว้อย่างครอบคลุม จะเห็นได้จากหลักธรรมค าสอนต่าง  ๆ ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตทางเศรษฐกิจเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับชาวบ้านทั่วไปที่ผ่านการทดลองน าไปใช้จนเกิดผล
ส าเร็จมาแล้ว ถึงแม้ว่าพุทธศาสนาจะเชื่อว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธคุณประโยชน์แห่งทรัพย์สิน

http://www.watnyanaves.net/
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เงินทองและเรื่องทางเศรษฐกิจที่เป็นไปเพ่ือความสุขของมนุษย์ ด้วยพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าทรัพย์เป็นบ่อเกิดแห่ง
ความสุขอย่างหนึ่ง ที่อย่างน้อยการมีทรัพย์อย่างเพียงพอก็ช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ไปได้หลายส่วน จะเห็นได้จาก
การมีพุทธพจน์รับรองเรื่องนี้ไว้ว่า “ความจนเป็นทุกข์ในโลก” และ “การกู้หนี้เสียดอกเบี้ยเป็นทุกข์ส าหรับ
คฤหัสถ์” และการวิเคราะห์เรื่องนี้ในทางพุทธศาสนายังให้ความสนใจลักษณะทางจิตใจของคนเป็นส าคัญด้วย จึง
อาจกล่าวได้ว่าพุทธศาสนานั้นพยายามที่จะขจัดความยากจนทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ (Premasiri, 1999: 14) 
และท่ีส าคัญการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์ตามหลักพุทธศาสนานั้น ยังยึดหลักทางสายกลาง ที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพ่ือให้มี
ทรัพย์หรือเงินทองจ านวนมาก ๆ หากแต่มีในจ านวนที่เพียงพอต่อการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นส าคัญ 
ซึ่งความสุขและความเป็นอยู่ของคนนั้นไม่ได้วัดได้จากฐานะทางการเงินเพียงเท่านั้น เพราะเราต้องพิจารณาในเรื่อง
คุณธรรม จิตวิญญาณ และความเป็นมนุษย์เป็นส าคัญด้วย (Boyle & Simms, 2009: 18-19) หากพิจารณาถึง
ขอบข่ายของพฤติกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์แล้ว พุทธศาสนาก็ได้กล่าวถึงตั้งแต่การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการ
ใช้จ่ายทรัพย์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บุคคลมีความสุขจากทรัพย์ที่ไม่ใช่การมีหรือครอบครองทรัพย์จ านวนมาก  ๆ 
ซึ่งเป็นความแตกต่างจากหลักการบริหารจัดการทรัพย์ตามแนวทางอ่ืน ๆ ที่มุ่งให้มีทรัพย์จ านวนมากเพ่ือสนอง
ความต้องการของมนุษย์อันไม่มีขอบเขตที่จ ากัด นอกจากนี้แล้วการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธยังเป็นไปโดยต้อง
ไม่ให้มีภาระหนี้สินล้นพ้นตัว มีการแบ่งปันด้วยการท าบุญท าทานหรือการบริจาคบ้าง ตลอดจนต้องให้มีเงินเก็บ
ออมไว้ใช้จ่ายในยามจ าเป็นและการลงทุนด้วย ดังนั้นหากได้น าแนวทางพุทธศาสนานี้มาก าหนดเป็นพฤติกรรม
เกี่ยวกับทรัพย์ที่พึงปรารถนาส าหรับการวิจัย แล้วค้นหาเหตุปัจจัยของการเกิดพฤติกรรมนี้ ก็จะได้มีข้อเสนอ  
ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์ของบุคคลอีกทางเลือกหนึ่งได้ โดยมีงานวิจัยในอดีตที่ ได้ศึกษา
พฤติกรรมตามแนวพุทธมาบ้างแล้ว เช่น งานของตวงพร สมสมัย และคณะ (2552) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 ซึ่งศึกษาในอ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึง
งานวิจัยของกุลลินี มุทธากลิน (2539) ที่ศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริโภคแนวพุทธปรัชญา และงานของวัชระ 
งามจิตรเจริญ (2552) ที่ศึกษาแนวคิดในการใช้พุทธธรรมเพื่อด าเนินการทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยม เป็นต้น 
 เมื่อต้องการศึกษาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธที่ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งกระบวนการตั้งแต่
การหา การรักษา และการใช้จ่าย ผู้วิจัยจึงก าหนดขอบข่ายของประชากรเป้าหมายของการวิจัยนี้คือต้องเป็นกลุ่ม
คนที่กระท าพฤติกรรมการบริหารทรัพย์นี้ได้ทั้งกระบวนการ โดยมีผลลัพธ์ของพฤติกรรมสามารถวัดได้ คือ กลุ่มคน
ที่อยู่ในช่วงวัยท างานและมีรายได้แล้ว มีการวางแผนทั้งการใช้จ่ายและการออมด้วยตนเอง และเป็นเสาหลัก 
ในการหารายได้ให้กับครอบครัว ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วนั้นผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มผู้ท าอาชีพการเกษตรหรือ
เกษตรกร เป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายของการวิจัยนี้ ซึ่งถ้ามองอีกมุมหนึ่งนั้นเกษตรกรก็มีลักษณะเป็นอาชีพ
ส าหรับนายทุนโดยธรรมชาติได้ด้วย กล่าวคือ อาชีพใดก็ตามที่ต้องลงทุนไปก่อนโดยไม่มีความแน่นอนว่าสุดท้าย 
จะได้รับผลตอบแทนมาเท่าไรนั้น มันคืออาชีพส าหรับนายทุนเพราะต้องมีเงินทุนส ารองส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นเงิน  
หน้าตัก ซึ่งผู้ท าอาชีพนี้ต้องมีเงินทุนจ านวนหนึ่งส าหรับซื้อปัจจัยการผลิต ถ้าไม่มีเงินทุนของตนเองก็ต้องกู้ยืมมา 
เมื่ออาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพส าหรับนายทุนโดยธรรมชาติ หากต้องแก้ไขปัญหาหนี้สินก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุ โดยให้
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เกษตรกรหันมาเป็นนายทุนของตนเองให้ได้ เกษตรกรต้องมีการสะสมทุนทรัพย์และทุนทางปัญญาของตนเอง 
(นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์, 2552: 136-139) การบริหารทรัพย์จึงมีความส าคัญและจ าเป็นกับอาชีพนี้อย่างยิ่ง  
  ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่การวิจัยนี้ต้องการศึกษาเพ่ือน าเสนอทางเลือกใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
ที่เก่ียวกับทรัพย์ให้กับเกษตรกร ซึ่งผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นว่าหากเกษตรกรมีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
แล้ว จะลดปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับบุคคลและครัวเรือนได้ ที่อย่างน้อยก็มีทรัพย์ไว้ใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตได้
ตามความต้องการจ าเป็นในขั้นพ้ืนฐานได้ แต่เนื่องจากองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ยังไม่ปรากฎมากนัก 
งานวิจัยนี้จึงเริ่มต้นจากการสร้างองค์ความรู้เพ่ืออธิบายและท านายพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของเกษตรกร 
ด้วยการน าแนวคิดทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับทรัพย์มาประยุกต์ใช้กับพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวกับทรัพย์  
ทั้งกระบวนการ เกิดเป็นพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ เพ่ือพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ด้วยการสร้ าง 
รูปแบบจ าลองใหม่ (Model) ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธตามกรอบปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ที่ก าหนดตัวแปรที่น าเข้ามาศึกษาตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้วิจัยหวังว่าผลการวิจัยนี้จะน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธที่ถือว่าเป็น
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา โดยมุ่งปรับเปลี่ยนจากสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งได้จากข้อค้นพบของ  
การวิจัยนี้เพ่ือช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมในระดับบุคคล อัน
เป็นต้นเหตุของปัญหาความยากจนในระดับสังคมและระดับประเทศ   
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนารูปแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ 
ตามแนวพุทธของเกษตรกร 

 
กำรประมวลเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยการน าแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่ได้ให้ไว้

เกี่ยวกับทรัพย์และการด าเนินชีวิตทางเศรษฐกิจของมนุษย์ ได้แก่ หลักธรรมเก่ียวกับความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจ 
แนวคิดแบบพุทธที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการปฏิบัติของคนรู้จักท ามาหาเลี้ยงชีพตามมาตรฐานชีวิต
ชาวพุทธ มาก าหนดเป็นตัวแปรพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ แล้วพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
ด้วยการค้นหาสาเหตุการเกิดพฤติกรรมตามกรอบแนวคิดการเกิดพฤติกรรมจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอก 
มาพัฒนาเป็นรูปแบบใหม่ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ โดยตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุที่น ามาศึกษา
มาจากทั้งแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้สามารถอธิบายการเกิด 
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน ซึ่งตัวแปรที่น ามาจากแนวคิดเศรษฐศาสตร์
แนวพุทธนั้นเป็นลักษณะภายในบุคคลที่เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตทางเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนทางสายกลาง ได้แก่ 
ตัวแปรลักษณะความต้องการ ความรู้จักคิด และตัวแปรที่มาจากปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นเงื่อนไข  
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ของการด าเนินชีวิตให้อยู่ในความพอเพียงได้ ได้แก่ ตัวแปรความรอบรู้ ส่วนตัวแปรที่มาจากทั้งสองแนวคิด คือ 
จริยธรรมทางเศรษฐกิจ และตัวแปรปัจจัยภายนอก คือ การถ่ายทอดทางสังคม และอิทธิพลของสื่อ  
 
พฤติกรรมกำรบริหำรทรัพย์ตำมแนวพุทธ  
 พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ส าหรับการวิจัยนี้หมายถึง ระดับการกระท าและความตั้งใจว่าจะ
กระท าเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ของบุคคลทั้งกระบวนการที่เป็นไปตามหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนา โดยเริ่ม
ตั้งแต่การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การหาทรัพย์ หมายถึง การกระท าและความตั้งใจว่าจะกระท าเพ่ือให้ได้ทรัพย์มาไว้ใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอ 
โดยทรัพย์ที่มีหรือได้มานั้นอาจมีทั้งส่วนที่ได้มาจากการท างานและกิจการต่าง ๆ และการได้ทรัพย์มาด้วยกรณี 
อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่จากการท างาน ที่ต้องมีความถูกต้องชอบธรรม ไม่กดขี่ข่มเหง ส าหรับการประกอบอาชีพการงานนั้น 
ต้องตั้งอยู่ในอาชีพที่สุจริต โดยต้องด าเนินไปด้วยความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงานมีความเหมาะสม
และพอดี รู้จักฝึกฝนให้มีความช านาญและรู้จริง รู้จักหาช่องทางและวิธีการจัดสรรด าเนินการใช้ปัญญาสอดส่อง 
ตรวจตรา และรู้จักบริหารจัดการและด าเนินการให้การงานนั้นได้ผลดี น ามาซึ่งผลตอบแทนตามที่คาดหวัง 
 การรักษาทรัพย์ หมายถึง การกระท าและความตั้งใจว่าจะกระท าในการรักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยเริ่มด้วย
การรู้จักวางแผนจัดสรรทรัพย์นั้นเป็นส่วน ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งส่วนที่ต้องเก็บไว้ในยามจ าเป็นและลงทุน และส่วน
ที่แบ่งไว้ส าหรับใช้จ่าย ส าหรับการรักษาทรัพย์ในส่วนที่ต้องเก็บไว้ใช้ในยามจ าเป็นฉุกเฉินหรือเพ่ือลงทุนนั้น และ
การรู้จักคุ้มครองทรัพย์ในส่วนที่ต้องเก็บรักษาไว้นั้นไม่ให้สูญหาย ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย รวมทั้งต้องรู้จัก
คิดหาวิธีการเก็บรักษาทรัพย์ที่เหมาะสมและชอบธรรมเพ่ือให้เกิดดอกผลตามสมควร เช่น การน าไปลงทุนที่ไม่ขัด
กับกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรมอันดี ไม่เอาเปรียบและคดโกงผู้อ่ืน การฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืน  ๆ ตาม
ความเหมาะสม 
 การใช้จ่ายทรัพย์ หมายถึง การกระท าและความตั้งใจว่าจะกระท าในการใช้จ่ายทรัพย์ในส่วนที่กัน ไว้ใช้สอย
เลี้ยงชีพนั้น ให้เป็นไปบนพ้ืนฐานของความพอดีและไม่ใช้จ่ายให้เกินกว่าทรัพย์ที่หามาได้ กล่าวคือ ต้องใช้จ่ายแต่
พอเหมาะพอดีตามความต้องการจ าเป็น ไม่ให้ฟุ่มเฟือย แต่ไม่ตระหนี่จนฝืดเคือง และมุ่งเน้นที่การใช้จ่ายหรือ
บริโภคด้วยปัญญา นั่นคือ การจะใช้จ่ายใด ๆ นั้นต้องผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจด้วยเหตุผลให้ความส าคัญ
ด้านคุณค่ามากกว่ามูลค่า และเน้นคุณประโยชน์มากกว่าความคุ้มทุน และให้การใช้จ่ายทรัพย์ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ต่อตนเองและคนอ่ืน เพ่ือให้เกิดความสุข ไม่ใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคตามแบบบริโภคนิยม ไม่ใช้จ่ ายกับ
สิ่งของฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ และไม่ใช้จ่ายกับอบายมุขและสิ่งที่ขัดกับกฎหมายและศีลธรรมอันดี 

 
กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 กรอบแนวคิดของการวิจัยนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่เพ่ือใช้อธิบายการเกิดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ โดยมุ่งค้นหาสาเหตุการเกิดพฤติกรรม  
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การบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธตามกรอบแนวคิดการเกิดพฤติ กรรมจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอก 
ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรเป้าหมายของการวิจัยนี้ คือ เกษตรกรผู้ที่หารายได้หลักของครัวเรือนที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ใน

จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรในภาคการเกษตร
ค่อนข้างสูง (ร้อยละ 49.0) และมีสัดส่วนคนยากจนที่ค่อนข้างสูง (ร้อยละ 19.3) เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน  ๆ 
ประกอบกับจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีประชากรนับถือศาสนาพุทธสูงถึงร้อยละ 99.3 ซึ่งเป็นกลุ่มประชากร
เป้าหมายของการวิจัยนี้ วิธีการเลือกตัวอย่างของการวิจัยนี้เป็นแบบแบ่งกลุ่มชนิดขั้นตอนเดียว (One-Stage 
Cluster Sampling) โดยสุ่มเลือกหมู่บ้านตัวอย่าง และเก็บข้อมูลจากเกษตรกรทุกครัวเรือนในหมู่บ้านที่สุ่มมา  
ให้ได้ขนาดตัวอย่างตามผลการค านวณขนาดตัวอย่างขั้นต่ าของการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ซึ่งโดยทั่วไปก าหนด
ไว้อย่างน้อย 20 ต่อ 1 ตัวแปรสังเกตได้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542: 54) ซึ่งงานวิจัยนี้มีตัวแปรสังเกตได้ 17 ตัว 
ซึ่งจะได้ขนาดตัวอย่าง 340 คน และหากใช้วิธีการค านวณจากเว็บไซต์ทางสถิติเพ่ือค านวณขนาดตัวอย่างขั้นต่ า 
ของการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Soper, 2006: Online) จะได้ขนาดตัวอย่างขั้นต่ าที่ 370 คน และเพ่ือป้องกัน
ความไม่ครบถ้วนของการตอบและการขาดหายของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงวางแผนก าหนดขนาดตัวอย่างในการเก็บ
ข้อมูลไว้ที่ 450 คน และเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 450 คน  

 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยนี้ คือ แบบสอบถามและแบบวัดที่ให้เกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างตอบ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใหม่ ส าหรับแบบวัดเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ 

ปัจจัยภำยนอก  
 - การถ่ายทอดทางสังคม 
 - อิทธิพลของสื่อ 

พฤติกรรมกำรบริหำรทรัพย์
ตำมแนวพุทธ ปัจจัยภำยใน 

 - ลักษณะความต้องการ 
 - จริยธรรมทางเศรษฐกิจ 
 - ความรู้จักคิด 
 - ความรอบรู ้
 

ผลลัพธ์ของ 
พฤติกรรมกำรบริหำรทรัพย ์



164 |                                                   รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ISSN 1686-1442 

วารสารพฤตกิรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม 2561 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

(คะแนน 0-5) จาก “ไม่เลย” ไปจนถึง “มากที่สุด” ซึ่งการสร้างแบบวัดผู้วิจัยสร้างขึ้นตามค านิยามเชิงปฏิบัติ 
การของตัวแปร และผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งมีน าไปทดลองใช้ และ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพการตรวจสอบอ านาจการจ าแนกรายข้อโดยหาค่าความสัมพันธ์รายข้อถามกับคะแนนรวม 
ที่พบว่าทุกข้อมีอ านาจการจ าแนกที่เหมาะสม คือ มีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ .30 ขึ้นไป และการตรวจสอบ 
ความเชื่อมั่นของแบบวัดโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค พบว่า ทุกตัวมีค่า.7 ขึ้นไป ซึ่งถือว่า  
เป็นแบบวัดที่มีความตรงตามโครงสร้าง และภายหลังจากการเก็บข้อมูลจริงได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ที่พบว่า  องค์ประกอบของแต่ละตัวแปร 
มีความเที่ยงผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด คือ มีค่า Composite Reliability (CR) มากกว่า .60 และมีค่า Average 
Variance Extracted (AVE)  มากกว่า .50 

 
ผลกำรวิจัย  

เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 450 คน เป็นเพศหญิง 264 คน (ร้อยละ 58.7) และ
เพศชาย 186 คน (ร้อยละ 41.3) มีอายุระหว่าง 25 – 65 ปี อายุเฉลี่ย 47.2 ปี ส่วนใหญ่สมรสและอยู่ด้วยกัน 
323 คน (ร้อยละ 71.8) จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด 267 คน (ร้อยละ 59.3) จบมัธยมศึกษา 
มี 97 คน (ร้อยละ 21.6) จบปริญญาตรี 45 คน (ร้อยละ 10.0) เป็นผู้ท าการเกษตรโดยปลูกพืช 359 คน (ร้อยละ 
79.8) มีเนื้อที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 9.3 ไร่ ส่วนใหญ่ถือครองที่ดินโดยเป็นเจ้าของ 337 คน (ร้อยละ 70.4) มีรายได้
ต่อเดือนเฉลี่ย 5,378 บาท และมีรายจ่ายต่อเดือนเฉลี่ย 4,554 เป็นผู้ที่มีหนี้สิน 319 คน (ร้อยละ 70.9) และเป็น 
ผู้ไม่มีการออมเงิน 253 คน (ร้อยละ 56.2) 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบรูปแบบจ าลองความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
ตามแนวพุทธของเกษตรกร พบว่า รูปแบบจ าลองที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง 
ในเบื้องต้นนั้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบจ าลองโดยค านึงถึงเนื้อหา
ตามแนวคิดทฤษฏีเป็นส าคัญ ร่วมกับการพิจารณาปรับตามค าแนะน าของโปรแกรมลิสเรลที่ได้รายงานค่าดัชนี
ปรับแก้ (Modification Index) ไว้ โดยเพ่ิมการประมาณพารามิเตอร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความ 
คลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้ของทั้งตัวแปรแฝงภายในและตัวแปรแฝงภายนอก ที่ผลลัพธ์ของโปรแกรมลิสเรล
แสดงว่าดัชนีปรับแก้ (Modification Index) มีค่าสูง และมีความหมายที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได้ ซึ่งผล 
การทดสอบรูปแบบจ าลองหลังปรับแล้ว พบว่า มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นที่น่าพอใจ  

โดยค่าดัชนีต่าง ๆ ดังนี้  2 /df = 1.99, RMSEA = .047, GFI = .95, AGFI = .93, PGFI = .62, NFI = .99, TLI 
= .99, CFI = 1.00, PNFI = .74, RMR = .0065, SRMR = .024 จากค่าดัชนีดังกล่าว สรุปได้ว่า แบบจ าลอง
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร ที่ปรับแก้แล้วนั้นมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถประมาณค่าขนาดอิทธิพลในแบบจ าลองดังกล่าวเพ่ืออธิบาย
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจ าลองต่อไปได้ ซึ่งผลการวิเคราะห์โดยสรุปสามารถแสดงเป็นรูปภาพเส้นทาง  
ของอิทธิพลและความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ตามภาพประกอบ 2 
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* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ภำพประกอบ 2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตร 

  
จากภาพประกอบ 2 แสดงอิทธิพลทางตรงของตัวแปรแฝงในรูปแบบจ าลอง และค่าน าหนักองค์ประกอบ 

(Factor Loading) ของตัวแปรสังเกตแต่ละตัวของตัวแปรแฝง ซึ่งหากพิจารณาที่น้ าหนักองค์ประกอบ พบว่า มีค่า
เป็นบวกทุกตัว โดยมีขนาดตั้งแต่ .35 ถึง .58 และแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัว เมื่อ
พิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็นรายองค์ประกอบเพ่ือเปรียบเทียบความส าคัญขององค์ประกอบ
ต่างๆ ของตัวแปรแฝงที่วัดจากตัวแปรสังเกตมากกว่า 1 ตัว พบว่า องค์ประกอบของความรอบรู้ ตัวแปรความรู้ใน
วิธีปฏิบัติมีความส าคัญมากกว่าความรู้ในหลักการ โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .70 และ .63 
ตามล าดับ องค์ประกอบของจริยธรรมทางเศรษฐกิจ ตัวแปรที่มีความส าคัญที่สุด คือ ความรักในงาน มีน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .82 รองลงมาคือความซื่อสัตย์ ที่มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .80 
ตามมาด้วยความอดทนและความขยัน โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .79 และ .78 ตามล าดับ  
องค์ประกอบของการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ตัวแปรที่มีความส าคัญที่สุด คือ การหาทรัพย์ มีน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .91 รองลงมาคือการใช้จ่ายทรัพย์ มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .90   
และการรักษาทรัพย์ มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .89 องค์ประกอบของการถ่ายทอดทางสังคม ตัวแปร
ที่มีความส าคัญที่สุด คือ การอบรมสั่งสอนจากในครอบครัว มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .90 รองลงมา
คือ การเห็นแบบอย่างจากในครอบครัว มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .89 ในขณะที่การอบรมสั่งสอน
จากนอกครอบครัว และการเห็นแบบอย่างจากนอกครอบครัว มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .77 และ 
.74 ตามล าดับ 
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ส าหรับการแปลความหมายเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงในรูปแบบจ าลอง ที่เป็น
การเปรียบเทียบความสัมพันธ์โดยรวม (Total Effect) และลักษณะของอิทธิพลของแต่ละตัวแปรว่าเป็นอิทธิพล
ทางตรง (Direct Effect) หรืออิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) เพ่ือให้สะดวกและเข้าใจง่ายในการแปลผล ผู้วิจัย
ได้สรุปผลผลลัพธ์ของการทดสอบรูปแบบจ าลองที่น ามาวิเคราะห์เพ่ือแปลผล แสดงไว้ในตาราง 1 

 
ตำรำง 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของอิทธิพลของตัวแปรในรูปแบบจ าลองพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ 
ตามแนวพุทธของเกษตรกร 

ตัวแปรผล 
ตัวแปรสาเหตุ 

Soc Media  Think Know Ethic Mnag 
TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

Think .56* - 

  
.56
* 

.21* - .21* - - - - - - - - - - - - 

Know .62* .23* 
.39
* 

.34* .09* .25* .41* - .41* - - - - - - - - - 

Ethic .59* .46* .13* .42* .25* .17* .31* .31* - .74* - .74* - - - - - - 
Mnag .56* .56* - .40* .40* - .29* .29* - .71* .71* - .96* - .96* - - - 
Result .40* .40* - .29* .29 - .21* .21* - .51* .51* - .69* .69* - .72* - .72* 

* มีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
 

การเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุต่าง ๆ กับตัวแปรพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ 
(Mnag) ซึ่งเป็นตัวแปรเป้าหมายส าคัญของการวิจัยนี้ พบว่า พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ได้รับอิทธิพลทั้งจาก  
ตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายใน โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.05  ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคม (Soc) ความรู้จักคิด (Think) ความรอบรู้ (Know) และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ 
(Ethic) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของอิทธิพลเท่ากับ  .56  .40  .29  .71 และ .96 ตามล าดับ แสดงว่า
จริยธรรมทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลมากที่สุดต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรและมีอิทธิพล
สูงมากด้วย  เช่นเดียวกับความรอบรู้และการถ่ายทอดทางสังคมก็มีอิทธิพลอย่างมาก ในขณะที่อิทธิพลของสื่อและ
ความรู้จักคิดนั้นพบว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรไม่มากนัก หากพิจารณา
ที่อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) ของตัวแปรสาเหตุต่าง ๆ กับตัวแปรพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ฯ พบว่า มีเพียง
ตัวแปรจริยธรรมทางเศรษฐกิจเท่านั้นที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  
.05  
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อภิปรำยผล  
จากผลการวิจัยที่พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ  

ของเกษตรกรที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นมามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงสามารถอธิบายการเกิด 
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร ได้ว่าเกิดจากจริยธรรมทางเศรษฐกิจ ความรอบรู้ 
การถ่ายทอดทางสังคม อิทธิพลของสื่อ และการรู้จักคิด โดยพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธได้รับอิทธิพล
จากจริยธรรมทางเศรษฐกิจมากที่สุด ซึ่งจริยธรรมทางเศรษฐกิจนั้นวัดจากการที่บุคคลมีความขยัน ซื่อสัตย์ รักใน
งาน และความอดทน โดยพบว่าบุคคลที่มีจริยธรรมทางเศรษฐกิจสูง จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์  
ที่สอดคล้องตามแนวพุทธมากกว่าผู้ที่มีจริยธรรมในทางเศรษฐกิจน้อยกว่า สอดคล้องกับการอธิบายพฤติกรรม
ในทางเศรษฐกิจตามแนวทางพุทธศาสนา ที่เชื่อว่าจริยธรรมในขั้นพ้ืนฐานที่คนเราต้องมีในการประกอบกิจการงาน
ใด ๆ นั้น ยังคงมีความจ าเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความขยัน ความซื่อสัตย์สุจริต รักในอาชีพ อดทน เช่น ในการหา
ทรัพย์ต้องเป็นไปด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ รักในงานที่ท า หรือการรักษาทรัพย์ต้องอาศัยความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง
และต่อผู้อ่ืน ส่วนการใช้จ่ายนั้นต้องมีความอดทนต่อความอยากได้  โดยจริยธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล 
ย่อมให้ผลลัพธ์ในการด าเนินชีวิตโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับชีวิตในด้านเศรษฐกิจที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งสอดคล้อง  
กับที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) (2548) ได้กล่าวถึงความส าคัญของจริยธรรมของคนต่อการด าเนินการ
ทางเศรษฐกิจไว้ว่า “จริยธรรม” ซึ่งรวมความหมายถึงคุณธรรมและคุณค่าทางจิตใจด้วยนั้น เป็นเรื่องส าคัญ 
ต่อเศรษฐกิจ เช่น ในการท างานเพ่ือให้ได้ทรัพย์มาอย่างเพียงพอนั้น ต้องมีทั้งความขยัน ความซื่อสัตย์ ความรักใน
งานที่ท า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิต หรือที่เกี่ยวกับค่านิยมในการใช้จ่ายทรัพย์ก็เป็นเรื่อง 
ของจริยธรรมด้วย เช่นหากคนมีค่านิยมชอบความโก้หรู ฟุ้งเฟ้อ สินค้าที่หรูหราราคาแพงก็จะขายดีกว่าสินค้าที่มี
คุณภาพดี หรือคนอาจซื้อของราคาแพงจากเงินที่ไปกู้ยืมมา และก่อหนี้สินจนล้นพ้นตัวก็เป็นได้ ดังนั้น  จริยธรรม
ทางเศรษฐกิจจึงนับว่าเป็นตัวแปรปัจจัยส าคัญท่ีต่อการเกิดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ  

ความรอบรู้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ซึ่งเป็น
อิทธิพลในทางอ้อมที่ส่งผ่านจริยธรรมในทางเศรษฐกิจ ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรที่มีความรอบรู้  
ทั้งความรู้ในหลักการและความรู้ในวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น การหาทรัพย์ต้องเป็นไปโดยสุจริต ถูกต้องชอบ
ธรรม ขยัน อดทน การรักษาทรัพย์ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน หรือแม้แต่การใช้จ่ายทรัพย์ต้องมีวินัย 
อดทนต่อความอยาก เป็นต้น เช่นเดียวกับความรู้ในการปฏิบัติต่อทรัพย์นั้นเมื่อรู้ว่าต้องแบ่งสันปันส่วน เก็บออมให้
ได้นั้น ต้องมีทั้งความซื่อสัตย์และอดทนการปฏิบัติจึงจะส าเร็จตามที่ตั้งใจหรือวางแผนไว้ได้ เมื่อเกษตรกรมีความ
รอบรู้ว่าจะบริหารทรัพย์อย่างไรแล้ว ในการปฏิบัติให้ได้นั้นต้องมีจริยธรรมมาก ากับเพ่ือจะท าให้เกิดมีพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ที่สอดคล้องตามแนวพุทธเกิดขึ้นได้ ซึ่งความรอบรู้ เป็นตัวแปรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เชื่อว่าความรู้ เป็นอีกเงื่อนไขส าคัญที่ต้องมีในการด าเนินชีวิตโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องการชีวิตใน  
ด้านเศรษฐกิจที่ครอบคลุมการบริหารทรัพย์ด้วย   

  ส าหรับการถ่ายทอดทางสังคมที่พบว่ามีอิทธิพลอย่างมากเช่นกันต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธและเป็นอิทธิพลในทางอ้อมที่ส่งผ่านตัวแปร ความรู้จักคิด ความรอบรู้ และจริยธรรมในทางเศรษฐกิจ แล้วให้
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เกิดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคม
จากบุคคลทั้งในครอบครัวและนอกครอบครัว ทั้งการอบรม สั่งสอน และการได้เห็นแบบอย่างเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพย์จากบุคคลนั้น ไม่ได้เป็นการอบรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์โดยตรงแต่เป็นการได้รับการอบรมสั่งสอน 
แนะน า หรือการได้เห็นแบบอย่างด้านวิธีการคิด การให้ความรู้ และด้านจริยธรรม เช่น เกษตรกรอาจคุ้นเคยว่ า 
พ่อแม่เป็นคนขยัน หรือสอนให้ลูก ๆ รู้จักขยันท ามาหากิน หรือพ่อแม่เป็นคนมุมานะอดทนในการท างาน เป็นต้น 
เมื่อเห็นรูปแบบเช่นนี้แล้วย่อมซึมซับและมีแบบอย่างในกระท าพฤติกรรม และท าได้ตามแบบอย่างนั้นได้ และเป็น
การช่วยเสริมให้บุคคลเป็นผู้มีจริยธรรมเพ่ิมขึ้นด้วย นอกจากจะท าพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแบบอย่างแล้ว 
หรืออาจกล่าวได้ว่า คุณลักษณะของแบบอย่างหรือวิธีการอบรมสั่งสอนของบุคคลที่เป็นผู้ถ่ายทอดนั้นล้วนเป็นผู้มี
วิธีการคิด มีความรอบรู้ และมีจริยธรรมก ากับอยู่ด้วย มีงานวิจัยในอดีต  เช่น งานวิจัยของ ภัทรพร กิจชัยนุกูล 
(2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และพบว่าอิทธิพลทางสังคมที่มีผล
ต่อค่าใช้จ่าย ได้แก่ ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว ด้านชั้นทางสังคม และด้านกลุ่มวัฒนธรรม นอกจากนี้
ผลการวิจัยยังพบปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ที่มีขนาดอิทธิพลไม่มากนัก 
คือ อิทธิพลของสื่อและความรู้จักคิด ซึ่งสื่อนั้นก็เป็นแหล่งถ่ายทอดทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่งในการส่งข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ และการจูงใจต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่ท าให้บุคคล 
มีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์โน้มเอียงไปตามปริมาณและคุณภาพของสื่อที่ได้รับ ส่วนความรู้จักคิด เป็นลักษณะ
การคิดที่ส าคัญต่อการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ คือ การรู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักพิจารณา คิดเองเป็น ได้แก่ คิดถูก
วิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดวางแผน และคิดมุ่งในสิ่งที่เป็นกุศล เป็นต้น การคิดได้ในลักษณะเช่นนี้เกิดจาก
ความสามารถทางการคิดของบุคคลในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งการคิดลักษณะเช่นนี้มีความส าคัญต่อการบริหารทรัพย์ตาม
แนวพุทธในทุกขั้นตอน การรู้จักคิดเป็นปัจจัยส าคัญของพฤติกรรมตามแนวพุทธ ที่เชื่อว่าค วามสุขเกิดจาก 
การด าเนินชีวิตที่ถูกต้องชอบธรรมไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน และการที่บุคคลจะด าเนินชีวิตที่ถูกต้องได้นั้น 
ต้องเป็นผู้รู้จักคิดเป็น พูดเป็น และท าเป็น ดังนั้นการคิดเป็นหรือคิดดีคิดถูกจึงเป็นสิ่งส าคัญในขั้นแรกที่จะน าไปสู่
การด าเนินชีวิตที่ดีงามได้ การบริหารทรัพย์ก็เช่นเดียวกัน ถ้าบุคคลคิดเป็น คิดดี หรือคิดถูกทั้งในการหาทรัพย์ 
การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์แล้ว ก็จะเป็นหัวขบวนที่น าไปสู่การมีความสุขจากทรัพย์ได้   

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
1. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของเกษตรกร สามารถน าข้อค้นพบนี้ไปสร้างกรอบ

นโยบายหรือมาตรการในการพัฒนาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ทั้งมาตรการในระยะสั้นและระยะยาว โดย
มาตรการระยะสั้นจะมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาที่ปัจจัยภายในของบุคคลเป็นส าคัญ ได้แก่ การ พัฒนาจริยธรรม
ในทางเศรษฐกิจ การสร้างความรอบรู้ รวมถึงการพัฒนาความกระบวนการคิดให้กับเกษตรกร ซึ่งสามารถวาง
แผนการพัฒนาได้ โดยการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องพัฒนาในเรื่องดังกล่าว เพ่ือสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
ตามแนวพุทธให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงิน ในขณะเดียวกันการสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ส่งเสริมให้
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สมาชิกในสังคม และสื่อมีบทบาทในการให้ความรู้ หรือสร้างแบบอย่างที่ดีต่อเด็กเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธ ก็เป็นมาตรการที่หวังผลในระยะยาวและความยั่งยืนของพฤติกรรมส าหรับผู้ที่จะเติบโตมาเป็น
ก าลังส าคญัในทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจของประเทศได้   

2. เกษตรกรสามารถพัฒนาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ได้ด้วยตนเอง โดยน าปัจจัยที่เป็นสาเหตุของ
พฤติกรรมจากผลการวิจัย มาปรับเปลี่ยนตนเองให้มีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธได้ นอกจากนี้ยัง
สามารถถ่ายทอดความเชื่อและแนวทางนี้ไปยังคนอ่ืน ๆ ในสังคมใกล้ตัวได้ เพ่ือสร้างให้เป็นสังคมที่มีความเป็นอยู่ 
ที่ดีมีความช่วยเหลือ แบ่งปัน และเกื้อกูลกัน 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1. การวิจัยส าหรับกลุ่มเกษตรกร ควรเริ่มด้วยน าวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ มาปรับใช้กับเพื่อช่วยให้เข้าใจใน

ลักษณะของปัจจัยที่มีความซับซ้อนและวัดได้ยาก เพ่ือให้ได้รูปแบบและมิติของปัจจัยนั้น ๆ โดยเลือกท าได้กับกลุ่ม
เล็ก ๆ และเลือกท าในหลาย ๆ กลุ่ม เพ่ือหาวิธีวัดตัวแปรดังกล่าว หรือก าหนดวิธีการเลือกตัวอย่างส าหรับการวิจัย
ในเชิงปริมาณ เช่น การวิจัยระยะที่ 1 ที่น าปัจจัยลักษณะความต้องการ เข้ามาศึกษาแต่กลับพบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่มี
ลักษณะดังกล่าวที่แตกต่างกันมากพอ ทั้ง ๆ ที่ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญพ้ืนฐานในการก าหนดพฤติกรรม
ในทางเศรษฐกิจของบุคคล  

2. การศึกษาวิจัยกับกลุ่มเกษตรที่มีตัวแปรเกี่ยวข้องจ านวนมาก ควรสร้างแบบวัดที่ง่ายและมีจ านวนข้อถาม
ไม่มากนัก เนื่องจากเกษตรกรไม่คุ้นชินกับการอ่านและตีความข้อความที่ยากเกินไป โดยหากตัวแปรใดที่สามารถ
วัดได้โดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หรือการวัดทางกายภาพได้ ควรพิจารณาน ามาใช้ร่วมด้วย เพ่ือลดภาระ  
การตอบค าถามท่ีมากเกินไป 

3. เนื่องจากเกษตรกรในประเทศมีบริบทในการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ทั้งในทางภูมิศาสตร์ของแต่ละภาค 
รูปแบบของกิจกรรมทางการเกษตรที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน เช่น ชาวประมง กับชาวสวน ดังนั้น เพ่ือให้การอธิบาย
พฤติกรรมในการบริหารทรัพย์ของเกษตรกรตามแนวพุทธได้อย่างครอบคลุม และมีข้อจ ากัดน้อยที่สุด ควรมีท าวิจัย
ในลักษณะเช่นเดียวกับการวิจัยระยะที่ 1 กับเกษตรกรกลุ่มอ่ืน ๆ หรือในการวิจัยครั้งต่อไปควรเพ่ิมการทดสอบ
ความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบจ าลองเปรียบเทียบระหว่างเกษตรกกลุ่มต่าง ๆ ด้วย 
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