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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ บริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธของเกษตรกรและผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการ บริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
สาหรับเกษตรกร ทีด่ าเนินการการวิจยั เป็ น 2 ระยะ โดยการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ เพือ่ ค้นหา
สาเหตุปจั จัยของพฤติกรรมด้วยการสร้างรูปแบบจาลอง และตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบจาลองข้อมูล
จริงทีส่ ารวจจากกลุม่ ตัวอย่าง โดยกลุม่ ตัวอย่าง คือ เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ จานวน 450 คน ได้มาจากการ
สุ่มเป็ นแบบแบ่งกลุม่ ชนิดขัน้ ตอนเดียว (One-Stage Cluster Sampling) โดยสุ่มเลือกหมูบ่ า้ นตัวอย่าง และเก็บ
ข้อมูลจากเกษตรกรทุกหน่วยในหมูบ่ า้ นทีส่ ุ่มมา ซึง่ ผลการวิจยั ในระยะที่
1 ทาให้ทราบเหตุปจั จัยของพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ และระบุเกษตรกรทีม่ ี ปัญหาในพฤติกรรม การบริหารทรัพย์ ได้ดว้ ย ซึง่ ข้อ
ค้นพบดังกล่าวจะมาใช้ในการวิจยั ระยะที่ 2 ทีเ่ ป็ นการวิจยั เชิงทดลอง เพือ่ ประเมินผลของโปรแกรมทีส่ ร้างจากตัว
แปรสาเหตุทค่ี น้ พบจากการวิจยั ระยะที่ 1 ทีผ่ ูว้ จิ ยั สนใจ แล้วนาไปทดลองใช้เพือ่ ปรับพฤติกรรมของกลุม่ เกษตรกร
ทีม่ คี วามบกพร่องในพฤติกรรม โดยกลุม่ ตัวอย่างของการวิจ ั ยระยะที่ 2 มาจากเกษตรกรจากกลุม่ ตัวอย่างการวิจยั
ระยะที่ 1 ทีม่ คี ะแนนพฤติกรรมสอดคล้องตามแนวพุทธน้อย โดยเลือกอย่างสุ่ม (Randomized Sampling) ทัง้
การสุ่มกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุม่ และสุ่มเข้ากลุม่ ทดลอง (Experimental Group) 27 คน และกลุม่ ควบคุม
(Control Group) 23 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบวัดมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ มีค่าความ
เชื่อมันอยู
่ ่ระหว่าง .805 - .911 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจยั พบว่า รูป
แบบจาลองตามสมมติฐานทีม่ กี ารปรับปรุงแล้วมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงปร ะจักษ์โดยมีค่า 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 ซึง่ ผลลัพธ์ของการทดสอบ พบปัจจัยสาคัญๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร คือ จริยธรรมในทางเศรษฐกิจ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐาน
ของอิทธิพลเท่ากับ .96 ส่วนปัจจัยสาคัญๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อม คือ ความรอบรู ้ การถ่ายทอดทางสังคม อิทธิพ ล
ของสือ่ และความรูจ้ กั คิด โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .71 .56 .40 และ .29 ตามลาดับ สาหรับผลการทดสอบเพือ่
ประเมินผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับ
เกษตรกร พบว่า เกษตรกรทีไ่ ด้รบั โปรแกรมจะมีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ทส่ี อ ดคล้องตามแนวพุทธมากกว่า
เกษตรกรทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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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 (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 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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ประกาศคุณูปการ
งานวิจยั ครัง้ นี้สาเร็จลุลว่ งได้ดว้ ยดี ได้รบั ความช่วยเหลืออย่างดียง่ิ จากบุคคลต่างๆ หลายท่าน ท่านแรก
คือผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่ อาจารย์ทป่ี รึกษา ที่คอยให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แนะ และทีส่ าคัญได้ เปิ ด
มุมมองในการนาแนวคิดทางพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ในการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง และความรูท้ างจิตวิ
ยาโดยเฉพาะการปรับพฤติกรรมทัง้ ในทางทฤษฎีและการนาไปประยุกต์ใช้ ซึง่ นับว่าทีม่ คี ุณค่ามหาศาลต่อการฝึ กฝน
ด้านการวิจยั และการนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน ในบทบาทของอาจารย์ทป่ี รึกษาทีน่ อกจากให้ความรูท้ างวิชาการ
แล้ว ยังเป็ นครูทเ่ี อาใจใส่และมีเมตตาสูงมากต่อผูว้ จิ ยั คอยติดตามอย่างใกล้ชดิ
รวมทัง้ ให้ให้กาลังใจแก่ผูว้ จิ ยั
ตลอดมา และขอขอบคุณอาจารย์ ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล ทีท่ าให้ผูว้ จิ ยั กล้าทีจ่ ะนาเสนอความคิดในประเด็น
ปัญหาทีส่ นใจเข้าสู่กระบวนการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ พร้อมทัง้ ให้ คาแนะนาทาง วิชาสถิติ ขนั้ สูง และคอย
ติดตามเร่งรัดให้งานวิจยั นี้สาเร็จตามเป้ าประสงค์ นอกจากนี้ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์สุเชาว์ พลอยชุม
ผูช้ ่วยศาตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์ วิชานาติ อาจารย์ ดร.จรัล อุ่นฐิตวิ ฒั น์ ผูช้ ่วยศาตราจารย์ ดร.นริสรา พึง่ โพธิ์
สภ และอาจารย์ ดร. พิชญาณี พูนผล ทีก่ รุณาให้คาปรึกษาแนะนา และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจยั และ
ขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล นิราทร ทีเ่ ห็นประโยชน์ของงานวิจยั นี้ และให้กาลังใจทีส่ ร้าง พลังให้งานวิจยั
นี้ให้สาเร็จ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะ อันเป็ นประโยชน์ ในการปรับ แก้งานวิจยั นี้ให้สมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น นอกจากนี้
ขอขอบคุณคณาจารย์ในสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ เพือ่ นพีน่ อ้ งร่วมสถาบัน และเจ้าหน้าทีท่ กุ ท่านที่ ให้ความ
ช่วยเหลือด้วยดีมาโดยตลอด และทีข่ าดไม่ได้ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณเกษตรกรกลุม่ ตัวอย่างชาวศรีสะเกษทีใ่ ห้ขอ้ มูลอัน
เป็ นหัวใจของงานวิจยั นี้และให้ความร่วมมือเป็ นอย่างดีจนงานวิจยั สาเร็จลุลว่ งได้
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่ น่ารักของผูว้ จิ ยั ที่ คอยกาลังใจ กาลังทรัพย์ และ
อยู่เคียงข้างผูว้ จิ ยั มาโดยตลอด รวมทัง้ กัลยาณมิตรตัง้ แต่วยั เด็ก วัยเรียน และวัยทางาน ทีเ่ ป็ นกาลังใจ ให้ผูว้ จิ ยั
เสมอมา
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในการดาเนินชีวติ ของคนโดยทัว่ ไปนัน้ ต่างก็ตอ้ งการสิง่ ของจาเป็ นเพือ่ การดารงชีวติ ด้วยกันทัง้ สิ้น แต่
อาจจะมากบ้างหรือน้อยบ้างนัน้ ก็ข้นึ อยู่กบั ระดับความต้องการของแต่ละบุคคล
และเป็ นทีท่ ราบกันดีว่า สิง่ ของ
จาเป็ นเพือ่ การดารงชีวติ มนุษย์นนั้ ประกอบไปด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ ยู่อาศัย และยารักษาโรค หรือที่เรียกว่า
ปัจจัยสีน่ นั ่ เอง ซึง่ ล้วนเป็ นสิง่ ทีม่ นุษย์โดยทัว่ ไปไม่สามารถขาดได้ หากแต่อย่างน้อยต้องมีให้เพียงพอตามความ
ต้องการจาเป็ นพื้นฐานเพือ่ การดารงชีพ เพราะถ้าขาดหรือบกพร่องแล้ว นอกจากจะเกิดความลาบากยากแค้นใน
ความเป็ นอยู่ ยัง ก่อให้เกิดภาวะทุกข์โภชนาการ อันจะส่งผลด้านลบต่อสุขภาพอนามัยอันเป็ นพื้นฐานในการสร้าง
การเจริญเติบโตและการพัฒนามนุษย์ทงั้ ทางร่างกายและจิตใจ ดังเช่นที่ ศ .นพ. ประเวศ วะสี (2548: 92) ได้
กล่าวถึงความสาคัญของปัจจัยสี่ไว้ว่า “พระท่านว่าความต้องการพื้นฐานหรือปัจจัย สี่ เป็ นสิง่ จาเป็ นของมนุษย์ ซึง่
ทางแพทย์กเ็ ห็นตรงกันเพราะถ้าสิง่ เหล่านี้ไม่พอเพียงก็ไม่สามารถทาให้ชวี ติ ดารงอยู่ตามปกติ ได้ ก่อให้เกิดปัญหา
ชีวติ และสังคม” เมือ่ เป็ นเช่นนี้แล้วการแสวงหาสิง่ ของจาเป็ นจึงเป็ นภารกิจสาคัญในวิถชี วี ติ ของมนุษย์ และหากจะ
กล่าวถึงวิธกี ารแสวงหาสิง่ ของจาเป็ นในการดารงชีวติ ของแต่ละคนนัน้ พบว่ามีอยู่หลากหลายวิธี เริ่มตัง้ แต่ในอดีตก็
มีหลักฐานปรากฏว่ามีวฒั นธรรมการแลกเปลีย่ นของกินของใช้ระหว่างกันแบบสิง่ ของแลกสิง่ ของ ดังเช่นกรณีของ
ชาวนาทีป่ ลูกข้าวได้กน็ าไปแลกปลากับชาวประมงทีจ่ บั ปลาได้ ซึง่ ทาให้ให้ทงั้ ชาวนาและชาวประมงต่างก็มที งั้ ข้าวและ
ปลาไว้กนิ เหมือนๆ กัน ต่อมาเมือ่ ในสังคมมีผูค้ นมากขึ้นจึงเริ่มมีการเปลีย่ นแปลงทางสังคม จากทีเ่ คยผลิตเพือ่ กิน
เพือ่ ใช้กนั เองในครอบครัว เครือญาติ หรือในชุมชนเล็กๆ ก็เริ่มเปลีย่ นมาเป็ นการผลิตเพือ่ ขายและกระจายไปยัง
สังคมอื่นๆ เป็ นสาคัญ จนกลายมาเป็ นการผลิตแบบอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ระบบตลาดเป็ นตัวกลางในการแลกเปลีย่ น
สิง่ ของและสินค้าระหว่างกัน
โดยระบบตลาดก็ได้สร้างสิง่ สมมติข้นึ มาเป็ นตัวกลางเพือ่ ความสะดวกในการ
แลกเปลีย่ นของกินของใช้ระหว่างกัน ของคนในสังคม และเรียกสิง่ ทีส่ มมตินนั้ ว่า “ระบบเงินตรา” ซึง่ ระบบเงินตรา
นัน้ ก็กาหนดให้ใช้สง่ิ ของมีค่าคือเงินทองเป็ นตัวกลางในการแลกเปลีย่ นอีกทอดหนึ่ง เพราะมีขนาดเล็ก ทนทาน ทา
ให้สะดวกในการพกพาติดตัว ได้หรือเก็บรักษาไว้ได้นานโดยไม่ผุพงั โดยให้เรียกสิง่ ของมีค่าหรือเงินทองเหล่านัน้ ว่า
“ทรัพย์” และต่อมาได้ววิ ฒั นาการเป็ นธนบัตรทีใ่ ช้ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย ดังนัน้ การประกอบอาชีพของคนในสมัย
ต่อๆ มาจน กระทัง่ ในปัจจุบนั จึงมุง่ ให้ได้ทรัพย์หรือธนบัตรนี้ไว้ และเมือ่ ต้องการสิง่ ของหรือปัจจัยใดๆ ก็ใช้ ทรัพย์
หรือธนบัตรนี้เพือ่ ซื้อหาสิง่ ทีต่ อ้ งการ (แก้ว ชิดตะขบ . 2550: 40) ดังนัน้ “ทรัพย์” ตามความหมายนี้จงึ หมายถึง
เงินตราและธนบัตรนัน่ เอง ด้วยเหตุน้ ีเองทีท่ าให้เป้ าหมายของการดาเนินชีวติ ของคนโดยทัว่ ไป จึงมุง่ หวัง เพือ่ ให้ได้
ทรัพย์มาเป็ นจานวนมากพอสาหรับการจับจ่ายใช้สอยเพือ่ แลกกับสิง่ ของที่ตอ้ งการเพือ่ ไม่ให้ขดั สน
จะเห็นได้ว่าทรัพย์ตามความหมายนี้ มีความเฉพาะเจาะจงอยู่แต่ในสังคมทีจ่ ดั หาสิง่ ของทีต่ อ้ งการด้วย
การซื้อขายเป็ นหลัก แต่ในความเป็ นจริงแล้วยังมีบางสังคมหรือชุมชนโดยเฉพา ะในชนบททีย่ งั พบเห็นได้ว่าผูค้ นยัง
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มีการจัดหาสิง่ ของมาไว้กนิ ไว้ใช้ดว้ ยการผลิตเอง หามาเอง และการแบ่งปันแลกเปลีย่ นกันโดยไม่ตอ้ งซื้อขาย เช่นใน
กลุม่ ผูท้ าอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรและประมง ทีน่ อกจากจะผลิตของกินของใช้สาหรับตนเองและครอบครัวแล้ว ยัง
ถือว่าเป็ นผูผ้ ลิตอาหารเพือ่ เลี้ยงดูผูค้ นในสังคมด้วยและนามาซึง่ รายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนได้ดว้ ย และหาก
กลับไปพิจารณาถึงทีม่ าของทรัพย์แล้วนัน้ ก็
ต้องการให้ได้ทรัพย์มาเพือ่ ไว้ใช้จ่ายแลกกับ สิง่ ของจาเป็ นในการ
ดารงชีวติ เช่นนี้แล้วหากแม้ว่าใครสามารถผลิตหรือจั ดหาของกินของใช้ได้เองโดยไม่ตอ้ งซื้อหา นัน่ ก็ถอื ได้ว่าเขาก็มี
ทรัพย์ดว้ ย ดังนัน้ ความหมายของ “ทรัพย์” ในการวิจยั นี้จงึ ให้ครอบคลุมถึงทรัพย์หรือเงินตรา และสิง่ ของอื่นๆ ที่
เป็ นรายได้ อันประกอบไปด้วย ทรัพย์หรือเงินตราหรือสิง่ ของทีไ่ ม่ใช่เงิน (แต่สามารถประเมินค่าเป็ นตัวเงินได้) ที่
ได้รบั ตอบแทนจากการประกอบอาชีพหรือการทางาน โดยรวมมูลค่าสิง่ ของทีผ่ ลิตไว้กนิ ไว้ใช้ได้เองด้วย ซึง่ ส่วนนี้จะ
ทีถ่ อื ว่าเป็ นรายได้จากการทางาน นอกจากนี้แล้วยังให้นบั รวมรายได้อกี ส่วนหนึ่งทีไ่ ม่ใช่จากการทางานไว้ดว้ ย ซึง่
ได้แก่ เงินและผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากทรัพย์สนิ และการลงทุน (เช่น ค่าเช่า ดอกเบี้ย เงินปันผล ) เงินบาเหน็จ/
บานาญ เงินชดเชย เงินประกัน ของขวัญ เงินและสิง่ ของช่วยเหลือ เงินมรดก และรางวัลต่างๆ
ทีบ่ คุ คล
สามารถนามาใช้จ่ายเพือ่ จัดหาทัง้ การซื้อขายหรือแลกเปลีย่ นสิง่ ของตามความต้องการ ใช้ชาระหนี้ สิน และเก็บออม
ไว้ใช้ในคราจาเป็ น เพือ่ การลงทุนในอนาคต และใช้จ่ายในยามชรา
จากทีม่ าและความหมายของทรัพย์ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วนัน้ ทรัพย์จงึ เป็ นสิง่ ที่ใครๆ ก็อยากได้ ใครๆ ก็
ต้องการ
ด้วยว่าทรัพย์นนั้ คล้ายกับแก้วสารพัดนึก ทีส่ ามารถดลบันดาลทุกสิง่ ทุกอย่างให้กบั ผูเ้ ป็ นเจ้าของได้
โดยเฉพาะยิง่ ในปัจจุบนั ทีส่ งั เกตได้จากสังคมรอบๆ ตัว หรือทีไ่ ด้รบั รูผ้ ่านสือ่ ต่างๆ ถึงพฤติกรรมของผูค้ นในสังคม
ทีม่ กี ารปฏิบตั ติ ่อ คนรา่ รวยหรือคนทีม่ ที รัพย์สนิ เงินทองจานวนมากๆ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมยกย่องคนรวย ดังมี
การกล่าวถึงคนรา่ รวยทีม่ ากด้วยทรัพย์สนิ เงินทอง ว่าคนรวยนัน้ ใครๆ ก็อยากคบหาสมาคม ไปไหนมาไหนใครๆ ก็
เกรงใจ เคารพนบน้อม ยกย่องและให้เกียรติ ด้วยวัฒนธรรมเช่นนี้จงึ ทาให้ทกุ คนต่างก็มงุ่ แสวงหาแต่ทรัพย์กนั วัน
หนึ่งๆ คนเราจะยุ่งอยู่กบั ธุระหน้าทีก่ ารงาน ก็เพือ่ ทรัพย์ทงั้ นัน้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต). 2556:
ออนไลน์) เพือ่ ให้เกิดมีทรัพย์จานวนมากมายหรืออย่างน้อยก็เพือ่ ให้มที รัพย์ไว้ใช้สอยอย่างเพียงพอแก่ตนเองและ
ครอบครัวไม่ก่อให้เกิดความขัดสนจนสร้างปัญหาอื่นๆ ตามมา ดังเช่นที่ ออกกินส์ (Oggins. 2003: 419-425) ได้
เคยกล่าวไว้ว่า หากครอบครัวใดเกิดมีความขัดสนทางการเงินหรือปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์แล้ว มักจะทาให้เกิดความ
ขัดแย้งในครอบครัวตามมาเสมอ
นอกจากทรัพย์จะมีความสาคัญ ดังทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้
ทรัพย์ยงั ใช้เป็ นตัวบ่งชี้ท่รี ะบุได้ว่าใครคือคน
ยากจนในสังคมหนึ่งๆ ที่ รัฐต้องให้ความช่วยเหลือเป็ นพิเศษในลาดับต้นๆ นัน้ กล่าวคือ รัฐจะ ใช้ระดับรายได้ของ
แต่ละบุคคล (ซึง่ ก็คือทรัพย์ตามความหมายนี้ ) ณ เวลาหนึ่ง เปรียบเทียบกับเส้นความยากจน ในช่วงเวลาเดียวกัน
ในแต่ละพื้นที่
ซึง่ เป็ นการพิจารณาจากการมีหรือหารายได้ขนั้ ตา่ ไว้จบั จ่ายใช้สอยแลกกับสิง่ ของจาเป็ นในการ
ดารงชีวติ ให้มคี ุณภาพชีวติ ตามมาตรฐานได้ ถ้าผูใ้ ดมีรายได้ตา่ กว่าเส้นความยากจนแล้ว ในทางนโยบายก็จะถือว่า
เป็ นคนยากจน นี่จงึ ถือว่าเป็ นความสาคัญของทรัพย์อกี ประการหนึ่งในฐานะทีใ่ ช้เป็ นสิง่ เปรียบเทียบสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของคนในสังคมหนึ่งๆ ด้วย
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มีหลักฐานทางสถิติทเ่ี กี่ยวข้องกับทรัพย์ตามความหมายนี้ทส่ี าคัญๆ อาทิ สถิติรายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สนิ
และการออม ทีส่ ะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบนั ประเทศเรากาลังเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ โดยเฉพาะใน
ระดับบุคคลและครัวเรือน เช่น พบ ว่าหนี้สนิ ภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูงมากและเพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ เกิด
จากหลายๆ สาเหตุ โดยเฉพาะรู ปแบบการใช้ชวี ติ ทีผ่ ูค้ นจับจ่ายใช้สอยเกินกว่ารายได้ทส่ี ามารถหาได้ (สถาบันคีนนั
แห่งเอเชีย. 2558: 9) สอดคล้องกับสถิตริ ายได้และค่าใช้จ่ายของคนไทย ในปี 2558 ทีพ่ บว่าครัวเรือนมีรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน 26,915 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อเดือน 21,157 บาท (ซึง่ เป็ นค่าใช้จ่ายเฉพาะเพือ่ การยังชีพเท่านัน้ ไม่
รวมค่าใช้จ่ายในการสะสมทุน เช่น ค่าซื้อบ้าน/ ทีด่ นิ และเงินออม ) มีครัวเรือนมากกว่าร้อยละ 75 ทีใ่ ช้จ่ายเงิน
รายได้ต่อเดือนทัง้ หมดโดยไม่ได้มกี ารเก็บออมหรือลงทุนในลักษณะอื่นใด เช่นเดียวกับสถิติหนี้สนิ ของคนไทยก็
เพิม่ สูงขึ้นด้วย โดย ในปี 2558 หนี้สนิ เฉลีย่ ต่อครัวเรือนสูงถึง 156,770 บาท ซึง่ เพิม่ สูงขึ้นค่อนข้างมาก จากปี
2554 ทีม่ หี นี้เฉลีย่ 134,900 บาท โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.0) เป็ นการก่อหนี้เพือ่ ใช้จ่ายเพือ่ อุปโภคและบริโภคใน
ครัวเรือน (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ. 2559: บทสรุปผูบ้ ริหาร) นัน่ แสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะมีรายได้ทส่ี ูงกว่าค่าใช้จ่าย
แต่ก็ไม่เพียงพอในการชาระหนี้และเหลือไว้ให้เก็บออม และปัญหาการเพิม่ ขึ้นของหนี้ครัวเรือนนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็ นผล
มาจากประชาชนมีรายได้เพิม่ ขึ้นในสัดส่วนทีต่ า่ กว่า ค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึ้น
หรือประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายทีส่ ูงขึ้นนัน่ เอง ซึง่ ค่าใช้จ่ายทีส่ ูงนี้ส่วนใหญ่มกั มาจากพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ ฟ่ มุ เฟื อย ฟุ้งเฟ้ อ ไม่ประหยัด
ซึง่ เป็ นไปตามยุคสมัยปัจจุบนั ทีค่ นในสังคมมัก นิยมการบริโภค
และเมือ่ รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายแล้วมัก
ส่งผลให้ความสามารถในการชาระหนี้ลดลง
นัน่ เป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้หนี้สนิ ในภาคครัวเรือนเพิม่ สูงขึ้นนัน่ เอง
นอกจากนี้ผลสารวจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่าย การออม และความเสีย่ ง
ทางการเงิน ยังพบว่าร้อยละ 56 ของกลุม่ คนทางานคิดว่ายังไม่ถงึ เวลาต้องออมเงิน ร้อยละ 37 มีลกั ษณะเป็ น
ผูบ้ ริโภคทีใ่ จร้อนใจเร็ว (Impulsive Buyer) ร้อยละ 13 มักซื้อสินค้าตามอิทธิพลของการโฆษณา ร้อยละ 37 มี
ปัญหาการชาระบัตรเครดิต ร้อยละ 16 มีการเล่นการพนัน (สถาบันรามจิตติ; และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศ
ไทย. 2550: บทสรุปผูบ้ ริหาร) สอดคล้องกับรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับสถานการณ์การออม
ของประเทศในรอบกว่าสิบปี ทผ่ี ่านมา (ตัง้ แต่ปี 2547 เป็ นต้นมา) ว่าเป็ นช่วงวิกฤติการออมของประเทศ อันเกิดจาก
การมีเงินออมไม่เพียงพอทีจ่ ะช่วยให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะการออมภาค
ครัวเรือนทีม่ อี ตั ราลดลงมากทีส่ ุด ซึง่ สาเหตุหลักทีท่ าให้การออมของ ครัวเรือนลดลงนัน้ มาจากหลายเหตุปจั จัย และ
สาเหตุทส่ี าคัญก็คือพฤติกรรมการบริโภคของสมาชิกในครัวเรือนได้เปลีย่ นไปสู่การใช้จ่ายทีม่ ากขึ้น มีผูบ้ ริโภคส่วน
หนึ่งมีพฤติกรรมใช้ก่อนออมทีหลัง และยังมีการใช้จ่ายไปกับสินค้าฟุ่มเฟื อยราคาสูง เพิม่ มากขึ้น เช่น รถยนต์ และ
โทรศัพท์มอื ถือ (ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2556: บทสรุปผูบ้ ริหาร)
จากหลักฐานทางสถิติดงั กล่าว ตัง้ เป็ นข้อสังเกตได้ว่าปัญหาเศรษฐกิจทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ น
ปัญหาหนี้สนิ ทีเ่ พิม่ สูงขึ้นอันเกิดจากครัวเรือนไม่สามารถหารายได้ให้เพียงพอกับการใช้จ่าย ปัญหาการลดลงของ
การออมในภาคครัวเรือนเพราะขาดการตระหนักในการวางแผนการเงินเพือ่ อนาคต
และปัญหาการใช้จ่ายแบบ
ฟุ่มเฟื อยและฟุ้งเฟ้ อของคนไทย ทีเ่ กิดจากรูปแบบการใช้จ่ายทีน่ ิยมการบริโภคมากขึ้นและการใช้จ่ายที่ขาดการ
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบและขาดการควบคุมการใช้จ่าย รวมทัง้ พฤติกรรมทีไ่ ม่ตระหนักถึงความพอเพียง แม้ว่า
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พฤติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์ของคนไทยส่วนใหญ่ ในปัจจุบนั นัน้ จะสามารถหาทรัพย์สนิ เงินทองได้เยอะแยะมากมาย
แต่กม็ ลี กั ษณะรูว้ ธิ หี าเงิน แต่ไม่รูว้ ธิ กี ารใช้เงิน และยังขาดการบริหารจัดการการเงินทีด่ ี
(ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย. 2556: 10) ซึง่ ลักษณะดังกล่าวนี้ลว้ นเกิดจากความบกพร่องของพฤติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์ในระดับ
บุคคล หรือพฤติกรรมทางการเงินทีผ่ ดิ ปกติ (Disorder Financial Behavior) ทัง้ สิ้น ซึง่ พฤติกรรมเช่นนี้มกั นามา
ซึง่ ความยากจนข้นแค้น และส่งผลต่อทัง้ ความเครียดและความยุ่งยากทางการเงิน (Bradley T. Klontz. 2008 :
297) อันเป็ นต้นตอของปัญหาทัง้ ในทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศ สอดคล้องกับที่นกั คิดนักวิเคราะห์
สังคมไทยหลายๆ คน ทีไ่ ด้มองปัญหาความยากจนในภาพกว้างๆ และสรุปได้ว่าสาเหตุของความยากจนเกิดจาก 2
สาเหตุหลักๆ คือ สาเหตุจากปัจจัยภายในและสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ดังเช่นที่ วชิรวัชร งามละม่อม (2557:
ออนไลน์) ได้วเิ คราะห์ถงึ สาเหตุของความความยากจนไว้ว่า เกิดจาก 2 สาเหตุ คือ ปัจจัยภายใน ซึง่ ได้แก่ความ
ต้องการทางด้านสังคมในการดารงเลี้ยงชีพ และสาเหตุจากปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายการพัฒนาทีไ่ ม่สมดุลของ
รัฐทีร่ วมถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม สาหรับสาเหตุจากปัจจัยภายใน นัน้ หากมองในแง่ของนักพฤติกรรม
ศาสตร์ อาจ กล่าวได้ว่าความยากจนนัน้ มาจากความบกพร่องในพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดปกติของ
พฤติกรรมทางการเงินของคนในสังคม นัน่ เอง
ทีผ่ ่านมาการแก้ไขปัญหาความยากจนจะมุง่ เน้นทีก่ ารแก้ไขปัญหาโครงสร้าง ที่นโยบายส่วนใหญ่ จะให้รฐั
มีหน้าทีแ่ ค่ เป็ นผู ใ้ ห้คาแนะนา ผ่านการจัดตัง้ สถาบันขึ้น มาจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เช่น ให้มกี ารเก็บภาษี จัดสรร
ทีด่ นิ ทากิน การให้เงินกูด้ อกเบี้ยตา่ การเพิม่ การจ้างงานผ่านโครงการของรัฐ หรืออุดหนุนสินค้าต่างๆ แล้ วให้
ประชาชนตัดสินใจเองว่าจะตอบสนองต่อนโยบายนัน้ อย่ างไร ซึง่ หลายครัง้ กลับไม่ได้ ผลตามเป้ าหมาย ทัง้ นี้อาจ
เป็ นเพราะข้อ เสนอดังกล่าวนัน้ มาจากการผลการศึกษาวิจยั ตาม แนวทางเศรษฐศาสตร์ แบบตะวันตก ทีม่ งุ่ ศึกษา
เพียงตัวแปรทางด้านเศรษฐศาสตร์และประชากรศาสตร์เท่านัน้ เพราะแนวทางนี้ มีความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์
ว่า เป็ นผูม้ คี วามสามารถในการ ตัดสินใจ ได้อย่างสมเหตุผลภายใต้ขอ้ มูลทีม่ ี อยู่อย่างสมบูรณ์ ซึง่ หากพิจารณา
มนุษย์ตามสภาพทีเ่ ป็ นจริงแล้ว ข้อสมมติของนักเศรษฐศาสตร์ทใ่ี ห้มนุษย์มเี หตุผลอย่างสมบูรณ์นนั้ อาจไม่ใช่กบั ทุก
คน เพราะแท้จริงแล้วนัน้ มนุษย์ไม่ได้มเี หตุผลเสมอไป ดัง ที่แดน อารีลยี ์ (Dan Ariely. 2008: 13-14) ได้คน้ พบ
ว่า มนุษย์นนั้ มีความไร้เหตุผล (Irrational) ในการตัดสินใจทัง้ ในการบริโภค การผลิต และเรื่องอื่นๆ เราควรรูเ้ ท่า
ทันความไร้เหตุผลนัน้ ด้วย เพือ่ ช่วยในการตัดสินใจและการดาเนินชีวติ ให้ดขี ้นึ ได้ นอกจากข้อสมมติเกี่ยวกับความ
มีเหตุผลอย่างสมบูรณ์ ของมนุษย์แล้ว แนวคิดของเศรษฐศาสตร์ แบบตะวันตกยังเกิดขึ้น ในยุคอุตสาหกรรม ซึง่ มี
จริยธรรมแบบโปรเตสแตนท์ (Protestant Ethic) เป็ นจริยธรรมในการทางาน (Work Ethic) ทีถ่ อื ได้ว่า เป็ นหลัก
สาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต). 2531: 16) ซึง่ ในสังคมตะวันตกจึง
ถือว่าทุกคนมีจริยธรรมในการทางานทีไ่ ม่แตกต่างกัน หากแต่การนามาใช้ในยุคหลังๆ หรือในสังคมอื่นๆ ทีค่ นยังมี
คุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกันนัน้ หรือจริยธรรมของคนยังมีสถานะเป็ นตัวแปรอยู่และก็ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของมนุษย์แต่ไม่ได้นามาวิเคราะห์ดว้ ย นอกจากนี้แล้ว ความไม่เข้าใจ “ความสุข ” ทีแ่ ท้จริง ของคนก็เป็ นส่วนสาคัญ
ทีท่ าให้เสนอแนวทางผิดๆ ได้ เช่น ข้อเสนอส่วนใหญ่ทม่ี กั มุง่ เน้นไปในทางกระตุน้ ความต้องการบ ริโภคเป็ นสาคัญ
และเสนอให้มนุษย์ทกุ คนพยายามหาความสุขด้วยการแสวงหาวัตถุเพือ่ การเสพให้มา กทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้ (อภิชยั
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พันธเสน . 2542: 2) ซึง่ หลักคิด เช่น นี้ไม่ได้แก้ไขปัญหาได้เลย มีแต่ สร้างปัญหา ให้ขยายวง กว้างขึ้น มีการใช้
ทรัพยากรอย่างทาลายล้างเพือ่ นามาสนองความต้องการ โดยขาดการพัฒนาด้านจิตใจ (อภิชยั พันธเสน . 2547:
314)
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรมีขอ้ เสนอแนะอีกแนวทางหนึ่ง ทีม่ าจากการศึกษาตามแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ทไ่ี ด้ใช้
แนวคิดทางจิตวิทยาเป็ นแนวทางสาคัญในการศึกษาวิจยั ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างด้วย เช่นใน
ต่างประเทศทีก่ ระตุน้ ในนักจิตวิทยาหันมาสนใจปัญหาของพฤติกรรมทางการเงิน และผลกระทบของปัญหาเพือ่ หา
แนวทางแก้ไขทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ในทางจิตวิทยาการอธิบายและทานายพฤติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์ของบุคคลนัน้ มี
แนวทางและเครื่องมือในการศึกษามากมาย ล้วนเกี่ยวกับการตัดสินใจของบุคคลในกิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวกับทรัพย์
ทัง้ สิ้น ซึง่ การตัดสินใจของบุคคลก็มาจากวิธกี ารคิด และวิธกี ารคิดทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละบุคคลย่อมนาไปสู่
ผลลัพธ์ทแ่ี ตกต่างกัน ด้วย (ณดา จันทร์สม . 2553: 2) เช่นเดียวกับพุทธศาสนาทีน่ อกจากจะเชื่อว่ามนุษย์เกิดมา
พร้อมกับความไม่รูแ้ ต่มนุษย์นนั้ มีศกั ยภาพในการพัฒนาตนเองได้ หรืออาจกล่าวได้ว่ามนุษย์
ไม่ได้มคี วามคิด
สมเหตุสมผลได้ทกุ คน แต่การทีจ่ ะเป็ นผูม้ เี หตุผลนัน้ ต้องผ่านการฝึ กฝนและพัฒนาตนจนเกิดมีความเห็นชอบหรือ
สัมมาทิฏฐิ (Right View) พุทธศาสนายังมีแนวคิดและวิธปี ฏิบตั ิเกี่ยวกับทรัพย์ไว้อย่างครอบคลุม จะเห็นได้จาก
หลักธรรมคาสอนต่างๆ ทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้เกี่ยวกับการดาเนินชีวติ ทางเศรษฐกิจ เพือ่ ความเป็ นอยู่ทด่ี ี
สาหรับชาวบ้านทัว่ ไป ทีผ่ ่านการทดลองนาไปใช้จนเกิดผลสาเร็จมาแล้ว ถึงแม้ว่าพุทธศาสนาจะเชื่อว่านิพพานเป็ น
สุขอย่างยิง่ แต่กไ็ ม่ได้ปฏิเสธคุณประโยชน์แห่งทรัพย์สนิ เงินทองและเรื่องทางเศรษฐกิจทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความสุขของ
มนุษย์ ด้วยพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าทรัพย์เป็ นบ่อเกิดแห่งความสุขอย่างหนึ่ง ทีอ่ ย่างน้อยการมีทรัพย์ อย่างเพียงพอ
ก็ช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ไปได้หลายส่วน จะเห็นได้จากการมีพทุ ธพจน์รบั รองเรื่องนี้ไว้ว่า “ความจนเป็ นทุกข์ใน
โลก” และ “การกูห้ นี้เสียดอกเบี้ยเป็ นทุกข์สาหรับคฤหัสถ์ ” และการวิเคราะห์เรื่องนี้ในทางพุทธศาสนายัง ให้ความ
สนใจลักษณะทางจิตใจของคนเป็ นสาคัญด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าพุทธศาสนานัน้ พยายามที่ จะขจัดความยากจนทัง้
ทางด้านวัตถุและจิตใจ (Premasiri. 1999: 14) และทีส่ าคัญการปฏิบตั เิ กี่ยวกับทรัพย์ตามหลักพุทธศาสนานัน้ ยัง
ไม่ได้มเี ป้ าหมายเพือ่ ให้มที รัพย์หรือเงินทองจานวนมากๆ หากแต่มี ในจานวนทีเ่ พียงพอต่อการพัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพชีวติ ทีด่ เี ป็ นสาคัญ ซึง่ ความสุขและความเป็ นอยู่ของคนนัน้ ไม่ได้วดั ได้จากฐานะทางการเงินเพียงเท่านัน้
เพราะเราต้องพิจารณาในเรื่องคุณธรรม จิตวิญญาณ และความเป็ นมนุษย์เป็ นสาคัญด้วย (David Boyle; &
Andrew Simms. 2009: 18-19) หากพิจารณาถึงขอบข่ายของพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวกับ ทรัพย์แล้ว พุทธศาสนาก็ได้
กล่าวถึงตัง้ แต่การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์
โดยมีเป้ าหมายเพือ่ ให้บคุ คลมีความสุขจาก
ทรัพย์ทไ่ี ม่ใช่การมีหรือครอบครองทรัพย์จานวนมากๆ กล่าวคือ ทรัพย์ ตอ้ งได้มาด้วยความชอบธรรม ทรัพย์ ตอ้ งมี
ในจานวนทีเ่ พียงพอกับการใช้จ่าย มีเหลือไว้สาหรับแบ่งปัน ทาบุญทาทาน และบริจาคเพือ่ การกุศลตามสมควร ด้วย
ซึง่ เป็ นความแตกต่างจากหลักการบริหารจัดการทรัพย์ตามแนวทางอื่นๆ ทีม่ งุ่ ให้มที รัพย์จานวนมากเพือ่ สนองความ
ต้องการของมนุษย์ อันไม่มขี อบเขตทีจ่ ากัด นอกจากนี้แล้วการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธยังเป็ นไปโดยต้องไม่ให้มี
ภาระหนี้สนิ ล้นพ้นตัว ตลอดจนต้องให้มเี งินเก็บออมไว้ใช้จ่ายในยามจาเป็ นและการลงทุนด้วย
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แนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามแนวทางพุทธนัน้ จึงมีความเหมาะสมกับบริบทของสังคม ลักษณะทาง
จริยธรรม วิถชี วี ติ คนไทย และปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั หากได้นามาประยุกต์ใช้โดยการตีความให้
เข้ากับยุคสมัยแล้ว จะสามารถใช้เป็ นฐานคิดเพือ่ สร้างเป็ นตัวแปรทีส่ นใจศึกษาได้ ดังนัน้ การศึกษาวิจยั นี้ทต่ี อ้ งการ
หาทางแก้ไขความบกพร่องของพฤติกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์
จึงกาหนดพฤติกรรมเป้ าหมายหรือ
พฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนาทีต่ อ้ งการหาแนวทางในการพัฒนาให้บคุ คลมีพฤติกรรมดังกล่าวได้ โดย
กาหนดให้
พฤติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์ตามแนวพุทธเป็ นพฤติกรรมเป้ าหมาย ซึง่ เป็ นการนาหลักธรรมคาสอนทีพ่ ระพุทธองค์ได้
ทรงแสดงไว้ รวมทัง้ ข้อความ เรื่องราวต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับแนวคิดและการปฏิบตั ติ ่อทรัพย์ของทัง้ สงฆ์และฆราวาส ที่
ปรากฏอยู่ในเอกสารอ้างอิงทางพุทธศาสนา เช่น ในพระไตรปิ ฎก หลักธรรมคาสอนทีร่ วมไว้ในรูปเอกสารและสือ่
สมัยใหม่ต่างๆ รวมถึงการบรรยายธรรมจากพระสงฆ์ และเอกสารจากนักวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศทีใ่ ช้แนวคิด
ทางพุทธศาสนา มา กาหนดเป็ นคุณลักษณะและการนิยามความหมายตัวแปร โดยเรียกว่า “การบริหารทรัพย์ตาม
แนวพุทธ”
ซึง่ เป็ นการปฏิบตั ติ ่อทรัพย์หรือการบริหารจัดการทรัพย์ทย่ี ดึ ตามแนวทางพุทธศาสนาทีต่ อ้ งมีความ
ถูกต้องชอบธรรมและยึดหลักทางสายกลาง ทัง้ การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์ ซึง่ ถือว่าเป็ น
การศึกษาเกี่ยวกับทรัพย์ในคราวเดียวกันทัง้ กระบวนการ ทัง้ นี้เนื่องจาก การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้
จ่ายทรัพย์ ต่างก็มคี วามสัมพันธ์เป็ นเหตุเป็ นผลส่งถึงกัน เช่น การทีบ่ คุ คลใดจะสามารถออมทรัพย์ได้นนั้ ย่อมต้อง
มีรายได้เข้ามาก่อน และหากไม่รูว้ ธิ กี ารใช้จ่ายทีเ่ หมาะทีค่ วรกับรายได้กไ็ ม่สามารถมีเงินส่วนทีต่ อ้ งเก็บออมไว้ได้
ด้วยเหตุน้ ีแล้วจึงต้องศึกษาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ทงั้ กระบวนการไปพร้อมๆ กัน
และหากย้อนกลับไปที่
ความสาคัญของเงินหรือทรัพย์นนั้ จะเห็นได้ว่ามีความสาคัญพอๆ กันต่อทัง้ คนทีม่ แี ละคนทีไ่ ม่มี เพราะคนไม่มใี น
เบื้องต้นก็ตอ้ งหาให้ได้ก่อน ส่วนคนทีม่ กี ต็ อ้ งเก็บ ออมให้ได้ และใช้จ่ายให้เป็ น ซึง่ เหล่านี้ลว้ นเกี่ยวข้องกับ การ
บริหารทรัพย์ทงั้ สิ้น ดังนัน้ ปัญหาหรือความบกพร่องของพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์จงึ เกิดขึ้นได้กบั ทุกกลุ่ มทัง้ ผูม้ ี
เงินมากหรือมีเงินน้อยหรือไม่มี
จะเห็นได้ว่าการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธนัน้ มีความแตกต่างจากการบริหาร
จัดการทรัพย์หรือการบริหารจัดการการเงินบุคคลแบบอื่นๆ เช่น การบริหารการเงินบุคคลตามแนวทาง
เศรษฐศาสตร์ หรือตามแนวคิด การบริหารการเงินบุคคล (Personal Finance) ทีเ่ ป็ นการจัดระเบียบการเงินของ
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยรูจ้ กั จัดหาเงินเข้ามา และใช้จ่ายอย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดผลดี จนบรรลุเป้ าหมายที่
วางไว้ (สุขใจ นา้ ผุด . 2543: 3) หรือเป็ นการเตรียมความพร้อมและนาชีวติ ไปสู่ความมันคงทางการเงิ
่
น จะเห็นได้
ว่าแนวทางดังกล่าวนัน้ มุง่ เน้นความสาเร็จในเป้ าหมาย คือ การมีทรัพย์ในจานวนมากๆ เพือ่ ความมังคงมั
่ งคั
่ ง่ และ
เพือ่ ให้มเี งินจานวนมากพอทีส่ ามารถสนองความต้องการทีม่ ไี ม่จากัดได้ ส่วนแนวทางพุทธนัน้ จะมุง่ เน้นความสุขจาก
ทรัพย์ จึงจ้องเริ่มจากการได้มาของทรัพย์ ทีต่ อ้ งได้มาอย่างถูกต้อง ชอบธรรม โดยไม่ได้มงุ่ เน้นการมีทรัพย์จานวน
มากๆ หากแต่ให้มอี ย่างเพียงพอตามความต้องการจาเป็ น ด้วยการยึดหลักทางสายกลาง คือไม่ให้ขดั สน ไม่ก่อ
หนี้สนิ จนล้นพ้นตัว
เมือ่ ต้องการศึกษาพ ฤติกรรม การบริหารทรัพย์ทงั้ กระบวนการ ในคราวเดียวกัน ผู ว้ จิ ยั จึง กาหนด
ขอบข่ายของประชากร เป้ าหมายของ การวิจยั นี้ คือ กลุม่ ประชากร ที่กระทาพฤติกรรม การบริหารทรัพย์ นี้ ได้ทงั้
กระบวนการ โดยมีผลลัพธ์ของพฤติกรรมสามารถวัดได้ นัน่ คือ กลุม่ คนที่อยู่ในช่วงวัยทางาน และมีรายได้แล้ว มี
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การวางแผนทัง้ การใช้จ่ายและการออม ด้วยตนเองและเป็ น เสาหลัก ในการหารายได้ให้กบั ครอบครัว ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวมาแล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกกลุม่ ผูท้ าอาชีพการเกษตรหรือเกษตรกร เป็ นกลุม่ ประชากรเป้ าหมายของการวิจยั
นี้ ซึง่ ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนัน้ เกษตรกรก็มลี กั ษณะเป็ นอาชีพสาหรับนายทุนโดยธรรมชาติ ได้ดว้ ย กล่าวคือ อาชีพใดก็
ตามทีต่ อ้ งลงทุนไปก่อนโดยไม่มคี วามแน่นอนว่าสุดท้ายจะได้รบั ผลตอบแทนมาเท่าไรนัน้ มันคืออาชีพสาหรับ
นายทุน เพราะต้องมีเงินทุนสารองส่วนหนึ่งเอาไว้เป็ นเงินหน้าตัก หากกล่าวถึงการทาการเกษตรนัน้ ผูท้ าอาชีพนี้
ต้องมีเงินทุนจานวนหนึ่งสาหรับซื้อหาปัจจั ยการผลิต เช่น พันธุพ์ ชื อุปกรณ์การเกษตร ถ้าไม่มเี งินทุนของตนเองก็
ต้องกูย้ มื มา และในระหว่างฤดูกาลนัน้ ก็ตอ้ งเติมทุนเข้าไปอีก เช่น ปุ๋ย รวมทัง้ ทุนทีเ่ ป็ นแรงงานด้วย และนานเป็ นปี
กว่าจะได้ผลผลิตมาตอบแทน ซึง่ อาจจะคุม้ หรือไม่กไ็ ม่แน่นอน เพราะขึ้นกับทัง้ ดินฟ้ าอากา ศ และตลาดทีผ่ นั ผวน
ซึง่ ถ้าเป็ นเกษตรกรผูท้ ม่ี เี งินหน้าตักในการลงทุนเองแล้ว แม้ผลตอบแทนไม่ดกี ็ ยังพอแบกรับการขาดทุนชัว่ ครัง้
ชัว่ คราวไว้ได้ แต่ถา้ เป็ นผูท้ ไ่ี ม่มเี งินหน้าตักทีต่ อ้ งกูย้ มื เงินมาลงทุนนัน้ ก็ตอ้ งเกิดภาระหนี้สนิ พร้อมดอกเบี้ยตามมา
เมือ่ อาชีพเกษตรกรเป็ นอาชีพสาหรับนายทุนโดยธรรมชาติ หากต้องแก้ไขปัญหาหนี้สนิ ก็ตอ้ งแก้ทต่ี น้ เหตุ โดยให้
เกษตรกรหันมาเป็ นนายทุนของตนเองให้ได้ เกษตรกรต้องมีการสะสมทุนทรัพย์และทุนทางปัญญาของตนเอง
(นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ . 2552: 136-139) นอกจากนี้ผลการวิจยั ของสานักเศรษฐกิจการคลัง (2558: 1-2) ยัง
พบว่า เกษตรกรมีปญั หาในการบริหารทรัพย์ทม่ี สี าเหตุมาจากทัง้ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ และทีส่ าคัญเกษตรกรยังเป็ นอาชีพทีส่ ร้างรายได้ไม่สมา่ เสมอ เพราะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างทีค่ วบคุมได้
ยาก เช่น ต้องพึง่ พิงสภาพดินฟ้ าอากา ศ ความผันผวนของราคา นอกจากนี้เกษตรกรยังไม่มหี ลักประกันความ
มันคงในชี
่
วติ เพราะระบบประกันสังคมในปัจจุบนั ยังไม่ครอบคลุมคนกลุม่ นี้ จึงต้องพึง่ พาตนเองอย่างมาก โดยต้อง
มีทงั้ ความขยัน อดทน ไม่เกียจคร้านในงาน ใช้ความชานาญ ใช้ปญั ญา รูจ้ กั วิธปี ฏิบตั ใิ นเรื่องนัน้ ๆ และสามารถ
จัดการได้ จึงจะทาให้ประสบความสาเร็จในอาชีพและการดาเนินชีวติ ได้ ในอีกมุมหนึ่งผูท้ าอาชีพการเกษตรต้อง
เป็ นหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวเพราะลักษณะการทาการเกษตรส่วนใหญ่จะทาเป็ นครอบครัว ดังนัน้ การบริหาร
ทรัพย์จงึ มีความสาคัญและจาเป็ นกับอาชีพนี้อย่างยิง่
การวิ จยั นี้ ตอ้ งการนาเสนอทางเลือกใหม่ เพือ่ แก้ไขปัญหา พฤติกรรมทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ของบุคคลให้กบั
เกษตรกร อันเป็ นหนึ่งในสองสาเหตุความ ยากจนในระดับบุคคลและครัว เรือน ซึง่ ผูว้ จิ ยั มี ความเชื่อมันว่
่ า หาก
เกษตรกร มีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธแล้ว จ ะสามารถ หลุดพ้นจากความยากจนข้นแค้นได้ อย่าง
ยัง่ ยืน จึงดาเนิน การวิจยั ที่เริ่มต้นด้วยการสร้างองค์ความรู ้ เพือ่ อธิบายและทานายพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ของ
เกษตรกร โดยนาแนวคิดทางพุทธศาสนาทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์มาประยุกต์ใช้กบั พฤติกรรมของบุคคลทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์
ทัง้ กระบวนการ เกิดเป็ นพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ เพือ่ พัฒนาเป็ นองค์ความรูใ้ หม่ ด้วยการสร้างรูป
แบบจาลองใหม่ (Model) ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธตามกรอบปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ทีก่ าหนดตัวแปรทีน่ าเข้ามาศึกษาตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนัน้ มีการนา
ข้อค้นพบนี้มาขยายต่อ เพือ่ พัฒนาการบริหารทรัพย์ของเกษตรกรให้มคี วามเหมาะสม และนาไปสู่ชวี ติ ทีด่ งี าม โดย
การมุง่ แก้ไขปัญหาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ที่มคี วามสอดคล้องกับลักษณะ ของปัญหาและเหตุปจั จัย ของแต่ละ
กลุม่ บุคคล ด้วยการวางกรอบการพัฒนาบุคคลตามแนวทา งพุทธศาสนา และ นาเทคนิคการปรับพฤติกรรม
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(Behavioral Modification) ตามหลักการ แห่ง พฤติกรรม (Behavior Principles) มาเป็ น เครื่องมือ ในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม โดยมุง่ ปรับทีต่ วั แปรทางปัญญาเพือ่ ให้พฤติกรรมเปลีย่ นเพือ่ ให้พฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนานัน้
มีความคงทน โดยเชื่อว่าภายหลังทีเ่ กษตรกรได้รบั โปรแกรมปรับพฤติกรรมนี้แล้ว จะเป็ นผูม้ พี ฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ สอดคล้อง ตามแนวพุทธได้ ผูว้ จิ ยั หวังว่า ผล การวิจยั นี้ จะ นาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ ให้กบั ประชาชนในกลุม่ อื่นๆ ต่อไปได้ เพือ่ ช่วย ป้ องกัน และแก้ไข ปัญหาทีเ่ กิดจาก พฤติ
กรรมการ บริหารทรัพย์ ทีไ่ ม่เหมาะสม ในระดับบุคคล อัน เป็ นต้นเหตุของ ปัญหาความยากจน ในระดั บสังคมและ
ระดับประเทศ

ปัญหาการวิจยั
1. มีปจั จัยใดบ้างทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร และแต่ละ
ปัจจัยมีอทิ ธิพลอย่างไรบ้าง
2. เกษตรกรทีไ่ ด้รบั โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
มีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมได้หรือไม่ อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ พัฒนา รูปแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร
2. เพือ่ ประเมิน ผลโปรแกรม ปรับพฤติกรรมเพือ่ เ สริมสร้างพฤติกรรม การบริหารทรัพย์ ตามแนวพุทธ
สาหรับเกษตรกร

ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรในการวิจยั
ประชากรเป้ าหมายของการวิจยั ในระยะที่ 1 คือ เกษตรกรผูท้ ห่ี ารายได้หลักของครัวเรือนทีป่ จั จุบนั
อาศัยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ
เป้ าหมายของการวิจยั ในระยะที่ 2 คือ เกษตรทีเ่ ป็ นกลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั ระยะที่ 1 ทีเ่ ป็ นผูท้ ม่ี ี
ปัญหาในพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ทอ่ี ยู่ในกลุม่ ทีม่ ปี ญั หามากทีส่ ุด และสมัครใจเข้าร่วมโครงการปรับพฤติกรรม
เพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั ในระยะที่ 1 เป็ นเกษตรกรจากกลุม่ ประชากรเป้ าหมายที่ เลือกมาอย่างสุ่ม
(random sampling) ทีก่ าหนดวิธกี ารเลือกตัวอย่างเป็ นแบบแบ่งกลุม่ ชนิดขัน้ ตอนเดียว (One-stage Cluster

9
Sampling) โดยใช้หมูบ่ า้ นเป็ นตัวแบ่งกลุม่ (Cluster) แล้วสุ่มเลือกหมูบ่ า้ นตัวอย่าง และเก็บข้อมูลจากเกษตรกร
จากทุกครัวเรือนในหมูบ่ า้ นตัวอย่าง โดยให้มขี นาดตัวอย่าง 450 คน
กลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั ในระยะที่ 2 เป็ นเกษตรที่เลือกประชากรเป้ าหมายของการวิจยั ในระยะที่
2 คือ เกษตรทีเ่ ป็ นกลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั ระยะที่ 1 ทีเ่ ป็ นผูท้ ม่ี คี ะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ในระดับตา่
กว่าปานกลางค่อนข้างน้อยลงมา (ซึง่ ตรงกับคะแนนในตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ที่ 25 หรือมีคะนนตา่ กว่า 2.67) และ
มีลกั ษณะตามทีผ่ ูว้ จิ ยั กาหนดเพิม่ เติม ทีส่ าคัญต้องเป็ นผู ส้ มัครใจเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร โ ดยเลือกอย่างสุ่มอย่างสุ่ม (Random Sampling) มาจานวน 50 คน และ
เลือกอย่างสุ่มแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ หนึ่งกลุม่ มี 27 คน และอีกกลุม่ มี 23 คน และสุ่มเลือกเป็ นกลุม่ ทดลองและ
กลุม่ ควบคุม และได้เป็ นกลุม่ ทดลองคือกลุม่ ทีม่ ี 27 คน และกลุม่ ควบคุมมี 23 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
1. ตัวแปรในการวิจยั ระยะที่ 1
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ตัวแปรภายนอก (Exogenous Variables) และตัวแปร
ภายใน (Endogenous Variables) ดังนี้
1) ตัวแปรภายนอก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคม และอิทธิพลของสือ่
2) ตัวแปรภายใน ได้แก่ ลักษณะความต้องการ ความรูจ้ กั คิด ความรอบรู ้ จริยธรรมทาง
เศรษฐกิจ และพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
2. ตัวแปรในการวิจยั ระยะที่ 2
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ดังนี้
1) ตัวแปรต้น คือ โปรแกรมการปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธlสาหรับเกษตรกร
2) ตัวแปรตาม เป็ นตัวแปรที่ใช้วดั การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม คือ พฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธ (ความตัง้ ใจกระทาพฤติกรรม)
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. ทรัพย์ หมายถึง เงินหรือสิง่ ของทีไ่ ม่ใช่เงิน (ทีส่ ามารถประเมินค่าเป็ นตัวเงินได้) ทีไ่ ด้รบั ตอบแทน
จากการทางาน และมูลค่าสิง่ ของทีผ่ ลิตไว้กนิ ไว้ใช้ได้เอง ทีถ่ อื ว่าเป็ นรายได้จากการทางาน รวมทัง้ รายได้ทไ่ี ม่ใช่จาก
การทางาน ซึง่ ได้แก่ เงินและผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากทรัพย์สนิ และการลงทุน (เช่น ค่าเช่า ดอกเบี้ย เงินปันผล ) เงิน
บาเหน็จ/บานาญ เงินชดเชย เงินประกัน ของขวัญ เงินและสิง่ ของช่วยเหลือ เงินมรดก และรางวัลต่างๆ ที่
บุคคลสามารถนามาใช้จ่ายเพือ่ จัดหาทัง้ การซื้อขายหรือแลกเปลีย่ นสิง่ ของตามความต้องการ ใช้ชาระหนี้สนิ และ
เก็บออมไว้ใช้ในคราจาเป็ น เพือ่ การลงทุนในอนาคต และใช้จ่ายในยามชรา
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2. การบริหารท รัพย์ หมายถึง การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลและทรัพย์สนิ อื่นๆ ทัง้
กระบวนการทีป่ ระกอบด้วยการหา การรักษาหรือการเก็บออม และการใช้จ่าย
3. การบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ หมายถึง การนาความรูแ้ ละหลักปฏิบตั เิ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์
ทีป่ รากฏอยู่ในหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลและ
ทรัพย์สนิ อื่นๆ ทัง้ การหา การรักษาหรือการเก็บออม และการใช้จ่าย
4. เกษตรกร หมายถึง ผูท้ างานเกษตร ได้แก่ การเพาะปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ เป็ นอาชีพหลักใน
ปัจจุบนั
5. การเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ หมายถึง การส่งเสริมและพัฒนาให้
เกษตรกรมีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์สอดคล้องตามแนวพุทธ ด้วยการนาแนวทางพัฒนาคนตามแนวพุทธมาเป็ น
กรอบและใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมมาเป็ นเครื่องมือในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ให้กบั
เกษตรกรทีม่ ปี ญั หาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
นิ ยามเชิงปฏิบตั กิ าร
1. พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ตามแนวพุทธ หมายถึง การกระทาและความตัง้ ใจว่าจะกระทา
เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ของบุคคลทัง้ กระบวนการทีเ่ ป็ นไป ตามหลักธรรมคาสอนในพุทธศาสนา ทีเ่ ริ่มตัง้ แต่ การ
หาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์ ดังนี้
การหาทรัพย์ หมายถึง การกระทาและความตัง้ ใจว่าจะกระทาเพือ่ ให้ได้ทรัพย์มาไว้ ใช้จ่ายอย่าง
เพียงพอ โดยมีทงั้ ทีไ่ ด้มาจากการทางานและกิจการต่างๆ และการได้ทรัพย์มาด้วยกรณีอ่นื ๆ ทีไ่ ม่ใช่จากการทางาน
ทีต่ อ้ งมีความถูกต้องชอบธรรม ไม่กดขีข่ ม่ เหง สาหรับการประกอบอาชีพการงานนัน้ ต้องตัง้ อยู่ในอาชีพทีส่ ุจริต
โดยต้องดาเนินไปด้วยความขยันหมันเพี
่ ยรในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงาน มีความเหมาะสมและพอดี รูจ้ กั ฝึ กฝนให้มี
ความชานาญและรูจ้ ริง รูจ้ กั หาช่องทางและวิธีการจัดสรรดาเนินการ ใช้ปญั ญาสอดส่อง ตรวจตรา และ รูจ้ กั
บริหารจัดการและดาเนินการให้การงานนัน้ ได้ผลดี นามาซึง่ ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง
การรักษาทรัพย์ หมายถึง การกระทาและความตัง้ ใจว่าจะกระทาในการรักษาทรัพย์ทห่ี ามาได้
โดยเริ่มด้วยการรูจ้ กั วางแผนจัดสรรทรัพย์นนั้ เป็ นส่วนๆ อย่างเหมาะสม ทัง้ ส่วนทีต่ อ้ งเก็บไว้ในยามจาเป็ นและ
ลงทุน และส่วนทีแ่ บ่งไว้สาหรับใช้จ่าย สาหรับการรักษาทรัพย์ในส่วนทีต่ อ้ งเก็ บไว้ใช้ในยามจาเป็ นฉุกเฉินหรือเพือ่
ลงทุนนัน้ และการ รูจ้ กั คุม้ ครองทรัพย์ในส่วนทีต่ อ้ งเก็บรักษาไว้นนั้ ไม่ให้สูญหาย ไม่ให้เป็ นอันตรายหรือเสือ่ มเสีย
รวมทัง้ ต้องรูจ้ กั คิดหาวิธกี ารเก็บรักษาทรัพย์ทเ่ี หมาะสมและชอบธรรมเพือ่ ให้เกิดดอกผลตามสมควร เช่น การ
นาไปลงทุนทีไ่ ม่ขดั กับกฎหมาย ไม่ผดิ ศีลธรรมอันดี ไม่เอาเปรียบและคดโกงผูอ้ ่นื การฝากธนาคาร หรือสถาบัน
การเงินอื่นๆ ตามความเหมาะสม
การใช้จ่ายทรัพย์ หมายถึง การกระทาและความตัง้ ใจว่าจะกระทาในการใช้จ่ายทรัพย์ในส่วน ที่
กันไว้ใช้สอยเลี้ยงชีพนัน้ ให้เป็ นไปบนพื้นฐานของความพอดี และไม่ใช้จ่ายให้เกินกว่าทรัพย์ทห่ี ามาได้ กล่าวคือ
ต้องใช้จ่ายแต่พอเหมาะพอดีตามความต้องการจาเป็ น ไม่ให้ฟ่ มุ เฟื อย แต่ไม่ตระหนี่จนฝื ดเคือง และมุง่ เน้นทีก่ ารใช้
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จ่ายหรือบริโภคด้วยปัญญา นัน่ คือ การจะใช้จ่ายใดๆ นัน้ ต้องผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจด้วยเหตุผล ให้
ความสาคัญด้านคุณค่ามากกว่ามูลค่า และเน้นคุณประโยชน์มากกว่าความคุม้ ทุน
และให้การใช้จ่ายทรัพย์ตอ้ ง
เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ต่อตนเองและคนอื่น เพือ่ ให้เกิดความสุข ไม่ใช้จ่ายเพือ่ การบริโภคตามแบบบริโภคนิยม ไม่ใช้
จ่ายกับสิง่ ของฟุ่มเฟื อยฟุ้งเฟ้ อ และไม่ใช้จ่ายกับอบายมุขและสิง่ ทีข่ ดั กับกฎหมายและศีลธรรมอันดี
การวัด “พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ” ผูว้ จิ ยั สร้างแบบวัดขึ้นมาใหม่ ตามนิยาม
เชิงปฏิบตั กิ ารของ พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ตามแนวพุทธ ทีว่ ดั พฤติกรรมนี้ ทัง้ กระบวนการ ตัง้ แต่การหาทรัพย์
การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์ โดยสร้างเป็ นมาตรประมาณค่าแบบรวม (Sigma scale หรือ Summated
rating scale) 6 ระดับ ตัง้ แต่ “มากทีส่ ุด ” คือ การกระทาและความตัง้ ใจว่าจะกระทา ได้มากทีส่ ุด (มีค่าเท่ากับ 5
คะแนน) จนถึง “ไม่เลย” คือ ไม่เคยกระทาหรือไม่คิดว่าจะกระทาได้ทาเลย (มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน) แล้วรวม
คะแนนทัง้ สิ้นของทัง้ ฉบับ เพือ่ พิจารณาว่าเป็ นผูท้ ม่ี กี ารบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธหรือไม่นนั้ โดยผูท้ ม่ี คี ะแนนผ่าน
เกณฑ์และได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธได้อย่างเหมาะสมกว่าผูท้ ไ่ี ด้
คะแนนน้อยกว่า
2. ความรูจ้ กั คิด
ความรูจ้ กั คิด หมายถึง ความรูจ้ กั คิดในการบริหารทรัพย์ ซึง่ เป็ นการคิดเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพย์อย่างถูกวิธี คิดอย่างผูม้ ปี ญั ญา คิดอย่างมีระเบียบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดแบบแยบคายหรือใช้ปญั ญา
ไตร่ตรอง และคิดมุง่ ในสิง่ ทีเ่ ป็ นกุศล เพือ่ นาไปสู่ชวี ติ ทีด่ แี ละมีคุณค่า แ ละยังเป็ นเกราะคุม้ กันให้ไม่ถกู หลอกลวง
ยัว่ ยุ และปลุกปัน่ ด้วยสิง่ ยัว่ ยวนต่างๆ ได้งา่ ย โดยการหาทรัพย์นนั้ ต้องคิดอยู่เสมอว่าจะต้องหาทรัพย์มาเพิม่
เท่าใดจึงจะเพียงพอ หามาโดยทางใดหรือใช้ทกั ษะอย่างไรในการสร้างรายได้เพิม่ ไม่คิดเอาของคนอื่นมาเป็ นของตน
เช่น การคิ ดทางช่องทางทามาหากินอย่างสุจริตไม่เบียดเบียน คิดหาช่องทางในการค้าขายผลผลิต หรือคิดว่าช่วง
ไหนควรปลูกอะไรมาขายทีจ่ ะทาให้ได้ราคาดี ส่วนการรักษาทรัพย์นนั้ ต้องรูจ้ กั คิดวางแผนในการแบ่งทรัพย์เพือ่ ใช้
จ่ายและเก็บออม คิดหาวิธกี ารเก็บออมทีเ่ หมาะสม คิดหาวิธแี ก้ไขข้อ บกพร่องเกี่ยวกับอคติในการออม เช่น การ
ชอบผัดวันประกันพุ่ง และความเฉื่อยของตนเองทีม่ กั ทาให้แผนการออมไม่สาเร็จตามแผน สาหรับการใช้จ่ายทรัพย์
นัน้ ต้องมีการคิดวางแผน คิดด้วยเหตุผล และคิดอย่างมีระเบียบ คือ ต้องคิดให้มกี ารตรวจสอบสถานะของรายได้
ทีม่ อี ยู่อย่างสมา่ เสมอว่ามีรายได้เพียงพอกับการจับจ่ายใช้สอยของตนเองและครอบครัวหรือไม่ มีการคิดเพือ่
จัดลาดับความสาคัญในการใช้จ่ายก่อนหลังตามความจาเป็ นสมเหตุสมผลกับประโยชน์ใช้สอย และคิดทีจ่ ะใช้จ่าย
แต่สง่ิ จาเป็ นไม่ฟ่ มุ เฟื อย
การวัด “ความรูจ้ กั คิด” เป็ นการวัดลักษณะทางจิตทีเ่ กี่ยวกับปัญญาของเกษตรกร ทีผ่ ูว้ จิ ยั ได้
สร้างแบบวัดขึ้นจากการประยุกต์ลกั ษณะการคิดทางพุทธศาสนา เพือ่ วัด
ระดับความสามารถทางการคิดตาม
ลักษณะการคิดหรือวิธกี ารคิดของเกษตรทีส่ อดคล้องกับลักษณะการคิดตามแนวพุทธศาสนา คือ แสดงให้เห็นถึง
เป็ นผูร้ ูจ้ กั คิด รูจ้ กั พิจารณาด้วยตนเอง หรือการแสดงให้เห็นได้ว่าเป็ นผูค้ ิดดี คิดมีเหตุผล คิดถูก และคิดเป็ น
เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ทงั้ กระบวนการนัน่ เอง ได้แก่ การรูจ้ กั คิด รูจ้ กั พิจารณาด้วยตนเองในการหาทรัพย์ การ
รักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์ โดยสร้างเป็ นมาตรประมาณค่าแบบรวม 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ”
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(มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน) จนถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน) แล้วรวมคะแนนทัง้ สิ้นทัง้ ฉบับ โดยผู ้
ทีม่ คี ะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี ศี กั ยภาพทางการคิด หรือเป็ นผูม้ คี วามรู ค้ ดิ เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ดกี ว่าผู ้
ทีไ่ ด้คะแนนน้อยกว่า
3. ลักษณะความต้องการ
ลักษณะความต้องการ หมายถึง ความอยากหรือความต้องการของบุคคลที่โน้มเอียงไปในทาง
ความต้องการในสิง่ ปรนเปรอ (หรือทีเ่ รียกว่า “ตัณหา”) หรือโน้มเอียงไปทางความต้องการคุณภาพชีวติ (หรือที่
เรียกว่า “ฉันทะ”) ซึง่ ผูท้ ม่ี คี วามความต้องการแบบตัณหา เช่น ชอบอาหารรสชาติอร่อยมากกว่าอาหารทีม่ คี ุณภาพ
หรือชอบความโก้หรูมากกว่าประโยชน์ใช้สอย ชอบสะสมสิง่ ของเกินความจาเป็ น เป็ นต้น ส่วนผูท้ ม่ี คี วามต้องการ
แบบฉันทะนัน้ จะเป็ นผูท้ ร่ี ูจ้ กั พอเพียง ชอบความสมถะ บริโภคสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ในปริมาณทีพ่ อดีไม่มากเกิน
การวัด “ลักษณะความต้องการ” ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดขึ้นใหม่ตามคานิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของ
ตัวแปร โดยวัดระดับความต้องการของเกษตร เพือ่ จาแนกว่าเข้าข่ายเป็ นบุคคลทีม่ คี วามต้องการโน้มเอียงไปในทาง
ใด ระหว่างความต้อง การแบบตัณหาหรือความต้องการแบบฉันทะ ด้วยมาตรวัดแบบมาตรประมาณค่าแบบรวม 6
ระดับ ตัง้ แต่ “ใช่ทส่ี ุด” (มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน) จนถึง “ไม่ใช่เลย” (มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน) แล้วรวมคะแนนแบบวัด
ทัง้ ฉบับ โดยผูท้ ม่ี คี ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูม้ คี วามต้องการโน้มเอียงไปในแบบคว ามต้องการแบบฉันทะ ซึง่ เป็ น
ลักษณะความต้องการทีพ่ งึ ปรารถนามากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
4. จริยธรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การมีแนวคิดและการปฏิบตั ทิ ด่ี งี ามทีเ่ หมาะสมในการดาเนินการ
ทางเศรษฐกิจทีเ่ กี่ยวกับ การบริหารทรัพย์ ได้แก่ ความขยัน ความซือ่ สัตย์ ความรักในงาน (อาชีพ) และความ
อดทน ดังนี้
4.1 ความขยัน หมายถึง ความตัง้ ใจเพียรพยายาม มีการทาหน้าทีก่ ารงานอย่างต่อเนื่อง
สมา่ เสมอ อดทน ไม่ทอ้ ถอย เมือ่ พบอุปสรรค ซึง่ ความขยันของบุคคล จะมุง่ เน้นทีก่ ารขยันหารายได้ทส่ี ุจริต การ
ขยันหารายได้จากการทางานทีไ่ ม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดี ตัง้ ใจทางานทีถ่ กู ทีค่ วรอย่างจริงจังต่อเนื่อง สูง้ าน มีความ
พยายาม ไม่ทอ้ ถอย กล้าเผชิญอุปสรรค ไม่ท้งิ งาน เอาใจใส่ต่องาน มีการทบทวนฝึ กฝนในงานทีท่ าเพือ่ พัฒนางาน
ของตนให้ดขี ้นึ โดยคุณลักษณะของผูท้ ม่ี คี วามขยัน เช่น เป็ นคนกล้างาน สูง้ าน ไม่หลบเลีย่ งไม่หนีงาน ไม่ กลัว
ความทุกข์ยากลาบากใดๆ ไม่อ่อนแอ มีความยินดีและพอใจในการทางาน รีบเร่งทางานด้วยความรวดเร็วว่องไว
ทางานตรงเวลาและเสร็จทันเวลา เป็ นต้น
4.2 ความซือ่ สัตย์ หมายถึง การประพฤติตรงไปตรงมา จริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง
และไม่หลอกลวง โดยเป็ นความซือ่ สัตย์ต่อทัง้ ตนเ องและผูอ้ ่นื ทีเ่ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์ ซึง่ ลักษณะความซือ่ สัตย์
ทีส่ าคัญและจาเป็ นต่อการบริหารทรัพย์ ได้แก่ ความซือ่ สัตย์ต่อตนเองในการรักษาหรือออมทรัพย์ ซึง่ ต้องปฏิบตั ิ
ตามแผนอย่างเคร่งครัดไม่ละมิดแม้คนอื่นไม่รบั รู ้ แต่เรารูแ้ ละถือปฏิบตั ติ ามแผนการออม หรือความ ซือ่ สัตย์ต่อ
ตนเองในการตัง้ ใจควบคุมการใช้จ่ายเท่าทีจ่ าเป็ น ความซือ่ สัตย์ต่อครอบครัวในการหารายได้มาจุนเจืออย่าง
เพียงพอและสมา่ เสมอ และความซือ่ สัตย์ต่อหน้าทีก่ ารงานทีต่ อ้ งทาไปอย่างถูกต้องชอบธรรม เป็ นสาคัญ
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4.3 ความรักในงาน หมายถึง การมีใจรักในสิง่ ทีท่ า อันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมันต่
่ อสิง่
ทีท่ า มีความมุง่ มันทุ
่ ่มเททัง้ กายและใจทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละทาให้เข้าถึงแก่นแท้ของสิง่ นัน้ เรื่องนัน้ เพือ่ ให้กระทาได้อย่าง
เชี่ยวชาญจนเป็ นผูร้ ู ้ มีใจทีจ่ ดจ่อและรับผิดชอบจนเกิดความรอบคอบ และทบทวนในสิง่ ทีไ่ ด้คิดได้ทามา
4.4 ความอดทน หมายถึง การรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทัง่ ด้วยสิง่
อันเป็ นทีพ่ งึ ปรารถนาหรือไม่พงึ ปรารถนาก็ตาม มีความมันคงหนั
่
กแน่นไม่หวัน่ ไหว ซึง่ ผูท้ ม่ี คี วามอดทนในงานนัน้
จะมีความยืนหยัดไม่ทอ้ ถอยในการทางานแม้ว่าจะมีอปุ สรรคใดมาขวางกัน้ ทัง้ ความลาบา กตรากตรา อดทนต่อ
สภาพธรรมชาติ ดินฟ้ าอากาศ ทัง้ ความหนาว ความร้อน ฝนตก หรือแดดออก อดทนต่อความเจ็บปวด เมือ่ ยล้า
ของร่างกาย ก็ตอ้ งอดทนทางานให้ลุลว่ ง สาหรับความอดทนอีกอย่างหนึ่ง คือ ความอดทนต่อกิเลส โดยต้องเป็ น
ผูท้ อ่ี ดทนต่อสิง่ เราอยากทาแต่ไม่ควรทา เพราะไม่ถกู ต้ องชอบธรรมหรือผิดกฎหมาย หรืออดทนต่อความอยากได้
แต่ไม่ควรจับจ่ายเพราะเป็ นสิง่ ของฟุ่มเฟื อยเกินความจาเป็ น
การวัด “จริยธรรมทางเศรษฐกิจ ” ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดขึ้นใหม่ตามคานิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของ
ตัวแปร โดย วัดจากความขยัน ความซือ่ สัตย์ ความรักในงาน (อาชีพ) และอดทน ด้วยมาตรวัดแบบมาตร
ประมาณค่าแบบรวม 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ใช่ทส่ี ุด” (มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน) จนถึง “ไม่ใช่เลย” (มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน)
แล้วรวมคะแนนแบบวัดทัง้ ฉบับ โดยผูท้ ม่ี คี ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูม้ ี จริยธรรมในทางเศรษฐกิจ มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้
คะแนนน้อยกว่า
5. ความรอบรู ้
ความรอบรู ้ หมายถึง การมีความรูเ้ กี่ยวกับหลักการและวิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพย์ทงั้ กระบวนการทีถ่ กู ต้อง ทัง้ หลักการบริหารทรัพย์ตามแนวทางพุทธ รวมถึงต้องรูใ้ นเทคนิคและวิธกี ารที่ ใช้
ในการบริหารทรัพย์ เช่น การรูจ้ กั การวางแผนในการใช้จ่าย การรูจ้ กั วิธกี ารออมและการลงทุน การคานวณดอกเบี้ย
หรือผลประโยชน์ และความรูใ้ นการหาช่องทางในการประกอบอาชีพ รวมทัง้ มีความรูใ้ นวิธกี ารหารายได้จากการ
ประกอบอาชีพให้ได้ผลดี รูว้ ่าเมือ่ ได้มาแล้วต้องจัดสรรแบ่งปันไว้ใช้จ่ายและเก็บออมอย่า งเหมาะสม และรูจ้ กั ใช้จ่าย
ตามลาดับกับสิง่ จาเป็ นและเหมาะสม และทีส่ าคัญต้องมีความรอบคอบทีจ่ ะนาความรูเ้ หล่านัน้ มาพิจารณาให้
เชื่อมโยงกันเพือ่ ประกอบการวางแผน และการปฏิบตั ิ ซึง่ ความรอบรูน้ ้ ี รวมถึงต้องรูใ้ นเทคนิคและวิธกี ารทีเ่ ป็ นตัว
ช่วยในการบริหารทรัพย์ได้ เช่นการ รูจ้ กั การวางแผนในการใช้จ่าย การรูจ้ กั วิธกี ารออมและการลงทุน ตลอดจนรู ้
วิธกี ารคานวณดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์
การวัด “ความรอบรู”้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดขึ้น ใหม่ตามคานิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปร
โดยมาตรวัดเป็ นแบบเลือกตอบถูก-ผิด (True-false) ทีม่ ี 2 ค่า คือ “ใช่” (มีค่าเท่ากับ 1) และ “ไม่ใช่” (มีค่า
เท่ากับ 0) แล้วรวมคะแนนแบบวัดทัง้ ฉบับ โดยผูท้ ม่ี คี ะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูเ้ กี่ยวกับการบริหาร
ทรัพย์มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
6. การถ่ายทอดทางสังคม
การถ่ายทอดทางสังคม หมายถึง การรับรูถ้ งึ สิง่ ทีบ่ คุ คลหรือกลุม่ บุคคลพยายามถ่ายทอดหรือ
การแสดงให้เห็นถึงแนวคิดและพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม เช่น การอบรมสัง่ สอน
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เลี้ยงดู แนะนา ว่ากล่าวตักเตือน ว่ากล่าวตักเตือน และการเห็นแบบอย่างจากบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพย์ สาหรับการวิจยั นี้กาหนดให้ การถ่ายทอดทางสังคม วัดจากการได้รบั การปลูกฝังการบริหารทรัพย์จาก
ครอบครัว การเห็นแบบอย่างการบริหารทรัพย์คนจากครอบครัว การได้รบั แนะนาเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์จาก
บุคคลและกลุม่ บุคคลนอกครอบครัว และการมีแบบอย่างในการการบริหารทรัพย์จากบุคคลและกลุม่ บุคคลนอก
ครอบครัว ดังนี้
6.1 การได้รบั การปลูกฝังการบริหารทรัพย์จากครอบครัว หมายถึง การรับรูถ้ งึ สิง่ ทีส่ มาชิกใน
ครัวเรือน (พ่อ แม่ หรือคนในครอบครอบครัว ) พยายามถ่ายทอดแนวคิดและพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์
ทัง้ การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์ให้กบั บุคคล โดยการปลูกฝังอาจเริ่มมาตัง้ แต่ในวัยเด็ก
เรื่อยมาจนปัจจุบนั ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เช่น การอบรม สัง่ สอน แนะนา หรือว่ากล่าวตักเตือน ทีท่ าให้บคุ คลมี
ความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั ิ เกี่ยวกับทรัพย์ของบุคคล
6.2 การเห็นแบบอย่างการบริหารทรัพย์จากครอบครัว หมายถึง การรับรูโ้ ดยการสังเกตด้วย
ตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ทงั้ การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์ ของสมาชิกใน
ครอบครัวเรือน (พ่อ แม่ หรือคนในครอบครอบครัว ) ซึง่ อาจเริ่มมาตัง้ แต่ในวัยเด็กเรื่อยมาจนปัจจุบนั ทีท่ าให้
บุคคลมีความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั เิ กี่ยวกับทรัพย์ และนามาเป็ นแบบอย่างในการบริหารทรัพย์ของตนเอง
6.3 การได้รบั แนะนาเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์จากบุคคลอื่นๆ นอกครอบครัว หมายถึง การ
รับรูถ้ งึ สิง่ ทีบ่ คุ คลอื่นๆ นอกครอบครัว ได้พยายามถ่ายทอดแนวคิดและการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์ให้กบั
บุคคล ทัง้ การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์ โดยการได้รบั แนะนานี้ อาจเริ่มมาตัง้ แต่ในวัยเด็ก
เรื่อยมาจนปัจจุบนั ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ในลักษณะทีไ่ ม่เป็ นทางการ เช่น การให้คาแนะนา โน้มน้าว และ
ชักชวน ทีท่ าให้บคุ คลมีความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั เิ กี่ยวกับทรัพย์ของบุคคล
6.4 การเห็นแบบอย่างในการการบริหารทรัพย์จากบุคคลอื่นๆ นอกครอบครัว หมายถึง การ
รับรูโ้ ดยการสังเกตด้วยตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ทงั้ การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่าย
ทรัพย์ ของบุคคลอื่นๆ นอกครอบครัว และนามาเป็ นแบบอย่างในการบริหารทรัพย์ของตนเอง
การวัด “การถ่ายทอดทางสังคม” ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดขึ้นใหม่ตามคานิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของ
ตัวแปร เพือ่ วัดระดับหรือปริมาณของการรับรูถ้ งึ การได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมของเกษตร กรตัง้ แต่ในวัยเด็ก
จนถึงปัจจุบนั โดยวัด จากการได้รบั การปลูกฝังการบริหารทรัพย์จากครอบครัว การเห็นแบบอย่างการบริหารทรัพย์
จากครอบครัว การได้รบั แนะนาเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์จากบุคคลอื่นๆ นอกครอบครัว และการมีแบบอย่างใน
การการบริหารทรัพย์จากบุคคลอื่นๆ นอกครอบครัว ด้วยมาตรวัดแบบมาตรประมาณค่าแบบรวม 6 ระดับ ตัง้ แต่
“บ่อยครัง้ มาก” (มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน) จนถึง “ไม่เคยเลย” (มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน) แล้วรวมคะแนนแบบวัดทัง้
ฉบับ โดยผูท้ ม่ี คี ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูไ้ ด้รบั การถ่ายทอดทางสังคมมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
7. อิทธิพลของสือ่
อิทธิพลของสือ่ หมายถึง การรับรูข้ อ้ มูล ข่าวสาร และความรูเ้ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์ ทีท่ าให้
บุคคลมีความรู ้ เจตคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ ทัง้ การหา ทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่าย
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ทรัพย์ ในทุกรูปแบบทัง้ ข้อความ การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ จากสือ่ ต่างๆ ทัง้ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารต่างๆ โบรชัวร์ และสือ่ สมัยใหม่ทกุ รูแปแบบ ฯลฯ
การวัด “อิทธิพลของสือ่ ” ผูว้ จิ ยั สร้างแบบวัดขึ้นมาใหม่จากการประมวลเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
เพือ่ วัดระดับหรือปริมาณการรับรูส้ ารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ ได้แก่ ความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร และการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทีท่ าให้บคุ คลมีความรู ้ เจตคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ทงั้ การหา การรักษา
และการใช้จ่าย ในทุกรูปแบบ ทัง้ ข้อความ การโฆษณา และประชาสัมพันธ์
จากสือ่ ต่างๆ ทัง้ วิทยุ โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารต่างๆ โบรชัวร์ อินเทอร์เน็ต และสือ่ สมัยใหม่อ่นื ๆ ซึง่ ทาให้บคุ คลมีความรู ้ เจตคติ
และการปฏิบตั ใิ นการบริหารทรัพย์ของบุคคล โดยวัดเป็ นระดับการได้รบั มากน้อยด้วยมาตรวัดแบบมาตร
ประมาณค่าแบบรวม 6 ระดับ ตัง้ แต่ “บ่อยครัง้ มาก” (มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน) จนถึง “ไม่เคยเลย” (มีค่าเท่ากับ 0
คะแนน) แล้วรวมคะแนนแบบวัดทัง้ ฉบับ โดยผูท้ ม่ี คี ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูไ้ ด้รบั อิทธิพลจากสือ่ มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้
คะแนนน้อยกว่า
8. โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับ
เกษตรกร
โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ตามแนวพุทธสาหรับ
เกษตรกร หมายถึง ชุดกิจกรรมทีจ่ ดั ขึ้นตามกรอบการพัฒนาคนตามแนวพุทธศาสนา และเทคนิคการปรับ
พฤติกรรมเพือ่ ให้เกษตรกรมีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ทีม่ งุ่ ปรับเปลีย่ นทีต่ วั แปรทางปัญญาเพือ่ ให้
พฤติกรรมเปลีย่ นด้วยการกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม ทัง้ การเรียนรูจ้ ากตัวแบบ ร่วมกับ การชี้แนะ และการให้
ความรูโ้ ดยการอบรม ซึง่ กิจกรรมในโปรแกรมประกอบด้วย 1) กิจกรรมพื้นฐานสาหรับเตรียมความพร้อมในการ
ปรับพฤติกรรม โดย ทีม่ งุ่ สร้างความตระหนักรู ้ ในปัญหา เพือ่ ให้อยากทีจ่ ะ แก้ไขปัญหาการบริหารทรัพย์ ด้วยการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตนเอง และ 2) กิจกรรมหลักของการปรับพฤติกรรมทีม่ งุ่ ปรับเปลีย่ นตัวแปรทางปัญญา คือ
ความรอบรู ้ และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ

ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
1. ทาให้มอี งค์ความรูเ้ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์ในระดับบุคคลรูปแบบใหม่ ทีม่ คี วามสอดคล้องกับวิถี
ชีวติ ของคนไทย เพือ่ ให้บคุ คลทัว่ ไปนาไปเป็ นแนวทางการในการบริหารทรัพย์ได้
2. ทาให้ทราบสาเหตุของ พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ตามแนวพุทธ เพือ่ ให้บคุ คลสามารถใช้ในการ
พัฒนาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของตนเอง โดยการปรับเปลีย่ นทีส่ าเหตุของพฤติกรรมได้
3. ได้รูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรม การบริหารทรัพย์ของเกษตรกร ทีเ่ หมาะสม สาหรับให้ผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องใช้เป็ นเครื่องมือในการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ได้
4. ในระดับชุมชน สามารถนารูปแบบพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ จัดทาเป็ นเอกสารที่
นาเสนอรูปแบบการบริหารทรัพย์อย่างเหมาะสมและแนวทางปฏิบตั ิ เพือ่ เป็ นใช้คู่มอื ในการอบรมเผยแพร่ความรูใ้ ห้
ผูน้ าชุมชนและสมาชิกนาไปปฏิบตั ไิ ด้
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5. ในระดับสังคมและนโยบาย สามารถนาข้อค้นพบในงานวิจยั นี้ไปเป็ นข้อมูลอ้างอิงในการเสนอ
โครงการส่งเสริมให้ มกี ารบริหารทรัพย์อย่างเหมาะสม เพือ่ ช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ ในระดับ
บุคคลได้อกี แนวทางหนึ่ง
6. ได้มขี อ้ เสนอแนะเพือ่ เป็ นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับบุคคลและครัวเรือน
ให้กบั เกษตรกร
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
สําหรับการประมวลเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องของการวิจยั นี้ เป็ นการประมวลแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวแปรทีศ่ ึกษา เพือ่ นํามาประยุกต์ใช้สาํ หรับการพัฒนารูปแบบจําลองใหม่ (โมเดล) ของพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร ซึง่ ได้แก่ ตัวแปรพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ตัว
แปรทีเ่ ป็ นปัจจัยเชิงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
และการวัดตัวแปรดังกล่าว
รวมทัง้ แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับการปรับพฤติกรรม สําหรับเป็ นแนวทางในการสร้างโปรแกรมปรับ
พฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. พฤติกรรมการบริหารทรัพย์
1.1 ความหมาย
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
1.3 พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
1.4 การวัดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
2. ปัจจัยกําหนดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
2.1 แนวทางการศึกษาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
2.2 แนวคิด ทฤษฎี ทีใ่ ช้ในการสร้างและกําหนดตัวแปร
2.3 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวแปร
2.4 ตัวแปรทีเ่ ป็ นปัจจัยกําหนดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
3. การเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของเกษตรกร
3.1 แนวคิดในการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
3.2 แนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ในอดีต
3.3 แนวคิด ทฤษฎีทเ่ี กี่ยวกับการปรับพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
3.4 การวัดผลโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ตามแนวพุทธ
สําหรับเกษตรกร
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั
5. สมมติฐานการวิจยั
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1. พฤติกรรมการบริหารทรัพย์
1.1 ความหมาย
1) ความหมายของทรัพย์
นอกจากความหมายของ “ทรัพย์” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554: ออนไลน์)
ที่หมายถึง เงินตรา เช่น ไม่มที รัพย์ตดิ ตัว สมบัตพิ สั ถาน เช่น เขาเป็ นคนมีทรัพย์ นอกจากนี้ทรัพย์ยงั เป็ น สิง่ ที่
ถือว่ามีค่าอาจไม่มรี ูปร่างก็ได้ เช่น มีปญั ญาเป็ นทรัพย์อริยทรัพย์ และ “ทรัพย์” ตามความหมายในพจนานุกรมแปล
ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionary (2560: ออนไลน์) ทีใ่ ห้นิยามตามความหมายของ “Money” ว่า
หมายถึง เงิน เงินทอง สิง่ ทีใ่ ช้แลกเปลีย่ น รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ทรัพย์สมบัติ ยังมีผูใ้ ห้ความหมายของ “ทรัพย์” ที่
สําคัญๆ และผูว้ จิ ยั นํามาประยุกต์ใช้ ได้แก่ พระยาสุรยิ านุวตั ร (เกิด บุนนาค) (2519: 60-62) ได้ให้ความหมายของ
“ทรัพย์” ไว้ในหนังสือ “ทรัพย์ศาสตร์” ว่าหมายถึง สรรพสิง่ ทีม่ คี ุณประโยชน์และมีค่าซื้อขายหยิบยกแลกเปลีย่ นกัน
ได้ ตามคําอธิบายนี้ เมือ่ จะสันนิษฐานดูว่าสิง่ ใดควรเรียกว่าทรัพย์ ก็ตอ้ งพิจารณาดูว่าสิง่ นัน้ มีประโยชน์และมีค่า
หรือไม่ จะซื้อขายหยิบยกแลกเปลีย่ นกันกับสิง่ อื่นได้หรือไม่ ในอีกนัยหนึ่ง ท่านพุทธทาสภิกขุได้บรรยายธรรม
เกี่ยวกับทรัพย์คืออะไร ? ซึง่ สรุปได้ว่า “ทรัพย์ ในความหมายแรก หมายถึง เครื่องปลื้มใจ ใครมีทรัพย์คนนัน้ ก็
ปลื้มใจ หรือว่าทรัพย์นนั้ เป็ นเครื่องทําความปลื้มใจให้แก่บคุ คลนัน้ ส่วนทรัพย์สมบัตนิ นั้ คือสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นในโลกเมือ่
มนุษย์รูจ้ กั ทําการสะสม มันปลื้มใจตรงทีว่ ่า มันมีอยู่ใกล้ๆ จะกินเมือ่ ไรก็ได้ ” (กวีวงศ์ . 2550: 394-395) ส่วน
ความหมายของทรัพย์ ตามพุทธปรัชญา นัน้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) (2551: 189) ได้กล่าวเกี่ยวกับ
“ทรัพย์” ว่าเป็ นสิง่ ทีถ่ อื ว่ามีค่า ได้แก่ วัตถุมรี ูปร่าง เช่น เงินตรา สิง่ อื่นๆ หรือวัตถุทไ่ี ม่มรี ูปร่าง เช่น ปัญญา เรียกว่า
อริยทรัพย์ นอกจากนี้ยงั แบ่งทรัพย์ ออกเป็ นได้ 2 ประเภท คือ ทรัพย์ทเ่ี คลือ่ นทีไ่ ด้กบั ทรัพย์ทเ่ี คลือ่ นทีไ่ ม่ได้ โดย
ทรัพย์ทเ่ี คลือ่ นทีไ่ ด้ เช่น เงิน เครื่องประดับ ตัวแลกเงิ
๋
น ส่วนทรัพย์ทเ่ี คลือ่ นทีไ่ ม่ได้ เช่น ทีด่ นิ บ้าน อาคาร
ดังนัน้ ตามความหมายนี้ เงินก็ได้ถกู รวมอยู่ในทรัพย์แล้ว
จากความหมายของ “ทรัพย์” ทีม่ ผี ูใ้ ห้ความหมายไว้นนั้ อาจสรุปได้ว่า “ทรัพย์” ก็คือเงินตรา
ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบนั นัน่ เอง แต่ทผ่ี ูว้ จิ ยั เลือกใช้คาํ ว่า “ทรัพย์” เนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี้ ใช้นาํ หลัก พุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับทรัพย์มาเป็ นแนวคิดหลักในการศึกษา ซึง่ ทีป่ รากฏคําว่า “ทรัพย์” อย่างแพร่หลายในเอกสารอ้างอิง ทัง้ ใน
พระไตรปิ ฎก หลักธรรม ธรรมนิพนธ์ และธรรมะบรรยาย และทีส่ าํ คัญคําว่าทรัพย์ในทางพุทธศาสนายังมี
ความหมายทีค่ รอบคลุมกับสิง่ ทีผ่ ูว้ จิ ยั ต้องการศึกษา ดังนัน้ เพือ่ ให้มคี วามชัดเจนในการอ้างอิงเอกสารในงานวิจยั นี้
และสือ่ ความหมายทีส่ อดคล้องกับในยุคปัจจุบนั ได้ จึงใช้ คําว่า ทรัพย์ และเงินตราในความหมายเดียวกัน โดยให้
ความหมายของคําว่า ”ทรัพย์” หมายถึง เงินหรือสิง่ ของทีไ่ ม่ใช่เงิน (ทีส่ ามารถประเมินค่าเป็ นตัวเงินได้) ทีไ่ ด้รบั ตอบ
แทนจากการทํางาน รวมทัง้ สิง่ ทีผ่ ลิตไว้กนิ ไว้ใช้ได้เอง เงินทีไ่ ด้จากทรัพย์สนิ และการลงทุน (เช่น ค่าเช่า ดอกเบี้ย
เงินปันผล) เงินบําเหน็จ /บํานาญ เงินชดเชย เงินประกัน ของขวัญ เงินและสิง่ ของช่วยเหลือ เงินมรดก และ
รางวัลต่างๆ
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2) ความหมายของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
สําหรับคําว่า “การบริหารทรัพย์” นัน้ แม้ไม่พบว่ามีการนิยามความหมายของคํานี้โดยตรง แต่
จากการป ระมวลเอกสาร ทีเ่ กี่ยวข้องในขอบเขตของความหมายทีต่ อ้ งการศึกษา พบว่า
มีการใช้คาํ อื่นๆ ใน
ความหมายทีส่ อดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ทีป่ รากฏในพุทธธรรม ธรรมนิพนธ์ ธรรมบรรยาย และบทความที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ ไว้ว่า “วิถกี ารดําเนินชีวติ ในสัง คม
เศรษฐกิจ บังคับให้เราต้องไปเกี่ยวข้องกับโลกียทรัพย์ (โภคทรัพย์ ) ทัง้ รูปแบบของการแสวงหา การเก็บรักษา
รวมทัง้ การใช้ไป ซึง่ ในกระบวนการดังกล่าว หากว่าเราไม่รูจ้ กั บริหารจัดการให้ดี ก็จะมีโอกาสพลาดพลัง้ ได้ ซึง่
หัวใจสําคัญของการบริหารจัดการ กระบวนการ แสวงหาทรัพย์ การเก็บรักษา รวมทัง้ การใช้ไปในโลกียทรัพย์ให้
เจริญงอกงามนําพาความสุขสมาสู่ตนเองและสังคม คือ อริยทรัพย์ นัน่ เอง” (กวีวงศ์. 2550: 134)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) (2556: 9-11) ได้กล่าวถึงวิธปี ฏิบตั ติ ่อทรัพย์ของชาวบ้าน
หรือคฤหัสถ์ผูค้ รองเรือนตามแนวทางพุทธศาสนา โดยยกกรณีการดูชาวบ้านทีด่ นี นั้ ให้ดูได้จาก การหาทรัพย์ การ
รักษาทรัพย์ และการใช้ทรัพย์ เป็ นตัวอย่าง
ในการบรรยายธรรมของพระมหาประนอม ธัมมาลังกาโน เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ตามหลัก
พระพุทธศาสนา ที่ ให้การบริหารทรัพย์นนั้ เริ่มจากวิธีการหาทรัพย์ เมือ่ หาทรัพย์ได้แล้วต้องรู ว้ ธิ กี ารเก็บรักษาทรัพย์
และวิธีการใช้จ่ายทรัพย์เพือ่ ให้มคี วามสุขทัง้ เกิดประโยชน์ทงั้ ต่อตนเอง และบุคคลอื่นทัง้ ในปัจจุบนั และภายภาค
หน้า โดยการถือปฏิบตั ติ ามหลักธรรม ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ให้ไว้ (พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโน . 2555:
ซีดบี รรยายธรรม)
นอกจากนี้ยงั มีคาํ ทีใ่ ช้ในความหมายใกล้เคียง และสอดคล้องตามความหมายขอบเขตของการ
บริหารทรัพย์ตามแนวทางพุทธศาสนาทีก่ ล่าวมาแล้ว เช่น ในสาขาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร การเงินบุคคล ทีม่ กั
ปรากฏคําว่า การบริหารการเงินส่วนบุคคล การจัดการการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางการเงิน การจัดสรร
ทรัพย์ การบริหารจัดการทรัพย์ เมือ่ กล่าวถึงแ นวทางทีเ่ กี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล แต่ มีการให้ความหมาย ที่
แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการอธิบาย เป้ าหมายและแนวทางการศึกษา ดังนี้
สุขใจ นํา้ ผุด (2543: 3) ได้ให้ความหมายของการบริหารการเงินบุคคล (Personal Finance)
ว่าเป็ นการจัดระเบียบการเงินของบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยรูจ้ กั จัดหาเงินเข้ามา และใช้จ่ายอย่างถูกต้อง
ก่อให้เกิดผลดีจนบรรลุเป้ าหมายทีว่ างไว้
จิณห์นุภา เลนุกูล (2556. ออนไลน์) ได้กล่าวถึงการวางแผนทางการเงิน หมายถึง การจัดการ
ด้านการเงินอย่างเป็ นระบบ คือ ให้มรี ายไ ด้เพียงพอกับรายจ่ายทีจ่ าํ เป็ น มีเงินเหลือไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน และมีเงิน
ออมไว้เก็บเกี่ยวดอกผล โดยการวางแผนทางการเงินนี้สามารถทําได้ในทุกช่วงชีวติ ทัง้ ในวัยเด็ก วัยเริ่มต้นทํางาน
วัยสร้างครอบครัวของตนเอง และวัยผูใ้ หญ่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2553: 4) “การวางแผนการเงิน” เป็ นกระบวนการในการ
ประเมินและปรับปรุงเพือ่ ให้เกิดฐานะการเงินทีม่ นคงของบุ
ั่
คคล ด้วยการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจทีเ่ กี่ยวข้องและ
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การตัดสอนใจของแต่ละบุคคล การวางแผนทางการเงินจะเกี่ยวกับการจัดหา และการใช้ไปของเงิน เช่น การออม
การลงทุน ตามเปาหมายข องบุคคล ซึง่ การจัดการทางการเงินทีเ่ หมาะสม คือ การยกฐานะระดับมาตรฐานการ
ดํารงชีวติ ทีส่ ูงขึ้นและมีความมันคงในชี
่
วติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2556: 47) ได้กล่าวถึง “การจัดการทางการเงิน” ไว้ในคู่มอื “รูร้ อบ
เรื่องการเงิน” เพือ่ แนะแนวทางในการจัดการทางการเงิน เพือ่ ทําให้เกิดความมันคงและมี
่
ชวี ติ ทีด่ ขี ้นึ ในอนาคต โดย
หัวใจสําคัญของการจัดการทางการเงิน คือ ต้องรูห้ า รูเ้ ก็บ รูใ้ ช้ ดังนี้
1) รูห้ าเงิน ด้วยการประกอบอาชีพสุจริต ด้วยสติปญั ญาและความขยันหมันเพี
่ ยร
2) รูเ้ ก็บเงิน จากการวางแผนทางการเงินทีด่ ี โดยไม่ลมื หลักสําคัญทีว่ ่าให้ออมก่อนใช้เสมอ
และควรแบ่งเงินออมเป็ นส่วน ๆ เช่น ออมเพือ่ ไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ ออมเพือ่ ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ออมเพือ่ ใช้ในสิง่ ที่
อยากได้หรืออยากทําแทนการกูย้ มื และออมเพือ่ ให้เงินงอกเงย
3) รูใ้ ช้เงิน โดยใคร่ครวญให้ดที กุ ครัง้ ทีค่ ุณคิดจะใช้ เงิน ว่าสิง่ นัน้ จําเป็ นไหมรอได้หรือ
เปล่า และเหมาะสมกับกําลังทรัพย์ทม่ี หี รือไม่ หากจําเป็ นต้องซื้อจริง ๆ ก็ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ
เพือ่ จะได้เปรียบเทียบให้ได้ของทีม่ คี ุณภาพในราคาทีเ่ หมาะสม และหากต้องก่อหนี้ ควรคิดถึงผลดีผลเสียให้มาก
และทําเมือ่ จําเป็ นจริง ๆ เท่านัน้
ศูนย์วจิ ยั ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (2557: 6) “การจัดการการเงินส่วน
บุคคลในครัวเรือน” เป็ นแนวทางการวางแผนทางการเงินโดยการคาดคะเนในเรื่องของเงินก่อนล่วงหน้า เป็ นการ
คาดคะเนถึงจํานวนเงินสดทีจ่ ะได้รบั และจานวนเงินสดทีต่ อ้ งจ่ายออกไปในช่วงระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้ โดยจะต้อง
คาดคะเนให้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริงให้มากทีส่ ุด เพราะเงินเป็ นสิง่ สํา คัญทีแ่ ต่ละบุคคลต้องใช้ความตัง้ ใจในการ
แสวงหา ต้องใช้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง การจัดการการเงินในครัวเรือนจึ งเป็ นสิง่ สําคัญทีจ่ ะทําให้บคุ คลใน
ครัวเรือนบรรลุเป้ าหมาย ดังทีก่ าํ หนดไว้
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์ (2543: 7) ได้ให้แนวคิดที่สอดคล้องกับการบริหารเงิน บุคคล โดย
มองว่าเงินมีความหมายต่อการดําเนินชีวติ ทีเ่ ราควรมีวตั ถุประสงค์ในการหาเงินอย่างชัดเจนว่า เราต้องการเงินไป
เพือ่ อะไร เพือ่ ให้เราได้เรียนรูก้ ารใช้เงินตามความจําเป็ นของชีวติ เราควรใช้เงิน โดยคํานึงถึงความสําคัญของเงิน
อย่างเหมาะสม ไม่ฟ่ มุ เฟื อยหรือตระหนี่ถเ่ี หนียวจนเกินไป แต่เรียนรูท้ จ่ี ะใช้เงินตามความสําคัญและเป็ นประโยชน์
สําหรับตนเองและครอบครัว ทัง้ ในระย ะสัน้ และระยะยาว ทีส่ าํ คัญคือเงินควรถูกนํามาใช้จ่ายเพือ่ สนับสนุน
เป้ าหมายและแผนการในชีวติ ทีด่ ี มากกว่าจะมีไว้โอ้อวดหรือเพือ่ แสดงความฟุ้งเฟ้ อฟุ่มเฟื อย และยังได้นาํ หลักวิชา
เศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กบั การบริหารจัดการการเงินของครอบครัว โดยเชื่อว่า มนุษย์เราไม่ได้ใช้ เงินมากเลยใน
การดํารงชีวติ หากมีการจัดสรรเงินอย่างดีเลิศ โดยการจัดสรรเพือ่ ให้ทกุ คนในครอบครัวได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด
ท่ามกลางความจํากัดของเงิน ด้วยการเริ่มต้นทีก่ ารวางแผนการใช้จ่ายเงิน ดังนัน้ วัตถุประสงค์สาํ คัญของการใช้เงิน
คือ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในความจํา กัดของเงินทีม่ อี ยู่ โดยการเลียนแบบนักเศรษฐศาสตร์ คือใช้ทรัพยากร
(เงิน) ทีม่ อี ยู่อย่างจํากัด เพือ่ ให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด หรือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั สมาชิกในครอบครัว
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ดังนัน้ ในขัน้ พื้นฐานของการใช้จ่ายเงิน จําเป็ นต้องพิจารณาถึงความต้องการขัน้ พื้นฐานของ สมาชิกในครอบครัวว่ามี
อะไรบ้าง และใช้เงินสนองความต้องการนัน้ ตามลําดับความสําคัญ
สุดใจ นํา้ ผุด (2546: 4) การบริหารการเงินบุคคลให้ประสบความสําเร็จนัน้ ต้องรูจ้ กั
ตัง้ เป้ าหมายการเงินทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว กล่าวคือ ถ้าต้องการให้ตนเองและครอบครัวมีชวี ติ ความเป็ นอยู่ทด่ี ใี น
ปัจจุบนั ก็ควรมีการกําหนดเป้ าหมายระยะสัน้ แต่ถา้ ต้องการสร้างรากฐานความมันคงทางการเงิ
่
นเพือ่ ความสุขสบาย
ไปจนถึงบัน้ ปลายชีวติ ก็ตอ้ งกําหนดเป้ าหมายระยะยาว
จากความหมายของการบริหารการเงินหรือการบริหารทรัพย์ ทีม่ ผี ูใ้ ห้ความหมายไว้แล้วนัน้
พบว่าสอดคล้องความมุง่ หมายทีผ่ ูว้ จิ ยั ต้องการศึกษาการบริหารทรัพย์ตามแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ ทีต่ อ้ งการ
อธิบายและทําความเข้าใจถึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในระดับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับทรัพย์ทงั้ กระบวนการ พร้อมทัง้
ศึกษาถึงปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลในการกํา หนดพฤติกรรมดังกล่าว ตลอดจนหาแนวทางปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้บคุ คล
พฤติกรรมทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์น้ ีอย่างเหมาะสม นํามาซึง่ ความสุขในชีวติ ปัจจุบนั ได้ และ ได้นาํ มาเป็ นฐานคิดในการ
กําหนดนิยามของการบริหารทรัพย์สาํ หรับการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ให้ความหมายของ “พฤติกรรมการบริหารทรัพย์”
ในการวิจยั นี้ให้หมายถึง การกระทําและการคิด หรือความตัง้ ใจทีจ่ ะกระทําการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สนิ อื่นๆ
ทีร่ วมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ทงั้ กระบวนการ โดยเริ่มตัง้ แต่การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และ
การใช้จ่ายทรัพย์ ทีม่ เี ป้ าหมายไม่ใช่ แค่เพียงการให้มที รัพย์สนิ หรือเงินทองจํานวนมากๆ หากแต่ให้มอี ย่างเพียงพอ
ตามสถานะตนเอง และนํามาซึง่ ประโยชน์และความสุขทัง้ ทางร่างกายและความสุขทางจิตใจเป็ นสําคัญ
1.2 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
จากความหมายของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ทีค่ รอบคลุมถึงการกระทําและการคิดทีจ่ ะกระทํา
เกี่ยวกับทรัพย์ทงั้ กระบวนการตัง้ แต่การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์ โดยมีเป้ าหมายเพือ่ ให้มี
ทรัพย์ใช้จ่ายอย่างเพียงพอนํามาซึง่ ประโยชน์และความสุขทางกายและความสุขทางใจ อันเป็ นพื้นฐานในการดําเนิน
ชีวติ และพัฒนาตน ดังนัน้ ในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ทงั้ กระบวนการนี้ จึงต้องดําเนิน
ไปอย่างความถูกต้องชอบธรรมและนําความสุขมาสู่ชวี ติ จากการกระทํากิจกรรมนัน้ ๆ ซึง่ สอดคล้องตามแนวทางของ
พุทธศาสนา อันเป็ นแนวทางที่มงุ่ สู่ชวี ติ ทีด่ งี ามและเป็ นสุข โดยหลักธรรมในพุทธศาสนาไม่ว่าส่วนทีเ่ ป็ นความจริง
ของชีวติ และโลก (ทีเ่ รียกว่า “สัจธรรม”) และส่วนทีเ่ ป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ งั้ ในระดับบุคคลและสังคม (ทีเ่ รียกว่า
“จริยธรรม”) ล้วนเป็ นไปเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดชีวติ ทีด่ งี ามและเป็ นสุขทัง้ สิ้น (พระไพศาล วิสาโล. ออนไลน์) ผูว้ จิ ยั จึง
ได้นาํ เอาหลักพุทธศาสนาเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มาเป็ นประยุกต์เข้ากับพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของ
บุคคล เพือ่ นําไปเป็ นต้นแบบของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ทพ่ี งึ ปรารถนา
สําหรับการนําหลักพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ใช้เป็ นแนวทางในการสร้างพฤติกรรมที่ พงึ ปรารถนาใน
สังคมไทยนัน้ ได้มมี าในระยะหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช
ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ .ศ. 2517 ทีว่ ่า “…การพัฒนาประเทศจําเป็ นต้องทําตามลําดับขัน้ ต้องสร้างพื้นฐานคือ
ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วธิ กี ารและอุปกรณ์ทป่ี ระหยัดแต่ถกู ต้องตาม
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หลักวิชาการ เมือ่ ได้พ้นื ฐานจากมันคงพร้
่
อมพอสมควรและปฏิบตั ไิ ด้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และ
ฐานะทางเศรษฐกิจขัน้ ทีส่ ูงโดยลําดับต่อไป…” และต่อมาสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นอ้ ม
นํามาใช้จนปัจจุบนั กลายเป็ นปรัชญาทางเศรษฐกิจทีส่ าํ นักงานสหประชาชาติรบั รอง
สําหรับแวดวงวิชาการใน
ต่างประเทศก็ได้มกี ารนําแนวทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ทงั้ ในการอธิบายเกี่ยวกับความเป็ นอยู่ทด่ี ี การควบคุม
ตน หรือการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเ กี่ยวกับทางการเงิน เช่น การนําหลักอริยสัจ 4 (Four Noble
Truths) มาประยุกต์ใช้เพือ่ ทําความเข้าใจในบริหารจัดการการเงินบุคคล และการอธิบายความต้องการครอบครอง
เงินกับเรื่องอนัตตา (ความไร้ตวั ตน) ที่ เดวิด อาร์ ลอย (David R Loy. 2008: Online) ได้ตงั้ ข้อสังเกตถึงความ
ต้องการมีทรัพย์สนิ อย่างมหาศาลของมนุษย์ เพราะแท้จริงแล้วคนเหล่านัน้ เกิดความไม่มนใจในความมี
ั่
ตวั ตนของ
ตนเอง (Suffering of Self) ซึง่ ถ้าเข้าใจในเรื่องอนัตตาตามการอธิบายของพุทธศาสนาความต้องการครองทรัพย์สนิ
จํานวนมากมายมหาศาลก็จะทุเลาลง
นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ในอดีตทีไ่ ด้ศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ตามแนวทางพุทธศาสนา
เช่น การวิจยั ของ กุลลินี มุทธากสิน (2539: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและวิเคราะห์พฒั นาการของสังคมบริโภคนิยม
ปัจจุบนั ในบริบทของประวัตศิ าสตร์สงั คม เพือ่ ขยายและเชื่อมโยงแนวคิดพุทธปรัช ญาเข้าสู่การศึกษาการบริโภค
ภายใต้กรอบของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ทีพ่ บว่าพุทธปรัชญาภายใต้กระบวนทัศน์แบบองค์รวมนัน้ มนุษย์ในฐานะ
ทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งขององค์รวมจึงไม่อาจคํานึงแต่ความต้องการอันไม่มขี อบเขตของตนเองเพียงส่วนเดียว การบริโภค
ในทัศนะนี้จงึ มิใช่กจิ กรรมทีเ่ ป็ นจุดจบสิ้นภายในตัวเอง หากแต่เป็ นเครื่องมือทีจ่ ะทําให้มนุษย์สามารถฝึ กฝนและ
พัฒนาตนเองให้มพี ฤติกรรมทีก่ ่อให้เกิดดุลยภาพและเกื้อกูลต่อทัง้ สังคมและธรรมชาติ รูปแบบของการบริโภคจึง
คํานึงถึงจุดมุง่ หมายทีแ่ ท้จริงตามธรรมชาติและขีดจํากัดในการรองรับจากธรรมชาติ การบริโภคในบริบทของพุทธ
ปรัชญา
จึงถือเป็ นรูปแบบทางเลือกหนึ่งของมนุษย์ในการก้าวออกไปจากวิถกี ารบริโภคในสังคมบริโภคนิยม
นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ของ วัชระ งามจิตรเจริญ (2552: 52-76) ศึกษาแนวคิดในการใช้พทุ ธธรรมเพือ่ ดํา เนินการ
ทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยม ทีพ่ บว่า พุทธธรรมสามารถนําไปใช้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการดํา เนินการทาง
เศรษฐกิจ เช่น การบริหาร และการตลาด โดยมีนกั ธุรกิจชาวพุทธได้นาํ พุทธธรรมไปใช้ในการดํา เนินธุรกิจของตน
จนประสบความสําเร็จจํานวนไม่นอ้ ย พุทธศาสนามีแนวคิดหรือหลักธรรมทีส่ ามารถนํา ไปใช้เพือ่ ดําเนินการทาง
เศรษฐกิจนัน้ มีมากมาย เช่น พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 หรือแม้แต่คาํ สอนเรื่องอนัตตตา และงานวิจยั นี้ยงั พบว่า
ศาสนาและศีลธรรมมีบทบาทสํา คัญต่อการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ รวมทัง้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ทํา
ให้สงั คมมีความสงบสุขซึง่ ส่งผลให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจดํา เนินไปได้ดว้ ยดี และคุณธรรมอย่างความซือ่ สัตย์ทาํ ให้
การดําเนินการทางเศรษฐกิจเป็ นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนงานวิจยั ของ ตวงพร สมสมัย และคณะ (2554)
ทีศ่ ึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างยัง่ ยืนตามหลักธรรมทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน์ 4: กรณีศึกษา อําเภอ
ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธา นี ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างยัง่ ยืนตาม
หลักธรรมทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน์ 4 และผลกระทบในการนํารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างยัง่ ยืนตาม
หลักธรรมทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน์ 4 ไปใช้ และการศึกษาวิจยั ของ สุธาวัลย์ เสถียรไทย (2555) ทีเ่ กี่ยวกับการ
พัฒนาทีย่ งั ่ ยืนแนวพุทธกับเศรษฐกิจสีเขียว ทีพ่ บผลว่าทําให้การดําเนินชีวติ ของคนดีข้นึ
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จากงานวิจยั ในอดีตทีน่ าํ แนวคิดตามหลักพุทธศาสนามาเป็ นแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมใน
ชีวติ ประจําวัน และพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวกับเศรษฐกิจของมนุษย์ แสดงให้เห็นว่าแนวคิดตามหลักพุทธศาสนามี ความ
เหมาะสมสําหรับการศึกษาวิจยั ในบริบทของสังคมไทย โดยเฉพาะหลักธรรมคําสอน ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดําเนินชีวติ
ทางเศรษฐกิจจะมุง่ เน้นการปฏิบตั ติ ่อทรัพย์เพือ่ นําไปสู่การมีความสุขในชีวติ ทีค่ วามต้องการปัจจัยในการดําเนินชีวติ
ได้รบั การตอบสนอง อย่างเพียงพอ ซึง่ ในปัจจุบนั นี้ สังคมกําลังเผชิญกับปัญหาความบกพร่องของพฤติกรรมใน
ระดับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับทรัพย์ เช่น การนิยมบริโภค และลดลงของการออม การใช้จ่ายฟุ้งเฟ้ อฟุ่มเฟื อย การ
พนัน การทุจริต และการประกอบมิจฉาชีพ เป็ นต้น ความบกพร่องในพฤติกรรม เหล่านี้ลว้ น ส่งผลต่อปัญหา ทาง
เศรษฐกิจ และสังคม ทัง้ ในระดับครัวเรือน สังคม และในระดับประเทศมากมาย เช่น ปัญหาอาชญากรรม ความ
ยากจน และความเหลือ่ มลํา้ เป็ นต้น ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นาํ แนวคิด ตามหลักพุทธศาสนา ที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวติ
ทางเศรษฐกิจ มาเป็ นแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนาของ การบริหารทรัพย์ และเพือ่ แก้ไขปัญหาใน
การตีความของผูว้ จิ ยั จากคําสอนของพระพุทธองค์ทม่ี าจากพระไตรปิ ฎก ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกใช้แนวคิดของ พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) ที่ได้ให้ไว้เกี่ยวกับทรัพย์และการดําเนินชีวติ ทางเศรษฐกิจ ของมนุษย์ ได้แก่ หลักธรรม
เกี่ยวกับความเป็ นอยู่ทด่ี ที างเศรษ ฐกิจ แนวคิดแบบพุทธ ทีเ่ กี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการปฏิบตั ขิ องคน
รูจ้ กั ทํามาหาเลี้ ยงชีพตามมาตรฐานชีวติ ชาวพุทธ ซึง่ สามารถนํามา ใช้โดยการ ประยุกต์เข้ากับการบริหารทรัพย์ทงั้
กระบวนการ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการดําเนินชีวติ ของคนไทย สําหรับ แนวคิด ทีเ่ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์ ตามแนว
พุทธของการวิจยั นี้ มีรายละเอียด ดังนี้
1.2.1 หลักธรรมเพือ่ ความอยู่ดีทางเศรษฐกิจ
นอกจากพุทธศาสนาจะไม่ได้ปฏิเสธเรื่องทางเศรษฐกิจแล้ว แต่ยงั ให้ความสําคัญกับความ
มันคงทางเศรษฐกิ
่
จ โดยมุง่ เน้นให้พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์เป็ นไปเพือ่ ความเป็ นอยู่ทด่ี ที างเศรษฐกิจและ
มีความสัมพันธ์กบั ด้านจิตใจด้วย โดยสิง่ ทีม่ ผี ลต่อความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จทีส่ าํ คัญทีส่ ุดคงหนีไม่พน้ เรื่อง
เกี่ยวกับเงินตราหรือทรัพย์ เพราะเป็ นทัง้ สิง่ ทีไ่ ด้ตอบแทนจากการทํางาน และ เป็ นสิง่ ทีใ่ ช้ในการแลกเปลีย่ นปัจจัยที่
ต้องการ แต่ถา้ เป็ น ทรัพย์ในสมัยพุทธกาลทีส่ าํ คัญประการหนึ่งทีค่ นทัว่ ไปควรมี คือ "ทรัพย์เสมอด้วยโคหรือ
ข้าวเปลือกไม่ม"ี จากพุทธพจน์น้ ีแสดงให้เห็นว่าการดําเนินชีวติ ต้องมีพร้อมด้วยปัจจัย 4 และนอกจากปัจจัย 4 จะ
สามารถตอบสนองควา มต้องการของมนุษย์ในขัน้ ต้นได้แล้วยังสร้างความสุขจากความพอใจได้ดว้ ย แต่ความสุข
จากการบริโภคทางวัตถุผ่านปัจจัย 4 ดังกล่าวอาจไม่เพียงพอ เพราะความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ทใ่ี จด้วย ดังเช่น
หลักฐานอ้างอิงจาก พระไตรปิ ฎก ใน “อันนนาถสูตร ” ปรากฏข้อความที่ พระพุทธเจ้าได้ตรั สกับท่านอนาถบิณฑิก
คฤหบดีในครา วทีเ่ ข้าเฝ้ า เกี่ยวกับ สุข 4 ประการที่คฤหัสถ์หรือชาวบ้านทัว่ ไปซึง่ ยังเป็ น ผูบ้ ริโภคกามพึงได้รบั ตาม
กาลตามสมัย คือ สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์ สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภค สุขเกิดแต่ความไม่เป็ นหนี้
และสุข
เกิดแต่ประกอบการงานทีป่ ราศจา กโทษ สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์ คือ มีโภคทรัพย์ทห่ี ามาได้ดว้ ยความ
ขยันหมันเพี
่ ยร สัง่ สมขึ้นด้วยกําลังแขน มีเหงือ่ โทรมตัว ประกอบในธรรม ได้มาโดยธรรม
สุขเกิดแต่การจ่าย
ทรัพย์บริโภค คือ การใช้สอยโภคทรัพย์และทําบุญทัง้ หลายด้วยโภคทรัพย์ทต่ี นหามาได้ดว้ ยความขยันหมันเพี
่
ยร
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สุขเกิดแต่ความไม่เป็ นหนี้ คือ ต้องไม่เป็ นหนี้อะไรๆ ของใครๆ น้อยก็ตามมากก็ตาม สุขเกิดแต่การประกอบการ
งานทีป่ ราศจากโทษ คือ เป็ นผูป้ ระกอบด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันหาโทษมิได้ (พระไตรปิ ฎกเล่มที่ 21:
79-80) หากวิเคราะห์ตามเนื้อความข้างต้นแล้ว จะพบว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเรื่องทรัพย์สนิ หรือเงินตรา และ
พระองค์ยงั ต้องการนําธรรมมะมาเป็ นเครื่องมือในการแสวงหา ทรัพย์ เพือ่ นํามาหล่อเลี้ยงกายด้วยการใช้จ่ายทรัพย์
เพือ่ ซื้อหาสิง่ สิง่ จําเป็ น สิง่ อํานวยความสะดวกในการดํารงชีวติ นัน่ คือ หลักของการหาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรั พย์
ทีจ่ ะนําไปสู่ความสุขในชีวติ ปัจจุบนั ของมนุษย์ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ให้ไว้ ดังนัน้ เรื่องของทรัพย์ทจ่ี ะนํามา
ซึง่ ความสุขได้ตามเป้ าหมายแล้วนัน้ ต้องมีการบริหารหรือจัดการในทุกๆ ด้าน ทัง้ การหา การใช้ และการบริหาร
จัดการเพือ่ ความสุขทีแ่ ท้จริง คือ สุขทางใจแล้ วนัน้ ต้องใช้หลักธรรมเป็ นแนวทางในการบริหาร ซึง่ พุทธศาสนาได้มี
แนวทางไว้ให้แล้ว
หากจะอ้างอิงพุทธศาสนาเพือ่ ประโยชน์ในทางวิชาการแล้ว คงไม่สามารถหลีกเลีย่ งการอ้างอิง
หลักธรรม เพราะเราศึกษาพุทธศาสนาจากหลักธรรมทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในอดีตกาล ทัง้ ต่อพระสงฆ์
และชาวบ้านทัว่ ๆ ไปแล้วแต่กรณี ใน ส่วนทีเ่ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์นนั้ ก็มหี ลักธรรมทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ โดยตรงและ
เกี่ยวข้องโดยการสนับสนุน ในฐานะเป็ นปัจจัยทีเ่ กี่ยวกับ การบริหารทรัพย์หลายหลักธรรม เช่น ในพจนานุกรม
พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม (Dictionary of Buddhism) ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต) (2558:
18) ได้รวมหลักธรรมเพือ่ ความดีงามแห่งสังคมไว้ในหมวดเดียวกัน โดยในหมวดนัน้ มีหลักธรรมเพือ่ ความอยู่ดที าง
เศรษฐกิจอยู่ดว้ ย ซึง่ หลักธรรมในหมูน่ ้ ี ได้แก่ บาปณิกรรม 3 ปัจจัย 4 หลักทิฏฐธัมมิกตั ถะ 4 โภควิภาค 4 โภ
คาทิยะ 5 สุขของคฤหัสถ์ 4 และกามโภคีสุข 10 ทีส่ ามารถนํามาเป็ นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพย์ ซึง่ ในทีน่ ้ ีจะนําเอาเฉพาะหลักธรรมสําคัญๆ เท่าทีจ่ ะหยิบมาใช้อา้ งอิงตามขอบข่ายของการวิจยั นี้เท่านัน้ ได้แก่
ทิฏฐธัมมิกตั ถะ 4 โภควิภาค 4 กามโภคีสุข 4 และโภคอาทิยะ 5 ซึง่ แต่ละหลักธรรมมีรายละเอียด ดังนี้
1) ทิฏฐธัมมิกตั ถะ 4
ทิฏฐธัมมิกตั ถะ หรือหรือเรียกติดปากอย่างไทยๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน์
(อัตถะ
แปลว่า ประโยชน์ จึงมีประโยชน์ซาํ้ ซ้อนกันสองคํา ) เป็ นหลักธรรมทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ในปัจจุบนั หรือหลักธรรม
อันอํานวยประโยชน์สุขขัน้ ต้น ทีป่ ระกอบด้วยการปฏิบตั ใิ น 4 ข้อ ดังนี้
(1) อุฏฐานสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยความหมัน)่ คือ ขยันหมันเพี
่ ยรในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงาน
ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความชํานาญ รูจ้ กั ใช้ปญั ญาสอดส่อง ตรวจตรา หาอุบายวิธี สามารถจัดดําเนินการให้
ได้ผลดี
(2) อารักขสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยการรักษา) คือ รูจ้ กั คุม้ ครองเก็บรักษาโภคทรัพย์และ
ผลงานอันตนได้ทาํ ไว้ดว้ ยความขยันหมันเพี
่ ยร โดยชอบธรรม ด้วยกําลังงานของตน ไม่ให้เป็ นอันตรายหรือเสือ่ ม
เสีย)
(3) กัลยาณมิตตตา (คบคนดีเป็ นมิตร) คือ รูจ้ กั กําหนดบุคคลในถิน่ ทีอ่ าศั ย เลือกเสวนา
สําเหนียกศึกษาเยีย่ งอย่างท่านผูท้ รงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา
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(4) สมชีวติ า (มีความเป็ นอยู่เหมาะสม) คือ รูจ้ กั กําหนดรายได้และรายจ่ายเลี้ยงชีวติ แต่พอดี
มิให้ฝืดเคืองหรือฟูมฟาย ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้ (องฺ.อฏฐฺ ก.23/144/289.)
จะเห็นได้ว่าประโยชน์ในปัจจุบนั ทัง้ 4 ประการ ล้วนเป็ นเรื่องของความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ
ทัง้ สิ้น ทัง้ การมีทรัพย์สนิ เงินทอง การมีเพือ่ นพ้องมิตรสหาย ตลอดจนความมันคงทางสั
่
งคม แต่เริ่มแรก นัน้ จะเน้น
ทีเ่ ศรษฐกิจ พระองค์จงึ ได้ตรัสสอนถึงข้อปฏิบตั สิ าํ คัญเพือ่ ให้เกิดผลต่อความมั ่ นคงทางเศรษฐกิจ ทําให้มที รัพย์สนิ
เงินทอง พึง่ ตนเองได้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต). 2531: 44) หลักทิฏฐธัมมิกตั ถะ 4 นี้ บางท่านเรียก
“หัวใจเศรษฐี” บ้าง “หลักเศรษฐกิจเชิงพุทธ” บ้าง ซึง่ ก็เป็ นความจริงตามทีเ่ รียกกันได้ เพราะหากบุคคลถือปฏิบตั ิ
ตามหลักธรรมทัง้ 4 ประการนี้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ย่อมรับประกันได้ว่าทรัพย์สมบัตทิ ย่ี งั ไม่เกิดก็จะเกิดขึ้น
ทรัพย์ทม่ี อี ยู่แล้วก็จะไม่สูญหายโดยไร้ประโยชน์ และการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมนี้ให้ครบทัง้ 4 ประการ นอกจากจะ
ได้รบั ผลดี คือ พึง่ ตนเองได้ ในทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั แล้ว ยังจะได้รบั ผลดีอนั เป็ นคุณค่าทางจริยธรรมด้วย คือ
ทําให้ตงั้ ตัวเป็ นหลักฐานได้ ทําให้ฐานะความเป็ นอยู่ในครอบครัวดีและมีความสุขตามสมควรแก่อตั ภาพ ทําให้ไม่
ต้องมีหนี้สนิ อันเป็ นความทุกข์อย่างยิง่ ทําให้มเี งินทองใช้เมือ่ เกิดความจําเป็ น และทํา ให้มโี อกาสสร้างความดีอ่นื ๆ
ได้มากขึ้น (แก้ว ชิดตะขบ. 2550: 121-122)
หลักธรรมนี้จงึ เหมาะสําหรับการบริหารทรัพย์เป็ นอย่างยิง่ เพราะเป็ นแนวทางให้ คนรูจ้ กั หา
ทรัพย์ให้ได้และใช้ทรัพย์ให้เป็ น เหมาะแก่ผูต้ อ้ งการ ทํามาหากินทีด่ ี ตัง้ ตัวสร้าง ฐานะได้ และใช้ทรัพย์สมบัติ ให้เป็ น
ประโยชน์ และถือว่าเป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีท่ างเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง ก็เพราะปฏิบตั ติ ามหลักทิฏฐธัมมิกตั ถะ และยัง
เป็ นหลักธรรมทีเ่ หมาะสมกับยุคสมัย ทีม่ กี ารส่งเสริมให้นาํ ไปเป็ นแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับทรัพย์กนั อย่างแพร่หลาย
จนมีผูน้ าํ ไปใช้อา้ งอิงเป็ นคัมภีรส์ าํ หรับคนทัว่ ไปในเชิงกุศโลบายโดยเรียกว่า “คาถาหัวใจเศรษฐี” ทีเ่ ป็ นนําเอาคําบาลี
ตัวแรกของหลักธรรมนี้ คือ “อุ อา กะ สะ ” โดยให้ผูใ้ ช้คาถานี้ถอื ปฏิบตั ติ ามหลักทิฏฐธัมมิกตั ถะ และมีนกั
บริหารงานเงินยุคปัจจุบนั ก็ได้ใช้หลักธรรมนี้เป็ นแนวทางในการบริหารการเงินบุคคลจนได้ผลอย่ างดีมาแล้ว
2) โภควิภาค 4
โภควิภาค 4 คือ การแบ่งโภคะเป็ น 4 ส่วน ซึง่ เป็ นหลักการแบ่งทรัพย์โดยจัดสรรเป็ น 4
ส่วน ดังนี้ 1 ส่วนใช้จ่ายเลี้ยงตน เลี้ยงคนทีค่ วรบํารุง และทําประโยชน์ (เอเกน โภเค ภุํฺเชยฺย ) อีก 2 ส่วนใช้
ลงทุนประกอบการงาน (ทฺวหี ิ กมฺม ํ ปโยชเย) และอีก 1 ส่วนเก็บไว้ใช้ในคราวจําเป็ น (จตุตถฺ ํฺจ นิธาเปยฺย ) (ที.ปา.
11/197/202.)
หลักโภควิภาค 4 เป็ นหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนการปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องเกี่ ยวกับทรัพย์ ซึง่
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต) (2544 : 39) ก็ได้กล่าวถึงหลักโภควิภาค 4 ทีน่ าํ มาใช้ในการจัดสรรทรัพย์ท่ี
หามาได้ให้เกิดประโยชน์ ไว้ว่า “...พึงเข้าใจ ระลึกไว้เสมอว่า การทีเ่ พียรพยายามแสวงหา รักษา และครอบครอง
โภคทรัพย์ไว้นนั้ ก็เพือ่ จะใช้ให้เป็ นประโยชน์ทงั้ แก่ตนและคนอื่น ถ้าไม่ใช้ทรัพย์สมบัตใิ ห้เกิดคุณประโยชน์แล้ว
การหาและการมีทรัพย์สมบัตกิ ป็ ราศจากคุ ณค่า หาความหมายใดๆ มิได้ ดังนัน้ เมือ่ มีทรัพย์หรือหาทรัพย์มาได้แล้ว
ต้องรูจ้ กั จัดสรรทรัพย์นนั้ โดยถือหลักการแบ่งทรัพย์เป็ น 4 ส่วน ทีเ่ รียกว่า โภควิภาค คือ หนึ่งส่วนใช้จ่ายเลี้ยงตน
เลี้ยงคนทีค่ วรบํารุงเลี้ยง ได้แก่ มารดา บิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครอง มิตรสหา ย ผูร้ ่วมกิจการงาน ทําบุญ
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ตลอดจนบํารุงราชการด้วยการเสียภาษีอากร เป็ นต้น อีกสองส่วนใช้เป็ นทุนประกอบการงาน และอีกหนึ่งส่วน
เก็บไว้ใช้ในคราวจําเป็ น”
สําหรับหลักโภควิภาคนี้ เป็ นหลักกว้างๆ สําหรับการจัดการทรัพย์ในขัน้ การรักษาทรัพย์และ
ใช้จ่ายทรัพย์ แต่ไม่ได้ล งในรายละเอียดในแต่ละขัน้ การนําไปใช้จงึ จําเป็ นต้องใช้ควบคู่กบั หลักธรรมอื่นๆ เช่น
หลักการบริโภคทรัพย์ดว้ ยปัญญาทีจ่ ะมีรายละเอียดในการบริโภคทีไ่ ม่ให้บคุ คลตกเป็ นทาสของยุคบริโภคนิยม
หรือใช้ร่วมกับหลักการใช้จ่ายทรัพย์อย่าง โภคอาทิยะ 5 ทีจ่ ะได้กล่าวต่อไป
3) สุขของคฤหัสถ์ (กามโภคีสุข 4)
สุขของคฤหัสถ์ หรือคิหสิ ุข หรือกามโภคีสุข 4 คือ สุขของชาวบ้าน สุขทีช่ าวบ้านควร
พยายามเข้าถึงให้ได้สมํา่ เสมอ เป็ นความสุขอันชอบธรรมที่มนุษย์ทวั ่ ไปควรมีจากการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ซึง่ ประกอบด้วย
(1) อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย์ คือ ความภูมใิ จ เอิบอิ่มใจ ว่าตนมีโภคทรัพย์ทไ่ี ด้มา
ด้วยนํา้ พักนํา้ แรงความขยันหมันเพี
่ ยรของตน และโดยชอบธรรม
(2) โภคสุข สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ คือ ความภูมใิ จ เอิบอิ่มใจ ว่าตนได้ใช้ทรัพย์ทไ่ี ด้มา
โดยชอบนัน้ เลี้ยงชีพ เลี้ยงผู ค้ วรเลี้ยง และบําเพ็ญประโยชน์
(3) อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็ นหนี้ คือ ความภูมใิ จ เอิบอิ่มใจ ว่าตนเป็ นไท ไม่มหี นี้สนิ
ติดค้างใคร
(4) อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไม่มโี ทษ คือ ความภูมใิ จ เอิบอิ่มใจ ว่าตนมีความ
ประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใครๆ ติเตี ยนไม่ได้ ทัง้ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ในบรรดาสุข 4 อย่างนี้
“อนวัชชสุข” มีค่ามากทีส่ ุด (องฺ.จตุกกฺ .21/62/90.)
จะเห็นได้ว่าคําสอนตามหลักกามโภคีสุข 4 นี้ จะมุง่ สอนให้มนุษย์ทาํ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพือ่ ความสุขในชีวติ ทีเ่ ป็ นการกระตุน้ เตือนให้ยดึ มันอยู
่ ่ในประโยชน์ทแ่ี ท้จริงจากทรัพย์ มิให้ลมุ่ หลงมัวเมา ใน
ทรัพย์ จึงถือได้ว่าสุขทัง้ 4 ประการนี้สามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็ นกรอบแนวคิดของเป้ าหมายของพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ของการวิจยั นี้
4) โภคอาทิยะ 5
โภคอาทิยะหรือโภคาทิยะ 5 คือ ประโยชน์ทค่ี วรถือเอาจากโภคทรัพย์ หรือเหตุผลทีอ่ ริย
สาวกควรยึดถือในการทีจ่ ะมีหรือครอบครองโภคทรัพย์ ทีเ่ มือ่ อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพย์มาได้ดว้ ยนํา้ พักนํา้ แรง
ความขยันหมันเพี
่ ยรของตน และโดยทางสุจริตชอบธรรมแล้ว จึงควรนํามาใช้ในการเหล่านี้ ได้แก่
(1) เลี้ยงตัว มารดาบิดา บุตรภรรยา และคนในปกครองทัง้ หลายให้เป็ นสุข
(2) บํารุงมิตรสหายและผูร้ ่วมกิจการงานให้เป็ นสุข
(3) ใช้ป้องกันภยันตราย
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(4) ทําพลี 5 อย่าง ได้แก่ สงเคราะห์ญาติ (ญาติพลี) ต้อนรับแขก (อติถพิ ลี) ทําบุญอุทศิ ให้ผู ้
ล่วงลับ (ปุพพเปตพลี) บํารุงราชการ (ราชพลี) เช่นการเสียภาษีอากร เป็ นต้น และสักการะบํารุงหรือทําบุญอุทศิ สิง่ ที่
เคารพบูชาตามความเชื่อถือ (เทวตาพลี)
(5) อุปถัมภ์บาํ รุงสมณพราหมณ์ผูป้ ระพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบ
หากเมือ่ ใช้โภคทรัพย์ทาํ ประโยชน์อย่างนี้แล้ว ถึง ทรัพย์จะหมดสิ้นไปก็สบายใจได้ว่า
ได้ใช้ให้เป็ นประโยชน์ถกู ต้องตามเหตุผลแล้ว ถ้าโภค ทรัพย์เพิม่ ขึ้นก็สบายใจเช่นเดียวกัน เป็ นอันไม่ตอ้ งเดือดร้อน
ใจในทัง้ สองกรณี (องฺ.ปํฺจก.22/41/48.)
ผลดีของการใช้จ่ายทรัพย์อย่างถูกต้อง มีดงั นี้ (แก้ว ชิดตะขบ. 2550: 120)
(1) มีฐานะความเป็ นอยู่ในครอบครัวดี และมีความสุขตามสมควรแก่อตั ภาพ
(2) ทําให้ไม่มหี นี้สนิ อันเป็ นความทุกข์อย่างยิง่
(3) ทําให้มเี งินทองใช้เมือ่ เกิดความจําเป็ น
(4) ทําให้เป็ นผูม้ จี ติ ใจกว้าง ไม่ตระหนี่หวงแหน
(5) ทําให้ช่วยเหลือตนเองได้ รวมทัง้ ช่วยเหลือผูอ้ ่นื และสังคมได้ดว้ ยความเต็มใจ
(6) ทําให้ประสานประโยชน์และรักษาสัมพันธ์ กบั บุคคลต่างๆ ไว้ได้เป็ นอย่างดีและยัง่ ยืน
(7) ทําให้ประเทศชาติมคี วามเจริญมังคงทางเศรษฐกิ
่
จและสังคม
(8) ทําให้มโี อกาสสร้างความดีอ่นื ๆ ได้มากมาย
จึงนับได้ว่าหลักโภคอาทิยะ เป็ นหลักธรรมทีม่ งุ่ เน้นถึงการใช้จ่ายทรัพย์ทถ่ี กู ที่ ควร เพือ่ คง
ประโยชน์ของทรัพย์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามเจตนารมณ์ หลักธรรมนี้จงึ มีความเหมาะสมเป็ นอย่างยิง่ ทีบ่ คุ คล
จะนํามาถือปฏิบตั ิในการนการวางแผนใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
ดังนัน้ ทรัพย์ทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุขได้ตามเป้ าหมายนัน้ หากถือปฏิบตั ิในทุกๆ ขัน้ ตอน ทัง้ การหา
ทรัพย์ การใช้จ่ายทรัพย์ และการรักษาทรัพย์ ด้วยการใช้แนวทางตามหลักธรรมในพุทธศาสนาทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพย์ทงั้ โดยตรงและเกี่ยวข้องโดยการสนับสนุนดังกล่าวข้างต้น
จะนําไปสู่การปฏิบตั เิ กี่ยวกับการบริหาร
ทรัพย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทัง้ การหาทรัพย์ การใช้จ่ายทรัพย์ และการรักษาทรัพย์
1.2.2 แนวคิดแบบพุทธเกีย่ วกับ การบริหารทรัพย์ ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต)
1) แนวคิดแบบพุทธเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
แนวคิดแบบพุทธเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็ นแนวคิดทีส่ ามารถนํามาประยุกต์ใช้
ในการบริหารทรัพย์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับทีผ่ ูว้ จิ ยั ต้องการจะมุง่ ศึกษา และเป็ นคําอธิบายทีส่ อดคล้อง
กับหลักธรรมทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว และยังเป็ นการอธิบายขยายความต่อจากหลักธรรมทีส่ ามารถ เข้าใจได้งา่ ยในการ
ตีความและถือปฏิบตั ิ โดยเป็ นแนวคิดทีพ่ ระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) ได้นาํ คําสอนในพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจมาถ่ายทอดไว้ ซึง่ นับว่าเป็ นจุดเริ่มต้นของการบริหารทรัพย์ได้นนั้ มีจดุ สนใจเบื้องแรกอยู่ทว่ี ่า “จะ
ทําอย่างไรให้คนทุกคนหรือคนทัว่ ไปมี ปจั จัยสีพ่ อเพียงทีจ่ ะเป็ นอยู่ได้” ทัง้ นี้เนื่องจากการทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้
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ไปสู่การมีชวี ติ ทีด่ งี ามและสังคมทีเ่ ป็ นสุขนัน้ ถ้าขาดปัจจัย สี่แล้วการพัฒนาดังกล่าวก็จะเป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นไปได้ยาก ด้วย
เหตุน้ ีจงึ เป็ นทีม่ าว่าพุทธศาสนายอมรับความจําเป็ นของปัจจัยสี่ไว้ขนั้ ต้นก่อน จึงทําให้มกี ารเน้นในเรื่องปัจจัยสีน่ ้ ี
มาก แม้แต่การจัดระบบเศรษฐกิจในวัดทีเ่ รียกว่า “วินยั ” ก็ยงั ได้ยาํ้ เรื่องปัจจัยสีไ่ ว้มาก แต่สาํ หรับพระสงฆ์ นนั้ ชีวติ
ทางด้านเศรษฐกิจมีลกั ษณะพิเศษออกไป ในแง่ทพ่ี ระสงฆ์นนั้ ควรมีชวี ติ ทีด่ งี าม มีความสุขได้ดว้ ยปัจจัย สี่แม้แต่
น้อยทีส่ ุด เป็ นตัวอย่างให้กบั คนทีแ่ ม้จะมีปจั จัย สีน่ อ้ ยทีส่ ุดก็มชี วี ติ ทีด่ งี ามและเป็ นสุขได้ สําหรับคนทัว่ ไปพุทธ
ศาสนามุง่ สอนให้มปี จั จัยสีเ่ ป็ นฐานเบื้องต้นก่อนทีจ่ ะมีทรัพย์สนิ อื่นๆ เมือ่ มีปจั จัย สีส่ าํ หรับความจําเป็ นพื้นฐานแล้ว
ก็ควรแสวงหาทรัพย์สนิ ให้เพิ่มพูนขึ้น เพือ่ ให้พร้อมทีจ่ ะใช้ทาํ ประโยชน์ได้หลายอย่าง เพราะคนทัว่ ไปหรือผูค้ รอง
เรือนนัน้ นอกจากจะรับผิดชอบตนเองให้เป็ นอยู่ได้แล้ว ก็ยงั มีความต้องการในทางวัตถุทอ่ี าจมากสักหน่อยเพราะยัง
มีการพัฒนาทางจิตใจไม่มาก ยังหาความสุขทางจิตใจได้นอ้ ยจึงยังต้องพึง่ พาวัตถุอ ยู่มาก นอกจากนัน้ ยังมีภาระ
อื่นๆ ทีต่ อ้ งอาศัยวัตถุและทรัพย์สนิ เงินทองอีก เช่น สําหรับการเลี้ยงดูคนทีเ่ กี่ยวข้อง ผูค้ นทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบ
ตัง้ แต่คนในครอบครัว ตลอดไปจนถึงการช่วยเหลือสงเคราะห์คนในสังคม และการช่วยสนับสนุนการประกาศธรรม
เผยแพร่ชวี ติ ทีด่ งี าม เพรา ะฉะนัน้ บุคคลทัว่ ไปจึงมีภาระทางเศรษฐกิจในการทีจ่ ะแสวงหาทรัพย์ทม่ี ากขึ้น แต่กต็ อ้ ง
เริ่มต้นทีป่ จั จัยสีน่ ้ ีเหมือนกัน
ดังนัน้ หลักปฏิบตั เิ กี่ยวกับเศรษฐกิจนัน้ โดยทัว่ ไปจะเป็ นหลักปฏิบตั ติ ่อ ปัจจัยสีแ่ ละปฏิบตั ิ
ต่อทรัพย์สนิ เป็ นสําคัญ ซึง่ ข้อปฏิบตั ติ ่อปัจจัย สีแ่ ละต่อทรัพย์สนิ เมือ่ ว่าตามหลักการของพระพุทธศาสนาแล้ว จะ
รวมกันได้เป็ น 4 ข้อ ดังนี้
(1) การแสวงหาทรัพย์ ต้องคํานึงว่าจะได้ทรัพย์มาอย่างไร ซึง่ รวมไปถึงกระบวนการ
ผลิตด้วย โดยมีหลักการทีเ่ น้นว่า ให้การแสวงหาทรัพย์นนั้ เป็ นไปโดยชอบธรรม ไม่กดขีข่ ม่ เหง แต่ให้เป็ นไป โดย
ความขยันหมันเพี
่ ยร และความฉลาดในการจัดสรรดําเนินการ
(2) การเก็บออม หรือการเก็บรักษาทรัพย์ ตลอดจนการสะสมทุน โดยการเก็บออมนี้
ด้านหนึ่งเป็ นการเก็บออมไว้เป็ นทุนในการทํางานหรือเป็ นทุนในการประกอบกิจการ คือ ใช้เป็ นทุนในการประกอบ
อาชีพของตนต่อไป และอีกด้านหนึ่ง คือ การเก็บออมไว้เป็ นหลักประกันชีวติ ในยามจําเป็ น เช่น เมือ่ เจ็บไข้ได้ป่วย
หรือประสบอุบตั เิ หตุ ทีท่ าํ ให้เกิดการสะดุดหรือหยุดการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวติ นอกจากนัน้ เมือ่ กําลัง
การออมเกินจําเป็ นสําหรับการใช้สอย 2 ด้านทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ ก็ ให้กลายเป็ นทุนสําหรับการสงเคราะห์บาํ เพ็ญ
ประโยชน์ จรรโลงธรรม และเกื้อหนุนสังคมต่อไป
(3) การใช้จ่าย แยกได้เป็ นด้านหนึ่ง เพือ่ การใช้จ่ายเลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว รวมทัง้
บิดามารดา และคนรับผิดชอบให้มคี วามสุข อีกด้านเพือ่ การเผือ่ แผ่แบ่งปัน เพือ่ ไมตรีจติ มิตรภาพ เพือ่ ความอยู่ดี
ในสังคม และการอยู่ร่วมกันด้วยความสุขในฐานะเป็ นเพือ่ นมนุษย์ เช่น การปฏิสนั ถาร การต้อนรับ การสังสรรค์ใน
หมูญ
่ าติมติ ร และอีกด้านสุดท้าย สําหรับการใช้จ่ายทรัพย์เพือ่ ทําความดี และบําเพ็ญคุณประโยชน์
(4) การสัมพันธ์กบั ชีวติ ด้านอื่น โดยเฉพาะด้านจิตใจ เช่น ไม่ลมุ่ หลงมัวเมา ไม่ห่วง
กังวลเป็ นทุกข์ กินใช้อย่างรูเ้ ท่าทันความจริง ทําให้ทรัพย์สมบัตนิ นั้ เป็ นปัจจัยหรือเป็ นฐานให้เกิดความพร้อมในการ
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ทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ยง่ิ ขึ้น หรือใช้เป็ นเครื่องช่วยทําให้เกิดความพร้อมในการทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพของตนใน
การทีจ่ ะฝึ กฝนอบรมจิตใจ พัฒนาจิต พัฒนาปัญญา
จากหลักปฏิบตั เิ กี่ยวกับเศรษฐกิจที่ สาํ คัญทัง้ 4 ประการดังกล่าวข้างต้นนัน้ สังเกตได้ว่า
ในทางพุทธศาสนานี้ พฤติกรรมหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จะไม่แยกจากกิจกรรมด้านอื่นๆ ของชีวติ ซึง่ เป็ นความ
สอดคล้องกับการปฏิบตั ใิ นชีวติ จริง เพราะว่าในชีวติ ทีเ่ ป็ นจริงนัน้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ไม่สามารถแยก
ออกจากกิจกรรมด้านอื่นๆ ของชีวติ ได้ กล่าวคือ การมีชวี ติ ทีด่ ี นัน้ จะต้องมีกจิ กรรมทีด่ ใี นด้านต่างๆ สอดคล้อง
กลมกลืนกันไปด้วย อีกทัง้ การสอนวิธกี ารประพฤติป ฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้องในทางเศรษฐกิจ ก็ เสมือนเป็ นการสอนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและกิจกรรมส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวติ ด้วย เพราะฉะนัน้ คําสอนในทางเศรษฐกิจของพุทธ ศาสนา จึง
ประสานเชื่อมโยงปะปนกันไปกับคําสอนด้านอื่นๆ โดยรวมอยู่ในหมวดเดียวกัน ในการสอนครัง้ หนึ่งจึงอาจมีคาํ
สอนทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและจิตใจไปด้วยพร้อมๆ กัน เพราะเป็ นเรื่องที่ พึง่ พิงอาศัยซึง่ กันและกัน และเราต้องการ
ผล คือ เพือ่ ชีวติ ทีด่ งี าม ซึง่ ประกอบด้วยกิจกรรมทีด่ งี ามหลายๆ ด้านมาประสานเข้าด้วยกัน ดังนัน้ ถ้าจะเอาคํา
สอนทางเศรษฐศาสตร์ในพุทธศาสนา เราก็ตอ้ งสกัดเอาคําสอนทางเศรษฐศาสตร์นนั้ ออกไปเองจากคําสอนทีม่ บี ูรณา
การอยู่กบั คําสอนด้านอื่นๆ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต). 2531: 50-54)
จากหลักปฏิบตั เิ กี่ยวกับเศรษฐกิจ ทัง้ 4 ประการตามแนวคิดดังกล่าว อาจ ถือได้ว่าเป็ น
หลักปฏิบตั ติ ่อทรัพย์ในทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะใน 3 ข้อแรกนัน้ จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระทําเกี่ยวกับทรัพย์
คือ การหา การรักษาหรือการเก็บออม และการใช้จ่าย ส่วนข้อที่ 4 นัน้ เป็ นการแสดงให้เห็นว่าการ การเก็บ และการ
ใช้ทรัพย์นนั้ ต้องให้ความสัมพันธ์กบั ชีวติ ด้านอื่นๆ โดยให้คาํ นึงถึงด้านจิตใจเป็ นสําคัญ ดังนัน้ หากจะมุง่ เน้นที่
พฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับทรัพย์ทเ่ี กี่ยวข้องกับชีวิ ตด้านอื่นๆ ก็ อาจสรุปได้ว่าการปฏิบตั ติ ่อทรัพย์จะประกอบ
ไปด้วย 3 ประการ คือ การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์ เพือ่ ให้บคุ คลมีปจั จัยสําคัญและจําเป็ น
อย่างพอเพียงต่อการดําเนินชีวติ ซึง่ การปฏิบตั ติ ่อทรัพย์ดงั กล่าวนี้ สามารถนํามาเป็ นลักษณะการบริหารทรัพย์ใน
งานวิจยั นี้ได้อย่างครอบคลุม
2) คนรูจ้ กั ทํามาหาเลี้ยงชีพ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) ได้ให้แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับทรัพย์เพือ่ ให้งา่ ยในการยึด
เป็ นหลักปฏิบตั แิ ก่บคุ คลสามัญทัว่ ไป ไว้ในธรรมนู ญชีวติ (มาตรฐานชีวติ ของชาวพุทธ) พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.
ปยุตโฺ ต) (2546: 57-60) ทีไ่ ด้กล่าวถึงการปฏิบตั ขิ องคนรูจ้ กั ทํามาหาเลียงชีพ (ชีวติ ทีเ่ ป็ นหลักฐาน) ทีส่ รุปได้ว่าคนที่
จะเรียกได้ว่า “รูจ้ กั หา รูจ้ กั ใช้ทรัพย์ ” หรือหาเงินเป็ นใช้เงินเป็ น เป็ นคนทํามาหากินทีด่ ี ตัง้ ตัวสร้างหลักฐานได้ และ
ใช้ทรัพย์สมบัตใิ ห้เป็ นประโยชน์ หรือเป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีท่ างเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องนัน้ ก็เพราะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
(1) ขัน้ หาและรักษาสมบัติ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามหลัก ทิฏฐธัมมิกตั ถะ 4 ซึง่ รายละเอียดของ
หลักธรรมนี้ได้กล่าวถึงไว้แล้ว
(2) ขัน้ แจงจัดสรรทรัพย์ เมือ่ หาทรัพย์ มาได้แล้ว ต้องรูจ้ กั จัดสรรทรัพย์นนั้ โดย ให้ถอื
หลักการแบ่งทรัพย์ เป็ น 4 ส่วน ตามหลักโภควิภาค 4
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(3) ขัน้ จับจ่ายกินใช้ พึงปฏิบตั ติ ่อทรัพย์ในส่วนแรกทีจ่ ดั สรรไว้ใน ขัน้ แจงจัดสรรทรัพย์
ตามหลัก โภคอาทิยะ 5 หรือประโยชน์ทค่ี วรถือเอาจากโภคะ
การปฏิบตั ขิ องคนรูจ้ กั ทํามาหาเลี้ ยงชีพตามธรรมนู ญชีวติ นี้ เป็ นการมุง่ เน้นให้บคุ คลเป็ นผู ้
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ างเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง ด้วยการรูจ้ กั การทํามาหากินเพือ่ สร้างหลักฐานให้กบั ชีวติ ได้ และใช้
ทรัพย์สมบัตทิ ห่ี ามาได้ให้เป็ นประโยชน์ เช่นเดียวกับในธรรมนิพนธ์วธิ ปี ฏิบตั ติ ่อทรัพย์ของชาวบ้านหรือคฤหัสถ์ผู ้
ครองเรือนตามแนวทางพุทธศาสนา โดยยกกรณีการดูชาวบ้านทีด่ นี นั้ ดูได้จากการหา รักษา และใช้ทรัพย์ เป็ น
ตัวอย่าง ซึง่ การปฏิบตั ติ ่อทรัพย์ 3 ด้านนี้ มีแนวทางดังนี้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต), 2556: 9-11)
(1) การหาทรัพย์หรือการสร้างทรัพย์ ต้องมีความขยันหมันเพี
่ ยร รูจ้ กั จัด รูจ้ กั
ดําเนินการ และต้องหาโดยทางสุจริตธรรม
(2) การรักษาทรัพย์ คนทีร่ กั ษาทรัพย์ตอ้ งมีความมุง่ หมาย ไม่ใช่เก็บรักษาไว้เพราะความ
หวงแหน เห็นแก่ตวั โดยไม่ก่อประโยชน์ ซึง่ ความมุง่ หมายของการรักษาทรัพย์นนั้ ได้แก่ รักษาทรัพย์เพือ่
เป็ น
หลักประกันชีวติ เช่นในคราวจําเป็ น ซึง่ อาจเกิดโรคภัยไข้เจ็บ อาจตกงาน เกิดอุบตั เิ หตุ หรืออาจเดเหตุไม่คาดฝัน
รักษาทรัพย์เพือ่ ใช้ในสิง่ ดีงาม เป็ นประโยชน์ทใ่ี หญ่โตกว้างขวาง รวมทัง้ การลงทุนในกิจการด้วย
(3) การใช้จ่ายทรัพย์ เมือ่ มีทรัพย์แล้วต้องใช้เลี้ยงตัว ให้เป็ นสุข ตลอดจนใช้เลี้ยงบุตร
ภรรยา เลี้ยงคนในปกครอง และเลี้ยงดูบดิ า มารดา ให้เป็ นสุขด้วย จากนัน้ ก็ใช้ทาํ ความดีงามต่างๆ ใช้บาํ เพ็ญ
ประโยชน์ ช่วยเหลือสงเคราะห์คนในสังคม
นอกจากนี้พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) ยังได้ยกตัวอย่างบุคคลทีถ่ อื ปฏิบตั ติ ามแนว
พุทธศาสนา
มาเพือ่ สร้างแรงจูงใจและเป็ นแบบอย่างแก่บคุ คลสามัญทัว่ ไปได้เชื่อมมันและอยากจะยึ
่
ดเป็ นแนว
ทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับทรัพย์ของตนได้ จากตัวอย่างของคุณนํา้ ทอง คุณวิศาล และคุณเอิบสิริ คุณวิศาล ซึง่ ทัง้
สองมีประวัตทิ น่ี ่าเอาเยีย่ งอย่างเกี่ยวกับการการบริหารทรัพย์ ว่า เป็ นผูส้ ร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยความเพียร แม้จะ
ประสบอุปสรรคทีร่ ุนแรงในชีวติ แต่กผ็ ่านพ้นมาได้ และพอมีทรัพย์สนิ ก็ได้แบ่งปันบางส่วนนําไปบริจาคเพือ่ การกุศล
สาธารณะ ทัง้ สองท่านมีความเกี่ยวข้องเป็ นอากับหลานและมีอปุ นิสยั หลายๆ อย่างทีค่ ล้ายกัน คือ เป็ นผูป้ ระหยัด
มีความขยันหมันเพี
่ ยร เอาใจใส่ในกิจหน้าทีก่ ารงาน และมีนิสยั โอบอ้อมอารีโดยเฉพาะเป็ นทีพ่ งึ ของหมูญ
่ าติ
ช่วยเหลืออุปการะกับคนทีด่ อ้ ยกว่าตนหรือตกทุกข์ได้ยาก พร้อมทัง้ มีศรัทธาในพระรัตนตรัยและได้บาํ รุง
พระพุทธศาสนาด้วย (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต). 2539:10-12)
สําหรับหลักการดูชาวบ้านทีด่ จี ากการหารักษาและใช้ทรัพย์และตัวอย่างบุคคลทีถ่ อื ปฏิบตั ิ
ตามแนวพุทธศาสนาทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ เพราะมีความเป็ นรูปธรรมทีบ่ คุ คลธรรมดาสามัญในปัจจุบนั สามารถปฏิบตั ิได้
จริงแล้ว เพือ่ ให้สามารถสร้างแบบวัด พฤติกรรมของกลุม่ ประชากรได้สอดคล้องและแม่นยํามากทีส่ ุด
จากหลักธรรมเพือ่ ความอยู่ดที างเศรษฐกิจ และแนวคิดแบบพุทธเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์
ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) สามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็ น เป็ นแนวทางและหลักปฏิบตั ิในการดําเนิน
ชีวติ ทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์
ซึง่ เป็ นแนวทางทีม่ งุ่ เน้นให้บคุ คลธรรมดาสามัญทัว่ ไปปฏิบตั ิต่อทรัพย์ดว้ ยการยึด ตาม
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หลักธรรมทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ ให้บคุ คลมีพฤติกรรมและการการปฏิบตั ติ ่อทรัพย์ทงั้ การทาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และ
การใช้จ่ายทรัพย์ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องชอบธรรม ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ่นื มี ความพอดีพอเหมาะแก่ตน
เพือ่ ให้เป็ นผูม้ คี วามเป็ นอยู่ทด่ี ีและมีความสุขจากทรัพย์ นัน่ เอง
1.3 พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
จากหลักธรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ปรากฏในเอกสารอ้างอิงในพุทธศาสนา และแนวคิดแบบพุทธ
เกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทีพ่ ระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) ได้ให้ไว้นนั้ ผูว้ จิ ยั ได้นาํ มาประยุกต์เป็ นการ
บริหารทรัพย์ในระดับบุคคล โดยเรียกว่า “การบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ” ซึง่ เป็ นกระบวนการที่เริ่มตัง้ แต่ การหา
ทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์ ที่ยดึ ถือหลักธรรมในพุทธศาสนาทีเ่ กี่ยวข้องเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1) การหาทรัพย์ การหาทรัพย์ในทางพุทธศาสนานัน้ ไม่ได้มงุ่ เน้นทีก่ ารมีทรัพย์จาํ นวนมหาศาล
หากแต่ให้เพียงพอในการดําเนินชีวติ โดย ทรัพย์นนั้ ต้องได้มาโดยชอบธรรม ไม่กดขีข่ ม่ เหง ไม่เบียดเบียนทัง้ ตนเอง
และผูอ้ ่นื ให้เป็ นไปโดยความขยันหมันเพี
่ ยร อดทน รูจ้ กั คิดหาช่องทาง และมีความฉลาดในการจัดสรรดําเนินการ
กล่าวคือ ทรัพย์นนั้ ต้องมาจากการทํางานทีป่ ราศจากโทษ เช่น งานทีท่ าํ แล้วไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีงามในสังคม ไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ่นื โดยการหาทรัพย์นนั้ ให้ยดึ หลัก “อุฏฐานสัมปทา” ตามหลักธรรม “ทิฏฐธัมมิกตั ถะ” คือ
ต้องประกอบอาชีพทีส่ ุจริต ด้วยความขยันหมันเพี
่ ยร มีการฝึ กฝนตนเองให้มคี วามชํานาญและรูจ้ ริง รูจ้ กั ใช้ปญั ญา
สอดส่อง ตรวจตรา หาวิธี การทีเ่ หมาะทีด่ ี จัดการและดําเนินการให้ได้ผลดี นอกจากนี้แล้วยังต้องรูจ้ กั หาตัวช่วย
เพือ่ สามารถแนะนําการประกอบสัมมาอาชีพให้สาํ เร็จได้ตามหลัก “กัลยาณมิตตตา” คือ ให้รูจ้ กั เลือกเสวนาศึกษา
เยีย่ งอย่างท่านผูท้ รงคุณ ผูม้ คี วามสามารถ และมีคุณสมบัตเิ กื้อกูลแก่อาชีพการงาน
2) การรักษาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ทไ่ี ด้มาอย่างถูกต้องชอบธรรมนัน้ เริ่มตัง้ แต่การรูจ้ กั จัดสรร
ทรัพย์ทห่ี ามาได้อย่างชอบธรรม รวมไปถึงการเก็บรักษาทรัพย์ทห่ี ามาได้ไม่ให้สูญหายและทําให้งอกเงยขึ้น ทัง้ หมด
นี้กเ็ พือ่ นํามาซึง่ ความสุขตามเป้ าหมายของทรัพย์ในทางพุทธศาสนา ซึง่ หลักในการจัดสรรทรัพย์พระพุทธองค์ได้
ทรงแนะนําให้ยดึ ตามหลัก “โภควิภาค 4” คือ ให้แบ่งทรัพย์ทห่ี ามาได้ออกเป็ น 4 ส่วน โดยส่วนแรกเก็บไว้ใช้จ่าย
ส่วนสองและสามเก็บไว้ลงทุน และอีกส่วนเก็บไว้ยามฉุกเฉิน จะเห็นได้ว่าสามในสีส่ ่วนของทรัพย์นนั้ ถือได้ว่าเป็ น
ส่วนของการเก็บรักษาทรัพย์ ซึง่ การเก็บรักษาทรัพย์ตอ้ งกั นไว้ตามสมควร ไม่หวงแหนด้วยความตระหนี่จนไม่เกิด
ประโยชน์ใดๆ แต่มคี วามมุง่ หมายในการเก็บรักษาทรัพย์ เพือ่ สร้างความมันคงในทางเศรษฐกิ
่
จให้กบั ตนเองได้
แม้ยามจําเป็ นฉุกเฉินก็ไม่ทาํ ให้ลาํ บากยุ่งยาก เก็บรักษาเพือ่ ใช้ในสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ และรักษาทรัพย์ไว้เพือ่ ลงทุน
ประกอบกิจการ ส่วนการเก็บรักษาทรัพย์ในทีน่ ้ ีให้ยดึ หลัก “อารักขสัมปทา” ตามหลักธรรม “ทิฏฐธัมมิกตั ถะ” คือ
การถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์นนั้ ต้อรูจ้ กั คุม้ ครอง เก็บรักษาทรัพย์ทห่ี ามาได้ดว้ ยกําลังงานของตน ไม่ให้เป็ น
อันตรายหรือเสือ่ มเสีย
3) การใช้จ่ายทรัพย์ สําหรับทรัพย์ทไ่ี ด้มาอย่างถูกต้องชอบธรรมในส่วนที่กนั ไว้ใช้จ่ายนัน้ ควรใช้
เพือ่ การใดบ้างเพือ่ นํามาซึง่ ความสุขนัน้ ให้ยดึ หลักการใช้จ่ายทรัพย์หรือการบริโภคทรัพย์นนั้ ตาม “หลักโภคอาทิยะ
5” ทีใ่ ห้ใช้จ่ายทรัพย์ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว ใช้เลี้ยงดูมติ รสหายหรือผูร้ ่วมกิจการ ใช้เพือ่ ป้ องกันอันตราย
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ใช้เพือ่ บํารุงสงเคราะห์ต่างๆ เมือ่ รูว้ ่าควรจ่ายทรัพย์เพือ่ การบ้างใดแล้วนัน้ ยังต้องคํานึงด้วยว่าควรใช้อย่างไรจึงจะ
เกิดประโยชน์สุขบรรลุตามเป้ าหมายของการใช้ทรัพย์นนั้ แต่การใช้จ่ายทรัพย์นนั้ มักขึ้นอยู่กบั รสนิยมในการบริโภค
ของแต่ละบุคคลเป็ นสําคัญ ดังนัน้ เพือ่ ให้เป็ นผูม้ พี ฤติกรรมการใช้จ่ายทีเ่ หมาะสมนัน้ ใน การดําเนินชีวติ ประจําวัน
จึงควรยึดถือรูปแบบการใช้ชวี ติ อย่างเหมาะสมตามหลัก “สมถชีวติ า” ในหลักธรรมทิฏฐธัมมิกตั ถะ คือ การเป็ นผูม้ ี
ความเป็ นอยู่พอดีสมดุล ได้แก่ การเลี้ยงชีพอย่างพอดีไม่ให้ฟ่ มุ เฟื อย แต่ก็ไม่ให้ฝืดเคืองขัดสน โดยเน้นการบริโภค
ด้วยปัญญาทีม่ งุ่ เน้นตอบสนองความต้องการทีเ่ ป็ นฉันทะ ไม่สนองความต้องการในฝัง่ ทีเ่ ป็ นตัณหา คือให้ใช้จ่าย
เพือ่ การบริโภคตามความจําเป็ นไม่ใช้จ่ายตามความต้องการทีล่ น้ เกิน เพือ่ ไม่ให้เกิดภาวะที่ รายจ่ายมาเกินรายได้จน
ไม่มกี ารเก็บออมหรือมีภาระหนี้สนิ แต่เนื่องด้วยมนุษย์ท่เี ป็ นสัตว์สงั คมนัน้ การดําเนินชีวติ นอกจากจะมาจากการ
คิดและกําหนดเองแล้วการปฏิสงั สรรค์กบั คนอื่นๆ ก็มสี ่วนต่อรูปแบบการ ดําเนินชีวติ ด้วยเช่นกัน ดังคํากล่าวทีว่ ่า
“คบคนเช่นใดก็จกั เป็ นคนเช่นนัน้ ” ดังนัน้ การเลือกสังสรรค์หรือ คบหาผูค้ นเพือ่ ส่งเสริมให้การใช้จ่ายทรัพย์นนั้ บรรลุ
เป้ าหมาย ควรยึด หลัก “กัลยาณมิตตตา” หรือคบคนดีเป็ นมิตร คือ รูจ้ กั เสวนาคบหาคน ไม่คบไม่เอาอย่างผูท้ ช่ี กั
จูงไปในทางเสือ่ มเสียทรัพย์ได้
กล่าวโดยสรุปได้ว่า พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ เป็ นการดําเนินชีวติ ทางเศรษฐกิจ ที่
เกี่ยวกับทรัพย์ทงั้ กระบวนการของบุคคลทัว่ ไปด้วยการยึดหลักพุทธศาสนาเป็ นแนวทาง จึงถือเป็ นการดําเนินชีวติ
ตามวิถพี ทุ ธทีต่ งั้ อยู่บนทางสายกลาง กล่าวคือ การบริหารทรัพย์ทงั้ การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่าย
ทรัพย์ โดยต้องเป็ นไปด้วยความถูกต้องชอบธรรม มีความพอเหมาะพอดี ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ่นื และการ
คิดพิจารณาด้วยปัญญาให้ถถ่ี ว้ น เพือ่ นําไปสู่การบรรลุเป้ าหมาย คือ เกิดความเพียงพอของปัจจัยในการดําเนินชีวติ
ทีน่ าํ มาซึง่ ความสุขและประโยชน์จากทรัพย์ทงั้ ทางร่างกายและจิตใจ ไม่ สร้างปัญหาต่อตนเอง ครอบครัว คนอื่นๆ
และสังคม (ภาพประกอบ 1)
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ความต้องการบริโภค
ปัจจัยในการดําเนินชีวติ

แนวคิดแบบพุทธเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์
ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ปฏิบตั ิตาม: หลักทิฏฐธัมมิกตั ถะ
- หาทรัพย์มาด้วยความถูกต้อง
ชอบธรรม
- ไม่ขม่ เหง รังแก
- ขยันหมันเพี
่ ยร ซือ่ สัตย์อดทน
- ใช้ปญั ญาหาช่องทางทํากิน
- มีความพอดี ไม่มากหรือน้อย
เกินไป

การบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
การหาทรัพย์

การใช้จา่ ยทรัพย์

การรักษาทรัพย์

ปฏิบตั ิตาม :
หลักทิฏฐธัมมิกตั ถะ,
หลักโภควิภาค
- จัดสรรทรัพย์ไว้ใช้จ่ายและ
เก็บออมได้อย่างเหมาะสม
- เก็บออมไว้เป็ นทุนในการ
ทํางานหรือประกอบกิจการ
- เก็บออมไว้เป็ นหลักประกันชีวติ
ในยามจําเป็ น
- กันไว้เป็ นทุนสําหรับทําบุญ
สงเคราะห์บาํ เพ็ญประโยชน์

ความเพียงพอของ
ปัจจัยในการดําเนินชีวติ
(สุขกาย สุขใจ)
สุขของคฤหัสถ์

ปฏิบตั ิตาม :
หลักทิฏฐธัมมิกตั ถะ,
หลักโภคอาทิยะ
- ใช้จ่ายเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวอย่างเพียงพอ ไม่ล ้น
เกิน ไม่ขาด
- มีความสมถะในความเป็ นอยู่
- คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยและ
คุณค่าสิง่ ของมากกว่ามูลค่า
- เผือ่ แผ่ แบ่งปัน
- ใช้จ่ายทรัพย์เพือ่ ทําความดี
บําเพ็ญคุณประโยชน์
- ไม่ใช้จ่ายในสิง่ ฟุ่มเฟื อย

- มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดี
- ไม่มภี าระหนี้สนิ ล้นพ้นตัว
- มีเงินออมไว้ใช้จ่ายในยามจําเป็ นและลงทุน
- ไม่เบียดเบียนตน ผูอ้ น่ื และสิง่ แวดล้อม
- แบ่งปันช่วยเหลือคนอืน่ ๆ และสังคมตามสมควร
- ความพึงพอใจในสภาพความเป็ นอยู่

ภาพประกอบ 1 การบริหารทรัพ ย์ตามแนวพุทธ
ทีม่ า: จากการประมวลเอกสารของผูว้ จิ ยั
จากภาพประกอบที่ 1 การวิจยั นี้ได้กาํ หนดนิยามของ “พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ”
สําหรับการวิจยั นี้ หมายถึง ระดับการกระทําและความตัง้ ใจว่าจะกระทําเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ของบุคคลทัง้
กระบวนการทีเ่ ป็ นไปตามหลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนา โดยเริ่มตัง้ แต่การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้
จ่ายทรัพย์ ดังนี้
การหาทรัพย์ หมายถึง การกระทําและความตัง้ ใจว่าจะกระทํา เพือ่ ให้ได้ทรัพย์มาไว้ใช้จ่ายได้อย่าง
เพียงพอ โดย ทรัพย์ทม่ี หี รือได้มานัน้ อาจมีทงั้ ส่วนทีไ่ ด้มาจากการทํางานและกิจการต่างๆ และการได้ทรัพย์มาด้วย
กรณีอ่นื ๆ ทีไ่ ม่ใช่จากการทํางาน ทีต่ อ้ งมีความถูกต้องชอบธรรม ไม่กดขีข่ ม่ เหง สําหรับการประกอบอาชีพการงาน

34
นัน้ ต้องตัง้ อยู่ในอาชีพทีส่ ุจริต โดยต้องดําเนินไปด้วย ความขยันหมันเพี
่ ยรในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงาน มีความ
เหมาะสมและพอดี รูจ้ กั ฝึ กฝนให้มคี วามชํานาญและรูจ้ ริง รูจ้ กั หาช่องทางและวิธีการจัดสรรดําเนินการ ใช้
ปัญญาสอดส่อง ตรวจตรา และ รูจ้ กั บริหารจัดการและดําเนินการให้การงานนัน้ ได้ผลดี นํามาซึง่ ผลตอบแทนตามที่
คาดหวัง
การรักษาทรัพย์ หมายถึง การกระทําและความตัง้ ใจว่าจะกระทํา ในการรักษาทรัพย์ท่ีหามาได้ โดย
เริ่มด้วยการรูจ้ กั วางแผนจัดสรรทรัพย์นนั้ เป็ นส่วนๆ อย่างเหมาะสม ทัง้ ส่วนทีต่ อ้ งเก็บไว้ในยามจําเป็ นและลงทุน
และส่วนทีแ่ บ่งไว้สาํ หรับใช้จ่าย สําหรับการรักษาทรัพย์ ในส่วนทีต่ อ้ งเก็บไว้ใช้ในยามจําเป็ นฉุกเฉินหรือเพือ่ ลงทุน
นัน้ และการรูจ้ กั คุม้ ครองทรัพย์ในส่วนทีต่ อ้ งเก็บรักษาไว้นนั้ ไม่ให้สูญหาย ไม่ให้เป็ นอันตรายหรือเสือ่ มเสีย รวมทัง้
ต้องรูจ้ กั คิดหาวิธกี ารเก็บรักษาทรัพย์ทเ่ี หมาะสมและชอบธรรมเพือ่ ให้เกิดดอกผลตามสมควร เช่น การนําไปลงทุน
ทีไ่ ม่ขดั กับกฎหมาย ไม่ผดิ ศีลธรรมอันดี ไม่เอาเปรียบและคดโกงผูอ้ ่นื การฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
การใช้จ่ายทรัพย์ หมายถึง การกระทําและความตัง้ ใจว่าจะกระทํา ในการใช้จ่ายทรัพย์ในส่วนทีก่ นั ไว้
ใช้สอยเลี้ยงชีพนัน้ ให้เป็ นไปบนพื้นฐานของความพอดี และไม่ใช้จ่ายให้เกินกว่าทรัพย์ทห่ี ามาได้ กล่าวคือ ต้องใช้
จ่ายแต่พอเหมาะพอดีตามความต้องการจําเป็ น ไม่ให้ฟ่ มุ เฟื อย แต่ไม่ตระหนี่จนฝื ดเคือง และมุง่ เน้นทีก่ ารใช้จ่าย
หรือบริโภคด้วยปัญญา นัน่ คือ การจะใช้จ่ายใดๆ นัน้ ต้องผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจด้วยเหตุผล ให้
ความสําคัญด้านคุณค่ามากกว่ามูลค่า และเน้นคุณประโยชน์มากกว่าความคุม้ ทุน
และให้การใช้จ่ายทรัพย์ตอ้ ง
เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ต่อตนเองและคนอื่น เพือ่ ให้เกิดความสุข ไม่ใช้จ่ายเพือ่ การบริโภคตามแบบบริโภคนิยม ไม่ใช้
จ่ายกับสิง่ ของฟุ่มเฟื อยฟุ้งเฟ้ อ และไม่ใช้จ่ายกับอบายมุขและสิง่ ทีข่ ดั กับ กฎหมายและศีลธรรมอันดี
1.4 การวัดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
การวัดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ตามแนวพุทธ ผูว้ จิ ยั สร้าง แบบวัด ขึ้น มาใหม่ โดยเป็ นการ วัด
ระดับการกระทําและความตัง้ ใจว่าจะกระทํา ของเกษตรกรทีเ่ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์ ตามหลักธรรมในพุทธศาสนา
มาประยุกต์ เพือ่ เป็ นแนวทางในการ สร้าง แบบวัดตามนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของ พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ทัง้
กระบวนการ ตัง้ แต่ การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์ โดยสร้างเป็ นมาตรประมาณค่าแบบรวม
(Sigma scale หรือ Summated rating scale) 6 ระดับ ตัง้ แต่ “มากทีส่ ุด ” คือ การกระทําและความตัง้ ใจว่าจะ
กระทําได้ทาํ มากทีส่ ุด (มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน) จนถึง “ไม่เลย” คือ ไม่เคยกระทําหรือไม่คิดว่าจะกระทําได้ทาํ เลย (มี
ค่าเท่ากับ 0 คะแนน) แล้วรวมคะแนนทัง้ สิ้นของทัง้ ฉบับ เพือ่ พิจารณาว่าเป็ นผูท้ ม่ี กี ารบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
หรือไม่นนั้ โดยผูท้ ม่ี คี ะแนนผ่านเกณฑ์และได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธได้อย่างเหมาะสมกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
ในการวัดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธนี้ นอกจากจะวัด ต้องการระดับพฤติกรรมแล้ว
ยังวัดเพือ่ นําไปวิเคราะห์จดั ประเภทบุคคล สําหรับการวัดระดับพฤติกรรมนัน้ ผูท้ ม่ี คี ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี ี

35
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธได้อย่างเหมาะสมกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า สําหรับการวิเคราะห์เพือ่ จัด
ประเภทบุคคล จะได้กล่าวถึงไว้ในหัวข้อการวัดตัวแปรประเภทบุคคล

2. ปัจจัยกาหนดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
จากนิยามของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ซึง่ เป็ นพฤติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์ทพ่ี งึ ปรารถนา
ของสังคม โดยมีลกั ษณะเกี่ยวข้องเป็ นผลต่อกันเป็ นกระบวนการตัง้ แต่ การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้
จ่ายทรัพย์ ผลลัพธ์ของพฤติจะนํามาซึง่ ความสุขทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ อันเป็ นเป้ าหมายสําคัญของพฤติกรรมนี้
โดยการศึกษาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของการศึกษาวิจยั นี้ ในขัน้ แรกจะเป็ นการสํารวจตรวจสอบ
ความรูเ้ พือ่ อธิบายและทําความเข้าใจในพฤติกรรมนี้ แล้วหารูปแบบจําลองใหม่ (Model) ของพฤติกรรมพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
โดยผูว้ จิ ยั กําหนดแนวทางการศึกษาปัจจัยกําหนดพฤติกรรมด้วยกรอบ
แนวคิดปัจจัยจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และสร้างตัวแปรสําหรับอธิบายพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตาม
แนวพุทธ ตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังมีการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้องกับตัวแปรดังกล่าว ดังรายละเอียดดังนี้
2.1 แนวทางการศึกษาการเกิดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
จากนิยามของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของการวิจยั นี้ ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจในระดับบุคคลทีพ่ งึ ปรารถนาของสังคม
ทีต่ อ้ งใช้ลกั ษณะทางพุทธกํากับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของ
บุคคล ดังนัน้ การศึกษาพฤติกรรมนี้ จึงมุง่ ให้ความสําคัญกับธรรมชาติของมนุษย์และการดํารงชีวติ ของมนุษย์
ในทางเศรษฐกิจตามมุมมองในพุทธศาสนา ทีไ่ ด้อธิบายธรรมชาติของมนุษย์ไว้ว่า มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความไม่รู ้
(อวิชชา) กล่าวคือ เมือ่ แรกเกิดมานัน้ มีความไม่รู ้ ไร้เดียงสา ไม่เข้าใจต่อสิง่ ทัง้ หลาย ไม่รูจ้ กั โลก ไม่รูจ้ กั ชีวติ และ
มนุษย์ก็มคี ุณสมบัตพิ ้นื ฐานอีกอย่างหนึ่ง คือ ความอยาก โดยความอยากทีเ่ ป็ นพื้นฐานก็คือความอยากให้มชี วี ติ
รอด อันยึดโยงอยู่กบั ความอยากทีจ่ ะสนองความต้องการของประสาทสัมผัส หรือความอยากเสพนัน่ เอง แต่ใน
ขณะเดียวกันมนุษย์กเ็ ป็ นสัตว์ท่ีสามารถฝึ กฝนและพัฒนาให้มศี กั ยภาพได้ หรือสามารถพัฒนาตนจนเกิดมีมปี ญั ญา
ได้ ส่วนการดํารงชีวติ ของมนุษย์ในทางเศรษฐกิจ ซึง่ เศรษฐกิจก็เป็ นเรื่องของมนุษย์เป็ นกิจกรรมของมนุษย์ เมือ่
ธรรมชาติของมนุษย์ท่เี กิดมาพร้อมกับความไม่รู ้ มนุษย์ก็ควรจะได้รบั การพัฒนาให้ดขี ้นึ และสิง่ ทีม่ นุษย์ควรจ ะ
ได้รบั การพัฒนาให้ดขี ้นึ นัน้ มี 3 ข้อ คือ ศีล (Morality) หรือความเป็ นปกติ สมาธิ (Concentration) หรือความ
ตัง้ ใจมันคง
่ และปัญญา (Wisdom) คือความรอบรู ้ ซึง่ ศีล สมาธิ และปัญญา โดยจัดเข้ากับทางสายกลาง อันเป็ น
หลักและแนวทางในการพัฒนาชีวติ เศรษฐกิจ และสังคมของมนุษย์นนั ่ เอง ดังนัน้ สิง่ ทีม่ นุษย์ควรจะได้รบั การ
พัฒนานัน้ ก็ข้นึ อยู่กบั เหตุปจั จัย สําคัญทีต่ อ้ งศึกษาเพือ่ พัฒนา ดังทีพ่ ระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) ได้กล่าวไว้
ว่า เหตุปจั จัยสําคัญที่ตอ้ งศึกษา ประกอบไปด้วยปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดยปัจจัยภายนอก ได้แก่ การ
รับถ่ายทอดหรืออิทธิพลจากสิง่ แวดล้อมทางสังคม เช่น พ่อ แม่ ครู อาจารย์ เพือ่ นทีค่ บหา หนังสือ สือ่ มวลชน
และวัฒนธรรม ซึง่ ให้ขา่ วสารทีถ่ กู ต้อง สัง่ สอนแนะนําชักจูงไปในทางทีด่ งี าม ซึง่ ท่านเรียกว่า ปรโตโฆสะ ที่แปลว่า
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เสียงจากผูอ้ ่นื หรือเสียงบอกจากผูอ้ ่นื ส่วนปัจจัยภายใน ก็คือ การคิดถูกวิธี ความรูจ้ กั คิด หรือคิดเป็ น คิดให้เป็ น
ระบบ มีหลักการ นําไปใช้งานได้ หรือที่เรียกโดยรวมว่า โยนิโสมนสิการ ซึง่ แปลว่า การทําในใจโดยแยบคายนัน่ เอง
ดังนัน้ หากจะนําแนวทางนี้มาศึกษาถึง เหตุปจั จัยสําคัญของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์กน็ ่าจะครอบคลุม ทัง้ นี้
เนื่องจากทางสายกลางนัน้ ก็เป็ นแนวทางของการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธเช่นเดียวกัน และทีส่ าํ คัญ พุทธศาสนา
มองว่าทุกสิง่ ทุกอย่างดํารงอยู่และดําเนินไปในระบบสัมพันธ์ของธรรมชาติ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต).
2548: 85) เพราะการดํารงชีวติ ของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยส่วนเดียว แต่อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์กบั สังคมและ
ธรรมชาติสง่ิ แวดล้อม หากปราศจากสังคมหรือธรรมชาติ แล้วมนุษย์กไ็ ม่สามารถดํา รงตนอยู่ได้ ดังนัน้ เหตุปจั จัย
สําคัญของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธนี้ จึงกําหนดให้ศึกษาตามแนวทางการศึกษาพฤติกรรมตาม
กรอบปัจจัยภายในและภายนอก ตามแนวทางของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) ซึง่ สอดคล้องตามแนวทาง
พฤติกรรมศาสตร์ทม่ี มี มุ มองต่อการเกิดพฤติกรรมมนุษย์ว่าประกอบไปด้วย ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา
ปัจจัยทางจริยธรรม ซึง่ เป็ นปัจจัยภายในของบุคคล และปัจจัยทางสังคมอันเป็ นปัจจัยภายนอกบุคคล
(กุลลินี
มุทธากลิน. 2553: 1-7-1-14) และแนวการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมมนุษย์ในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์
(Psycho-Behavioral Science) ทีศ่ ึกษาสาเหตุของพฤติกรรมบุคคลโดยเน้นสาเหตุทางจิตใจควบคู่กบั สาเหตุทาง
สภาพแวดล้อมตัวบุคคล เพือ่ นําไปสู่การชี้แนวทางในการพัฒนาจิตและพฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนาของบุคคลต่อไป
(ดุจเดือน พันธุมนาวิน ; และ ดวงเดือน พันธุมนาวิน . 2550: 30) ซึง่ เป็ นแนวทางทีน่ กั วิจยั ด้านพฤติกรรมศาสตร์ใน
ประเทศไทย นํามาใช้ศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมกันอย่างแพร่หลาย เช่นเดียวกับทีน่ กั จิตวิทยาสังคมมองว่า
พฤติกรรมของบุคคลนัน้ ได้รบั อิทธิพลมา 2 ทาง คือ อิทธิพลจากสังคมทีก่ ระทําผ่านสถาบันทางสังคมต่างๆ เช่น
ครอบครัว กลุม่ วิชาชีพ กลุม่ เพือ่ น และอีกทางเป็ นอิทธิพลจากตัวเขาเอง เพราะบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันใน
บุคลิกภาพทีร่ วมถึงความต้องการ เจตคติ ค่านิยม (สิทธิโชค วรานุสนั ติกูล. 2546: 46)
จากลักษณะของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ทีเ่ ป็ นพฤติกรรมทางเศรษฐกิจตามทาง
สายกลาง ซึง่ ประกอบขึ้น จากการใช้คุณสมบัตดิ า้ นจิตใจมาควบคุมการกระทํา พฤติกรรมให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม
ถูกต้องและชอบธรรม ผูว้ จิ ยั จึงสร้างตัวแบบใหม่จากแนวคิดการเกิดพฤติกรรมจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอก
โดยปัจจัยภายในนัน้ จะมุง่ เน้นปัจจัยลักษณะทางจิตทีเ่ ป็ นตัวบ่งชี้ ลกั ษณะทางพุทธ และลักษณะทางจิตทีเ่ กี่ยวข้อง
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ของบุคคล ส่วนปัจจัยภายนอกนัน้ มุง่ ศึกษาเฉพาะทีเ่ ป็ นสภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะบุคคลและสือ่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อทัง้ ปัจจัยภายในบุคคลและต่อการการกระทําพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
โดยตรง ในประเทศไทยได้เคยมีการศึกษาวิจยั พฤติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์ตามกรอบปัจจัยภายในและภายนอกมา
บ้างแล้ว เช่น การวิจยั ของธนาคารแห่งประเทศไทย (2556: 4-5) ทีไ่ ด้ศึกษาทักษะทางการเงินของคนไทย เพือ่ ให้
ทราบถึงระดับความรู ้ พฤติกรรม และทัศนคติทางการเงินของคนไทย สําหรับใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุนการกํา หนดกล
ยุทธ์และจัดลําดับความสําคัญในการส่งเสริมทักษะทางการเงินทีเ่ หมาะสม ซึง่ จะช่วยส ร้างภูมคิ ุม้ กันทางการเงินและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็ นอยู่ทด่ี อี ย่างยัง่ ยืน ร วมทัง้ จะช่วยบรรเทาความเหลือ่ มลํา้ ทางรายได้ในสังคมได้ใน
ระดับหนึ่ง ด้วยการศึกษาปัจจัยทีก่ าํ หนดพฤติกรรมทางการเงิน มาจาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมซึง่
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เป็ นปัจจัยภายนอก
(ภาพประกอบ 2)

และลักษณะส่วนบุคคลซึง่ เป็ นปัจจัยภายใน

ประสบการณ์และ
ภาพแวดล ้อม

ความรู ้
ความเข้าใจ

ตามกรอบแนวคิดทักษะทางการเงิน

ลักษะนิสยั ของ
แต่ละบุคคล

ทักษะและความ
เชี่ยวชาญ

ความเชื่อมันและ
่
ทัศนคติ

พฤติกรรม

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดทักษะทางการเงิน
ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2556). ทักษะทางการเงินของคนไทย (Financial Literacy). หน้า 5.
อ้างอิงจาก Financial Services Authority. (June 2005) Measuring financial capability: an exploratory
study.
เพือ่ ให้ได้รูปแบบจําลอง ใหม่ (Model) ที่มคี วามเหมาะสมตามกรอบทีก่ าํ หนดไว้แล้ว การนําปัจจัย
ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องเข้ามาศึกษาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม ก็มคี วามสําคัญอย่างยิง่ ผูว้ จิ ยั จึง ได้ใช้ฐาน
คิดตามแนวทางเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็ นแนวทางในการกําหนดและสร้าง
ตัวแปรทีเ่ ป็ นปัจจัยกําหนดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
2.2 แนวคิด ทฤษฎี ที่ใช้ในการสร้างและกาหนดตัวแปร
จากกรกรอบแนวคิด การเกิดพฤติกรรมจาก ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอก สําหรับปัจจัยภายในนัน้
ผูว้ จิ ยั ให้ความสําคัญกับ ลักษณะทางจิต ที่สอดคล้องกับลักษณะทางพุทธ และลักษณะทางจิต ทีเ่ กี่ยวกับพฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล ส่วนปัจจัยภายนอกนัน้ จะมุง่ เน้นทีส่ ภาพแวดล้อมรอบตัวโดยเฉพาะบุคคลและสือ่
ต่างๆ ดังนัน้ เพือ่ ให้ได้ตวั แปร ดังกล่าวเข้ามาศึกษาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม จึงอาศัยฐานแนวคิด
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็ นแนวทางในการกําหนดและสร้างตัวแปรทีใ่ ช้
สําหรับอธิบายพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธในงานวิจยั นี้ดว้ ย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.2.1 แนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
1) ความเป็ นมา แนวคิด และลักษณะทีส่ าํ คัญ
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ (Buddhist Economics) เป็ นแนวคิดทีก่ ล่าวถึงการดําเนินชีวติ
ทางเศรษฐกิจทีอ่ า้ งอิงตามหลักพุทธธรรม ทีม่ งุ่ เน้นให้มนุษย์มกี ารควบคุมความต้องการของตนเองให้อยู่ในความ
พอดีและสมดุลตามหลักทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา ซึง่ ความพอดีหรือทางสายกลางนี้คือการมีคุณภาพชีวติ
มาบรรจบกับความพึงพอใจนัน่ เอง หรืออาจกล่าวได้ว่าเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเป็ นเศรษฐศาสตร์มชั ฌิมาทีเ่ น้น
คุณภาพชีวติ ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผูอ้ ่นื ส่งเสริมให้คนบริโภคด้วยปัญญา
(อนุสรณ์ ธรรมใจ ,
2546) และการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในทางเศรษฐกิจของมนุษย์ นนั้ ก็เพือ่ ช่วยพัฒนาให้มนุษย์บรรลุเป้ าหมาย
คือความสุข ทีจ่ าํ เป็ นต้องหันกลับมาวิเคราะห์มนุษย์ดว้ ยความเข้าใจอย่างถึงแก่นแท้ตามธรรมชาติท่ีแท้จริง โดย
มุง่ เน้นให้เกิดการพัฒนาในตัวของมนุษย์เองไม่ใช่ มงุ่ เน้นที่ความมังคั
่ ง่ ของทรัพย์สนิ ซึง่ เศรษฐศาสตร์แบบมนุษย์
นิยมที่กไ็ ด้ปูทางไว้บา้ งแล้วแต่ยงั ขาดการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบจากปัจจัยภายในของมนุษย์เอง (อภิชยั พันธ
เสน. 2547: 306) ในขณะที่พทุ ธศาสนาได้มแี นวทางนี้ไว้ให้แล้วตัง้ แต่สมัยพุทธกาล ผูว้ จิ ยั จึงได้อาศัยฐานคิด
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธมาเป็ นฐานคิดหลักในการกําหนดและสร้างตัวแปรเพือ่ อธิบายปัจจัยกําหนดพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ เพราะทัง้ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธและการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธนัน้ มี
เป้ าหมายเดียวกัน คือ ความสุขทีไ่ ม่ใช่แค่ความมังคั
่ ง่ ในทรัพย์สนิ
Buddhist Economics มีการเรียกชื่อในภาษาไทยหลายชื่อ ทัง้ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
หรือพุทธเศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ของชาวพุทธ ซึง่ ในงานวิจยั นี้จะใช้การอ้างถึงชื่อเหล่านี้ในต้นฉบับ
เอกสารอ้างอิงในความหมายเป็ นไปในทางเดียวกันและจะเรียกว่าเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ซึง่ หากจะกล่าวถึงทีม่ า
ของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธว่าเริ่มขึ้นมาจากใครนัน้ ไม่ปรากฏแน่ชดั
แต่มเี อกสารทีม่ คี วามชัดเจนและประสบ
ความสําเร็จทีส่ ุดในการอ้างอิงถึง น่าจะเป็ นแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมัน ชื่อ E.F. Schumacher ผูท้ ่ี
ได้ศึกษาศาสนาพุทธอย่างลึกซึ้งในเชิงเปรียบเทียบกับสภาวการณ์โลก ในขณะนัน้ (หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง) ที่
กําลังเต็มไปด้วยการแสวงหาความมังคั
่ ง่ ทางวัตถุเพราะเชื่อว่าจะนํามาซึง่ ความสุขทางจิตใจได้
และด้วยความที่
Schumacher มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลัก “อริยสัจ 4” อันประกอบด้วย ทุกข์ สมุทยั นิโรธ และมรรค
ทีน่ บั ว่าเป็ นหัวใจของพุทธศาสนา โดยเขากล่าวเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะ (หรือการเลี้ยงชีวติ ชอบ) (Right Livelihood)
ทีเ่ ป็ นการยึดหลักทางสายกลางเพือ่ นําไปสู่การมีชวี ติ ทางเศรษฐกิจที่มคี วามสุข และต่อมา Schumacher ได้มงี าน
เขียน ชื่อ “Small Is Beautiful: Economics as if people mattered” ในปี 1973 (พ.ศ. 2516) ซึง่ เป็ นงานเขียน
ทีไ่ ด้วพิ ากษ์วจิ ารณ์การขาดประสิทธิภาพของเศรษฐศาสตร์แบบตะวันตก ทีใ่ ช้กนั อยู่อย่างแพร่หลายในขณะนัน้ และ
ได้เสนอแนวทางทีเ่ รียกว่าเศรษฐศาสตร์สเี ขียว (Green Economic) ทีต่ ่อมาก็กลายเป็ นแนวคิดทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
และเป็ นทีน่ ิยมกันอย่างแพร่หลายทัง้ ในฝัง่ ตะวันออกและตะวันตกด้วย และมีความเหมาะสมอย่างยิง่ ในประเทศที่
นับถือพุทธศาสนา เพราะวิถชี วี ติ ของคนในประเทศทีน่ บั ถือพุทธศาสนาส่วนใหญ่กย็ ่อมต้องการเศรษฐศาสตร์แบบ
ของชาวพุทธ เช่นเดียวกับทีช่ าวตะวันตกมีเศรษฐศาสตร์แบบตะวันตก ต่อมาได้มผี ูแ้ ปล “Small Is Beautiful:
Economics as if People Mattered” เป็ นภาษาไทยทีใ่ ช้ช่อื ว่า “จิว๋ แต่แจ๋ว” โดยสมบูรณ์ ศุภศิลป์ (2528) ใน
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หนังสือเล่มนี้ได้มเี นื้อหาในบทที่ 4 ชื่อว่า "Buddhist Economics" ทีแ่ ปลว่า “เศรษฐศาสตร์ชาวพุทธ” เป็ นการ
กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์ทส่ี ามารถยกระดับความเป็ นมนุษย์ให้อยู่เหนือการแสวงหาวัตถุ ด้วยการสร้างความเจริญ
ภายในจิตใจจนเกิดปัญญาของบุคคล ต่อมาเนื้อหาส่วนนี้ได้ทาํ ให้คนจํานวนมากทัง้ ในประเทศฝัง่ ตะวันออกและ
ตะวันตก เกิดความสนใจในเรื่องพุทธศาสนาขึ้นมา จึงถือได้ว่า Schumacher เป็ นคนแรกทีท่ าํ ให้คนเกิดความ
สนใจพุทธศาสนาในแง่เศรษฐศาสตร์ข้นึ มา แต่ถา้ พิจารณาให้ลกึ ลงไปถึงหาสาเหตุของการเกิด “Buddhist
Economics” นัน้ จะพบว่า การที่ Schumacher ได้เขียนเกี่ยวกับ Buddhist Economics ขึ้นมา เนื่องด้วยใน
ขณะนัน้ วิทยาการและระบบการต่างๆ ของตะวันตกได้มาถึงจุดที่พวกเขาเกิดความรูส้ กึ ว่ามีความตีบตันและเกิด
ความอับจนเกิดขึ้น หรือมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อทีอ่ าจจะต้องมีการเปลีย่ นแปลงแนวความคิดและวิธปี ฏิบตั ใิ น
วิทยาการสาขาต่างๆ เนื่องจากเริ่มพบว่าการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐศาสตร์แบบตะวันตก ทีน่ อก จากจะ
ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวติ และการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กบั มนุษย์แล้ว ยังได้สร้างปัญหา
ใหม่ๆ ตามมาด้วย (สุณี ฉัตราคม . ม.ป.ป..: 1) จึงต้องมีการขยายแนวความคิดหรือหาช่องทางกันใหม่ท่ี แตกต่าง
จากวงวิชาการของตนเองออกไป อันเป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าํ ให้มกี ารสนใจในพุทธศาสนารวมทัง้ ปรัชญา ต่างๆ โดย
เฉพาะทีเ่ ป็ นของตะวันออกขึ้นมาด้วย โดยในขณะนัน้ Schumacher ไม่ได้นาํ เสนอ Buddhist Economics ใน
รูปแบบทีเ่ ป็ นทฤษฎีทส่ี มบูรณ์ แต่จะเป็ นการเปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์แบบตะวันตกในประเด็นทีเ่ กี่ยวกับ การ
ผลิต การบริโภค การกระจายสินค้าและบริการ เป็ นสําคัญ ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วว่า Schumacher ได้กล่าวถึง
สัมมาอาชีวะ (Right Livelihood) จึงเป็ นการจับเอาหลักการของพุทธธรรมมาไว้ใน Buddhist Economics
นัน่ เอง โดยสัมมาอาชีวะนัน้ มีอยู่ในมรรคนัน่ เอง ซึง่ มรรคเป็ นข้อหนึ่งในอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค
และอาจกล่าวได้ว่ามรรคเป็ นข้อปฏิบตั ทิ งั้ หมดในพุทธศาสนาหรือเป็ นวิถขี องชาวพุทธ ทีม่ อี งค์ประกอบอยู่ขอ้ หนึ่ง
ในแปดข้อ คือ สัมมาอาชีวะ ทีแ่ ปลว่าการเลี้ยงชีพชอบ ทีม่ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ความสุขทางจิตใจมากกว่าความสุขทาง
วัตถุ และในเมือ่ สัมมาอาชีวะนี้เป็ นองค์ประกอบข้อหนึ่งในมรรค อันเป็ นวิถชี วี ติ ของชาวพุทธแล้วแสดงว่าจะต้องมีสง่ิ
ทีเ่ รียกว่า Buddhist Economics หรือเศรษฐศาสตร์แนวพุทธอยู่ ตามที่ Schumacher ได้กล่าวไว้ว่า “Right
Livelihood” is one of the requirements of the Buddha’s Noble Eightfold Path. It is clear,
therefore, that there must be such a thing as Buddhist economics.” (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺ
โต) 2548: 2-4) ซึง่ การนําหลักพุทธศาสนามาใช้กบั เศรษฐศาสตร์น้ ีในประเทศไทยได้มกี ารพัฒนาแนวคิดนี้อย่าง
ต่อเนื่องกันมา อาทิ แนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) ทีไ่ ด้พฒั นาแนวคิดนี้ให้ชดั เจนและถูกต้อง
ตามหลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริง โดยท่านได้เริ่มบรรยายธรรมและ เขียนตําราทีเ่ กี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
ตัง้ แต่ปี 2526 เรื่อยมา และต่อมา ศ .น.พ. ประเวศ วะสี และ ศ .ดร. อภิชยั พันธเสน ก็ได้เผยแพร่แนวคิดนี้มา
ประยุกต์เพือ่ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีผ่ ดิ พลาด เช่น หนังสือพุทธ
เศรษฐศาสตร์ ของ อภิชยั พันธเสน หนังสือพุทธธรรมกับสังคม ของศ.น.พ. ประเวศ วะสี เป็ นต้น
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับ Buddhist Economics ของอภิชยั พันธเสน ซึง่ เป็ นบุคคลสําคัญ
อีกคนหนึ่งที่ได้นาํ หลักพุทธธรรมเข้าไปใช้ในเศรษฐศาสตร์ เพือ่ ช่วยให้เศรษฐศาสตร์มจี ติ วิญญาณของความเป็ น
มนุษย์มากขึ้น โดยนําเสนอใน งานวิจยั เกี่ยวกับพุทธเศรษฐศาสตร์ (Buddhist Economics) ทีเ่ ป็ นการนําคําสอน
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ของพระพุทธองค์มาประยุกต์เข้ากับแนวคิดในวิชาเศรษฐศาสตร์ทพ่ี ฒั นาขึ้นมาจากอารยธรรมตะวันตก เป็ นการทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะความเป็ นจริงของตัวมนุษย์และความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั ธรรมชาติ ซึง่ มี มุมมองที่
แตกต่างจากเศรษฐศาสตร์ตะวันตก ทีม่ คี วามเข้าใจมนุษย์ไม่ครบถ้วนและไม่รอบด้านจึงเป็ นเพียงการนําบางส่วน
ของมนุษย์มาเน้นหรือขยายความจนเกินความจริง ทําให้ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับมนุษย์มี ขอ้ ผิดพลาด จึงควรมี
การนําเอากระบวนทัศน์แบบพุทธเข้ามาประยุกต์ เพือ่ ช่วยให้เข้าใจมนุษย์ในมิตทิ ก่ี ว้างและลึกซึ้งกว่า (อภิชยั พันธ
เสน. 2547: 2-4) อภิชยั พันธเสน ได้ให้นิยามของพุทธเศรษฐศาสตร์ ว่าเป็ นการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีจ่ ะ
ทําให้ปจั เจกบุคคลและสังคมบรรลุถงึ ศานติสุขจากการอยู่ในโลกของวัตถุ ภายใต้เงือ่ นไขของการมีทรัพยากรที่
จํากัด ซึง่ มีประเด็นทีซ่ ่อนอยู่ภายใต้นิยามนี้ คือ ความเข้าใจมนุษย์ตามความเป็ นจริง และมนุษย์ทกุ คนมีศกั ยภาพ
ทีจ่ ะพัฒนาจิตใจจากหยาบไปสู่ละเอียดจนถึงขัน้ มีปญั ญาอันบริสุทธิ์ได้ (อภิชยั พันธเสน . 2549: 5) พุทธ
เศรษฐศาสตร์จงึ จัดได้ว่าเป็ นวิถที างแห่งปัญญา คือ ต้องมีปญั ญาเป็ นเงือ่ นไขสําคัญทีจ่ ะสามารถยกระดับของจิต
มนุษย์และสามารถขจัดความทุกข์ได้ เพือ่ ให้มนุษย์พบกับความสุขตามธรรมชาติแท้จริง การเน้นปัญญาและ
กระบวนการเสริมสร้างปัญญาจึงมีสาระสําคัญยิง่ ทีจ่ ะให้การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ให้ก่อให้เกิดปัญหา
ตามมา สําหรับหลักการทัว่ ไปของพุทธธรรมทีอ่ าจนํามาประยุกต์กบั ลักษณะทัว่ ไปของเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ การ
พึง่ ตนเอง การใช้ชวี ติ อย่างไม่ประมาท การเน้นอหิงสา การเน้นการดําเนินชีวติ และประกอบอาชีพการงานทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ สุจริตและมีมานะอดทน หรือสัมมาอาชีวะ การไม่เบียดเบียนตนและผูอ้ ่นื พยายาม ละกิเลสและความ
โลภ มีความซือ่ สัตย์ สุจริต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทําผิด (อภิชยั พันธเสน. 2549: 679)
สําหรับ Buddhist Economics หรือเศรษฐศาสตร์แนวพุทธตามการอธิบายพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) นัน้ จะเป็ นการประยุกต์คาํ สอนของพระพุทธองค์เข้ากับหลักเศรษฐศาสตร์เช่นเดียวกัน
และยังมุง่ ต้องการแสวงหาแนวทางทีม่ นุษย์จะควบคุมความต้องการทีเ่ ป็ นโทษ และทําลายคุณภาพชีวติ ให้ลดลง
เหลือน้อยทีส่ ุด ด้วยการใช้หลักทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาทีม่ งุ่ ความพอดีหรือความสมดุลในการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่เบียดเบียนสังคมและสิง่ แวดล้อม
ทําให้มนุษย์สามารถดํารงอยู่ร่วมกับสังคมและ
ธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและเกื้อกูลซึง่ กันและกัน (สุณี ฉัตราคม . ม.ป.ป.: 2) จึงเป็ นการวิเคราะห์ทม่ี งุ่ ทําความ
เข้าในมนุษย์ตามธรรมชาติทเ่ี ป็ นจริงและให้ความสําคัญกับจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
ซึง่ ลักษณะสําคัญของ
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธตามที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต)ได้กล่าวไว้นนั้ มี 2 ลักษณะทีส่ าํ คัญ คือ เป็ น
เศรษฐศาสตร์สายกลางหรือเศรษฐศาสตร์มชั ฌิมา และเศรษฐศาสตร์แนวพุทธมองว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ใช่
กิจกรรมทีจ่ บสิ้นในตัว แต่เป็ นฐานของการทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพยิง่ ๆ ขึ้นไป
มีงานวิจยั ของแคทเธอรีน ไฮรช์เบรูน (Katharina Hirschbrunn. 2014: 1) ได้นาํ แนวคิด
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ของ Schumacher มาเป็ นแนวทางในการ ศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพือ่ ความ
ยัง่ ยืน (Degrowth) เพราะเห็นว่า เศรษฐศาสตร์แนวพุทธมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับจิตวิทยามนุษย์มากกว่า
จิตวิทยาสมัยใหม่ โดยงานวิจยั ของ Hirschbrunn ต้องการอยู่ ภายใต้สมมติฐานว่ามนุษย์มคี วามสัมพันธ์กบั ทัง้
สิง่ แวดล้อมและกับมนุษย์ดว้ ยกันเอง และสภาพความเป็ นอยู่นนั้ ไม่สามารถทําให้ดขี ้นึ ได้เพียง แค่ดว้ ยการบริโภค
วัตถุเท่านัน้ ในขณะที่ งานวิจยั ของ กุลลินี มุทธากลิน (2539: บทคัดย่อ ) ที่ตอ้ งการอธิบายพฤติกรรมการบริโภค

41
ตามแนวทางพุทธ ปรัชญา โดยสรุปได้ว่าพุทธปรัชญานัน้ เป็ น กระบวนทัศน์แบบองค์รวม ที่เริ่มต้นจากการทําความ
เข้าใจถึงธรรมชาติและกฎของธรรมชาติ และมนุษย์ในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งขององค์รวม จึงไม่อาจคํานึงถึงแต่ความ
ต้องการอันไม่มขี อบเขตของตนเพียงส่วนเดียว การบริโภคในทัศนะนี้จงึ มิใช่กจิ กรรมทีเ่ ป็ นจุดจบสิ้นภายในตัวเอง
หากแต่เป็ นเครื่องมือทีจ่ ะทําให้มนุษย์สามารถฝึ กฝนและพัฒนาตนเองให้มพี ฤติกรรมทีก่ ่อให้เกิดดุลย ภาพและ
เกื้อกูลต่อทัง้ สังคมและธรรมชาติ รูปแบบการบริโภคจึงคํานึงถึงจุดมุง่ หมายทีแ่ ท้จริงตามธรรมชาติและขีดจํากัดใน
การรองรับจากธรรมชาติ รวมถึงรูปแบบทีส่ ามารถกระจายส่วนเกินออกไปให้กบั มนุษย์ในสังคมทีข่ าดแคลนได้อย่าง
พอเพียง การบริโภคในบริบทของพุทธปรัชญาจึงถือเป็ นรู ปแบบทางเลือกหนึ่งของมนุษย์ในการก้าวออกไปจากวิถี
การบริโภคในสังคมบริโภคนิยม
2) เศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล
จากแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ทีไ่ ด้ให้ความสําคัญกับการวิเ คราะห์ปจั จัยทางจิตวิทยา
ของมนุษย์ดว้ ยความเข้าใจในมนุษย์ตามธรรมชาติทเ่ี ป็ นจริง โดยนําหลักทางสายกลางมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทัง้ การผลิต การบริโภค และการแจกจ่าย หรืออาจกล่าวได้ว่าเศรษฐศาสตร์แนว
พุทธเป็ นเศรษฐศาสตร์มชั ฌิมาหรือเศรษฐศาสตร์วถิ ที างแห่งปัญญา ซึง่ มีเป้ าหมายเพือ่ ความสุขทีเ่ หนือกว่ากามสุข
หรือให้บรรลุซง่ึ ศานติสุขอันเป็ นความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ เป็ นความสุขจากการหลุดพ้นจากความทุกข์โดย
สิ้นเชิง เป็ นความสุขทีไ่ ม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ่นื (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. http://www.stou.ac.th)
ซึง่ การดําเนินตามหลักทางสายกลางนัน้ ต้องมีความพอเหมาะพอดีกบั ตนเอง ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ่นื
แนวทางนี้มนุษย์ตอ้ งมีการเรียนรูแ้ ละฝึ กฝนตนเอง ซึง่ การเรียนรูเ้ พือ่ ฝึ กฝนตนเองของมนุษย์นนั้ ต้องเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยภายในหรือลักษณะทางจิตใจของบุคคลเป็ นสําคัญ โดยปัจจัยทีเ่ ป็ นลักษณะภายในบุคคลมีทงั้ ทางจิตใจและ
ทางปัญญา เช่น การคิดเป็ นคิดถูก ทีถ่ อื ว่าเป็ นลักษณะทางปัญญาอันเป็ นหัวใจสําคัญทีน่ าํ ไปสู่การปฏิบตั ติ ามทาง
สายกลาง และ การรูเ้ ท่าทันความต้องการของตนเองทีน่ าํ ไปสู่คุณภาพชีวติ ทีศ่ ึกษาจากลักษณะความต้องการตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ตามสภาพทีเ่ ป็ นจริง โดยเฉพาะความต้องการทางจิตใจ รวมทัง้ การมีจริยธรรมในการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทีถ่ อื ว่าเป็ นคุณลักษณะสําคัญทีน่ าํ ไปสู่เป้ าหมายของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธทีน่ าํ สังคมใน
องค์รวมสู่สนั ติสุขได้
ในขณะเดียวกันเศรษฐศาสตร์แนวพุทธก็ไม่ได้ละเลยปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะ
สภาพแวดล้อม เพราะเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีไ่ ม่ได้มจี ดุ สิ้นสุดภายในตัวเอง หากแต่เป็ นกิจกรรมทีจ่ ะทําให้
มนุษย์สามารถฝึ กฝนและพัฒนาตนเองให้มพี ฤติกรรมทีก่ ่อให้เกิด คุณภาพชีวติ และสร้าง ดุลยภาพและเกื้อกูลต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อมไปพร้อมกัน
หากจะวิเคราะห์ การดําเนินชีวติ ทางเศรษฐกิจ ตามแนวคิด เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ทางนัน้
จะเริ่มจากลักษณะภายในของบุคคลเป็ นสําคัญ นัน่ คือ อันดับแรกบุคคลต้องมี ความรูจ้ กั คิดรูจ้ กั พิจารณาด้วย
ตนเองหรือมีความรูค้ ิดอัน เป็ นคุณสมบัตทิ าง สติปญั ญา แต่โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทกุ คนไม่ได้เกิดมามีปญั ญา
เพียบพร้อมทีจ่ ะเป็ นผูม้ คี วามรูค้ ิดเหมือนกันหมด แต่สง่ิ ทีท่ กุ คนมีเหมือนกันคือ ความสามารถพัฒนาฝึ กฝนตนเอง
จนเกิดมีปญั ญาได้ ซึง่ พุทธศาสนาก็ได้ให้แนวทางในการเสริมสร้างปัญญาไว้แล้ว คือ การปฏิบตั ติ ามมรรคมีองค์ 8
ทีเ่ ป็ นระบบความคิดและการกระทํา หรือการดําเนินชีวติ ทีต่ รงจุดพอเหมาะพอดีให้ได้ผลสําเร็จตามเป้ าหมาย คือ
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ความดับทุกข์ มรรคจึงเป็ นแนวปฏิบตั แิ ห่งทางสายกลาง (อภิชยั พันธเสน . 2547: 330) องค์ประกอบทัง้ 8
ประการของมรรค ได้แก่ สัมมาทิฐิ (เห็นชอบ: Right View) สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ : Right Thought)
สัมมาวาจา (วาจาชอบ : Right Speech) สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ : Right Action) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพ
ชอบ : Right Livelihood) สัมมาวายามะ (พยายามชอบ : Right Effort) สัมมาสติ (ระลึกชอบ : Right
Mindfulness) และสัมมาสมาธิ (จิตมันชอบ
่
: Right Concentration) หรืออาจกล่าวได้ว่า อริยมรรคมีองค์ 8
เป็ นทางสายกลางเป็ นมัชฌิมาปฏิปทา และถือได้ว่า เป็ นวิถชี วี ติ ของชาวพุทธ (วศิน อินทสระ . 2555: 40) )
กระบวนการเสริมสร้างปัญญาตามมรรคมีองค์ 8 จะเริ่มทีส่ มั มาทิฏฐิหรือความเห็นชอบ ซึง่ เป็ นองค์ประกอบสําคัญ
ของมรรคในฐานะทีเ่ ป็ นจุดเริ่มต้นของการปฏิบตั ธิ รรม การทีจ่ ะมีสมั มาทิฏฐิ หรือมีความเห็นชอบนัน้ ต้องมีการฝึ ก
ขัน้ ก่อนมรรคหรือในขัน้ ต้นทีจ่ ะนําเข้าสู่มรรค ด้วยมีปจั จัย 2 ประการทีจ่ ะช่วยให้คนเกิดสัมมาทิฐิ คือ ปรโตโฆสะะ
และโยนิโสมนสิการ ดังมี พุทธพจน์แสดงหลักการเสริมสร้าง สัมมาทิ ฏฐิ ไว้ดงั นี้ “ภิกษุทงั้ หลาย ปัจจัยเพือ่ ความ
เกิดขึ้นแห่ง สัมมาทิ ฏฐิ มี 2 อย่างดังนี้ คือ ปรโตโฆสะะ และโยนิโสมนสิการ ” (องฺ.ทุก 20/371/110. และ ม.มู,
12/497/539) ซึง่ ปรโตโฆสะ แปลว่า อิทธิพลหรือเสียงจากภายนอก ทีม่ คี วามเป็ นกัลยาณมิตรในการแนะนํา สัง่
สอน และโยนิโสมนสิการ แปลว่า การทําในใจโดยแยบคาย การพิจารณาโดยแยบคาย รูจ้ กั คิดหรือคิดเป็ น
นอกจากความรูจ้ กั คิดรูจ้ กั พิจารณาด้วยตนเองแล้ว ความต้องการซึง่ เป็ นแรงผลักดันให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพือ่ ตอบสนองก็เป็ นอีกปัจจัยทีส่ าํ คัญ โดยที่ เศรษฐศาสตร์ตะวันตก ได้อธิบาย ถึง ความ
ต้องการของมนุษย์ว่ามีอยู่อย่างไม่จาํ กัด ทําให้การดําเนิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวทางเพือ่ แสวงหาสิง่ มาสนอง
ความต้องการอย่างไม่จบสิ้น แต่ตามหลักพุทธศาสนาแล้ว กิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ การผลิตและการบริโภคนัน้
จะต้องเป็ นไปด้วยความมี เหตุมผี ลและความมีประสิทธิภาพ ที่มากกว่าเศรษฐศาสตร์แบบตะวันตก แต่ ด้วย
ธรรมชาติของมนุษย์ทเ่ี ป็ นจริงนัน้ พุทธศาสนามองว่ามนุษย์เกิดมามีอวิชชา (ความไม่รู )้ ทีท่ าํ ให้มนุษย์มขี อ้ จํากัดใน
การดําเนินชีวติ ให้อยู่รอดได้ เป็ น อย่า งดี ไม่สามารถปฏิบตั ติ ่อชีวติ ของตนและต่อสิง่ แวด ล้อมอย่างถูกต้อง จึง
กลายเป็ นสิง่ บีบคัน้ มนุษย์ทาํ ให้เกิดปัญหา สิง่ บีบคัน้ นี้ ในภาษาพระเรียกว่า “ทุกข์” เมือ่ มนุษย์ไม่มคี วามรูท้ จ่ี ะช่วย
ให้เป็ นอยู่หรือเมือ่ ไม่สามารถเป็ นอยู่ดว้ ยความรู ้ มนุษย์จงึ เป็ นอยู่ตาม ความต้องการทีเ่ ป็ น ความอยากหรืออยู่ดว้ ย
ความอยากและให้ความอยากทีจ่ ะมีชวี ติ อยู่ชกั จูงให้ด้ นิ รนไป สิง่ ทีต่ ามมาคือการทะยานอยากอย่างมืดบอดเพือ่ ให้
มีชวี ติ อยู่รอด ความทะยานอยากอย่างมืดบอดนี้ ในทางพุทธศาสนาเรียกว่า “ตัณหา” ซึง่ ก็คือความต้องการ เพียงสิง่
ปรนเปรอตนนั ่ นเอง แต่ธรรมชาติของมนุษย์ ก็ไม่ได้มเี พียง แค่ ความไม่รูเ้ ท่านัน้ มนุษย์ยงั มีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนา
ตนเองได้ ในเมือ่ ปัญหาเกิดจากความไม่รู ้ และทําให้มนุษย์เป็ นอยู่ดว้ ยอวิชชาและตัณหา แล้ว ดังนัน้ เมือ่ จะ
แก้ปญั หาให้กบั มนุษย์ ก็ตอ้ งทําให้เขามีความรู ข้ ้นึ มาเพือ่ ให้เป็ นอยู่หรือดําเนินชีวติ ด้วยความรู ้ ฉะนัน้ การพัฒนา
ตนเองก็คือพัฒนาให้มคี วามรู ้ นนั ่ เอง และความรูน้ ้ ี ในทางพุทธเรียกว่า “ปัญญา” ดังนัน้ การพัฒนาศักยภาพ ของ
มนุษย์นนั้ สาระสําคัญ จึงอยู่ท่ี “ปัญญา” และกิจกรรมทีท่ าํ ให้เกิดปัญญา ก็คือ “การเรียนรู ”้ นัน่ เอง เมือ่ มนุษย์มกี าร
เรียนรู ้ รูแ้ ละเข้าใจความจริงตามธรรมชาติ รูว้ ่าอะไรคือคุณภาพชีวติ ก็จะมีความพึงพอใจเพิม่ เข้ามา และปัญญาก็
คือความรูท้ ต่ี รงข้ามกับอวิชชา เมือ่ มนุษย์มคี วามรูม้ าทําลายอวิชชา ปัญญาก็จะทําให้รูว้ ่าอะไรเป็ นประโยชน์ อะไร
เป็ นสิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดคุณภาพชีวติ และอะไรทําให้เกิดโทษ เมือ่ รูว้ ่าอะไรเป็ นคุณแก่ชวี ติ ก็จะมีความต้องการในสิง่ ทีเ่ ป็ น
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คุณต่อชีวติ ซึง่ เราเรียกความต้องการลักษณะนี้ว่า “ฉันทะ” ดังนัน้ ในการดําเนินชีวติ ทีถ่ กู ต้อง ของมนุษย์จงึ ต้องมี
การพัฒนาตนหรือพัฒนาปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆ และเมือ่ มนุษย์ดาํ เนินชีวติ อย่างถูกต้องเขาก็จะมีกจิ กรรมต่างๆ เพือ่
สนองฉันทะซึง่ เกิดจากปัญญา และฉันทะทีม่ าคู่กบั ปัญญานี้กจ็ ะทําให้เขาได้รบั สิง่ ทีเ่ ป็ นคุณภาพชีวติ โดยตรง เพราะ
“ปัญญา” ก็คือความรูว้ ่าอะไรเป็ นคุณภาพชีวติ และ “ฉันทะ” ก็คือความต้องการในสิง่ ทีเ่ ป็ นคุณภาพชีวติ จากความ
เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ตามแนวทาง พุทธศาสนา ที่ทาํ ให้เห็นถึงธรรมชาติของความต้องการ ที่พทุ ธศาสนาได้แบ่ง
ลักษณะความต้องการของมนุษย์ออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ ความต้องการทีเ่ รียกว่า “ตัณหา” ก็คือความต้องการสิง่
ปรนเปรอตนเอง กับความต้องการทีเ่ รียกว่า “ฉันทะ” ทีห่ มายถึงความต้องการในสิง่ อํานวยคุณภาพชีวติ (พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต). 2531: 62) เป้ าหมายของแนวทางพุทธจึงมุง่ หวังให้มนุษย์ฝึกฝนพัฒนาตนเองจน
เป็ นผูร้ ูเ้ ท่าทันความต้องการ จนสามารถเกิดเป็ นผูม้ คี วามต้องการแบบฉันทะนี้มาแทนทีค่ วามต้องการแบบตัณหา
เมือ่ เป็ นเช่นนี้แล้วความต้องการทีม่ สี ่วนผลักดันให้กระทํา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ก็จะเป็ นไปด้วยความมีเหตุมผี ล
และความมีประสิทธิภาพ
ดังเช่นที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต) ได้อธิบายถึงความเกี่ยวข้องระหว่างความ
ต้องการ กับการบริโภค การใช้จ่ายและผลทีต่ ามมา ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของลักษณะความต้องการของ
บุคคลทีส่ ่งผลต่อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยได้ยกตัวอย่างกรณีของคนทีม่ คี วามต้องการแตกต่างกันก็
จะมีกจิ กรรมทางเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกันไป เช่น ผูท้ ก่ี นิ อาหารเพือ่ หวังอยากเสพรสอร่อย ก็ย่อมมีทางทีจ่ ะใช้
จ่ายเงินอย่างสิ้นเปลือง เพราะของทีจ่ ะให้เสพรสอร่อย ก็อาจทําให้แพง มาก เพราะต้องปรุงแต่งสีสนั กลิน่ รสและทํา
ให้สวยงาม ต้องยัว่ ยุความต้องการซึง่ อาจต้องมีการโฆษณาไปรวมในต้นทุน สิง่ ทีเ่ สพเข้าไปอาจมีพษิ เพราะผ่านการ
ปรุงแต่งทัง้ สีทงั้ กลิน่ ทัง้ รส และเมือ่ กินทีม่ งุ่ แต่จะเสพรส ก็มกั ทําให้กนิ เกินปริมาณ ก็กลายเป็ นโทษต่อร่างกายของ
ตัวเอง แต่ถา้ มนุษย์มปี ญั ญา รูจ้ กั กินโดยสนองความต้องการคุณภาพชีวติ พฤติกรรมการกินก็จะต่างออกไป เขา
อาจจะไม่ไปซื้อของบางอย่างทีอ่ ร่อยแต่แพงและไม่ค่อยมีคุณค่าทางอาหาร ฉะนัน้ การใช้จ่ายของเขาก็อาจจะมี
ความหมายทางเศรษฐกิจทีต่ ่างออกไป ไม่ว่าจะเป็ นด้านการใช้จ่ายเงินทอง หรื อด้านเป็ นคุณเป็ นโทษแก่ร่างกาย
รวมทัง้ การกินเกินหรือไม่เกินปริมาณก็ตาม การทีม่ นุษย์ตอ้ งการสิง่ ทัง้ หลายนัน้ ก็เพราะสิง่ เหล่านัน้ มีค่าแก่เขา หรือ
เพราะเขามองเห็นคุณค่าสิง่ นัน้ แต่แท้ทจ่ี ริงแล้ว ความต้องการต่างหากทีเ่ ป็ นตัวกําหนดคุณค่า เมือ่ เราต้องการสิง่ ใด
สิง่ นัน้ ก็มคี ุณค่าขึ้นมา และเ มือ่ ความต้องการมี 2 แบบคุณค่าจึงเกิดมี 2 แบบด้วย ถ้าเราต้องการคุณภาพชีวติ
คุณค่าทีเ่ รามองหา หรือคุณค่าทีเ่ ราเห็นในสิง่ นัน้ ก็จะเป็ น “คุณค่าแท้” แต่ถา้ เราต้องการเสพรสเพือ่ บํารุงปรนเปรอ
ตน เราก็จะมองหาและมองเห็นคุณค่าในสิง่ เหล่านัน้ ไ ปอีกแบบหนึ่งทีเ่ รียกว่า “คุณค่าเทียม” ซึง่ เป็ นคุณค่าทีส่ นอง
ความต้องการแบบเสพรสหรือแบบปรนเปรอ จากหลักความต้องการและคุณค่า นําไปสู่หลักการบริโภคทีแ่ บ่งเป็ น
2 แบบ คือ การบริโภ คเพือ่ สนองความต้องการเสพคุณค่าเทียม ซึง่ เป็ นการบริโภคแบบทีไ่ ม่มจี ดุ หมาย มีแต่การ
เสพรสทีใ่ ห้เกิดความพึงพอใจ ไม่มจี ดุ หมายส่งทอด และการบริโภคเพือ่ สนองความต้องการคุณภาพชีวติ ซึง่ เป็ น
การบริโภคทีม่ จี ดุ หมายต่อไป เพราะการได้คุณภาพชีวติ เป็ นจุดหมายทีช่ ดั เจนของการบริโภค และยังเป็ นฐานของ
การฝึ กฝนศักยภาพของตนเองต่อไปได้อกี พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). 2531: 58-76)
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สําหรับความสําคัญของจริยธรรมของคนต่อการดําเนินการทางเศรษฐกิจนัน้
พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต) ได้อธิบายไว้และผูว้ จิ ยั นํามาสรุปความได้ว่า “จริยธรรม” ซึง่ รวมความหมายถึงคุณธรรม
และคุณค่าทางจิตใจด้วยนัน้ เป็ นเรื่องสําคัญต่อเศรษฐกิจ เช่น ในการผลิตนัน้ เรื่องคุณธรรมของคนทีเ่ ห็นได้งา่ ยๆ
ทัง้ ความขยัน ความซือ่ สัตย์ ความรักในงาน ความตรงต่อเวลา ย่อมมีผลต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิต หรือ
ทีเ่ กี่ยวกับค่านิยมก็เป็ นเรื่องของจริยธรรมด้วย หากคนมีค่านิยมชอบความโก้หรู ฟุ้งเฟ้ อ สินค้าทีห่ รูหราราคาแพงก็
จะขายดีกว่าสินค้าทีม่ คี ุณภาพดี หรือคนอาจซื้อของราคาแพงจากเงินทีไ่ ปกูย้ มื มา และก่อหนี้สนิ จนล้นพ้นตัวก็
เป็ นได้ ดังนัน้ จริยธรรมจึงเป็ นตัวแปรทีส่ าํ คัญทางเศรษฐกิจ แต่ เศรษฐศาสตร์กลับถูกมองว่าได้ละเลยจริยธรรม
ไป แต่แท้จริงแล้วการทีเ่ ศรษฐศาสตร์ไม่พจิ ารณาพฤติกรรมของคนในส่ วนทีเ่ กี่ยวกับจิตใจและจริยธรรม อาจเป็ น
เพราะแนวคิดของเศรษฐศาสตร์นนั้ เกิดขึ้นในชาติตะวันตก ทีม่ บี างปัจจัยทีแ่ ตกต่างจากสังคมไทยโดยเฉพาะ
จริยธรรมของคน สําหรับในประเทศตะวันตกนัน้ มีจริยธรรมสําหรับเศรษฐกิจทีเ่ กิดในยุคอุตสาหกรรมอยู่ในตัว
แล้ว คือ จริยธรรมแบบ Protestant (Protestant Ethic) ทีท่ าํ ให้คนในประเทศตะวันตกมีจริยธรรมการทํางาน
(work ethic) เป็ นหลักสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต). 2531: 16)
สําหรับ Protestant ethic เป็ นคําสอนของศาสนาคริสต์ลทั ธิ Protestant ทีส่ อนให้ศาสนิกชนเกิดจิตวิญญาณ
แบบทุนนิยม (Spirit of Capitalism) คือ เป็ นนักแสวงหาสิง่ ใหม่ มุง่ สู่ความสําเร็จเพือ่ ให้เกิดการยอมรับ ทํางาน
หนักเพือ่ สะสมความรํา่ รวย เก็บออมเพือ่ นําไปใช้ในการลงทุน สร้างกําไรอย่างต่อเนื่อง
(ประพันธ์ เกียรติเผ่า .
เอกสารประกอบการบรรยาย) จริยธรรมในการทํางานเช่นนี้ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจตะวันตก และการที่
เศรษฐศาสตร์แบบตะวันตกไม่สนใจพิจารณาปัญหาทางจริยธรรมก็อาจมองได้ในแง่หนึ่งว่า ในสังคมตะวันตกนัน้
ระบบจริยธรรมมันเข้ารูปและคงตัว แทบจะเรียกได้ว่าเป็ นตัวคงทีอ่ ยู่แล้ว (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต).
2531: 17) ซึง่ การนําหลักวิชาเศรษฐศาสตร์แบบตะวันตกมาใช้ในสังคมทีส่ มาชิกในสังคมขาดจริยธร รมหรือมี
จริยธรรมทีแ่ ตกต่างจากนี้ เช่นในสังคมไทย จึงดูเสมือนว่าเศรษฐศาสตร์แบบตะวันตกได้ละเลยเรื่องทีส่ าํ คัญของ
ระบบเศรษฐกิจไป หรือไม่ได้มกี ารนําเรื่องจริยธรรมของคนเข้ามาร่วมวิเคราะห์ดว้ ย จากทีม่ าของเศรษฐศาสตร์
เกี่ยวกับจริยธรรมของคนทีน่ บั ว่ามีความสําคัญต่อการดําเนินการทางเศรษฐกิจ ดังนัน้ ใน การศึกษาเรื่องทีเ่ กี่ยวกับ
เศรษฐกิจของมนุษย์ในบริบททีแ่ ตกต่างจากประเทศตะวันตก โดยเฉพาะทีม่ คี วามแตกต่างในจริยธรรมของคนแล้ว
นัน้ ไม่ควรมองข้ามตัวแปรทีเ่ กี่ยวกับ “จริยธรรม” และควรนําเข้ามาร่วมวิเคราะห์ดว้ ย
3) การวิเคราะห์ปจั จัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธตามหลักเศรษฐ
ศาสตร์แนวพุทธ
การบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ มีเ ป้ าหมาย ไม่ใช่เพือ่ การมีทรัพย์จาํ นวนมากมายมหาศาล
หากแต่มงุ่ ให้บคุ คลมีความสุขจากทรัพย์ ซึง่ สอดคล้องกับเป้ าหมายของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ซึง่ การทีจ่ ะบรรลุ
เป้ าหมายได้นนั้ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธได้ให้หลักการ ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตามหลัก ทางสายกลางอันเป็ น
ทางแห่งปัญญา ทีเ่ กื้อกูลต่อการแสวงหาและการสัง่ สมทีเ่ ป็ นไปอย่างมีความสุข การแสวงหาทีไ่ ม่เบียดเบียนกัน
หากวิเคราะห์ปจั จัยตามแนวทางทีน่ าํ ไปสู่เป้ าหมายของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนัน้ ปัญญาจึงเป็ นสิง่ สําคัญทีส่ ุดใน
การนําไปสู่เป้ าหมาย ดังนัน้ กระบวนการเสริมสร้างปัญญาจึงนับว่าสําคัญยิ่ งกว่า ซึง่ ก็คือการปฏิบตั ติ ามมรรคมี
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องค์ 8 ซึง่ ถือว่าเป็ นแนวปฏิบตั ขิ อง เป็ นทางสายกลางเป็ นมัชฌิมาปฏิปทา และเป็ นวิถชี วี ติ ของชาวพุทธ (วศิน
อินทสระ. 2555: 40) โดยรายละเอียดของกระบวนการเสริมสร้างปัญญาตามมรรคมีองค์ 8 จะเริ่มที่ สมั มาทิฏฐิ
หรือความเห็นชอบ โดยมีปจั จัย 2 ประการทีจ่ ะช่วยให้คน เกิดสัมมาทิฐิ คือ ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ การ
เสริมสร้าง สัมมาทิ ฏฐิดว้ ยปัจจัยปรโตโฆสะนัน้ คือ วิธกี ารทีเ่ ริ่มต้นด้วยศรัทธาและอาศัยศรัทธาเป็ นสําคัญ เมือ่
นํามาใช้ในระบบการศึกษาอบรมจึงพิจารณาทีจ่ ะให้ได้รบั คําแนะนํา ชักจูง สัง่ สอน อบร มทีไ่ ด้ผลดีทส่ี ุด คือ ต้องมี
ผูส้ งั ่ สอนอบรมทีเ่ พียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ มีความสามารถ และใช้วธิ กี ารทีไ่ ด้ผล ดังนัน้ จึงจํากัดให้ได้ปรโตโฆ
สะทีม่ งุ่ หมายด้วยหลักทีเ่ รียกว่า “กัลยาณมิตตตา ” คือความมีกลั ยาณมิตร ส่วนโยนิโสมนสิการ ถือว่าเป็ นแกน
หลักหรือองค์ประกอบหลักของการพัฒนาปัญญา ซึง่ ต้องพิจารณาว่าควรใช้ความคิดให้ถกู ต้องอย่างไร และเมือ่ นํา
ทัง้ สองปัจจัยนี้มาประกอบกัน จึงนับได้ว่า ปรโตโฆสะ (ทีด่ ี) หรือกัลยาณมิตตตา เป็ นองค์ประกอบภายนอก และ
โยนิโสมนสิการเป็ นองค์ประกอบภายใน
สําหรับ ปัจจัยภายใน ทีส่ าํ คัญนัน้ คือความรูค้ ิด ได้แก่ การรูจ้ กั คิดตริตรอง รูจ้ กั พิจารณา
ใคร่ครวญด้วยตัวเอง ในสิง่ ต่าง ๆ เพือ่ ให้เข้าใจต่อปรากฏการณ์หรือสภาวะนัน้ ตามความเป็ นจริง ซึง่ เป็ นลักษณะ
การคิดตามหลักพุทธศาสนาที่ เรียกว่า “โยนิโสมนสิการ ” ถ้าคิดไม่เป็ นก็ไม่สามารถจะนําเอาสิง่ ทีไ่ ด้จากปัจจัย
ภายนอกไปใช้ประโยชน์ได้ โดยปัจจัยทัง้ ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการย่อมสนับสนุนซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
สําหรับคนสามัญทัว่ ไปซึง่ มีปญั ญาไม่แก่กล้า ย่อมอาศัยการแนะนําชักจูงจากผูอ้ ่นื และคล้อยตามไปตามคําแนะนํา
ชักจูงทีฉ่ ลาดได้งา่ ย แต่กต็ อ้ งฝึ กหัดให้สามารถใช้ความคิดอย่างถูกต้องด้วยตนเองได้ดว้ ยจึงจะก้าวหน้าไปถึงทีส่ ุด
ได้ ในขณะทีค่ นทีม่ ปี ญั ญาแก่กล้าย่อมรูจ้ กั ใช้โยนิโสมนสิการได้ดกี ว่า แต่กต็ อ้ งอาศัยคําแนะนําทีถ่ กู ต้องเป็ น
เครื่องนําทางในเบื้องต้น และเป็ นเครื่องช่วยส่งเสริมให้กา้ วหน้าไปได้รวดเร็วยิง่ ขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่านอกจาก
ความสามารถในใช้ความคิดได้อย่างถูกต้องหรือความรู ค้ ิดของบุคคล ทีเ่ ป็ นลักษณะทางจิตด้านปัญญาของบุคคล
แล้ว ยังมี องค์ประกอบภายนอกโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทางสังคม ทัง้ คน สถาบัน รวมทัง้ สือ่ ต่างๆ ก็มีส่วน
สนับสนุ นหรือขัดขวางการใช้ความคิดได้อย่างถูกต้องจนเกิดมีความคิดความเห็นทีถ่ กู ต้องในการดําเนินชีวติ ทาง
เศรษฐกิจ อัน เป็ นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเองจนเกิดมีปญั ญา นําไปสู่การบรรลุเป้ าหมายได้ สําหรับความเห็นที่
ถูกต้องในการดําเนินชีวติ สําหรับคนไทยนัน้ คือ มีความพออยู่ พอกิน สั นโดษ มักน้อย ใช้ชวี ติ สมถะ (วศิน
อินทสระ. 2555: 15) และถือได้ว่า เป็ นหนทางทีถ่ กู ต้องในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ทจ่ี ะ
นําไปสู่เป้ าหมายได้
นอกจาก ความรูค้ ิดอันเป็ นจุดเริ่มต้นทีน่ าํ ไปสู่ การดําเนินชีวติ ทางเศรษฐกิจทีถ่ กู ต้องแล้ว
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธยังให้ความสําคัญกับการ ทําความเข้าใจมนุษย์ตามธรรมชาติทเ่ี ป็ นจริง ที่ไม่ใช่ เป็ นการตัง้ ข้อ
สมมติ เกี่ยวกับมนุษย์ข้นึ มาเพือ่ วิเคราะห์ (เช่นทีเ่ ศรษฐศาสตร์ตะวันตกสมมติให้มนุษย์มเี หตุผลอย่างสมบูรณ์
เหมือนกันหมด) ดังนัน้ ในเบื้องต้นจึงต้องมีความเข้าใจมนุษย์ตามธรรมชาติ เสียก่อน โดยมุง่ ไปที่ ความต้องการของ
มนุษย์ เพราะกิจกรรมใดๆ ทางเศรษฐกิจล้วนเป็ นไปเพือ่ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และอีกปัจจัยหนึ่งที่
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ไม่ได้ละเลย คือ จริยธรรมของบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการดําเนิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือ
จริยธรรมในทางเศรษฐกิจ เช่น ค วามขยัน ซือ่ สัตย์ รักในงาน และความอดทน เป็ นต้น สําหรับในสังคมที่ สมาชิก
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ยังไม่มี มาจรฐานทางจริยธรรมหรือมีไม่ เท่าเทียมกันเช่นในสังคมไทย แล้วนัน้ จริยธรรมในทางเศรษฐกิจของคน ก็
ยัง คงเป็ นปัจจัยมีม่ คี วาม สําคัญ อยู่ และอีกปัจจัยทีส่ าํ คัญตามแนวคิด เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ คือ อิทธิพลจาก
สภาพแวดล้อมที่ เป็ นปัจจัยภายนอก เพราะ นอกจากจะมีผลต่อการขัดเกลาให้บคุ คลเกิดมี สัมมาทิฐิ แล้ว ตาม
แนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธที่ไม่ได้แยกกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกจากชีวติ ด้านอื่นๆ ดังนัน้ การดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจตามแนวพุทธนี้จงึ ไม่สามารถหลีกเลีย่ งผลกระ ทบจากชีวติ ด้านอื่นๆ ทีป่ จั จัยแวดล้อมได้ ดังนัน้ การ
กําหนดตัวแปรทีเ่ ป็ นปัจจัย ตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ เพือ่ นําเข้ามาอธิบาย ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ จึง มีปจั จัย 2 ลักษณะ ได้แก่ ปัจจัยภายนอก ทีเ่ ป็ นสภาพแวดล้อม
รอบตัวบุคคล และสือ่ ต่างๆ และปัจจัยภายในทีเ่ ป็ นลักษณะทางจิตของบุคคล ทีป่ ระกอบไปด้วย ลักษณะ ความ
ต้องการ ความรูค้ ิด จริยธรรมในเชิงเศรษฐกิจ ตามภาพประกอบ 3

ปัจจัยภายนอก

สภาพแวดล ้อม
รอบๆ ตัวบุคคล
ความคิดทีถ่ กู ต้อง
(ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ)

ความรูค้ ดิ
ปัจจัยภายใน
(ลักษณะทางจิต)

ลักษณะความ
ต้องการ

กิจกรรททางเศรษฐกิจตามทางสายกลาง
(การผลิต การบริโภค การแจกจ่าย)

จริยธรรมในทาง
เศรษฐกิจ

การบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
(การทรัพย์ การรักษาทรัพย์ การใช้จ่ายทรัพย์)

ผลลัพธ์ของการ
บริหารทรัพย์
(ความสุขจากทรัพย์)

ภาพประกอบ 3 ปัจจัยที่กาํ หนดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
ทีม่ า: จากการประมวลเอกสารของผูว้ จิ ยั
2.2.3 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากการกําหนดปัจจัยทีส่ ่ งผลต่อการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
ทีอ่ าศัยฐานคิดของ
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธแล้ว มีในบางมุมของการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธทีเ่ ศรษฐศาสตร์แนวพุทธไม่ได้อธิบายไว้
ซึง่ เป็ นไปตามเป้ าหมายของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธทีม่ งุ่ เน้นการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีใ่ ช้หลักพุทธธรรม ที่
อธิบายถึงปัจจัยทีม่ าจากการทําความเข้าใจธรรมชาติทแ่ี ท้จริงของมนุษย์ และแนวทางปฏิบตั โิ ดยยึดทางสายกลาง
เป็ นแนวทางทีก่ ล่าวถึงปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องจากภายในตัวบุคคลเฉพาะศักยภาพในการคิด และปัจจัยจากภายน อกทีม่ า
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จากสิง่ แวดล้อมทางสังคม แต่ ไม่ได้กล่าวถึงปัจจัยอื่นทีม่ คี วามสําคัญต่อความสําเร็จขอพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่
เกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ความรูเ้ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์
1) ความเป็ นมา แนวคิด และลักษณะที่สาํ คัญ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ น หลักปรัชญาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ทรงมีพระราช
ดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวติ แก่พสกนิกรชาวไทย โดยมีพระราชดํารัสแก่ชาวไทยนับตัง้ แต่ปี พ .ศ. 2517 เป็ น
ต้นมา เป็ นปรัชญาทีช่ ้ ถี งึ แนวการดํารงอยู่และปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทัง้ ในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดาํ เนินไปในทางสายกลาง ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่
และปฏิบตั ติ นในทางทีค่ วรจะเป็ นโดยมีพ้นื ฐานมาจากวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลา และเป็ นการมองโลกเชิงระบบทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา มุง่ เน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ
เพือ่ ความมันคงและความยั
่
ง่ ยืนของการพัฒนา
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็ นทีจ่ ะต้องมี
ระบบภูมคิ ุม้ กัน ในตัวทีด่ พี อสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลง ทัง้ ภายนอกและภายใน
ทัง้ นี้จะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวั งอย่างยิง่ ในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผน และการดํา เนินการทุกขัน้ ตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นักทฤษฏีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มสี าํ นึกในคุณธรรม ความซือ่ สัตย์ สุจริต และให้มคี วามรอบ
รูท้ เ่ี หมาะสมดําเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพือ่ ให้สมดุลและพร้อมต่อ
การรองรับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทัง้ ด้านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็ นอย่างดี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550: 6-9)
โดยแก่นแท้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ก็คือหลักของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธใน
ภาคปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมกับคนไทยนัน่ เอง เพรา ะได้ยดึ หลักการปฏิบตั ติ ามทางสายกลางเช่น เดียวกัน และเป็ น
เศรษฐศาสตร์ทอ่ี ธิบายให้เข้าใจได้งา่ ยต่อประชาชนและชาวบ้านทัว่ ไป ซึง่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้มแี นวทาง
ปฏิบตั เิ พือ่ ทําให้เกิดความพอเพียงในการดําเนินชีวติ ของบุคคลกําหนดไว้อย่างชัดเจน สามารถนํามาประยุกต์กบั
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของการวิจยั นี้ได้ และทีส่ าํ คัญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวคิดทีม่ ี
องค์ประกอบอย่างสมบูรณ์ทจ่ี ะสามารถใช้เป็ นพื้นฐานในการพัฒนากรอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ได้ (Foundation
for Economic Theory Framework) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2546:
35)
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาทีช่ ้ แี นะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบตั ติ นในทางทีค่ วร
จะเป็ นตามแนวคิดทางสายกลาง
โดยมีพ้นื ฐานมาจากวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของสังคมไทยและมีแนวทางปฏิบตั แิ ละ
ตัวอย่างการนําไปประยุกต์ใช้ทเ่ี กิดขึ้นจริง จากการดําเนินโครงกาตามแนวพระราชดําริเพือ่ หาแนวทางทีส่ อดคล้อง
กับสถานการณ์ทงั้ ภายในและภายนอกประเทศทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลา และสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับทัง้ ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน และระดั บรัฐ โดยใช้ได้ตลอดเวลาทัง้ อดีต ปัจจุบนั และอนาคต เพราะเป็ นปรัชญาที่มองโลกเชิงระบบทีม่ ี
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ลักษณะพลวัตร (Dynamic) คือมองว่าสถานการณ์โลกนัน้ มีความเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากความ
เชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ (Gobalization) นอกจากนี้แล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยัง
ถือว่าเป็ นการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ทีส่ าํ คัญลักษณะหนึ่งทีเ่ กิดขึ้นจากการพิจารณาและ
วิเคราะห์สถานการณ์และความเปลีย่ นแปลง ตลอดจนนโยบาย แนวทาง และวิธกี ารทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาและ
ผลทีเ่ กิดขึ้นตลอดช่วงเวลาทีผ่ ่านมา ซึง่ รวมถึงการทีช่ มุ ชนและประเทศต่างๆ มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นภายใต้
กระแสโลกาภิวฒั น์และการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี วัฒนธรรม และค่านิยมทางสังคม (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2546 : 36-44)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีลกั ษณะที่สาํ คัญ คือประกอบด้วย 3 คุณลักษณะและ 2 เงือ่ นไข
โดยคุณลักษณะของความพอเพียง ทัง้ 3 ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมคิ ุม้ กันในตัวทีด่ ี ซึง่
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ต่อความจําเป็ นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม สิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิน่ ทีไ่ ม่มากเกินไปและไม่นอ้ ยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ่นื ใน
มิตติ ่างๆ ของการกระทํา เช่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทัง้ การผลิตและการบริโภค ทีอ่ ยู่ในระดับพอประมาณ เพือ่
นําไปสู่ความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลีย่ นแปลง ส่วนความมีเหตุผล จะหมายถึงการตัดสินใจ
ดําเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมทีด่ ี
งาม คิดถึงปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่ โดยคิดถึงผลทีจ่ ะตามมาจากการกระทํานัน้ อย่างรอบคอบ ในขณะทีก่ ารมี
ภูมคิ ุม้ กันในตัวทีด่ นี นั้ จะเป็ น การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลีย่ นแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม เพือ่ ให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที
ซึง่ ในการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ตามลักษณะดังกล่าว
ได้นนั้ ต้องอยู่บนเงือ่ นไขพื้นฐานที่สาํ คัญ 2 อย่าง คือ ความรู ้ และคุณธรรม โดยในการวางแผนและดําเนิน การ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทุกขัน้ ตอนเพือ่ ให้อยู่ในระดับพอเพียงได้นนั้ ต้องอาศัยความรอบรู ้ รอบคอบ และ
ระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ ดังนี้
(1) ความรอบรู ้ คือ มีความรู ้ เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ อย่างรอบคอบ โดยครอบคลุม
เนื้อหาของเรื่องต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ ใช้เป็ นพื้นฐานสําหรับการนําไปใช้ในโอกาสและเวลาต่างๆ
(2) ความรอบอบ คือ ความสามารถทีจ่ ะนําความรูแ้ ละหลักวิชาต่างๆ เหล่านัน้
มา
พิจารณาให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ประกอบการวางแผน ก่อนทีจ่ ะนําไปวางแผนประกอบการทุกขัน้ ตอน
(3) ความระมัดระวัง คือ ความมีสติในการนําแผนปฏิบตั ทิ ต่ี งั้ อยู่บนหลักวิชาต่างๆ
เหล่านัน้ ไปใช้ในทางปฏิบตั ิ เพราะในความเป็ นจริงแล้ว สถานการณ์เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ดังนัน้ ก ารนําความรู ้
และความรอบคอบมาใช้ จึงต้องใช้ความระมัดระวัง ให้รูเ้ ท่าทันเหตุการณ์ทเ่ี ปลีย่ นไปด้วย
ส่วนเงือ่ นไขคุณธรรม ทีต่ อ้ งมีทงั้ คุณธรรมทีเ่ กิดจากการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ และคุณธรรม
ด้านการกระทําทีเ่ ป็ นเงือ่ นไขในการดําเนินชีวติ ได้แก่
(1) ด้านจิตใจหรือปัญญา โดยเน้นความรูค้ ู่คุณธรรม กล่าวคือ ตระหนักในคุณธรรม มี
ความซือ่ สัตย์สุจริต ไม่โลภ รูจ้ กั แบ่งปัน และมีความรอบรูท้ เ่ี หมาะสม
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(2) ด้านการกระทํา หรือแนวทางการดําเนินชีวติ โดยเน้นความอดทน ความเพียร สติ
ปัญญา และความรอบคอบ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550: 13-16)
2) การประยุกต์ใช้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เนื่องจาก การวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาพฤติกรรมในระดับบุคคลตามแนวทางพฤติกรรมศาสตร์
ภายใต้กรอบปัจจัยภายในปัจจัยภายนอก ทีศ่ ึกษาในประชากรกลุม่ เป้ าหมายทีเ่ ป็ นเกษตรกร ซึง่ มีวถิ ชี วี ติ ทีอ่ ยู่อาศัย
กันเป็ นชุมชน มีการรวมกลุม่ และการเกื้อกูลกันมาจากอดีต จึงสอดคล้องกับเป้ าหมายในเบื้องแรกของหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับ การประยุกต์ใช้ ในระดับบุคคลและครอบครัว ที่เริ่มต้นจากการเสริมสร้างคนให้มกี าร
เรียนรูว้ ชิ าการและทักษะต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ น เพือ่ ให้สามารถรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ จนเป็ นผูท้ ม่ี คี วาม
รอบรู ้ พร้อมทัง้ เสริมสร้างคุณธรรมจนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และ
อยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างสมดุล เพือ่ จะได้ละเว้นการประพฤติมชิ อบ ไม่ตระหนี่ เป็ นผูใ้ ห้ เกื้อกูล แบ่งปัน มีสติยงั้
คิดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนทีจ่ ะตัดสินใจหรือกระทําการใดๆ จนกระทัง่ เกิดเป็ นภูมคิ ุม้ กันทีด่ ใี นการดํารงชีวติ
โดยสามารถคิดและกระทําบนพื้นฐานของความมีเหตุผล พอเหมาะพอประมา ณกับสถานภาพ บทบาท และหน้าที่
ของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์ แล้วเพียรฝึ กปฏิบตั เิ ช่นนี้จนสามารถทําตนให้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนเองได้และเป็ น
ทีพ่ ง่ึ ของผูอ้ ่นื ได้ในทีส่ ุด สําหรับเกษตรกรนัน้ ให้มกี ารประยุกต์ใช้ความรู ้ ภูมปิ ญั ญา และทรัพยากรด้านต่างๆ ทีม่ ี
อยู่อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของคุณธรรม ความซือ่ สัตย์สุจริต ขยันหมันเพี
่ ยร เอื้อเฟื้ อแบ่งปัน และใช้สติปญั ญา
ในการตัดสินใจและการดําเนินชีวติ นอกจากนี้ยงั เน้นให้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายใน
ชุมชน โดยมีแนวทางการปฏิบตั ติ นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับบุคคลและครอบครัว ซึง่ สอดคล้องกับ
กลุม่ ประชากรเป้ าหมายของการวิจยั นี้ ถือว่าเป็ นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานทีเ่ น้นความพอเพียงในระดับบุคคล
และครอบครัว คือให้สมาชิกในครอบครัวมีพอกิน มีอาหาร สามารถสนองความต้องการพื้นฐานหรือปัจจัย 4 ของ
ครอบครัวได้ มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ใช้สติปญั ญาในการดํารงชีวติ ไม่ประมาท รูจ้ กั การแบ่งปัน พึงตนเองและช่วยเหลือ
กันในครอบ ครัวได้ โดยมีแนวทางการปฏิบตั ติ น ดังนี้ (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง. ม.ป.ป.: 2)
(1) ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟื อย ในการดํารงชีพ
(2) ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลน
ในการดํารงชีพก็ตาม
(3) ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในการค้าขาย ประกอบอาชีพแบบต่อสูก้ นั
อย่างรุนแรง
(4) ไม่หยุดนิ่งทีจ่ ะใฝ่ หาความรูอ้ ย่างสมํา่ เสมอ ให้เกิดมีรายได้เพิม่ พูนขึ้นจนถึงขัน้ พอเพียง
เป็ นเป้ าหมายสําคัญ
(5) ปฏิบตั ติ นตามแนวทางทีด่ ี ลดละสิง่ ชัว่ ทัง้ หมด
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3) การวิเคราะห์ปจั จัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เมือ่ วิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีน่ าํ มาประยุกต์ใช้ในระดับบุคคลแล้วนัน้
จะมุง่ เน้นความสําคัญทีป่ จั จัยภายในหรือลักษณะทางจิต ทีเ่ ป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมตามหลักความพอเพียงนัน้ ที่
ให้เป็ นไปตามหลักทางสายกลางในพุทธศาสนาเช่นเดียวกับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
เพือ่ ให้ดาํ เนินชีวติ ได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานะของตน ตัง้ อยู่บนความมีเหตุผล มีความพอดีพอประมาณ อันเป็ นพฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนา
ของสังคม ซึง่ นอกจากการต้องดําเนินตามทางสายกลางแล้ว ต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรอบรูใ้ นเรื่องนัน้ ๆ และพร้อมด้วย
ความมีคุณธรรมและการรูจ้ กั ควบคุมตนเอง
ดังนัน้ การดําเนินชีวติ ให้ตงั้ อยู่บนความพอดีพอประมาณได้นนั้
บุคคลอาศัยทัง้ ความรู แ้ ละคุณธรรม โดยความรูท้ ว่ี ่านัน้ ต้องเป็ น ความรอบรูเ้ กี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน รวมทัง้ ความรอบคอบทีจ่ ะนําความรูเ้ หล่านัน้ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน มีความระมัดระวังในขัน้
ปฏิบตั ิ ส่วนคุณธรรมนัน้ ให้รวมถึงความตระหนักในคุณธรรม ความซือ่ สัตย์สุจริต ความอดทน มีความเพียร
และใช้สติปญั ญาในการดําเนินชีวติ นอกจากนี้ยงั เน้นให้การอยู่ร่วมกัน ทีต่ อ้ งมีการช่วยเหลือเกื้อกูลและพึง่ พากัน
ภายในชุมชน และจากลักษณะของการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธจึงถือได้ว่ามีความเป็ นพฤติกรรมพอเพียงเช่นกัน
ดังนัน้ การบริหารทรัพย์ดว้ ยความพอเพียงตามหลักสายกลางจึง ต้องกํากับด้วยลักษณะทางจิตทีเ่ ป็ นปัจจัยภายใน
ของของบุคคลทัง้ ความรูแ้ ละคุณธรรมเป็ นสําคัญ นอกจากปัจจัยภายในแล้วสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว โดยเฉพาะ
บทบาทของคนในสังคม ตามการอธิบายของหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงก็ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
ตามแนวพุทธด้วย ซึง่ ตัวแปรในการอธิบายพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง นอกจากตัวแปรปัจจัยภายนอกทีเ่ กี่ยวกับสภาพแวดล้อมและเงือ่ นไขคุณธรรม ซึง่ สอดคล้องกับ
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธแล้ว ยังมีตวั แปรเพิม่ เติมเข้ามานอกจากแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเพือ่ อธิบายพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธได้อย่างลึกซึ้ง ได้แก่ ความ รอบรูเ้ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์ซง่ึ เป็ นปัจจัย
ภายในทีเ่ ป็ นลักษณะทางจิตของบุคคล ดัง ภาพประกอบ 4
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ปัจจัยภายนอก

ทางสายกลาง

สภาพแวดล ้อม

คุณธรรม

ปัจจัยภายใน
(ลักษณะทางจิต)

ความรอบรู ้

ความพอเพียงในการดาเนิ นชีวติ
(ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
มีระบบภูมิคุม้ กันที่ด)ี

การบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
(ความพอเพียงในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ)

ผลลัพธ์ของการ
บริหารทรัพย์
(ความสุขจากทรัพย์)

ภาพประกอบ 4 ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทีม่ า: จากการประมวลเอกสารของผูว้ จิ ยั
จากแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ทีผ่ ูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ ใช้
เพือ่ เป็ นฐานในการกําหนดและสร้างตัวแปรทีเ่ ป็ นปัจจัยกําหนดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ตามแนวพุทธ ซึง่ ตาม
แนวคิดดังกล่าวสามารถกําหนดตัวแปรทีป่ ระกอบไปด้วยปัจ จัยภายในบุคคลทีเ่ ป็ นตัวแปรทางจิต ได้แก่ ความรู ้
คิด ลักษณะความต้องการ จริยธรรมในทางเศรษฐกิจ และความรอบรูใ้ นการบริหารทรัพย์ ส่วนปัจจัยภายนอกนัน้
เป็ นสภาพแวดล้อมทีม่ ผี ลการบริหารทรัพย์ ได้แก่ อิทธิพลของบุคคล กลุม่ บุคคลรอบๆตัว และสือ่ ต่างๆ ทีม่ ผี ล
ต่อการสร้างความคิดทีถ่ กู ต้องของบุคคลทีน่ าํ ไปสู่การกระทําการบริหารทรัพย์ ทีท่ งั้ แนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงไม่ได้วเิ คราะห์กจิ กรรมทางเศรษฐกิจออกจากชีวติ ด้านอื่นๆ ทีต่ อ้ งเชื่อมโยงกับ
ปัจจัยแวดล้อมอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ โดยเฉพาะ ในปัจจุบนั นี้อทิ ธิพลจากสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะสือ่ นัน้ ได้แผ่
ขยายเข้ามาในชีวติ ประจําวันของบุคคลอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
ด้วยการพัฒนาทัง้ เทคโนโลยีและเนื้อหาทีเ่ อื้อให้
บุคคลเข้าถึงได้งา่ ย ซึง่ สอดคล้องกับแ นวคิดของนักจิตวิยาสังคมทีม่ องว่าในฐานะทีม่ นุษย์เป็ นสัตว์สงั คมนอกจาก
อิทธิพลจากลักษณะภายในตัวบุคคลแล้ว ย่อมได้รบั อิทธิพลทางสังคมโดยเฉพาะจากบุคคลอื่นๆ และสือ่ ต่างๆ
2.3 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับ ตัวแปร
2.3.1 แนวคิดเกีย่ วกับตัวแปรที่เป็ น ปัจจัยภายใน
จากตัวแปรทางลักษณะจิตซึง่ เป็ นปัจจัยภายในที่กาํ หนดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธ ซึง่ ผูว้ จิ ยั กําหนดขึ้นตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
ลักษณะความต้องการ ความรูค้ ิด จริยธรรมในทางเศรษฐกิจ และความรอบรูใ้ นการบริหารทรัพย์ จะเห็นได้ว่า
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ปัจจัยภายในบุคคลดังกล่าวล้วนเกี่ยวกับจิตใจ (Mind) โดยมีทงั้ ทีเ่ ป็ นแก่แท้ของจิตหรือจิตวิญญาณ (spiritual)
และทีเ่ ป็ นอาการแสดงของจิตหรือปัจจัยทางจิต (Mental) ซึง่ มีแนวคิดและการวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
1) แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการและลักษณะความต้องการ
ความต้องการของมนุษย์มที งั้ ความต้องการทางกายและความต้องการทางจิตใจ
แต่
สําหรับการวิจยั นี้สนใจศึกษาความต้องการทางจิตใจทีส่ ่งผลต่อการบริหารทรัพย์ ถึงแม้จะมีความต้องการจําเป็ น
ทางด้านร่างกายเป็ นพื้นฐานแต่กย็ งั มีความสําคัญน้อยกว่า ทัง้ นี้เนื่องจากการดําเนินชีวติ ของคนในปัจจุบนั ได้รบั
อิทธิพลจากสังคมทีน่ อยมการบริโภคเป็ นสําคัญ ดังนัน้ ความต้องการของคนจึงมุง่ ไปในทางทีเ่ กินความต้องการ
จําเป็ นทางร่างกาย ซึง่ ตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธทีไ่ ด้อธิบายลักษณะพื้นฐานโดยธรรมชาติของมนุษย์ไว้ว่า
มนุษย์ทกุ คนจะดําเนินชีวติ ตามความอยากหรือความต้องการ ทีแ่ สดงออกทางการกระทําพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ของเขา โดยเฉพาะผูท้ ย่ี งั ไม่มปี ญั ญาแกร่งกล้าพอทีจ่ ะรูจ้ กั คิดแยกแยะว่าความต้องการแบบใดทีจ่ ะนํามาซึง่ คุณภาพ
ชีวติ ได้ ก็จะให้ความอยากหรือความต้องการนัน้ ชี้นาํ การกระทําโดยไม่มกี ารยับยัง้ ชัง่ ใจ ในทางจิตวิทยาความ
ต้องการเป็ นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในกระบวนการของแรงจูงใจ ทีเ่ ป็ นตัวผลักดันให้เกิดพฤติกรรม เช่น คนเราเมือ่
เกิดความต้องการก็จะถูกกระตุน้ ให้แสดงพฤติ กรรมบางอย่างเพือ่ ไปสู่เป้ าหมาย
ซึง่ ความต้องการนี้มผี ูใ้ ห้
ความหมายและแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องสําคัญๆ ดังนี้
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2554 ให้ความหมายของคําว่า ต้องการ
หมายถึง อยากได้ ใคร่ได้ ประสงค์ (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา. 2554: ออนไลน์)
เฮนรี่ เอ เมอร์เรย์ (Henry A. Murray. 2007: 124) เชื่อว่าการกระทําของมนุษย์ส่วนมี
แรงจูงใจส่วนใหญ่มาจากความต้องการ เมอร์เรย์สนั นิษฐานว่าสภาพธรรมชาติของมนุษย์มคี วามไม่สมดุล จึงเป็ น
เหตุผลที่ทาํ ให้คนเรามีความต้องการเพือ่ ตอบสนองความขาดแคลนบางอย่าง ซึง่ เขาได้แบ่งความต้องการออกเป็ น 2
ประเภท คือ ความต้องการทางกายหรือความต้องการในขัน้ พื้นฐาน (Primary Needs) ได้แก่ ความต้องการอาหาร
อากาศ ความต้องการทางเพศ เป็ นต้น และความต้องการทางจิตใจหรือความต้องการขัน้ ทุตยิ ภูมิ (Secondary
Needs) ได้แก่ความต้องการความสําเร็จ ความต้องการการยอมรับ ความต้องการอิสระ ความต้องการเป็ นผูน้ าํ
เป็ นต้น
1) ความต้องการทางกาย คือ ความต้องการอาหาร อากาศ นํา้ อุณหภูมทิ พ่ี อเหมาะ
แก่ร่างกาย การขับถ่าย การเคลือ่ นที่ การพักผ่อน การผสมพันธุ ์ และการปราศจากความเจ็บป่ วย เมือ่ ร่างกายได้รบี
การตอบสนองความต้องการเหล่านี้อย่างเพียงพอแล้ว ก็จะอยู่ในสภาพสมดุลไม่ด้ นิ รน แต่ถา้ ตราบใดทีร่ ่างกายยัง
พร่องในสิง่ ทีต่ อ้ งการก็จะเกิดแรงขับทางกาย (Physiological drive) ผลักดันให้สง่ิ มีชวี ติ มีพฤติกรรมเพือ่
ตอบสนองความต้องการของร่างกาย
2) ความต้องการทางจิต หากสังเกตจากพฤติกรรมของมนุษย์แล้ว จะสังเกตเห็นได้
ว่ามนุษย์ไม่ได้ด้ นิ รนเพือ่ แสวงหาสิง่ ทีต่ อ้ งการทางร่างกายเท่านัน้ แต่พบว่ามีบางพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาให้เห็นว่า
เป็ นการแสวงหาความต้องการอย่างอื่นอีก เช่น พฤติกรรมการมุง่ ทํางานอย่างหนักเพือ่ ให้ได้เงินจํานวนมากทีเ่ กิน
กว่าความจําเป็ นต่อความต้องการทางร่างกาย นักจิตวิทยาหลายคนจึงเสนอว่า ภายในร่างกายของมนุษย์ยงั มีความ
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ต้องการอีกประเภทหนึ่งทีค่ อยผลักดันพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวนัน้ คือความต้องการทา งจิต ความต้องการ
ทางจิต มี 3 อย่างหลักๆ คือ
(1) ความต้องการทางอํานาจ (Power need) เป็ นความต้องการทีจ่ ะมีอทิ ธิพล
เหนือคนอื่น
(2) ความต้องการเป็ นทีช่ อบพอ (Affiliation need) เป็ นความต้องการทีจ่ ะอยู่
กับคนอื่น มีมติ รสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูอ้ ่นื
(3) ความต้องการความสําเร็จ (Achievement need) เป็ นความต้องการทีจ่ ะทํา
ให้สาํ เร็จ พยายามทําให้ได้ตามเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้ ความต้องการความสําเร็จนี้ เป็ นความต้องการทีส่ าํ คัญทีส่ ุด
ในการสร้างความก้าวหน้าในกับบุคคลและสังคม (สิรอิ ร วิชชาวุธ. 2555: 225-226)
สุชพี ปุญญานุภาพ (2535: 92) ได้กล่าวถึงความต้องการตามสาเหตุของการบริโภค
ปัจจัย 4 ไว้ในพระไตรปิ ฎกฉบับสาหรับประชาชน ว่าสาเหตุในการบริโภคปัจจัย มี 2 ประการ คือ ความต้องการ
ทางกายหรือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ และความต้องการทางใจ ซึง่ ความต้องการทางใจนัน้ มี 2 ประเภท คือ
ความต้องการทางตัณหา (ความอยาก) และความต้องการจากฉันทะ (ความชอบในสิง่ ดี)
อับราฮัม มาสโลว์ (Abrahum Maslow. 1987: 65) ได้ศึกษาความต้องการของมนุษย์
และได้ตงั้ ทฤษฎีความต้องการตามลําดับขึ้นเพือ่ อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ ซึง่ เป็ นทฤษฎีทร่ี ูจ้ กั กันมากทีส่ ุด มาส
โลว์ เชื่อว่าความต้องการของมนุษย์ไม่มวี นั สิ้นสุด ความต้องการ จะหมุนเวียนเป็ นวัฏจักร ตามทฤษฎีน้ ีจงึ สรุปว่า
มนุษย์มคี วามต้องการ 5 ระดับ ทีเ่ รียงลําดับจากความต้องการขัน้ ตํา่ ไปขัน้ สูง และ การทีจ่ ะก้าวขัน้ ความต้องการที่
สูงกว่านัน้ บุคคลจะต้องรูส้ กึ ว่าความต้องการในขัน้ ต้นนัน้ ว่ามีความเพียงพอเสียก่อนจึงจะก้าวไปสู่ความต้องการใน
ขัน้ ต่อไปได้ ซึง่ ความต้องการทัง้ 5 ขัน้ เรียงจากขัน้ ตํา่ ไปยังขัน้ สูงสุด มีดงั นี้ (สิรอิ ร วิชชาวธ. 2555: 253)
1) ความต้องการด้านสรีระ (Physiological needs) เป็ นความต้องการเพือ่
ตอบสนองความหิวกระหาย ความต้องการนี้เป็ นการสนองตอบความต้องการแรงขับทางกาย เพือ่ ความอยู่รอดของ
ชีวติ เช่น ความต้องการอากาศ นํา้ อาหาร ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ เป็ นต้น
2) ความต้องการความมันคงปลอดภั
่
ย (Safety needs) เป็ นความต้องการเป็ นอยู่
อย่างมันคงและปลอดภั
่
ยจากการถูกทําร้ายร่างกายหรือถูกขโมยทรัพย์สนิ มีทย่ี ดึ เหนี่ยวทางใจ ปราศจากความกลัว
การสูญเสียและอันตรายทัง้ ปวง หรือความมันคงในการทํ
่
างาน และการมีชวี ติ อยู่อย่างมันคงในสั
่
งคม เช่น ทีอ่ ยู่
อาศัยทีม่ นคง
ั ่ การมีเงินออม เป็ นต้น
3) ความต้องการความรักหรือความต้องการสังคม (Belongingness or Social
needs) ความต้องการทีจ่ ะให้สงั คมยอมรับว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม เป็ นความต้องการ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื เป็ น
มิตรกับผูอ้ ่นื เช่น ความรักระหว่างคู่รกั พ่อแม่ลูก เพือ่ น สามีภรรยา เป็ นต้น
4) ความต้องการความนิยมนับถือในตนเอง (Esteem needs) คือ ความต้องการ
นับถือตนเอง ภูมใิ จในตนเอง ให้ผูอ้ ่นื ยกย่อง ต้องการมีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี เป็ นต้น
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5) ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง (Self- Actualization) เป็ นความ
ต้องการขัน้ สูงสุด ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองนี้ คือ
ความต้องการทีม่ นุษย์ตอ้ งการจะเป็ น เช่น
ต้องการทีจ่ ะได้รบั ผลสําเร็จในเป้ าหมายชีวติ ของตน ซึง่ เป็ นความต้องการทีอ่ ยากจะให้เกิดความสําเร็จในทุกสิง่ ทุก
อย่างตามความนึกคิดของตนเอง เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้ดที ส่ี ุดเท่าทีจ่ ะทําได้ ความต้องการด้านนี้จงึ เป็ นไปใน
แนวทางทีด่ ที ส่ี ุดตามทีต่ นคาดหวังเอาไว้
หากพิจารณาความต้องการทัง้ 5 ขัน้ นี้ ความต้องการขัน้ ที่ 1 และ 2 เป็ นความ
ต้องการทางกาย ส่วนความต้องการขัน้ ที่ 3-5 เป็ นความต้องการทางจิต และความต้องการทางจิตใจนี้ เป็ นสาเหตุท่ี
ทําให้มนุษย์ตอ้ งขวนขวายในการสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น จึงอาจก่อให้เกิดสังคมทีพ่ ง่ึ พาอาศัยกัน และ
ก่อให้เกิดการคล้อยตามและความร่วมมือ มีการสร้างกฎกติกาเพือ่ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ หรืออาจสร้างอํานาจ
เหนือผูอ้ ่นื ได้ หรือความต้องการทีจ่ ะมีความก้าวหน้ากว่าคนอื่นๆ เกิดพฤติกรรมการแข่งขัน และนอกจากการสร้าง
ความร่วมมือกันแล้วอาจมีการเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้น ได้
จากแนวคิดทีก่ ล่าวมาเกี่ยวกับความต้องการนัน้ จะเห็นได้ว่า มนุษย์มคี วามต้องการอย่าง
ไม่ส้นิ สุด ยังวนเวียนอยู่กบั ความต้องการของตนเอง หากมนุ ษย์ไม่คน้ พบตัวตน ไม่เข้าใจความ ต้องการของชีวติ
อย่างแท้จริง แรงปรารถนานัน้ จะสร้างอํานาจครอบคลุมจิตใจ แต่หากพิจารณาตามแนวคิดทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับ
ความต้องการแล้ว จะพบว่ามนุษย์ลว้ นมีแรงปรารถนามีความต้องการเพือ่ ความเจริญของตนตามธรรมชาติ หากแต่
มนุษย์มปี ญั ญาในการพิจารณา มีสติในการวิเคราะห์ความเหมาะสม การเดินทางไปสู่เป้ าหมายให้ถงึ ทีส่ ุด
คือ
ความสําเร็จของชีวติ นัน้ ต้องอุดมไปด้วยความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พน้ จากโรคภัย ทุกภัยทัง้ ปวง ดังนัน้
มนุษย์จาํ เป็ นต้องมีเครื่องมือช่วยกํากับการเดินทาง นัน่ คือ คําสอนของพระพุทธเจ้า เช่นที่ พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตโต) (2531: 67-76) ได้กล่าวถึงธรรมชาติของความต้องการของมนุษย์ตามแนวทางพุทธศาสนา โดยแบ่ง
ความต้องการออกเป็ น 2 อย่าง คือ ความต้องการสิง่ ปรนเปรอ หรือทีเ่ รียกว่า “ตัณหา” กับความต้องการสิง่ อํานวย
คุณภาพชีวติ หรือทีเ่ รียกว่า “ฉันทะ” ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั พื้นฐานของความต้องการแต่ละอย่าง กล่าวคือ ความ
ต้องการสิง่ ปรนเปรอ หรือ “ตัณหา” ไปสัมพันธ์กบั “อวิชชา” (ความไม่รู)้ ซึง่ อยู่ในกระบวนการก่อปัญหา ส่วนความ
ต้องการสิง่ อํานวยคุณภาพชีวติ หรือ “ฉันทะ” ไปสัมพันธ์กบั “ปัญญา” ซึง่ อยู่ในระบบการพัฒนาเพือ่ แก้ปญั หา ซึง่
ความต้องการทีแ่ ตกต่างกันนี้จะส่งผลต่อความพึงพอใจของมนุษย์ ทําให้ธรรมชาติของความพึงพอใจ แตกต่างกันไป
ตามลักษณะของความต้องการในแต่ละบุคคล เช่น การบริโภคอาหารบุคคลทีย่ งั มีอวิชชามาก ก็จะดิ้นรนสนอง
ความอยากทีเ่ รียกว่าตัณหา จึงแสดงออกมาในรูปของการบริโภคเพือ่ ความเอร็ดอร่อย ในการสนองตัณหาเช่นนี้ คือ
การได้เสพรส และความพึงพอใจจึงอยู่ทก่ี ารได้เสพรสนัน่ เอง ในทางกลับกัน ถ้าบุคคลใดเกิดมีปญั ญาขึ้นมา จะรูว้ ่า
ควรต้องการคุณภาพชีวติ ความพึงพอใจก็จะอยู่ทก่ี ารสนองฉันทะ คือ การได้เกิดคุณภาพชีวติ ขึ้นมา ดังนัน้ ในการ
บริโภคอาหาร ถ้าบุคคลมีความต้องการแตกต่างกันในสองลักษณะนี้ พฤติกรรมในการบริโภคของบุคคลก็ย่อม
แตกต่างกันด้วย และผลในการบริโภคทีแ่ ตกต่างกัน และการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในทางเศรษฐกิจของบุคคลก็จะ
แตกต่างกันไปด้วย สําหรับคนทัว่ ไปแล้วความต้องการของแต่ละบุคคลไม่ได้แบ่งแยกชัดเจนเป็ นสองขัวดังทีไ่ ด้
กล่าวมาแล้ว หากแต่จะมีความต้องการสองอย่างนี้ปะปนกันไป เพราะคนทัว่ ไปย่อมจะมีความต้องการสิง่ ปรนเปรอ
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แบบตัณหาอยู่ดว้ ยเป็ นพื้นฐาน แต่เมือ่ เขาได้รบั การศึกษาและพัฒนาตนเองขึ้นไป จะทําให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
นําไปสู่การสนองความต้องการแบบฉันทะหรือต้องการคุณภาพชีวติ เพิม่ ขึ้นมาแทนความต้องการแบบตัณหา
ความต้องการทีแ่ ตกต่างกันก็จะมีกจิ กรรมทางเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ผูท้ บ่ี ริโภค
อาหารโดยการอยากเสพรสอร่อย ย่อมจะใช้จ่ายเงินอย่างสิ้นเปลือง เพราะของทีป่ รุงรสให้อร่อยอาจทําให้มรี าคา
แพง เนื่องจากต้องปรุงแต่งรสและสีสนั หรือต้องมีการโฆษณาทีต่ ้ องเป็ นต้นทุนในการผลิตทัง้ สิ้น นอกจากนี้ผูช้ อบ
เสพรสอร่อย มักเป็ นพิษหรือโทษต่อร่างกายได้ เพราะมีสารปรุงแต่งรส สารปรุงแต่งสีสนั และกลิน่ หรือการเสพแต่
ของอร่อยอาจทําให้อว้ นได้ เพราะเมือ่ อร่อยก็ตอ้ งรับประทานปริมาณมากๆ นี่คือผลของความต้องการทีเ่ ป็ นไปเพือ่
สนองตัณหา แต่ถา้ บุคคลใดทีเ่ มือ่ พอมีปญั ญาแล้ว ก็จะรูจ้ กั กินรูจ้ กั ใช้แต่เพียงเพือ่ ให้เกิดคุณภาพชีวติ พฤติกรรม
การบริโภคก็จะแตกต่างออกไป เช่น อาจจะไม่ซ้อื ของทีอ่ ร่อยแต่แพงและไม่ค่อยมีคุณค่าทางอาหาร การใช้จ่ายก็จะ
ไม่ส้นิ เปลือง และการบริโภคก็จะไม่เกิดโทษต่อร่างกาย (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต). 2531: 73 - 74)
ในทางเศรษฐศาสตร์มองว่า ความต้องการของมนุษย์มคี วามต้องการหลายสิง่ หลายอย่าง
ด้วยกัน และมนุษย์มคี วามต้องการทีไ่ ม่มที ส่ี ้นิ สุด หรือมีไม่จาํ กัด เช่นเดียวกับทีพ่ ทุ ธศาสนาก็เข้าใจตรงกันว่าความ
ต้องการของมนุษย์นนั้ ไม่จาํ กัด จะ เห็นได้ว่าพุทธศาสนาก็ได้กล่าวในเรื่องนี้ไว้มากมาย เช่น แม่นาํ้ เสมอด้วยตัณหา
ไม่มี แม่นาํ้ เต็มได้แต่ตณั หาไม่มเี ต็ม หรือ แม้เงินทองจะตกจากฟากฟ้ าเป็ นห่าฝน ก็ไม่สามารถสนองความต้องการ
ของคนได้เต็มที่ หรือแม้จะเนรมิตภูเขาทัง้ ลูกให้เป็ นทองคํา ก็ไม่สามารถทําความต้องการข องคนๆ เดียวให้เต็มอิ่ม
ได้ แต่ทแ่ี ตกต่างกัน คือ ทางเศรษฐศาสตร์เชื่อว่า ความต้องการทีไ่ ม่ส้นิ สุดนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่พทุ ธศาสตร์
มองว่า ความต้องการของมนุษย์แยกได้เป็ น 2 อย่าง คือ ความต้องการสิง่ ปรนเปรอ หรือทีเ่ รียกว่า “ตัณหา” ความ
ต้องการอันนี้เป็ นความต้องการทีไ่ ม่จาํ กัด ส่วนความต้องการอีกหนึ่งอย่าง คือ ความต้องการคุณภาพชีวติ หรือที่
เรียกว่า “ฉันทะ” ความต้องการเช่นนี้มขี อบเขตจํากัดและสิ้นสุดลงได้ นัน่ คือความไม่เหมือนกันเกี่ยวกับความ
ต้องการของเศรษฐศาสตร์และพุทธศาสตร์ (พระธรรมปิ ฎก ป.อ. ปยุตโต. 2531: 71 - 72)
จากแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับความต้องการนัน้ จึงสรุปได้ว่า ความต้องการเป็ นธรรมชาติของ
มนุษย์ทกุ คนทีม่ เี ป็ นพื้นฐาน ซึง่ ในทางจิตวิทยาเชื่อว่าความต้องการเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการเกิดแรงจูงใจ
และมีส่วนผลักดันแรงจูงใจให้กระทําหรือไม่กระทําพฤติกรรมของบุคคล
ในทางเศรษฐกิจความต้องการมี
ความสําคัญต่อการกําหนดลักษณะการบริโภค ว่าจะเป็ นไปเพือ่ ต้องการสิง่ ปรนเปรอหรือเพือ่ การมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ซึง่ จะส่งผลต่อการกระทําพฤติกรรมในทางเศรษฐกิจต่อไป ทีร่ วมถึงการบริหารทรัพย์ดว้ ย เพราะหากบุคคลมีความ
ต้องการปรนเปรอฟุ่มเฟื อยแล้ว บุคคลก็จะแสวงหาสิ่ งเหล่านัน้ มาให้ได้อย่างเพียงพอ อาจนําไปสู่การดิ้นรนในการ
หารายได้โดยไม่คาํ นึงถึงความถูกต้องเหมาะสม และชอบธรรมหรือไม่
ในการวิจยั นี้มงุ่ สนใจศึกษาถึงความ
ต้องการทางจิตใจของมนุษย์ โดยมีมมุ มองเกี่ยวกับความต้องการทีแ่ ตกต่างกันของบุคคลตามแนวทางพุทธศาสนา
ทีไ่ ด้จาํ แนกความต้องการของบุคคลเป็ น 2 ลักษณะ คือ ความต้องการสิง่ ปรนเปรอ หรือทีเ่ รียกว่า “ตัณหา” และ
ความต้องการคุณภาพชีวติ หรือทีเ่ รียกว่า “ฉันทะ” โดยพิจารณาว่าบุคคลมีลกั ษณะความต้องการที่ โน้มเอียงไปใน
ลักษณะความต้องการแบบตัณหา หรือโน้มเอียงไปในลักษณะความต้องการแบบฉันทะ
อันจะส่งผลต่อพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ทแ่ี ตกต่างกันของแต่ละบุคคล
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2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด และลักษณะการคิด
ในทางจิตวิทยาเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลจากการคิด ซึง่ การคิดเป็ นความสามารถ
ทางสติปญั ญา การพัฒนาการคิดจึงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทางสติปญั ญา (สุดารัตน์ ไชยประสิทธิ์ . 2542 : 17)
ในทางพุทธศาสนาเชื่อว่าความสุขเกิดจากการดําเนินชีวติ ทีถ่ กู ต้องชอบธรรมไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ่นื และการ
ทีบ่ คุ คลจะดําเนินชีวติ ทีถ่ กู ต้องได้นนั้ ต้องเป็ นผูร้ ูจ้ กั คิดเป็ น พูดเป็ น และทําเป็ น ดังนัน้ การคิดเป็ นหรือคิดดีคิดถูก
จึงเป็ นสิง่ สําคัญในขัน้ แรกทีจ่ ะนําไปสู่การดําเนินชีวติ ทีด่ งี ามได้ การบริหารทรัพย์กเ็ ช่นเดียวกัน ถ้าบุคคลคิดเป็ น
คิดดี หรือคิดถูกทัง้ ในการหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์แล้ ว ก็จะเป็ นหัวขบวนทีน่ าํ ไปสู่การมี
ความสุขจากทรัพย์ได้ โดยมีผูใ้ ห้ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการคิดทีส่ าํ คัญ ดังนี้
กิลฟอร์ด (Guilford.1967: 93) การคิด เป็ นการค้นหาหลักการโดยแยกแยะคุณสมบัติ
ของสิง่ ต่างๆ หรือข้อความจริงทีไ่ ด้รบั แล้วทําการวิเคราะห์เพือ่ หาข้อสรุปอันเป็ นหลักการของข้อความจริงนัน้ ๆ
รวมทัง้ การนําหลักการดังกล่าวไปใช้ในสถานการณ์ทแ่ี ตกต่างไปจากเดิม
แมทลิน (Matlin 1992: 246-247) ความคิด เป็ นกิจกรรมทางสมอง เป็ นกระบวนการทาง
ปัญญา ซึง่ ประกอบด้วยการสัมผัส การรับรู ้ การรวบรวม การจํา การรื้อฟื้ นข้อมูลเก่าหรือประสบการณ์
วิธคี ิดแบบโยนิโสมนสิการ จึงเป็ นการนําเอาโยนิโสมนสิการมาใช้ในทางปฏิบตั ิ โดยหลักการ
แล้ววิธคี ิดแบบโยนิโสมนสิการมี 2 วิธี คือ โยนิโสมนสิการทีม่ งุ่ สกัดหรือกําจัดอวิชชาโดยตรง และโยนิโสมนสิการ
ทีม่ งุ่ เพือ่ สกัดหรือบรรเทาตัณหา ซึง่ โยนิโสมนสิการทีม่ งุ่ กําจัดอวิชชาโดยตรงนัน้ ตามปกติเป็ นแบบทีต่ อ้ งใช้ในการ
ปฏิบตั ธิ รรมจนถึงทีส่ ุด เพราะทําให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจตามความเป็ นจริง ซึง่ เป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับการตรัสรู ้
ส่วนโยนิโสมนสิการแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา มักใช้เป็ นข้อปฏิบตั ขิ นั้ ต้นๆ ซึง่ มุง่ เตรียมพื้นฐานหรือพัฒนาตนเอง
ในด้านคุณธรรม ให้เป็ นผูพ้ ร้อมสําหรับการปฏิบตั ขิ นั้ สูงขึ้นไป เพราะเป็ นเพียงขัน้ ขัดเกลากิเลส แต่โยนิโสมนสิการ
หลายวิธใี ช้ประโยชน์ได้ทงั้ สองอย่าง คือ ทัง้ กําจัดอวิชชาและบรรเทาตัณหาไปพร้อมกัน วิธโี ยนิโสมนสิการเท่าทีพ่ บ
ในบาลี พอประมวลเป็ นแบบใหญ่ๆ ได้ดงั นี้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต). 2556: 21-54)
1) วิธคี ิดแบบสืบสาวเหตุปจั จัย คือ พิจารณาปรากฏการณ์ทเ่ี ป็ นผล ให้รูจ้ กั สภา วะที่
เป็ นจริง หรือพิจารณาปัญหา หาหนทางแก้ไข ด้วยการค้นหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆ ทีส่ มั พันธ์ส่งผลสืบทอดกันมา
อาจเรียกว่าวิธคี ิดคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาท จัดเป็ นวิธโี ยนิโสมนสิการแบบพื้นฐาน
2) วิธคี ิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ เป็ นการคิดทีม่ งุ่ ให้มองและให้รูจ้ กั สิง่ ทั้ งหลาย
ตามภาวะของมันเองทีเ่ กิด จากองค์ประกอบต่าง ๆ มาประชุมกันขึ้นมักใช้พจิ ารณาให้เห็นความไม่มแี ก่นสารหรือ
ความไม่เป็ นตัวตน ทีแ่ ท้จริงของสิง่ ทัง้ หลายให้หายยึดติดถือมันในสมมติ
่
บญั ญัติ
3) วิธคี ิดแบบสามัญลักษณ์ หรือ วิธคี ิดแบบรูเ้ ท่าทันธรรมดา คือ มองอย่างรูเ้ ท่าทัน
ความเป็ นไปของสิง่ ทัง้ หลาย ซึ้งต้องเป็ นอย่างนัน้ ๆ ตามธรรมดาของมันเองทีเ่ ป็ นสิง่ เทีย่ ง เปลีย่ นแปลงเป็ นไปตาม
เหตุปจั จัย
4) วิธคี ิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแก้ปญั หา ซึง่ เริ่มต้นด้วยการพิจารณาทุกข์ : สภาพ
ปัญหา สมุทยั : เหตุแห่งทุกข์ นิโรธ : ความดับทุกข์ และจบด้วย มรรค : ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับทุกข์
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5) วิธคี ิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือติดตามหลักการและความมุง่ หมาย คือ การ
พิจารณาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหลักการกับความมุง่ หมาย เมือ่ จะลงมือปฏิบตั ธิ รรมหรือทําการตามหลักการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพือ่ ให้ได้ผลตรงตามคว ามมุง่ หมาย ไม่กลายเป็ นการกระทําทีค่ ลาดเคลือ่ น เลือ่ นลอย หรืองม
งาย
6) วิธคี ิดแบบคุณโทษและทางออก เป็ นการมองสิง่ ต่าง ๆ ทัง้ หลายตามความจริงอีก
แบบหนึ่ง ซึง่ เน้นการยอมรับความจริงตามสิง่ นัน้ ๆ เป็ นอยู่ทกุ แง่ทกุ ด้าน ทัง้ ด้านดีดา้ นเสีย เป็ นวิธคี ิดทีต่ ่อเนื่องกับ
การปฏิบตั มิ าก
7) วิธคี ิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม หรือการพิจารณาเกี่ยวกับปฏิเสวนา คือ การ
ใช้สอย หรือบริโภค เป็ นวิธคี ิดแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา วิธคี ิดนี้ใช้มากในชีวติ ประจําวันเพราะเกี่ยวข้องกับการ
บริโภคใช้สอบปัจจัย ๔ เพือ่ ให้ได้คุณประโยชน์หรือคุณค่าทีแ่ ท้จ ริงจากสิง่ ทีบ่ ริโภคหรือใช้สอย
8) วิธคี ิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม หรือวิธคี ิดแบบเร้ากุศลหรือคิดแบบกุศลภาวนา
เป็ นวิธคี ิดในแนวสกัดกัน้ หรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหา เป็ นข้อปฏิบตั ริ ะดับต้น ๆ สําหรับส่งเสริมความเจริญงอก
งามแห่งกุศลธรรมและสร้างเสริมสัมมาทิฎฐิทเ่ี ป็ น โลกียะ
9) วิธคี ิดแบบเป็ นอยู่ในขณะปัจจุบนั หรือวิธคี ิดแบบมีปจั จุบนั เป็ นอารมณ์เป็ นการคิด
ในแนวทางของความรู ้ หรือคิดด้วยอํานาจปัญญา ซึง่ การคิดในแนวทางนี้สามารถอธิบายได้ว่า ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องที่
เป็ นไปอยู่ในขณะนี้ หรือเป็ นเรื่องล่วงไปแล้วหรือเป็ นเรื่องของกาลภา ยหน้า เมือ่ เป็ นการคิดในเชิงปัญญา ก็จดั เข้าใน
การเป็ นอยู่ในปัจจุบนั ทัง้ นัน้
10) วิธคี ิดแบบวิภชั ชวาท ความจริงวิธนี ้ ีเป็ นวิธพี ดู หรือการแสดงหลักการแห่งคําสอน
แบบหนึ่ง อย่างไรก็ตามสิง่ ทีพ่ ดู ล้วนมาจากความคิดทัง้ สิ้น มีลกั ษณะสําคัญ คือ เป็ นการมองและแสดงความจริง
โดยแยกแยะออกให้เห็นแต่ละแง่ละด้าน ครบทุกแง่ทกุ ด้าน ไม่ใช่จบั เอาแง่หนึ่งแง่เดียว หรือบางแง่ข้นึ มาวินิจฉัยตี
คลุมลงไปทัง้ หมด
สําหรับพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ที่ถอื ว่าเป็ นการดําเนินชีวติ ทีถ่ กู ต้องทีเ่ ป็ น
ผลมาจากการปฏิบตั ิ ตามทางสายกลาง ซึง่ การดําเนินชีวติ ทีถ่ กู ต้องหรือการคิดเป็ น พูดเป็ น และทําเป็ น ซึง่ การคิด
เป็ นหรือมีแนวความคิดที่ถกู ต้องหรือมีความรูค้ ิด จึงถือเป็ นสิง่ สําคัญทีส่ ุดในการดําเนินชีวติ ทีถ่ กู ต้อง นัน่ คือ ต้อง
รูจ้ กั คิด รูจ้ กั พิจารณา คิดเองเป็ น คิดตามกระบวนการแห่งเหตุปจั จัย หรือทีเ่ รียกว่าโยนิโสมานสิการ ซึง่ พุทธ
ศาสนาเชื่อว่าการคิดเป็ นสามารถพัฒนาได้ดว้ ยกระบวนการทีเ่ รียกว่าการพัฒนาสัมมาทิฏฐิ หรือแนวความคิดที่
ถูกต้อง อันจะเป็ นสิง่ ทีน่ าํ ไปสู่การพูดและการกระทําทีถ่ กู ต้องดีงามนัน่ เอง โดยมีปจั จัยทีเ่ อื้อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ
ได้แก่ กัลยาณมิตรซึง่ เป็ นปัจจัยภายนอก และโยนิโสมนสิการ ทีเ่ ป็ นปัจจัยภายใน ซึง่ ถ้าผูใ้ ดถึงพร้อมด้วยโยนิโส
มนสิการแล้วกัลยาณมิตรก็ไม่จาํ เป็ น ดังนัน้ จึงถือได้ว่า โยนิโสมนสิการหรือความรูค้ ิด เป็ นปัจจัยสําคัญอันดับต้นๆ
ในการกําหนดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
จะเห็นได้ว่าโยนิโสมนสิการทีถ่ อื เป็ นลักษณะการคิดทางพุทธศาสนานี้ มีความสอดคล้องกับ
ลักษณะความสามารถในการคิด 10 มิติของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์ ทีไ่ ด้เสนอไว้ ดังนัน้ ในการนิยามเพือ่ วัดตัว
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แปรทีเ่ กี่ยวกับ ความสามารถทางการ คิดสําหรับการวิจยั นี้จงึ อธิบายด้วย 2 แนวคิดนี้ และกําหนดเป็ นตัวแปร
“ความรูจ้ กั คิด” ทีเ่ ป็ นความรูจ้ กั คิดเกี่ยวกับการหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์ ซึง่ หมายถึง ระดับ
ของความสามารถทางการคิด ตามวิธโี ยนิโสมนสิการ ที่แสดงถึง การเป็ นผู ร้ ูจ้ กั คิดรูจ้ กั พิจารณา ด้วยตนเอง ได้แก่
การรูจ้ กั คิดใช้ปญั ญา คิดให้ถกู วิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล และคิดมุง่ ในสิง่ ทีเ่ ป็ นกุศล รวมทัง้ ต้องไม่ใช่แค่คิดให้
ผ่านๆ ไป แต่ตอ้ งเป็ นการคิดในรูปแบบการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างรอบด้าน คิดถูกต้องตามครรลองสังคม ไม่ผดิ
ศีลธรรมและกฎหมาย เป็ นต้น
3) แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
จริยธรรม ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2542 หมายถึง ธรรมทีเ่ ป็ นข้อ
ประพฤติปฏิบตั ิ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
จริยธรรม ตามพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.
ปยุตโฺ ต) หมายถึง ธรรมคือความประพฤติ ธรรมคือการดําเนินชีวติ หลักความประพฤติ หลักการดําเนินชีวติ
คําว่า “จริยธรรม” นี้ นักปราชญ์ในประเทศไทยได้บญั ญัตใิ ห้ใช้สาํ หรับคําภาษาอังกฤษว่า
ethics หมายถึง ธรรมทีเ่ ป็ นข้อประพฤติปฏิบตั ิ ศีลธรรม หรือกฎศีลธรรม จริยธรรมตามความหมายนี้เทียบได้
กับศีลธรรม ทีห่ มายถึง ความประพฤติทด่ี ีทช่ี อบ ความประพฤติดงี าม
นักสังคมวิทยามองว่าการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลนัน้
เกิดขึ้นได้โดยผ่าน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมหรือการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) จากการทีบ่ คุ คลได้รบั การขัดเกลาทาง
สังคมผ่านตัวแทนทางสังคมทีส่ าํ คัญ ได้แก่ พ่อแม่ ครู เพือ่ น พระ และสือ่ มวลชน ซึง่ ในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของบุคคลตามแนวคิดนี้
จึงเชื่อว่าเกิดมาจากการทีบ่ คุ คลได้รบั การขัดเกลาทางสังคมผ่านตัวแทนทาง
สังคมทีส่ าํ คัญ สําหรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิดสังคมวิทยาสามารถทําได้หลายวิธี ทีส่ าํ คัญๆ
เช่น การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ การเป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องพ่อแม่ถอื การอบรมสัง่ สอนจากครู การอบรมสัง่ สอน
จากพระ การเรียนรูจ้ ากกลุม่ เพือ่ น และการเรียนรูจ้ ากสือ่ มวลชน (งามตา วนินทานนท์, 2553: 23-25)
อภิชยั พันธเสน ได้กล่าวไว้ว่า ในทางพุทธแล้วคําว่า “ธรรม” นัน้ มี 2 ความหมาย คือ ธรรม
ทีเ่ รียกว่า “จริยธรรม” ซึง่ เป็ นเรื่องทีเ่ กี่ยวกับหลักความประพฤติปฏิบตั ิ การดํารงตนในสังคม การเป็ นอยู่ใน
ชีวติ ประจําวันทีเ่ กี่ยวกับความดีความชัว่ และการประพฤติดปี ระพฤติไม่ดี ซึง่ ธรรมในความหมายนี้จะเกี่ยวกับเรื่อง
จิตใจ ส่วนธรรมในอีกความหมายคือ “สัจธรรม” คือ ความจริงตามสภาวะ ความจริงทีเ่ ป็ นไปตามธรรมดาเป็ น
กฎเกณฑ์ของสิง่ ของทัง้ หลาย หรือกฎธรรมชาติ หรือการทีส่ ง่ิ ต่างๆ ดําเนินไปตามกระบวนการแห่งเหตุปจั จัย
เหล่านี้ลว้ นเป็ นสัจธรรมทัง้ สิ้น (อภิชยั พันธเสน. 2547: 5)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต) ได้กล่าวถึง “จริยธรรม” ทีจ่ าํ เป็ นในทางเศรษฐกิจไว้ว่า
สําหรับ “จริยธรรม” ซึง่ รวมความหมายถึงคุณธรรมและคุณค่าทางจิตใจด้วย หรือในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า
จริยธรรมในการทํางาน (work ethic) เช่น มีความรักในงาน มีความขยันสูง้ าน มีความสันโดษ เป็ นอยู่อย่างง่าย
ซึง่ จริยธรรมนี้นบั ได้ว่า เป็ นเรื่องสําคัญต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในการผลิตนัน้ คุณธรรมจริยธรรมทีจ่ าํ เป็ น ได้แก่
ความขยัน ความซือ่ สัตย์ ความรักในงาน ความตรงต่อเวลา เหล่านี้ลว้ นมีผลต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิต
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หรือทีเ่ กี่ยวกับค่านิยมก็เป็ นเรื่องของจริยธรรมด้วย เพราะหากคนมีค่านิยมชอบความโก้หรู ฟุ้งเฟ้ อ สินค้าทีห่ รูหรา
ราคาแพงก็จะขายดีกว่าสินค้าทีม่ คี ุณภาพดี หรือคนอาจซื้อของราคาแพงจากเงินทีไ่ ปกูย้ มื มา และก่อหนี้สนิ จนล้น
พ้นตัวก็เป็ นได้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต). 2531: 12-13)
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้กาํ หนดให้คุณธรรมเป็ นเงือ่ นไขสําคัญอย่างหนึ่งใน
การกระทําเพือ่ การบรรลุผลสําเร็จของความพอเพียง โดยคุณธรรมทีส่ าํ คัญทีต่ อ้ งเสริมสร้างนัน้ มี 2 ด้าน ได้แก่
ด้านจิตใจ/ ปัญญา โดยเน้นความรูค้ ู่คุณธรรม กล่าวคือ ต้องตระหนักในคุณธรรม มีความซือ่ สัตย์สุจริต และมี
ความรอบรูท้ เ่ี หมาะสม ส่วนอีกด้าน คือ ด้านการกระทําหรือแนวทางในการดําเนินชีวติ โดยเน้นความอดทน ความ
เพียร สติ ปัญญา และความรอบคอบ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2546: 12)
จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าคุณธรรมตามความหมายนี้ ครอบคลุมถึง ความตระหนักในคุณธรรม คือ มีความซือ่ สัตย์
สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปญั ญาในการดําเนินชีวติ เพือ่ ให้บคุ คลดําเนินชีวติ ให้อยู่ในวิถคี วาม
พอเพียงและไม่ก่อปัญหาโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึง่ สอดคล้องกับเป้ าหมายของการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
มีงานวิจยั ในระดับประเทศทีน่ ่าสนใจเกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรมของคนไทย และชี้ให้เห็นถึง
ความแตกต่างของคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคม คือ กา รสํารวจของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ร่วมกับนิดา้ โพล (2557: ออนไลน์) ทีพ่ บว่า ประชาชนเห็นว่าปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมทีเ่ ป็ นปัญหาใหญ่สุดของ
สังคมไทยในปัจจุบนั ได้แก่ ความซือ่ สัตย์ สุจริต การทุจริตคอร์รปั ชัน (ร้อยละ 50.7) การเสียสละ แบ่งปัน ขาด
น้าใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม (ร้อยละ 15.0) ขาดความสามัคคี ปรองดอง รักใคร่ กลมเกลียว
เกิดความขัดแย้งในสังคม (ร้อยละ 12.5) ขาดจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติผดิ ศีลธรรมอันดี
งาม (ร้อยละ 8.0) ไม่รกั ษากฎหมาย ขาดระเบียบวินยั ไม่เคารพสิทธิผูอ้ ่นื ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม (ร้อยละ
4.5) ไม่ละอายและเกรงกลัวต่อบาป (ร้อยละ 1.2) อื่น ๆ เช่น ขาดสติ ไม่รกั ษาขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมไทย ไม่รูจ้ กั การให้อภัยกันและกัน ขาดความอดทนอดกลัน้ ไม่มคี วามยุตธิ รรม ฯลฯ (ร้อยละ 7.8) จาก
ผลการสํารวจและเฝ้ าระวังเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย สะท้อนให้เห็นได้ว่าจริยธรรมในสังคมไทย
ในปัจจุบนั ยังมีความผันแปรไม่คงที่ และมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็ นปัญหาต่อทัง้ ในภาคเศรษฐกิจและสังคม หากพิจารณา
ตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ทีแ่ นะนําไว้ว่า ในสังคมทีม่ จี ริยธรรม
ของคนแตกต่างไปจากวัฒนธรรมตะวันตก และจริยธรรมของคนในสังคมยังไม่คงที่ ก็ไม่ควรละเลยการนําเรื่อง
จริยธรรมเข้ามาร่วมวิเคราะห์ดว้ ย ดังนัน้ ในการวิจยั นี้จงึ ได้พจิ ารณานําตัวแปรจริยธรรม เข้าร่วมศึกษาด้วย
จากแนวคิดและการนิยามเกี่ยวกับจริยธรรม ทีร่ วมความหมายถึงคุณธรรมและคุณค่าทาง
จิตใจทีเ่ ป็ นความถูกต้อง ความดี และความงามของมนุษย์ โดยผูว้ จิ ยั มีมมุ มองและความเชื่อเกี่ยวกับจริยธรรมของ
มนุษย์ตามแนวทางพุทธศาสนาว่าเป็ นธรรมชาติทต่ี ดิ ตัวมนุษย์มา แต่ธรรมชาติของมนุษย์นนั้ ก็ สามารถปรับปรุง
แก้ไขได้ เนื่องจากมนุษย์สามารถฝึ กฝนตนเองได้ ดังนัน้ จริยธรรมและคุณธรรมจึงเป็ นลักษณะเฉพาะบุคคลทีไ่ ด้รบั
การฝึ กฝนและพัฒนาตามศักยภาพของบุคคล ซึง่ ในการดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจ จริยธรรมและคุณธรรมถือว่ามี
ส่วนสําคัญต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวอย่างมาก และหากพิจารณาจริยธรรมและคุณธรรมของบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ในฐานะทีเ่ ป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจนัน้ มีมากมายหลายอย่าง เช่น ในการผลิตซึง่
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เกี่ยวกับการทํางานอันเป็ นทีม่ าของการหาทรัพย์ คุณธรรมและจริยธรรมจําเป็ น ทีบ่ คุ คลต้องมี เช่น ความขยัน
ความซือ่ สัตย์ ความรักในงาน ความอดทน ความเพียร เป็ นต้น สําหรับคุณธรรมและจริยธรรมที่จาํ เป็ นในการรักษา
ทรัพย์ อาทิ ความอดทน ความซือ่ สัตย์ และความมีวนิ ยั เป็ นต้น ในขณะที่จริยธรรมทีส่ าํ คัญในการใช้จ่ายทรัพย์
นัน้ จะรวมไปถึงค่านิยมในการบริโภคเข้ามาด้วย อันเป็ นต้นเหตุสาํ คัญของการกระตุน้ หรือระงับการใช้จ่าย
ของ
บุคคล ได้แก่ ความอดทน ความประหยัด และความมีวนิ ยั ในตนเอง เป็ นต้น จะเห็นได้ว่าจริยธรรมทีร่ วมถึง
คุณธรรมของบุคคลนัน้ นับว่ามีส่วนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของบุคคลด้วย ผูว้ จิ ยั จึงนําเอา
จริยธรรมในทางเศรษฐกิจอันเป็ นลักษณะทางจิตของบุคคล ที่ประกอบด้วยระดับความมีคุณธรรมและจริยธรรมที่
สําคัญๆ ได้แก่ ความขยัน ความซือ่ สัตย์ ความรักในงาน และความอดทน เข้ามาร่วมในการวิเคราะห์ครัง้ นี้ดว้ ย
4) แนวคิดทฤษฎีความรูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์
ความรู ้ ตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2542 หมายถึง สิง่ ทีส่ งั ่ สมมาจาก
การศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทัง้ ความสามารถเชิงปฏิบตั แิ ละทักษะความเข้าใจหรือ
สารสนเทศทีไ่ ด้รบั มาจากประสบการณ์ สิง่ ทีไ่ ด้รบั มาจากการได้ยนิ ได้ฟงั การคิด หรือการปฏิบตั ิ องค์วชิ าในแต่ละ
สาขา เช่น ความรูเ้ รื่องเมืองไทย ความรู เ้ รื่องสุขภาพ
เกษม วัฒนชัย (2544: 39-40) ให้ความหมายของ ความรู ้ หมายถึง การรวบรวมความคิด
ของมนุษย์ จัดให้เป็ นหมวดหมูแ่ ละประมวลสาระทีส่ อดคล้องกัน และนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์
สําหรับความรูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับทรัพย์หรือความรูท้ างการเงิน ซึง่ เป็ นความรูต้ ามขอบข่ายของ
การวิจยั นี้ มีผูใ้ ห้ความหมายและความสําคัญไว้ ดังนี้
สถาบันคีนนั (2558: 35) ทีอ่ า้ งจากแนวคิดของ คูมส์ เกี่ยวกับความรูท้ างการเงิน หมายถึง
ชุดของแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกัน 3 หลัก คือ การตระหนักรูท้ างการเงิน ความรูค้ วามสามารถทางการเงิน และความ
รับผิดชอบทางการเงิน
ความรูต้ ามเงือ่ นไขกรอบความรู ้ (Set of Knowledge) ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกรอบความรูท้ จ่ี ะนําไปสู่การตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมทาง เศรษฐกิจให้อยู่ในระดับพอเพียง ทีป่ ระกอบ
ไปด้วย 1) ความรอบรู ้ คือ มีความรู ้ (Stock of all Relevant Knowledge) เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน 2) ความรอบคอบ คือ ความสามารถทีจ่ ะนําเอาความรูใ้ นหลักวิชาการต่างๆ เหล่านัน้ มาพิจารณาให้
เชื่อมโยงสัมพันธ์กนั (Connectivity of all Acquired Knowledge) เพือ่ ประกอบการวางแผน ก่อนทีจ่ ะนําไป
ประยุกต์ใช้ และ 3) ความระมัดระวัง คือความมีสติในการนําแผนปฏิบตั ทิ ต่ี งั้ อยู่บนหลักวิชาต่างๆ ไปใช้ในทาง
ปฏิบตั ิ
เงือ่ นไขความรูจ้ ากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็นบั ได้ว่ามีความสอดคล้องกับการใช้อธิบายพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ได้ ซึง่ จะเห็นได้จากความหมายและลักษณะของความรูต้ ามหลักการนี้ท่ี ประกอบด้วย
ความรอบรูเ้ กี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบทีจ่ ะนําความรูเ้ หล่านัน้ มาพิจารณาให้
เชื่อมโยงกัน เพือ่ ประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขัน้ ปฏิบตั ิ
ความรูท้ างการเงินตามคําประกาศของคูมส์ (Coombs Declaration) เกี่ยวกับความรูท้ าง
การเงิน คือ เป็ นชุดของแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกัน 3 หลัก คือ การตระหนักรูท้ างการเงิน (Financial Awareness)

61
ความรูค้ วามสามารถทางการเงิน (Financial Competence) และความรับผิดชอบทางการเงิน (Financial
Responsibility) โดยแนวคิดของ คูมส์ ได้รบั การสนับสนุนในส่วนของการฝึ กอบรม และการสร้างกระบวนการ
ศึกษาเกี่ยวกับความรูท้ างการเงินเพือ่ ให้สามารถใช้ความสามารถทีห่ มายถึงศักยภาพและความรูข้ องบุคคลให้เป็ น
ประโยชน์ ซึง่ ในส่วนของความสามารถนัน้ ก็จะนํา ไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนามาตรฐานการใช้ชวี ติ ให้ดยี ง่ิ ขึ้น หรือ
การมีสภาวะความเป็ นอยู่ทด่ี ี (Well-Being) (สถาบันคีนนั . 2558: 35)
ในขณะที่ ซิบลีย่ ์ (Sibley. 2013) ได้กาํ หนดองค์ประกอบหลักของการพัฒนาทักษะทาง
การเงินไว้ 3 ด้าน กล่าวคือ ความสามารถ (Capacity) ศักยภาพความรู ้ (Competence) และสภาวะความเป็ นอยู่
ทีด่ ี (Well-Being) โดยความสามารถ หมายถึง ความสามารถในการดําเนินการใดๆ ในขณะทีศ่ กั ยภาพความรู ้
หมายถึง ความสามารถในการเลือกและ ดําเนินการใดๆ ตามความรูแ้ ละศักยภาพทีต่ นเองมีอยู่ และสภาวะความ
เป็ นอยู่ทด่ี ี ก็คือผลลัพธ์ของการดํา เนินการตามกระบวนการด้วยความสามารถและศักยภาพความรู ้ โดย Sibley
ได้เน้นยํา้ ถึงความสําคัญของความรูแ้ ละทักษะทางการเงิน ทีท่ าํ ให้บคุ คลสามารถตัดสินใจเรื่องการบริหารจัดการทาง
การเงินได้อย่างเหมาะสม โดยให้คาํ แนะนําไว้ว่า เพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของอัตราการมีส่วนร่วมทีส่ มบูรณ์แบบใน
เศรษฐกิจ ปัจเจกบุคคลโดยส่วนใหญ่จาํ เป็ นต้องมีทกั ษะและความรูท้ างการเงินในระดับทีด่ ี มีทศั นคติเชิงบวกต่อ
การเงิน และมีพฤติกรรมทางการเงินในภาพรวมทีเ่ หมาะสม (สถาบันคีนนั . 2558: 35)
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (2557) โดยคณะกรรมการการให้ความรูท้ างการเงิน ได้กาํ หนด
มาตรฐานสาระความรูท้ างการเงินสําหรับคนไทย ไว้ ด้งนี้
1) การวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) ได้แก่ การตัง้ เป้ าหมายทางการเงิน
(Setting Financial Goals) การจัดทํางบประมาณ (Budgeting) รายได้และรายจ่าย (Income and
Spending) จิตวิทยาทางการเงิน (Financial Psychology) คุณธรรมและจริยธรรมทางการเงิน (Virtual and
Ethics)
2) การสร้างและการบริหารจัดการรายได้ (Generating & Managing Income)
ได้แก่ งานและอาชีพ (Jobs & Careers) การบริหารจัดการรายได้และสวัสดิการ (Managing Income &
Benefits) การเป็ นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurship) และภาษี (Taxes)
3) การออม (Saving) ได้แก่ การวางแผนการออม (Saving Plan) ทางเลือกการออม
(Saving Options) เงินเฟ้ อและอัตราดอกเบี้ย (Inflation & Interest) และการวางแผนการเกษียณ
(Retirement Plan)
4) การลงทุน (Investment) ได้แก่ ความเสีย่ งและผลตอบแทน (Risk and Return)
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน (Choosing Investment Products)
5) การบริหารจัดการเครดิตและหนี้สนิ (Managing Credit & Debt) ได้แก่ การ
เลือกการกูย้ มื (Choosing a Loan) การบริหารจัดการหนี้สนิ (Managing Debt) ข้อมูลและประวัตเิ ครดิต
(Credit Profile & History) การสร้างและการรักษาเครดิต (Credit Building & Maintenance)
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6) การจัดการความเสีย่ งและการประกันภัย (Managing Risk & Insurance) ได้แก่
การคุม้ ครองสินทรัพย์และความมังคั
่ ง่ (Protecting Assets & Wealth) การประกันภัย (Insurance) และการ
ส่งต่อความมังคั
่ ง่ (Wealth Distribution)
7) การเข้าถึงข้อมูลและความช่วยเหลือด้านการเงิน (Getting Helps & Information)
ได้แก่ สิทธิและหน้าทีข่ องผูบ้ ริโภค (Consumer Rights & Responsibilities) และแหล่งข้อมูลด้านการเงิน
(Sources of Advice)
สําหรับสถานการณ์ของความรูเ้ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์ หรือความรูท้ างการเงินของไทยใน
ปัจจุบนั อยู่ในสถานะทีน่ ่าห่วง จะเห็นได้ จากผลวิจยั ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทีพ่ บว่า คนไทยไม่มี
ความรูท้ างการเงินอย่างถ่องแท้ โดยมีคนไทย “มากกว่าครึ่ง” ไม่เข้าใจการคํานวณดอกเบี้ยทบต้น และยังมีคนไทย
จํานวนมากทีไ่ ม่เข้าใจเรื่องการคํา นวณดอกเบี้ยของสินเชื่อ หรือการคํา นวณเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย. 2558: 10-11) นอกจากนี้ ปิ ยบุตร ชลวิจารณ์ ยังได้ให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับ ความรูเ้ รื่องทางการเงิน
ไว้ว่า ความรูเ้ รื่องทางการเงินในประเทศไทย ณ ปัจจุบนั ถือว่าเป็ นหนึ่งในทักษะทีจ่ าํ เป็ นทีส่ ุดและยังไม่ได้รบั การ
พัฒนาเท่าทีค่ วร จากภาวะหนี้สนิ ส่วนบุคคลทีส่ ูงขึ้น และการขาดความรูค้ วามเข้าใจทางการเงินเป็ นปัจจัยหลักทีท่ าํ
ให้เกิดภาวะความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ และความยากจนขึ้นทัว่ ประเทศ (สถาบันคีนนั . 2558: 4) จากข้อมูล
และความคิดเห็นนี้ แสดงให้เห็นว่าการบริหารทรัพย์หรือบริหารทางการเงินซึง่ เป็ นรากฐานของการอยู่ดกี นิ ดีนนั้ การ
มีความรูค้ วามเข้าใจทางการเงินก็มสี ่วนทําให้การบริหารทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความรูเ้ กี่ยวกับการ
บริหารทรัพย์น้ ี นอกจากจะเป็ นลักษณะส่วนบุคคลทีเ่ ป็ นผูแ้ สวงหาความรูอ้ ยู่เป็ นประจําแล้ว ปัจจัยแวดล้อมตัว
บุคคลทีเ่ ป็ นแหล่งของความรูเ้ หล่านี้ ก็มสี ่วนสําคัญที่ทาํ ให้บคุ คลเป็ นผูม้ คี วามรูไ้ ด้อย่างลึกซึ้ง เช่น การรับรูเ้ รื่องทาง
การเงินจากสือ่ ทัง้ สือ่ หลัก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสือ่ สมัยใหม่ เช่น ในสังคมออนไลน์ต่างๆ รวมทัง้
จากเอกสารทางราชการทีม่ หี น้าทีส่ ่งเสริมความรูข้ องประชาชน
จากแนวคิดเกี่ยวกับความรู ใ้ นความหมายทีเ่ กี่ยวข้องสําหรับงานวิจยั นี้ ทีผ่ ูว้ จิ ยั ได้รวบรวม
มานัน้ สามารถสรุปได้ว่าความรู ท้ ม่ี คี วามเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์นนั้ จะมีทงั้ เป็ นความรูท้ วั ่ ไปทีเ่ กี่ยวกับการ
บริหารทรัพย์ ทัง้ ความรู ้ พื้นฐานทีจ่ าํ เป็ นในการหาทรัพย์ การเก็บรักษา และการใช้จ่าย ซึง่ ครอบคลุมไปถึงความรู ้
และความเข้าใจในทักษะทางการเงิน และความรูเ้ กี่ยวกับการบริหารการเงินหรือการบริหารทรัพย์ทงั้ ตามหลักของ
การวางแผนการเงินและหลักการบริหารทรัพย์ตามแนวทางพุทธศาสนา อันเป็ นความรูท้ จ่ี ะจะทําให้บคุ คลรูเ้ ทคนิค
และวิธกี ารทีเ่ ป็ นตัวช่วยในการบริหารทรัพย์ได้ ทัง้ การรูจ้ กั การวางแผนในการใช้จ่าย วิธกี ารเก็บรักษา การลงทุน
หรือช่องทางในการประกอบอาชีพ ซึง่ ต้องอาศัย ความรูท้ างวิชาการสมัยใหม่ร่วมกับแนวทางพุทธศาสนาทีไ่ ด้กล่าว
มาแล้วทัง้ สิ้น และเนื่องจากความรู ้ มีลกั ษณะเป็ นข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ และรายละเอียดของเรื่องราวและการ
กระทําต่างๆ ทีบ่ คุ คลได้ประสบมาและเก็บสะสมไว้เป็ นความจํา ทีส่ ามารถถ่ายทอดต่อๆ ไปได้ และสามารถวัด
ความรูไ้ ด้โดยการระลึกถึงเรื่องเหล่านัน้ แล้วแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมการ บริหารทรัพย์ตามแนวทางพุทธศาสนา
ดังนัน้ ถ้าทราบ ระดับความรูข้ องเกษตรกรก็สามารถทํานายพฤติกรรมของเขาได้ โดยปกติคนเรามักแสดง
พฤติกรรมในทิศทางทีส่ อดคล้องกับความรูท้ ม่ี อี ยู่ ซึง่ ในการศึกษาวิจยั นี้จะศึกษาความ รอบรูใ้ นหลักวิชาและหลัก
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ปฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวข้องต่อการบริหารทรัพย์ ทัง้ การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์
ดังนัน้ ความรู ้
ทัง้ หลายทัง้ ความรูพ้ ้นื ฐานทัว่ ไปและความรูใ้ นการบริหารทรัพย์หรือความรูท้ างการเงิน ล้วน
ส่งผลต่อพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ของบุคคลทัง้ สิ้น ในการวิจยั นี้จงึ มีความสนใจในการนําปัจจัยทีเ่ กี่ยวกับความรู ้ ดังกล่าวใน
ลักษณะทีเ่ ป็ นความรอบรูเ้ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์ เข้ามาร่วมศึกษาด้วย
2.3.2 แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยภายนอก
1) แนวคิดเกี่ยวกับกัลยาณมิตร
สําหรับกัลยาณมิตรนัน้ ในทางพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็ นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคล โดยมีหลักธรรมทีเ่ รียกว่า “กัลยาณมิตรธรรม 7” ทีแ่ สดงถึงลักษณะของกัลยาณมิตร หรือองค์คุณของ
กัลยาณมิตร โดยคุณสมบัตขิ องมิตรดีหรือมิตรแท้ คือ ท่านทีค่ บหรือเข้าหาแล้วจะเป็ นเหตุให้เกิดความดีงามและ
ความเจริญ โดยมีลกั ษณะดังนี้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต). 2546: 204)
(1) ปิ โย หมายถึง น่ารักในฐานเป็ นทีส่ บายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา
ไต่ถาม
(2) ครุ หมายถึง น่าเคารพในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรูส้ กึ อบอุ่นใจ
เป็ นทีพ่ ง่ึ ใจ และปลอดภัย
(3) ภาวนีโย หมายถึง น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณคือความรูแ้ ละภูมิ
ปัญญาแท้จริง ทัง้ เป็ นผูฝ้ ึ กอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ทําให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมใิ จ
(4) วตฺตา หมายถึง รูจ้ กั พูดให้ได้ผล รูจ้ กั ชี้แจงให้เข้าใจ รูว้ ่าเมือ่ ไรควรพูดอะไร
อย่างไร คอยให้คาํ แนะนําว่ากล่าวตักเตือน เป็ นทีป่ รึกษาทีด่ ี
(5) วจนกฺขโม หมายถึง อดทนต่อถ้อยคํา คือ พร้อมทีจ่ ะรับฟังคําปรึกษาซักถามคํา
เสนอแนะวิพากษ์วจิ ารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบือ่ ไม่ฉุนเฉียว
(6) คมฺภรี ํฺจ กถํ กตฺตา หมายถึง แถลงเรื่องลํา้ ลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยาก
ซับซ้อน ให้เข้าใจ และให้เรียนรูเ้ รื่องราวทีล่ กึ ซึ้งยิง่ ขึ้นไป
(7) โน จฏฐฺ าเน นิโยชเย หมายถึง ไม่ชกั นําในอฐาน คือ ไม่แนะนําในเรื่องเหลวไหล
หรือชักจูงไปในทางเสือ่ มเสีย
ความมีกลั ยาณมิตร คือ มีผูแ้ นะนําสัง่ สอน ทีป่ รึกษา เพือ่ นทีค่ บหาและบุคคลผูแ้ วดล้อมที่
ดี ความรูจ้ กั เลือกเสวนาบุคคล หรือเข้าร่วมหมูก่ บั ท่านผูท้ รงคุณทรงปัญญามีความสามารถ ซึง่ จะช่วยแวดล้อม
สนับสนุน ชักจูง ชี้ช่องทาง เป็ นแบบอย่าง ตลอดจนเป็ นเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแก่กนั ให้ดาํ เนินก้ าวหน้าไปด้วยดี ใน
การศึกษาอบรม การครองชีวติ การประกอบกิจการ และธรรมปฏิบตั ิ สิง่ แวดล้อมทางสังคมทีด่ ี นอกจากนี้แล้ว
กัลยาณมิตร ยังเป็ นส่วนหนึ่งในสีส่ ่วนของ หลักทิฐฏธัมมิกตั ถะ หรือหลักธรรมหัวใจเศรษฐี ทีม่ จี ดุ มุง่ หมายมุง่ เน้น
ประโยชน์สุขปัจจุบนั อันเป็ นทีต่ อ้ งกา รของบุคคลทัว่ ไป โดย “กัลยาณมิตร” เป็ นหลักข้อที่ 3 ใน 4 ข้อ (ตาม
หลักธรรมทิฐฏธัมมิกตั ถะ 4 ประการ ทีเ่ รียกว่า หัวใจเศรษฐี ซึง่ ได้แก่ อุ อา กะ สะ ) “กะ” ย่อมาจากคําว่า กัล
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ยาณมิตตตา แปลว่า การมีเพือ่ นเป็ นคนดี ไม่คบคนชัว่ เพราะคบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิ ตพา
ไปหาผล คบคนจึงต้องดูหน้าว่าเพือ่ นเป็ นคนดีทม่ี ลี กั ษณะไม่เป็ นคนปอกลอก ไม่ดแี ต่พดู ไม่หวั ประจบและไม่เป็ น
คนชักชวน ไปในทางฉิบหาย มีการดื่มนํา้ เมา เทีย่ วกลางคืน มัวเมาในการเล่
่
นและผีการพนันเข้าสิงจิตใจ
สําหรับการบริหารทรัพย์นนั้ การมีกลั ยาณมิตรแวดล้อมนับว่ามีความสําคัญยิง่ และเป็ น
ปัจจัยภายนอกตัวบุคคลทีส่ ่งผลต่อการกระทําเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ เพราะ บุคคลทีอ่ ยู่แวดล้อมตัวนัน้ มีอทิ ธิพล
ต่อบุคคล เพราะ เป็ นทัง้ ผูช้ ้ แี นะ ชักชวน สัง่ สอน เป็ นแบบอย่าง หรือการว่ากล่าวตักเตือน เพือ่ ให้บคุ คลมีพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมได้
2) แนวคิดอิทธิพลทางสังคม
อิทธิพลทางสังคม (Social influences) หมายถึง การกระทําโดยคนหนึ่งหรือหลายคน
เพือ่ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม หรือความคิด หรือความรูส้ กึ ของคนอื่น (สิทธิโชค วรานุสนั ติกูล . 2546: 189-190)
เนื่องจากมนุษย์เป็ นสัตว์สงั คมทีต่ อ้ งมีปฏิสมั พันธ์หรือการติดต่อสัมพันธ์กนั ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ด้วย จึงทําให้
การดําเนินชีวติ ของคนในสังคมอยู่ภายใต้อทิ ธิพลของสังคมทัง้ ทางตรงและทางอ้อมด้วย ซึง่ อิทธิพลทางสังคมนี้
แสดงออกมาได้หลายรูปแบบ เช่น อิทธิพลระหว่างบุคคล อิทธิพลระหว่างกลุม่
อิทธิพลของวัฒนธรรม ค่านิยม
ความเชื่อ ตลอดจนความคาดหวังของสังคมทีม่ ตี ่อบุคคลในสังคม
อิทธิพลทางสังคมนี้แสดงออกมาได้หลาย
รูปแบบ และทีน่ ิยมมีอยู่ 4 แบบ คือ การจูงใจ การคล้อยตาม การยอมทําตาม และการเชื่อฟัง
(1) การชักจูงใจ (Persuasion) คือ การใช้การสือ่ สารเพือ่ ประโยชน์เฉพาะในการ
เปลีย่ นใจหรือความคิดความเชื่อของบุคคล รวมตลอดไปจนถึงการเปลีย่ นพฤติกรรมของคนด้วย การชักจูงใจเป็ น
วิธกี ารใช้อทิ ธิพลต่อบุคคลอื่นแบบง่ายทีส่ ุด และเราได้ เห็นบ่อยทีส่ ุด ซึง่ ในแต่ละวันเราจะได้พบเห็นอยู่เสมอไม่ว่า
จะเป็ นการทีพ่ ่อแม่ชกั จูงใจลูก ครูชกั จูงใจลูกศิษย์ หัวหน้าชักจูงใจลูกน้อง หนังสือพิมพ์ชกั จูงใจคนอ่าน เป็ นต้น
บางครัง้ ก็ทาํ ได้สาํ เร็จ บางครัง้ ก็ลม้ เหลว
(2) การคล้อยตาม (Conformity) เกิดขึ้นในสถานการณ์ท่ี บุคคลเปลีย่ นพฤติกรรม
ของตนเองให้เข้ากับมาตรฐาน หรือความเชื่อซึง่ เป็ นทีย่ อมรับกันทัว่ ไป ปัจจัยสําคัญทีท่ าํ ให้เกิดการคล้อยตาม คือ
แรงกดดันจากกลุม่ เช่น เด็กวัยรุ่นมักจะต้องคล้อยตามกลุม่ เพือ่ นของตนเองเป็ นอย่างมาก ยิง่ กลุม่ เพือ่ นมี
ความคิดเหมือนกันมากเท่าไรยิง่ มีอทิ ธิพลทําให้คนในกลุม่ นัน้ ต้องคิดคล้อยตามมากขึ้นเท่านัน้
(3) การยอมทําตาม (Compliance) เป็ นพฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นเนื่องมาจากการได้รบั คํา
ขอร้องจากผูอ้ ่นื ให้กระทํา ทัง้ ทีใ่ จจริง ไม่อยากจะทําแต่ปฏิเสธไม่ได้ อาจเป็ นเพราะ ความเกรงใจ เช่น การทํา
ประกันชีวติ ที่
(4) การเชื่อฟัง (Obedience) เป็ นพฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นจากการทีบ่ คุ คลยอมทําตาม
คําสัง่ ของผูท้ ม่ี อี าํ นาจเหนือกว่า เช่น นักเรียนเชื่อฟังครู ลูกเชื่อฟังพ่อแม่ และลูกน้องเชื่อฟังเจ้านาย (สิทธิโชค
วรานุสนั ติกูล. 2546: 190-193)
จากกรอบในการอธิบายพฤติกรรมสําหรับการวิจยั นี้ ทีม่ งุ่ อธิบายทัง้ ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก โดย ปัจจัยภายนอกตัวบุคคลทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ทส่ี าํ คัญอย่างหนึ่ง คือ สิง่ แวดล้อม
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โดยเฉพาะทีเ่ ป็ นบุคคล ตามแนวคิดนี้สามารถอธิบาย และชี้ให้เห็นว่า อิทธิพลของบุคคลทีอ่ ยู่รอบๆ ตัว นัน้ ส่งผล
ต่อ การเปลีย่ นแปลง พฤติกรรม หรือความคิด หรือความรูส้ กึ ของ บุคคลได้อย่างไรและในรูปแบบใดบ้าง ซึง่ ที่
สําคัญนัน้ ได้แก่ การจูงใจ การคล้อยตาม การยอมทําตาม และการเชื่อฟัง จึงสามารถนําหลักการตามแนวคิด
อิทธิพลทางสังคมร่วมกับแนวคิดการถ่ายทอดทางสังคม ใช้อธิบายลักษณะของตัวแปรปัจจัยภายนอกที่ เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
3) แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคม
การถ่ายทอดทางสังคม หรือการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ได้รบั ความสนใจจาก
ทัง้ นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยา และนักมานุษยวิทยา โดยนักจิตวิทยามองว่า การถ่ายทอดทางสังคม (หรือสังคม
ประกิต ) เป็ นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้มจี ติ ลักษณะทีส่ อดคล้องเป็ นไปในทางทีส่ งั คมต้องการ คือ เป็ น
กระบวนการทีบ่ คุ คลเรียนรูแ้ ละรับเอาความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ และพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมกับความต้องการของ
สังคมนัน้ มาสู่ตวั เอง ส่วนนักสังคมวิทยามีมมุ มองต่อการถ่ายทอดทางสังคมทีก่ ว้างขึ้น คือ เป็ นกระบวนการทีส่ งั คม
กล่อมเกลาหรือฝึ กฝนให้บคุ คลมีพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม โดยให้บคุ คลเรียนรูท้ จ่ี ะปฏิบตั ติ ามสถานภาพ บทบาท
และบรรทัดฐานของสังคม ในขณะทีน่ กั มานุษยวิทยา มองว่าการถ่ายทอดทางสังคมเป็ นกระบวนการทีส่ มาชิกใน
สังคมเรียนรูว้ ฒั นธรรม ของสังคมทีต่ นเองเป็ นสมาชิก ซึง่ วัฒนธรรมในทีน่ ้ ีหมายถึง ความเชื่อและความเข้าใจ
ร่วมกันของคนในสังคมทีจ่ ะทําให้สงั คมอยู่รอดและพัฒนาต่อไป (สิทธิโชค วรานุสนั ติกูล. 2546: 46)
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม เป็ นกระบวนการทีเ่ ชื่อมโยงบุคคลเข้ากับมาตรฐาน จารีต
ประเพณี และวิถปี ฏิบตั ติ ่างๆ ของสังคมทีเ่ ขาอาศัยอยู่ โดยขอบข่ายของการถ่ายทอดทางสังคมนัน้ ครอบคลุมการ
อบรมเลี้ยงดูในครอบครัว การให้การศึกษาของสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ การพัฒนาบทบาทและสถานภาพ
ทางสังคมโดยตัวแทนของสถาบันต่างสังคมต่างๆ เป็ นกระบวนการปลูกฝังอบรมทีม่ คี วามต่อเ นื่องตลอดชีวติ ของ
บุคคล (งามตา วนินทานนท์. 2545: 11-12)
โดยทัว่ ไปการถ่ายทอดทางสังคมทีเ่ ป็ น มีเป้ าหมายเพือ่ ปลูกฝังระเบียบวินยั ปลูกฝังความ
มุง่ หวัง สอนให้รูจ้ กั บทบาทและทัศนคติต่างๆ และสอนให้มที กั ษะ
แต่สาํ หรับในระดับสากลได้มกี ารกําหนด
เป้ าหมายของการถ่ายทอดทางสังคมไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างเสริมพัฒนาการแนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับตน 2)
การปลูกฝังถ่ายทอดวินยั ในตน ทีค่ รอบคลุมถึงการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม 3) การปลูกฝังถ่ายทอดความ
มุง่ หวังในชีวติ ซึง่ จะสอนควบคู่ไป กับระเบียบวินยั เนื่องจากระเบียบวินยั เป็ นสิง่ ทีท่ าํ ได้อยาก แต่ความมุง่ หวังใน
ชีวติ เป็ นสิง่ ทีช่ ่วยให้ระเบียบวินยั มีคุณค่าและทําได้งา่ ยขึ้น 4) การสอนทักษะเกี่ยวกับพัฒนาการในด้านต่างๆ เช่น
ทักษะด้านความรู ้ การคิด อารมณ์ และสังคม และ 5) การสอนเกี่ยวกับบทบาททางสั งคม เช่น สิทธิ หน้าที่ การ
แสดงบทบาททีเ่ หมาะสม (งามตา วนิ นทานนท์ . 2545. 12-16) สําหรับ รูปแบบการถ่ายทอดทางสังคม มีทงั้ การ
ถ่ายทอดโดยตรงและโดยอ้อม การถ่ายทอดโดยตรง ได้แก่ การบอก การสอน การตักเตือน การเป็ นแบบอย่าง
เช่น เด็กทีเ่ กิดมาจะต้องได้รบั การอบรมสัง่ สอนให้เ ป็ นสมาชิกทีส่ มบูรณ์ของสังคมสามารถอยู่ร่วมและมี
ความสัมพันธ์กบั คนอื่นได้อย่างราบรื่น พ่อแม่สอนให้ลูกรูจ้ กั ประหยัดอดออม ส่วนการถ่ายทอดโดยอ้อม จะเป็ น
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ซึง่ สามารถทําได้ดว้ ยการสังเกต การฟัง การอ่าน แล้วเลียนแบบสิง่ ทีไ่ ด้เห็น ได้ฟงั หรือได้
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อ่าน เช่น การดูละครแล้วนํามาเป็ นแบบอย่างให้กบั ตนเอง ในขณะทีก่ ารถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานนัน้ มีทงั้
การถ่ายทอดแบเป็ นทางการและแบบไม่เป็ นทางการ โดยการถ่ายทอดทางสังคมแบบเป็ นทางการ ได้แก่ การอบรม
การประชุม ส่วนการถ่ายทอดทางสังคมแบบไม่เป็ นทางการ ได้แก่ การบอกเล่า การสอนงาน การแนะนํา ชี้แนะ
การทําเป็ นแบบอย่าง
สําหรับความสําคัญของการปลูกฝังพฤติกรรมการบริหารทรัพย์นนั้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (2558: 12-13) เห็นว่า ควรเริ่มจากการปลูกฝั งนิสยั การออมและการใช้เงินทีด่ ี มีวนิ ยั ตัง้ แต่เด็กๆ
เพราะเมือ่ เข้าสู่วยั ทํางานก็จะต้องรูว้ ธิ กี ารวางแผนและจัดสรรเงินให้เพียงพอในการใช้จ่ายประจําวัน การใช้จ่ายใน
อนาคต รวมถึงการเก็บออมเพือ่ การเกษียณอายุ สอดคล้องกับทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย (2556: 6-8) ทีเ่ ห็นว่า
ควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสยั การออมและการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตั้ งแต่วยั เด็ก เพื่อบ่มเพาะวินยั ทางการเงินไว้
ก่อน ดังนัน้ การได้รบั การอบรมบ่มเพาะ ขัดเกลา และการเห็นแบบอย่าง หรือแม้แต่การได้รบั ความรูแ้ ละเทคนิค
ปฏิบตั ติ ่างๆ จากบุคคลทัง้ ในครอบครัวและนอกครอบครัว มาตัง้ แต่ในวัยเด็กจนถึงวัยทํางาน ทําให้บคุ คลมีมี
ลักษณะเฉพาะบุคคล เช่น ความมีวนิ ยั คุณธรรมจริยธรรม การมีเป้ าหมายในชีวติ รวมทัง้ ค วามรู แ้ ละทักษะต่างๆ
ทีเ่ ป็ นคุณลักษณะทีจ่ าํ เป็ นทีจ่ ะส่งผลต่อการกระทําพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ทแ่ี ตกต่างกันได้
จากแนวคิดทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้อง สรุปได้เป็ นแนวทางการวิเคราะห์ปจั จัยทีเ่ ป็ นสาเหตุของพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ ของบุคคลธรรมดาสามัญทัว่ ไปทีย่ งั ไม่มคี วามเก่งกล้าและเข้าใจเป้ าหมายในชีวติ อย่างถ่อง
แท้ตามแนวทางทีถ่ กู ทีค่ วร ทีย่ งั ดําเนินชีวติ ด้วยการอาศัยความต้องการเป็ นพื้นฐานนัน้ จึงจําเป็ นต้องมีบคุ คลและ
สถาบันทางสังคมเป็ นเครื่องชี้นาํ สัง่ สอ น ตักเตือน และถ้าบุคคลรอบๆ
ตัวเหล่านัน้ มีคุณสมบัตคิ วามเป็ น
กัลยาณมิตรด้วยแล้ว นับว่าบุคคลมีสภาพแวดล้อมทีท่ รงอิทธิพลทีด่ ตี ่อการดําเนินชีวติ โดยเฉพาะการดําเนินชีวติ
ทางเศรษฐกิจทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ ทีต่ อ้ งอาศัยสิง่ แวดล้อมโดยเฉพาะบุคคลและองค์กรทางสังคมรอบๆ ตัว เพือ่ ช่วยให้
ดําเนินชีวติ ได้อย่างเหมาะสม หรืออาจสรุปได้ว่า บทบาทของบุคคลในครอบครัว และกลุม่ คนอื่นๆ นอกครอบครัว
สถาบันทางศาสนา องค์กรต่างๆ และสือ่ สารมวลชน มีส่วนต่อการกระทําพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์
ของบุคคล ซึง่ อิทธิพลนัน้ มักอยู่ในรูป ในลักษณะของการการถ่ายทอดทางสังคมในรูปแบบต่างๆ และจากแหล่ง
ต่างๆ หรือเป็ นการเรียนรูท้ างสังคมของบุคคล หรือบางประเภทบุคคลอาจมีลกั ษณะของ การได้รบั อิทธิพลทีท่ าํ ให้
บุคคลคล้อยตามได้ สําหรับการวิจยั นี้กลุม่ ตัวอย่างเป็ นเกษตรกรทีส่ ่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในชนบท ซึง่ สังคมชนบทมี
ลักษณะความเป็ นอยู่ทเ่ี ป็ นครอบครัว มีความใกล้ชดิ ของคนในชุมชน ดังนัน้ บทบาทของครอบครัว และคนในชุมชน
จึงมีความสําคัญต่อพฤติกรรมบุคคลอย่างมาก และปัจจุบนั การเข้าถึง สือ่ ต่างๆ สามารถทําได้งา่ ย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึง
เห็นว่าอิทธิพลของบุคคลในครอบครัว บุคคลนอกครอบครัว หรือสถาบันทีม่ สี ่วนใกล้ชดิ ในชุมชน และสือ่ ต่างๆ
เป็ นปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวทางพุทธ
2.3.3 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
มีงานวิจยั ในอดีตทีไ่ ด้ศึกษาตัวแปรปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยภายนอกบุคคล ทีส่ ่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ เช่น งานวิจยั ของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า การให้ความรูท้ างการเงินจะช่วยปรับ
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ให้บคุ คลมีพฤติกรรมทางการเงินทีด่ ขี ้นึ (ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2556: 18) งานวิจยั ของ วรเวศม์ สุวรรณระดา
และสมประวิณ มันประเสริฐ (2551) ทีศ่ ึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทีก่ าํ หนดพฤติกรรมการออมของผูม้ งี านทําในประเทศ
ไทย พบว่า นอกจากระดับรายได้และความสมํา่ เสมอของรายได้แล้ว การมีลกั ษณะนิสยั รูจ้ กั การวางแผนในการ
ดําเนินชีวติ และการมีความรูเ้ กี่ยวกับการเงิน เป็ นปัจจัยทีส่ ่ง ผลให้ผูม้ งี านทําเป็ นผูอ้ อมเงินได้ โดยปัจจัยดังกล่าวยัง
มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมเงินระยะยาวเพือ่ การดํารงชีวติ ยามชราภาพด้วย เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ กิจติพร
สิทธิพนั ธุ ์ (2552) ทีศ่ ึกษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการวางแผนทางการส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
พบว่า ปัจจัยด้านการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร ด้านความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน และด้านภาวะทาง
เศรษฐกิจ มีอทิ ธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) (2558: 1-2) ร่วมกับมูลนิธสิ ถาบันวิจยั นโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค .) ดําเนินการสํารวจและศึกษาวิจยั ตามโครงการให้ความรูท้ างการเงินแก่ประชาชน
ในปี 2556 และโครงการการให้ความรูแ้ ละสร้างวินยั ทางการเงินของคนไทย ในปี 2557 เพือ่ กําหนดแนวทางในการ
ให้ความรูท้ างการเงินของคนไทย นําไปสู่การพัฒนาเพือ่ ยกระดับความรูท้ างการเงินของคนไทยให้มคี วามรู ้
ความสามารถในการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพและมีวนิ ยั ทางการเงิน สร้างความมันคงทางการเงิ
่
นแก่ตนเอง
ครอบครัว และประเทศชาติ ซึง่ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถแบ่งระดับ ความรูท้ างการเงินของคนไทยออกเป็ น 6
ระดับ ได้แก่
1) ระดับความรูท้ างการเงินตํา่ ทีส่ ุด (L1) หมายถึง บุคคลทีม่ ปี ญั หาทางการเงิน ไม่มี
การออม ไม่มกี ารวางแผนทางการเงิน มีการกูจ้ ากแหล่งเงินทุนทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงินมากกว่าร้อยละ 50 ของหนี้สนิ
ทัง้ หมด ไม่มกี ารติดตามข่าวสารทางการเงิน และไม่สนใจทีจ่ ะแก้ปญั หาทางการเงินของตนเอง พบว่าผูท้ ม่ี คี วามรู ้
ทางการเงินในระดับนี้ มีรอ้ ยละ 2.7
2) ระดับความรูท้ างการเงินตํา่ (L2) หมายถึง บุคคลทีม่ ปี ญั หาทางการเงิน ไม่มกี าร
ออม ไม่มกี ารวางแผนทางการเงิน มีการกูจ้ ากแหล่งเงินทุน ทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงินร้อยละ 20-50 ของหนี้สนิ ทัง้ หมด
ไม่มกี ารติดตามข่าวสารทางการเงิน แต่สนใจทีจ่ ะแก้ปญั ห าทางการเงินของตนเอง พบว่าผูท้ ม่ี คี วามรูท้ างการเงินใน
ระดับนี้ มีรอ้ ยละ 25.7
3) ค่อนข้างตํา่ (M1) หมายถึง บุคคลทีไ่ ม่มปี ญั หาทางด้านการเงิน (เคยมี) เริ่มมีการ
ออม การวางแผนทางการเงิน มีการกูจ้ ากแหล่งเงินทุนทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหนี้สนิ
ทัง้ หมด มีการติดตามข่าวสาร และมีการลงทุนเบื้องตน เมือ่ เกิดวิกฤตทางการเงินมีความสามารถในการบริหาร
จัดการได้พอใช้ พบว่าผูท้ ม่ี คี วามรูท้ างการเงินในระดับนี้ มีรอ้ ยละ 44.2
4) ระดับความรูท้ างการเงินปานกลางค่อนข้างสูง (M2) หมายถึง บุคคลทีไ่ ม่มปี ญั หา
ทางด้านการเงิน (เคยมี) มีการออม มีการวางแผนทางการเงิน มีการกูจ้ ากแหล่งเงินทุนทีไ่ ม่ใช่สถาบั นการเงินน้อย
กว่าร้อยละ 20 ของหนี้สนิ ทัง้ หมด มีการติดตามข่าวสารทางการเงิน และมีการลงทุนเบื้องต้น เมือ่ เกิดวิกฤตทาง
การเงินความสามารถในการบริหารจัดการได้ค่อนข้างดี พบว่าผูท้ ม่ี คี วามรูท้ างการเงินในระดับนี้ มีรอ้ ยละ 22.4
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5) ระดับความรู ท้ างการเงินสูง (H1) หมายถึง บุคคลทีไ่ ม่มปี ญั หาทางด้านการเงิน มี
การออมสูง มีการวางแผนการเงิน ไม่มกี ารกูจ้ ากแหล่งเงินทุนทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน มีการติดตามข่าวสารทางการ
เงิน มีการลงทุนและมีการวิเ คราะห์ความเสีย่ งก่อนการลงทุน เมือ่ เกิดวิกฤตทางการเงินจะได้รบั ผลกระทบเพียง
เล็กน้อย พบว่าผูท้ ม่ี คี วามรูท้ างการเงินในระดับนี้ มีรอ้ ยละ 4.2
6) ระดับความรูท้ างการเงินสูงทีส่ ุด (H2) หมายถึง บุคคลทีไ่ ม่มปี ญั หาทางด้านการเงิน
มีการออมสูง มีการวางแผนการเงิน ไม่มกี ารกูจ้ ากแหล่งเงินทุนทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน มีการติดตามข่าวสารทางการ
เงิน มีการลงทุนและมีการวิเคราะห์ความเสีย่ งก่อนการลงทุนทุกครัง้ เมือ่ เกิดวิกฤตทางการเงินจะไม่ได้รบั
ผลกระทบ พบว่าผูท้ ม่ี คี วามรูท้ างการเงินในระดับนี้ มีรอ้ ยละ 0.7
ข้อเสนอเชิงนโยบายของ กฤษฎา เสกตระกูล (2553: 8-9) เกี่ยวกับ การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลทีจ่ ะช่วยให้ประชาชนในระดับบุคคล (Individual Level) มีความมันคงทางการเงิ
่
น เพือ่ เป็ นส่วนสําคัญทีท่ าํ
ให้ประชากรของประเทศรูจ้ กั พึง่ ตนเองได้ ส่งผลให้ประเทศไทยของเรามีความมันคงในที
่
ส่ ุดแนวทางในด้าน
นโยบายได้ 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. สร้างความรูด้ า้ นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแก่คนไทย
การสร้างองค์ความรูด้ า้ นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและส่งเสริมให้มกี ารกระจาย
ความรูด้ งั กล่าวไปอย่างกว้างขวางให้แก่ประชาชน โดยหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สถาบันการเงิน และสมาคมทีเ่ กี่ยวข้อง ฯลฯ ควรนําโครงการทีท่ าํ ให้คนไทยเห็นว่าความรูด้ า้ นการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็ นความรูท้ ส่ี าํ คัญทีช่ ่วยให้การดํารงชีวติ ของตนเองและครอบครัวมี คุณภาพอย่างยัง่ ยืน
ในอนาคต
2. สร้างทักษะทางการเงินส่วนบุคคลแก่คนไทย
การให้ความรูไ้ ปเฉยๆ จะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดถ้าไม่นาํ ไปปฏิบตั ิ
“ทักษะ”
หมายถึง การปฏิบตั จิ นเกิดความชํานาญ ถ้าคนไทยรูแ้ ละเข้าใจแล้วก็จะสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ย ซึง่ เป็ นส่วน
สําคัญทีท่ าํ ให้ความมังคั
่ ง่ อย่างยัง่ ยืนเกิดขึ้นได้ ทีจ่ ริงนโยบายในข้อนี้จะสัมพันธ์กบั ข้อ 1 อย่างแยกไม่ออก เพราะ
การให้ความรูต้ อ้ งนําเสนอรูปแบบทีน่ าํ ไปปฏิบตั ไิ ด้ เช่น การสอนเทคนิค “รูห้ า รูเ้ ก็บ รูใ้ ช้ รูข้ ยายดอกผล ” ด้วยการ
มีเครื่องมือต่างๆ เช่น สมุด บันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย โปรแกรมหรือแบบฟอร์มการทํางบการเงินส่วนบุคคล
งบประมาณการเงินล่วงหน้า เป็ นต้น
3. สร้างจริยธรรมการเงินส่วนบุคคลแก่คนไทย
เพราะความโลภเป็ นอีกมิตหิ นึ่งทีเ่ กิดขึ้นจากความต้องการทีไ่ ม่ส้นิ สุด สิง่ ทีต่ อ้ งมีไว้
เพือ่ ควบคุมความต้องการของตนเองก็คอื จริยธรรม กล่าวคือ เงินทีห่ ามาได้ หรือเงินทีท่ าํ ให้งอกเงยก็จะต้องมา
อย่างซือ่ สัตย์สุจริต เกิดจากการปฏิบตั ติ นทีส่ มฐานะ มีความเป็ นไปได้ตามขีดความสามารถของแต่ละคน ซึง่
ความสามารถนี้เราหาวิธเี พิม่ ขีดให้สูงขึ้นได้ มีสติทจ่ี ะรูว้ ่าความเสีย่ งทีร่ บั อยู่มคี วามเกิน พอดีหรือไม่ ซึง่ ต้องรูห้ ลักใน
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การบริหารความเสีย่ ง และประการสุดท้ายก็คือต้องรูจ้ กั พอตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ปล่อยให้เกิดเป้ าหมาย
ทางการเงินมากมายเกินจําเป็ น
4. สร้างทัศนคติทด่ี ใี นเรื่องการเงินส่วนบุคคลแก่คนไทย
ทุกวันนี้สงั คมไทยถูกเรียกว่าเป็ นสังคมบริโภค มากกว่าทีจ่ ะเรียกว่าสังคมการออม
สังคมทีเ่ น้นการบริโภค หมายถึง สังคมทีใ่ ช้ทรัพยากรทีเ่ น้นการบริโภค เป็ นสังคมทีข่ าดการอดทน ไม่มกี ารใช้
ทรัพยากรอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ซึง่ การให้ความรู ้ ทักษะ จริยธรรมจะต้องควบคู่ไปกับการปรับเปลีย่ นทัศนคติท่ี
เน้นการบริโภคให้เป็ นทัศนคติทเ่ี น้นการออม การรูจ้ กั คุณค่าของเงิน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอแนวทางวางแผนการเงินง่ายๆ ให้กบั ประชาชน
ทัว่ ไปสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการวางแผนทางการเงิน โดยกําหนดไว้ 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. สํารวจตนเอง ขัน้ ตอนนี้เป็ นการสํารวจตนเองเพือ่ ให้ทราบว่า สุขภาพทางการเงินเป็ น
อย่างไร โดยการประเมินทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จ่าย เพือ่ ดูว่าสุขภาพทางการเงินของคุณแข็งแรงมากน้อย
เพียงใด และเป็ นการตรวจสุขภาพทางการเงิน เพือ่ ประเมินฐานะทางการเงินว่าเป็ นอย่างไร โดยดูจากตัวเลข
สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีม่ วี ่าเป็ นผูม้ ฐี านะดีหรือ มีหนี้สนิ ท่วมหัว และ เมือ่ สํารวจตนเอง
เรียบร้อยแล้ว จะทราบว่าฐานะการเงินของตนเองอยู่ในขัน้ ไหน เช่น ถ้ายังมีหนี้สนิ อยู่ ก็ตอ้ งจัดการกับหนี้สนิ
เหล่านัน้ ให้เรียบร้อยก่อน ถ้าพอมีเงินเหลือก็จะสามารถวางแผนในขัน้ ต่อไปได้
2. กําหนดเป้ าหมาย เป็ นการกําหนดเป้ าหมายในแต่ละช่วงชีวติ ให้ชดั เจน อาจเริ่มจาก
คิดว่า อยากได้ อยากมี หรืออยากทําอะไร โดยเรียงลําดับความสําคัญของเป้ าหมายตามหลัก "Needs มาก่อน
Wants ทีหลัง" สิง่ สําคัญทีข่ าดไม่ได้เลย คือ ต้องประมาณจํานวนเงินทีต่ อ้ งการ และกําหนดระยะเวล าทีจ่ ะบรรลุ
เป้ าหมาย รวมถึงวิธกี ารทีจ่ ะทําให้บรรลุเป้ าหมาย เพือ่ ทีค่ ุณจะได้ ไม่ไขว้เขวหลุดออกนอกเส้นทาง
3. สร้างแผนการเงิน เส้นทางสู่ความมังคั
่ ง่ รํา่ รวย จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้า ขาดแผนการ
เงิน เพราะแผนการเงินจะเป็ นตัวกําหนดทิศทาง ในการไปถึงเป้ าหมายอย่างทีต่ อ้ งการ โดยแผนการเงินทีค่ วรสร้าง
นัน้ ได้แก่ 1) สร้างความมังคั
่ ง่ (Wealth Creation) ทีป่ ระกอบด้วยการวางแผนเงินออม วางแผนใช้จ่ายเงิน และ
การวางแผนหนี้สนิ 2) ปกป้ องความมังคั
่ ง่ (Wealth Protection) ทีป่ ระกอบด้วยการวางแผนประกัน และการ
วางแผนเกษียณ 3) เพิม่ พูนความมังคั
่ ง่ (Wealth Accumulation) ทีป่ ระกอบด้วยการวางแผนลงทุน และการ
วางแผนภาษี 4) ส่งมอบความมังคั
่ ง่ (Wealth Distribution) คือ การวางมรดก
4. ปฏิบตั ติ ามแผนอย่างมีวนิ ยั แผนการเงินทีจ่ ดั ทําไว้คงไม่มปี ระโยชน์ หากไม่ได้ลงมือ
ปฏิบตั ิ หรือมีความล่าช้าในทางปฏิบตั ิยง่ิ ปล่อยเวลาผ่านไปนานเท่าไร การบรรลุเป้ าหมายทีว่ างไว้กจ็ ะยิง่ ล่าช้า
ออกไป และอาจส่งผลกระทบต่อเป้ าหมายหรือแผนการเงินอื่นๆ ด้วย กุญแจสําคัญทีจ่ ะทําให้ประสบความสําเร็จใน
การวางแผนทางการเงิน คือ ต้องมีความตัง้ ใจจริงและมีวนิ ยั ในตนเองเมือ่ ลงมือ ปฏิบตั ิ ไม่ผดั วันประกันพรุ่ง ถ้ามี
วินยั การออม การลงทุนแล้วก็รบั รองได้ว่าเป้ าหมายจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน
5. ทบทวนและปรับปรุงแผนอยู่เสมอ หากผลทีไ่ ด้ไม่เป็ นไปตามแผน ก็อาจถึงเวลาที่
ต้องรื้อและปรับเปลีย่ นแผนกันใหม่ รวมถึง การทบทวนตนเองว่า เมือ่ ระยะเวลาเปลีย่ นไป เป้ าหมายของ เรายัง
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เหมือนเดิมหรือไม่ มีการยอมรับความเสีย่ งได้มากขึ้นหรือน้อยลง และควรจะจัดสรรเงินลงทุนใหม่แล้วหรือยัง
เพือ่ ให้การเดินทางไปยังเป้ าหมายต่างๆ ได้ใกล้เคียงความเป็ นจริงมากทีส่ ุด
จากข้อเสนอนี้ จะเห็นได้ว่ามีตวั แปรทีเ่ กี่ยวข้องกับปัจจัยภายในบุคคล คือ การวางแผนนัน้
มักเริ่มจากความคิดของบุคคลที่อยากได้ อยากมี หรืออยากทําอะไร
ซึง่ เป็ นส่วนทีเ่ ป็ นความต้องการนัน่ เอง
ต่อจากนัน้ จึงมีการคิดวางแผนและการประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแผนและปรับปรุงแผน ทีบ่ คุ คลต้องมีทงั้ การคิดที่
เป็ นระบบ และความรูท้ เ่ี กี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ส่ วนทีเ่ ป็ นปลายทางนัน้ คือ การมีวนิ ยั ในการปฏิบตั ติ ามแผนหรือ
การลงมือปฏิบตั นิ นั ่ เอง
การศึกษาวิจยั ของซิบลีย่ ์ (Sibley. 2553) พบว่า ทัศนคติของประชาชนทีม่ ตี ่อเงินตรา และ
ความเข้าใจเรื่องการเงินมักได้รบั อิทธิพลจากประสบการณ์แรกเริ่มของบุคคลนัน้ ๆ เป็ นอย่างมาก โดยทั ่ วไปบุคคลมี
การรับรูห้ รือเจตคติต่อเงินตราใน 3 แนวทาง คือ การลุม่ หลงใหลคลังไคล้
่
(Affective) โดยมองเงินเป็ นเสมือน
พระเจ้าหรือปี ศาจ การรับรูแ้ ละเข้าใจ (Cognitive) คือ มองเงินเป็ นภาพตัวแทนความสําเร็จ การได้รบั การเคารพ
และอิสรภาพ และลักษณะเชิงพฤติกรรม (Behavioral) คือ การบริหารจัดการกระแสเงินสดและการจัดทํา
งบประมาณ นอกจากนี้ยงั พบว่า คนส่วนใหญ่ทม่ี กี ารรับรูเ้ รื่องเงินในเชิงบวก มักจะประสบความสําเร็จและมี
แนวโน้มในการจัดทํางบประมาณด้วยความระมัดระวัง โดยเขายังได้ให้คาํ แนะนําไว้ดว้ ยว่า เพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ของอัตราการมีส่วนร่วมทีส่ มบูรณ์ในระบบเศรษฐกิจ ปัจเจกบุคคลโดยส่วนใหญ่จาํ เป็ นต้องมีทกั ษะความรูท้ าง
การเงินในระดับทีด่ ี และมีทศั นคติเชิงบวกต่อการเงิน (สถาบันคีนนั แห่งเอเซีย. 2558: 36-37)
จากประเด็นทีม่ กี ารถกเถียงเกี่ยวกับการใช้สอ่ื ในเวทีระดมสมองของโครงการ “คนไทยก้าว
ไกล ใส่ใจการเงิน” (สถาบันคีนนั แห่งเอเซีย. 2558: 83) ชี้ให้เห็นว่า สือ่ โดยเฉพาะโทรทัศน์มอี ทิ ธิพลต่อเด็กมากกว่า
ผูป้ กครอง และเด็กถือเป็ นกลุม่ เป้ าหมายทีส่ าํ คัญสําหรับนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเด็กจะมีการ
ตอบสนองต่อการประชาสัมพันธ์ในเชิงการบริโภคมากกว่า เช่น กรณี พนักงานกวาดถนนทีถ่ อื ธนบัตรเก่าๆ จํา นวน
มาก และมีถงุ ใส่เศษเหรียญอีก 1 ถุง ซึง่ เป็ นเงินเก็บทัง้ หมดมีมาทีร่ า้ นเพือ่ ซื้อโทรศัพท์ราคาแพงให้กบั บุตรชาย นี่
เป็ นเพียงตัวอย่างของบุคคลเพียงส่วนหนึ่งทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของการโฆษณาทีม่ ตี ่อผูบ้ ริโภค ขณะทีใ่ น
พื้นทีช่ นบท สือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์กม็ อี ทิ ธิพลไม่แพ้กนั เช่น กรณี สมาชิกของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เล่าถึงสือ่
วิทยุกระจายเสียงทีก่ ระตุน้ ความต้องการบริโภคสินค้าหรือบริการทีไ่ ม่จาํ เป็ น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ซึง่ เป็ นสาเหตุหนึ่งของการเพิม่ ภาระหนี้สนิ ของเกษตรกร อาทิเช่น ผลิ ตภัณฑ์กาํ จัดศัตรูพชื ทีส่ อ่ื ชุมชนได้ทาํ โฆษณา
ส่งเสริมให้มกี ารซื้อ
2.4 ตัวแปรที่เป็ นปัจจัยกาหนดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
การวิจยั เพือ่ พัฒนารูปแบบพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตร
ทีเ่ ป็ นการสร้าง
รูปแบบ (model) ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ข้นึ มาใหม่
โดยผูว้ จิ ยั กําหนดกรอบในการศึกษาการเกิด
พฤติกรรมจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกตามแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ พร้อมทัง้ มีการกําหนดและสร้างตัว
แปรจากแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป้ าหมายของพฤติกรรมการบริหาร
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ทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร นําไปสู่การสร้างความเพียงพอของปัจจัยในการดําเนินชีวติ มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ไม่เกิดความยากลําบากทางร่างกายและความทุกข์ในจิตใจทีเ่ กิดจากการกระทําทีไ่ ม่เหมาะสมเกี่ยวกับทรัพย์ โดย
กําหนดให้พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธเป็ นตัวแปรตาม ซึง่ มีลกั ษณะเป็ น กระบวนการทีเ่ ริ่มจากการหา
ทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์
และให้การบรรลุเป้ าหมายของการบริหารทรัพย์เป็ นผลลัพธ์ของ
พฤติกรรม ซึง่ ตัวแปรทีเ่ ป็ นปัจจัยภายในจากแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้แก่ ลักษณะความต้องการ ความรูค้ ิด จริยธรรม ความรอบรู ้ ส่วนปัจจัยภายนอกนัน้ ได้แก่ สภาพแวดล้อม
รอบตัวของบุคคลและสือ่ ต่างๆ นอกจากนี้ผูว้ จิ ยั ยังได้กาํ หนดตัวแปรแบ่งกลุม่ คือ ตัวแปรประเภทบุคคล ตามพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ ซึง่ รายละเอียดของตัวแปรตามกรอบแนวคิดนี้ มีดงั นี้
1) ความรูจ้ กั คิด
ความรูจ้ กั คิด คือ เป็ นลักษณะการคิดทีส่ าํ คัญต่อการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ซึง่ มีลกั ษณะ
การคิดตามแนวทางพุทธศาสนา คือ การรูจ้ กั คิด รูจ้ กั พิจารณา คิดเองเป็ น ได้แก่ คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมี
เหตุผล คิดวางแผน และคิดมุง่ ในสิง่ ทีเ่ ป็ นกุศล เป็ นต้น การคิดได้ในลักษณะเช่นนี้เกิดจากความสามารถทางการ
คิดของบุคคลในเรื่องนัน้ ๆ ซึง่ การคิดลักษณะเช่นนี้มคี วามสําคัญต่อการบริหารทรัพย์ ตามแนวพุทธในทุกขัน้ ตอน
โดยเริ่มตัง้ แต่การคิดเพือ่ ให้ได้ทรัพย์มานัน้ ต้องคิด อย่างเป็ นกุศลถูกต้องชอบธรรม เพราะถ้าคิดให้ได้มาอย่างไม่
ถูกต้องชอบธรรมแล้วเสมือนของร้อนสุดท้ายอาจต้องโดนยึดคืนหรือมีคดีตดิ ตัวก็ได้ และแม้ในการคิดใช้จ่ายทรัพย์
นัน้ ก็ตอ้ งคิดวางแผนการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้และความต้องการจําเป็ น หรือแม้แต่การคิดวางแผน คิด
อย่างรอบคอบในจัดสรรปันส่วนทรัพย์เพือ่ การลงทุนและการออม ดังนัน้ การคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ในทางที่
ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาหรือความรูจ้ กั คิดจึงเป็ นลักษณะภายในของบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้ความสามารถ
ทางปัญญา และมีส่วนสําคัญในการ กําหนดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ และพฤติกรรมบริหารทรัพย์ทพ่ี งึ ปรารถนา
ทัง้ หลายล้วนเกิดมาจากการคิดดี คิดถูกทัง้ สิ้น ซึง่ ในทางพุทธศาสนาได้สอนให้บคุ คลเกิดมีความรูจ้ กั คิดหรือมีการ
คิดทีถ่ กู วิธีน้ ีเป็ นเรื่องสําคัญทีส่ ามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์
สําหรับงานวิจยั นี้ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดให้ความรูจ้ กั คิดในการบริหารทรัพย์
เป็ นลักษณะการคิด
เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ทก่ี าํ หนดตามลักษณะการคิดตามหลักพุทธศาสนา โดยกําหนดให้ ความรูจ้ กั คิด หมายถึง
การคิดในการบริหารทรัพย์ การคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างผูม้ ปี ญั ญา คิดอย่าง มีระเบียบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดแบบ
แยบคายหรือใช้ปญั ญาไตร่ตรอง และคิดมุง่ ในสิง่ ทีเ่ ป็ นกุศล ทัง้ การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์
เช่น ความรูจ้ กั คิดในการใช้จ่ายทรัพย์นนั้ ต้องมีการคิดวางแผน คิดด้วยเหตุผล และคิดอย่างมีระเบียบ คือ ต้อง
คิดให้มกี ารตรวจสอบสถานะของรายได้ทม่ี อี ยู่อย่างสมํา่ เสมอ ว่ามีรายได้เพียงพอกับการจับจ่ายใช้สอยของตนเอง
และครอบครัวหรือไม่ และเมือ่ มีตอ้ งการทีจ่ ะจับจ่ายเพือ่ สิง่ ใดนัน้ ได้คาํ นึงถึงความจําเป็ น ความสมเหตุสมผลกับ
ประโยชน์ใช้สอยและเงินทีต่ อ้ งจ่ายไป โดยคิดทีจ่ ะใช้จ่ายแต่สง่ิ จําเป็ นไม่ฟ่ มุ เฟื อย มีการ
คิดเพือ่ จัดลําดับ
ความสําคัญในการใช้จ่ายก่อนหลัง สําหรับการเป็ นผู ้ ความรูจ้ กั คิดในการหาทรัพย์นนั้ ต้องมีการคิดอยู่เสมอว่าควร
จะต้องหาทรัพย์มาเพิม่ เท่าใด หามาโดยทางใดหรือใช้ทกั ษะ อย่างไรในการสร้างรายได้เพิม่ เช่น คิดหาช่องทางใน
การค้าขาย หรือ คิดว่าช่วงไหนควรปลูกอะไรมาขายทีจ่ ะทําให้ได้ราคาดี สําหรับความรูจ้ กั คิดในการรักษาทรัพย์หรือ
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การออมเงินนัน้ ต้องเป็ นผูร้ ูจ้ กั คิดได้อย่างเท่าทันอคติของตนเอง เช่น การคิดทีร่ ูเ้ ท่าทันการชอบผัดวันประกันพุ่ง
ในการเก็บออมเงิน หรือการคิดทีร่ ูเ้ ท่าทันความเฉื่อยของตนเองว่าต้องขจัดมันออกไป เพือ่ ให้บรรลุแผนการออมเงิน
ทีว่ างแผนไว้ได้
การวัด “ความรูจ้ กั คิด” เป็ นการวัดลักษณะทางจิตทีเ่ กี่ยวกับปัญญาของเกษตรกร ทีผ่ ูว้ จิ ยั ได้
สร้างแบบวัดขึ้นจากการประยุกต์ลกั ษณะการคิดทางพุทธศาสนา เพือ่ วัด
ระดับความสามารถทางการคิดตาม
ลักษณะการคิดหรือวิธกี ารคิดของเกษตรทีส่ อดคล้องกับลักษณะการคิดตามแนวพุทธศาสนา คือ แสดงให้เห็นถึง
การเป็ นผูร้ ูจ้ กั คิด รูจ้ กั พิจารณาด้วยตนเอง หรือการแสดงให้เห็นได้ว่าเป็ นผูค้ ิดดี คิดมีเหตุผล คิดถูก และคิดเป็ น
เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ทงั้ กระบวนการนัน่ เอง ได้แก่ การรูจ้ กั คิดรูจ้ กั พิจารณาด้วยตนเองในการหาทรัพย์ การ
รักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์ โดยสร้างเป็ นมาตรประมาณค่าแบบรวม (Sigma scale หรือ Summated
rating scale) 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน) จนถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (มีค่า
เท่ากับ 0 คะแนน) แล้วรวมคะแนนทัง้ สิ้นทัง้ ฉบับ โดยผูท้ ม่ี คี ะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี ี ศักยภาพทางการ
คิด หรือการแสดงให้เห็นได้ว่าเป็ นผูม้ คี วามรู จ้ กั คิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ได้ดกี ว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
2) ลักษณะความต้องการ
ลักษณะความต้องการของบุคคลทีน่ าํ เข้ามาร่วมศึกษาในงานวิจยั นี้ เป็ นความต้องการทีม่ กี าร
อธิบายในขัน้ ทีส่ ูงกว่าความต้องการในความหมายทัว่ ไป ทีร่ ะบุเพียงความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ แต่เป็ น
การอธิบายความต้องการด้วยหลักพุทธศาสนา ทีน่ ้ ีจะเน้นความต้องการทีไ่ ด้รบั การกําหนดจากการพัฒนาศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลจนเกิดมีปญั ญาในการควบคุ มความต้องการของตนเองได้ โดยรูว้ ่าอะไรเป็ นความต้องการแบบ
ปรนเปรอ หรือความต้องการในคุณภาพชีวติ ซึง่ จะส่งผลต่อการกระทําพฤติกรรมของบุคคล โดยเฉพาะทีเ่ กี่ยวกับ
การบริหารทรัพย์ทงั้ กระบวนการ
ลักษณะความต้องการ หมายถึง ความอยากหรือความต้องการของบุคคลทีโ่ น้มเอียงไปในทาง
ความต้องการในสิง่ ปรนเปรอ (หรือทีเ่ รียกว่า “ตัณหา”) หรือโน้มเอียงไปทางความต้องการคุณภาพชีวติ (หรือที่
เรียกว่า “ฉันทะ”) ซึง่ ผูท้ ม่ี คี วามความต้องการแบบตัณหา เช่น ชอบอาหารรสชาติอร่อยมากกว่าอาหารทีม่ คี ุณภาพ
หรือชอบความโก้หรูมากกว่าประโยชน์ใช้สอย ชอบสะสมสิง่ ของ เกินความจําเป็ น เป็ นต้น ส่วนผูท้ ม่ี คี วามต้องการ
แบบฉันทะนัน้ จะเป็ นผูท้ ร่ี ูจ้ กั พอเพียง ชอบความสมถะ บริโภคสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ในปริมาณทีพ่ อดีไม่มากเกิน
การวัด “ลักษณะความต้องการ” ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดขึ้นใหม่ตามคํานิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของ
ตัวแปร โดยวัดระดับความต้ องการของเกษตร เพือ่ จําแนกว่าเข้าข่ายเป็ นบุคคลทีม่ คี วามต้องการโน้มเอียงไปในทาง
ใด ระหว่างความต้องการแบบตัณหาหรือความต้องการแบบฉันทะ ด้วยมาตรวัดแบบมาตรประมาณค่าแบบรวม 6
ระดับ ตัง้ แต่ “ใช่ทส่ี ุด” (มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน) จนถึง “ไม่ใช่เลย” (มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน) แล้วรวมคะแนนแบบ
วัดทัง้ ฉบับ โดยผูท้ ม่ี คี ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูม้ คี วามต้องการโน้มเอียงไปในแบบความต้องการแบบฉันทะ ซึง่
เป็ นลักษณะความต้องการทีพ่ งึ ปรารถนามากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า

73
3) จริยธรรมทางเศรษฐกิจ
จากแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ทีไ่ ด้มองกลับไปทีค่ ว ามสําคัญของจริยธรรมต่อพฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจทีเ่ สมือนถูกละเลยจาการวิเคราะห์ตามแนวเศรษฐศาสตร์ กระแสหลัก แต่แท้ทจ่ี ริงแล้วยังมีส่วนสําคัญ
เป็ นอย่างมาก ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณานํากลับเข้ามาร่มศึกษาในงานวิจยั นี้ดว้ ย โดยอ้างอิงจริยธรรมของบุคคลที่
จําเป็ นต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ และกําหนดขอบข่ายของจริยธรรมทีน่ ่าจะส่ง
ต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ โดยจริยธรรมในทีน่ ้ ีได้ครอบคลุมถึงลักษณะคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อันเป็ นหนึ่งในสองเงือ่ นไขทีจ่ ะทําให้เกิดความพอเพียงได้ โดยจริยธรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง การมี
แนวคิดและการปฏิบตั ทิ ด่ี งี ามทีเ่ หมาะสมของบุคคลในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ เช่น การ
หาทรัพย์ซง่ึ เกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตในทางเศรษฐกิจนัน้ ต้องมีความขยัน ความซือ่ สัตย์ ความรักในงาน ความตรง
ต่อเวลา ความอดทน ความเพียร ส่วนจริยธรรมใน การบริโภคซึง่ เป็ นส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้จ่ายและการเก็บ
รักษาทรัพย์ ได้แก่ การประหยัด ความสมถะ ความรับผิดชอบ เป็ นต้น ดังนัน้ จริยธรรมในทางเศรษฐกิจทีเ่ กี่ยวกับ
การบริหารทรัพย์ในการวิจยั นี้ พิจารณาเฉพาะคุณธรรมจริยธรรมสําคัญๆ ทีเ่ กี่ยวข้องและส่งผลอย่างชัดเจนทัง้
ทางตรงและทางอ้อมต่อการบริหารทรัพย์ ซึง่ ได้แก่ ความขยัน ความซือ่ สัตย์ ความรักในงาน (อาชีพ) และความ
อดทน ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
3.1) ความขยัน
ความขยัน หมายถึง ความตัง้ ใจเพียรพยายาม มีการทําหน้าทีก่ ารงานอย่างต่อเนื่อง
สมํา่ เสมอ อดทน ไม่ทอ้ ถอย เมือ่ พบอุปสรรค ซึง่ ความขยันต้องปฏิบตั คิ วบคู่กบั การใช้สติปญั ญาแก้ปญั หาจน
เกิดผลงานสําเร็จตามความมุง่ หมาย โดยลักษณะของผูท้ ม่ี คี วามขยัน คือ ผูท้ ต่ี งั้ ใจทําอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่
ถูกทีค่ วร ผูท้ เ่ี ป็ นคนสูง้ าน มีความพยายาม ไม่ทอ้ ถอ ย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานทีท่ าํ ตัง้ ใจทําหน้าทีอ่ ย่างจริงจัง
ตัวชี้วดั ผูท้ ม่ี คี วามขยัน คือ 1) ผูท้ ต่ี งั้ ใจทํางานเต็มความสามารถ อย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องทีถ่ กู ต้อง 2) ผูท้ เ่ี ป็ น
คนสูง้ าน มีความพยายาม ไม่ทอ้ ถอย กล้าเผชิญอุปสรรคและ พยายามแก้ไขเพือ่ ให้งานสําเร็ จ 3) รักงานทีท่ าํ ตัง้ ใจ
ทําหน้าทีอ่ ย่างจริงจัง ไม่ท้งิ งาน 4) ผูม้ พี ฤติกรรมเอาใจใส่ต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย การลงมือทํางานทันที ทีไ่ ด้รบั
มอบหมายโดยไม่ตอ้ งให้ผูอ้ ่นื มาบังคับ 5) เมือ่ มีเวลาว่างก็มกั ใช้ไปในการทบทวนฝึ กฝนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู ้ หรือทํา
กิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื จากความหมายและลักษณะของความขยันนัน้ มีความสอดคล้องต่อ
คุณลักษณะของการบริหารทรัพย์ในขัน้ การหาทรัพย์เป็ นสําคัญ เพราะเป็ นลักษณะของคนทํางานทีป่ ระสบ
ความสําเร็จ และนํามาซึง่ ผลประกอบการและรายได้ทด่ี ตี ามมา ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่ า “ความขยัน” เป็ นลักษณะทีน่ ่าจะมี
ส่วนสําคัญในเบื้องแรกของกระบวนการบริหารทรัพย์ของบุคคลทีจ่ ะเป็ นตัวบ่งชี้การบรรลุเป้ าหมายของการบริหาร
ทรัพย์ได้
ในการวิจยั นี้จงึ กําหนดให้ “ความขยัน” หมายถึง ความตัง้ ใจเพียรพยายาม มีการทํา
หน้าทีก่ ารงานอย่างต่อเนื่อง สมํา่ เสมอ อดทน ไม่ทอ้ ถอย เมือ่ พบอุปสรรค ซึง่ ความขยันของบุคคล จะมุง่ เน้นที่การ
ขยันหารายได้ทส่ี ุจริต การขยัน หารายได้จากการทํางานทีไ่ ม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดี ตัง้ ใจทํางานทีถ่ กู ทีค่ วรอย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง สูง้ าน มีความพยายาม ไม่ทอ้ ถอย กล้าเผชิญอุปสรรค ไม่ท้งิ งาน เอาใจใส่ต่องาน มีการทบทวนฝึ กฝนใน
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งานทีท่ าํ เพือ่ พัฒนางานของตนให้ดขี ้นึ โดยคุณลักษณะของผูท้ ม่ี คี วามขยัน เช่น เป็ นคนกล้างาน สูง้ าน ไม่หลบ
เลีย่ งไม่หนีงาน ไม่กลัวความทุกข์ยากลําบากใดๆ ไม่อ่อนแอ มีความยินดี และพอใจในการทํางาน รีบเร่งทํางานด้วย
ความรวดเร็วว่องไว ทํางานตรงเวลาและเสร็จทัน เวลา เป็ นต้น
3.2) ความซือ่ สัตย์
ซือ่ สัตย์ หมายถึง ประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่
หลอกลวง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554: ออนไลน์) ความซือ่ สัตย์มที งั้ ความซือ่ สัตย์ต่อตนเอง
ความซือ่ สัตย์ต่อครอบครัว ความซือ่ สัตย์ต่อหน้าที่ การงาน ความซือ่ สัตย์ต่อมิตร และความซือ่ สัตย์ต่อประเทศชาติ
เป็ นต้น "ความซือ่ สัตย์” เป็ นคุณธรรมทีจ่ าํ เป็ นต่อทุกสังคม เพราะหากคนในสังคมขาดคุณธรรมข้อนี้เมือ่ ใด สังคม
ก็จะวุ่นวาย ไม่สงบ คนจะเอารัดเอาเปรียบกัน และเห็นแก่ตวั มากขึ้น จนก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
เช่น การไม่ซอ่ื สัตย์ต่อหน้าทีก่ ารงาน เช่น ชาวสวนชาวนาไม่ซอ่ื สัตย์ต่อหน้าที่ ขายของโกงเขา หรือใช้สารเคมีทเ่ี ป็ น
อันตราย ฯลฯ ก็จะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บจากสารพิษสะสมในร่างกาย ซึง่ ล้วนแล้วแต่สร้างความเดือดร้อนให้แก่
ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้องทัง้ สิ้น “ความซือ่ สัตย์” มีความสําคัญทัง้ ในการหาทรัพย์ทต่ี อ้ งมีความซือ่ สัตย์ในอาชีพการงาน
ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว รวมทัง้ ความซือ่ สัตย์ต่อตนเอง เช่น การ ตัง้ ใจในการออม หรือการตัง้ ใจควบคุมการใช้จ่ายเท่าที่
จําเป็ น ซึง่ ต้องปฏิบตั ติ ามแม้คนอื่นไม่รบั รู ้ แต่เรารูแ้ ละถือ ปฏิบตั ติ ามแผนการออมหรือแผนการการใช้จ่ายทีว่ างไว้
อย่างเคร่งครัด จึงถือได้ว่าเป็ นผูม้ คี วามซือ่ สัตย์ต่อตนเอง
สําหรับการวิจยั นี้กาํ หนดให้ “ความซือ่ สัตย์” หมายถึง การประพฤติตรงไปตรงมา
จริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวง โดยเป็ นความซือ่ สัตย์ต่อ ทัง้ ตนเองและผูอ้ ่นื ทีเ่ กี่ยวกับการ
บริหารทรัพย์ ซึง่ ลักษณะความซือ่ สัตย์ท่ีสาํ คัญและจําเป็ นต่อ การบริหารทรัพย์ ได้แก่ ความซือ่ สัตย์ต่อตนเองในการ
รักษาหรือออมทรัพย์ ซึง่ ต้องปฏิบตั ติ ามแผนอย่างเคร่งครัดไม่ละมิดแม้คนอื่นไม่รบั รู ้ แต่เรารูแ้ ละถือปฏิบตั ติ าม
แผนการออม หรือ ความซือ่ สัตย์ต่อตนเองในการตัง้ ใจควบคุมการใช้จ่ายเท่าทีจ่ าํ เป็ น ความซือ่ สัตย์ต่อครอบครัว ใน
การหารายได้มาจุนเจืออย่างเพียงพอและสมํา่ เสมอ และความซือ่ สัตย์ต่อหน้าที่การงานทีต่ อ้ งทําไปอย่างถูกต้อง
ชอบธรรม เป็ นสําคัญ
3.3) ความรักในงาน (อาชีพ)
ในการประกอบการงานมีหลักธรรมทีถ่ อื ได้ว่าเป็ นหัวใจในการทํางาน หรือผูท้ ต่ี อ้ งการ
ประสบความสําเร็จในงานและอาชีพ คือ หลักอิทธิบาท 4 อันประกอบด้วยแนวปฏิบตั ิ 4 ข้อ คือ ฉันทะ วิรยิ ะ จิต
ตะ วิมงั สา ซึง่ หลักข้อแรกคือ “ฉันทะ” นัน้ หมายถึง การมีใจรักในสิง่ ทีท่ าํ ใจทีร่ กั อั นเกิดจากความศรัทธาและ
เชื่อมันต่
่ อสิง่ ทีท่ าํ จึงจะเกิดผลจริงตามควร ส่วน “วิรยิ ะ” คือ ความมุง่ มันทุ
่ ่มเท เป็ นความมุง่ มันทุ
่ ่มเททัง้ กายและ
ใจ ทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละทําให้เข้าถึงแก่นแท้ของสิง่ นัน้ เรื่องนัน้ ถ้าหากกระทําก็จะทําจนเชี่ยวชาญจนเป็ นผูร้ ู ้ “จิตตะ” คือ
ใจทีจ่ ดจ่อและรับผิดชอบ เมือ่ มีใจทีจ่ ดจ่อแล้วก็จะเกิดความรอบคอบตาม และ “วิมงั สา” คือ การทบทวนในสิง่ ทีไ่ ด้
คิดได้ทาํ มา อันเกิดจากการมีใจรัก (ฉันทะ) แล้วทําด้วยความมุง่ มัน่ (วิรยิ ะ) อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ (จิต
ตะ) โดยใช้วจิ ารณญาณอย่างรอบรูแ้ ละรอบคอบ จึงนําไปสู่การทบท วนตัวเอง ทบทวนในสิง่ ทีไ่ ด้คิดสิง่ ได้ทาํ ผ่านมา
ว่าเกิดผลดีผลเสียอย่างไรเพือ่ ปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดยี ง่ิ ขึ้น “ความรักในงาน” มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์
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ในขัน้ การหาทรัพย์ เพราะการประกอบการงานได้ตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ ทีจ่ ะนําซึง่ รายได้และผลตอบแทนจากงานที่
ทําเพือ่ นํามาใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอ ดังนัน้ ความรักในงานสําหรับการวิจยั นี้ จึงหมายถึง การมีใจรักในสิง่ ทีท่ าํ
อันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมันต่
่ อสิง่ ทีท่ าํ มีความมุง่ มันทุ
่ ่มเททัง้ กายและใจทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละทําให้เข้าถึงแก่นแท้
ของสิง่ นัน้ เรื่องนัน้ เพือ่ ให้กระทําได้อย่างเชี่ยวชาญจนเป็ นผูร้ ู ้ มีใจทีจ่ ดจ่อและรับผิดชอบจนเกิดความรอบคอบ
และทบทวนในสิง่ ทีไ่ ด้คิดได้ทาํ มา
3.4) ความอดทน
“ความอดทน” จากมงคลที่ 27 ในมงคล 38 ประการ มาจากคําว่า “ขันติ” หมายถึง
การรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทัง่ ด้วยสิง่ อันเป็ นทีพ่ งึ ปรารถนาหรือไม่พงึ ปรารถนาก็ตาม มี
ความมันคงหนั
่
กแน่นเหมือนแผ่นดิน ซึง่ ไม่หวัน่ ไหว ไม่ว่าจะมีคนเทอะไรลงไป ของเสีย ของสกปรก หรือของหอม
ของดีงามก็ตาม ในการทํางานทุกชิ้นในโลกไม่ว่าจะเป็ นงานเล็กงานใหญ่ทส่ี าํ เร็จขึ้นมาได้นอกจากจะอาศัยปัญญา
เป็ นตัวนําแล้ว ล้วนต้องอาศัยคุณธรรมข้อหนึ่งเป็ นพื้นฐานจึงสําเร็จได้ คุณธรรมข้อนัน้ คือ ขันติ เพราะถ้าขาด
ขันติจะไม่มงี านชิ้นใดสําเร็จได้เลย เพราะขันติเป็ นคุณธรรมสําหรับต่อต้านความท้อถอยหดหู่ ขับเคลือ่ นเร่งเร้าให้
เกิดความขยัน และทําให้เห็นอุปสรรคต่างๆ เป็ นเครื่องท้าทายความสามารถ (มงคลชีวติ 38 ประการ ฉบับก้าวหน้า .
ออนไลน์) ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่าความสําเร็จของงานทุกชิ้นทัง้ ทางโลกและทางธรรม คือ อนุสาวรียข์ องขันติทงั้ สิ้น
สําหรับลักษณะความอดทนทีถ่ กู ต้อง ประกอบด้วย
(1) มีความอดกลัน้ คือ เมือ่ ถูกคนพาลด่า ก็ทาํ ราวกับว่าไม่ได้ยนิ
ทําหูเหมือนหู
กระทะ เมือ่ เห็นอาการยัว่ ยุกท็ าํ ราวกับว่าไม่ได้เห็น ทําตาเหมือนตา ไม้ไผ่ ไม่สนใจใยดี ไม่ปล่อยใจให้เศร้าหมองไป
ด้วย ใส่ใจสนใจแต่ในเรื่องทีจ่ ะทําความเจริญให้แก่ตนเอง เช่น เจริญศีล สมาธิ ปัญญา ให้ยง่ิ ๆ ขึ้นไป
(2) เป็ นผูไ้ ม่ดุรา้ ย คือ สามารถข่มความโกรธไว้ได้ ไม่โกรธ ไม่ทาํ ร้ายทําอันตรายด้วย
อํานาจแห่งความโกรธนัน้ ผูท้ โ่ี กรธง่ายแสดงว่ายังขาดความอดทน
(3) ไม่ปลูกนํา้ ตาให้แก่ใครๆ คือ ไม่ก่อทุกข์ให้แก่ผูอ้ ่นื ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ่นื เดือดร้อนหรือ
เจ็บแค้นใจจนนํา้ ตาไหล ด้วยอํานาจความเกรี้ยวกราดของเรา
(4) มีใจเบิกบานแจ่มใสอยู่เป็ นนิตย์ คือ มีปีตอิ ่มิ เอิบใจเสมอๆ ไม่พยาบาท ไม่โทษ
ฟ้ า โทษฝน โทษเทวดา โทษโชคชะตา หรือโทษใครๆ ทัง้ นัน้ พยายามอดทนทําการงานทุกอย่างด้วยใจเบิกบาน
แต่ความอดทนหรือขันติไม่ได้หมายถึงการตกอยู่ในสภาพใดก็ทนอยู่อย่างนัน้ เช่น คน
บางคนขี้เกียจทํางาน บางคนขี้เกียจเรียนหนังสือ บางคนเกะกะเกเร พอมีผูว้ ่ากล่าวตักเตือนก็เฉ ยเสีย แล้วบอกว่า
ตนเองกําลังบําเพ็ญขันติ บารมี อย่างนี้เป็ นการเข้าใจผิด ตีความหมายของขันติผดิ ไป ไม่เช่นนัน้ พวกทีจ่ นก็ทนจน
ต่อไปไม่ขวนขวายทํามาหากิน พวกทีโ่ ง่กท็ นโง่ไปใครสอนให้กไ็ ม่เอา พวกทีช่ วั ่ แล้วก็ชวั ่ อีกใครห้ามก็ไม่ฟงั
ดังนัน้ ลักษณะทีส่ าํ คัญยิง่ ของขันติคือตลอดเวลาทีอ่ ดทนอยู่นนั้ จะต้องมีใจผ่องใส ไม่เศร้าหมอง
ความอดทน
แบ่งตามเหตุทม่ี ากระทบได้เป็ น 4 ประเภท คือ
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(1) อดทนต่อความลําบากตรากตรํา เป็ นการอดทนต่อสภาพธรรมชาติ ดินฟ้ าอากาศ
ความหนาว ความร้อน ฝนตก แดดออก ฯลฯ ก็อดทนทํางานเรื่อยไป ไม่ใช่เอาแ ต่โทษเทวดาฟ้ าดิน หรืออ้างเหตุ
เหล่านี้แล้วไม่ทาํ งาน
(2) อดทนต่อทุกขเวทนา เป็ นการอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วย ความไม่สบายกายของ
เราเอง ความปวด ความเมือ่ ย ผูท้ ข่ี าดความอดทนประเภทนี้ เวลาเจ็บป่ วยจะร้องครวญคราง พรํา่ เพ้อรําพัน
หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย ผูร้ กั ษาพยาบาลทําอะ ไรไม่ทนั ใจหรือไม่ถกู ใจ ก็โกรธง่าย พวกนี้จงึ ต้องป่ วยเป็ น สองเท่า คื อ
นอกจากจะป่ วยกายทีเ่ ป็ นอยู่แล้ว ยังต้องป่ วยใจแถมเข้าไปด้วย ทําตัวเป็ นทีเ่ บือ่ หน่ายแก่ชนทัง้ หลาย
(3) อดทนต่อความเจ็บใจ เป็ นการอดทนต่อความโกรธ ความไม่พอใจ ความขัดใจ
อันเกิดจากคําพูดทีไ่ ม่ชอบใจ กิรยิ ามารยาททีไ่ ม่งาม การบีบคัน้ ทัง้ จากผูบ้ งั คับบัญชาและลูกน้อง ความอยุตธิ รรม
ต่างๆ ในสังคม ระบบงานต่างๆ ทีไ่ ม่คล่องตัว ฯลฯ คนทัง้ หลายในโลกแตกต่างกันมากโดยอัธยาศัยใจคอ โอกาส
ทีจ่ ะได้อย่างใจเรานัน้ อย่าพึงคิด เพราะฉะนัน้ เมือ่ เริ่มเข้าหมูค่ นหรือมีคนตัง้ แต่ 2 คน ขึ้นไป ให้เตรียมขันติไว้
ต่อต้านความเจ็บใจ
(4) อดทนต่ออํานาจกิเลส เป็ นการอดทนต่ออารมณ์อนั น่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจ
อดทนต่อสิง่ ทีเ่ ราอยากทําแต่ไม่สมควรทํา เช่น อดทนไม่เทีย่ วเตร่ ไม่เล่นการพนัน ไม่เสพสิง่ เสพย์ตดิ ไม่รบั สินบน
ไม่คอร์รปั ชัน่ ไม่ผดิ ลูกเมียเขา ไม่ เห่อยศ ไม่บา้ อํานาจ ไม่ข้โี อ่ ไม่ข้อี วด เป็ นต้น
จากลักษณะของความอดทนนี้ จึงนับว่ามีความสําคัญต่อการบริหารทรัพย์ ทัง้ การหา การ
รักษา และการใช้จ่าย กล่าวคือ ในการประกอบกิจการงานโดยเฉพาะงานเกษตรนัน้ ต้องมี ความอดทนต่อความ
ยากลําบากมากกว่างานอื่นๆ ทัง้ อดทนต่อสภาพอากาศ อดทนต่อความเมือ่ ล้าของร่างกาย นอกจากนี้ในการใช้จ่าย
และการเก็บรักษาทรัพย์นนั้ ต้องใช้ความอดทนต่อกิเลสมากํากับด้วยเช่นกัน เพือ่ ไม่ให้ลมุ่ หลงไปกับความ
เพลิดเพลินจนต้องจับจ่ายไปให้ส้นิ เปลืองไปกับสิง่ เหล่านัน้ ด้วย
สําหรับการวิจยั นี้ “ความอดทน” หมายถึง การรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูก
กระทบกระทัง่ ด้วยสิง่ อันเป็ นทีพ่ งึ ปรารถนาหรือไม่พงึ ปรารถนาก็ตาม มีความมันคงหนั
่
กแน่นไม่หวัน่ ไหว ซึง่ ผูท้ ม่ี ี
ความอดทนในงานนัน้ จะมีความยืนหยัดไม่ทอ้ ถอยในการทํา งานแม้ว่าจะมีอปุ สรรคใดมาขวางกัน้ ทัง้ ความลําบาก
ตรากตรํา อดทนต่อสภาพธรรมชาติ ดินฟ้ าอากาศ ทัง้ ความหนาว ความร้อน ฝนตก หรือแดดออก อดทนต่อความ
เจ็บปวด เมือ่ ยล้าของร่างกาย ก็ตอ้ งอดทนทํางานให้ลุลว่ ง สําหรับความอดทนอีกอย่างหนึ่ง คือ ความอดทนต่อ
กิเลส โดยต้องเป็ นผูท้ อ่ี ดทนต่อสิง่ เราอยากทําแต่ไม่ควรทํา เพราะไม่ถกู ต้องชอบธรรมหรือผิดกฎหมาย หรือ
อดทนต่อความอยากได้แต่ไม่ควรจับจ่ายเพราะเป็ นสิง่ ของฟุ่มเฟื อยเกินความจําเป็ น
การวัด “จริยธรรมทางเศรษฐกิจ ” ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดขึ้นใหม่ตามคํานิยามเชิง
ปฏิบตั กิ ารของตัวแปรใน 4 มิติ โดยวักระดับความขยัน ซือ่ สัตย์ ความรักในงาน และความอดทน ด้วยมาตรวัด
แบบมาตรประมาณค่าแบบรวม (Sigma scale หรือ Summated rating scale) 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ใช่ทส่ี ุด” (มีค่า
เท่ากับ 5 คะแนน) จนถึง “ไม่ใช่เลย” (มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน) แล้วรวมคะแนนแบบวัดทัง้ ฉบับ โดยผูท้ ม่ี คี ะแนนสูง
กว่าแสดงว่าเป็ นผูม้ จี ริยธรรมทางเศรษฐกิจ สูงกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
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4) ความรอบรู ้
จากความรูต้ ามความหมายทัว่ ไป ความรูต้ ามแนวคิดเกี่ยวกับความรูท้ างการเงิน และความรู ้
เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธศาสนา ดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจกล่าวได้ว่า ทัง้ ความรูใ้ นความหมายทัว่ ไป
และความรูเ้ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์ตามแนวทางพุทธ ล้วนเป็ นสิง่ สําคัญและจําเป็ นต่อการบริหารทรัพย์ให้เป็ นไป
อย่างเหมาะสมทัง้ สิ้น ซึง่ บุคคลต้องมีทงั้ ความรูใ้ นหลักธรรมทีส่ ามารถนํามาปรับใช้ในชีวติ ประจําวันทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์
เช่น หลักทิฎฐธัมมิกตั ถะ หลักโภควิภาค หลักโภคาทิยะ หรืออย่างน้อยต้องมีความรูใ้ นหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
เกี่ยวกับการดําเนินชีวติ ในทางเศรษฐกิจ ร่วมกับความรูเ้ กี่ยวกับการบริหารการเงิน เช่น วิธกี ารออมการลงทุน
สําหรับการวิจยั นี้กาํ หนดเรียกความรูใ้ นสิง่ เหล่านี้ว่าเป็ น “ความรอบรูเ้ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์” ดังนัน้ ความรอบรู ้
ในงานวิจยั นี้จงึ ประกอบด้วยความรูเ้ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์ ซึ่ งจะต้องครอบคลุมทัง้ ความรูท้ างพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ และความรูเ้ กี่ยวกับวิธกี ารบริหารจัดการทรัพย์ตามหลักบริหารการเงินบุคคลตามยุค
สมัย โดยประยุกต์ลกั ษณะความรูต้ ามหลักความรูข้ องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ความรู ้ หมายถึง การ มีความ
รอบรูเ้ กี่ยวกับวิชาการต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ทีเ่ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์อย่างรอบด้าน กล่าวคือ มีความรูใ้ นวิธกี ารหา
วิธกี ารเก็บ และวิธกี ารใช้ โดยไม่ขดั กับหลักการตามแนวทางพุทธศาสนา มี ความรอบคอบทีจ่ ะนําความรูเ้ หล่านัน้ มา
พิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพือ่ ประกอบการวางแผน และ การปฏิบตั ิ รวมทัง้ ความรูเ้ ทคนิคและวิธกี ารทีเ่ ป็ นตัวช่วยใน
การบริหารทรัพย์ได้ ทัง้ การรูจ้ กั การวางแผนในการใช้จ่าย วิธกี ารเก็บรักษา การลงทุน การคํานวณดอกเบี้ย หรือ
ความรูใ้ นการหาช่องทางในการประกอบอาชีพ ซึง่ ต้องอาศัย ความรูท้ างวิชาการสมัยใหม่ทเ่ี กี่ยวกับการบริหารเงิน
หรือการวางแผนการเงิน ร่วมกับแนวทางพุทธศาสนาทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วทัง้ สิ้น
ความรอบรู ้ หมายถึง ความรูเ้ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์ทป่ี ระกอบด้วยความรูเ้ กี่ยวกับหลักการ
และวิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์ทงั้ กระบ วนการทีถ่ กู ต้อง ทัง้ หลักการบริหารทรัพย์ตามแนวทาง
พุทธ รวมถึงต้องรูใ้ นเทคนิคและวิธกี ารทีใ่ ช้ในการบริหารทรัพย์ เช่น การรูจ้ กั การวางแผนในการใช้จ่าย การรูจ้ กั
วิธกี ารออมและการลงทุน การคํานวณดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ และความรูใ้ นการหาช่องทางในการประกอบอาชีพ
รวมทัง้ มีความรูใ้ นวิธกี ารหารายได้จากการประกอบอาชีพให้ได้ผลดี รูว้ ่าเมือ่ ได้มาแล้วต้องจัดสรรแบ่งปันไว้ใช้จ่าย
และเก็บออมอย่างเหมาะสม และรูจ้ กั ใช้จ่ายตามลําดับกับสิง่ จําเป็ นและเหมาะสม และทีส่ าํ คัญต้องมีความรอบคอบ
ทีจ่ ะนําความรูเ้ หล่านัน้ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพือ่ ประกอบการวางแผน และการปฏิบตั ิ ซึง่ ความรอบรูน้ ้ ี รวมถึง
ต้องรูใ้ นเทคนิคและวิธกี ารทีเ่ ป็ นตัวช่วยในการบริหารทรัพย์ได้ เช่นการรูจ้ กั การวางแผนในการใช้จ่าย การรูจ้ กั
วิธกี ารออมและการลงทุน ตลอดจนรูว้ ธิ ีการคํานวณดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์
การวัด “ความรอบรู”้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดขึ้นใหม่ตามคํานิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปร
เพือ่ วัดระดับความรอบรูเ้ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์ของเกษตรใน 2 คือความรูใ้ นหลักการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
และความรูใ้ นวิธปี ฏิบตั ิ โดยมาตรวัดเป็ นแบบถูก-ผิด (True - False) ทีม่ ี 2 ค่า คือ “ใช่” (มีค่าเท่ากับ 1) และ
“ไม่ใช่” (มีค่าเท่ากับ 0) แล้วรวมคะแนนแบบวัดทัง้ ฉบับ โดยผูท้ ม่ี คี ะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี คี วาม รอบรู ้
เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
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5) การถ่ายทอดทางสังคม
การถ่ายทอดทางสังคม หมายถึง การรับรูถ้ งึ สิง่ ทีบ่ คุ คลหรือกลุม่ บุคคลทัง้ จากครอบครัวและ
จากบุคคลอื่นนอกครอบครัว ได้ ถ่ายทอดหรือแสดงให้เห็นถึงแนวคิดและพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ทงั้
ทางตรงและทางอ้อม
ซึง่ บุคคลในครอบครัว หมายถึง กลุม่ คนทีม่ คี วามผูกพันและใช้ชวี ติ ร่วมกัน ทําหน้าทีเ่ ป็ น
สถาบันหลัก เป็ นแกนกลางของสังคมทีเ่ ป็ นรากฐานสําคัญในการดํารงชีวติ ซึง่ การอบรมเป็ นหน้าทีท่ ส่ี าํ คัญของ
ครอบครัวในฐานะทีเ่ ป็ นแหล่งขัดเกลาทางสังคมหรือการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) ( กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์.) ครอบครัวจึงมีหน้าทีแ่ นะนํา สัง่ สอน ฝึ กฝน และเป็ นตัวอย่าง เช่น สมาชิกใน
ครอบครัวทีอ่ าวุโสมากกว่าประพฤติตนให้เป็ นตัวอย่างให้เด็กหรือสมาชิกทีอ่ าวุโสน้อยกว่าในการประพฤติดี มี
ระเบียบวินยั รูจ้ กั ควบคุมตนเองมีความรับผิดชอบ ซึง่ การถ่ายทอดทางสังคม จากครอบครัว หมายถึง การรับรูถ้ งึ
สิง่ ทีส่ มาชิกในครัวเรือนพยายามถ่ายทอดหรือการแสดงให้เห็นถึงแนวคิด และพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เช่น การอบรมสัง่ สอน เลี้ยงดู แนะนํา ว่ากล่าวตักเตือน และสังเกตแบบอย่างจากสมาชิก
ในครัวเรือนเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ เช่น การอบรมสัง่ สอน เลี้ยงดู แนะนํา ว่ากล่าวตักเ ตือน ว่ากล่าวตักเตือน
และการเห็นแบบอย่างจากบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์
บุคคลอื่นๆ นอกครอบครัว สําหรับการวิจยั นี้ หมายถึง บุคคลหรือกลุม่ บุคคลทีไ่ ม่ใช่สมาชิกใน
ครัวเรือน ได้แก่ กลุม่ เพือ่ น กลุม่ อาชีพ สถาบันการศึกษา วัด องค์กรทีเ่ ป็ นสมาชิก และกลุม่ หรือสถาบันอื่นๆ ซึง่
เป็ นกลุม่ ที่บคุ คลคิดว่าเราก็เหมือนกับเขาหรือเราอยากจะเป็ นเหมือนเขาเหล่านัน้ ในคุณลักษณะบางประการ ซึง่
อาจจะเป็ นเจตคติ ค่านิยม ความเชื่อ หรือพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาก็ได้
เช่น เกษตรกร มักจะคล้อยตาม
ความคิด คําแนะนํา หรือ ทําตามบุคคลทีป่ ระสบความสําเร็จในอาชีพนี้ หรือบุคคลทีน่ ่าเชื่อถือ เช่น เจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐ พนักงานหรือตัวแทนภาคเอกชน บทบาทนี้มีอยู่ในรูปของการถ่ายทอดทางสังคม ซึง่ การถ่ายทอดทางสังคมของ
จากนอกครอบครัว หมายถึง การรับรูถ้ งึ สิง่ ทีบ่ คุ คลหรือกลุม่ บุคคลทีไ่ ม่ใช่สมาชิกในครั วเรือน พยายามถ่ายทอด
หรือการแสดงให้เห็นถึงแนวคิดและพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม เช่น การแนะนํา
ว่ากล่าวตักเตือน และการเห็นแบบอย่างจากบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์
การถ่ายทอดทางสังคมสําหรับการวิจยั นี้ ได้แก่
5.1) การได้รบั การปลู กฝังจากครอบครัว
การได้รบั การปลูกฝังจากครอบครัว หมายถึง การรับรูถ้ งึ สิง่ ทีส่ มาชิกในครัวเรือน (พ่อ
แม่ หรือคนในครอบครอบครัว ) พยายามถ่ายทอดแนวคิดและพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ ทัง้ การหา
ทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์ให้กบั บุคคล โดยการปลูกฝังอาจเริ่มมาตัง้ แต่ในวัยเด็กเรื่อยมาจน
ปัจจุบนั ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เช่น การอบรม สัง่ สอน แนะนํา หรือว่ากล่าวตักเตือน ทีท่ าํ ให้บคุ คลมีความรู ้
เจตคติ และการปฏิบตั เิ กี่ยวกับทรัพย์ของบุคคล
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5.2) การเห็นแบบอย่างจากครอบครัว
การเห็นแบบอย่างการบริหารทรัพย์จากครอบครัว หมายถึง การรับรู ้ โดยการสังเกตด้วย
ตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของสมาชิกในครอบครัวเรือน (พ่อ แม่ หรือคนในครอบครอบครัว ) ซึง่
อาจเริ่มมาตัง้ แต่ในวัยเด็กเรื่อยมาจนปัจจุบนั ทีท่ าํ ให้บคุ คลมีความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั ิ เกี่ยวกับทรัพย์ และ
นํามาเป็ นแบบอย่างในการบริหารทรัพย์ของตนเอง
5.3) การได้รบั แนะนําจากนอกครอบครัว
การได้รบั แนะนําเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์จากบุคคลอื่นๆ นอกครอบครัว หมายถึง การ
รับรูถ้ งึ สิง่ ทีบ่ คุ คลอื่นๆ นอกครอบครัว ได้พยายามถ่ายทอดแนวคิดและการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์ให้กบั
บุคคล ทัง้ การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์ โดยการได้รบั แนะนํานี้อาจเริ่มมาตัง้ แต่ในวัยเด็ก
เรื่อยมาจนปัจจุบนั ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ในลักษณะทีไ่ ม่เป็ นทางการ เช่น การให้คาํ แนะนํา โน้ม
น้าว และ
ชักชวน ทีท่ าํ ให้บคุ คลมีความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั เิ กี่ยวกับทรัพย์ของบุคคล
5.4) การเห็นแบบอย่างจากนอกครอบครัว
การมีแบบอย่างในการการบริหารทรัพย์จากบุคคลอื่นๆ นอกครอบครัว หมายถึง การ
รับรูโ้ ดยการสังเกตด้วยตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ทงั้ การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่าย
ทรัพย์ ของบุคคลอื่นๆ นอกครอบครัว และนํามาเป็ นแบบอย่างในการบริหารทรัพย์ของตนเอง
การวัด “การถ่ายทอดทางสังคม” ผูว้ จิ ยั สร้างแบบวัดขึ้นมาจากการประมวลแนวคิดและ
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ ต้องการสอบถามเกี่ยวกับระดับหรือ ปริมาณของการรับรูถ้ งึ การได้รบั การถ่ายทอดทางสังคม
ของเกษตร ใน 4 มิติ ได้แก่ การได้รบั การปลูกฝังจากครอบครัว การเห็นแบบอย่างจากครอบครัว การได้รบั แนะนํา
จากนอกครอบครัว และการเห็นแบบอย่างจากนอกครอบครัว ทีท่ าํ ให้บคุ คลมีความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั หิ รือ
ลักษณะการบริหารทรัพย์ โดยวัดเป็ นระดับการได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมด้วยมาตรวัดแบบมาตรประมาณค่า
แบบรวม 6 ระดับ ตัง้ แต่ “บ่อยครัง้ มาก” (มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน) จนถึง “ไม่เคยเลย” (มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน)
แล้วรวมคะแนนแบบวัดทัง้ ฉบับ โดยผูท้ ม่ี คี ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูไ้ ด้รบั การถ่ายทอดทางสังคม จากมากกว่าผูท้ ่ี
ได้คะแนนน้อยกว่า
6) อิทธิพลของสือ่
อิทธิพลของสือ่ หมายถึง การรับรูข้ อ้ มูล ข่าวสาร และความรูเ้ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์ ทีท่ าํ ให้
บุคคลมีความรู ้ เจตคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ ทัง้ การหา ทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่าย
ทรัพย์ ในทุกรูปแบบทัง้ ข้อความ การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ จากสือ่ ต่างๆ ทัง้ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารต่างๆ โบรชัวร์ และสือ่ สมัยใหม่ทกุ รูแปแบบ ฯลฯ
การวัด “อิทธิพลของสือ่ ” ผูว้ จิ ยั สร้างแบบวัดขึ้นมาใหม่จากการประมวลเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
เพือ่ วัดระดับหรือปริมาณการรับรูส้ ารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ ได้แก่ ความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร และการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทีท่ าํ ให้บคุ คลมีความรู ้ เจตคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ทงั้ การหา การรักษา
และการใช้จ่าย ในทุกรูปแบบ ทัง้ ข้อความ การโฆษณา และประชาสัมพันธ์
จากสือ่ ต่างๆ ทัง้ วิทยุ โทรทัศน์
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หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารต่างๆ โบรชัวร์ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (อินเทอร์เน็ต) และสือ่ สมัยใหม่อ่นื ๆ ซึง่ ทําให้
บุคคลมีความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั ใิ นการบริหารทรัพย์ของบุคคล โดยวัดเป็ นระดับการได้รบั มากน้อยด้วย
มาตรวัดแบบมาตรประมาณค่าแบบรวม 6 ระดับ ตัง้ แต่ “บ่อยครัง้ มาก” (มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน) จนถึง “ไม่เคย
เลย” (มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน) แล้วรวมคะแนนแบบวัดทัง้ ฉบับ โดยผู ้ทม่ี คี ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูไ้ ด้รบั อิทธิพล
จากสือ่ มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
7) ผลลัพธ์ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์การบริหารทรัพย์
ผลลัพธ์ของพฤติกรรม หมายถึง ผลของการหา การรักษา และการใช้จ่าย ซึง่ จะแสดงให้เห็น
จากการมีรายได้อย่างเพียงพอในการใช้จ่ายให้กบั ตนเองและครอบครัว รายได้ รายจ่าย เงินออม เงินลงทุน และ
หนี้สนิ รวมถึงสภาวะทางจิตและทางสังคมของบุคคลทีม่ วี ดั ได้จากความพึงพอใจต่อตามสภาพทางการเงินของ
ตนเอง หรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเงิน ตลอดจนสภาพสังคมทีช่ ่วยเหลือเกื้อกูลกัน
การวัด “ผลลัพธ์ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์” วัดจากความพึงพอใจต่อสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของตนเอง เช่น มี รายได้อย่างเพียงพอในการใช้จ่ายให้กบั ตนเองและครอบครัว เงินออม และ
หนี้สนิ รวมถึงความพึงพอใจต่อตามสภาพทางสังคมของตนเอง ตลอดจนสภาพสังคมทีช่ ่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดย
วัดเป็ นระดับความพึงพอใจด้วยมาตรวัดแบบมาตรประมาณค่าแบบรวม 6 ระดับ ตัง้ แต่ “พอใจมาก” (มีค่าเท่ากับ
5 คะแนน) จนถึง “ไม่พอใจเลย” (มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน) แล้วรวมคะแนนแบบวัดทัง้ ฉบับ โดยผูท้ ม่ี คี ะแนนสูงกว่า
แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี ผี ลลัพธ์พฤติกรรมดีกว่า ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า

3. การเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร
จากการทบทวนเอกสารทําให้ทราบว่า ปัญหาความยากจนข้นแค้นนัน้ แบ่งตามเหตุปจั จัยเป็ น 2 สาเหตุ
ใหญ่ๆ คือ เกิดจากโครงสร้างและนโยบายทางเศรษฐกิจ และเกิดมาจากความบกพร่องในพฤติกรรมของบุคคล
เกี่ยวกับการใช้จ่าย การหารายได้ และการออม ซึง่ สาเหตุอย่างหลังนี้ ทีก่ ารศึกษาตามแนวทางพฤติกรรมศาสตร์
สามารถนํามาใช้เพือ่ เสนอแนวทางหรือมาตรการเพือ่ แก้ไขได้ โดยการขจัดหรือลดพฤติกรรมทีเ่ ป็ นปัญหาหรือ
พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา ซึง่ ก็คือความบกพร่องในพฤติกรรมการบริหารทรัพย์นนั ่ เอง และเสริมสร้างพฤติกรรม
ทีพ่ งึ ปรารถนาเข้ามาแทนที่
3.1 แนวคิดในการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ตามแนวพุทธ
จากการวิจยั ระยะที่ 1 พบว่า มีเกษตรกรที่มพี ฤติกรรมทีไ่ ม่สอดคล้องกับแนวทาง การบริหารทรัพย์
ตามแนวพุทธ หรือมีพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม อันเป็ นต้นเหตุของปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับบุคคลและครอบครัว
ทัง้ ปัญหาการไม่มรี ายได้เพียงพอในการใช้จ่ายเพือ่ สิง่ จําเป็ นในการดํารงชีวติ ปัญหาการมีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว และ
ปัญหาการไม่มเี งินออมไว้ใช้จ่ายในยามจําเป็ น เป็ นต้น ซึง่ เป็ นสาเหตุสาํ คัญของปัญหาความยากจนในระดับสังคม
และประเทศ ทีเ่ กิด ขึ้นมาอย่างเรื้อรังและยาวนาน ผูว้ จิ ยั จึงต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ ด้วยการเสนอแนวทาง
ทีม่ าจากการ ศึกษา วิจยั ตามแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ ทีต่ อ้ งการขจัดพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ออกไปและ

81
เสริมสร้างพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์มาแทนที่ ซึง่ สํานักงานราชบัณฑิตย สภาได้ให้ความหมายของคําว่า “เสริมสร้าง”
แปลว่า เพิม่ พูนให้ดหี รือมันคงยิ
่ ง่ ขึ้น (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา . 2554: ออนไลน์ ) ดังนัน้ การเสริมสร้างพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ ในทีน่ ้ ี จึงหมายถึง การทําให้มพี ฤติกรรมการบริหารทรัพย์ดยี ง่ิ ขึ้น โดยกําหนดให้พฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ทด่ี แี ละเหมาะสมกับเกษตรกร คือ การมีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ นัน่ เอง
นอกจากผลการศึกษาระยะที่ 1 จะสามารถระบุผูท้ ม่ี ปี ญั หาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ได้แล้ว ผล
การทดสอบรูปแบบจําลอง (โมเดล) เพือ่ อธิบายปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติ กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ทํา
ให้ทราบว่ามีปจั จัย ใดทีม่ ีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ซึง่ ข้อค้นพบดังกล่าวสามารถนํามา
เป็ นข้อมูลในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมได้ เพือ่ ให้เกษตรกรมีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ อัน เป็ น
พฤติกรรม เป้ าหมายของการวิจยั ระยะที่ 2
ซึง่ ในทางจิตวิทยามักใช้การปรับพฤติกรรม (Behavioral
modification) เพือ่ แก้ไขปัญหาพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ปรารถนากันอย่างแพร่หลาย ความหมายของการปรับ
พฤติกรรม ชัยพร วิชชาวุธ และ ธีระพร อุวรรณโณ (2525 : 30) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การปรับพฤติกรรมเป็ น
การประยุกต์หลักการเรียนรู ้ เพือ่ เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของบุคคล ส่วน Kalish ได้ให้ความหมายของการปรับ
พฤติกรรมว่ าเป็ นการนําเอาหลักการแห่งพฤติกรรม (Behavior Principles) มาประยุกต์ใช้เพือ่ เปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมอย่างเป็ นระบบ โดย Kalish ก็ยงั ได้อธิบายความหมายของหลักการแห่งพฤติกรรม ไว้ดว้ ยว่าเป็ น
หลักการทีค่ รอบคลุมทัง้ แนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูก้ ารวางเงือ่ นไข และแนวคิดต่างๆ ทีศ่ ึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของมนุษย์เข้าม าประยุกต์ใช้ได้ นัน่ เป็ นการกําหนดขอบเขตให้ชดั เจนลงไปว่า แนวคิดทีจ่ ะนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ปรับพฤติกรรมได้นนั้ จะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็ นแนวคิดทางจิตวิทยาทีศ่ ึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเท่านัน้ (สมโภชน์
เอี่ยมสุภาษิต . 2553: 3 อ้างอิงจาก Kalish. 1981.) โดยแนวคิดของการใช้หลักการแห่งพฤติกรรมมาเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม แบ่งเป็ น 2 กรณี คือ กรณีทส่ี ามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ และกรณีทไ่ี ม่สามารถควบคุม
สภาพแวดล้อมได้ ซึง่ ในกรณีทส่ี ามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ สามารถจัดกระทําโดยการเปลีย่ นแปลงที่
พฤติกรรมโดยตรง นักปรับพฤติกรรมจะใช้ทฤษฎีการเรียนรูก้ ารวางเงือ่ นไข จัดการกับพฤติกรรมโดยตรง ด้วยการ
ควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้ได้ ส่วนในกรณีทไ่ี ม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ สามารถจัดกระทําโดยการ
เปลีย่ นทีค่ วามรูส้ กึ (Feeling) หรือจัดกระทําโดยเปลีย่ นทีค่ วามรูค้ ิด (Cognitive) ซึง่ ส่งผลให้พฤติกรรมเปลีย่ น
ตามหลักการแห่งพฤติกรรมเชื่อว่า ความรูส้ กึ ความรูค้ ิด และพฤติกรรมมีผลซึง่ กันและกัน ดังนัน้ การเปลีย่ น
พฤติกรรมอาจจะเปลีย่ นทีค่ วามรูส้ กึ หรือความรูค้ ิด ก็จะทําให้พฤติกรรมเปลีย่ นได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ความสามารถใน
การควบคุมสภาพแวดล้อม
สําหรับการวิจยั ในระยะที่ 2 นี้ จึงเป็ นการนําเอาหลักการแห่งพฤติกรรมมาประยุกต์ ใช้ในการปรับ
พฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธอย่างเป็ นระบบ ด้วยความเชื่อมันว่
่ าการปรับ
พฤติกรรมจะเป็ นวิธที ส่ี ามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของเกษตรกรได้ ตามที่ Russo (1990) ได้
กล่าวไว้ว่า การปรับพฤติกรรมยังคงเป็ นหลักสําคัญในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์ (สมโภชน์ เอี่ยม
สุภาษิต. 2553 : 15) ซึง่ การปรับพฤติกรรมของการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกใช้การปรับพฤติกรรมทีม่ งุ่ ปรับตัวแปร
ทางปัญญาเพือ่ ทําให้พฤติกรรมเปลีย่ น โดยมีความเชื่อตามแนวคิด ของ คีธ เอส ด๊อบสัน (Keith S. Dobson.
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1988: 4) ทีม่ คี วามเชื่อพื้นฐานทีว่ ่า 1) กระบวนการทางปัญญามีผลต่อพฤติกรรม 2) กระบวนการทางปัญญา
สามารถปรับเปลีย่ นได้ และ 3) การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสามารถทําได้โดยการเปลีย่ นกระบวนการทางปัญญา
3.2 แนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ในอดีต
จากปัญหาทางการเงินของคนไทยอันเกิดจากพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟื อย
ฟุ้งเฟ้ อ การนิยมบริโภคหรือการบริโภคเกินตัว พฤติกรรมใช้ก่อนออมทีหลัง และการไม่ด้ นิ รนและขวนขวยเพือ่ หา
รายได้ เป็ นต้น โดยมีผลการศึกษาวิจยั ทีร่ ะบุสาเหตุของปัญหาได้ว่าเกิดจากการขาดความรู ้ และทักษะทีจ่ าํ เป็ นใน
การวางแผน การจัดการทางการเงิน ของคนไทย เช่น ผล การสํารวจในระดับประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย
และสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (2556) พบว่า คนไทยมีความรู ้ พฤติกรรม และทัศนคติทางการเงินทีย่ งั ตํา่ อยู่ เมือ่
เทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมภิ าค โดยเฉพาะกลุม่ ทีม่ กี ารศึกษา ในระดับไม่สูง (ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร, 2558) จากปัญหาดังกล่าวนี้ ได้ มหี น่วยงานภาครัฐทีม่ หี น้าทีด่ ูแลเกี่ยวกับความเป็ นอยู่ของประชาชน
ได้พยายามหาแนวทางแก้ไข โดย ได้ใช้รูปแบบการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการเรียนรูเ้ กี่ยวกับการดําเนินชีวติ ผ่าน
สือ่ ต่างๆ และการรณรงค์ผ่านโครงการต่างๆ การอบรมและสาธิตจากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดการ
เรียนรูจ้ ากการสังเกตโดยเฉพาะการสังเกตตัวแบบ ตามรูปแบบทีห่ น่วยงานนัน้ ๆ ใช้เป็ นเครื่องมือ เช่น รายการ
โทรทัศน์ทน่ี าํ แสนอเกี่ยวกับพระราชดํารัสหรือพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภายใต้โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ รว มทัง้ รายการทีน่ าํ เสนอรูปแบบและแนวคิดการดําเนินชีวติ ของ
เกษตรกรตัวอย่างในการดําเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มี การเรียนรูจ้ ากชีวติ ของ
เกษตรกรทีป่ ระสบความสําเร็จในชุมชน หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีท่ าํ งานด้านการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ก็เป็ นตั ว
แบบทีด่ ใี ห้กบั เกษตรกรในการบริหารทรัพย์ได้เช่นกัน
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (2558) ได้จดั ทําโครงการให้ความรูท้ างการ
เงิน (Financial Literacy) ที่มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความรูท้ างการเงินแก่เกษตรกรลูกค้าและบุคคลทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ งเยาวชนทีจ่ ะเจริญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ในอนาคต โดยจัดทําคู่มอื ความรูท้ างการเงิน
ทีม่ ี เนื้อหา
เกี่ยวกับ ความรูท้ างการเงินทีเ่ หมาะสมกับบริบทของกลุม่ เป้ าหมาย เพือ่ เผยแพร่ผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆ ของ
ธ.ก.ส. และในฐานะทีเ่ ป็ นหน่วยงานหลักทีใ่ ห้การสนับสนุนความรูแ้ ละทักษะทางการเงินแก่กลุม่ เกษตรกร ได้
จัดการอบรม เพือ่ เพิม่ ความรูแ้ ละทักษะทางการเงินแก่กลุม่ เกษตรกร ทัง้ การทําบัญชีครัวเรือน การออมเงิน การ
บริหารจัดการหนี้สนิ การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวติ และการฝึ กอบ รมอาชีพ เช่น โครงการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบ (Development Community Prototype) โครงการรูปแบบการดํารงชีวติ ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง (Livelihood Pattern of Sufficiency Economy Community Role Model) โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการบัญชีวสิ าหกิจชุมชน (Capacity Building of Micro Community Enterprise Accounting)
นอกจากนี้ยงั มีหน่วยงานอื่นๆ ทีด่ าํ เนินโครงการคล้ายๆ กัน อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึง่ ให้ความรูแ้ ก่เกษตรกรใน
เรื่องการทําบัญชีครัวเรือนผ่านทางสหกรณ์การเกษตร และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึง่ ให้การอบรมแก่เกษตรกร
ผ่านทางโครงการครูบญั ชีเกษตรกรอาสา (สถาบันคีนนั แห่งเอเซีย. 2558: 80)
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ธนาคารซิต้ แี บงก์ โดยมูลนิธซิ ติ ้ ี ได้สนับสนุนโครงการ “ผูห้ ญิงฉลาดออม ฉลาดใช้ ” ซึง่ เป็ น
โครงการทีเ่ สริมสร้างความรูท้ างการเงินให้แก่กลุม่ ผูห้ ญิงทีม่ คี วามเสีย่ ง ให้เรียนรูก้ ารเงินขัน้ พื้นฐาน โดยสามารถ
ช่วยให้ผูห้ ญิงหลายคนทีไ่ ม่มคี วามมันคงทางรายได้
่
สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทางการเงินและเริ่มต้นการออม
เงินอย่างเป็ นประจํา โดยไม่ตอ้ งคํา นึงถึงว่าจะมีรายได้มากน้อยเพียงใด และจากข้อมูลในปัจจุบนั ทีพ่ บว่า หลาย
ครอบครัวในประเทศไทยกํา ลังเผชิญหน้ากับภาระหนี้สนิ ทีเ่ พิม่ มากขึ้น ในขณ ะทีม่ เี งินสํา รองสาหรับภาวะฉุกเฉิน
อย่างจํา กัด และทีส่ าํ คัญมีเงินไม่เพียงพอสํา หรับชีวติ ในวัยเกษียณ นอกจากนี้ ธนาคารซิต้ แี บงก์ในฐานะทีเ่ ป็ นหนึ่ง
ในผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องของระบบการเงินของประเทศไทย ให้การสนับสนุนโครงการ “คนไทยก้าวไกล ใส่ใจการเงิน ”
(Literacy Improvement for better Finance in Thailand: LIFT) ซึง่ เป็ นการพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจด้าน
ความรูเ้ รื่องทางการเงินและนโยบายทีเ่ กี่ยวข้องของประเทศไทย โดยร่วมมือกับสถาบันคีนนั แห่งเอเชีย (Kenan
Institute Asia) ในการดํา เนินโครงการดังกล่าว ซึง่ การมีความรู ท้ างการเงินมิได้หมายความถึงเพียงการมีความรู ้
ทางด้านการเงินเพิม่ มากขึ้นเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงความสามารถในการนํา ความรูไ้ ปใช้เพือ่ การสร้างมันคงในชี
่
วติ โดย
ทีท่ กั ษะด้านการเงิน ทัศนคติ และพฤติกรรมทางการเงินโดยรวมถือว่ามีความสํา คัญเท่าๆ กันกับความสามารถใน
การตัดสินใจเรื่องต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเงิน (ธนาคารซิต้ แี บงก์, 2558: 3)
การวิจยั ของ ภัทราจิตร แสงสว่าง และศิรริ ตั น์ เจนศิรศิ กั ดิ์ (2558: 489-592) ทีไ่ ด้ศึกษาถึง ความ
สัมฤทธิผลของการบริการวิชาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ กรณีการทํา บัญชีครัวเรือน บ้านนาเรืองน้อย ตํา บลนา
เรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ทีใ่ ช้การจัดเวทีชมุ ชน และเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา
กลุม่ ทีพ่ บว่า หลังการจดบันทึกแล้วส่วนใหญ่มรี ายได้เพิม่ ขึ้น มีค่าใช้จ่ายลดลง มีหนี้สนิ ลดลง และมีเงินออม
เพิม่ ขึ้น และชุมชนเชื่อว่าการทํา บัญชีครัวเรือนเป็ นเครื่องมือหนึ่งทีน่ าํ ไปสู่การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของคนใน
ครอบครัว ในเรื่องการใช้จ่ายในสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ นและเป็ นอันตรายต่อสุขภาพชีวติ อีกด้วย
เช่นเดียวกับการดําเนินโครงการ “Happy money : สร้างสุขทางการเงินในองค์กร ” ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไท ย ที่ได้ลงมือปฏิบตั ิ โดยการลงไปให้ความรูแ้ ก่พนักงาน ในองค์กรผ่านโครงการส่งเสริม
การออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในการสร้างองค์กรต้นแบบ เป็ นการรวมกลุม่ กันเพือ่ ศึกษาและ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้จ่าย โดยการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย ปลูกฝังแนวคิดในการออมก่อนใช้ ล ดรายจ่าย
รวมถึงการหารายได้เพิม่ ซึง่ การได้รบั รูแ้ นวคิดและได้ลงมือฝึ กปฏิบตั ติ ามเทคนิควิธกี ารต่างๆ เหล่านี้ ช่วยให้
พนักงานมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้จ่าย หมดหนี้ มีเงินออม อันเป็ นรากฐานสู่ชวี ติ ครอบครัวทีม่ นคงต่
ั ่ อไป
ธํารงค์ แสงสุรยิ จันทร์ (2553: 104-129) ได้ศึกษาการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของเกษตรกรหลังจาก
ผ่านโครงการฝึ กอบรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทีม่ แี นวทางบุญนิยมเป็ นพื้นฐาน จากชุมชนราชธานีอโศก อําเภอ
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรทีผ่ ่านโครงการฝึ กอบรม แต่ ไม่ได้รบั การจัด
กิจกรรมเสริมความรูห้ ลังการฝึ กอบรม มีการเปลีย่ นพฤติกรรมทีด่ ขี ้นึ ในบางตัวชี้วดั ของแต่ละด้าน ส่วนเกษตรกรที่
ผ่านโครงการฝึ กอบรม และได้รบั การจัดกิจกรรมเสริมความรูห้ ลังการฝึ กอบรม มีการเปลีย่ นพฤติกรรมทีด่ ขี ้นึ ใน
ทุกตัวชี้วดั ของทุกด้าน ยกเว้นสภาพหนี้สนิ
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มีงานวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ย วกับความยากจนในต่างประเทศทีร่ ายงานโดย สจวร์ต รัทเธอร์
ฟอร์ท (Stuart Rutherford. 2001: Online) ประธานโครงการ Safe Save Bangladesh ของประเทศบังคลาเทศ
ได้ศึกษาเกี่ยวกับว่าคนยากจนมีการจัดการการเงินอย่างไร (How Poor People Manage Their Money) ที่
นอกจากจะศึกษาทางเลือกในการให้บริการทางการเงินจากสถาบันทางการเงินทีเ่ กี่ยวกับการออมแล้ว ยังได้ศึกษา
ต่อไปว่าถ้าคนทีไ่ ม่มเี งินเพียงพอทีจ่ ะใช้ในการดํารงชีวติ แล้วเป็ นไปได้หรือไม่ทจ่ี ะมีการออม โดยได้ศึกษาในกลุม่
คนยากจนทีอ่ าศัยในชุมชนแออัดและชุมชนอยู่ใกล้เคียง ชุมชนละ 21 ราย โดยผูว้ จิ ยั ได้เข้าเยีย่ มกลุม่ ตัวอย่าง
เดือนละ 2 ครัง้ เป็ นเวลา 1 ปี เพือ่ ตรวจสอบไดอารี่ทบ่ี นั ทึกเกี่ยวกับการเงิน โดยกลุม่ ตัวอย่างไม่ได้บนั ทึกเฉพาะ
รายได้เท่านัน้ แต่มกี ารบันทึกรายการทีใ่ ช้จ่ายด้วยว่ามีอะไรบ้าง และในบางครัง้ ก็มกี ารบันทึกการเก็ บออมเป็ นเงิน
สด บันทึกการให้ยมื เงินและการขอยืมเงิน รวมทัง้ มีการบันทึกกลุม่ การออมหรือสโมสรเงินกูท้ ไ่ี ด้เข้าร่วม พร้อมทัง้
มีการอธิบายเหตุผลต่างๆ ทีพ่ วกเขาทําไว้ดว้ ย โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า คนยากจนมีการจัดการการออมเงิน
ผ่านหลายๆ ช่องทาง (33 ช่องทาง) ทีแ่ ตกต่างกันในการจัดการการเงิน
3.3 แนวคิด ทฤษฎีการปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
การปรับพฤติกรรมของการวิจยั นี้ มีตวั แปรภายในหรือตัวแปรทางปัญญาเป็ นเป้ าหมายของการ
ปรับเปลีย่ น และยังต้องการใ ห้เกิดความคงทนของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ผูว้ จิ ยั จึงได้นาํ เอาแนวคิดการปรับ
พฤติกรรมทางปัญญา แนวคิดปัญญาสังคม และการพัฒนาบุคคลตามแนวทางพุทธศาสนา มาเป็ นกรอบแนวคิด
ในการสร้างโปรแกรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 แนวคิด ทฤษฎีท่เี กีย่ วกับการปรับพฤติกรรม
1) แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา
การปรับพฤติกรรมทีพ่ ฒั นามาจากพื้นฐานของ ทฤษฎีการเรียนรู ้ นัน้ แม้จะได้รบั การ
พิสูจน์แล้วว่าเป็ นวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของบุคคล
แต่เป็ นวิธกี ารทีค่ ่อนข้าง
เฉพาะเจาะจง เพราะจะมุง่ เน้นทีก่ ารสร้างการเปลีย่ นแปลงทีต่ วั พฤติกรรมโดยตรง ทําให้ละเลยต่ อตัวแปรภายใน
หรือตัวแปรทางปัญญาทีเ่ ชื่อว่ามีอทิ ธิพลอย่างมากต่อการแสดงออกในพฤติกรรมของบุคคล
(สมโภชน์ เอี่ยม
สุภาษิต. 2553 : 307) จากการตัง้ ข้อสังเกตว่าการสนองตอบของบุคคลนัน้ ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นจริง
แต่ข้นึ อยู่กบั สภาพแวดล้อมทีเ่ ขารับรู ้ และได้ มีนกั จิตวิทยาและนักปรับพฤติกรรมอีกหลายๆ คน ทีม่ คี วามคิด
เช่นนี้ จึงนําไปสู่การพัฒนาแนวทางในการปรับพฤติกรรมขึ้นมาใหม่ ภายใต้แนวคิดทีว่ ่า ตัวแปรภายในบุคคลหรือ
ตัวแปรทางปัญญามีผลต่อพฤติกรรมทีบ่ คุ คลแสดงออก โดยเรียกว่าการปรับพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive
Behavior Modification : CBM) หรือการบําบัดพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavior Therapy :
CBT) โดยมุง่ ทีก่ ารปรับเปลีย่ นในตัวแปรทางปัญญาเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมภายนอก
การปรับพฤติกรรมทางปัญญา แยกมาจากการปรับพฤติกรรม ทีม่ พี ้นื ฐานจากทฤษฎีการ
เรียนรู ท้ เ่ี น้นการเปลีย่ นแปลงที่ ตัว พฤติกรรม แต่ การปรับพฤติกรรม ทางปัญญานัน้ มุง่ เน้นทีก่ ารเปลีย่ นแปลง ตัว
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แปรทางปัญญาเพือ่ นําไปสู่การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม โดยการปรับพฤติกรรมทางปัญญา เป็ นกระบวนการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมภายนอกโดยการเปลีย่ นความคิด การตีความ การตัง้ ข้อสันนิษฐาน หรือกลวิธใี นการ
สนองตอบ หรือการเปลีย่ นแปลงตัวแปรทางปัญญา เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ภายนอก โดยมีพ้นื ฐาน
ความเชื่อว่ากิจกรรมทางปัญญาหรือกระบวนการทางปัญญานัน้ มีผลต่อพฤติกรรมภายนอก กิจกรรมทางปัญญา
สามารถจัดให้มขี ้นึ ได้และเปลีย่ นแปลงได้ และพฤติกรรมภายนอกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเป็ นผลมาจากการเปลีย่ นแปลง
ทางปัญญา ดังนัน้ เป้ าหมายของการปรับพฤติกรรมทางปัญญา จึงยังคงอยู่ทก่ี ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมภายนอก
แต่จะไปจัดการเปลีย่ นแปลงทีพ่ ฤติกรรมภายในหรือ ตัวแปรปัญญานัน่ เอง ซึง่ ตัวแปรทางปัญญา ประกอบด้วย
ความคิด ความเชื่อ ความรู ้ เจตคติ ค่านิยม ความคาดหวัง และอารมณ์และความรูส้ กึ ซึง่ ตัวแปรเหล่านี้ เราไม่
สามารถทีจ่ ะรูไ้ ด้จนกว่าจะมีการแสดงออก แต่จะต้องระวังไว้อย่างหนึ่งว่า พฤติกรรมแสดงออกอาจไม่ใช่สง่ิ ที่
สะท้อนถึงตัวแปรทางปัญญาทีแ่ ท้จริง (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2553: 307-308)
จากความเชื่อ พื้นฐานของแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญาทีน่ าํ มาสู่แนวทางการ
ปรับพฤติกรรมทางปัญญานัน้ มาจากความเชื่อของนักจิตวิทยากลุม่ หนึ่งทีเ่ ชื่อว่า กิจกรรมทางปัญญานัน้ มีผลต่อ
พฤติกรรมภายนอก การทํางานของกระบวนการทางปัญญาสามารถปรับเปลีย่ นได้ และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สามารถกระทําได้โดยการปรับเปลีย่ นกระบวนการทางปัญญา จากความเชื่อเหล่านี้นาํ มาซึง่ ข้อสรุปว่า ก ารปรับ
พฤติกรรมทางปัญญาเป็ นเทคนิคและกระบวนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมภายนอก โดยมุง่ เน้นทีก่ ารปรับ
กระบวนการทางปัญญา ทีป่ ระกอบด้วย ความคิด ความเชื่อ เจตคติ ให้มเี หตุผล ซึง่ การปรับกระบวนการทาง
ปัญญานัน้ สามารถจัดให้มขี ้นึ และปรับเปลีย่ นได้ดว้ ยการฝึ กฝน ซึง่ มีปจั จัยที่ทาํ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง พฤติกรรม
ภายในหรือปัญญา ได้แก่ ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาทางปัญญา ปัจจัยทางการควบคุมตนเอง และปัจจัยทางด้านการ
บําบัดทางปัญญา
1. ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาทางปัญญา (Cognitive Psychology) ปัจจัยด้าน
จิตวิทยาทางปัญญาทีม่ ผี ลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงในกระบวนการปรับพฤติกรรม มี 3 ด้าน คือ
1.1 การเสนอตัวแบบ (Modeling) เป็ นการการเรียนรูข้ องบุคคลจากการ
สังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่น โดยทีบ่ คุ คลทีเ่ ป็ นตัวแบบนัน้ ไม่จาํ เป็ นต้องแสดงออก หรือได้รบั ผลโดยตรงจาก
การแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ ซึง่ การเรียนรูจ้ ากตัวแบบนี้พฒั นาขึ้นมาจากทฤษฎีการเรียนรู ้ โดยแบนดูราได้อธิบายไว้
ว่า ผลของตัวแบบนัน้ เกี่ยวข้องกับตัวแปรทางปัญญาเป็ นส่วนใหญ่ และเขาได้เสนอว่าปัจจัยทีม่ ผี ลทีส่ าํ คัญต่อการ
เรียนรูโ้ ดยการสังเกตจากตัวแบบนั้ น จะประกอบด้วย กระบวนกาตัง้ ใจหรือให้ ความสนใจ (Attention Phase)
กระบวนการเก็บ จํา (Retention Phase) กระบวนการกระทํา (Reproduction Phase) และกระบวนการจูงใจ
(Motivation Phase) จะเห็นได้ว่ากระบวนการตัง้ ใจและกระบวนการเก็บจํานัน้ เป็ นกระบวนการทางปัญญาที่
Bandura ได้มาจากรูปแบบของกระบวนการสารสนเทศของนักจิตวิทยาทางปัญญา
1.2 การฝึ กสอนตนเอง (Self-Instruction Training) เป็ นเทคนิคทีพ่ ฒั นา
โดย Donald Meichenbaum ในช่วงต้นของทศวรรษที่ 1970 เป็ นเทคนิคทีใ่ ห้คนพูดภายในใจของตนเอง
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1.3 เทคนิคการแก้ปญั หา (Problem-Solving) เริ่มแรก พัฒนาขึ้นโดย
Spivack และ Shure แต่ผูท้ ท่ี าํ ให้เทคนิคนี้เป็ นทีร่ ูจ้ กั อย่างกว้างขวาง คือ D'Zurilla และ Goldfried (1971) ซึง่
การแก้ปญั หา เป็ นเทคนิคทีส่ อนให้ บุคคลมีทกั ษะในการแก้ปญั หา ที่ช่วงแรกพัฒนาขึ้นตามทฤษฎีการเรียนรูแ้ ละ
ต่อมาได้มกี ารนําเอารูปแบบของกระบวนการสารสนเทศมาใช้ในการอธิบายกระบวนการของเทคนิคนี้ กระบวนการ
ของเทคนิคการแก้ปญั หานี้จงึ มุง่ ไปทีก่ ระบวนการคิดภายในให้เป็ นกลไกในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
2. ปัจจัยทางการควบคุมตนเอง (Self-Control) การควบคุมตนเองเป็ นขอบเขต
ของการปรับพฤติกรรมตามแนวทางที่ สกินเนอร์ (Skiner. 1953) ได้ให้ไว้และยังชี้ให้เห็นว่าคนเราใช้วธิ กี ารควบคุม
ตนเองเช่นเดียวกับวิธกี ารทีใ่ ช้ควบคุมคนอื่น และต่อมา ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ได้มกี ารนําเอากระบวนการทาง
ปัญญามาใช้อธิบายกระบวนการควบคุมตนเอง ซึง่ โฮห์ม (Homme. 1965) ได้กล่าวไว้ว่าการควบคุมตนเอง เป็ นการ
กระทําทางจิตซึง่ มีกระบวนการเช่นเดียวกับการบวนการวางเงือ่ นไขแบบการกระทํา เพียงแต่ การควบคุมตนเอง เป็ น
กระบวนการภายในเท่านัน้
3. ปัจจัยทางด้านการบําบัดทางปัญญา (Cognitive Therapy) จากข้อสรุปของ
นักจิตวิทยาและจิตแพทย์หลายๆ ท่าน ทีว่ ่ากระบวนการปรับตัวทางปัญญาทีไ่ ม่เหมาะสมก่อให้เกิดความผิดปกติ
ทางจิต ซึง่ วิธกี ารเปลีย่ นแปลงทีด่ ที ส่ี ุดคือการปรับกระบวนการทางปัญญาเหล่านัน้
จากความเชื่อในปัจจัยพื้นฐาน 3 ปัจจัย ทีท่ าํ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางปัญญานี้ ถือว่า
เป็ นปัจจัยพื้นฐานทีจ่ ะนําไปสู่การพัฒ นาเทคนิคของการปรับพฤติกรรมทางปัญญา และทําให้เกิดแนวทางในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีเ่ ป็ นปัญหาและ ทําให้มกี ารพัฒนา เทคนิค ขึ้นมาหลายๆ เทคนิค ซึง่ แต่ละเทคนิคนัน้ ถูก
พัฒนามาจากกลุม่ นักจิตวิทยาทีม่ พี ้นื ฐานความรูเ้ ดิมของแต่ละคน
ที่ถงึ แม้ว่านักจิตวิทยาเหล่านัน้ จะมีพ้นื
ฐานความรูเ้ ดิมทีแ่ ตกต่างกัน แต่มสี ง่ิ หนึ่งทีต่ รงกันคือตัวแปรทางปัญญาย่อมมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ของบุคคล ดังนัน้ ถ้าสามารถเปลีย่ นแปลงตัวแปรทางปัญญาได้พฤติกรรมของบุคคลนัน้ ย่อมเปลีย่ นแปลงตาม แต่
อย่างไรก็ตามการพัฒนา เทคนิคการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ของนักจิตวิทยาแต่ละคนนัน้ ก็ยงั ยึดมันอยู
่ ่กบั พื้น
ฐานความรูเ้ ดิมของแต่ละคนทีต่ ่างกันทําให้ต่างคนก็ต่างกํา หนดตัวแปรทางปัญญาทีแ่ ตกต่างกันไป และต่างคนก็หา
วิธดี าํ เนินการเปลีย่ นแปลงตัวแปรทางปัญญาตามพื้นฐานความรูเ้ ดิมทีต่ นมีอยู่ ความแตกต่างเหล่านี้จะเห็นได้จาก
เทคนิ คของการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ในแต่ละเทคนิค ดังนัน้ การเลือกใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมก็ย่อม
เป็ นไปโดยสอดคล้องกับการกําหนดตัวแปรทางปัญญาและสอดคล้องกับพฤติกรรมทีเ่ ป็ นปัญหาของการวิจยั นัน้ ๆ
สําหรับขัน้ ตอน การดําเนินการ ปรับพฤติกรรม ทางปัญญานัน้ มี 2 ขัน้ ตอน คือ การ
ประเมินพฤติกรรม และการเลือกเทคนิคการปรับพฤติกรรม
1. การประเมินปัญญา
การประเมิน ปัญญา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินกระบวนการและเนื้อหาของ
กระบวนการทางปัญญา รวมทัง้ ประเมินว่ากระบวนการทางปัญญานัน้ มีผลทีท่ าํ ให้พฤติกรรมทีเ่ ป็ นปัญหานัน้ เกิดขึ้น
และคงอยู่ได้อย่างไร นอกจากนี้แล้วการประเมินปัญญายังประเมินว่ากระบวนการปรับเปลีย่ นทางปัญญานัน้ ได้
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ดําเนินการอย่างเหมาะสมหรือไม่ สําหรับรูปแบบการประเมินทีน่ ิยมใช้กนั ได้แก่ การสัมภาษณ์ การบันทึกด้วย
ตนเอง การใช้แบบรายงานตนเองโดยตรง และการใช้กระบวนการคิดดังๆ
2. การเลือกเทคนิคการปรับพฤติกรรมทางปัญญา
จากการทีเ่ ทคนิคการปรับพฤติกรรมทางปัญญา มีหลายเทคนิค ทีม่ แี นวคิดและ
วิธกี ารในการปรับ เปลีย่ นพฤติกรรมทางปัญญา ค่อนข้างจะแตกต่างกัน ซึง่ เทคนิคทีน่ ่าจะนํามาปรับใช้กบั การปรับ
พฤติกรรมทางปัญญาเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์นนั้
2) ทฤษฎีปญั ญาสังคม
ทฤษฎีปญั ญาสังคม (Social Cognitive Theory) พัฒนาขึ้นในปี 1986 โดยนักจิตวิทยา
ชาวแคนาดา ชื่อ Albert Bandura (1925-ปัจจุบนั ) ซึง่ Bandura ได้ให้ความหมายของการเรียนรู ้ ท่ไี ม่ได้แตกต่าง
จากนักจิตวิทยาคนอื่นๆ ทีว่ ่า การเรียนรูค้ ือการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรม แต่ความหมายของการเปลีย่ นแปลงใน
พฤติกรรมนัน้ Bandura ตีความต่างไปจากทีน่ กั จิตวิทยากลุม่ พฤติกรรมนิยม ทีม่ อง การเปลีย่ นแปลงใน ตัว
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกเท่านัน้ จึงจะเรียกว่าเกิดการเรียนรู ้ แต่สาํ หรับ Bandura นัน้ เขามองว่าการเรียนรูน้ นั้ ไม่
จําเป็ นทีจ่ ะต้องพิจารณาในแง่ของการแสดงออก หากแต่เพียงว่าการได้มาซึง่ ความรูใ้ หม่ๆ (Acquired) ก็ถอื ว่าการ
เรียนรูไ้ ด้เกิดขึ้นแล้วแม้ว่าจะยังไม่มกี ารแสดงออกก็ตาม ดังนัน้ การเรียนรูห้ รือการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมตาม
แนวทางของ Bandura จะเน้นทีก่ ารเปลีย่ นแปลงทีพ่ ฤติกรรมภายในโดยไม่จาํ เป็ นว่าจะต้องมี การแสดงออก และ
การแสดงออกของพฤติกรรมก็จะสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรูน้ นั้ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต . 2553 : 48) โดย
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีปญั ญาสังคม นี้ มาจากความเชื่อของ แบนดูรา (Bandura) ทีว่ ่าพฤติกรรม (Behavior :
B) ของคนเรานัน้ ไม่ได้เกิดขึ้นและเปลีย่ นแปลงไปเนื่องจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อม (Environmental Factors :
E) แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ตอ้ งมีปจั จัยส่วนบุคคล (Personal Factors : P) ทีร่ วมทัง้ กระบวนการทางปัญญา
เช่น ความคิด ความเชื่อ และความคาดหวัง และชีวภาพ และสิง่ ภายในอื่นๆ ร่วมด้วย กล่าวคือพฤติกรรมของ
มนุษย์มปี ฏิสมั พันธ์กบั ทัง้ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อม และการร่วมของ 3 ตัวแปรนี้ จะต้องร่วมกัน
ในลักษณะทีก่ าํ หนดซึง่ กันและกัน หรือมีอทิ ธิพลเชิงเหตุ- ผลซึง่ กันและกัน (Reciprocal Determinism) กับ
ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2553 : 48)
กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักพื้นฐานของทฤษฎีปญั ญาสังคม มี 3 ประการ คือ
1. กระบวนการเรียนรูต้ อ้ งอาศัยทัง้ กระบวนการทางปัญญ า และทักษะการตัดสินใจ
ของบุคค
2. การเรียนรูเ้ ป็ นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ตัวบุคคล
(Person) สิง่ แวดล้อม (Environment) และพฤติกรรม (Behavior) ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อกันและกัน
3. ผลของการเรียนรูก้ บั การแสดงออกอาจจะแตกต่างกัน กล่าวคือ สิง่ ทีเ่ รียนรูแ้ ล้ว
อาจไม่มกี ารแสดงออกก็ได้
ทฤษฎีปญั ญาสังคมเน้นหลักการเรียนรูโ้ ดยการสังเกต (Observational Learning) ซึง่
แบนดูรา (Bandura) มีความเชื่อว่า การเรียนรูส้ ่วนใหญ่ของคนเรานัน้ เกิดจากการสังเกตตัวแบบ นัน่ คือ บุคคล
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สังเกตการกระทําของผูอ้ ่นื แล้วพยายามเลียนแบบพฤติกรรมนัน้ ซึง่ การเรียนรูโ้ ดยการสังเกตลักษณะเช่นนี้ เป็ นการ
เรียนรูท้ เ่ี กิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่สามารถพบในชีวติ ประจําวัน ในการเรียนรูผ้ ่านตัวแบบนัน้ ตัวแบบ
เพียงคนเดียวสามารถถ่ายทอดทัง้ ความคิดและการกระทําได้พร้อมๆ กัน ประกอบกับการใช้ชวี ติ ประจําวันของ
คนเรานัน้ จะอยู่ใน สภาพแวดล้อมทีแ่ คบๆ ดังนัน้ การรับรูเ้ กี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ของสังคมส่วนใหญ่นนั้ จึงมา
จากประสบการณ์ของผูอ้ ่นื ทีม่ าจากทัง้ การได้ยนิ ได้เห็นทีไ่ ม่ใช่มาจากประสบการณ์ตรงของตนเอง หรืออาจกล่าวได้
ว่าคนส่วนมากจะรับรูเ้ รื่องราวต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นในสังคมโดยการรับรู ้ ผ่านทางสือ่ แทบทัง้ สิ้น (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต .
2553: 50)
โดย ตัวแบบ ทีใ่ ช้ในการปรับพฤติกรรมนัน้ จะ หมายถึงการเสนอตัวอย่างทีไ่ ด้รบั การ
คัดเลือกแล้วว่าเป็ นตัวอย่างทีด่ ี สามารถใช้เป็ นแบบอย่างของการกระทําให้แก่ผูส้ งั เกตได้ และการใช้เทคนิคเสนอ
ตัวแบบ หมายถึง กลวิธใี นกา รสร้างหรือสอนพฤติกรรมใหม่โดยผูส้ งั เกตหรือผูท้ ป่ี ระสงค์จะเลียนแบบ สังเกต ฟัง
หรืออ่านเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล หรือสัญลักษณ์แทนบุคคล และประมวลเป็ นข้อมูลในการทีจ่ ะเลียนแบบ
และแสดงพฤติกรรมของตนเองต่อไป
ขัน้ ตอนของการเรียนรูโ้ ดยการสังเกต
1. ขัน้ ให้ความสนใจ (Attention Phase) ถ้าไม่มขี นั้ ตอนนี้ การเรียนรูอ้ าจจะไม่เกิดขึ้น
เป็ นขัน้ ตอน ทีผ่ ูเ้ รียนให้ความสนใจต่อตัวแบบ (Modeling) ความสามารถ ความมีช่อื เสียง และคุณลักษณะเด่น
ของตัวแบบจะเป็ นสิง่ ดึงดูดให้ผูเ้ รียนสนใจ
2. ขัน้ จํา (Retention Phase) เมือ่ ผูเ้ รียนสนใจพฤ ติกรรมของตัวแบบ จะบันทึกสิง่ ที่
สังเกตได้ไว้ในระบบความจําของตนเอง ซึง่ มักจะจดจําไว้เป็ นจินตภาพเกี่ยวกับขัน้ ตอนการแสดงพฤติกรรม
3. ขัน้ ปฏิบตั ิ (Reproduction Phase) เป็ นขัน้ ตอนทีผ่ ูเ้ รียนลองแสดงพฤติกรรมตาม
ตัวแบบ ซึง่ จะส่งผลให้มกี ารตรวจสอบการเรียนรูท้ ไ่ี ด้จดจําไว้
4. ขัน้ จูงใจ (Motivation Phase) ขัน้ ตอนนี้เป็ นขัน้ แสดงผลของการกระทํา
(Consequence) จากการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ ถ้าผลทีต่ วั แบบเคยได้รบั (Vicarious Consequence)
เป็ นไปในทางบวก (Vicarious Reinforcement) ก็จะจูงใจให้ผูเ้ รียนอยากแสดงพฤติกรรมตามแบบ ถ้าเป็ นไป
ในทางลบ (Vicarious Punishment) ผูเ้ รียนก็มกั จะงดเว้นการแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ
เทคนิคการเสนอตัวแบบ (Modeling) ซึง่ เริ่มพัฒนาโดย แบนดูรา (Bandura. 1969)
เทคนิคการเสนอตัวแบบนี้สามารถใช้ได้ทงั้ การลดพฤติกรรม การเพิม่ พฤติกรรม และการเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่
และรวมถึ งการปรับปรุงพฤติกรรมทีม่ อี ยู่แล้วให้ดขี ้นึ เหตุผลทีเ่ ทคนิคการเสนอตัวแบบได้รบั ความนิยมเป็ น
เพราะว่าเป็ นเทคนิคการปรับพฤติกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงและมีลกั ษณะใกล้เคียงกับวิถชี วี ติ ของคนทัว่ ๆไป ซึง่
แนวคิดพื้นฐานของการเสนอตัวแบบนัน้ มาจากแนวคิดปัญญาสังคมของแบนดูรา (Bandura) ทีม่ คี วามเชื่อว่าการ
เปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมของบุคคล (พฤติกรรม ) ไม่ได้เป็ นผลมาจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้อม
(สภาพแวดล้อม) เท่านัน้ หากแต่ยงั ขึ้นอยู่กบั ปัจจัยส่วนบุคคลทีป่ ระกอบไปด้วยความคิดและความรูส้ กึ ร่วมอยู่ดว้ ย
(ปัจจัยส่วนบุคคล) ซึง่ ทัง้ พฤติกรรม สภาพแวดล้อม และปัจจัยส่วนบุคคลนี้ จะมีลกั ษณะการกําหนดซึง่ กันและกัน
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อยู่ กล่าวคือ ถ้าปัจจัยใดเปลีย่ นแปลงไป อีกสองปัจจัยก็จะเปลีย่ นตามไปด้วย ซึง่ แนวทางในการเสนอตัวแบบนี้จะ
คํานึงถึงการจัดสภาพแวดล้อม เพือ่ ให้บคุ คลเกิดความคาดหวังถึงผลทีจ่ ะเกิดขึ้นบางอย่าง ซึง่ จะส่งผลใ ห้บคุ คล
ตัดสินใจทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมหรือไม่
ตัวแบบแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ ตัวแบบทีเ่ ป็ นบุคคลจริง (Live Model) และตัว
แบบทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ (Symbolic Model) โดยทีต่ วั แบบทีเ่ ป็ นบุคคลจริงนัน้ คือ ตัวแบบทีบ่ คุ คลได้มโี อกาสสังเกต
และมีปฏิสมั พันธ์โดยตรงได้ ส่วนตัวแบบ ทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์นนั้ เป็ นตัวแบบทีเ่ สนอผ่านสือ่ ต่างๆ ทัง้ วิทยุ โทรทัศน์
หนังสือหรือสือ่ สิง่ พิมพ์ต่างๆ
การเสนอตัวแบบควรพิจารณา ดังนี้ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต . 260-261. อ้างอิงจาก
Striefel, 18818)
1) ต้องกําหนดพฤติกรรมทีต่ อ้ งการจะให้ตวั แบบแสดงเพือ่ ให้บคุ คลสั งเกตและ
ลอกเลียนแบบให้ชดั เจน
2) ความชัดเขนของพฤติกรรมนัน้ จะต้องหมายถึงกา รสังเกตให้เห็นได้ วัดได้โดยใช้
คนตัง้ แต่ 2 คน สามารถสังเกตและวัดได้ตรงกัน
3) จะต้องแน่ใจได้ว่าพฤติกรรมทีต่ วั แบบแสดงนัน้ อยู่ภายในระดับความสามารถของ
ผูส้ งั เกต มิฉะนัน้ จะก่อให้เกิดความคับข้องใจในการเรียนรู ้
4) จะต้องแน่ใจว่าพฤติกรรมทีจ่ ะให้บคุ คลเลียนแบบนัน้ สามารถแยกออกเป็ น
พฤติกรรมย่อยๆ ได้
5) จะต้องแน่ใจว่าผูส้ งั เกตตัง้ ใจสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบอย่างแท้จริง (มองหรือ
ฟัง) อาจใช้สญั ญาณทีเ่ ป็ นคําพูดแก่ผูส้ งั เกตก่อน เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดความสนใจ
6) จะต้องแน่ใจว่าพฤติกรรมทีต่ วั แบบแสดงออกนัน้ ชัดเจน และกระทําอย่าง
สมํา่ เสมอ
7) เมือ่ ผูส้ งั เกตเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบถูกต้องหรือใกล้เคียงแล้ว ผู ้
เลียนแบบจะต้องได้รบั การเสริมแรงทันที
8) การเสริมแรงทีใ่ ห้กบั ผูส้ งั เกตนัน้ จะต้องใช้ตวั เสริมแรงทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
9) ผูด้ าํ เนินโปรแกรมจะต้องไม่ควบคุมความสนใจของผูส้ งั เกตตัวแบบด้วยวิธที ่ี
รุนแรง เช่น ตี หรือดุด่า เป็ นต้น
10) ควรมีการรวบรวมข้อมูลทีแ่ สดงถึงความก้าวหน้าของผูส้ งั เกตด้วย เพราะจะทํา
ให้ผูส้ งั เกตรูว้ ่าตนเองก้าวหน้าอย่างแท้จริง
11) ในกรณีทผ่ี ูส้ งั เกตไม่สามารถเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบได้ อาจใช้การ
ชี้แนะช่วยด้วย เพราะจะทําให้เรียนรูไ้ ด้เร็วขึ้น
12) ในการเสนอตัวแบบนัน้ เมือ่ ตัวแบบแสดงพฤติกรรมควรมีการเสริมแรงแก่ตวั
แบบด้วย เพือ่ เป็ นการจูงใจให้ผูส้ งั เกตอยากเลียนแบบมากขึ้น
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13) ควรเลือกตัวแบบทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับผูส้ งั เกตพร้อมทัง้ ให้มคี วามเด่น
ตลอดจนสามารถแสดงพฤติกรรมทีจ่ ะให้ลอกเลียนแบบได้อย่างคล่องแคล่วด้วย
สําหรับการวิจยั นี้ได้นาํ เทคนิคการปรับพฤติกรรมโดยการเรียนรูโ้ ดยการสังเกตตัวแบบ
เป็ นเทคนิคหลักที่ ใช้ในการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสําหรับเกษตรกร ซึง่ ตัวแบบทีใ่ ช้
ส่วนใหญ่จะเป็ นตัวแบบสัญลักษณ์
3.3.2 แนวคิดการพัฒนาบุคคลตามแนวทางพุทธศาสนา
พุทธศาสนามีหลักธรรมทีส่ ามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ อยู่หลายๆ
หลัก แต่ทน่ี าํ มาใช้เป็ นแนวทางของการวิจยั นี้ ได้แก่ แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาคนตามแนวทางพุทธศาสนา และ
แนวคิดการพัฒนาตนไปสู่ชวี ติ ทีด่ งี ามตามแนวทางพุทธศาสนา
1) แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาคนตามแนวทางพุทธศาสนา
ในพุทธศาสนามีหลักธรรมสําคัญๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาคนคือหลักทีว่ ่าด้วยเรื่อง
กรรมและหลักสิกขา โดยกรรมนัน้ มีความหมายถึงพฤติกรรมหรือการกระทํา ของบุคคลนัน่ เอง ส่วนสิกขาหรือ
การศึกษาทีห่ มายรวมรวมถึงการพัฒนาและฝึ กฝน ถือว่าเป็ นหลักการสําคัญของการพัฒนามนุษย์ ดังนัน้ ในทาง
พฤติกรรมศาสตร์จงึ สามารถนํา หลักธรรมทัง้ สองนี้มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมบุคคล ให้ไปสู่ก ารมี
พฤติกรรมทีด่ งี ามได้ในทีส่ ุด ซึง่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต) ให้ความหมายอย่างง่ายๆ ของกรรม ในทาง
พุทธศาสนา ว่าหมายถึงการงานอาชีพ และครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมการกระทําทัง้ หมด ทัง้ ทีแ่ สดงออกมาทางกาย
ทางวาจา และการคิดนึก รวมทัง้ การคิดปรุงแต่งในใจด้วย ซึง่ เป็ นไปด้วยเจตจํานงหรือเจตนา ซึง่ ลักษณะตาม
ธรรมชาติของมนุษย์นนั้ เกิดมาจากความไม่รูห้ รืออวิชชา จึงเริ่มดําเนินชีวติ ตามความอยากหรือตัณหา ซึง่ อาจนํามา
ซึง่ ความทุกข์ได้ และเ ราก็ไม่ควรปล่อยให้ตณั หาเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมหรือการกระทําของเราแล้วนํามาซึง่ ความ
ทุกข์ในชีวติ มนุษย์จาํ เป็ นต้องรูจ้ กั แก้ไขด้วยการเอาความรูม้ าเป็ นตัวนําพฤติกรรมแทนทีค่ วามไม่รู ้ ด้วยการสร้างให้
เกิดความรูม้ าแทนที่ เมือ่ มนุษย์มคี วามรูแ้ ล้วจึงสามารถดําเนินชีวติ ในทางทีถ่ กู ต้องและดีงาม นํา มาซึง่ ความสุขใน
ชีวติ ได้ เมือ่ เป็ นเช่นนี้แล้วมนุษย์เราจึงควรได้รบั การฝึ กฝนพัฒนาให้มคี วามรูข้ ้นึ มา ด้วยการ ฝึ กคนให้พฒั นาปัญญา
ในพุทธศาสนามีหลักการให้การศึกษามนุษย์ดว้ ยการฝึ กฝนพัฒนาให้รูจ้ กั รับรู ้ และรูจ้ กั ปฏิบตั ติ ่อสิง่ ทีเ่ กี่ยวข้องใน
ชีวติ อย่างถูกต้อง ซึง่ จะ ทําให้ไม่มปี ญั หาเกิดขึ้น หรืออาจเรียกได้ว่าทําให้ไร้ทกุ ข์ การศึกษาหรือการพัฒนาคนนี้ ก็
ดําเนินไปตามหลักของกรรมนัน่ เอง เพราะหลักกรรมถือว่าสิง่ ทีเ่ ป็ นผลจะเกิดขึ้นจากเหตุ คือเป็ นกฎแห่งเหตุและผล
แต่เป็ นกฎเหตุผลในส่วนทีเ่ กี่ยวกับพฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษย์ตามหลักก รรมนัน้ การกระทําเป็ นเหตุ สิง่ ที่
ต้องการเป็ นผล ฉะนัน้ ผลสําเร็จทีต่ อ้ งการจึงเกิดจากการกระทํา ในการกระทํานัน้ ความพากเพียรพยายามเป็ นแรง
ขับเคลือ่ น การทีม่ นุษย์จะสามารถทําการต่างๆ อันเป็ นเหตุปจั จัยนําไปสู่ผลทีต่ อ้ งการได้นนั้ มนุษย์จะต้องมีความ
เพียรพยายามในการกระทํา ผู ้ ทีเ่ ข้าใจหลักกรรมจะหวังผลสําเร็จจากการกระทําด้วยความเพียรพยายามตามเหตุ
ตามผล (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต). 2551: 1-2)
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สําหรับกระบวนการทีจ่ ะพัฒนาบุคคลนัน้ ตามแนวทางพุทธศาสนาทีถ่ อื ตามหลักธรรม
หลักไตรสิกขา โดยแยกได้เป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนก่อนเข้าสู่กระบวนการพัฒนา และขัน้ ตอนใน
กระบวนการพัฒนา แต่ละขัน้ ตอนมีหลักการสําคัญดังนี้ ผล (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต). 2551: 33-42)
ขัน้ แรก คือ ขัน้ ตอนก่อนเข้าสู่กระบวนการพัฒนา หรือขัน้ ก่อนทีจ่ ะเข้าสู่ไตรสิกขา
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขัน้ ก่อนมรรค เพราะมรรคหรือเรียกให้เต็มว่ามรรคมีองค์ 8 นัน้ ก็คือ ไตรสิกขาทีม่ องใน
แง่เป็ นวิถชี วี ติ นัน่ เอง หมายความว่า สิกขาคือการศึกษาหรือฝึ กฝนพัฒนา ส่วนมรรคคือวิถชี วี ติ หรือการดําเนินชีวติ
ทีด่ ี ไตรสิกขา เป็ นการศึกษาทีฝ่ ึ กฝนพัฒนาคน พัฒนาอ ย่างไร ก็เพือ่ ให้เขาดําเนินชีวติ ได้อย่างนัน้ นัน่ เอง เมือ่ มอง
ในแง่ของมรรคก็เริ่มจากสัมมาทิฐิ คือความเห็นชอบซึง่ เป็ นปัญญาในระดับหนึ่ง ปัญญาในขัน้ นี้เป็ นความเชื่อและ
ความเข้าใจในหลักการทัว่ ๆ ไป โดยเฉพาะความเชื่อว่าสิง่ ทัง้ หลายเป็ นไปตามเหตุปจั จัย หรือการถือหลักก ารแห่ง
เหตุปจั จัย ซึง่ เป็ นความเชื่อถือทีเ่ ป็ นฐานสําคัญของการพัฒนา ทําให้มกี ารพัฒนาต่อไปได้ ในทางตรงข้าม ถ้ามีความ
เชื่อมีทฐิ ทิ ผ่ี ดิ ก็จะตัดหนทางการพัฒนาไปเลย เช่น ถ้าเชื่อว่าสิง่ ทัง้ หลายจะเป็ นอย่างไรก็เป็ นไปเองแล้วแต่โชค หรือ
เป็ นเพราะการดลบันดาลความเชื่ออย่างนี้ ไม่เป็ นสัมมาทิฐิ และถ้าเชื่ออย่างนี้แล้วก็ทาํ ให้พฒั นาไม่ได้ เพราะไม่รูว้ ่าจะ
พัฒนาไปทําไม ดังนัน้ ในกระบวนการฝึ กฝนพัฒนาบุคคลเมือ่ เริ่มต้นจึงต้องมีปญั ญาอยู่บา้ ง นัน่ คือปัญญาในระดับ
ของความเชื่อในหลักการทีถ่ กู ต้อ ง
ขัน้ ทีส่ อง คือ ขัน้ ไตรสิกขา เป็ นขัน้ ตอนของกระบว นการพัฒนาบุคคล โดยใช้หลัก
ไตรสิกขาเต็มระบบ ซึง่ ไตรสิกขาถือว่าเป็ นหลักการสําคัญของการพัฒนามนุษย์ ทีใ่ นทางพุทธศาสนาได้จดั วางเป็ น
หลักเรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึง่ ถือว่าเป็ นระบบการศึกษาทีท่ าํ ให้บคุ คลพัฒนาอย่างมีบูรณาการ
และให้มนุษย์เป็ นองค์รวมทีพ่ ฒั นาอย่างมีดุลยภาพ ดังนี้
ศีล เป็ นเรื่องของการฝึ กในด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรม
เคยชิน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการฝึ กศีล ก็คือวินยั วินยั เป็ นจุดเริ่มต้นในกระบวนการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ เพราะว่าวินยั
เป็ นตัวการจัดเตรียมชีวติ ให้อยู่ในสภาพทีเ่ อื้อต่อการพัฒนา โดยจัด ระเบียบความเป็ นอยู่ การดําเนินชีวติ และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม ให้เหมาะกับการพัฒนาและให้เอื้อโอกาสในการทีจ่ ะพัฒนา เมือ่ ฝึ กได้ผลจนคนมีพฤติกรรมเคย
ชินทีด่ ตี ามวินยั นัน้ แล้วก็เกิดเป็ นศีล ดังนัน้ โดยสรุปวินยั จะมาในรูปของการฝึ กพฤติกรรมเคยชินทีด่ ี และการจัด
สภาพแวดล้อม ทีจ่ ะป้ องกันไม่ให้มพี ฤติกรรมทีไ่ ม่ดี และเอื้อต่อการมีพฤติกรรมทีด่ ที พ่ี งึ ประสงค์ การฝึ กคนให้คุน้
กับพฤติกรรมทีด่ ี ตลอดจนการจัดระเบียบระบบทัง้ หลายทัง้ ปวงในสังคมมนุษย์
สมาธิ เป็ นเรื่องของการฝึ กในด้านจิต หรือระดับจิตใจ ได้แก่การพัฒนา
คุณสมบัตติ ่างๆ ของจิต ทัง้ ในด้านคุณธรรม เช่น ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ในด้านความสามารถของ
จิต เช่น ความเข้มแข็งมันคง
่ ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความแน่วแน่มนคง
ั ่ ความมีสติ สมาธิ และใน
ด้านความสุข เช่น ความอิ่มใจ ความร่าเริงเบิกบานใจ ความสดชื่นผ่องใส ความรูส้ กึ พอใจ พูดสัน้ ๆ ว่า พัฒนา
คุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพของจิต
ปัญญา เป็ นเรื่องของการฝึ กหรือพัฒนาในด้านการรูค้ วามจริง เริ่มตัง้ แต่
ความเชื่อ ความเห็น ความรูค้ วามเข้าใจ ความหยัง่ รูเ้ หตุผล การรูจ้ กั วินิจฉัย ไตร่ตรอง ตรวจสอบ คิดการต่างๆ
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สร้างสรรค์ เฉพาะอย่างยิง่ เน้นการรูต้ รงตามความเป็ นจริง หรือรูเ้ ห็นตามทีม่ นั เป็ นตลอดจนรูแ้ จ้งความจริงทีเ่ ป็ น
สากลของสิง่ ทัง้ ปวง จนถึงขัน้ รูเ้ ท่าทันธรรมดาของโลกและชีวติ ทีท่ าํ ให้มจี ติ ใจเป็ นอิสระ ปลอดปัญหา ไร้ทกุ ข์
เข้าถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ์
หลักทัง้ 3 ประการทีก่ ล่าวมานี้ เป็ นส่วนประกอบของชีวติ ทีด่ งี าม เราก็ฝึกคน
ให้เจริญงอกงามในองค์ประกอบเหล่านี้ และให้องค์ประกอบเหล่านี้นาํ เขาสู่การเข้าถึงอิสรภาพและสันติสุขทีแ่ ท้จริง
ตัวการฝึ กทีจ่ ะให้มชี วี ติ ทีด่ งี ามเป็ นสิกขา ตัวชีวติ ทีด่ งี ามทีเ่ กิดจากการฝึ กนัน้ ก็เป็ นมรรค
2) แนวคิดการพัฒนาตนไปสู่ชวี ติ ทีด่ งี ามตามแนวทางพุทธศาสนา
จากเป้ าหมายของการวิจยั นี้ทต่ี อ้ งการให้เกษตรกรมีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ได้อย่าง
เหมาะสมตามรูปแบบการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของ การพัฒนาตนไปสู่วถิ ชี วี ติ ทีด่ งี ามตาม
แนวคิดทางพุทธศาสตร์ ทีม่ วี ธิ กี ารทีเ่ น้นการเรียนรูแ้ ละการปฏิบตั เิ พือ่ ไปสู่ความพอดีหรือการมีดุลยภาพของชีวติ มี
ความสัมพันธ์อนั กลมกลืนระหว่างการดําเนินชีวติ ของบุคคลกับสภาพแวดล้อม และมุง่ การกระทําตนให้มคี วามสุข
ด้วยตนเอง รูเ้ ท่าทันตนเอง เข้าใจตนเองมากกว่าการพึง่ พาอาศัยวัตถุ ซึง่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2546:
280-281) ได้เสนอวิธกี ารพัฒนาตนไปสู่วถิ ชี วี ติ ทีด่ งี าม ไว้ ซึง่ สอดคล้องกับพฤติกรรมเป้ าหมายของการวิจยั นี้ ไว้
ดังนี้
(1) รูจ้ กั เลือกหาแหล่งความรูแ้ ละแบบอย่างทีด่ ี ได้แก่ การรูจ้ กั ใช้สติปญั ญาในการ
วิเคราะห์ พิจารณาในการเลือก เริ่มจากการเลือกคบคนดี เลือกตัวแบบทีด่ ี เลือกบริโภคสือ่ และข่าวสารข้อมูลทีม่ ี
คุณค่า เรียกว่า ความมีกลั ยานมิตร (กัลยานมิตตา)
(2) รูจ้ กั จัดระเบียบชีวติ มีกา รวางแผนและจัดการกิจการงานต่างๆ อย่างมีระบบ
ระเบียบ เรียกว่า ถึงพร้อมด้วยศีล (ศีลสัมปทา)
(3) ถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ มีความสนใจ พึงพอใจ
และต้องการจะ
สร้างสรรค์กจิ การงานใหม่ๆ ทีเ่ ป็ นความดีงามและมีประโยชน์ เรียกว่า ถึงพร้อมด้วยฉันทะ (ฉันทสัมปทา)
(4) มีความมุง่ มันพั
่ ฒนาตนให้เต็มศักยภาพ ผูม้ คี วามเชื่อในตนว่าสามารถจะพัฒนาได้
จะมีความงอกงามถึงทีส่ ุดแห่งความสามารถของตน เรียกว่า ทําให้ตนให้ถงึ พร้อม (อัตตสัมปทา)
(5) ปรับเจตคติและค่านิยมให้เหมาะสมกับการดําเนินชีวติ ทีด่ งี าม เอื้อต่อการเรียนรู ้
ทําให้สติปญั ญางอกงามขึ้น เรียกว่า กระทําความเห็นความเข้าใจให้ถงึ พร้อม (ทิฎฐิสมั ปทา)
(6) การมีสติ กระตือรือร้น ตื่นตัวทุกเวลา หมายถึง การมีจติ สํานึกแห่งความไม่
ประมาท เข้าใจการเปลีย่ นแปลงของชีวติ และสภาพแวดล้อม เห็นคุณค่าของเวลาและใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า เรียกว่า
ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท (อัปปมาทสัมปทา)
(7) รูจ้ กั แก้ปญั หาและพึง่ ตนเอง จัดการแก้ปญั หาอย่างเป็ นระบบ มีความคิด
วิจารณญาณตามเหตุปจั จัยด้วยตนเอง เรียกการคิดแบบนี้ว่าโยนิสโสมนสิการ (โยนิโสมนสิการสัมปทา)
ในกระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ จะได้นาํ หลักการของ
การพัฒนาคนตามแนวพุทธนี้ใน ขัน้ ตอนก่อนเข้าสู่กระบวนการพัฒนา ทีม่ งุ่ ให้บคุ คลมี ความเชื่อและความเข้าใจใน
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หลักการทัว่ ๆ ไป โดยเฉพาะความเชื่อว่าสิง่ ทัง้ หลายเป็ นไปตามเหตุปจั จัย หรือการถือหลักการแห่งเหตุปจั จัย ทําให้
มีการพัฒนาต่อไปได้ เพือ่ ให้กระบวนการฝึ กฝนพัฒนาบุคคลเริ่มต้น ด้วยง่าบุคคล ต้องมีปญั ญาอยู่บา้ ง นัน่ คือ มี
ปัญญาในระดับของความเชื่อในหลักการทีถ่ กู ต้อ ง เพือ่ นําไปสู่การปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้อง โดยเริ่มต้นทีก่ ารสร้างความ
แรงจูงใจให้กบั เกษตรกรทีจ่ ะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตนเองจากการสร้างความตระหนักรู ้ ถึงค วามบกพร่องของ
พฤติกรรมตนเองและปัญหาทีจ่ ะตามมาหากไม่มกี ารแก้ไขความบกพร่องนัน้ ๆ รวมทัง้ สร้างความคิดเห็นและความรู ้
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ เพือ่ ปูทางไปสู่การปฏิบตั เิ กี่ยวกับทรัพย์ทถ่ี กู ต้อง ซึง่ ก็
คือนําไปสู่การบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธนัน่ เอง
3) เบญจศีล – เบญจธรรม
พระพุทธเจ้า ได้กาํ หนดแบบแผนสําหรับเป็ นหลักในการปรับปรุงความประพฤติของ
มนุษย์ เรียกว่า ศีล เพือ่ ให้มนุษย์ได้ประพฤติตนเป็ นคนดีอย่างสมํา่ เสมอเว้นจากการเบียดเบียนซึง่ กันและกัน ข้อ
ทีท่ ่านได้บญั ญัตเิ ป็ นเบื้องต้นมีองค์ 5 คือ เว้นจากกา รฆ่าสัตว์ เว้นจากการถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของไม่ได้ให้ดว้ ย
อาการแห่งขโมย เว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม เว้นจากการกล่าวคําเท็จ และเว้นจากการดื่มนํา้ เมาคือสุราและ
เมรัย สรุปได้ว่า ศีล แปลว่าปกติ หรือกิรยิ าทีเ่ ว้นตามข้อห้าม องค์แห่งศีลข้อหนึ่ง ๆ เรียกว่า สิกขาบท ศี ล 5 ข้อ
จึงเป็ นสิกขาบท 5 ประการ รวมเรียกว่า เบญจศีล ซึง่ เบญจศีล นัน้ มีกลั ยาณธรรม หรือเบญจธรรม เป็ นของคู่กนั
ดังนี้
เบญจศีล
เบญจธรรม
1. เว้นจากการฆ่าสัตว์
<--- 1. เมตตากรุณา
2. เว้นจากการถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของไม่ได้ <--- 2. สัมมาอาชีวะ
ให้ดว้ ยอาการแห่งขโมย
3. เว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม
<--- 3. ความสํารวมในกาม
4. เว้นจากการกล่าวคําเท็จ
<--- 4. มีความสัตย์
5. เว้นจากการดื่มนํา้ เมาคือสุราและเมรัย <--- 5. ความระลึกได้และรูต้ วั อยู่เสมอ
เบญจธรรม หรือ เบญจกัลยาณธรรม (ธรรม 5, ธรรมอันดีงามห้าอย่าง , คุณธรรม 5
ประการ คู่กบั เบญจศีล เป็ นธรรมเกื้อกูลแก่การรักษาเบญจศีล ผูร้ กั ษาเบญจศีลควรมีไว้ประจําใจ - the five
ennobling virtues; virtues enjoined by the five precepts) เบญจธรรม ประกอบด้วยองค์ธรรม 5 ประการ
คือ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). 2546: 239-240)
1) เมตตากรุณา (ความรักใคร่ปรารถนาให้มคี วามสุขความเจริญ และความสงสาร
คิดช่วยให้พน้ ทุกข์ - loving-kindness and compassion) คู่กบั ศีลข้อที่ 1 ทีผ่ ูม้ ศี ีลจะพึงแสดงเป็ นพิเศษในการ
เผือ่ แผ่ให้ความสุขและช่วยปลดเปลื้อง ทุกข์ของผูอ้ ่นื สัตว์อ่นื
คุณธรรมข้อนี้แหละ ทีจ่ ะทําให้คนเราเลิกอาฆาต
พยาบาทจองเวรและล้างผลาญกันได้ เป็ นเหตุให้เบียดเบียนกันไม่ลง การรบราฆ่ าฟันทําร้ายล้างชีวติ กัน หรือการทํา
ทารุณกรรมกันต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น
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2) สัมมาอาชีวะ (การหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต - right means of livelihood) คู่
กับศีลข้อที่ 2 การเลี้ยงชีวติ ในทางสุจริต/ในทางทีช่ อบ หมายถึง ความขยันหมันเพี
่ ยร ประกอบการงานหาเลี้ยงชีพ
ในทางสุจริต เป็ นธรรมทีผ่ ูม้ ศี ีลจะพึงปฏิบตั ใิ นการประกอบอาชีพอย่างมีศกั ดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ดว้ ยไม่ลกั
ขโมย ปล้นจี้เขากิน คุณธรรมข้อนี้เป็ นเหตุให้คนเราละเว้นมิจฉาชีพ การหาเลี้ยงชีพในทางทุจริต ประพฤติมชิ อบ
โดยมาคํานึงถึงคุณภาพศักดิ์ศรีความเป็ นคนของตน ซึง่ จะสามารถขจัดควา มบีบคัน้ ทางใจอันเกิดจากความยากจน
ข้นแค้นทางเศรษฐกิจลงได้
3) กามสังวร (ความสังวรในกาม , ความสํารวมระวังรูจ้ กั ยับยัง้ ควบคุมตนในทาง
กามารมณ์ ไม่ให้หลงใหลในรูป เสียง กลิน่ รส และสัมผัส - sexual restraint) คู่กบั ศีลข้อที่ 3 ความสํารวมใน
กาม เป็ นธรรม ทีผ่ ูม้ ศี ีลจะพึงปฏิบตั เิ คร่งครัดในทางสันโดษ คือ ความยินดีทางกามารมณ์เฉพาะกับภรรยาของตน
สําหรับชาย และในปติวตั ร คือ ความประพฤติจงรักซือ่ สัตย์เฉพาะต่อสามีของตนสําหรับหญิง คุณธรรมข้อนี้ เป็ น
เหตุให้มนุษย์ไม่หมกมุน่ อยู่ในกามารมณ์ จนถึงทําลายนํา้ ใจผูอ้ ่นื ส่งเสริมให้เป็ นคนซื้อสัตย์ไม่ ประพฤตินอกใจ
คู่ครองของตน
4) สัจจะ (ความสัตย์ ความซือ่ ตรง - truthfulness, sincerity) คู่กบั ศีลข้อที่ 4
คือกิรยิ าทีป่ ระพฤติตนเป็ นคนซือ่ ตรง ดํารงสัจจะเป็ นธรรมทีผ่ ูม้ ศี ีล จะพึงปฏิบตั โิ ดยอาการ 4 อย่าง คือ
- มีความเทีย่ งธรรม ซือ่ ตรงในหน้าทีก่ ารงาน
- มีความซือ่ ตรงต่อมิตร
- มีความซือ่ สัตย์จงรักภักดีต่อเจ้านายหรือผูบ้ งั คับบัญชาของตน และ
- มีความกตัญํูในท่านผูม้ บี ญ
ุ คุณแก่ตน
คุณธรรมข้อนี้เป็ นเครื่องสนับสนุนให้คนเรามีความเทีย่ งธรรม ซือ่ ตรง มีความ
จริงใจต่อผูอ้ ่นื และมีความซือ่ สัตว์ต่อเจ้านายของตน ตลอดทัง้ มีความซือ่ สัตว์กตัญํูกตเวทีต่อบุพการี และผูม้ ี
พระคุณ เช่น บิดามารดา ครูอาจารย์ อันเป็ นเหตุให้คนเรามีพฤติกรรมเป็ นคนตรงไปตรงมา รักความยุตธิ รรม ไม่
เป็ นคนโกหกชอบพูดปดมดเท็จ หลอกลวง หรือทําลายประโยชน์ของบุคคลอื่นๆ ทีต่ นเกี่ยวข้อง
5) สติสมั ปชัญญะ (ระลึกได้ และรูต้ วั อยู่เสมอ คือ ฝึ กตนให้เป็ นคนรูจ้ กั ยัง้ คิด
รูส้ กึ ตัวเสมอว่า สิง่ ใดควรทํา และไม่ควรทํา ระวังมิให้เป็ นคนมัวเมาประมาท - mindfulness and awareness;
temperance) คู่กบั ศีลข้อที่ 5 ความระลึกได้ และความรูต้ วั หรือความมีสติรอบคอบ คือ มีสติกาํ กับจิตควบคุม
พฤติกรรมของตน ไม่เลินเล่อเผลอตัวทําชัว่ ทําผิดในทุกสถานการณ์ พฤติกรรมทีเ่ ด่นชัดของผูม้ สี ติสมั ปชัญญะ
เช่น พิจารณาด้วยปัญญาแล้วบริโภคอาหาร รูจ้ กั ประมาณ รูจ้ กั คุณและโทษของอาหารทีจ่ ะบริโภค ไม่พลัง้ เผลอใน
การทํางาน มีความรอบคอบ ระวังหน้าระวังหลังในการทํากิจการต่างๆ เป็ นต้น คุณธรรมข้อนี้ เป็ นเหตุให้คนเรา
พิจารณาสิง่ ต่างๆ โดยเฉพาะสิง่ เสพติดให้โทษด้วยความรอบคอบ สามารถเห็นโทษร้ายทีจ่ ะพึงมีพงึ เกิดแก่ตวั เอง
แก่การงาน และแก่ทรัพย์สนิ จากสิง่ เสพติดมึนเมาเหล่านัน้ อันเป็ นเหตุให้คนเรางดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย และการ
เสพสารเสพติดให้โทษได้ จึงเป็ นคุณธรรมเกื้อกูลเบญจศีลข้อที่ 5 ทีผ่ ูม้ ศี ีลจะพึงปฏิบตั โิ ดยอาการ 4 อย่าง คือ รูจ้ กั

95
ประมาณในอาหารทีจ่ ะพึงบริโภค ความไม่เลินเล่อในการงาน ความมีสมั ปชัญญะในการประพฤติตวั และความ
ไม่ประมาทในกุศลธรรมคือหมันบํ
่ าเพ็ญคุณความดีอยู่เสมอ
หากวิเคราะห์หลักธรรมนี้ กับพฤติกรรมมนุษย์ จะสรุปได้ว่าเบญจศีล ก็คือพฤติกรรมทีไ่ ม่
พึงปรารถนา พฤติกรรมต้องห้าม หรือพฤติกรรมทีไ่ ม่ดี ส่วนเบญจธรรมนัน้ จะหมายถึงพฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนา
พฤติกรรมทีค่ วรต้องทํา หรือพฤติกรรมทีด่ งี าน และหากมองในแง่ของเป้ าหมายการปรับพฤติกรรม คือ ลด
พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาและเสริมสร้างพฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนา ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงนําแนวคิดตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมนี้ มาประยุกต์ใช้โดยการสอดแทรกไว้ในเทคนิควิธใี นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ เพือ่ ชี้
ให้กลุม่ ตัวอย่างเห็นเป็ นรูปธรรม เนื่องจากวิธปี ฏิบตั ติ ามเบญจศีล- เบญจธรรมนี้ เหมาะอย่างยิง่ สําหรับการนํามา
ปรับใช้ในชีวติ ประจําวันของชาวบ้านทัว่ ไปซึง่ เป็ นลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั นี้
3.3.4 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
โคลนท์ซ และคนอื่นๆ (Klontz; et al. 2008: 295-305) ได้ศึกษาวิจยั เชิงทดลองเพือ่
หาทางแก้ไขพฤติกรรมทางการเงินทีเ่ ป็ นอันตราย (Destructive Financial Behaviors) โดยมีมมุ มองของการ
แก้ไขพฤติกรรมทางการเงินทีเ่ ป็ นอันตรายเช่นเดียวกับการเยียวยาปัญหาทางจิต เพือ่ เสนอแนวทางทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการแก้ไข ปัญหาทางการเงิน โดยใช้วธิ กี ารการบําบัดจากประสบการณ์ (Experiential Therapy) ร่วมกับการ
วางแผนทางการเงิน (Financial Planning) และติดตามผลจากผูเ้ ข้ารับการทดลองทีม่ พี ฤติกรรมทางการเงินทีเ่ ป็ น
ปัญหา 33 ราย โดยการทดลองของโปรแกรมนี้ใช้เวลา 6 วัน และพบว่า ผูเ้ ข้ารับการทดลอง มีความทุกข์ทางจิตใจ
ลดลง คลายความวิตกกังวล ลง และลดความกังวลเกี่ยวกับเงินและสถานการณ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับเงิน และ ยังพบ
สัญญาณทีช่ ้ ใี ห้เห็นได้ว่ามีสุขภาพทางการเงินทีด่ ขี ้นึ
คริสโตเฟอร์ บลาทแมน ; จูเลียน จามิสนั ; และมาร์กาเร็ ท เชอริแดน (Christopher
Blattman; Julian Jamison; & Margaret Sheridan (2012. ออนไลน์) ได้ศึกษาวิจยั เพือ่ ทดลองใช้โปรแกรม
เพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลงอย่างยัง่ ยืนของเยาวชนในไลบีเรีย (Sustainable Transformation of Youth in
Liberia program : STYL) เพือ่ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีใ่ นหลายๆ เมืองทีม่ คี วามเปราะบางเพราะ คนหนุ่ม
สาวมีขอ้ จํากัดในโอกาสทางเศรษฐกิจ จึงง่ายต่อการเข้าสู่กลุม่ กิจกรรมทีม่ กี ารทําลายล้าง เช่น กลุม่ ก่อความวุ่นวาย
และก่อการจลาจล ซึง่ จะ นําไปสู่การก่ออาชญากรรมและความรุนแรง โดยโปรแกรม STYL นี้ เป็ นโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมทางปัญญา ในระยะสัน้ (A Short-Term CBT program) โดยงานวิจยั นี้ ศึกษาในกลุม่ ทีม่ ี ความ
เสีย่ งสูงทีจ่ ะมีพฤติกรรมก่ออาชญากรรมและก่อความรุนแรง เพือ่ หาแนวทางในการลดพฤติกรรม ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา
เหล่านัน้ โดยแบ่งผูเ้ ข้าร่วมทดลองออกเป็ น 3 กลุม่ ตามการได้รบั Treatment คือ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การโอนเงินให้ กลุม่
ทีไ่ ด้รบั โปรแกรม CBT และกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ทัง้ โปรแกรมและเงิน
ผลการทดลองพบว่า โปรแกรมการทดลองนี้ จะ
ให้ผลทีด่ ใี นกลุม่ ทีผ่ ูท้ ไ่ี ด้รบั ทัง้ โปรแกรม CBT และได้รบั เงิน แต่สาํ หรับในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั เงินอย่างเดียวจะไม่เห็นผล
เมแกน เอ แมคคอย ; ดี บรูซโรส; และโจเซฟกอทซ์ (Megan A. McCoy; D. Bruce
Ross; & Joseph Goetz. 2013: 21-42) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับ การบําบัดทางการเงินแบบเรื่องเล่า (Narrative
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financial therapy) ด้วยการผสมผสานแนวทางการวางแผนทางการเงินกับทฤษฎีการบําบัดโรค (Therapeutic
Theory) เพือ่ หาทางแก้ไขปัญหาความตึงเครียดทางการเงิน (Financial Strain) ทีอ่ าจส่งผลต่อชีวติ สมรส ด้วย
การเสนอแนวทางที่ใช้ได้ทงั้ กับ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและผูเ้ ชี่ยวชาญทางการเงิน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยเป็ น การสร้างโมเดลขึ้นมาจากการรวมคําถามแนวเรื่องเล่า (Narrative Questions) กับการบําบัดพฤติกรรม
ทางปัญญา (Cognitive behavioral Therapy) เข้าไปในขัน้ ตอนการวางแผนทางการเงิน เพือ่ จะดูผลของการ
บําบัดแบบเรื่องเล่า ผลของการบําบัดพฤติกรรทมทางปัญญา และผลของทัง้ สองอย่างร่วมกัน ซึง่ พบว่า ผลของการ
บําบัดพฤติกรรมทางปัญญาช่วยเพิม่ พฤติกรรมทางการเงินทีต่ อ้ งการและลดพฤติกรรมทีไ่ ม่ตอ้ งการได้
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แนวคิด ทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้องนี้มาสร้างเป็ น โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้าง
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสําหรับเกษตรกร ซึง่ โปรแกรมนี้ประกอบไปด้วยชุดกิจกรรมทีจ่ ดั ขึ้นตาม
กรอบการพัฒนาคนตามแนวพุทธศาสนา และเทคนิคการปรับพฤติกรรม เพือ่ ใ ห้เกษตรกรมี พฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธ ทีม่ งุ่ ปรับเปลีย่ นทีต่ วั แปรทางปัญญาเพือ่ ให้พฤติกรรมเปลีย่ นด้วยการกระบวนการถ่ายทอด
ทางสังคม ทัง้ การเรียนรูจ้ ากตัวแบบ ร่วมกับการชี้แนะ และการให้ความรูโ้ ดยการอบรม ซึง่ กิจกรรมในโปรแกรม
ประกอบด้วย 1) กิจกรรมพื้นฐานสําหรับเตรียมความพร้อมในการปรับพฤติกรรม โดยทีม่ งุ่ สร้างความตระหนักรู ้ ใน
ปัญหาเพือ่ ให้อยากทีจ่ ะ แก้ไขปัญหาการบริหารทรัพย์ ด้วยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตนเอง และ 2) กิจกรรมหลัก
ของการปรับพฤติกรรมทีม่ งุ่ ปรับเปลีย่ นตัวแปรทางปัญญา คือ ความรอบรู ้ และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
3.4 การวัดผลโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับ
เกษตรกร
การวิจยั ในระยะที่ 2 กําหนดให้มตี วั แปรในการทดลองและวัดผลโปรแกรม ดังนี้
1) ตัวแปรต้น ได้แก่ โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธสําหรับเกษตรกร
โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสําหรับ
เกษตรกร หมายถึง ชุดกิจกรรมทีจ่ ดั ขึ้นตามกรอบการพัฒนาคนตามแนวพุทธศาสนา และเทคนิคการปรับ
พฤติกรรม เพือ่ ให้เกษตรกรมี พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ทีม่ งุ่ ปรับเปลีย่ นทีต่ วั แปรทางปัญญา
เพือ่ ให้พฤติกรรมเปลีย่ น ด้วยการกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม ทัง้ การเรียนรูจ้ ากตัวแบบ แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ ร่วมกับการให้ความรูโ้ ดยการอบรม ซึง่ กิจกรรมในโปรแกรมประกอบด้วย
(1) กิจกรรมพื้นฐานสําหรับเตรียมความพร้อมในการปรับพฤติก รรม โดยการ สร้างความ
ตระหนักรูใ้ นปัญหา และอยากทีจ่ ะแก้ไขปัญหาการบริหารทรัพย์ดว้ ยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตนเอง ได้แก่
(1.1) กิจกรรมรูต้ นแก้จนได้ เป็ นกิจกรรมเพือ่ ให้เกษตรกรทราบปัญหาและวิเคราะห์ผลลัพธ์
พฤติกรรมตนเอง โดยให้เกษตรกรวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ขอ งตนเอง ว่าเป็ นผูบ้ กพร่องในพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์อย่างไร และพฤติกรรมนัน้ ๆ ทําให้เกิดปัญหาอย่างไร
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(1.2) กิจกรรมปัญหามีไว้ให้เราแก้ไข ซึง่ เป็ นกิจกรรมทีม่ วี ตั ถุประสงค์เ พือ่ ให้เกษตรกรเห็นว่า
มีคนอื่นๆ ก็กาํ ลังเผชิญปัญหาเช่นเดียวกัน ซึง่ เป็ นการกระตุน้ ให้เกษตรกรเกิดมีกาํ ลังใจในการแก้ไขปัญหา จาก
ประสบการณ์ของผูท้ ท่ี าํ สําเร็จ รวมทัง้ เพือ่ ให้เกษตรกรเห็นว่าพฤติกรรมทางการเงิน (การบริหารทรัพย์) ทีท่ าํ ให้เกิด
ปัญหาแล้ว สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ และเกิดความเชื่อมันว่
่ าปัญหาเราสามารถแก้ไขได้ดว้ ยตนเอง
(2) กิจกรรมหลักของการการปรับพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ เป็ นกิจกรรมทีม่ งุ่ ปรับเปลีย่ นตัว
แปรทางปัญญา คือ ความรอบรู ้ และจริยธรรมในทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
(2.1) กิจกรรมเพือ่ ปรับเปลีย่ นความรอบรูข้ องเกษตรกรเพือ่ ให้เกิดพฤติกรรมการ บริหาร
ทรัพย์ทส่ี อดคล้องตามแนวพุทธ ได้แก่
-กิจกรรมเกษตรกรรอบรู ้ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้เกษตรกรรับรูถ้ งึ ความสําคัญของ
ความรูท้ งั้ ความในหลักการและวิธปี ฏิบตั ิ และการดําเนินชีวติ ของเกษตรกรอย่างผูม้ คี วามรู ้ ทีช่ ่วยแก้ไขปัญหาของ
ชีวติ ได้
- กิจกรรมรูห้ ลักการผ่านหลักธรรม มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้เกษตรกร เรียนรูเ้ กี่ยวกับ
หลักการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ และเรียนรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ผิ ่านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมฝึ กทักษะทางการเงิน ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและมี
ทักษะทางการเงิน ทีจ่ าํ เป็ นพื้นฐาน รวมทัง้ ให้ รูว้ ธิ กี ารและการคิดคํานวณ เกี่ยวกับการเงินทีจ่ าํ เป็ นในชีวติ ประจําวัน
และเพือ่ ให้เกษตรกรได้เห็นความสําคัญ ของการจัดทําบัญชี ทัง้ รายรับรายจ่าย และการบัญชีพ้นื ฐานสําหรับอาชีพ
เกษตร
(2.2) การเสริมสร้างจริยธรรมนําชีวติ เป็ นสุข โดยมุง่ พัฒนาจริยธรรมในทางเศรษฐกิจ เพือ่ ให้
เกิดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ทส่ี อดคล้องตามแนวพุทธ ประกอบด้วย
- กิจกรรมรูจ้ กั จริยธรรมทีจ่ าํ เป็ นในชีวติ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกษตรกรรูจ้ กั
จริยธรรมในทางเศรษฐกิจในขัน้ พื้นฐานทีจ่ าํ เป็ นต่อการบริหารทรัพย์ และให้เกษตรกรเกิดความรูต้ ระหนักถึง
ความสําคัญของการมีจริยธรรม
- กิจกรรมความรูค้ ู่คุณธรรม ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้เกษตรกรรับรูถ้ งึ ความจําเป็ นใน
การมีจริยธรรมในชีวติ และเรียนรูก้ าร มีจริยธรรมในระดับชาวบ้าน รวมทัง้ ให้มพี นั ธะสัญญาร่วมกันว่า จะดําเนิน
ชีวติ อย่างมีจริยธรรม
2) ตัวแปรตาม
สําหรับตัวแปรตาม ซึง่ เป็ นตัวแปรทีใ่ ช้วดั ผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสําหรับเกษตรกรนัน้ ซึง่ วัดหลังทันทีเ่ มือ่ จบการทดลอง ได้แก่ ความตัง้ ใจทีจ่ ะ
ทําพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
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4. กรอบแนวคิดในการวิจยั
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ที่เป็ น การกระทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์
ได้แก่ การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์ ทีม่ คี วามเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเป็ นเหตุเป็ นผลต่อกัน โดย
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธนี้มลี กั ษณะเป็ นพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล
และเป็ น
พฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนา ทีจ่ ะนําพาบุคคลให้หลุดพ้นจากภาวะความยากจนข้นแค้น และมีชวี ติ ทีม่ คี วามสุขใน
ปัจจุบนั ได้ จากการทบทวนเอกสารของผูว้ จิ ยั เพือ่ สร้างเป็ นรูปแบบใหม่ของพฤติกรร มการบริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธ ตามกรอบปัจจัยภายในและภายนอก บุคคล และอาศัยแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ กําหนดตัวแปรทีเ่ ป็ น ปัจจัย เพือ่ นําเข้ามาศึกษาวิเคราะห์ โดยเชื่อมันว่
่ าหากเกษตรกรมีพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ จะทําให้เป็ นผูท้ ม่ี คี วามเป็ นอยู่ทด่ี แี ละหลุดพ้นจากความยาก จนข้นแค้น ได้
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึง ขยายผลทีไ่ ด้จากข้อค้นพบของ การศึกษาสาเหตุปจั จัยตาม รูปแบบพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตาม
แนวพุทธทีส่ ร้างขึ้น ใหม่ท่ีได้ผ่านการทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ จากกลุม่ ตัวอย่าง แล้ว มาเป็ นข้ออ้างอิงในการ
สร้างโปรแกรมปรับพฤติกรรม เพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสําหรับเกษตรกร
โดย
คาดหวังว่าเกษตรกรทีไ่ ด้รบั โปรแกรมนี้จะมีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ได้ ซึง่ สรุปเป็ นกรอบแนวคิด
สําหรับการวิจยั นี้ ตามภาพประกอบ 5

ปัจจัยภายนอกบุคคล
พฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธ
ปัจจัยภายในบุคคล

ผลลัพธ์ของพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์

ปัจจัยสาเหตุสาคัญของการเกิดพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ

โปรแกรมปรับพฤติกรรม

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดการวิจยั

พฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธ
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จากกรอบแนวคิดการวิจยั นี้ จึงกําหนดให้การวิจยั นี้ดาํ เนินการเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ต้องการ
พัฒนารูปแบบของ พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ โดยใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structure
Equation Modeling : SEM) และการวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการทดสอบผลของ โปรแกรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ สําหรับ เกษตรกร เพือ่ มุง่ แก้ไข พฤติกรรมทีบ่ กพร่อง ด้วยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทาง
ปัญญา ให้เกษตรกรผูม้ พี ฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
สําหรับการวิจยั ในระยะที่ 1 เป็ นการสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
โดยนําหลักพุทธศาสนาเกี่ยวกับการดําเนินชีวติ ทางเศรษฐกิจทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ มาประยุกต์เป็ นการบริหาร ทรัพย์ตาม
แนวพุทธ และสร้างเป็ นรูปแบบใหม่ (Model) ของปัจจัยเชิงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการบริหาร ทรัพย์ตามแนว
พุทธของเกษตรกร ตามกรอบแนวคิดการเกิดพฤติกรรม จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และใช้แนวคิด
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นฐานในการกําหนดและสร้างตัวแปรทีเ่ ป็ นปัจจัยเชิง
สาเหตุของพฤติกรรม ซึง่ ได้ปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้องทีน่ าํ ข้ามาศึกษา ประกอบด้วย ลักษณะความต้องการ ความรู จ้ กั คิด
จริยธรรมทางเศรษฐกิจ ความรอบรู ้ และสภาพแวดล้อมทางสังคม ทัง้ การถ่ายทอดทางสังคม และอิทธิพลของสือ่
ซึง่ กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 1 ปรากฏดังภาพประกอบ 6

ปัจจัยภายนอก
- การถ่ายทอดทางสังคม
- อิทธิพลของสือ่

ปัจจัยภายใน
- ลักษณะความต้องการ
- จริยธรรมทางเศรษฐกิจ
- ความรูจ้ กั คิด
- ความรอบรู ้

พฤติกรรมการบริหารทรัพย์
ตามแนวพุทธ

ผลลัพธ์ของพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์

ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 1
จากกรอบแนวคิดการวิจยั นําไปสร้างเป็ นโมเดลการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structure Equation
Modeling : SEM) ตามภาพประกอบ 7
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ภาพประกอบ 7 โมเดลสมมติฐานการวิจยั
การวิจยั ในระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั ที่มงุ่ หาแนวทาง เพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ตามแนว
พุทธ ซึง่ จะเป็ นการช่วยแก้ไขปัญหาให้กบั เกษตรกรทีม่ ี ปญั หาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ด้วยการนําหลักการปรับ
พฤติกรรม (Behavioral Modification) โดยอาศัยแนวคิดตาม ทฤษฎีปญั ญาสังคม แนวคิดการปรับพฤติกรรม
ทางปัญญา และการพัฒนาตนไปสู่ชวี ติ ทีด่ งี ามตามแนวทางพุทธศาสนา มาประยุกต์ ใช้ในการสร้างโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสําหรับเกษตรกร และนําไปทดลองใช้กบั
เกษตรกรตัวอย่างกลุม่ ทดลอง และวัดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมภายหลังได้รบั โปรแกรม เปรียบเทียบกับกลุม่
ควบคุมซึง่ ไม่ได้รบั โปรแกรม ซึง่ มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพประกอบ 8

ตัวแปรต้น
โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่
เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธสําหรับเกษตรกร

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตาม
แนวพุทธ

ภาพประกอบ 8 กรอบแนวคิดในการวิจยั ระยะที่ 2
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5. สมมติฐานการวิจยั
การวิจยั ระยะที่ 1
รูปแบบแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตาม
แนวพุทธของเกษตรกร มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
การวิจยั ระยะที่ 2
เกษตรกรทีไ่ ด้รบั โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
สําหรับเกษตรกร เมือ่ สิ้นสุด การได้รบั โปรแกรมมี พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ทีส่ อดคล้องตามแนวพุทธมากกว่า
เกษตรกรผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั โปรแกรม

บทที่ 3
วิธีดำเนิ นกำรวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของตัวแปร ที่ดาเนินการการวิจยั เป็ น 2 ระยะ โดยการ
วิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ โดยเริ่มจากการอธิบายพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของเกษตรกรตาม
บริบทจริง และค้นหาสาเหตุปจั จัยของการเกิดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ด้วยการสร้างรูป
แบบจาลองและตรวจสอบของรูปแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีม่ อี ิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร กับข้อมูลจริงทีส่ ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง ซึง่ ผลการวิจยั ในระยะที่ 1 ทาให้ทราบ
ปัจจัยของการเกิดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ส่วนการวิจยั ในระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงทดลองเพือ่
ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมทีส่ ร้างจากตัวแปรสาเหตุสาคัญของการเกิดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธ จากข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1 แล้วนาไปทดลองใช้กบั เกษตรกรกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ปี ญั หาพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ โดยตัง้ เป้ าหมายไว้ว่าภายหลังทีเ่ กษตรกรได้รบั โปรแกรมจะเป็ นผูม้ พี ฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์สอดคล้องตามแนวพุทธ ซึง่ มีวธิ กี ารดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. การดาเนินการวิจยั ในระยะที่ 1
1.1 ประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
1.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1.3 ขัน้ ตอนสร้างแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.4 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.6 การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.7 สรุปขัน้ ตอนการวิจยั ระยะที่ 1
2. การดาเนินการวิจยั ในระยะที่ 2
2.1 แบบแผนการทดลอง
2.2 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
2.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2.5 การดาเนินทดลอง
2.6 การจัดกกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.7 สรุปขัน้ ตอนการวิจยั ระยะที่ 2
3. สรุปความเชื่อมโยงของการวิจยั ระยะที่ 1 และการวิจยั ระยะที่ 2
4. การพิทกั ษ์สทิ ธิ์และจรรยาบรรณในการวิจยั
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1. กำรดำเนิ นกำรวิจยั ในระยะที่ 1
การวิจยั ในระยะที่ 1 นี้ เป็ นการทาความเข้าใจเพื่ออธิบายพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของเกษตรกรด้วย
ข้อมูลจริง จากการสารวจ พร้อมทัง้ พัฒนาและตรวจสอบรู ปแบบพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของ
เกษตรกร จากรูปแบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) โดยการวิจยั ในระยะที่
1 มีขนั้ ตอน ดังนี้
1. กาหนดขอบข่ายของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ตามหลักธรรมเพื่อความอยู่ดี
ทางเศรษฐกิจ และแนวคิดแบบพุทธเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต)
2. พัฒนาและตรวจสอบรูปแบบจาลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
ของเกษตรกร โดยการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) ดังนี้
1) พัฒนาแบบจาลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร
ตามกรอบแนวคิดการเกิดพฤติกรรมจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และกาหนดตัวแปรปัจจัยที่นาเข้ามา
ศึกษาจากแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบจาลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตาม
แนวพุทธของเกษตรกรกับข้อมูลเชิงประจักษ์จากกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1.1.1 ประชำกรเป้ ำหมำย
เนื่องจากการวิจยั นี้ดาเนินการวิจยั เป็ น 2 ระยะ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดให้ประชากรเป้ าหมาย
(Target Population) ของการวิจยั นี้ เป็ นกลุม่ ประชากรทีม่ คี ุณลักษณะทีส่ อดคล้องกับเป้ าหมายของการวิจยั และ
สามารถดาเนินการวิจยั เพือ่ ตอบปัญหาการวิจยั ได้ทงั้ การวิจยั ระยะที่ 1 และการวิจยั ระยะที่ 2 เพือ่ ความสะดวกใน
การเก็บข้อมูลและประหยัดงบประมาณ จึงกาหนดให้เกษตรกรผูท้ ่หี ารายได้หลักของครัวเรือนทีป่ จั จุบนั อาศัยอยู่
ในจังหวัดศรีสะเกษเป็ นกลุม่ ประชากรเป้ าหมายของการวิจยั นี้ ทัง้ นี้เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษ เป็ นจังหวัดทีม่ คี วาม
หนาแน่นของประชากรในภาคการเกษตรค่อนข้างสูง (ร้อยละ 49.0) มีประชากรนับถือศาสนาพุทธสูงถึงร้อยละ
99.3 และยังมีแนวทางการพัฒนาจังหวัดทีส่ ่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บา้ น/ ชุมชน ดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ เป็ นแนวทางทีม่ แี นวทางสอดคล้องกับแนวทางพุทธของการวิจยั นี้อย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่ ปี
2552 รวมทัง้ มีการส่งเสริมให้มกี ารสร้างงานสร้างอาชีพเพือ่ ให้เกิดรายได้ในชุมชน (สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัด
ศรีสะเกษ. 2559: ออนไลน์) นอกจากนี้แล้วจังหวัดศรีสะเกษยังมีสดั ส่วนคนยากจนทีค่ ่อนข้างสูง (ร้อยละ 19.3)
เมือ่ เทียบกับจังหวัดอื่นๆ โดยมีประชากรมีรายได้ตา่ กว่าเส้นความยากจนกว่า 202,230 คน (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557: ออนไลน์) จากลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมดังที่ได้
กล่าวมาแล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั มีสอดคล้องกับประเด็นปัญหาของการวิจยั จึงกาหนดให้เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษเป็ น
ประชากรเป้ าหมาของการวิจยั นี้
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1.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง
1) การกาหนดขนาดตัวอย่าง
การกาหนดขนาดตัวอย่างของการวิจยั นี้ผูว้ จิ ยั กาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size)
สาหรับการวิจยั นี้ ด้วยการใช้กฎอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อจานวนตัวแปรสังเกต (Observable Variable)
เพือ่ ให้ได้ตวั แทนที่ดแี ละมีจานวนเพียงพอทีจ่ ะทาให้ผลการวิจยั มีความน่าเชื่อถือ ขนาดตัวอย่างควรจะเป็ น 20
ตัวอย่างต่อแปรสังเกตได้ 1 ตัว (นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542: 54) ซึง่ หากกาหนดให้ใช้ขนาดตัวอย่าง 20 เท่าของตัว
แปรสังเกต ในการวิจยั นี้ท่มี ตี วั แปรสังเกต 17 ตัวแปร จะได้ขนาดตัวอย่างขัน้ ตา่ ที่ 340 คน นอกจากนี้ผูว้ จิ ยั ยัง
ได้คานวณขนาดตัวอย่างเพือ่ เปรียบเทียบกับวิธกี ารแรก ด้วยการใช้วธิ กี ารคานวณจากเว็บไซต์ทางสถิติ (Free
Statistics Calculators) สาหรับการคานวณขนาดตัวอย่างขัน้ ตา่ ของการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (A-priori
Sample Size Calculator for Structural Equation Models : SEM) (Daniel S. Soper.(2006: Online) จะ
ได้ขนาดตัวอย่างขัน้ ตา่ ที่ 370 คน และเพือ่ ป้ องกันความไม่ครบถ้วนของการตอบและการขาดหายของกลุม่ ตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั จึงวางแผนกาหนดขนาดตัวอย่างในการเก็บข้อมูลไว้ท่ี 450 คน
2) วิธกี ารเลือกตัวอย่าง
ในการวิจยั นี้กาหนดวิธกี ารเลือกตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็ น
(Probability
Sampling) และให้กลุม่ ตัวอย่างถูกเลือกอย่างสุ่ม (Randomization) จากประชากรเป้ าหมายให้ได้จานวน
เกษตรกรตัวอย่างตามทีก่ าหนดไว้ ซึง่ กลุม่ ประชากรเป้ าหมายของการวิจยั นี้เป็ นกลุม่ ประชากรที่ผูว้ จิ ยั ทราบข้อมูล
พื้นฐานในระดับหมู่บา้ นอยู่บา้ งแล้ว เช่น ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้
ข้อมูลการทาการเกษตรของประชากรในแต่ละหมู่บา้ น จากรายงานผลสามะโนการเกษตร จ. ศรีสะเกษ พ.ศ. 2556
(สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ. 2556) โดยคุณลักษณะของประชากรในแต่ละหมูบ่ า้ นมีรูปแบบคล้ายๆ กันหรือมีความ
เหมือนกัน แต่ประชากรในหมูบ่ า้ นเดียวกันมีความหลากหลาย ทัง้ ในลักษณะการดาเนินชีวติ และลักษณะทาง
เศรษฐกิจและ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถนามาพิจารณาในการกาหนดวิธีการเลือกตัวอย่างได้ และจากข้อมูล
ประชากรเป้ าหมายทีม่ คี ุณลักษณะเช่นนี้แล้ว จึงสามารถใช้หมู่บา้ นเป็ นตัวแบ่งกลุม่ (Cluster) เพือ่ ใช้เลือกตัวอย่าง
ได้ และเพือ่ ลดความคลาดเคลือ่ น (Error) จากการเลือกตัวอย่าง จึงกาหนดวิธีการเลือกตัวอย่างของการวิจยั นี้ เป็ น
แบบแบ่งกลุม่ ชนิดขัน้ ตอนเดียว (One-stage Cluster Sampling) โดยสุ่มเลือกหมูบ่ า้ นตัวอย่าง และเก็บข้อมูล
จากเกษตรกรทุกหน่วยในหมู่บา้ นทีส่ ุ่มมา การกาหนดเลือกจานวนหมูบ่ า้ นนัน้ ได้คานึงถึงขนาดตัวอย่างทีก่ าหนดไว้
เป็ นหลัก โดยหมู่บา้ นหนึ่งๆ มีจานวนครัวเรือนเกษตรกรประมาณ 70-100 ครัวเรือน ซึง่ การวิจยั นี้กาหนดให้ผูท้ า
เกษตรและเป็ นผูห้ ารายได้หลักของแต่ละครัวเรือนเป็ นประชากรเป้ าหมาย และขนาดตัวอย่าง 450 คน
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจยั
การวิจยั นี้กาหนดให้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจยั
เพือ่ เก็บข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่าง
เกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั โดยโครงสร้างแบบสอบถามนี้จะประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบวัด ที่มี
ทัง้ หมด 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ตอนที่ 2 สถานะทางเศรษฐกิจ เป็ นแบบสอบถาม
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เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สนิ การออม และแบบวัดผลลัพธ์ของการบริหารทรัพย์ ตอนที่ 3 แบบวัดพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ และตอนที่ 4 แบบวัดตัวแปรปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
ตามแนวพุทธ ได้แก่ แบบวัดลักษณะความต้องการ ความรูจ้ กั คิด ความรอบรู ้ จริยธรรมทางเศรษฐกิจ การ
ถ่ายทอดทางสังคม และอิทธิพลจากสือ่
1.3 ขัน้ ตอนกำรสร้ำงเครื่องมือสำหรับกำรวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครื่องมือซึง่ เป็ นแบบสอบถามที่ประกอบด้วยแบบข้อถามและแบบวัด

ตามขัน้ ตอน

ดังนี้
1) กาหนดจุดมุง่ หมายในการสร้างแบบสอบถาม
2) ศึกษาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวแปรในงานวิจยั เพือ่ กาหนดเป็ นคานิยามเชิงปฏิบตั ิการ และ
โครงสร้างของตัวแปรเพือ่ วัดตัวแปรได้ตรงตามที่ตอ้ งการ
3) สร้างนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของพฤติกรรมตามลักษณะทีต่ อ้ งการวัด
4) สร้างข้อถามให้สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร และตรวจสอบความถูกต้องของข้อถามเพื่อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการวัด
5) จัดทาร่างแบบสอบถามตามรูปแบบมาตรฐานสาหรับใช้ในงานวิจยั
6) เสนอร่างแบบสอบถามต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
7) ปรับปรุง แก้ไขร่างแบบสอบถามตามคาแนะนาของคณะกรรมการทีป่ รึกษาปริญญานิพนธ์
8) ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามว่าครอบคลุมตาม
ขอบเขตพฤติกรรมทีต่ อ้ งการจะวัดหรือไม่ โดยใช้ผูเ้ ชี่ยวชาญทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวแปรนัน้ ๆ อย่างน้อย 5 ท่าน ในการ
ตรวจสอบ
9) น าผลการตรวจสอบจากผู เ้ ชี่ยวชาญมาค านวณ เพื่อ หาค่ าความสอดคล้อง (Index of
Consistency : IOC)
10) พิจารณาปรับปรุง แก้ไขข้อถามตามความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ เพือ่ ให้ได้แบบสอบถามทีส่ มบูรณ์
11) ทดลองใช้แบบสอบถามกับเกษตรกรจานวน 50 คน ที่มลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแต่
ไม่ใช่ กลุ่ม ตัว อย่างในการวิจ ยั นี้ เพื่อ นามาปรับปรุ ง คาถามและน าข้อ มูลมาวิเ คราะห์ตรวจสอบคุ ณภาพของ
แบบสอบถาม
12) ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์อานาจการจาแนกรายข้อ (Discrimination)
และวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ (Reliability)
13) ปรับปรุงแบบสอบถาม และนาแบบสอบถามไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
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1.4 กำรสร้ำงเครื่องมือและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
1.4.1 กำรสร้ำงเครื่องมือสำหรับกำรวิจยั
การสร้างเครื่องมือสาหรับการวิจยั ในระที่ 1 นี้ ประกอบไปด้วยแบบสอบถามและแบบวัด โดย
มีรายละเอียดดังนี้
1) การสร้างแบบสอบถาม
การสร้างแบบสอบถามสาหรับการวิจยั นี้ ได้แก่ แบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตร์
ซึง่ ประกอบด้วยข้อถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด ลักษณะการทาการเกษตร เนื้อทีถ่ อื ครองทาการเกษตร
ระยะเวลาทีท่ าอาชีพเกษตรกร การทางานอื่นนอกจากงานเกษตร จานวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ของเกษตรกร แหล่งทีม่ าของรายได้ครัวเรือน และค่าใช้จ่ายในครอบครัวเฉลีย่ ต่อเดือน
ตัวอย่ำงข้อถำม
(I) เพศ  ชาย  หญิง
(II) อายุ ................... ปี
(III) การศึกษาสูงสุด
 ไม่ได้เรียน
 อาชีวศึกษา

 ประถมศึกษา
 ปริญญาตรีและสูงกว่า

 มัธยมศึกษา
 อื่นๆ...........

2) การสร้างแบบวัด
การสร้างแบบวัดสาหรับการวิจยั นี้มจี านวนทัง้ สิ้น 15 ชุด ดังนี้
2.1) แบบวัดลักษณะความต้องการ
แบบวัดลักษณะความต้องการ
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดขึ้นใหม่ตามคานิยามเชิง
ปฏิบตั กิ ารของตัวแปร โดยวัดระดับความต้องการของเกษตร เพือ่ จาแนกว่าเข้าข่ายเป็ นบุคคลที่มคี วามต้องการโน้ม
เอียงไปในทางใด ระหว่างความต้องการแบบตัณหาหรือความต้องการแบบฉันทะ ด้วยมาตรวัดแบบมาตรประมาณ
ค่าแบบรวม 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ใช่ทส่ี ุด” (มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน) จนถึง “ไม่ใช่เลย” (มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน) แล้วรวม
คะแนนแบบวัดทัง้ ฉบับ โดยผูท้ ม่ี คี ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูม้ คี วามต้องการโน้มเอียงไปในแบบความต้องการ
แบบฉันทะ ซึง่ เป็ นลักษณะความต้องการทีพ่ งึ ปรารถนามากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
ตัวอย่ำงคำถำม
I. ท่านมักอยากได้อยากมี สิง่ ของต่างๆ ให้เหมือนคนอื่นๆ
II. ท่านมักจะเปลีย่ นสิง่ ของเครื่องใช้ใหม่ๆ ตามยุคสมัย
III. ท่านชอบซื้อหาเสื้อผ้าใหม่ๆ ตามแฟชัน่

คะแนนที่ตรงกับลักษณะของท่ำน
(ใช่มากทีส่ ุด--------------------ไม่ใช่เลย)
5 4 3 2 1 0
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2.2) แบบวัดความรูจ้ กั คิด
แบบวัดความรูจ้ กั คิด เป็ นแบบวัดลักษณะทางจิตทีเ่ กี่ยวกับปัญญาของเกษตรกร ที่
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดขึ้นจากการประยุกต์ลกั ษณะการคิดทางพุทธศาสนา เพือ่ วัดระดับความสามารถทางการคิด
ตามลักษณะการคิดหรือวิธีการคิดของเกษตรทีส่ อดคล้องกับลักษณะการคิดตามแนวพุทธศาสนา คือ แสดงให้เห็น
ถึงการเป็ นผูร้ ูจ้ กั คิด รูจ้ กั พิจารณาด้วยตนเอง หรือการแสดงให้เห็นได้ว่าเป็ นผูค้ ิดดี คิดมีเหตุผล คิดถูก และคิด
เป็ น เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ทงั้ กระบวนการนัน่ เอง ได้แก่ การรูจ้ กั คิดรูจ้ กั พิจารณาด้วยตนเองในการหาทรัพย์
การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์ โดยสร้างเป็ นมาตรประมาณค่าแบบรวม (Sigma Scale หรือ Summated
Rating Scale) 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน) จนถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (มีค่า
เท่ากับ 0 คะแนน) แล้วรวมคะแนนทัง้ สิ้นทัง้ ฉบับ โดยผูท้ ม่ี คี ะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี ศี กั ยภาพทางการ
คิดเป็ นหรือเป็ นผูม้ คี วามรูจ้ กั คิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ดีกว่า ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
ตัวอย่ำงคำถำม

คะแนนที่ตรงกับควำมคิดของท่ำน
(ใช่มากทีส่ ุด--------------------ไม่ใช่เลย)
5 4 3 2 1 0

I. นอกจากงานเกษตร ท่านคิดว่าไม่สามารถทาอย่างอื่นได้
II. ท่านคิดว่าการทาเกษตรนัน้ เพียงแค่ฟ้าฝนเป็ นใจก็ได้ผลดีแล้ว
III. หากท่านต้องเลือกวิธกี ารออมเงิน ท่านจะเลือกวิธีทม่ี คี นเลือกทามากๆ
2.3) แบบวัดความรอบรู ้
แบบวัดความรอบรู ้ เป็ นแบบวัดทีผ่ ูว้ จิ ยั สร้างขึ้นใหม่ตามคานิยามเชิงปฏิบตั ิการของ
ตัวแปร เพือ่ วัดระดับความรูเ้ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์ของเกษตร ทัง้ ความรูใ้ นหลักการและความรูใ้ นวิธปี ฏิบตั ิ
โดยประยุกต์เนื้อหาของหลักธรรมทีเ่ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์และแนวคิดความรูแ้ ละทักษะทางการเงิน ร่วมกับ
เงือ่ นไขความรูต้ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมาตรวัดเป็ นแบบถูก-ผิด (True - False) ทีม่ ี 2 ค่า คือ
“ใช่” (มีค่าเท่ากับ 1) และ “ไม่ใช่” (มีค่าเท่ากับ 0) แล้วรวมคะแนนแบบวัดทัง้ ฉบับ โดยผูท้ ม่ี คี ะแนนรวมสูงกว่า
แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูเ้ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์มากกว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนน้อยกว่า
ตัวอย่ำงคำถำม
I. งานสุจริต คือ งานทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
II. การทางานเกษตรไม่จาเป็ นต้องใช้ความรูเ้ พียงแต่ทาตามๆ กันมาก็ได้
III. การจัดสรรการใช้จ่ายเงินนัน้ นอกจากจะใช้สว่ นตัวและในครัวเรือนแล้ว ควรมีสว่ นทีแ่ บ่งไว้ทาบุญ บริจาค
และช่วยเหลือคนอืน่ ๆ ด้วย

ใช่ ไม่ใช่
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2.4) แบบวัดจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดขึ้นใหม่ตามคานิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปร โดยวัดระดับการ
กระทาและการคิดทีจ่ ะกระทาทีแ่ สดงถึงการมีจริยธรรมในทางเศรษฐกิจ 4 มิติ ได้แก่ ความขยัน ความซือ่ สัตย์
ความรักในงาน และความอดทน ด้วยมาตรวัดแบบมาตรประมาณค่าแบบรวม 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ใช่ท่สี ุด” (มีค่า
เท่ากับ 5 คะแนน) จนถึง “ไม่ใช่เลย” (มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน) แล้วรวมคะแนนแบบวัดทัง้ ฉบับ โดยผูท้ ม่ี คี ะแนนสูง
กว่าแสดงว่าเป็ นผูม้ ี “จริยธรรมทางเศรษฐกิจ” มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า

ตัวอย่ำงคำถำม

คะแนนที่ตรงกับลักษณะของท่ำน
(ใช่มากทีส่ ุด--------------------ไม่ใช่เลย)
5 4 3 2 1 0

ควำมขยัน
I. แม้ว่างานทีท่ าจะมีความยากลาบากและใช้เวลาทานาน ท่านก็จะทามันให้สาเร็จ
II. เมือ่ งานทีท่ าอยู่เกิดมีปญั หา/อุปสรรค ท่านจะล้มเลิกแล้วหางานอย่างอื่นทาแทน
III. ท่านมักท้อแท้เมือ่ พบว่าท่านได้ผลผลิตน้อยกว่าทีห่ วังไว้หรือได้นอ้ ยกว่าคนอื่นๆ
2.5) แบบวัดการถ่ายทอดทางสังคม
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดขึ้นใหม่ตามคานิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปร เพือ่ ระดับหรือ
ปริมาณของการรับรูถ้ งึ การได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมของเกษตร ตัง้ แต่ในวัยเด็กจนถึงปัจจุบนั ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมที่ทาให้บคุ คลมีความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั หิ รือลักษณะการบริหารทรัพย์ของบุคคล ใน 4 มิติ ได้แก่
การปลูกฝังการบริหารทรัพย์จากครอบครัว การเห็นแบบอย่างจากครอบครัว การได้รบั แนะนาจากนอกครอบครัว
และการมีแบบอย่างจากนอกครอบครัว
โดยวัดเป็ นการระดับการได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว ด้วยมาตรวัดแบบมาตรประมาณค่าแบบรวม 6 ระดับ ตัง้ แต่ “บ่อยครัง้ มาก” (มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน)
จนถึง “ไม่เคยเลย” (มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน) แล้วรวมคะแนนแบบวัดทัง้ ฉบับ โดยผูท้ ม่ี คี ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู ้
ได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
กำรได้รบั กำรปลูกฝัง
(บ่
อ
ยมาก-----------ไม่
เคยเลย)
ตัวอย่ำงคำถำม
5 4 3 2 1 0
ท่ำนเคยได้กำรปลูกฝัง (อบรม สังสอน
่
หรือแนะนำ) ในเรื่องเหล่ำนี้ จำกคนในครอบครัวมำกน้อยเพียงใด?

I. ให้รูจ้ กั ใช้จ่ายอย่างประหยัด และซื้อแต่ของเท่าทีจ่ าเป็ น
II. ให้รูจ้ กั แบ่งสันปันส่วนเงินทีห่ ามาได้ เพือ่ ใช้จ่ายและเก็บออม
III. ให้ทาแต่อาชีพสุจริต ไม่เบียดเบียนคนอืน่ ไม่ขดั ต่อกฎหมาย และไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดี
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2.6) แบบวัดอิทธิพลของสือ่
แบบวัดอิทธิพลของสือ่ ทีม่ ตี ่อการบริหารทรัพย์ เป็ นแบบวัดทีส่ ร้างขึ้นใหม่ตามคา
นิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปร เพือ่ วัดอิทธิพลของสือ่ ทีมตี ่อการบริหารทรัพย์ โดยเป็ นการวัดระดับหรือปริมาณ
การรับรูส้ ารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ ได้แก่ ความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่ทาให้
บุคคลมีความรู ้ เจตคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ทงั้ การหา การรักษา และการใช้จ่าย ในทุกรูปแบบ
ทัง้ ข้อความ การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ จากสือ่ ต่างๆ ทัง้ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารต่างๆ
โบรชัวร์ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (อินเทอร์เน็ต) และสือ่ สมัยใหม่อ่นื ๆ ซึง่ ทาให้บคุ คลมีความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั ิใน
การบริหารทรัพย์ของบุคคล โดยวัดเป็ นระดับการได้รบั มากน้อยด้วยมาตรวัดแบบมาตรประมาณค่าแบบรวม 6
ระดับ ตัง้ แต่ “บ่อยครัง้ มาก” (มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน) จนถึง “ไม่เคยเลย” (มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน) แล้วรวม
คะแนนแบบวัดทัง้ ฉบับ โดยผูท้ ่มี คี ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูไ้ ด้รบั อิทธิพลจากสือ่ มากกว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนน้อยกว่า
ตัวอย่ำงคำถำม

ระดับกำรได้รบั ข้อมูลฯ
(บ่อยมาก-----------ไม่เคยเลย)

5 4 3 2 1 0
I. ท่านได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับการหารายได้ การใช้จ่าย หรือการออมทรัพย์ จากสือ่ ต่างๆ
II. ท่านถูกชักชวนให้ลงทุนทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงๆ จากสือ่ เช่น การโฆษณาให้ร่วมลงทุน
III. ท่านได้รบั การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออมทรัพย์
2.7) แบบวัดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
การวัดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ เป็ นวัดทีผ่ ูว้ จิ ยั สร้างขึ้นใหม่ตามคานิยามเชิง
ปฏิบตั กิ ารของตัวแปร เพือ่ วัดระดับการคิดและการกระทาของเกษตรกรเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ทงั้ กระบวนการ
ทีม่ ี 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์ โดยสร้างเป็ นมาตรประมาณค่าแบบรวม
6 ระดับ ตัง้ แต่ “ใช่ทส่ี ุด” คือ คิดว่าจะกระทาหรือได้ทามากที่สุด (มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน) จนถึง “ไม่ใช่เลย” คือ
ไม่คิดว่าจะกระทาหรือไม่ได้ทาเลย (มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน) แล้วรวมคะแนนแบบวัดทัง้ ฉบับของแต่ละขัน้ โดยใน
แต่ละขัน้ ผูท้ ม่ี คี ะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธในขัน้ นัน้ มากกว่าผูท้ ่ไี ด้
คะแนนน้อยกว่า และรวมคะแนนทัง้ สิ้นทัง้ ฉบับ โดยผูท้ ม่ี คี ะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู ท้ ม่ี พี ฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
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ระดับคะแนนที่ตรงกับกำรกระทำ
(มากทีส่ ุด-------------------------ไม่เลย)
5 4 3 2 1 0

ตัวอย่ำงคำถำม
I. ท่านมีการพัฒนาการทาการเกษตรของท่านให้ได้ผลผลิตดี
II. เมือ่ มีรายได้เข้ามาท่านจะแบ่งเป็ นส่วนๆ เพือ่ ไว้ใช้จ่ายและเก็บออม
III. ท่านจะออมเงินมากขึ้นเมือ่ มีรายได้เพิม่ ขึ้น

2.8) แบบวัดผลลัพธ์ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
การวัดผลลัพธ์ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ วัดจากความพึงพอใจต่อสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของตนเอง เช่น มีรายได้อย่างเพียงพอในการใช้จ่ายให้กบั ตนเองและครอบครัว เงินออม และ
หนี้สนิ รวมถึงความพึงพอใจต่อตามสภาพทางสังคมของตนเอง ตลอดจนสภาพสังคมทีช่ ่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดย
วัดเป็ นระดับความพึงพอใจด้วยมาตรวัดแบบมาตรประมาณค่าแบบรวม 6 ระดับ ตัง้ แต่ “พอใจมาก” (มีค่าเท่ากับ
5 คะแนน) จนถึง “ไม่พอใจเลย” (มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน) แล้วรวมคะแนนแบบวัดทัง้ ฉบับ โดยผูท้ ม่ี คี ะแนนสูงกว่า
แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี ผี ลลัพธ์พฤติกรรมดีกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
ตัวอย่ำงคำถำม

ระดับควำมพึงพอใจ
(พอใจมากทีส่ ุด--------------------------------ไม่พอใจเลย)
5

4

3

2

1

0

I. ความเพียงพอของรายได้กบั รายจ่าย
II. จานวนเงินออมทีเ่ ก็บไว้ใช้จ่ายในยามจาเป็ น/ ฉุกเฉิน
III. ไม่มหี นี้สนิ /มีบา้ ง แต่ไม่ได้เป็ นภาระหนักในการชาระคืน
3) การหาคุณภาพเครื่องมือ
การหาคุณภาพเครื่องมือสาหรับการวิจยั นี้ จะดาเนินการโดย ใน 3 ด้าน คือ การตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) การตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) และการ
หาอานาจการจาแนกรายข้อ (Item Analysis) ดังนี้
3.1) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ดาเนินการโดยนาร่างแบบสอบถามทีผ่ ูว้ จิ ยั ปรับแก้
ตามคาแนะนาและข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ปี รึกษา ไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ เพือ่ ให้แต่ละท่านได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหา และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข แล้วนาข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่านมาปรับปรุงแก้ไข
ร่างแบบสอบถามเพือ่ ให้มคี วามถูกต้องในเนื้อหามากทีส่ ุด
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3.2) ตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity)
เนื่องจากตัวแปรส่วนใหญ่ในงานวิจยั นี้เป็ นตัวแปรแฝงทีว่ ดั จากตัวแปรสังเกต ดังนัน้
จึงต้องมีการตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างของตัวแปรแฝงเหล่านัน้ ด้วยการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างการ
วัด (Measurement Model) ของตัวแปรแฝงที่มตี วั แปรสังเกตมากกว่า 1 ตัว และหาความเชื่อมัน่ (Reliability)
ของแบบวัดตัวแปรแฝงเหล่านัน้ โดยการนาแบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแล้วไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับเกษตรกร (50 คน) แล้วนาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์เพือ่ หาความสอดคล้องภายในด้วยวิธีการ
Cronbach’s Alpha Coefficient สาหรับแบบวัดทีเ่ ป็ นแบบประมาณค่าแบบรวม และด้วยวิธวี ธิ ขี อง KuderRichardson ใช้หาค่า Reliability สาหรับแบบวัดทีเ่ ลือกตอบถูกผิด (0-1) โดยกาหนดให้แบบวัดทีม่ คี ่า Alpha
Coefficient 0.7 ขึ้นไป จะถือว่าเป็ นแบบวัดทีม่ คี วามตรงตามโครงสร้าง
3.3) หาอานาจการจาแนกรายข้อ (Item Analysis)
การหาอานาจการจาแนกรายข้อของแบบวัด โดยใช้ค่าความสัมพันธ์ (r) ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของทุกข้อ เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องของแต่ละข้อกับข้ออื่นๆ ในแบบวัดแต่ละ
ชุด โดยกาหนดให้ค่าความสัมพันธ์ (r) ตัง้ แต่ 0.30 ขึ้นไปจึงจะถือว่าข้อคาถามนัน้ มีอานาจการจาแนกที่เหมาะสม
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเกี่ยวกับความตรงตามโครงสร้าง และอานาจการ
จาแนก พบว่าทุกตัวแปรผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กาหนด (จากตาราง 1)
ตาราง 1 ผลการตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างและอานาจการจาแนกของเครื่องมือวิจยั
ตัวแปรสังเกต
1. การหาทรัพย์
2. การรักษาทรัพย์
3. การใช้จ่ายทรัพย์
4. ลักษณะการคิด
5. ลักษณะความต้องการ
6. ความรูเ้ กี่ยวกับหลักการ
7. ความรูใ้ นวิธีปฏิบตั ิ
8. ความขยัน
9. ความซือ่ สัตย์
10. ความรักในงาน
11. ความอดทน

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า ค่าอานาจการ
(Cronbach's Alpha จาแนกรายข้อ
coefficient)
.813
.386-.678
.862
.404-.715
.823
.242-.666
.848
.327-.626
.911
.359-.757
.830
0.2-0.8
(difficult index)
.870
.845
.303-.853
.825
.214-.622
.806
.161-.722
.805
.469-.705
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ตาราง 1 (ต่อ)
ตัวแปรสังเกต
12. การได้รบั การปลูกฝังจากในครอบครัว
13. การเห็นแบบอย่างจากในครอบครัว
14. การได้รบั แนะนาจากนอกครอบครัว
15. การมีแบบอย่างจากนอกครอบครัว
16. ระดับการรับรูข้ อ้ มูล ข่าวสาร และความรูจ้ ากสือ่ ต่างๆ
17. ความพึงพอใจต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า ค่าอานาจการ
(Cronbach's Alpha จาแนกรายข้อ
coefficient)
868
.428-.705
.890
.495-.641
.958
.309-.575
.954
.527-.712
.836
.327-.614
.811
.517-.614

ภายหลังจากเก็บข้อมูลจริงจากกลุม่ ตัวอย่าง ได้มกี ารตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
และวัดความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis :
CFA) ซึง่ ผลการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของแต่ละตัวแปรมีความเที่ยงผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด คือ มีค่า
Composite Reliability (CR) มากกว่า .60 และมีค่า Average Variance Extracted (AVE) มากกว่า.50
(ตาราง 2)
ตาราง 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจยั ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)
ตัวแปรแฝง/ องค์ประกอบ

การบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
การหาทรัพย์
การรักษาทรัพย์
การใช้จ่ายทรัพย์
จริยธรรมในทางเศรษฐกิจ
ความขยัน
ความซือ่ สัตย์
ความรักในงาน
ความอดทน
ความรอบรู ้
ความรูเ้ กี่ยวกับหลักการ
ความรูใ้ นวิธปี ฏิบตั ิ

นา้ หนัก
องค์ประกอบ
(Unstd.)
.40
.40
.41

SE

.01
.02
.02

t*

27.03
23.03
26.12

นา้ หนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน
(Std.)
.96
.87
.95

R2

CR

AVE

.8602

.6749

.8681

.6230

.7150

.5925

.91
.75
.90

.33
.38
.41
.41

.02
.02
.02
.02

16.23
18.50
21.27
18.39

.52
.61
.75
.61

.72
.78
.87
.78

1.00
.43

.04

10.00

1.00
.43

1.00
.18
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ตาราง 2 (ต่อ)
ตัวแปรแฝง/ องค์ประกอบ

การถ่ายทอดทางสังคม
การได้รบั การปลูกฝังจาก
ครอบครัว
การเห็นแบบอย่างจาก
ครอบครัว
การได้รบั แนะนาจากนอก
ครอบครัว
การมีแบบอย่างจากนอก
ครอบครัว

นา้ หนัก
องค์ประกอบ
(Unstd.)

SE

t*

นา้ หนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน
(Std.)

R2

.39

.02

20.89

.85

.73

.41

.02

19.10

.81

.65

.38

.02

18.59

.79

.63

.37

.02

18.57

.78

.61

CR

AVE

.8825

.6528

* t-value > 1.96 มีนยั สาคัญที่ระดับ .05, t-value > 2.58 มีนยั สาคัญที่ระดับ .01
1.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1) ประสานงานกับผูน้ า/ ตัวแทนหมูบา้ นตัวอย่าง เพือ่ ขอเข้าเก็บข้อมูลโดยใช้เอกสารจริยธรรมการ
วิจยั ในการขอเก็บข้อมูลเป็ นเอกสารอ้างอิงในการขออนุ ญาต และขอให้ตงั้ ผูป้ ระสานงานการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
หมูบ่ า้ น เพือ่ ช่วยนัดหมายและชี้แจงทาความเข้าใจกับเกษตรกรเป็ นตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม
2) ผูป้ ระสานนัดหมายวันเวลา สถานที่ ทีจ่ ะเข้าเก็บข้อมูล
3) อบรมทีมงานช่วยประสานและเก็บข้อมูล เกี่ยวกับเนื้อหาในแบบสอบถาม เพือ่ ช่วยอธิบายในกรณีท่ี
กลุม่ ตัวอย่างมีขอ้ สงสัย
3) ดาเนินการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูล โดยการนาแบบสอบถามไปให้กลุม่ ตัวอย่างตามทีไ่ ด้นดั หมาย
ไว้ แล้วให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามเอง แล้วรอรับกลับ หรือนัดมารับภายหลังได้
4) ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบข้อถาม เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลจากกลุม่ ตัวอย่างสมบูรณ์
มากทีส่ ุด
1.6 กำรจัดกระทำข้อมูลและกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
การจัดกระทาข้อมูลสาหรับการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1) ตรวจสอบความถูกต้องและแนบนัยของข้อถาม ก่อนนาไปบันทึกข้อมูล
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2) บันทึกข้อมูลและตรวจสอบค่าของข้อมูลที่กาหนด (Possible Code) และปรับแก้
3) ประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการวิจยั ระยะที่ 1 นี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการ ดังนี้
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น เป็ นการหาค่าสถิติพรรณนาข้อมูลลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างและตัว
แปรต่างๆ และสถิติสาหรับการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามและแบบวัด สถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าความเบ้ ความโด่ง และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
2) วิเคราะห์ค่าสถิตเิ พือ่ ตรวจสอบข้อมูลตามข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) ของสถิตวิ เิ คราะห์ทใ่ี ช้
3) ทดสอบแบบจาลองโครงสร้างเชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง (Structural Equation Models for
Latent Variable) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกัน (Model Testing) ของรูปแบบจาลองตามทฤษฎีกบั ข้อมูล
เชิงประจักษ์ ซึ่งการทดสอบรูปแบบจาลองของการวิจยั นี้ ได้ใ ช้ โปรแกรมสาเร็จรูป Lisrel โดยมีวธิ ีการและ
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
3.1) กาหนดข้อมูลจาเพาะของรูปแบบจาลอง (Model Specification) การศึกษาว่ามีตวั แปร
ใดบ้างที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ด้วยการวิเคราะห์รูปแบบจาลองโครงสร้างเชิงสาเหตุน้ ี มีตวั แปรที่
นาเข้ามาศึกษา ดังนี้ ตัวแปรแฝง (Latent Variable) 8 ตัว และตัวแปรสังเกต (Observed Variable) 17 ตัว
ดังนี้
ตัวแปรแฝง
1. การบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ

ตัวแปรสังเกต
1. การหาทรัพย์
2. การรักษาทรัพย์
3. การใช้จ่ายทรัพย์
2. ความรูจ้ กั คิด
1. ลักษณะการคิด
3. ความต้องการ
1. ลักษณะความต้องการ
4. จริยธรรมทางเศรษฐกิจ
1. ความขยัน
2. ความซือ่ สัตย์
3. ความรักในงาน
4. ความอดทน
5. ความรอบรู ้
1.ความรูเ้ กี่ยวกับหลักการ
2. ความรูใ้ นวิธีปฏิบตั ิ
6. การถ่ายทอดทางสังคม
1. การได้รบั การปลูกฝังจากครอบครัว
2. การเห็นแบบอย่างจากครอบครัว
3. การได้รบั แนะนาจากบุคคลอื่นๆ นอกครอบครัว
4. การมีแบบอย่างจากบุคคลอื่นๆ นอกครอบครัว
7. อิทธิพลของสือ่
1. ระดับการรับรูข้ อ้ มูล ข่าวสาร และจากสือ่
8. ผลลัพธ์ของพฤติกรรมการบริหาร 1. ความพึงพอใจต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ทรัพย์
ของตนเอง
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จากตัวแปรแฝงภายในทัง้ 7 ตัว ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous variable) 6 ตัว
ได้แก่ ลักษณะความต้องการ ความรูจ้ กั คิด ความรอบรู ้ จริยธรรมในทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมการบริหารทรัพย์
ตามแนวพุทธ และผลลัพธ์ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ และมีตวั แปรแฝงภายนอก (Exogenous variable) 2
ตัว ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคม และอิทธิพลของสือ่ โดยมีขอ้ ตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์อทิ ธิพลเชิงสาเหตุ
ของรูปแบบจาลองนี้ เป็ นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linearity) เป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก (Additivity) และเป็ น
ความสัมพันธ์ทางเดียว (Recursive)
3.2) ระบุความเป็ นไปได้ค่าเดียวของรูปแบบจาลอง (Model Identification)
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารูปแบบจาลองทีส่ ร้างขึ้น สามารถทดสอบเพือ่ หาค่าพารามิเตอร์ทต่ี อ้ งการได้
อย่างตายตัว ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ตรวจสอบความถูกต้องตามเงือ่ นจาเป็ น (Necessary Conditions) ก่อนทีจ่ ะ
ดาเนินการประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยตรวจสอบค่าองศาความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom) มีค่ามากกว่า
ศูนย์หรือไม่ (Over-Identification) ซึง่ คานวณจากผลต่างของจานวนทีไ่ ม่ซา้ กันของความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วม หรือค่าสหสัมพันธ์ท่สี งั เกตได้กบั จานวนพารามิเตอร์ทผ่ี ูว้ จิ ยั ต้องการหา โดยตรวจสอบจากการ
รายงานผลลัพธ์ของโปรแกรมลิสเรลซึง่ ตรงกับการคานวณจาก N(N+1)/2 โดยที่ N คือจานวนตัวแปรทัง้ หมดทีใ่ ช้
ในรูปแบบจาลองตามทฤษฎี คือ 17(17+1)/2 = 153 ลบด้วยพารามิเตอร์ทต่ี อ้ งการประมาณค่า ซึง่ ต้องเป็ นค่าที่
มากกว่า 0 ส่วนความถูกต้องตามเงือ่ นไขเพียงพอ (Sufficient Conditions) นัน้ งานวิจยั นี้มคี ่าพารามิเตอร์ท่ี
ต้องหาค่าให้ได้จานวนมาก จึงต้องอาศัยผลการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมลิสเรล
3.3) หลักการประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์รูปแบบจาลอง
การประเมินว่ารูปแบบจาลองของการวิจยั นี้มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างไรนัน้
ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ กี ารประมาณค่าแบบ Maximum Likelihood (ML) เนื่องจากการวิจยั นี้มกี ลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ขนาด
ใหญ่ ซึง่ การประมาณค่าด้วยวิธนี ้ ีมคี วามแน่นยาเมือ่ มีขนาดตัวอย่างมากๆ และยังไม่คานึงว่าตัวแปรจะถูกวัดมา
อย่างไร ถึงแม้จะใช้เวลามากในการประมวลผลบ้างก็ตาม
3.4) การทดสอบรูปแบบจาลองตามทฤษฎี
ในขัน้ การทดสอบรูปแบบจาลอง กาหนดให้มขี นั้ ตอน ดังนี้
3.4.1) การตรวจสอบรูปแบบจาลองในขัน้ ต้น เพือ่ ตรวจสอบว่ารูปแบบจาลองตามทฤษฎีจะ
นาไปใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธได้หรือไม่ ก่อนทีจ่ ะเริ่มทดสอบรูปแบบจาลองเพื่อ
วิเคราะห์สถิติต่างๆ โดยละเอียดต่อไป ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดให้มตี รวจสอบผลลัพธ์เกี่ยวกับค่าสถิติทไ่ี ม่อาจมีค่าเป็ นไป
ได้ตามหลักการทางสถิติทอ่ี าจเกิดจากข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมมา ได้แก่ การตรวจสอบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
หรือความแปรปรวนของตัวแปร (Correlations or Variances) และค่ายกกาลังสองของสหสัมพันธ์พหุ (Square
Multiple Correlations) มีค่าเกิน 1.0 หรือมีค่าติดลบ ค่าความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานของตัวประมาณค่า
(Standard Errors of Estimates) มีขนาดใหญ่ผดิ ปกติ และสหสัมพันธ์ระหว่างตัวประมาณค่าพารามิเตอร์
(Correlation of Parameter Estimates) มีความสัมพันธ์กนั สูงมาก ซึง่ ต้องไม่พบปัญหาดังกล่าว

116
3.4.2) การประเมินความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Assessment of Fit of Model)
ก่อนจะวิเคราะห์ขอ้ มูลและตีความหมายของค่าประมาณของค่าพารามิเตอร์ (Parameter Estimates) ของตัวแปร
ในรูปแบบจาลอง ผูว้ จิ ยั ได้ทาการประเมินความสอดคล้องหรือความกลมกลืนของรูปแบบจาลองตามทฤษฎีกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารูปแบบจาลองตามทฤษฎีท่ีผูว้ จิ ยั พัฒนาเพือ่ ใช้อธิบายพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรนัน้
มีความสอดคล้องหรือเกิดความคลาดเคลือ่ นน้อยที่สุดระหว่างข้อมูลเชิง
ประจักษ์ทเ่ี ก็บรวบรวมมากับข้อมูลจากรูปแบบจาลอง ซึง่ การประเมินความสอดคล้องกับข้อมูลประจักษ์ของรูป
แบบจาลองตามทฤษฎี ผูว้ จิ ยั ใช้การเปรียบเทียบค่าสถิติจากผลลัพธ์ (Output) ทีโ่ ปรแกรมลิสเรลรายงานกับ
เกณฑ์อา้ งอิงทีผ่ ูว้ จิ ยั เลือกใช้ตามคาแนะนาของนักวิชาการและนักสถิตทิ ม่ี คี วามน่าเชื่อถือและมีผูใ้ ช้อย่างแพร่หลาย
จนเป็ นทีย่ อมรับว่าเป็ นเกณฑ์มาตรฐานสากล
โดยสถิติหรือดัชนีทผ่ี ูว้ จิ ยั ใช้ในทดสอบความสอดคล้องของรูป
แบบจาลองตามทฤษฎีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามทีโ่ ปรแกรมลิสเรลรายงานผลการวิเคราะห์ และพิจาณาจากค่าสถิติ
ทีใ่ ช้วดั ความสอดคล้องหลายๆ ค่าประกอบกัน ได้แก่ ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Statistics : 2) ค่ารากทีส่ อง
ของค่าเฉลีย่ ความคลาดเคลือ่ นกาลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) ค่าสถิติทใ่ี ช้วดั ความสอดคล้องกลมกลืน
เชิงสมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ค่าสถิตทิ ่ใี ช้วดั ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (Relative Fit Index)
และค่าสถิตทิ ใ่ี ช้วดั ความสอดคล้องกลมกลืนในรูปความคลาดเคลือ่ น โดยมีรายละเอียดของการกาหนดเกณฑ์ของ
แต่ละตัว ดังนี้ (Karl G. Jöreskog, Dag Sörbom. 1993: 122-129)
(1) ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Statistics : 2) ในทีน่ ้ ีไม่ได้ใช้เพือ่ เป็ นค่าสถิติ
ทดสอบสมมติฐาน (Test Statistic) แต่ใช้เป็ นค่าที่แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของรูป
แบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-Square Goodness of Fit Test) ในภาพรวม ซึง่ ค่าไคสแควร์ในกรณีน้ ีถา้
มีขนาดเล็กแสดงว่ารูปแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์มคี วามสอดคล้องกันดี (Good Fit) ดังนัน้ ในการทดสอบนี้
ผูว้ จิ ยั ต้องการให้ค่าไคสแควร์ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ เพือ่ แสดงหลักฐานว่ารูปแบบจาลองไม่แตกต่างจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ แต่มขี อ้ สังเกตเกี่ยวกับการใช้ค่าไคสแควร์ทข่ี ้นึ อยู่กบั ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง คือถ้ากลุม่ ตัวอย่างมีขนาด
ใหญ่ข้นึ ค่าไคสแควร์กจ็ ะมีค่ามากขึ้น ซึง่ การวิจยั นี้มกี ลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ (n=450) ดังนัน้ จึงต้องพิจารณาองศา
ความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom: df) ควบคู่ไปด้วย ตามที่ Wheaton; et al (1977) และ Carmines; &
Malver (1981) ได้แนะนาให้ใช้ค่าไคสแควร์สมั พัทธ์ (Relative Chi-Square) ทีห่ าได้จากค่าไคสแควร์หารด้วยค่า
องศาความเป็ นอิสระ (2/df) แทนได้ ซึง่ ถ้าค่าไคสแควร์สมั พัทธ์มคี ่าเท่ากับ 5 หรือน้อยกว่า (2/df < 5) นัน่
แสดงว่ารูปแบบจาลองเริ่มสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือสอดคล้องในระดับพอใช้ได้ แต่ถา้ ให้รูปแบบจาลอง
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นทีน่ ่าพอใจค่าสถิติไคสแควร์สมั พัทธ์ควรมีค่าไม่เกิน 2 (2/df < 2) (J.
Christopher Westland. 2015: 55; อ้างอิงจาก Carmines; & Maclyer. 1981.)
(2) ค่ารากทีส่ องของค่าเฉลีย่ ความคลาดเคลือ่ นกาลังสองของการประมาณค่า (Root
Mean Square Error of Approximation : RMSEA) เป็ นค่าสถิติทใ่ี ช้ทดสอบว่าเมตริกซ์ความแปรปรวน-ความ
แปรปรวนร่วมจากการประมาณค่าตามรูปแบบจาลองไม่แตกต่างจากเมตริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนของ
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ข้อมูลดิบ (Ho : S = ) โดยมีการนาค่าองศาความเป็ นอิสระมาปรับแก้ ซึง่ ถ้าค่า RMSEA เท่ากับ 0 นัน่ แสดงว่า
เมตริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมจากการประมาณค่าตามรูปแบบจาลอง ไม่แตกต่างจากเมตริกซ์ความ
แปรปรวน-ความแปรปรวนของข้อมูลดิบ หรือรูปแบบจาลองสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างสมบูรณ์ ซึง่
มักจะเป็ นไปได้ยากในทางปฏิบตั ิ โดยทัว่ ไปหากทดสอบแล้วพบว่าค่า RMSEA ทีน่ อ้ ยกว่า .05 ก็แสดงว่ารูป
แบบจาลองสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดีมากแล้ว และถ้าค่า RMSEA อยู่ระหว่าง .05 - .08 แสดง
ว่ารูปแบบจาลองค่อนข้างสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือสอดคล้องในระดับพอใช้ได้ หรือถ้าค่า RMSEA อยู่
ระหว่าง .08 – 1.00 แสดงว่ารูปแบบจาลองสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงเล็กน้อย แต่ถา้ ค่า RMSEA มีค่า
มากกว่า 1.00 แสดงว่ารูปแบบจาลองไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Diamantopoulos; & Sigguaw. 200:
92) สาหรับการวิจยั นี้ตอ้ งการให้รูปแบบจาลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพอใช้ได้เป็ นอย่าง
น้อย นัน่ คือค่า RMSEA ไม่ควรเกิน .08
(3) ดัชนีท่ใี ช้วดั ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ที่
นิยมใช้ ได้แก่ ค่าสถิตทิ แ่ี สดงความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้ดว้ ยรูปแบบจาลอง (Goodness
of Fit Index : GFI) ค่า GFI ที่ปรับแก้ดว้ ยค่าองศาความเป็ นอิสระ (Adjusted Goodness of Index :
AGFI) และค่า GFI ที่ปรับแก้ดว้ ยความซับซ้อนของรูปแบบจาลอง (Parsimony Goodness of Fit Index :
PGFI) เกณฑ์ท่ใี ช้พจิ ารณาว่ารูปแบบจาลองสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ เมือ่ พิจารณาค่าดัชนีในกลุ่มนี้
ค่า GFI และ AGFI ควรมีค่ามากกว่า .90 ส่วนค่า PGFI ควรมีค่า .50 ขึ้นไป (Diamantopoulos; & Sigguaw.
2000: 92)
(4) ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (Relative Fit Index) เป็ นค่าที่
แสดงว่ารูปแบบจาลองของการวิจยั ทีแ่ สดงความความสัมพันธ์ของตัวแปรตามทฤษฎี ดีกว่ารูปแบบจาลองที่ตวั แปร
ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เลย (Baseline Model หรือ Independence Model) ซึง่ ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลมกลืน
เชิงสัมพัทธ์ในกลุม่ นี้ ได้แก่ Normaled Fit Index (NFI) Non-Normaled Fit Index (NNFI) Parsimony
Normaled Fit Index (PNFI) และค่า Comparative Fit Index (CFI) ค่าดัชนีในกลุ่มนี้จะมีค่าอยู่ระว่าง 0-1
ยกเว้น ค่า NNFI ทีอ่ าจมีค่ามากกว่า 1.00 ได้ ซึง่ เกณฑ์ท่ใี ช้พจิ ารณาว่ารูปแบบจาลองสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ของค่าดัชนีในกลุม่ นี้ ตามที่ Diamantopoulos; & Sigguaw (2000: 92) แนะนาคือ ค่า NFI CFI
NNFI ควรมีค่า .90 ขึ้นไป ส่วน PNFI ควรมีค่าตา่ ๆ
(5) ดัชนี วดั ความสอดคล้องกลมกลืนในรู ปความคลาดเคลื่อน ประกอบด้ว ย
ค่าเฉลีย่ ของความคลาดเคลือ่ นระหว่างเมตริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม จากการประมาณค่าตามรูป
แบบจาลองกับเมตริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนของข้อมูลดิบ (S - ) (Root Mean Squaere
Residual : RMR) และค่า Standard RMR (SRMR) โดยเกณฑ์ท่กี าหนดว่ารูปแบบจาลองสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ของดัชนีในกลุม่ นี้ ควรมีค่าน้อยกว่า .05 (Diamantopoulos; & Sigguaw, 2000: 92)
สรุปเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการประเมินผลการทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบจาลองตาม
ทฤษฎีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ของการวิจยั นี้ มีดงั นี้
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ดัชนี

เกณฑ์ท่กี ำหนด

(Fit Index)

2 , df,
P-value
2 / df
RMSEA
GFI
AGFI
PGFI
NFI
NNFI
CFI
PNFI
RMR
SRMR

(Not sig.) ไม่เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ซึง่
งานวิจยั นี้มขี อ้ มูลขนาดใหญ่ จึงพิจาณาค่า
2 /df แทน
< 2.00 (ดี)
2.00–5.00 (พอใช้)
< .05 (ดี)
.05-.08 (พอใช้)
> .95 (ดี)
.90-.95 (พอใช้)
> .95 (ดี)
.90-.95 (พอใช้)
>.50
> .90
> .90
> .90
> .50
< .05
< .05

3.4.4) การปรับปรุงรูปแบบจาลอง (Model Modification) สาหรับการปรับปรุงรู ป
แบบจาลอง พิจารณาปรับตามคาแนะนาของโปรแกรมลิสเรลที่ได้รายงานค่าดัชนีปรับแก้ (Modification Index)
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของ Joreskog; & Sorbom (1985) ทีใ่ ห้พจิ ารณาปรับแก้ในจุดที่ท่คี ่าดัชนีปรับแก้เกิน 5 และ
ที่สาคัญต้องมีเหตุผลของความสัมพันธ์ในทางทฤษฎีรองรับด้วย นัน่ คือหากจุดที่โปรแกรมแนะนาให้ปรับแก้จะมี
ค่าดัชนีปรับแก้สูงกว่า แต่ไม่มคี วามหมายในทางทฤษฎี ผูว้ จิ ยั ก็จะไม่ปรับตามคาแนะนาของโปรแกรม เพื่อให้ผล
การวิเคราะห์คงไว้ซง่ึ ความหมายในการอธิบายพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ได้
3.5) การแปลความหมายของผลลัพธ์ของการทดสอบรูปแบบจาลอง หลังจากที่รูปแบบจาลอง
สอดคล้อ งกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นที่น่าพอใจแล้ว จึงดาเนิ นการแปลความหมายจากผลลัพธ์ท่ีได้โดยผู ว้ ิจยั
พิจารณาเลือกแปลแปลความหมายของค่ าสัมประสิทธิ์มาตรฐาน (Standardized coefficients) เพราะมีความ
เหมาะสมกับลักษณะของประชากรที่มปี ระชากรเพียงกลุ่มเดียว และมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสาคัญ
ของตัวแปรต่ างๆ ภายในประชากร ซึ่งมีความเหมาะสมมากว่าค่ าสัม ประสิทธิ์ไม่มาตรฐาน (Unstandardized
Coefficients) เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐาน (Standardized Coefficients) ได้มกี ารปรับมาตรวัดที่แตกต่าง
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กันของตัวแปรต่างๆ ซึง่ การแปลความหมายเพือ่ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปแบบจาลอง เริ่มต้นที่การ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์โดยรวม (Total Effect) ของตัวแปรสาเหตุแต่ละตัวต่อตัวแปรผล ต่อจากนัน้ แปล
ความหมายของผลกระทบประเภทต่างๆ ของตัวแปรสาเหตุต่อตัวแปรผล ทัง้ อิทธิพลทางตรง (Direct Effect)
และอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect)
1.7 สรุปขัน้ ตอนกำรวิจยั ระยะที่ 1

ขัน้ ที่ 1 ศึกษาปัญหา
พฤติกรรมของบุคคลที่
เป็ นหาสาเหตุความ
ยากจน ในมุมมองของ
นักพฤติกรรมศาสตร์

ศึกษาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับสาเหตุความยากจนของบุคคลที่
 เกิดจากปัญหาพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์โดยเฉพาะในกลุม่
เกษตรกร และหารูปแบบพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมเพือ่ กาหนด
เป็ นพฤติกรรมเป้ าหมายของการวิจยั

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวกับ
ขัน้ ที่ 2 ศึกษาแนวคิด
ทรัพย์ ในแนวทางทีส่ อดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
ทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้องกับ
 เพือ่ ให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ จึงเลือกใช้แนวทางพุทธศาสนาที่
พฤติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์
มีแนวคิดการแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับทรัพย์ทเ่ี รียกว่าการ
ทีเ่ ป็ นทางเลือกใหม่ๆ
บริหารทรัพย์

ขัน้ ที่ 3 พัฒนารูปแบบ
จาลองสาเหตุของ
พฤติกรรม

ขัน้ ที่ 3 ทดสอบความ
สอดคล้องของรูป
แบบจาลอง

-ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ที่ทาให้เกิด
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
-กาหนดปัจจัยทีจ่ ะนาเข้าศึกษา ทีม่ แี นวคิดทฤษฎีรองรับ
 และมีความสอดคล้องกับกลุม่ ประชากรเป้ าหมาย
-กาหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ
- สร้างแบบวัดพฤติกรรมและตัวแปรปัจจัย
 - เลือกตัวอย่างเกษตรจากประชากรเป้ าหมาย
- เก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
- ทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบจาลองกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์
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2. กำรดำเนิ นกำรวิจยั ในระยะที่ 2
การวิจยั ในระยะที่ 2 นี้ ต้องการศึกษาวิจยั เพือ่ นาเสนอแนวทางสาหรับใช้เป็ นมาตรการส่งเสริมให้
เกษตรกรมีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ โดยมีความเชื่อว่าหากบุคคลมีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
ตามแนวพุทธแล้ว จะสามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับบุคคลและครัวเรือนอันเป็ นต้นตอของปัญหาความ
ยากจนได้อีกทางหนึ่ง โดยจัดทาเป็ นโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธให้กบั เกษตรกร
ทีด่ าเนินการตามรูปแบบของการวิจยั เชิงทดลอง (Experiment Research) ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินผล
โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร โดยคาดหวังว่า
เกษตรกรที่มปี ญั หาการบริหารทรัพย์หลังจากได้รบั โปรแกรมแล้วจะเป็ นผูม้ พี ฤติกรรมการบริหารทรัพย์สอดคล้อง
ตามแนวทางพุทธมากขึ้น
2.1 แบบแผนกำรทดลอง
การวิจยั ในระยะที่ 2 นี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลองเพือ่ ประเมินผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่
เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร โดยผูว้ จิ ยั เลือกใช้รูปแบบการวิจยั เชิงทดลอง
(Experimental
Design)
แบบกลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุมโดยการสุ่มและวัดก่อน-หลังการทดลอง
(Randomized Pretest Posttest Control Group Design) ซึง่ เป็ นแบบแผนทีม่ กี ารเปรียบเทียบ 2 กลุม่ ขึ้นไป
ทีม่ กี ารวัดผลการทดลองก่อนและหลัง และมีการสุ่มสมบูรณ์เพือ่ ลดความแตกต่างระหว่างกลุม่ กลุม่ ตัวอย่างได้มา
จากการสุ่ม (Randomized Sampling) จากประชากรเป้ าหมาย จานวน 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ทดลอง
(Experimental Group) และกลุม่ ควบคุม (Control Group) เพือ่ ให้เกษตรกรที่มลี กั ษณะเหมือนกันมีโอกาสเข้า
อยู่ในทัง้ 2 กลุม่ อย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการทดลองใช้โปรแกรมได้มกี ารวัดพฤติกรรมการบิหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
ก่อนในทัง้ 2 กลุม่ และในระหว่างทดลองนัน้ กลุม่ ทดลองจะได้รบั Treatment คือ โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่
เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
ในขณะทีก่ ลุม่ ควบคุมผูว้ จิ ยั ได้ให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้อมในชุมชนจากเอกสาร เพือ่ ไม่ให้เกิดความสงสัยเมือ่ อีกกลุม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ และหลัง
เสร็จสิ้นการอบรม ทัง้ 2 กลุม่ จะถูกวัดพฤติกรรมการบิหารทรัพย์ตามแนวพุทธอีกครัง้ แล้วนาผลมาเปรียบเทียบ
กันทัง้ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม และเปรียบเทียบผลก่อนและหลังของเกษตรกรในกลุม่ ทดลองด้วย ซึง่
แบบแผนการทดลอง เป็ นดังนี้
การเลือกเข้ากลุม่

กลุม่

ทดสอบก่อน

การให้ Treatment

ทดสอบหลัง

สุ่ม (R)

ทดลอง (E)

O1

X

O2

สุ่ม (R)

ควบคุม (C)

O1

-

O2
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2.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
กลุม่ ประชากรเป้ าหมายในการวิจยั ระยะที่ 2 นี้ คือ เกษตรกรกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ระยะที่ 1 ผูท้ ่ี
มีคะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์สอดคล้องกับแนวพุทธในระดับตา่ กว่าปานกลางค่อนข้างน้อยลงมา (ซึง่ ตรง
กับคะแนนในตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ที่ 25 คือมีคะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธน้อยกว่า 2.67 :
P25= 2.67) ซึง่ มีจานวน 112 คน และผูว้ จิ ยั ได้กาหนดคุณลักษณะ คือ มีการศึกษาตัง้ แต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
อายุนอ้ ยกว่า 50 ปี และเป็ นผูท้ ่มี คี วามสมัครใจที่ตอ้ งการจะปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และได้ขนาดตัวอย่าง 50 คน
กลุม่ ตัวอย่าง 50 คน ถูกเลือกอย่างสุ่ม (Randomized Sampling) ทัง้ การสุ่มกลุม่ ตัวอย่าง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม และสุ่มให้กลุม่ หนึ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง (Experimental Group) และอีกกลุ่มเป็ นกลุม่ ควบคุม
(Control Group) โดยมีขนั้ ตอนการเลือกตัวอย่าง ดังนี้ (ภาพประกอบ 9)
กลุม่ ตัวอย่าง
จากการวิจยั ระยะที่ 1
ทีม่ คี ะแนนพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธ น้อยกว่า 2.67
(112 คน)

เลือกเฉพาะ
- ผูท้ จ่ี บการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาขึ้นไป
- อายุนอ้ ยกว่า 50 ปี
-สมัครใจเข้าร่วม
โครงการฯ

50 คน
(เลือกอย่างสุ่ม)
กลุม่ ทดลอง
27 คน

กลุม่ ควบคุม
23 คน

ภาพประกอบ 9 ขัน้ ตอนการเลือกตัวอย่างสาหรับการวิจยั ระยะที่ 2

2.3 ตัวแปรในกำรวิจยั
การวิจยั ในระยะที่ 2 นี้ เป็ นทดลองใช้โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธกับกลุม่ เกษตรกรตัวอย่าง โดยคาถามหลักของการวิจยั คือ โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่
เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ให้
เกษตรกรได้หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ซึง่ กาหนดให้มตี วั แปรทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
1) ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent Variable) เป็ นตัวแปรที่คาดว่าจะเป็ นต้นเหตุ
ที่ทาให้ตวั แปรตามเกิดการเปลี่ยนแปลง สาหรับ ในการวิจ ยั นี้ กาหนดให้ตวั แปรอิสระ คื อ ตัว แปรจัดกระท า
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(Manipulate
variable) ได้แ ก่ การได้ร บั หรื อ ไม่ ไ ด้ร บั โปรแกรมปรับ พฤติ ก รรมเพื่ อ เสริ ม สร้า งพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เป็ นตัวแปรทีใ่ ช้วดั ผลการเปลีย่ นแปลงในพฤติกรรมการ
บริหารทรัพย์ของเกษตรกรที่มาจากอิทธิพลตัวแปรอิสระ ได้แก่ พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธโดยวัด
จากความตัง้ ใจทีจ่ ะกระทาพฤติกรรม
2.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจยั และกำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ
2.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ระยะที่ 2 นี้ ประกอบด้วย เครื่องมือสาหรับวัดตัวแปร และเครื่องมือ
สาหรับใช้ในการทดลอง ดังนี้
1) เครื่องมือสาหรับวัดตัวแปร
เครื่องมือสาหรับวัดตัวแปรในการวิจยั นี้
จะใช้วดั ประสิทธิผลของโปรแกรมต่อการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม โดยกาหนดให้มกี ารวัด 3 ช่วง คือ ก่อนเข้าอบรม หลังการอบรม และการติดตามผล
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถาม
และแบบวัดสาหรับเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ การติดตามและ
ประเมินผลโปรกรม ดังนี้
1.1) แบบสอบถามและแบบวัดพฤติกรรมก่อนเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
1.2) ใบงานสาหรับการประเมินผลแต่ละกิจกรรม
1.3) แบบสอบถามและแบบวัดพฤติกรรมหลังเข้ารับโปรแกรม ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบวัดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
ส่วนที่ 2 แบบวางแผนการดาเนินชีวติ
ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในรอบสัปดาห์ก่อนทดลองและหลังทดลอง
1.4) แบบประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับ
เกษตรกร
สาหรับแบบวัดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของการวิจยั ในระยะที่ 2 นี้ ใช้
แบบวัดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธชุดเดียวกับการวิจยั ระยะที่ 1
2) เครื่องมือสาหรับใช้ในการทดลอง
เครื่องมือสาหรับใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร ทีผ่ ูว้ จิ ยั สร้างขึ้นตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา
ทีม่ งุ่ เน้นการปรับที่ตวั แปรปัจจัยภายในหรือการปรับตัวแปรทางปัญญา และกรอบการพัฒนาบุคคลตามแนวทาง
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พุทธศาสนา ได้แก่ กิจกรรมในขัน้ เตรียมความพร้อมก่อนการปรับพฤติกรรม และกิจกรรมสาหรับการปรับ
พฤติกรรมทีม่ งุ่ ปรับที่ตวั แปรความรอบรู ้ และจริยธรรมในทางเศรษฐกิจ
2.1) กาหนดกรอบการสร้างกิจกรรมของโปรแกรม
โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
สาหรับเกษตรกรนี้ เป็ นโปรแกรมทีม่ งุ่ ปรับทีต่ วั แปรภายในหรือตัวแปรทางปัญญาเพื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในตัว
พฤติกรรม โดยผูว้ จิ ยั มีความเชื่อตามแนวคิด ของ คีธ เอส ด๊อบสัน (Keith S. Dobson. 1988: 4) ที่เชื่อว่า
กระบวนการทางปัญญามีผลต่อพฤติกรรม กระบวนการทางปัญญาสามารถปรับเปลี่ยนได้ และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสามารถทาได้โดยการเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญา ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงเลือกเอาตัวแปรสาเหตุสาคัญของ
การเกิดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธที่เป็ นตัวแปรภายในของบุคคล จากข้อค้นพบของการวิ จยั ระยะที่
1 โดยเลือกตัวแปรที่มีขนาดอิทธิพลสู ง คือ ตัวแปรจริยธรรมในทางเศรษฐกิจและความรอบรู ้ มาเป็ นตัวแปร
เป้ าหมายของการปรับเปลีย่ นเพื่อนาไปสู่การเปลีย่ นพฤติกรรม ที่เป็ นไปตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา
(Cognitive Behavioral Modification : CBM) ของแบนดูรา (Bandura. 1986) ที่ผูว้ จิ ยั นามาเป็ นแนวทางใน
การจัดทาโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพ ย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร
นอกจากนี้แล้วยังมีอกี สาเหตุหนึ่งทีส่ าคัญในการเกิดพฤติกรรมการบริหาทรัพย์ตามแนวพุทธ คือ การถ่ายทอดทาง
สังคมซึ่งเป็ นปัจจัยภายนอกบุคคล ซึ่งการถ่ายทอดทางสัง คมหรือ การขัดเกลาทางสังคม เป็ นกระบวนการทัง้
ทางตรงและทางอ้อม คือ การสอนหรือบอกโดยตรง และเป็ นการเรียนรูโ้ ดยอาศัยการสังเกตการเลียนแบบของ
มนุ ษย์ในสังคมหนึ่ง ๆ เพื่อที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้เป็ นที่ยอมรับของสังคม (สุพตั รา สุภาพ. 2538 : 70)
ดังนัน้ ในโปรแกรมนี้มกี ารสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกษตรกรเกิดการเรียนรูเ้ พื่อนาไปสู่การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม โดย
อาศัยแนวคิดการเรียนรู โ้ ดยการสัง เกตพฤติกรรมจากตัว แบบ และการชี้แนะ โดยกิจกรรมจะมุ่ง สร้างความ
ตระหนักรูใ้ นปัญหา และที่สาคัญคือการสร้างให้เกษตรกรเกิดมีความรูแ้ ละทักษะ รวมทัง้ มีจริยธรรมที่เกื้อหนุ นต่อ
การเกิดพฤติกรรมที่สอดคล้องตามแนวพุทธ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และวิเคราะห์
พฤติกรรมตนเอง รวมทัง้ การวางแผนชีวิต โดยคาดหวังว่าหลังจากได้รบั โปรแกรมแล้ว เกษตรกรจะเป็ นผูม้ พี ฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ท่สี อดคล้องตามแนวทางพุทธได้
โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
สาหรับเกษตรกร มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพือ่ สร้างความตระหนักรูเ้ พือ่ นาไปสู่การแก้ไขปัญหาการบริหารทรัพย์
2. เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของเกษตรกรให้สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ โดยการปรับเปลีย่ นทีต่ วั แปรภายในทัง้ ความรอบรูแ้ ละจริยธรรมในทางเศรษฐกิจ
หลักการและแนวคิดทีใ่ ช้ในการกาหนดเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรมของโปรแกรมปรับ
พฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร มีดงั นี้
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1. แนวคิดการพัฒนาบุคคลตามแนวพุทธ
เนื่องจากพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธซึง่ เป็ นพฤติกรรมเป้ าหมาย
ของการวิจยั นี้ เป็ นพฤติกรรมทีม่ ลี กั ษณะตามแนวพุทธ
ดังนัน้ โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร ผูว้ จิ ยั จึงได้วางกรอบของกิจกรรมตามแนวคิดการพัฒนา
บุคคลตามแนวพุทธ ทีก่ าหนดกระบวนการพัฒนาบุคคล ไว้ 2 ขัน้ ขัน้ แรกเป็ นขัน้ ก่อนการพัฒนา (หรือก่อนการ
ปรับพฤติกรรม) ส่วนอีกขัน้ จะเป็ นกระบวนการพัฒนา (ขัน้ การปรับพฤติกรรม) โดยขัน้ แรกนัน้ ผูว้ จิ ยั เชื่อตาม
หลักการทีว่ ่า บุคคลจะพัฒนาให้บรรลุเป้ าหมายได้นนั้ ต้องเป็ นผูม้ ปี ญั ญาในระดับหนึ่งพอสมควรก่อน ซึง่ ในการ
บริหารทรัพย์นนั้
ในขัน้ แรกเกษตรกรทีเ่ ข้ารับการปรับพฤติกรรมต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามตระหนักรูใ้ นปัญหาและมี
แรงจูงใจทีจ่ ะแก้ไข กล่าวคือ ต้องมีความเชื่อในเหตุผลว่า ผลของพฤติกรรมทีผ่ ่านมานัน้ ก่อให้เกิดปัญหาทาง
เศรษฐกิจตามมา แต่ปญั หาทีก่ าลังประสบอยู่เป็ นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ หากมีการนาแนวทางการบริหารทรัพย์
ตามแนวพุทธมาใช้ ซึง่ การพัฒนาในขัน้ แรกนี้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาขัน้ ก่อนมรรคหรือขัน้ นาสู่สกิ ขา ซึง่
เป็ นขัน้ แรกของระบบพัฒนาบุคคลตามหลักพุทธศาสนา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). 2551: 33-35)
แนวคิดนี้จงึ นามากาหนดขัน้ ตอนการวางจัดลาดับกิจกรรมและเนื้อหาของกิจกรรม เพือ่ สร้างความตระหนักรูร้ วมทัง้
เป็ นการปรับเปลีย่ นตัวแปรเจตคติดว้ ย
2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
การบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ เป็ นการดาเนินชีวติ ทางเศรษฐกิจทีเ่ กี่ยวกับ
ทรัพย์ทงั้ กระบวนการของบุคคลทัว่ ไปด้วยการยึดหลักพุทธศาสนาเป็ นแนวทาง จึงถือเป็ นการดาเนินชีวติ ตามวิถี
พุทธทีต่ งั้ อยู่บนทางสายกลาง กล่าวคือ การบริหารทรัพย์ทงั้ การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์
โดยต้องเป็ นไปด้วยความถูกต้องชอบธรรม มีความพอเหมาะพอดี ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ่นื และการคิด
พิจารณาด้วยปัญญาให้ถ่ถี ว้ น เพือ่ นาไปสู่การบรรลุเป้ าหมาย คือ เกิดความเพียงพอของปัจจัยในการดาเนินชีวติ ที่
นามาซึง่ ความสุขและประโยชน์จากทรัพย์ทงั้ ทางร่างกายและจิตใจ ไม่สร้างปัญหาต่อตนเอง ครอบครัว คนอื่นๆ
และสังคม“การบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ” ซึง่ เป็ นกระบวนการทีเ่ ริ่มตัง้ แต่การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการ
ใช้จ่ายทรัพย์ แนวคิดนี้เป็ นแนวคิดสาคัญ ทีน่ ามากาหนดเนื้อหาของกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับการปรับเปลีย่ นตัวแปร
ความรอบรูแ้ ละจริยธรรม เพือ่ นาไปสู่ลกั ษณะของพฤติกรรมเป้ าหมายทีพ่ งึ ปรารถนาได้
3. การเรียนรูโ้ ดยการสังเกตตัวแบบ (Learning Through Modeling)
เทคนิคการเรียนรู จ้ ากตัวแบบนี้ นามามาประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางหนึ่ง ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรูก้ ารเพื่อ การพัฒนาความรูแ้ ละจริยธรรมจากตัวแบบ แล้วนามาสู่
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของตนเอง ทัง้ นี้เนื่องจากการใช้ตวั แบบจะเป็ นการช่วยลดระยะเวลาในการ
เรียนรูข้ องบุคคลได้ มีความสะดวกในการนาไปใช้ สามารถควบคุมสภาพการณ์ได้ เป็ นวิธีท่มี คี วามคล้ายคลึงและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์เรียนรู จ้ ริง และที่สาคัญเทคนิคนี้ยงั สามารถเสริมสร้างได้ทงั้ พฤติกรรมภายนอกและ
ภายในที่เกี่ยวกับ อารมณ์ ความรูส้ กึ ค่านิยม และทัศนคติได้ดว้ ย ซึ่งตัวแบบที่ใช้ในการวิจยั นี้เป็ นตัวแบบที่เป็ น
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บุคคลที่เสนอผ่านวีดีทศั น์ ที่ถ่ายทอดพฤติกรรมโดยการบอกเล่าทัง้ แนวคิด รูปแบบการดาเนินชีวติ ของผูท้ ่ไี ด้รบั
การยอมรับในระดับประเทศ ทีย่ ดึ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีม่ แี นวคิดมาจากหลักพุทธศาสนา
4. การพัฒนาจริยธรรมตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรม
ผู ว้ ิจ ยั น าแนวคิ ด ตามหลัก เบญจศี ล -เบญจธรรมนี้ มาประยุ ก ต์ใ ช้โ ดยการ
สอดแทรกไว้ในเทคนิควิธใี นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ เพื่อชี้ให้กลุ่มตัวอย่างเห็นเป็ นรูปธรรม ทัง้
การไม่ปฏิบตั ิท่ขี ดั ต่อศีล 5 และพยายามให้มพี ฤติกรรมที่ดีงามเพิ่มเติมเข้าไป โดยให้ยดึ แนวทางปฏิบตั ิตามเบญจ
ศีล-เบญจธรรม ให้ได้ ซึ่งการพัฒนาจริยธรรมเช่นนี้ เหมาะอย่างยิ่งสาหรับการนามาปรับใช้ในการพัฒนาจริยธรรม
ในชีวติ ประจาวันของชาวบ้านทัว่ ไป ซึง่ เป็ นลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั นี้
5. รูปแบบการพัฒนาเกษตรกรในอดีตทีผ่ ่านมา
มีงานวิจยั และโครงการจากของภาครัฐและเอกชน ทีม่ หี น้าที่ดูแลเกี่ยวกับความ
เป็ นอยู่ของประชาชน รวมถึงการให้ความรูเ้ กี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล ได้พยายามหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาทางการเงินให้กบั ประชาชนทัว่ ไป โดยได้ใช้รูปแบบการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการเรียนรูเ้ กี่ย วกับการดาเนิน
ชีวติ ผ่านสือ่ ต่างๆ และการรณรงค์ผ่านโครงการต่างๆ การอบรมและสาธิตจากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ สอดคล้องกับ
แนวคิดการเรียนรูจ้ ากการสังเกตโดยเฉพาะการสังเกตตัวแบบ ตามรูปแบบที่หน่วยงานนัน้ ๆ ใช้เป็ นเครื่องมือ ที่
ผูว้ จิ ยั นามาประยุกต์ใช้ในการสร้างกิจกรรมของโปรแกรมนี้
จากแนวคิดที่เกี่ยวข้องและการดาเนิ นการเพื่อพัฒนาการบริหารทรัพ ย์ในอดีต
ผูว้ ิจยั ได้นามาสร้างเป็ นกรอบการสร้างกิจกรรมโดยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมสร้างความตระหนักรูแ้ ละความคิดเห็นที่
ถูกต้อง เพื่อให้เกษตรกรรับรูถ้ ึงปัญหาของตนเองและเชื่อในว่าปัญหานัน้ แก้ไขได้ พร้อมทัง้ ต้องมีความเชื่อมัน่ ใน
แนวทางการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธว่าจะเป็ นแนวทางที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ หลังจากนัน้ จึงดาเนินกิจกรรมเพื่อ
ปรับพฤติกรรมตามสาเหตุสาคัญของการเกิดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ คือ การพัฒนาจริยธรรม
ทางเศรษฐกิจ และสร้างความรอบรูใ้ นการบริหารทรัพย์ท่เี น้นการเรียนรูจ้ ากตัวแบบ โดยกาหนดเป็ นกรอบในการ
สร้างกิจกรรมของโปรแกรม ดังนี้ (ภาพประกอบ 10)
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ขัน้ ก่อนปรับพฤติกรรม

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม

กิจกรรมสร้างความ
ตระหนักรู ้ (รูต้ น รูป้ ญั หา
ตน อยากแก้ไขปัญหา)

(จากข้อค้นพบของการวิจยั ระยะที่ 1
ผูว้ จิ ยั นามาวิเคราะห์)

เกษตรกรกลุม่ ทดลองมีความ
ตระหนักรูใ้ นปัญหาของตนเอง สาเหตุ
ของปัญหา และอยากแก้ไขปัญหา

เกษตรกรพร้อมทีจ่ ะปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม

ขัน้ กำรปรับพฤติกรรม
ตัวแปรเป้ าหมายทีเ่ ป็ นเหตุปจั จัยสาคัญในการเกิด
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
(ข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1)

จริยธรรมทางเศรษฐกิจ
ความรอบรู ้

กิจกรรมสร้างความรอบรู ้
และพัฒนาจริยธรรม

เกษตรกรมีควำมรอบรู ้ และ
จริยธรรมฯ ที่เหมำะสมในกำร
บริหำรทรัพย์

แนวคิดปัญญาสังคม
(การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมด้วยการ
ปรับเปลีย่ นทีก่ ระบวนการทางปัญญา)

เกษตรกรมี
พฤติกรรมกำรบริหำร
ทรัพย์ตำมแนวพุทธ

ภาพประกอบ 10 กรอบการสร้างกิจกรรมของโปรแกรม
จากกรอบการสร้างกิจ กรรมของโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อ เสริมสร้างพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร (ภาพประกอบที่ 10) มีกิจกรรม 2 ขัน้ คือ ขัน้ ก่อนปรับ
พฤติกรรม กับกิจกรรมในขัน้ ปรับพฤติกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ขัน้ ก่อนปรับพฤติกรรม
เป็ นกิจกรรมพื้นฐานสาหรับเตรียมความพร้อมในการปรับพฤติกรรม ที่เริ่ม
จากกิจกรรมการวิเคราะห์พฤติกรรมตนเอง เพื่อให้เกษตรกรรับรู ป้ ญั หาจากพฤติกรรมของตนเอง สร้างความ
ตระหนัก รู ใ้ นผลจากพฤติก รรมที่บ กพร่ อ งนั้น ๆ หากไม่ มีก ารปรับ เปลี่ย นพฤติก รรม และเนื่ อ งจากพฤติ
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กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ เป็ นพฤติกรรมที่มลี กั ษณะตามแนวพุทธ ที่ผูจ้ ะปฏิบตั ิตามนัน้ ต้องมีพ้ นื ฐาน
ของความเชื่อ โดยการสร้างความคิดเห็นทีถ่ กู ต้องเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ เพื่อให้เกษตรกรมีความ
เชื่อและเจตคติท่ดี ีต่อการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธว่าปัญหาในทางเศรษฐกิจให้กบั ตนเองจะหมดไปหากมีการนา
การบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธมาถือปฏิบตั ิ ซึ่งเป้ าหมายของกิจกรรมนี้เพื่อ ให้เกษตรกรตระหนักรูถ้ ึงปัญหาของ
ตนเอง และเชื่อมันว่
่ าจะแก้ไขได้ดว้ ยตนเองก่อน แล้วจึงดาเนินการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในขัน้ ต่อไป
2) ขัน้ ปรับพฤติกรรม
เป็ นกิจกรรมหลักของการการปรับพฤติกรรม เป็ นกิจกรรมที่ม่งุ เน้นการปรับ
ทีต่ วั แปรสาเหตุสาคัญทีม่ าจากผลการวิจยั ในระยะที่ 1 ทีพ่ บว่า ตัวแปรปัจจัยที่นาเข้ามาศึกษามีขนาดอิทธิพลสูง จะ
มีทงั้ ตัวแปรสาเหตุสาคัญที่เป็ นปัจจัยภายในบุคคล ได้แก่ ตัวแปรจริยธรรมในทางเศรษฐกิจและความรอบรู ้ และ
ตัวแปรภายนอกบุคคล คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวจะมีขนาดอิทธิพลสูงเช่นเดียวกันแต่เป็ นเพียง
อิทธิพลทางอ้อมเท่านัน้ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงเลือกที่จะปรับเปลี่ยนที่ตวั แปรสาเหตุท่เี ป็ นตัวแปรภายในบุคคล คือ ตัว
แปรจริยธรรมในทางเศรษฐกิจ และความรอบรู ้ โดอาศัยแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive
Behavioral Modification : CBM) ที่ม่งุ เน้นการปรับพฤติกรรมด้วยการเปลีย่ นที่กระบวนการทางปัญญาหรือ
ปัจจัยภายในบุคคล เพื่อทาให้พฤติกรรมการบริหารทรัพย์เปลีย่ น สาหรับการปรับเปลีย่ นเพื่อพัฒนาจริยธรรมนัน้
การวิจยั นี้มีเป้ าหมายเพียงเป็ นการพัฒนาจริยธรรมในระดับชาวบ้านเท่านัน้ ทัง้ นี้เนื่องจากตัวแปรจริยธรรมของ
บุคคลนัน้ มีความซับซ้อนและมีหลายระดับ การที่จะพัฒนาให้บุคคลมีจริยธรรมในระดับสูงนัน้ ต้องใช้การปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่อง เช่น การปฏิบตั ิตามแนวทางพุทธศาสนา แต่สาหรับจริยธรรมในทางเศรษฐกิจในการวิจยั นี้ เป็ น
จริยธรรมในระดับชาวบ้านก็จะเป็ นผูม้ กี ารบริหารทรัพย์ทส่ี อดคล้องตามแนวพุทธได้ สาหรับการพัฒนาจริยธรรม
ในระดับชาวบ้านตามแนวทางพุทธศาสนานัน้ จะใช้การควบคุมตนเองให้อยู่ในจริยธรรมที่นอกจากการดาเนินชีวติ ที่
ไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีแล้วยังต้องเป็ นผูม้ คี วามดีงามตามหลักเบญจธรรมควบคู่ไปด้วย เช่น มีเมตตากรุณาต่อผูอ้ ่นื
ประกอบสัมมาอาชีวะ มีความสัตย์ และมีสติความระลึกได้และรูต้ วั อยู่เสมอ
กรอบของกิจกรรมของโปรแกรม เป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การเตรียมการทดลอง ผูว้ จิ ยั ได้จดั เตรียมความพร้อมของสถานที่ สือ่ /
อุปกรณ์ เอกสาร และวิทยากร พร้อมทัง้ การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมการ
2. การทดลอง เริ่มจากการสุ่มเลือกอย่างง่าย (simple random sampling)
โดยการจับสลาก เพือ่ เลือกเกษตรกรเข้ากลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง โดยก่อนการทดลองทัง้ กลุม่ ควบคุมและ
กลุม่ ทดลองให้มกี ารทาแบบวัดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ แบบวัดจริยธรรมฯ และแบบวัดความ
รอบรู ้ แล้วจัดกิจกรรมให้แต่ละกลุม่ ดังนี้
กลุ่มทดลอง เข้ารับโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการ
บริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร ให้ครบทุกกิจกรรมตามขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม (ภาพประกอบ 11)
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กลุ่มควบคุม ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับที่กลุ่มทดลองเข้าร่วมกิจกรรม
ของโปรแกรม กลุ่ม ทดลองจะได้ร บั เอกสารเกี่ย วกับ การรัก ษาสิ่ง แวดล้อ มในชุ ม ชน เพื่อ การเรีย นรู ร้ กั ษา
สิง่ แวดล้อมด้วยตนเอง
กิจกรรมที่ 1 ให้เกษตรกร
มี ค วามตระหนั ก รู ้ แล้ว
นาไปสู่การแก้ไขปัญหาการ
บริหารทรัพย์ดว้ ยตนเอง

กิจ กรรมที่ 3 ให้เ กษตรกรรับ รู ้
ความสาคัญของความรู ้ และการ
ดาเนินชีวติ ของเกษตรกรอย่างผู ้
มีความรู ้ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาของ
ชีวติ ได้

กิ จ ก ร ร ม ที่ 6 ใ ห้
เกษตรกรรู จ้ กั จริยธรรม
ในทางเศรษฐกิจ และให้
รู ว้ ่าจริยธรรมสาคัญและ
จาเป็ นอย่างไร

กิจกรรมที่ 2 ให้เกษตรกร
อยากแก้ไ ขปั ญ หาการ
บริหารทรัพย์

กิจกรรมที่ 4 ให้เกษตรกรเรียนรู ้
เกี่ย วกับ การบริห ารทรัพ ย์ต าม
แนวพุทธ ผ่านหลักธรรม และ
เรี ย นรู ้ห ลัก ปฏิ บ ัติ ผ่ า นหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจ กรรมที่ 7 ให้เกษตร
เ รี ย น รู ้ ก า ร เ ป็ น ผู ้ มี
จริยธรรมในการดาเนิ น
ชี วิ ต และวางแผนการ
ด า เ นิ น ชี วิ ต อ ย่ า ง มี
จริยธรรม

กิจกรรมที่ 5 ให้เกษตรกรเรียนรู ้
และฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับทักษะทาง
การเงินทีจ่ าเป็ นในชีวติ ประจาวัน
ภาพประกอบ 11 ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมให้กบั เกษตรกรกลุม่ ทดลอง
ผูร้ ่วมโครงการและขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมสาหรับกลุ่มทดลอง มีดงั นี้
1) ผูด้ าเนินกิจกรรม ได้แก่ วิทยากร และผูป้ ระสานงาน โดยวิทยากร
ประกอบด้วย ผูว้ จิ ยั ผูช้ ่วย และวิทยากรรับเชิญในแต่ละกิจกรรม (ผูน้ ากลุม่ เจ้าหน้าที่ ธกส. เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู ้
ประสานงาน)
2) ผูเ้ ข้ารับการทดลองโปรแกรม ได้แก่ เกษตรกรกลุม่ ทดลอง จานวน 27 คน
ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม มีดงั นี้
1) ก่ อ นเริ่ ม กิ จ กรรมแต่ ล ะกิ จ กรรม วิ ท ยากรชี้ แ จงรายละเอี ย ดพร้อ ม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม และแจกรหัสประจาตัว
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2) ระหว่างการดาเนินกิจกรรม ให้ดาเนินการตามขัน้ ตอนของการจัดกิจกรรม โดย
เริ่มจากกิจกรรมที่ 1 ไปตามลาดับกิจกรรม จนครบทุกกิจกรรม
3) หลังการดาเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ให้ประเมินผลกิจกรรม และเมือ่
ดาเนินการครบกิจกรรมให้ประเมินความสาเร็จของโครงการด้วย
รำยละเอียดกิจกรรมสำหรับเกษตรกรตัวอย่ำงกลุ่มทดลอง มีดงั นี้
กิจกรรมในขัน้ ที่ 1 สร้ำงควำมตระหนักรูเ้ พือ่ นำไปสูก่ ำรแก้ไขปัญหำกำรบริหำรทรัพย์
กิจกรรมที่ 1
ชื่อกิจกรรม: รูต้ นแก้จนได้
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เกษตรกรทราบปัญหาและวิเคราะห์ผลลัพธ์พฤติกรรมตนเองได้
แนวคิดทีใ่ ช้
-การปรับพฤติกรรมทางปัญญา (โดยวิธกี ารให้ขอ้ มูล การสอน การวิเคราะห์หาเหตุผล)
วิธกี ารดาเนิน
-ผูว้ จิ ยั นาเสนอข้อค้นพบจากการวิจยั (ระยะที่ 1) โดยการให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับสู่เกษตรกร
กิจกรรม
โดยชี้ให้เห็นผลลัพธ์ของพฤติกรรมในภาพรวม จากผลการวิจยั ได้แก่ รายได้และรายจ่าย
การมีหนี้สนิ และพฤติกรรมการเก็บออม ของกลุ่มตัวอย่างนัน้ เปรียบเทียบกับในภาพรวมของ
ประเทศ โดยนาเสนอในรูปแบบกราฟฟิ กที่สอ่ื ความเข้าใจได้งา่ ย และเชื่อมโยงให้เห็นสาเหตุ
ของพฤติกรรม
- ให้เกษตรกรแสดงความคิดเห็นต่อผลการวิจยั ด้วยการมองภาพสะท้อนของตนเองไปด้วยว่า
มีพฤติกรรมในเรื่องเหล่านี้เป็ นอย่างไร -เกษตรกรแสดงความคิดเห็น (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย)
ต่อผลการวิจยั และสะท้อนพฤติกรรมตนเอง ตามรูปแบบในใบงานที่ 1.1
-กระตุน้ ให้เกษตรกรฝึ กวิเคราะห์ตนเองด้วยเหตุผลว่า การแก้ไขหรือไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าว
หรือทีม่ องว่าไม่เป็ นปัญหาแต่อยากทาให้ดยี ง่ิ ขัน้ จะเกิดผลดีผลเสียอย่ างไร เช่น หากหารายได้
เพิม่ จะทาให้ความเป็ นอยู่ในครอบครัวดีข้นึ มีเงินออมเพือ่ ความมันคง
่ ไม่ตอ้ งเครียดกับหนี้สนิ
-ให้เกษตรกรวิเคราะห์ตนเองว่าอยากทา/ ต้องการทาพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ เช่น อยากหา
รายได้เพิม่ ต้องการทีจ่ ะออมเงิน/ เพิม่ จานวนเงินออม ให้ได้ และอยากลดหนี้สนิ /ปลดหนี้/
ไม่อยากเป็ นหนี้ ตามรูปแบบในใบงานที่ 1.2
เวลา
1 ชม.
สือ่ / อุปกรณ์
PPT, VDO (1), ใบงานที่ 1.1 และ 1.2
การประเมินผล ประเมินการรับรูป้ ญั หา การคิดวิเคราะห์ได้ และระบุปญั หาตนเองได้ จากใบงานที่ 1 – 2
ตัวแปรที่ตอ้ งการ ความตระหนักรู ้
เสริมสร้าง
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กิจกรรมที่ 2
วัตถุประสงค์
แนวคิดทีใ่ ช้
วิธกี ารดาเนิน
กิจกรรม

ชื่อกิจกรรม: ปัญหามีไว้ให้เราแก้ไข
เพือ่ ให้เกษตรกรอยากทีจ่ ะแก้ไขปัญหาของตนเอง
-แนวคิดเกี่ยวกับการใช้สุภาษิตคาคมเพือ่ สร้างแรงจูงใจ
-บรรยายเพือ่ ให้ความรูโ้ ดยใช้แผ่นภาพคาคมเกี่ยวกับการหา การรักษา และการใช้จ่ายทรัพย์
พร้อมทัง้ ให้ความหมายทีแ่ ฝงอยู่ในแต่ละคาคม ในเชิงขี้แนะการแก้ปญั หาได้หากยึดถือปฏิบตั ิ
ตาม และให้เกษตรกรแสดงความคิดเห็นและแปลความหมายของคาคมตามความเข้าในของแต่
ละคน แล้วร่วมกันอภิปราย
- ให้เกษตรกรเลือกคาคมทีช่ อบพร้อมให้เหตุผลประกอบ ตามใบงานที่ 2
เวลา
1 ชม.
สือ่ / อุปกรณ์
แผ่นภาพคาคม, ใบงานที่ 2
การประเมินผล วัดผลจากแบบประเมินจากใบงานที่ 2.
ตัวแปรที่ตอ้ งการ ความตระหนักรู ้
เสริมสร้าง
กิจกรรมในขัน้ ที่ 2 ชุดที่ 1 กำรสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกีย่ วกับกำรบริหำรทรัพย์ตำมแนวพุทธ
กิจกรรมที่ 3
ชื่อกิจกรรม: มาเป็ นเกษตรกรผูร้ อบรู ้
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้เกษตรกรมีความรูใ้ นปัญหาที่เกิดกับอาชีพเกษตร เพือ่ ให้รูเ้ ท่าทันและการปรับตัว
เพือ่ ให้หลุดพ้นจากปัญหาได้
2. เพือ่ ให้เกษตรกรเรียนรูห้ ลักการและวิธีปฏิบตั เิ กี่ยวกับทรัพย์ตามแนวพุทธ โดยเฉพาะการ
หาทรัพย์ ให้ได้อย่างเพียงพอ และการรูจ้ กั พอเพียง จากหลักและวิธีการที่ตวั แบบใช้แล้ว
เกิดผลสาเร็จ
3. ให้เกษตรกรรูจ้ กั แบบแผนการดาเนินชีวติ ที่มคี วามสุขบนความพอดี
แนวคิดทีใ่ ช้
การพัฒนาความรู ้ (ด้วยการเปลีย่ นกระบวนการทางปัญญา จากการเรียนรูจ้ ากตัวแบบ)
วิธกี ารดาเนิน
-เริ่มต้นจาก VDO.3(1) สาเหตุของความยากจนของเกษตรกร เพือ่ เชื่อมโยงถึงความสาคัญ
กิจกรรม
ของการมีความรูเ้ พือ่ แก้ไขปัญหาความยากจน
-นาเสนอ VDO.3 (2) ทาเกษตรไม่จนเพราะใช้ความรูใ้ นการทาการเกษตร (แบบอย่างการหา
ทรัพย์ตามแนวพุทธที่ตอ้ งใช้ความรูน้ าทาง)
ตัวแบบ 1: เป็ นผูใ้ ช้ความรูใ้ นการหารายได้ และเมือ่ มีพอแล้วรูจ้ กั แบ่งปัน
-นาเสนอ VDO.3(3) ความสุขบนความพอดี
ตัวแบบ 2: เป็ นผูร้ ู จ้ กั ความพอดีและมีความสุขบนความพอดี
- ให้เกษตรกรสังเกตและเรียนรูจ้ ากตัวแบบ แล้วให้วเิ คราะห์พฤติกรรม ตามใบงานที่ 3
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เวลา
1 ชม.
สือ่ / อุปกรณ์
VDO ใบงานที่ 3
การประเมินผล ความโน้มเอียงทีจ่ ะเลียนแบบพฤติกรรม และประเมินจากการวางแผนชีวติ ที่สอดคล้องตาม
แนวพุทธ
ตัวแปรที่ตอ้ งการ ความรอบรู ้
เสริมสร้าง
กิจกรรมที่ 4
ชื่อกิจกรรม: รูห้ ลักการผ่านหลักธรรม
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เกษตรกรเรียนรูเ้ กี่ยวกับหลักการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
แนวคิดทีใ่ ช้
-แนวคิดการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
- การพัฒนาความรู ้ ด้วยการเปลีย่ นกระบวนการทางปัญญาโดยการให้ความรูใ้ นหลักการและ
วิธกี ารบริหารทรัพย์ ด้วยการให้ขอ้ มูลและการจูงใจด้วยคาพูด
วิธกี ารดาเนิน
-ใช้สอ่ื VDO.4 (ธรรมบรรยาย) เพือ่ ให้ความรูเ้ กี่ยวกับการ การหา การรักษา การใช้จ่าย
กิจกรรม
-บรรยายให้ความรูแ้ ละให้เกษตรกรได้เรียนรู ก้ ารบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธในภาคปฏิบตั ิจาก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีถ่ อื ว่าเป็ นรากฐานการวางแผนการเงินของคนไทยอย่างแท้จริง
-ทากิจกรรมกลุม่ โดยแบ่งเกษตรกรเป็ นกลุ่มย่อย 2-3 กลุม่ และให้เกษตรกรแต่ละกลุม่ ย่อย
ช่วยกันสรุปว่าการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธเป็ นอย่างไร ใบงานที่ 4
เวลา
1 ชม.
สือ่ / อุปกรณ์
PPT, VDO ใบงานที่ 4
การประเมินผล ประเมินความรูใ้ นหลักการบริหารทรัพย์ฯ
ตัวแปรที่ตอ้ งการ ความรอบรู ้
เสริมสร้าง
กิจกรรมที่ 5
ชื่อกิจกรรม: ฝึ กทักษะทางการเงิน
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้เกษตรกรมีความรูค้ วามเข้าใจและมีทกั ษะทางการเงิน
2. เพือ่ ให้เกษตรกรรูว้ ธิ กี ารและทดลองการคิดคานวณทีเ่ กี่ยวกับการเงินทีจ่ าเป็ นในชีวติ
ประจาวัน
3. ให้เกษตรกรได้เห็นความสาคัญและฝึ กปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจัดทาบัญชี ทัง้ รายรับรายจ่าย
และการบัญชีพ้นื ฐานสาหรับอาชีพเกษตร
แนวคิดทีใ่ ช้
-แนวคิดทักษะทางการเงินของ OECD
-การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวติ ประจาวัน
-การพัฒนาความรูด้ ว้ ยการเปลีย่ นกระบวนการทางปัญญาโดยการให้ความรูแ้ ละทักษะด้วย
การฝึ กปฏิบตั ิ

132
วิธกี ารดาเนิน
กิจกรรม

- ฉาย VDO.5 (1) แนวทางสว่างทางการเงินสาหรับเกษตรกร
-บรรยายและการฝึ กปฏิบตั ิ (Workshop) ให้ความรูเ้ กี่ยวกับทักษะทางการเงินเบื้องต้นทีต่ อ้ ง
นามาใช้ในชีวติ ประจาวัน และให้เกษตรกรฝึ กปฏิบตั ทิ กั ษะทางการเงิน เช่น การคิดดอกเบี้ย
ต้นทุน-กาไร การจัดสรรรายได้ สมการทางการเงิน เป็ นต้น ตามใบงานที่ 5.1
- ฉาย VDO.5 (2) สารคดีชดุ วิถเี กษตรไทย บัญชีครัวเรือน หนึ่งวิธกี ารแก้จน ทีแ่ สดงถึง
ประโยชน์ของการทาบัญชีครัวเรือน สาคัญต่อการบริหารทรัพย์
-ให้ความรูก้ ารทาบัญชี และฝึ กบันทึกรายจ่ายในรอบสัปดาห์ (ใบงาน 5.2) ทาบัญชีครัวเรือน
โดยให้บนั ทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองย้อนหลัง 3 วัน ฝึ กการทาบัญชีตน้ ทุน-กาไรจากการ
ประกอบอาชีพ
เวลา
1 ชม.
สือ่ / อุปกรณ์
PPT, VDO, ใบงานที่ 5.1-5.2
การประเมินผล ประเมินผลจากใบงานที่ 5.1-5.2
ตัวแปรที่ตอ้ งการ ความรอบรู ้
เสริมสร้าง

กิจกรรมที่ 6
วัตถุประสงค์

แนวคิดทีใ่ ช้
วิธกี ารดาเนิน
กิจกรรม

กิจกรรมในขัน้ ที่ 2 ชุดที่ 2 เสริมสร้ำงจริยธรรมนำชีวิตเป็ นสุข
ชื่อกิจกรรม: ,มารูจ้ กั จริยธรรมที่จาเป็ นในชีวติ
1. เพือ่ ให้เกษตรกรรูจ้ กั “จริยธรรมในทางเศรษฐกิจ” ในขัน้ พื้นฐาน ทีจ่ าเป็ นต่อการบริหาร
ทรัพย์ และการดาเนินชีวติ
2. เพือ่ ให้เกษตรกรเกิดความรูต้ ระหนักถึงความสาคัญของการมีจริยธรรม
3. เพือ่ ให้เกษตรกรฝึ กสารวจตนเอง
- การเรียนรูโ้ ดยการสังเกตจากตัวแบบ
- การพัฒนาจริยธรรมด้วยการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
-เริ่มต้นให้เกษตรกรรูจ้ กั “จริยธรรมในทางเศรษฐกิจ” ในขัน้ พื้นฐานทีจ่ าเป็ นต่อการบริหาร
ทรัพย์ โดย VDO (เงินบาป) (VDO ต้นฉบับจาก
เพือ่ นาเสนอตัวอย่างการหาเงินมาด้วยวิธไี ม่ถูกต้อง ไม่ซอ่ื สัตย์สุจริต และการใช้จ่ายเงินที่
ได้มาโดยไม่ถูกต้อง พร้อมให้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องราวใน VDO นัน้ เกษตรกรเชื่อ
ตามหรือไม่ รวมทัง้ ให้ผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์คล้ายๆ ใน VDO บอกเล่าเรื่องราวทีเ่ คยพบประสบ
เพือ่ แลกเปลีย่ นในกลุม่
- VDO เกษตรกรมืออาชีพ (ทีย่ ดึ หลักคุณธรรมและความพอเพียง)
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-บรรยายแนะนา “จริยธรรมทางเศรษฐกิจ” พร้อมยกตัวอย่างจริยธรรมทีพ่ บเห็นได้ใน
ชีวติ ประจาวันและยกตัวอย่างสถานการณ์ให้เกษตรกรร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
-ให้เกษตรกรแลกเปลีย่ นกันโดยเสนอตัวอย่างคนทีร่ ูจ้ กั / คุน้ เคย ทีม่ คี วามรูแ้ ต่ขาดจริยธรรม
(เช่น ใช้ความรูใ้ นการประกอบอาชีพทุจริต) และตัวอย่างคนมีความรูแ้ ละมีจริยธรรม แล้วให้
เกษตรกรร่วมกันหาสรุปว่า การมีคุณธรรมจริยธรรมและไม่มนี นั้ ผลสรุปของบุคคลแตกต่าง
กันอย่างไร
-บรรยายสรุป การมีจริยธรรมทาให้มคี วามสุขในชีวติ ได้อย่างไร
เวลา
1 ชม.
สือ่ / อุปกรณ์
PPT, VDO
การประเมินผล สังเกตการแสดงความคิดเห็นในระหว่างทากิจกรรม และรวบรวมความคิดเห็นมาประเมิน
ตัวแปรที่ตอ้ งการ จริยธรรมทางเศรษฐกิจ
เสริมสร้าง
กิจกรรมที่ 7
ชื่อกิจกรรม: จริยธรรมนาชีวติ
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้เกษตรกรได้รบั รูถ้ งึ การมีจริยธรรมในชีวติ
2. เพือ่ ให้เกษตรกรเรียนรูจ้ ริยธรรมในระดับชาวบ้าน
3. เพือ่ ให้เกษตรกรฝึ กพัฒนาตนให้เป็ นผูด้ าเนินชีวติ อย่างมีจริยธรรม
แนวคิดทีใ่ ช้
- การเรียนรูโ้ ดยการสังเกตจากตัวแบบ
-การพัฒนาจริยธรรมระดับชาวบ้านตามหลักเบญจศีล-เบญจธรรม
วิธกี ารดาเนิน
-เริ่มต้นให้เกษตรกรทาความรูจ้ กั กับจริยธรรมในระดับชาวบ้าน ด้วยการร่วมกันทบทวนศีล 5
กิจกรรม
(บอกเล่าว่าละเมิดกันบ้างหรือไม่) แล้วสรุปร่วมกันว่า “เราต้องรักษา/ไม่ละเมิด”
-แนะนาหลักธรรมที่ตอ้ งมีควบคู่ไปกับศีล 5 คือเบญจธรรม เช่น มีเมตตากรุณาต่อผูอ้ ่นื
ประกอบสัมมาอาชีวะ มีความสัตย์ สารวมในกาม และมีสติความระลึกได้และรูต้ วั อยู่เสมอ
และเสนอ VDO ตัวอย่างของบุคคลทีม่ จี ริยธรรม แต่ละด้าน (อดทน ขยัน ซือ่ สัตย์ รักในงาน)
แล้วให้เกษตรกรยกสถานการณ์ทเ่ี คยปฏิบตั ิหรือยกบุคคลทีร่ ูจ้ กั ทีป่ ฏิบตั อิ ย่างผูม้ หี ลักธรรมนี้
เช่น การเอื้อเฟื้ อ แบ่งปัน การทาอาชีพสุจริต–ไม่สุจริต แล้วสรุปร่วมกันว่า “เราจะพยายามใช้
หลักธรรมนี้ในชีวติ ประจาวัน”
-เสนอ VDO เกี่ยวกับความสาคัญของการมีจริยธรรมกับการทามาหาเลี้ยงตนเองให้มกี นิ มีใช้
แล้วให้เกษตรร่วมกันวิเคราะห์ความสาคัญของ คุณธรรม (จริยธรรม) แต่ละตัว ว่าเกี่ยวข้อง
และจาเป็ นต่อการบริหารทรัพย์อย่างไร
-ให้เกษตรกรแต่ละคนเขียนรูปแบบการดาเนินชีวติ อย่างมีในคุณธรรม (จริยธรรม) ว่าจะ
ดาเนินชีวติ อย่างไร (ใบงานพิเศษ 2) ซึง่ ถือเป็ นการทาพันธะสัญญาร่วมกันว่า ในการดาเนิน
ชีวติ ต่อไปนี้จะเป็ นผูด้ ารงในคุณธรรม (จริยธรรม) และจะถ่ายทอดสู่คนอื่นๆ ต่อไป
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เวลา
สือ่ / อุปกรณ์
การประเมินผล
ตัวแปรที่ตอ้ งการ
เสริมสร้าง

1 ชม.
PPT, VDO
แผนการดาเนินชีวติ อย่างมีจริยธรรม
จริยธรรมทางเศรษฐกิจ

สรุปภำพรวมของกิจกรรม
กิจกรรมที่

วัตถุประสงค์

1. รูต้ นแก้จนได้ เพื่ อ ให้เ กษตรกรทราบปัญ หา
และวิเคราะห์ผลลัพธ์พฤติกรรม
ตนเอง
2. ปัญหามีไว้ให้ 1. เพื่อ ให้เ กษตรกรอยากที่จ ะ
เราแก้ไข
แก้ไขปัญหาของตนเอง
3. มาเป็ น
2. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู ใ้ น
เกษตรกรผูร้ อบรู ้ ปัญ หาที่ เ กิ ด กับ อาชี พ เกษตร
เพื่อ ให้รูเ้ ท่าทันและการปรับตัว
เพือ่ ให้หลุดพ้นจากปัญหาได้
3. เพื่ อ ให้เ กษตรกรเรี ย นรู ้
หลักการและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
ทรัพ ย์ต ามแนวพุท ธ จากหลัก
และวิ ธี ก ารที่ ต ัว แบบใช้แ ล้ว
เกิดผลสาเร็จ
4 . ใ ห้เ ก ษ ต ร ก ร รู ้ จ ั ก แ บ บ
แผนการดาเนินชีวติ ที่มคี วามสุข
บนความพอดี
4. รูห้ ลักการผ่าน เพื่อให้เกษตรกรเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
หลักธรรม
หลักการบริหารทรัพ ย์ตามแนว
พุทธ

แนวคิดทีใ่ ช้

ตัวแปรทีต่ อ้ งการปรับ

-การปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมทาง ความตระหนักรู ้
ปัญญา (โดยวิธีการให้ขอ้ มูล การ
สอน การวิเคราะห์หาเหตุผล)
-แนวคิดเกี่ยวกับการใช้สุภาษิตคา ความตระหนักรู ้
คมเพือ่ สร้างแรงจูงใจ
การพัฒนาความรู ด้ ว้ ยการเปลี่ยน ความรอบรู ้
กระบวนการทางปัญญา จากการ
เรียนรูจ้ ากตัวแบบ

-การบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
ความรอบรู ้
- การพัฒ นาความรู ้ ด้ว ยการ
เปลี่ยนกระบวนการทางปัญญาโดย
การให้ความรูใ้ นหลักการและวิธีการ
บริหารทรัพย์ ด้วยการให้ขอ้ มูลและ
การจูงใจด้วยคาพูด
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5. ฝึ กทักษะ
ทางการเงิน

6. มารูจ้ กั
จริยธรรมที่
จาเป็ นในชีวติ

7. จริยธรรมนา
ชีวติ

1. เพื่อให้เกษตรกรมีความรูค้ วาม
เข้าใจและมีทกั ษะทางการเงิน
2. เพื่อ ให้เ กษตรกรรู ว้ ิธีการและ
ทดลองการคิดคานวณที่เกี่ยวกับ
การเงินทีจ่ าเป็ นในชีวติ ประจาวัน
3 . ใ ห้ เ ก ษ ต ร ก ร ไ ด้ เ ห็ น
คว ามส า คั ญ และ ฝึ กปฏิ บ ั ติ
เกี่ ย วกับ การจัด ท าบัญ ชี ทั้ง
รายรับ รายจ่ า ย และการบัญ ชี
พื้นฐานสาหรับอาชีพเกษตร
1 . เ พื่ อ ใ ห้ เ ก ษ ต ร ก ร รู ้ จ ั ก
“จริยธรรมทางเศรษฐกิจ” ในขัน้
พื้น ฐาน ที่จ าเป็ น ต่ อ การบริ ห าร
ทรัพย์ และการดาเนินชีวติ
2. เพื่อ ให้เกษตรกรเกิดความรู ้
ตระหนักถึงความสาคัญของการ
มีจริยธรรม
3. เพื่อให้เกษตรกรฝึ กสารวจ
ตนเอง
1. เพือ่ ให้เกษตรกรได้รบั รูถ้ งึ การ
มีจริยธรรมในชีวติ
2. เพื่อ ให้เ กษตรกรเรีย นรู ้
จริยธรรมในระดับชาวบ้าน
3. เพือ่ ให้เกษตรกรฝึ กพัฒนาตน
ให้เ ป็ นผู ้ด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี
จริยธรรม

-แนวคิ ด ทัก ษะทางการเงิ น ของ ความรอบรู ้
OECD
-การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ในชีวติ ประจาวัน
-การพัฒนาความรูด้ ว้ ยการเปลี่ยน
กระบวนการทางปัญญา โดยการให้
ความรูแ้ ละทักษะด้วยการฝึ กปฏิบตั ิ

- การเรียนรูโ้ ดยการสังเกตจากตัว จริยธรรมทาง
แบบ
เศรษฐกิจ

- การเรียนรูโ้ ดยการสังเกตจากตัว จริยธรรมทาง
แบบ
เศรษฐกิจ
-การพัฒนาจริยธรรมระดับชาวบ้าน
ตามหลักเบญจศีล-เบญจธรรม

กิจกรรมสาหรับกลุ่มควบคุม กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจะต้องทาแบบวัดพฤติกรรม 2 ครัง้ คือ
ครัง้ แรกวัดก่อนที่กลุ่มทดลองจะเริ่มทากิจกรรมแรก และครัง้ หลังอีกหลังจากที่กลุ่มทดลองทากิจกรรมครบทุก
กิจกรรมแล้ว แต่เนื่องจากเกษตรกรที่ถูกเลือกให้เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันและ
มีความใกล้ชดิ กัน ดังนัน้ เพือ่ ไม่ให้เกิดความสงสัยในระหว่างทีก่ ลุม่ ทดลองเข้าร่วมกิจกรรมของโปรแกรม ผูว้ จิ ยั จึง
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จาลองกิจกรรมให้กบั กลุ่มควบคุม ไปพร้อมๆ กันด้วย โดยกิจกรรมที่จดั ให้กบั กลุ่มควบคุมนัน้ เป็ นกิจกรรมการ
เรียนรู ก้ ารรักษาสิ่ง แวดล้อ มในชุมชนในลักษณะการเรียนรู ด้ ว้ ยตนเอง โดยผู ว้ ิจ ยั ได้ใช้เอกสารที่ได้รบั ความ
อนุ เคราะห์จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ภาพประกอบ 12) ซึ่งเกษตรกรกลุ่มควบคุมจะได้รบั เอกสาร
ดังกล่าว โดยผูป้ ระสานงานนาไปให้ตามที่พกั อาศัย พร้อมกับการเก็บข้อมูลเพื่อวัดพฤติกรรมครัง้ ที่ 1 แล้วแนะนา
ให้ศึกษาจากเอกสารเพือ่ นามาใช้ในชีวติ ประจาวัน และถ่ายทอดแก่คนในชุมชน

ภาพประกอบ 12 เอกสารสาหรับการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของเกษตรกรตัวอย่างกลุม่ ควบคุม
2.4.2 กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดสาหรับการวิจยั ในระยะที่ 2 ดาเนินการเช่นเดียวกับการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจยั ระยะที่ 1 ส่วนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสาหรับใช้ในการทดลองหรือ
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร
นัน้
ดาเนินการภายหลังจากทีส่ ร้างเครื่องมือสาหรับใช้ในการทดลองเสร็จแล้ว นาไปให้ผูท้ รงคุณวุฒิ ตรวจสอบความถูก
ต้องในเนื้อหา และรูปแบบสือ่ พร้อมทัง้ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงให้สมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น แล้วนาไป
ทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี ุณลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั แล้วประเมินผลจนแน่ใจได้ว่า
สามารถใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้
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2.5 กำรดำเนิ นกำรทดลอง
การดาเนินการทดอง ดาเนินการเป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
2.5.1 ขัน้ เตรียมกำร
การเตรียมการทดลอง ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
1) กาหนดกลุม่ ประชากรเป้ าหมาย คือ เกษตรกรทีม่ คี วามบกพร่องในพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ระยะที่ 1 และต้องเป็ นเกษตรกรผูส้ มัครใจเข้าร่วมโครงการทดลองปรับ
พฤติกรรม
2) เลือกเลือกตัวอย่างเกษตรกรอย่างสุ่ม จากประชากรเป้ าหมายที่กาหนด โดยการสุ่มเข้ากลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม
3) จัดทาโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์สาหรับเกษตร ที่
ประกอบด้วยชุดกิจกรรมตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ พร้อมทัง้ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบวัด เพื่อใช้เป็ น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลสาหรับการทดลอง รวมทัง้ แบบประเมินผลโครงการ
4) เชิญเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ พร้อมทัง้ ชี้แจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการ
เข้าร่วมโครงการ วันเวลา และสถานที่
2.5.2 ขัน้ ทดลอง
ในขัน้ การทดลอง ดาเนินการดังนี้
1) วัดตัวแปรก่อนการทดลอง โดยกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทดลอง และกลุ่มควบคุม
คนจะถูกจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ และวัดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธด้วยแบบวัด
2) ดาเนิ นการทดลอง เป็ นการทดลองใช้โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์สาหรับเกษตร ด้วยการจัดชุดกิจกรรมให้ครบถ้วนตามโปรแกรมให้กบั กลุม่ ทดลอง
3) วัดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ทัง้ 2 กลุม่ คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
อีกครัง้ เพือ่ นาข้อมูลไปทดสอบสมมติฐานการวิจยั
2.5.3 ขัน้ ติดตำมประเมินผลกำรทดลอง
ภายหลังหลังเสร็จสิ้นการทดลองใช้โปรแกรม ผูว้ จิ ยั ได้ตดิ ตามผลของโปรแกรมโดยการ วัด
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายในรอบสัปดาห์ภายหลังรับโปรแกรม เพือ่ เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายก่อนรับ
โปรแกรม และติดตามรวบรวมแผนการดาเนินชีวติ ทางเศรษฐกิจตามรูปแบบการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของ
เกษตรกรกลุม่ ทดลอง เพือ่ นามาประเมินความสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
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2.6 กำรจัดกระทำและกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
การวิจยั ในระยะนี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การใช้
แบบสอบถาม ใบงาน และการวัดพฤติกรรม ซึง่ ในการประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล จึงกาหนดใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ ในการสรุปผลจากการประเมินแต่ละกิจกรรม และ
ประเมินผลโปรแกรม มีสถิตวิ เิ คราะห์ทน่ี าใช้ เช่น สถิตเิ ชิงพรรณนาสาหรับการบรรยายข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง ประมวลความเห็นจากคาถามปลายเปิ ด ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
พิสยั สถิติทใ่ี ช้ในการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น
สาหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 2 นี้ ทีต่ อ้ งการทดสอบว่าโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่
เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร มีผลทาให้พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของ
เกษตรกรกลุม่ ทดลองสอดคล้องตามแนวพุทธมากขึ้นหรือไม่นนั้ ผูว้ จิ ยั เลือกใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
(Analysis of Covariance : ANCOVA) ถึงแม้ว่าการวิจยั นี้จะกาหนดรูปแบบการทดลองทีข่ จัดตัวแปรแทรก
ซ้อนด้วยการสุ่มเข้ากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม แต่เนื่องจากจานวนตัวอย่างของการวิจยั นี้ในแต่ละกลุ่มมีจานวน
น้อย (น้อยกว่า 30) คือ กลุม่ ทดลองมี 27 คน และกลุม่ ควบคุมมี 23 คน และมีความแตกต่างกันในคะแนนพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธวัดก่อน (Pretest) ในทัง้ สองกลุม่ ซึง่ เป็ นปัจจัยแทรกซ้อนได้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึง
เลือกการแก้ไขปัญหาด้วยการวิธีการทางสถิติ
คือ
การเลือกสถิตทิ ดสอบที่ลดความแปรปรวนของความ
คลาดเคลือ่ นหรือความแตกต่างของคะแนนภายในกลุม่ ด้วยการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนทีค่ าดว่าจะมีอทิ ธิพลต่อ
ตัวแปรตาม นอกจากตัวแปรต้นหรือตัวแปรจัดกระทาซึง่ ก็คือโปรแกรมปรับพฤติกรรฯ ซึง่ ตัวแปรแทรกซ้อนในทีน่ ้ ี
คือคะแนนวัดก่อน (Pretest) นัน่ เอง เพือ่ ให้การประเมินผลโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร ยืนยันได้ว่าผลลัพธ์ของตัวแปรตามนัน้ มาจากผลของตัวแปร
อิสระหรือผลของโปรแกรมฯ จริงๆ
2.7 สรุปขัน้ ตอนกำรวิจยั ระยะที่ 2
นาข้อค้นพบและข้อเสนอจากการวิจยั ที่ 1 มาวิเคราะห์ในเชิง
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ การวิเคราะห์
ลึก เพือ่ กาหนดปัญหาหรือความบกพร่องของพฤติกรรม แล้ว
ปัญหา สาเหตุปญั หา
 ตรวจสอบกับกลุม่ ตัวอย่าง ว่าปัญหาทีว่ เิ คราะห์นนั้ สอดคล้อง
ของกลุม่ ประชากร
กับทีก่ ลุม่ ตัวอย่างประสบอยู่จริง เพือ่ ให้เกิดความเชื่อมันว่
่ า
เป้ าหมาย
โปรแกรมทีจ่ ะนาไปเพือ่ พัฒนาพฤติกรรมนัน้ สอดคล้องกับ
ปัญหาอย่างแท้จริง
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ขัน้ ที่ 2 ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้อง และ
กาหนดกรอบกิจกรรม
ของโปรแกรม

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพฤติ
 กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ เช่น แนวคิดการพัฒนา
บุคคลตามแนวพุทธ แนวคิดการปรับพฤติกรรม แนวคิดกร
เรียนรูป้ ญั ญาสังคม และแนวคิดการปรับพฤติกรรมทาง
ปัญญา เป็ นต้น

- จัดทีมผูป้ ระสานงานในพื้นที่ พร้อมอบรมแผนการดาเนิน
โครงการ
ขัน้ ที่ 3 ประสานเกลุ่ม
- ประสานกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูม้ คี วามบกพร่องของ
ประชากร เพือ่ หาผูท้ ่ี

พฤติกรรม (จากผลการวิจยั ระยะที่ 1) และมีคุณสมบัติ
สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ตามทีผ่ ูว้ จิ ยั กาหนดเพิม่ เติมเพือ่ เป็ นการกาจัดตัวแปรแทรก
ซ้อน เพือ่ ขอความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
- เลือกตัวอย่าง

ขัน้ ที่ 4 สร้างโปรแกรม

ขัน้ ที่ 5 ดาเนินการ
ทดลอง

ขัน้ ที่ 6 วิเคราะห์ผล
โปรแกรม

สร้างกิจกรรมตามกรอบการสร้างกิจกรรมของโปรแกรมปรับ
 พฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตาม
แนวพุทธสาหรับเกษตรกร ตรวจสอบคุณภาพ และทดลอง
ใช้
- สุ่มเลือกตัวอย่างเข้ากลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม
- วัดพฤติกรรมก่อนรับโปรแกรม
- แจ้งกิจกรรมของกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม
 - แนะนาการปฏิบตั ใิ นระหว่างเข้ารับโปรแกรมสาหรับกลุม่
ทดลอง
- จัดกิจกรรมของโปรแกรมให้กบั กลุม่ ทดลอง
- ประเมินโครงการ และติดตาม
วิเคราะห์ผลการใช้โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้าง
 พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร
และวิเคราะห์เพือ่ ประเมินโครงการ

3. สรุปควำมเชื่อมโยงของกำรวิจยั ระยะที่ 1 และกำรวิจยั ระยะที่ 2
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของตัวแปร ที่กาหนดให้มี 2 ระยะ โดยการวิจยั
ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั วิจยั เชิงสหสัมพันธ์ ทีศ่ ึกษาสภาพการณ์ตามภาวะทีเ่ ป็ นอยู่ เพื่ออธิบายลักษณะความสัมพันธ์
และทานายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยไม่มกี ารจัดกระทาหรือควบคุมตัวแปร และใช้สถิติในการอธิบายความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ระหว่างตัวแปร โดยมีการเก็บข้อมูลเพียงครัง้ เดียวหรือลักษณะการวิจบั แบบภาคตัดขวาง
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(Cross Sectional) ซึ่งการวิจยั ระยะที่ 1 เริ่มด้วยการการทาความเข้าใจเพื่ออธิบายพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
ของเกษตรกรตามบริบทที่เป็ นอยู่จริง และค้นหาสาเหตุปจั จัยของพฤติกรรมด้วยการสร้างรู ปแบบจาลองและ
ตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธกับข้อมูลจริงที่สารวจจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผลการวิจยั ในระยะที่ 1 นี้ ทาให้
ทราบลักษณะของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของกลุม่ ตัวอย่าง และสามารถระบุสาเหตุและทราบขนาดอิทธิพลของ
ตัวแปรสาเหตุต่างๆ ที่มผี ลต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของเกษตรกร ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวมีความสาคัญที่จะ
นาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างกิจกรรมของโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตาม
แนวพุทธสาหรับการวิจยั ในระยะที่ 2 ที่เป็ นการนาองค์ความรูด้ งั กล่าวที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็ นระบบไปสู่การ
ปฏิบตั ิเพื่อแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ผลการวิจยั ระยะที่ 1 ยังเป็ นตัวกาหนดกลุ่มเป้ าหมายสาหรับการวิจยั ระยะที่ 2
นัน้ คือ การระบุได้ว่าใครเป็ นผูม้ คี วามบกพร่องในการบริหารทรัพย์ ที่อยู่ในขอบข่ายต้องเข้าสู่กระบวนการปรับ
พฤติกรรม ซึง่ กลุม่ นี้จะนามาเลือกเป็ นตัวอย่างสาหรับการวิจยั ในระยะที่ 2 ต่อไป
การวิจยั ในระยะที่ 2 มุง่ ศึกษาเฉพาะตัวแปรทีส่ นใจ คือ ตัวแปรสาเหตุว่าจะก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อตัว
แปรตัวแปรตาม ซึง่ เป็ นการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลทีไ่ ด้คาตอบที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น ด้วยการควบคุมความ
แปรปรวนทีเ่ กิดจากตัวแปรอื่นๆ
ในรูปแบบของการวิจยั เชิงทดลองเพือ่ ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมปรับ
พฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร ที่เป็ นการยืนยันความสัมพันธ์
ของตัวแปรสาเหตุจากการวิจยั ระยะที่ 1 ทีผ่ ูว้ จิ ยั เลือกมาจากตัวแปรสาเหตุทม่ี อี ิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญได้ชดั เจน
มากขึ้น โดยการควบคุมตัวแปรอื่นๆ
และเป็ นการชี้ให้เห็นว่าตัวแปรผลหรือตัวแปรตาม ซึง่ ก็คือพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธนัน้ เกิดภายหลังหรือเกิดขึ้นด้วยอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุหรือตัวแปรต้น ซึง่ ก็
คือตัวแปรสาเหตุจากการวิจยั ระยะที่ 1 ที่ผูว้ จิ ยั เลือกนามาสร้างเป็ นกิจกรรมของโปรแกรมนัน่ เอง
การวิจยั ในระยะที่ 2
เริ่มจากการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายซึง่ ก็คือกลุม่ ประเภทบุคคลทีม่ ปี ญั หาพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์มากทีส่ ุด
และมีความสมัครใจทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ แล้วจึงเลือกเป็ นตัวอย่างโดยการสุ่มเข้าเป็ นกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม
สาหรับการสร้างเครื่องมือในการวิจยั ระยะที่ 2 รูปแบบกิจกรรมของโปรแกรมปรับพฤติกรรมตามลักษณะตัวแปร
สาเหตุทผ่ี ูว้ จิ ยั เลือก แล้วนาไปทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็ นกลุม่ ทดลอง การวิจยั ระยะที่ 2 นี้ ดาเนินการภายใต้
โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธให้กบั เกษตรกร
โดยตัง้ เป้ าหมายไว้ว่าภายหลังที่
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจะเป็ นผูม้ พี ฤติกรรมการบริหารทรัพย์สอดคล้องตามแนวพุทธ ซึง่ ความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงของการวิจยั ระยะที่ 1 และการวิจยั ระยะที่ 2 มีดงั นี้ (ภาพประกอบ 13)
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ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ปัจจัยภำยนอกบุคคล
(สภาพแวดล ้อมทาง
สังคม)

พฤติกรรมกำรบริหำร
ทรัพย์ตำมแนวพุทธ

ปัจจัยภำยในบุคคล

การวิจยั ระยะที่ 1 การวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ (แบบภาคตัดขวาง)

ตัวแปรปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล

เกษตรกร
ทีม่ ปี ญั หาพฤติกรรม
การบริหารทรัพย์

ผลการวิจยั ระยะที่ 1

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อ
เสริมสร้ำงพฤติกรรมกำรบริหำร
ทรัพย์ตำมแนวพุทธ

พฤติกรรมกำรบริหำรทรัพย์
ตำมแนวพุทธ
(ควำมตัง้ ใจที่จะกระทำ)

การวิจยั ระยะที่ 2 การวิจยั เชิงทดลอง

ภาพประกอบ 13 ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของการวิจยั ระยะที่ 1 และการวิจยั ระยะที่ 2

4. กำรพิทกั ษ์สทิ ธิและจรรยำบรรณในกำรวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการเก็บข้อมูลจากเกษตรกร ทัง้ ข้อมูลส่วนบุคคล และการทดลองในมนุ ษย์ ดังนัน้ เพือ่ เป็ น
การพิทกั ษ์สทิ ธิ์ของผูร้ ่วมวิจยั ตามจรรยาบรรณในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการขออนุ มตั โิ ครงการวิจยั นี้ต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมสาหรับพิจารณาโครงการวิจยั ที่ทาในมนุ ษย์ โดยงานวิจยั นี้ได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมใน
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การวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ในมนุษย์ ของคณะกรรมการจริยธรรมสาหรับพิจารณาโครงการวิจยั ที่ทาในมนุ ษย์
ตามหนังสือรับรองเลขที่ SWUEC/E-150/2560 ’ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดยผูว้ จิ ยั ได้มกี ารอธิบายให้
เกษตรกรกลุม่ ตัวอย่างทุกคนรับทราบและยินยอมเข้าร่วมการวิจยั สาหรับประเด็นทีเ่ กี่ยวกับการรักษาสิทธิ์ของผู ้
ร่วมวิจยั ประกอบด้วย
1. การวิจยั นี้จะเริ่มดาเนินการได้กต็ ่อเมือ่ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมสาหรับพิจารณา
โครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจยั นี้จะได้รบั การอธิบายจากผูว้ จิ ยั เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ประสิทธิภาพความปลอดภัย และประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการวิจยั
3. เกษตรกรกลุม่ ตัวอย่าง มีสทิ ธิ์บอกเลิกการเข้าร่วมวิจยั ได้ในระหว่างการวิจยั โดยไม่มผี ลกระทบใดๆ
ต่อตัวเกษตรกร
4. ข้อ มูลส่ว นบุค คลของเกษตรกรทัง้ หมดจะเก็บ เป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเฉพาะข้อมูลที่ผ่ า น
กระบวนการทางสถิตแิ ล้ว เพือ่ สรุปผลการวิจยั เท่านัน้

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธและผลของ
โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร ดาเนินการวิจยั
เป็ น 2 ระยะ โดยการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการทาความเข้าใจเพื่ออธิบายพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของเกษตรกร
และค้นหาสาเหตุปจั จัยของพฤติกรรมด้วยการสร้างและตรวจสอบรูปแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธกับข้อมูลจริงทีส่ ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง
เพือ่
ทราบลักษณะของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของกลุม่ ตัวอย่าง และระบุเหตุปจั จัยของการเกิดพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ซึง่ ข้อค้นพบนี้นาสู่การวิจยั ในระยะที่ 2 โดยการนาตัวแปรสาเหตุสาคัญทีท่ า
ให้เกิดเกิดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธมาเป็ นตัวแปรเป้ าหมายในการปรับเปลีย่ น
เพือ่ ทาให้พฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์เปลีย่ น ซึง่ นับว่าเป็ นการนาองค์ความรูท้ ่ผี ่านการตรวจสอบอย่างเป็ นระบบไปสู่ทดลองใช้เพือ่
แก้ไขปัญหา โดยการวิจยั ในระยะที่ 2
เป็ นการทดลองใช้โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร โดยโปรแกรมนี้สร้างขึ้นเพือ่ ปรับพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
ของเกษตรกรโดยมุง่ ปรับเปลีย่ นทีต่ วั แปรสาเหตุสาคัญๆ ทีค่ น้ พบจากการวิจยั ระยะที่ 1 โดยตัง้ เป้ าหมายไว้ว่า
ภายหลังทีเ่ กษตรกรเข้าร่วมโครงการทดลองแล้วจะเป็ นผูม้ พี ฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธได้มากยิง่ ขึ้น
ซึง่ ผลการวิจยั มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการวิจยั ระยะที่ 1
การวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการนาเอาแนวคิดตามหลักพุทธศาสนาทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินชีวติ ในทางเศรษฐกิจที่
เกี่ยวกับทรัพย์ของบุคคลมากาหนดเป็ นรูปแบบพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ทพ่ี งึ ปรารถนา ทีผ่ ูว้ จิ ยั เรียกว่า พฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ และอธิบายการเกิดพฤติกรรมนี้ตามแนวคิดการเกิดพฤติกรรมจากสาเหตุ
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึง่ เป็ นแนวทางของนักพฤติกรรมศาสตร์ และกาหนดตัวแปรสาเหตุตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชการที่ 9 จนเกิด
เป็ นองค์ความรูใ้ หม่ คือ รูปแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ซึง่
สามารถใช้อธิบายการเกิดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร โดยผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบ
การวิจยั เชิงสารวจตัดขวาง (Cross-Sectional Survey Research) เพือ่ เป็ นกรอบสาหรับการรวบรวมข้อมูลจาก
เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ จานวน 450 ราย ซึง่ ถูกสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุม่ ชนิดขัน้ ตอนเดียว (One-stage
Cluster Sampling) โดยสุ่มเลือกหมูบ่ า้ นตัวอย่าง และเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่เป็ นผูห้ ารายได้หลักของแต่ละ
ครัวเรือนเกษตรจากทุกครัวเรือนในหมู่บา้ นทีส่ ุ่มมา โดยภายหลังการเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้ประมวลผลข้อมูลของการ
วิจยั ระยะที่ 1 ตามวัตถุประสงค์การวิจยั และเพือ่ ตอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
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ปริมาณซึง่ สถิตวิ เิ คราะห์ทใ่ี ช้ ได้แก่ สถิตพิ รรณนา (Descriptive Statistics) เพือ่ อธิบายภาพรวมของชุดข้อมูล
(Data description) ทีป่ ระกอบไปด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) พิสยั (Range) และค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) และสถิติ
อ้างอิง (Statistical Inference) ทีใ่ ช้สาหรับการทดสอบสมมติฐาน (Significance Test) ได้แก่ การวิเคราะห์
แบบจาลองโครงสร้างเชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง (Structural Equation Models for Latent Variable) เพือ่
ตรวจสอบความสอดคล้องกันของรูปแบบจาลองตามทฤษฎีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Testing) โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแบบจาลองโครงสร้างเชิงเส้น (Structure Equation Model : SEM) ด้วย
โปรแกรม LISREL Versions 8.72 รวมทัง้ การวิเคราะห์ค่าสถิตเิ พือ่ ตรวจสอบข้อมูลตามข้อตกลงเบื้องต้น
(Assumption testing) ของสถิติทดสอบทีใ่ ช้ดว้ ย
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ อธิบายลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถิตพิ ้ นื ฐานของตัวแปรสังเกต
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบจาลองสมการโครงสร้าง
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ นาผลไปใช้ในการวิจยั ระยะที่ 2
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
การอธิบายลักษณะเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั นี้จะมุง่ เน้นอธิบายเฉพาะคุณลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา ซึง่ ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ลักษณะทางเศรษฐกิจ และ
สถานการณ์ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของเกษตรกรกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา และจานวนสมาชิกในครัวเรือน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมมาจากเกษตรกรกลุม่
ตัวอย่างในจังหวัดศรีสะเกษ จานวน 450 คน พบว่า เป็ นเพศหญิงมากกว่าชาย โดยมีเพศหญิง 264 คน (ร้อยละ
58.7) และเพศชาย 186 คน (ร้อยละ 41.3) มีอายุระหว่าง 25 – 65 ปี อายุเฉลีย่ 47.2 ปี ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง
50 - 59 ปี จานวน 134 (ร้อยละ 29.8) รองลงมา คือ 40 – 49 ปี จานวน 94 (ร้อยละ 20.9) และมากกว่า 60 ปี
จานวน 93 (ร้อยละ 20.7) หากพิจาณาที่สถานภาพสมรส พบว่า เกษตรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สมรสและอยู่
ด้วยกัน 323 คน (ร้อยละ 71.8) และผูท้ ่โี สด มี 87 คน (ร้อยละ 19.3) ในขณะทีเ่ ป็ นหม้าย มีจานวน 26 คน (ร้อย
ละ 5.8) และสมรสแต่แยกกันอยู่/ หย่าร้าง มี 14 คน (ร้อยละ 3.1)
เกษตรกลุม่ ตัวอย่างเกินครึ่งจบการศึกษาระดับประถมศึกษา คือ 267 คน (ร้อยละ 59.3)
รองลงมาคือผูท้ จ่ี บมัธยมศึกษา มี 97 คน (ร้อยละ 21.6) ปริญญาตรีและสูงกว่า มี 45 คน (ร้อยละ 10.0) อาชีวะ
ศึกษา มี จานวน 36 คน (ร้อยละ 8.0) ส่วนผูท้ ไ่ี ม่ได้เรียน มี 5 คน (ร้อยละ 1.1) สาหรับขนาดครัวเรือนของ
เกษตรกรกลุม่ ตัวอย่างทีก่ าหนดจากจานวนสมาชิกในครัวเรือน พบว่า มีขนาดครัวเรือน 3 - 4 คน มากทีส่ ุด คือ
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178 คน (ร้อยละ 39.6) รองลงมา คือ 5-6 คน มีจานวน 163 คน (ร้อยละ 36.2) โดยรายละเอียดของลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง แสดงไว้ในตาราง 3
ตาราง 3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ ตัวอย่าง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี
60 ปี ข้นึ ไป
อายุเฉลีย่ 47.2 ปี อายุตา่ สุด 25 ปี อายุสูงสูด 65 ปี
3. สถานภาพสมรส
โสด
สมรสและอยู่ดว้ ยกัน
สมรสแต่แยกกันอยู่ / หย่าร้าง
หม้าย (คู่สมรสเสียชีวติ )
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
ไม่เคยเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
ปริญญาตีและสูงกว่า
5. จานวนสมาชิกในครัวเรือน
1-2 คน
3-4 คน
5-6 คน
7 คนขึ้นไป

จานวน
450
186
264
450
59
70
94
134
93

ร้อยละ
100.0
41.3
58.7
100.0
13.1
15.6
20.9
29.8
20.7

450
87
323
14
26
450
5
267
97
36
45
450
59
178
163
50

100.0
19.3
71.8
3.1
5.8
100.0
1.1
59.3
21.6
8.0
10.0
100.0
13.1
39.6
36.2
11.1
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1.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ กี่ยวข้องกับการวิจยั นี้ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับจะมุง่ เน้น
อธิบายเฉพาะคุณลักษณะทีเ่ กี่ยวข้องกับประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา ซึง่ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการทางานเกษตรและงาน
อื่น และข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น รายได้ รายจ่าย หนี้สนิ และการออม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 การทาเกษตรและงานอืน่
เกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นผูป้ ลูกพืช โดยปลูกพืชอย่างเดียวมีมากที่สุด คือ 359
คน (ร้อยละ 79.8) ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ มี 66 คน (ร้อยละ 14.7) โดยมีเนื้อที่ทาการเกษตรเฉลีย่ 9.3 ไร่ ซึง่ ผูท้ ม่ี ี
เนื้อที่ตา่ สุด คือ 1 ไร่ สูงสุด 40 ไร่ เกษตรกรตัวอย่างเกินครึ่งมีเนื้อทีน่ อ้ ยกว่า 10 ไร่ มี 189 คน (ร้อยละ 58.7)
ส่วนผูท้ ม่ี เี นื้อที่ 10 – 19 ไร่ มี 100 คน (ร้อยละ 31.1) และส่วนใหญ่ถอื ครองทีด่ นิ โดยการเป็ นเจ้าของ มี 337 คน
(ร้อยละ 70.4) และอีก 133 คน (ร้อยละ 29.6) ถือครองที่ดนิ โดยการเช่า ส่วนใหญ่ทาทัง้ งานเกษตรและทางานอื่น
ด้วย โดยเป็ นผูท้ างานเกษตรและทางานรับจ้างทัว่ ไป มี 205 คน (ร้อยละ 45.6) ทางานเกษตรและค้าขาย มี 41 คน
(ร้อยละ 9.1) ส่วนผูท้ ท่ี างานเกษตรอย่างเดียว (โดยไม่ได้ทางานอื่น) มี 153 คน (ร้อยละ 34.0) (ตาราง 4)
ตาราง 4 การทาการเกษตรและการทางานอื่นของกลุม่ ตัวอย่าง
การทาการเกษตรและงานอื่น
จานวน
1. ลักษณะการทาการเกษตร
450
ปลูกพืชอย่างเดียว
359
เลี้ยงสัตว์อย่างเดียว
21
เลี้ยงสัตว์นา้ อย่างเดียว
1
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
66
ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์นา้
1
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และเลี้ยงสัตว์นา้
2
2. เนื้อทีท่ าการเกษตร (เฉพาะผูท้ ร่ี ายงาน)
322
น้อยกว่า 10 ไร่
189
10 - 19 ไร่
100
20 - 29 ไร่
22
30 ไร่ข้นึ ไป
11
เนื้อทีเ่ ฉลีย่ ต่อครัวเรือน 9.3 ไร่ เนื้อทีต่ า่ สุด 1 ไร่ เนื้อทีส่ ูงสุด 40 ไร่
3. การถือครองทีด่ นิ
เจ้าของ
337
ไม่ใช่เจ้าของ (เช่า)
133

ร้อยละ
100.0
79.8
4.7
0.2
14.7
0.2
0.4
100
58.7
31.1
6.8
3.4
100.0
70.4
29.6
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ตาราง 4 (ต่อ)
การทาการเกษตรและงานอื่น

จานวน

ร้อยละ

450
153
205
41
51

100.0
34.0
45.6
9.1
11.3

4. การทางานอื่น (นอกจากงานเกษตร)
ไม่ทา
ทางานรับจ้างทัว่ ไป
ค้าขาย
อื่นๆ

1.2.2 รายได้ รายจ่าย หนี้ สิน และการออมเงิน
เกษตรกรกลุม่ ตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนเฉลีย่ 5,378 บาท โดยมีรายได้อยู่ระหว่าง
2,501 – 5,000 บาท มากทีส่ ุดคือ 205 คน (ร้อยละ 51.1) และมีรายจ่ายต่อเดือนเฉลีย่ 4,554 บาท โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีรายจ่ายต่อเดือนอยู่ระหว่าง 2,501 – 5,000 บาท มากทีส่ ุด คือ 177 คน (ร้อยละ 41.8) การมีหนี้สนิ ของ
เกษตรกรกลุม่ ตัวอย่างนัน้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ 319 คน (ร้อยละ 70.9) เป็ นผูม้ หี นี้สนิ ส่วนผูท้ ไ่ี ม่มี
หนี้สนิ มีเพียง 131 คน (ร้อยละ 29.1) ส่วนการออมนัน้ พบว่า เกษตรกกลุม่ ตัวอย่างเป็ นผูท้ ่ไี ม่มกี ารออมเงิน มี
253 คน (ร้อยละ 56.2) ส่วนผูท้ ่มี กี ารออมเงิน มี 197 คน (ร้อยละ 43.8) (ตาราง 5)
ตาราง 5 รายได้ รายจ่าย หนี้สนิ และการออมเงินของกลุ่มตัวอย่าง
รายได้ รายจ่าย หนี้สนิ และการออมเงิน
1. รายได้ต่อเดือน (บาท) (เฉพาะผูท้ ร่ี ายงาน)
ไม่เกิน 2,500
2,501 – 5,000
5,001 – 10,000
มากกว่า 10,000
รายได้ต่อเดือนเฉลีย่ 5,378 บาท
2. รายจ่ายต่อเดือน (บาท) (เฉพาะผูท้ ร่ี ายงาน)
ไม่เกิน 2,500
2,501 – 5,000
5,001 – 10,000
มากกว่า 10,000
รายจ่ายต่อเดือนเฉลีย่ 4,540 บาท

จานวน

ร้อยละ

401
63
205
101
32

100.0
15.7
51.1
25.2
8.0

423
138
177
82
26

100.0
32.6
41.8
19.4
6.1
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ตาราง 5 (ต่อ)
รายได้ รายจ่าย หนี้สนิ และการออมเงิน
3. การมีหนี้สนิ
ไม่มหี นี้
มีหนี้
4. การมีเงินออม
ไม่มี
มี

จานวน

ร้อยละ

131
319

29.1
70.9

253
197

56.2
43.8

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถิตพิ ้ นื ฐานของตัวแปรสังเกต
เนื่องจากการวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาวิจยั กลุม่ ตัวอย่างเพือ่ อ้างอิงผลทีพ่ บจากตัวอย่างไปยังประชากร
ด้วยการทดสอบสถิตอิ า้ งอิงแบบมีพารามิเตอร์ (Parametric Inferential Statistics) เพือ่ ให้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลสถิตติ ่างๆ ทีไ่ ด้จากการทดสอบรูปแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
ก่อนเริ่มดาเนินการทดสอบผูว้ จิ ยั ได้ทาการ
ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น (Basic Assumption) โดยการตรวจสอบเพือ่ ยืนยันการแจกแจงของข้อมูลว่ามีการ
กระจายแบบปกติ (Normal Distribution) ซึง่ เป็ นกาหนดเบื้องต้นที่สาคัญสาหรับสถิตพิ ารามิเตอร์ท่ปี ระชากรต้อง
มีการแจกแจงแบบปกติ นอกจากนี้ยงั ได้ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นสาหรับการใช้สถิติทดสอบของการวิเคราะห์
การสมการโครงสร้างเชิงเส้นด้วยการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ทีต่ อ้ งไม่มคี วามสัมพันธ์กนั สูงมากเกินไปจน
เกิดภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
ว่าข้อมูลมีความเหมาะสาหรับการวิเคราะห์
สมการโครงสร้างเชิงเส้น ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลทีไ่ ด้จากประมวลผลข้อมูลสถิตพิ ้นื ฐาน
ของตัวแปรสังเกต ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) ความเบ้
(Skewness : Sk) ความโด่ง (Kurtosis : Ku) และค่า P-Vale ของสถิตกิ ารทดสอบไคสแคว์ (Ch--Square) ค่า
คะแนนมารฐานของความเบ้และความโด่ง
ทีแ่ สดงหลักฐานการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ
(Normal
Distribution) ของข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างชุดนี้ ซึง่ ค่าสถิติของตัวแปรแต่ละตัวแสดงไว้ในตาราง 6
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ตาราง 6 ค่าสถิติทแ่ี สดงการแจกแจงของตัวแปรสังเกต
ตัวแปรสังเกต

ค่าเฉลีย่
(Mean)

1. ลักษณะความต้องการ
2. ลักษณะการคิด
3. ความรูใ้ นหลักการ
4. ความรูใ้ นวิธีการปฏิบตั ิ
5. ความขยัน
6. ความซือ่ สัตย์
7. ความรักในงาน
8. ความอดทน
9. การหาทรัพย์
10. การรักษาทรัพย์
11. การใช้จ่ายทรัพย์
12. การปลูกฝังจากครอบครัว
13. การเห็นแบบอย่างจากครอบครัว
14.. การแนะนาจากนอกครอบครัว
15. การเห็นแบบอย่างจากนอกครอบครัว
16. ระดับการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารฯ
17. ความพอใจในสภาพทางเศรษฐกิจฯ

2.2297
2.9463
2.9543
2.8127
2.7889
2.8562
2.9382
2.8220
2.9539
2.9162
2.9029
3.0089
3.0198
3.0824
3.0273
2.9015
3.1093

ส่วนเบีย่ งเบน ความเบ้ ความโด่ง P-Value
มาตรฐาน (Skewness) (Kurtosis)
(Std. Deviation)
.92180
.55652
.63838
.64537
.45595
.47001
.49111
.52838
.46149
.42774
.41930
.48309
.50427
.56842
.48002
.42185
.64411

.307
.556
.562
.325
.725
.416
.751
.568
.555
.755
.551
.795
.470
.571
.227
.498
.438

.433
-.036
.232
.681
.112
-.299
.612
-.595
-.246
.065
.198
.355
.343
.529
.272
.041
.002

<.001*
<.001*
<.001*
<.001*
<.001*
.001*
<.001*
<.001*
<.001*
<.001*
<.001*
<.001*
<.001*
<.001*
.072
<.001*
.001*

n=450, พิสยั ของคะแนน =0-5, *ระดับนัยสาคัญที่ .05
ข้อมูลจากตาราง 6 แสดงค่าสถิตพิ ้นื ฐานของตัวแปรสังเกตทัง้ 17 ตัว ทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลมาจาก
เกษตรตัวอย่าง (n) จานวน 450 คน โดยตัวแปรทุกตัวมีช่วงพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 5 คะแนนเฉลีย่ อยู่
ระหว่าง 2.2297 - 3.0824 และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานที่แสดงถึงการกระจายของข้อมูล อยู่ระหว่าง .42185 –
.9210 ตัวแปรทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ลักษณะความต้องการ และที่มคี ะแนนเฉลีย่ มากที่สุด คือ การปลูกฝัง
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จากครอบครัว หากพิจารณาที่การกระจายของข้อมูลจากค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน พบว่า ตัวแปรที่มกี ารกระจายน้อย
ทีส่ ุดคือ ระดับการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารฯ และทีก่ ระจายมากทีส่ ุด คือ ลักษณะความต้องการ และเป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า
ค่าเฉลีย่ ของตัวแปรนี้ตา่ ที่สุดเมือ่ เทียบกับตัวแปรอื่นๆ ผูว้ จิ ยั จึงได้ตรวจสอบคะแนนความถีข่ องตัวแปรนี้ พบความ
ผิดปกติ คือ กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 82 มีคะแนนเฉลีย่ ไปในทิศทางเดียวกัน คือ นัน่ แสดงให้เห็นว่าการวัดตัวแปร
ดังกล่าวกลุม่ ตัวอย่างนี้เมือ่ นามาแปลความหมายแล้ว พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ มลี กั ษณะความต้องการโน้ม
เอียงไปในทางเดียวกันหรือมีลกั ษณะความต้องการไม่แตกต่างกัน ซึง่ ลักษณะเช่นนี้ไม่สอดคล้องกับเป้ าหมายการ
วัดตัวแปรนี้ท่คี าดหวังว่ากลุ่มตัวอย่างน่าจะมีลกั ษณะความต้องการที่แตกต่างกันมากพอทีจ่ ะนามาเป็ นตัวแปรใน
การวิเคราะห์ได้
สาหรับการตรวจสอบระดับความเอนเอียงหรือความไม่สมมาตรของการแจกแจงของข้อมูล ทีแ่ สดง
จากสัมประสิทธิ์ของความเบ้และความโด่ง (Coefficient of Skewness and Kurtosis) ของข้อมูลจากลุม่ ตัวอย่าง
นี้ พบว่า ความเบ้ของตัวแปรทุกตัวมีค่าเป็ นบวก อยู่ระหว่าง .227 – .795 นัน่ แสดงว่าข้อมูลทุกตัวแปรมีค่าเฉลีย่
มากกว่าค่ามัธยฐาน (Mean > Median) หรือการแจกแจงของข้อมูลมีความเอนเอียงไปทางขวาแต่ความเบ้มคี ่า
น้อย สาหรับการวัดความโด่ง (Kurtosis) ของข้อมูล พบว่า มีทงั้ ค่าทีต่ ดิ ลบและค่าบวก โดยตัวแปรทีม่ คี ่าความโด่ง
ของข้อมูลติลบ ได้แก่ ตัวแปร ลักษณะการคิด ความซือ่ สัตย์ ความอดทน และการหาทรัพย์ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง .595 - -.036 นัน่ แสดงว่าข้อมูลของตัวแปรดังกล่าวมีความโด่งน้อยกว่าปกติเล็กน้อย ส่วนตัวแปรอื่นๆ มีค่า
ความโด่งเป็ นบวก อยู่ระหว่าง .065 – .681 ซึง่ เป็ นค่าความโด่งทีม่ ากกว่าปกติเล็กน้อย จากค่าความเบ้และความ
โด่งของข้อมูลชุดนี้ พอสรุปได้ว่าตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงแบบปกติ
หากพิจารณาทีค่ ่า P-Value ของสถิตกิ ารทดสอบไคสแคว์ (Chi-Square) จากค่าคะแนนมารฐาน
ของความเบ้และความโด่ง ทีแ่ สดงหลักฐานการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ที่
นัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05 กลับพบว่า เกือบทุกตัวแปร ยกเว้นตัวแปรการเห็นแบบอย่างจากนอกครอบครัว มี
ค่า P-Value น้อยว่า .05 ซึง่ หมายถึงการปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ แสดงว่าข้อมูลไม่มี
การแจกแจงแบบปกติ จึงสรุปได้ว่าการทดสอบการแจกแจงของข้อมูลจากค่า P-Value มีเพียงตัวแปรการเห็น
แบบอย่างจากนอกครอบครัวเท่านัน้ ทีม่ กี ารแจกแจงแบบปกติ สาหรับการตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลชุดนี้ ที่
พบว่ามีค่าสถิตพิ ้นื ฐานที่แสดงผลการทดสอบมีบางค่าที่แสดงว่าข้อมูลชุดนี้มกี ารแจกแจงไม่ปกติ แต่หากอธิบาย
การแจกแจงแบบปกติของข้อมูลตามทฤษฎีแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง (Central Limit Theorem) ซึง่ ทฤษฎีน้ ี
สามารถใช้อธิบายปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนของทฤษฎีต่างๆ ในสาขาสถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ที่
เชื่อมโยงระหว่างการแจกแจงของประชากรกับการแจกแจงของตัวอย่าง (Normal Distribution and Sampling
Distribution) ซึง่ แนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางอธิบายการแบบปกติของข้อมูลไว้ว่า สาหรับประชากรใดๆ แล้ว ทีเ่ ก็บ
ตัวอย่างมาอย่างสุ่มในจานวนที่มากพอ การแจกแจงของข้อมูลจากตัวอย่างดังกล่าวจะมีแนวโน้มเข้าใกล้การแจก
แจงแบบปกติ (Normal Distribution) เสมอ โดยขนาดตัวอย่างทีม่ ากกว่า 30 ถือว่าเป็ นตัวอย่างขนดใหญ่พอ (nLarge) ทีจ่ ะทาให้การแจกแจงของข้อมูลเข้าสู่การแจกแจงแบบปกติได้ (Alan Agresty; & Babara Finlay.
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1997: 103-105) ซึง่ การวิจยั นี้มขี นาดตัวอย่าง 450 คน จึงสามารถสรุปได้ว่าข้อมูลจากตัวอย่างนี้มกี ารแจกแจงแบบ
ปกติ โดยอ้างอิงตามทฤษฎีแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง
นอกจากนี้ผูว้ จิ ยั ยังได้ตรวจสอบความสัมพันธ์กนั ของตัวแปรสังเกต เพือ่ ตรวจสอบว่าชุดตัวแปรที่
ศึกษานี้มคี วามสัมพันธ์กนั สูงเกินไปจนเกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง (Multicolonearity) หรือไม่ โดยการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร (Bivariate Relationship) ซึง่ พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ซึง่ ค่าสถิตดิ งั กล่าวแสดงไว้ในตาราง 7
ตาราง 7 เมตริกซ์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต (Correlation Matrix)
ตัวแปร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. ลักษณะความต้องการ

1.000

2. ลักษณะการคิด

-.238** 1.000

3. ความรูใ้ นหลักการ

-.156** .495** 1.000

4. ความรูใ้ นวิธีการปฏิบตั ิ

-.082 .553** .427** 1.000

5. ความขยัน

-.072 .522** .484** .538** 1.000

6. ความซือ่ สัตย์

-.269** .627** .535** .532** .618** 1.000

7. ความรักในงาน

-.318** .613** .494** .537** .569** .676** 1.000

8. ความอดทน

-.098* .589** .484** .542** .659** .684** .605** 1.000

9. การหาทรัพย์

-.239** .670** .571** .641** .688** .679** .711** .674** 1.000

10. การรักษาทรัพย์

-.124** .638** .524** .601** .717** .669** .666** .713** .826** 1.000

11. การใช้จ่ายทรัพย์

-.084 .635** .539** .615** .728** .682** .686** .710** .829** .909** 1.000

12. การปลูกฝังจากครอบครัว

-.204** .624** .456** .587** .618** .636** .682** .673** .716** .727** .708** 1.000

13 .แบบอย่างจากครอบครัว

-.261** .556** .456** .513** .551** .609** .666** .593** .668** .657** .648** .776** 1.000

14

15

16

17

14..การแนะนาจากนอกครอบครัว -.232** .503** .438** .496** .461** .558** .645** .518** .630** .607** .604** .678** .687** 1.000
15. แบบอย่างจากนอกครอบครัว -.164** .455** .422** .464** .500** .531** .597** .490** .593** .576** .586** .616** .631** .666** 1.000
16. ระดับการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารฯ -.280** .527** .485** .503** .619** .630** .662** .610** .684** .675** .666** .627** .578** .538** .526** 1.000
17. ความพอใจในสภาพเศรษฐกิจฯ -.429** .470** .365** .409** .452** .562** .553** .496** .590** .551** .545** .531** .538** .498** .436** .516** 1.000

** มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01, * มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05 พบว่า เกือบทุกตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กนั
ยกเว้นตัวแปรลักษณะความต้องการที่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ตัวแปรความขยัน และไม่มี
ความสัมพันธ์ตวั แปรการใช้จ่ายทรัพย์ โดยส่วนใหญ่มที ศิ ทางความสัมพันธ์ทางบวก มีเพียงตัวแปรลักษณะความ
ต้องการเท่านัน้ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางลบกับตัวแปรอื่นๆ หากพิจารณาทีข่ นาดความสัมพันธ์พบว่ามีขนาด .072 -
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.829 โดยตัวแปรที่มขี นาดความสัมพันธ์สูงทีส่ ุด คือ ตัวแปรการหาทรัพย์กบั ตัวแปรการใช้จ่ายทรัพย์ เมือ่ พิจารณา
ภาวะร่วมเส้นตรง (Multicolonearity) โดยกาหนดขนาดความสัมพันธ์ทม่ี ากกว่า .85 ว่าตัวแปรคู่สมั พันธ์จะเกิด
ปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง ซึง่ ทุกตัวแปรในเมตริกซ์สหสัมพันธ์ในตาราง 7 ไม่มตี วั แปรคู่ใดทีม่ ขี นาดความสัมพันธ์
มากกว่า .85 จึงสรุปได้ว่าตัวแปรทุกตัวไม่มปี ญั หานี้ จึงเหมาะสมทีจ่ ะใช้วเิ คราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นต่อไป
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรทีพ่ บว่าตัวแปรลักษณะความต้องการ
มีทศิ ทาง
ความสัมพันธ์ในทางลบกับตัวแปรอื่นๆ และมีขนาดความสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย (ระหว่าง -.072 ถึง -.318) ซึง่
ทิศทางความสัมพันธ์ทพ่ี บนี้ไม่เป็ นไปตามข้อสมมติทางทฤษฎี
และจากการวิเคราะห์สถิตพิ ้นื ฐานยังพบความ
ผิดปกติในตัวแปรลักษณะความต้องการ คือมีค่าเฉลีย่ ค่อนข้างตา่ (2.2297 จากคะแนนเต็ม 5) (ตาราง 6) และมี
ความผันแปรค่าตามความหมายของคะแนนน้อยมาก จะเห็นได้จากความถีข่ องคะแนนวัดลักษณะความต้องการ ที่
พบว่า มีเกษตรกรตัวอย่างถึงร้อยละ 73.6 มีคะแนนลักษณะความต้องการน้อยกว่า 2.50 และหากพิจาณา
ความหมายค่าคะแนนของแบบวัดพบว่ามีกลุม่ ตัวอย่างถึงร้อยละ 82 ทีม่ ลี กั ษณะความต้องการทีโ่ น้มเอียงไปทาง
ความต้องการแบบตัณหา แสดงให้เห็นว่าลักษณะความต้องการของกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ นี้ ขัดแย้งกับข้อสมมติตาม
ทฤษฎีทค่ี าดหวังว่าในกลุม่ ตัวอย่างนี้จะมีทงั้ ผูท้ ม่ี ลี กั ษณะความต้องการแบบฉันทะ และผูท้ ม่ี ลี กั ษณะความต้องการ
แบบตัณหาในสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกัน แต่กลับพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มเี พียงลักษณะความต้องการทีโ่ น้มเอียง
ไปทางตัณหา ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดตัวแปรดังกล่าวออกจากการวิเคราะห์ในขัน้ ต่อไป
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบจาลองสมการโครงสร้าง (การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้างสาหรับการวิจยั นี้ นอกจากจะดาเนินการวิเคราะห์
เพือ่ ทดสอบสมมติฐานการวิจยั แล้ว
ผูว้ จิ ยั ยังได้มกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้างเพิม่ เติมที่
นอกเหนือจากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั เพือ่ หาคาตอบทีเ่ ป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์มาสนับสนุนแนวความคิด
ของผูว้ จิ ยั และให้งานวิจยั นี้มคี วามสมบูรณ์มากขึ้น โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์เพือ่ ทดสอบสมมติฐานการวิจยั
จากสมมติฐานการวิจยั นี้ทต่ี งั้ ไว้ว่า
รูปแบบแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจ จัยที่มีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติกรรมการบริหารทรัพ ย์ตามแนวพุท ธของเกษตรกรมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจัก ษ์ จึง น ามาสู่ ก ารวิเ คราะห์ข อ้ มูล เพื่อ ทดสอบสมมติฐานการวิจ ยั โดยใช้ก ารวิเ คราะห์ข อ้ มูล ด้ว ยรู ป
แบบจาลอง (โมเดล) สมการโครงสร้าง ซึง่ มีขนั้ ตอนดังนี้ (ภาพประกอบ 14)
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ขัน้ ที่ 1
สร้างรูปแบบ
จาลอง

ขัน้ ที่ 2
วิเคราะห์รูปแบบ
จาลอง

แนวคิดทฤษฎี
รูปแบบจาลองตามทฤษฎีของพฤติกรรม
การบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร
กาหนดข้อมูลเฉพาะของโมเดล
(model specification)
ระบุความเป็ นไปได้ค่าเดียวของรูปแบบจาลอง
(Model Identification)

การประมาณค่าพารามิเตอร์
ไม่กลมกลืน
ทาการปรับรูป
แบบจาลองใหม่
(ปรับโมเดล)

การตรวจสอบความกลมกลืน
ของรูปแบบจาลองตามทฤษฎี
กับข้อมูลเชิงประจักษ์

ตัวแปรในรูปแบบจาลอง

เป็ น Over-Identified Model

เมตริกซ์ความแปรปรวนร่วม
(Covariance Matrix)

เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนด

กลมกลืน
ขัน้ ที่ 3
แปลความหมาย

แปลความหมาย

อธิบายความสัมพันธ์ของตัว
แปรในรูปแบบจาลอง

ภาพประกอบ 14 ขัน้ ตอนการวิเคราะห์รูปแบบจาลองสมการโครงสร้างเพือ่ ทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ซึง่ ในแต่ละขัน้ ตอนมีรายละเอียดดังนี้
1) สร้างรูปแบบจาลองตามทฤษฎี
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างรูปแบบจาลอง (โมเดล) ตามทฤษฎีตามแนวทางของนักพฤติกรรมศาสตร์
เพือ่ อธิบายพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร ด้วยการนาเอาแนวคิดตามหลักพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับทรัพย์มากาหนดเป็ นรูปแบบพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ โดยอาศัยตัวแปรสาเหตุตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชการที่
9
สามารถสรุปเป็ นรูปแบบจาลองความสัมพันธ์อย่างง่าย ได้ดงั นี้ (ภาพประกอบ 15)
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ปัจจัยภายนอกบุคคล
พฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธ

ผลลัพธ์ของพฤติกรรม
การบริหารทรัพย์

ปัจจัยภายในบุคคล

ภาพประกอบ 15 รูปแบบจาลองความสัมพันธ์อย่างง่ายของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร
2) การวิเคราะห์รูปแบบจาลองสมการโครงสร้าง
จากรูปแบบจาลองความสัมพันธ์อย่างง่าย (ภาพประกอบ 14) ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเป็ นรูป
แบบจาลองตามทฤษฎีของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรขึ้นมา ทีแ่ สดงความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต่างๆ โดยอาศัยความรูต้ ามทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม เพือ่ ให้มนั ่ ใจได้ว่ารูปแบบจาลองตามทฤษฎีท่ี
สร้างขึ้นมานี้สามารถอธิบายอธิบายพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร ซึง่ เป็ นพฤติกรรมที่
ผูว้ จิ ยั สนใจศึกษา
จาเป็ นต้องมีกระบวนการทดสอบด้วยวิธกี ารทีเ่ ป็ นวิทยาศาสตร์ และมีความน่าเชื่อถือได้
เนื่องจากรูปแบบจาลองตามทฤษฎีของการวิจยั นี้
ประกอบไปด้วยตัวแปรที่สงั เกตไม่ได้หรือตัวแปรแฝง
(Unobserved Variables หรือ Latent Variables) จึงใช้ความเกี่ยวข้องกับตัวแปรทีส่ งั เกตหรือวัดได้
(Observed Variables) แทน ดังนัน้ จาเป็ นต้องใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่
ของตัวแปรที่สงั เกตได้จากข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมมาจากกลุม่ ตัวอย่าง รวมทัง้ การหาความสัมพันธ์ทางสถิตริ ะหว่างตัว
แปรแฝงในรูปแบบจาลองตามทฤษฎี ซึง่ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างเชิงเส้น
หรือการวิเคราะห์โมเดลริสเรล
โดยเริ่มต้นการวิเคราะห์ท่กี ารสร้างเมตริกซ์ตามรูปแบบจาลองทางทฤษฎีพร้อม
กาหนดข้อมูลเฉพาะของโมเดล (Model Specification) แล้วพิจารณาความถูกต้องตามเงือ่ นไขของการระบุ
(Model Identification) ตามด้วยการประเมินความสอดคล้องกับข้อมูลประจักษ์ของรูปแบบจาลองทางทฤษฎี
(รวมทัง้ การปรับโมเดล) และเมือ่ พบว่ารูปแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงพิจารณาขนาด
อิทธิพลที่ปรากฏตามโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้น รายละเอียดของการวิเคราะห์ มีดงั นี้
2.1) การกาหนดข้อมูลเฉพาะของโมเดล (Model Specification)
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเป็ นรูปแบบจาลองตามทฤษฎีของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธของเกษตรกร เพือ่ การทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามสมมติฐานการวิจยั ดังนี้ (ภาพประกอบ 16)
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ภาพประกอบ 16 รูปแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรตาม
ทฤษฏีก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล
สาหรับการทดสอบรูปแบบจาลองตามทฤษฎีน้ ี ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเป็ น 3 ขัน้ ตอน โดย
เริ่มต้นด้วยการทดสอบรูปแบบจาลองเบื้องต้นจากข้อมูลทีเ่ ก็บรวมรวมมา เพือ่ ตรวจสอบว่ามีขอ้ มูลมีปญั หาในการ
ละเมิดข้อตกลงเบื้องต้นหรือมีค่าสถิติทพ่ี บปัญหาไม่สอดคล้องตามทฤษฎีหรือไม่ จากนัน้ จึง ทาการสร้างรูปแบบ
ขึ้นมาใหม่โดยปรับปรุงจากรูปแบบเดิม และทดสอบรูปแบบจาลองใหม่ท่ีนาไปใช้อธิบายพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
ได้มากทีส่ ุด จากรูปที่ 14 จะเห็นได้ว่ารูปแบบจาลองตามทฤษฎีน้ ี ประกอบด้วย 8 ตัวแปร ทีผ่ ูว้ จิ ยั นาเข้ามาศึกษา
ในการวิจยั นี้ โดยเป็ นมีตวั แปรภายนอก (Exogenous variables) 2 ตัว ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคม
(Socialization: Soc) และอิทธิพลของสือ่ (Media) และตัวแปรภายใน (Endogenous variables) อีก 6 ตัว ได้แก่
ลักษณะความต้องการ (Need) ความรูจ้ กั คิด (Analytical thinking: Think) ความรอบรู ้ (Knowledge: Know)
จริยธรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Ethic: Ethic) พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ (Financial
Management Behaviors with a Buddhist Approach: Mnag) และผลลัพธ์ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ (Result
of Financial Management Behavior: Result) ซึง่ ตัวแปรภายในและภายนอกทัง้ 8 ตัว ของการวิจยั นี้มคี วามซับซ้อน
ผูว้ จิ ยั จึงจาเป็ นต้องใช้มาตรวัด แต่เนื่องจากงานวิจยั นี้ทเ่ี ป็ นการประยุกต์ใช้แนวคิดทางพุทธศาสนามาสร้างเป็ นตัว
แปรทีส่ นใจศึกษายังไม่ปรากฏว่ามีการศึกษาพฤติกรรมทีค่ รอบคลุมทุกขัน้ ตอน
จึงยังไม่มแี บบวัดเพือ่ ใช้วดั
พฤติกรรมดังกล่าว ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้สร้างแบบวัดขึ้นมาใหม่ตามคานิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปร (Operational
Definitions) ทีแ่ ต่ละแบบวัดอาจวัดจากหลายมิติ (ตาราง 8) และแบบวัดทีส่ ร้างขึ้นใหม่น้ ีผ่านตรวจสอบความ
ถูกต้องตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนัน้ จึงนาแบบวัดไปทดลองใช้กบั เกษตรกรทีม่ ี
คุณลักษณะเช่นเดียวกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 50 ราย เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด รวมทัง้ การทดสอบ
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความเทีย่ งตรงของโครงสร้าง (Construct Validity) ในแต่ละแบบวัด และที่
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สาคัญการทดสอบนี้ยงั รวมถึงการตรวจสอบภาษาที่ใช้ในแต่ละข้อถามให้เหมาะสม โดยต้องเป็ นภาษาทีง่ า่ ยต่อการ
ทาความเข้าใจข้อถามของเกษตรกร
ในการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบวัดเพือ่ วัดความ
สอดคล้องกันในเนื้อหาของแต่ละแบบวัด ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิคสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (Coefficient Alpla) ของครอนบัค
(Cronbach) โดยกาหนดเกณฑ์มาตรฐานขัน้ ตา่ ของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าไว้ท่ี 0.50 ผลการทดสอบมาตรวัดทุกตัว
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าสูงกว่าขัน้ ตา่ ของเกณฑ์มาตรฐาน จึงได้นาแบบวัดนี้ไปใช้เก็บข้อมูลจริงกับกลุม่ ตัวอย่าง โดย
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ของตัวแปรที่ใช้ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตัวแปรแฝง

ตัวย่อ มิตกิ ารวัด

1. ความต้องการ
2. ความรูจ้ กั คิด
3. ความรอบรู ้

Need
Think
Know

1
1
2

4. จริยธรรมในทางเศรษฐกิจ

Ethic

4

5. การบริหารทรัพย์ตาม
แนวพุทธ

Mnag

3

6. การถ่ายทอดทางสังคม

Soc

4

7. อิทธิพลของสือ่ (media)

Media

1

8. ผลลัพธ์ของพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์

Result

1

ตัวแปรสังเกต

ตัวย่อ

1. ลักษณะความต้องการ
2. ลักษณะการคิด
3. ความรูเ้ กี่ยวกับหลักการ
4. ความรูเ้ กี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิ
5. ความขยัน
6. ความซือ่ สัตย์
7. ความรักในงาน
8. ความอดทน
9. การหาทรัพย์
10. การรักษาทรัพย์
11. การใช้จ่ายทรัพย์
12. ได้รบั การปลูกฝังจากครอบครัว
13. เห็นแบบอย่างจากครอบครัว
14. ได้รบั คาแนะจากนอกครอบครัว
15. เห็นแบบอย่างจากอกครอบครัว
16. ระดับการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารฯ

Need0
Think0
Pknow
Tknow
Tolerance
Honesty
WorkPassion
Diligence
Earning
Saving
Spending
Fteach
Fmodel
Rteach
Rmodel
Media0

17. ความพึงพอใจต่อสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของตนเอง

Out

ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 450 ราย ทีถ่ ูก
เลือกมาอย่างสุ่มแล้ว ในเบื้องต้นผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรตามรูปแบบจาลองของการวิจยั จาก
ค่าความถี่ การกระจายของข้อมูล โดยพบว่า ตัวแปรลักษณะความต้องการ (Need) มีทศิ ทางความสัมพันธ์ในทาง
ลบกับตัวแปรอื่นๆ ซึง่ ไม่เป็ นไปตามข้อสมมติตามทฤษฎีทผ่ี ูว้ จิ ยั กาหนดไว้ ดังทีป่ รากฏในตาราง 7 และคุณลักษณะ
ของตัวแปรสาหรับกลุ่มตัวอย่างนี้ไม่เหมาะสมทีจ่ ะนาเข้ามาวิเคราะห์ดงั ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้
ตัดตัวแปรดังกล่าวออกจากการวิเคราะห์แล้วทาการปรับรูปแบบจาลองตามทฤษฎีใหม่
เป็ นรูปแบบจาลอง

157
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรตามทฤษฎีท่ปี รับปรุงภายหลัง
เก็บรวบรวมข้อมูล และกาหนดให้เป็ นรูปแบบจาลองนี้เป็ นรูปแบบจาลองตามทฤษฎีของการวิจยั นี้ (ภาพประกอบ
17)
Soc

Media

Think

Know

Mnag

Ethic

Result

ภาพประกอบ 17 รูปแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของ
เกษตรกรตามทฤษฎีทป่ี รับปรุงภายหลังเก็บรวบรวมข้อมูล (ปรับปรุงครัง้ ที่ 1)
จากภาพประกอบ 17 รูปแบบจาลองตามทฤษฎีประกอบด้วย 7 ตัวแปรแฝง ทีผ่ ูว้ จิ ยั
นาเข้ามาศึกษาในการวิจยั นี้ โดยเป็ นมีตวั แปรภายนอก (Exogenous Variables) 2 ตัว ได้แก่ การถ่ายทอดทาง
สังคม (Socialization : Soc) และอิทธิพลของสือ่ (Media) และตัวแปรภายใน (Endogenous Variables) อีก 5 ตัว
ได้แก่ ความรูจ้ กั คิด (Think) ความรอบรู ้ (Know) จริยธรรมทางเศรษฐกิจ (Ethic) พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตาม
แนวพุทธ (Mnag) และผลลัพธ์ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ (Result)
2.2) การพิจารณาความถูกต้องตามเงื่อนไขของการระบุ ของรู ปแบบจาลอง (Model
Identification)
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารูปแบบจาลองทีป่ รับปรุงใหม่ตามภาพประกอบ 17 สามารถทดสอบเพือ่ หา
ค่าพารามิเตอร์ทต่ี อ้ งการได้อย่างตายตัว อันดับแรกผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความถูกต้องตามเงือ่ นจาเป็ น (Necessary
Conditions) ก่อนทีจ่ ะดาเนินการประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยตรวจสอบค่าองศาความเป็ นอิสระ (Degree of
Freedom) ว่ามีค่ามากกว่าศูนย์หรือไม่ ซึง่ การตรวจสอบเงือ่ นไขนี้ผลของโปรแกรมลิสเรลรายงานว่า มีเมตริกซ์ท่ี
ต้องการประมาณค่ามีทงั้ สิ้น 45 ค่า มีองศาความเป็ นอิสระเท่ากับ 91 ซึง่ สอดคล้องกับการคานวณจากผลต่างของ
จานวนทีไ่ ม่ซา้ กันของความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม หรือค่าสหสัมพันธ์ทส่ี งั เกตได้กบั จานวนพารามิเตอร์
ทีผ่ ูว้ จิ ยั ต้องการหา ทีค่ านวณจากสูตร N(N+1)/2 โดยที่ N คือ จานวนตัวแปรสังเกตทีใ่ ช้ในรูปแบบจาลอง จึง
จานวนทีไ่ ม่ซา้ กันจึงมีค่าเท่ากับ 16(16+1)/2 =136 และเมตริกซ์ท่ตี อ้ งการหาค่ามีทงั้ หมด 45 ดังนัน้ รูปแบบจาลอง
ตามทฤษฎีทผ่ี ูว้ จิ ยั กาหนดขึ้น จึงมีองศาความเป็ นอิสระเท่ากับ 91 (136-45) แสดงว่ารูปแบบจาลองนี้เป็ นแบบ
Over-Identified ซึง่ เข้าหลักเกณฑ์เงือ่ นไขจาเป็ น ส่วนความถูกต้องตามเงือ่ นไขเพียงพอ (Sufficient
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Conditions) นัน้ งานวิจยั นี้มคี ่าพารามิเตอร์ทต่ี อ้ งหาค่าให้ได้ถงึ 45 ตัว จึงต้องอาศัยผลการวิเคราะห์ดว้ ย
โปรแกรมลิสเรล ถึงแม้จะมีการประมาณค่าพารามิเตอร์มากค่าแต่รูปแบบจาลองนี้กไ็ ม่ได้มซี บั ซ้อน และมีลกั ษณะ
เป็ นความสัมพันธ์แบบทางเดียว (Recursive) ระหว่างตัวแปรภายในและตัวแปรภายนอก
รูปแบบจาลองตามทฤษฎีของงานวิจยั นี้มตี วั แปรแฝงทีว่ ดั ที่มมี ติ ิการวัดเพียง 1 มิติ
(1 ตัวแปรสังเกต) อยู่ 3 ตัว คือ ตัวแปรความรูจ้ กั คิด ตัวแปรอิทธิพลของสือ่ และผลลัพธ์ของพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ เพือ่ ให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขจาเป็ นและเพียงพอ ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดให้เป็ นพารามิเตอร์ทต่ี ายตัว
(Fixed) หรือไม่ตอ้ งประมาณค่าพารามิเตอร์นนั้ ๆ (Joreskog. 1979)
2.3) การตรวจสอบผลการทดสอบรูปแบบจาลองตามทฤษฎีในขัน้ ต้น
ผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบรูปแบบจาลองตามทฤษฎีท่ปี รับใหม่ตามภาพประกอบ 16 ในขัน้ ต้น
เพือ่ ตรวจสอบว่ารูปแบบจาลองตามทฤษฎีท่ปี รับใหม่น้ ี จะนาไปใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตาม
แนวพุทธได้หรือไม่ โดยผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบผลลัพธ์ของโปรแกรมลิสเรลเกี่ยวกับค่าสถิตทิ ่ไี ม่อาจมีค่าเป็ นไปได้ตาม
หลักการทางสถิตทิ อ่ี าจเกิดจากข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมมา ได้แก่ การตรวจสอบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือ
ความแปรปรวนของตัวแปร (Correlations or Variances) และค่ายกกาลังสองของสหสัมพันธ์พหุ (Square
Multiple Correlations) มีค่าเกิน 1.0 หรือมีค่าติดลบ ค่าความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานของตัวประมาณค่า
(Standard Errors of Estimates) มีขนาดใหญ่ผดิ ปกติ และสหสัมพันธ์ระหว่างตัวประมาณค่าพารามิเตอร์
(Correlation of Parameter Estimates) มีความสัมพันธ์กนั สูงมาก
โดยข้อมูลทีน่ ามาวิเคราะห์ชดุ นี้ ผลการวิเคราะห์พบความผิดปกติของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรปัจจัยบางตัวกับตัวแปรพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ได้แก่ อิทธิพลทางตรง (Direct
Effect) ของตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคม และตัวแปรอิทธิพลของสือ่ ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธมีค่าเป็ นลบ ซึง่ ไม่สอดคล้องตามข้อสมมติในทางทฤษฎี ผูว้ จิ ยั จึงทบทวนรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรใน
รูปแบบจาลองใหม่ เพือ่ นามาปรับรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปแบบจาลอง เพือ่ ให้ได้รูปแบบจาลองที่ดี
ทีส่ ุดในการอธิบายพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร
ซึง่ ได้เป็ นรูปแบบจาลองตามทฤษฎี
(ปรับปรุงครัง้ ที่ 2) ดังภาพประกอบ 18 แล้วทาการทดสอบอีกครัง้
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ภาพประกอบ 18 รูปแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของ
เกษตรกรตามทฤษฎี (ปรับปรุงครัง้ ที่ 2)
2.4) การประเมินความสอดคล้องกับข้อ มูลประจักษ์ข องรู ปแบบจาลองตามทฤษฎี
(Assessment of Fit of Theoretical Model)
การประเมินความสอดคล้องกับข้อมูลประจักษ์ของรูปแบบจาลองตามทฤษฎี เป็ นการ
ทดสอบสมมติฐานของการวิจ ยั ระยะที่ 1 เพื่อทดสอบว่ ารู ปแบบจาลองความสัมพัน ธ์เชิง สาเหตุของพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นมาใหม่น้ ี (รูปแบบจาลองตามทฤษฎี) มีความ
สอดคล้อ งกับข้อ มูลเชิงประจักษ์หรือ ไม่ ซึ่ง จะทาให้มนั ่ ใจได้ว่ารู ปแบบจาลองนี้ สามารถนาไปใช้อธิบายพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรได้อย่างมีความสอดคล้อง หรือเกิดความคลาดเคลือ่ นน้อยที่สุด
ระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์ทเ่ี ก็บรวบรวมมาจากกลุม่ ตัวอย่างกับข้อมูลจากรูปแบบจาลองตามทฤษฎี ซึ่งผลจากการ
ทดสอบสมมติฐานเมื่อยืนยันได้ว่า รูปแบบจาลองตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจยั จึงจะ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและตีความหมายของค่าประมาณของค่าพารามิเตอร์ (Parameter Estimates) เพื่ออธิบายพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรต่อไป
สาหรับการประเมินความสอดคล้องกับข้อมูลประจักษ์ของรูปแบบจาลองตามทฤษฎี
ของการวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั เปรียบเทียบค่า สถิติท่โี ปรแกรมลิสเรลรายงานจากผลลัพธ์ (Output) กับเกณฑ์อา้ งอิงที่
ผูว้ จิ ยั กาหนดขึ้นตามคาแนะนาของนักวิชาการและนักสถิติท่มี คี วามน่าเชื่อถือ และมีผูใ้ ช้อย่างแพร่หลายจนเป็ นที่
ยอมรับว่าเป็ นเกณฑ์มาตรฐานสากล ตามที่ได้กาหนดไว้ในบทที่ 3 ซึ่งค่าสถิติท่ผี ูว้ จิ ยั ใช้ในเป็ นดัชนีวดั การทดสอบ
ความสอดคล้องกับข้อมูลประจักษ์ของรูปแบบจาลอง มีหลายๆ ค่าประกอบกัน ได้แก่ ค่าไคสแควร์ (Chi-Square
Statistics : 2) ค่ารากที่สองของค่าเฉลีย่ ความคลาดเคลือ่ นกาลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) ค่าสถิติท่ี
ใช้วดั ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสมบูรณ์ (Absolute Fit Index) และค่าสถิติท่ใี ช้วดั ความสอดคล้องกลมกลืน
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เชิงสัมพัทธ์ (Relative Fit Index) ซึ่งผลการวิเคราะห์เพื่อการประเมินความสอดคล้องกับข้อมูลประจักษ์ของรูป
แบบจาลองตามทฤษฎีตามภาพประกอบ 18 นามาสรุปไว้ในตาราง 8
ตาราง 8 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบจาลองตามทฤษฎีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit)
ดัชนี (Fit index)
2 , df, P-value
2 / df
RMSEA
GFI
AGFI
PGFI
NFI
TLI (NNFI)
CFI
PNFI
RMR
SRMR

เกณฑ์
(Not sig.)
< 2.00
2.00–5.00
< .05
.05-.08
> .95
.90-.95
> .95
.90-.95
>.50
> .90
> .90
> .90
> .50
< .05
< .05

(ดี)
(พอใช้)
(ดี)
(พอใช้)
(ดี)
(พอใช้)
(ดี)
(พอใช้)

ค่าจากการวิเคราะห์จากผลลัพธ์
ของโปรแกรมลิสเรล
295.40 (df=96) p=.000

ผลการพิจารณา

3.08

ผ่านเกณฑ์พอใช้

.076

ผ่านเกณฑ์พอใช้

.91

ผ่านเกณฑ์พอใช้

.88

ไม่ผ่าน

.64
.98
.99
.99
.79
.0093
.003

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

จากตาราง 8 จะเห็นได้ว่ามีค่าดัชนีบางตัวทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์ท่ีผูว้ จิ ยั กาหนดไว้ ได้แก่
(1) ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Statistics: 2) ทีใ่ นกรณีน้ ีจะใช้เป็ นค่าที่
แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวม
(ChiSquare Goodness of Fit Test) โดยพิจารณาว่าค่าไคสแควร์ทม่ี ขี นาดเล็กแสดงว่ารูปแบบจาลองกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์มคี วามสอดคล้องกันดี (Good Fit) นัน่ คือ ผูว้ จิ ยั ต้องการให้ค่าไคสแควร์จากการทดสอบนี้ไม่มนี ยั สาคัญ
ทางสถิติ (Not Sig.) เพือ่ แสดงหลักฐานว่ารูปแบบจาลองไม่แตกต่างจากข้อมูลเชิงประจักษ์หรือสอดคล้องกัน ซึง่
ผลทดสอบรายงานค่าไคสแควร์มคี ่าเท่ากับ 295.40 (df=96) และมีค่า P-value = .000 นัน่ แสดงให้เห็นว่ารูป
แบบจาลองตามทฤษฎีของการวิจยั นี้มคี วามแตกต่างกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนยั สาคัญในทางสถิติทร่ี ะดับ .05
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และหากพิจารณาค่าไคสแควร์สมั พัทธ์ (Relative Chi-Square) ทีค่ านวณจากค่าไคสแควร์หารด้วยค่าองศาความ
เป็ นอิสระ (2/df) ทีผ่ ูว้ จิ ยั กาหนดเกณฑ์ไว้ว่าถ้ามีค่าเท่ากับ 5 หรือน้อยกว่า แสดงว่ารูปแบบจาลองสอดคล้องใน
ระดับพอใช้ได้ แต่ถา้ ให้รูปแบบจาลองเริ่มสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นทีน่ ่าพอใจ ค่าสถิตไิ คสแควร์สมั พัทธ์
ควรมีค่าไม่เกิน 2 ซึง่ ค่าไคสแควร์สมั พัทธ์จากการทดสอบของรูปแบบจาลองของการวิจยั นี้ มีค่าเท่ากับ 3.08
(295.40 / 96) แสดงว่าในภาพรวมรูปแบบจาลองนี้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงแค่ในระดับพอใช้เท่านัน้
(2) ค่ารากทีส่ องของค่าเฉลีย่ ความคลาดเคลือ่ นกาลังสองของการประมาณค่า
(Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) ผูว้ จิ ยั ต้องการให้รูปแบบจาลองนี้สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดีมาก ซึง่ พิจารณาจากค่า RMSEA ทีน่ อ้ ยกว่า .05 หรือย่างน้อยให้สอดคล้องในระดับ
พอใช้ได้ คือค่า RMSEA ไม่ควรเกิน .08 จากผลลัพธ์ของโปรแกรมลิเรลนี้ รายงานค่า RMSEA เท่ากับ .076
แสดงว่ารูปแบบจาลองนี้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพอใช้ได้
(3) ดัชนีทใ่ี ช้วดั ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ที่
นิยมใช้ ได้แก่ ค่าสถิติทแ่ี สดงความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมทีอ่ ธิบายได้ดว้ ยรูปแบบจาลอง (Goodness
of Fit Index : GFI) ค่า GFI ทีป่ รับแก้ดว้ ยค่าองศาความเป็ นอิสระ (Adjusted Goodness of Index :
AGFI) และค่า GFI ทีป่ รับแก้ดว้ ยความซับซ้อนของรูปแบบจาลอง (Parsimony Goodness of Fit Index :
PGFI) ซึง่ ผูว้ จิ ยั กาหนดเกณฑ์การพิจารณาว่ารูปแบบจาลองสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือ่ พิจารณาจากค่า
ดัชนีในกลุม่ นี้ คือ ค่า GFI และ AGFI ควรมีค่ามากกว่า .90 ส่วนค่า PGFI ควรมีค่า .50 ขึ้นไป โดยผลลัพธ์ของ
การทดสอบรูปแบบจาลองของการวิจยั นี้ พบว่า มีค่า GFI เท่ากับ .91 ค่า AGFI เท่ากับ .88 ส่วนค่า PGFI เท่ากับ
.64 แสดงว่ารูปแบบจาลองนี้ยงั ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เมือ่ พิจารณาจากความสอดคล้องกลมกลืนเชิง
สมบูรณ์
(4) ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (Relative Fit Index) เป็ น
ค่าทีแ่ สดงว่ารูปแบบจาลองของการวิจยั ที่แสดงความความสัมพันธ์ของตัวแปรตามทฤษฎี ดีกว่ารูปแบบจาลองทีต่ วั
แปรไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เลย (Baseline Model หรือ Independence Model) ซึง่ ดัชนีวดั ความสอดคล้อง
กลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ Normaled Fit Index (NFI) Tucker – Lewis Index (TLI) หรือ NonNormaled Fit Index (NNFI) Parsimony Normaled Fit Index (PNFI) และค่า Comparative Fit Index
(CFI) ค่าดัชนีในกลุม่ นี้จะมีค่าอยู่ระว่าง 0-1 ยกเว้น ค่า NNFI ทีอ่ าจมีค่ามากกว่า 1.00 ได้ ซึง่ เกณฑ์ทใ่ี ช้พจิ ารณา
ว่ารูปแบบจาลองสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของงานวิจยั นี้ คือ ค่า NFI CFI TLI ควรมีค่า .90 ขึ้นไป ส่วน
PNFI ควรมีค่าตา่ ๆ ซึง่ ผลการทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือ่ พิจารณาจาก
ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ พบว่า NFI มีค่าเท่ากับ .98 CFI และ TLI มีค่าเท่ากับ .99 ในขณะที่
PNFI มีค่า .79 นัน่ แสดงว่ารูปแบบจาลองของการวิจยั ทีแ่ สดงความความสัมพันธ์ของตัวแปรตามทฤษฎี ดีกว่ารูป
แบบจาลองที่ตวั แปรไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เลย
(5) ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลมกลืนในรูปความคลาดเคลือ่ น ประกอบด้วย
ค่าเฉลีย่ ของความคลาดเคลือ่ นระหว่างเมตริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมจากการประมาณค่าตามรูป
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แบบจาลอง กับเมตริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนของข้อมูลดิบ (S - ) (Root Mean Squaere
Residual : RMR) และค่า Standard RMR (SRMR) โดยเกณฑ์ทก่ี าหนดว่ารูปแบบจาลองสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ของดัชนีในกลุม่ นี้ ควรมีค่าน้อยกว่า .05 ซึง่ ผลการทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบจาลองกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือ่ พิจารณาจากดัชนีวดั ความสอดคล้องกลมกลืนในรูปความคลาดเคลือ่ น พบว่า มีค่า RMR
เท่ากับ .0093 และค่า SRMR เท่ากับ .003 แสดงว่ารูปแบบจาลองนี้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากผลการวิเ คราะห์ข อ้ มู ล เพื่ อ ทดสอบความสอดคล้อ งกลมกลืน ของรู ป
แบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของรูปแบบจาลองตามทฤษฎี ตามภาพประกอบ 18 เมือ่ พิจารณาจากค่าดัชนี
ต่างๆ ที่ใช้เป็ นเกณฑ์ในการทดสอบ พบว่า มีทงั้ ค่าที่แสดงว่ารูปแบบจาลองสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีแล้ว
และบางค่าแสดงว่ารูปแบบจาลองยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือว่าสอดคล้องในระดับที่ยงั ไม่เป็ นที่น่า
พอใจหรือผ่านแค่พอใช้ได้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่ารูปแบบจาลองนี้ยงั ไม่สามารถใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
ตามแนวพุทธของเกษตรกรได้ จึงทาการปรับปรุงรูปแบบจาลอง (Model Modification) ต่อไป
2.5) การปรับปรุงรูปแบบจาลอง (Model Modification)
จากผลการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบจาลองกับข้อมูลเชิงที่พบว่า
รู ปแบบจ าลองยัง ไม่สอดคล้อ งกับข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ในระดับที่ น่าพอใจ พอที่จ ะนาไปใช้ใ นการอธิบายพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรได้ ผูว้ ิจยั จึงดาเนินการปรับปรุงรูปแบบจาลองเพื่อให้ไ ด้รูป
แบบจาลองที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาปรับตามคาแนะนาของโปรแกรมลิสเรลที่ได้รายงานค่า
ดัชนีปรับแก้ (Modification Index) โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของ Joreskog & Sorbom (1985) ที่ให้พจิ ารณา
ปรับแก้ในจุดที่ท่คี ่าดัชนีปรับแก้เกิน 5 และที่สาคัญต้องมีเหตุผลของความสัมพันธ์ในทางทฤษฎีรองรับด้วย นัน่
คือหากจุดทีโ่ ปรแกรมแนะนาให้ปรับแก้จะมีค่าดัชนีปรับแก้สูงกว่า แต่ไม่มคี วามหมายในทางทฤษฎีก็จะไม่ได้รบั การ
พิจารณาปรับ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์คงไว้ซ่งึ ความหมายในการอธิบายพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ได้ โดยการ
ปรับปรุงรูปแบบจาลองตามภาพประกอบ 18 ผูว้ จิ ยั ได้ปรับแก้เพือ่ ให้รูปแบบจาลองสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
มากทีส่ ุด โดยมุง่ ปรับโดยเพิม่ การประมาณพารามิเตอร์ทแ่ี สดงความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดแคลือ่ นของตัวแปร
สังเกตได้ ของทัง้ ตัวแปรแฝงภายในและตัวแปรแฝงภายนอก หรือการเพิ่มเส้นโยง TD และ TE โดยผูว้ จิ ยั ได้เพิ่ม
การประมาณพารามิเตอร์ทแ่ี สดงความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดแคลือ่ นของตัวแปรสังเกต ดังนี้
1) การรักษาทรัพย์และการหาทรัพย์ หรือ TE(9, 8)
2) การเห็นแบบอย่างและการแนะนาจากนอครอบครัว หรือ TD(3,4)
3) การแนะนาจากนอกครอบครัวและการปลูกฝังจากในครอบครัว หรือ TD(3,4)
4) การใช้จ่ายทรัพย์และการรักษาทรัพย์ หรือ TE(9, 8)
5) ความขยันและระดับความรูจ้ กั คิด หรือ TE(4,1)
6) ความขยันและความรักในงาน หรือ TE(6,4)
7) ความซือ่ สัตย์และความอดทน TE(5,7)
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จากนัน้ แล้วทาการวิเคราะห์รูปแบบจาลองพร้อมตรวจสอบผลลัพธ์ (Output) เพื่อ
ประเมินความสอดคล้องกันของรูปแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์อีกครัง้ สาหรับปัญหาเกี่ยวค่าความแปรปรวน
ระหว่างตัวแปรที่สูงเกินไป (> + 2) ภายหลังปรับแก้แล้วและพิจารณาจากค่า Model AIC = 271.89 ที่นอ้ ยกว่า
Saturated AIC = 242.00 แสดงว่าข้อมูลเชิงประจักษ์น้ ีไม่มปี ญั หาค่าความแปรปรวนระหว่างตัวแปรที่สูงเกินไป
แล้ว สาหรับค่าดัชนีท่ใี ช้เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบจาลองที่ปรับใหม่น้ ี มีเพียงค่าไคสแควร์ (2 )
เท่านัน้ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนค่าอื่นๆ ผ่านเกณฑ์อา้ งอิงที่ผูว้ จิ ยั กาหนดไว้ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากการวิจยั นี้มขี นาด
ตัวอย่างใหญ่จึงทาให้ค่าไคสแควร์สูง จนอาจทาให้สรุปผลได้ไม่ถูกต้อง ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงพิจารณาที่ค่ าไคสแควร์
สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square) (2/df) ซึง่ เป็ นค่าสถิตทิ พ่ี จิ ารณาถึงขนาดตัวอย่างด้วยซึ่งควรมีค่าไม่เกิน 2 ผล
การทดสอบพบว่า ไคสแควร์สมั พัทธ์มคี ่าเท่ากับ 1.99 (2/df : 177.89 / 89) แสดงว่ารูปแบบจาลองที่ปรับใหม่น้ ี
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นทีน่ ่าพอใจ สาหรับผลการทดสอบค่าดัชนีอ่นื ๆ มีการสรุปไว้ในตาราง 9
ตาราง 9 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ดัชนีหลังปรับ)
ดัชนี
(Fit index)
2 , df, P-value
2 / df
RMSEA
GFI
AGFI
PGFI
NFI
TLI (NNFI)
CFI
PNFI
RMR
SRMR

เกณฑ์
(Not sig.)
< 2.00
2.00–5.00
< .05
.05-.08
> .95
.90-.95
> .95
.90-.95
>.50
> .90
> .90
> .90
> .50
< .05
< .05

(ดี)
(พอใช้)
(ดี)
(พอใช้)
(ดี)
(พอใช้)
(ดี)
(พอใช้)

ค่าจากการวิเคราะห์จากผลลัพธ์ของ
โปรแกรมลิสเรล (ดัชนีหลังปรับ)
177.89 (df=89) p = .00000

ผลการพิจารณา
(ดัชนีหลังปรับ)
ไม่ผ่าน

1.99

ผ่านเกณฑ์ดี

.047

ผ่านเกณฑ์ดี

.95

ผ่านเกณฑ์ดี

.93

ผ่านเกณฑ์พอใช้

.62
.99
.99
1.00
.74
.0065
.024

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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จากผลการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากค่า
ดัชนีในทุกๆ กลุม่ แล้ว แสดงให้เห็นว่ารูปแบบจาลองตามทฤษฎีท่ปี รับแล้วนี้มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์เป็ นอย่างดี
รูปแบบจาลองนี้จงึ สามารถนามาใช้อธิบายพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของ
เกษตรกรได้ ในขัน้ ต่อไปผูว้ จิ ยั จึงเริ่มวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ โดยการแปลความหมายจากผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการ
ทดสอบรูปแบบจาลองโดยละเอียด
3) การแปลความหมายของผลลัพธ์ของการทดสอบรูปแบบจาลอง
การแปลความหมายค่าสถิติต่างๆ ผูว้ ิจยั ดาเนินการแปลความหมายจากผลลัพธ์ท่ไี ด้จาก
การทดสอบรู ปแบบจาลอง โดยผูว้ ิจ ยั พิจารณาเลือกแปลผลค่ าสัมประสิทธ์ท่ีมีความเหมาะสมกับลักษณะของ
ประชากรและวัต ถุป ระสงค์ข องการวิจ ยั ซึ่ง การวิจ ัย นี้ ท่ี มีป ระชากรเพีย งกลุ่ ม เดีย วที่ต อ้ งการเปรีย บเทีย บ
ความสาคัญของตัวแปรต่างๆ ภายในประชากร ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐาน
(Standardized Coefficients) ซึ่ง มีค วามเหมาะสมมากว่ า ค่ า สัม ประสิทธิ์ไม่ม าตรฐาน (Unstandardized
Coefficients) เนื่องจากมีการปรับมาตรวัดที่แตกต่างกันของตัวแปรต่างๆ ซึ่งผลการวิเคราะห์โดยสรุปสามารถ
แสดงเป็ นรูปภาพเส้นทางของอิทธิพลและความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ตามภาพประกอบ 19
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*มีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05
ภาพประกอบ 19 ผลการวิเคราะห์รูปแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธของเกษตร
จากภาพประกอบ 19 แสดงอิทธิพลทางตรงของรองตัวแปรแฝงในรูปแบบจาลอง และค่านาหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรสังเกตแต่ละตัวของตัวแปรแฝง
เมือ่ พิจารณาทีน่ า้ หนักองค์ประกอบ พบว่า มีค่าเป็ นบวกทุกตัว โดยมีขนาดตัง้ แต่ .35 ถึง .58 และ
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ตัว เมือ่ พิจารณาค่านา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็ นราย
องค์ประกอบเพือ่ เปรียบเทียบความสาคัญขององค์ประกอบต่างๆ ของตัวแปรแฝงที่วดั จากตัวแปรสังเกตมากกว่า 1
ตัว พบว่า องค์ประกอบความรอบรู ้ ตัวแปรความรู ใ้ นวิธีปฏิบตั ิมคี วามสาคัญมากกว่าความรูใ้ นหลักการ โดยมี
นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .70 และ .63 ตามลาดับ องค์ประกอบจริยธรรมทางเศรษฐกิจ ตัวแปรที่มี
ความสาคัญทีส่ ุด คือ ความรักในงาน มีนา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .82 รองลงมาคือความซื่อสัตย์ ที่มี
นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .80 ตามาด้วยความอดทนและความขยัน โดยมีนา้ หนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน เท่ากับ .79 และ .78 ตามลาดับ องค์ประกอบของการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
ตัวแปรที่มี
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ความสาคัญทีส่ ุด คือ การหาทรัพย์ มีนา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .91 รองลงมาคือการใช้จ่ายทรัพย์ มี
นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .90 และการรักษาทรัพย์ มีนา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .89
องค์ประกอบของการถ่ายทอดทางสังคม ตัวแปรที่มคี วามสาคัญที่สุด คือ การอบรมสัง่ สอนจากในครอบครัว มี
นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .90 รองลงมาคือการเห็นแบบอย่างจากในครอบครัว มีนา้ หนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ .89 ในขณะที่การอบรมสัง่ สอนจากนอกครอบครัว และการเห็นแบบอย่างจากนอกครอบครัว มี
นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .77 และ .74 ตามลาดับ
สาหรับการแปลความหมายเพือ่ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงในรูปแบบจาลอง โดย
เริ่มต้นที่การเปรียบเทียบความสัมพันธ์โดยรวม (Total Effect) ของตัวแปรสาเหตุแต่ละตัวต่อตัวแปรผล
ต่อจากนัน้ แปลความหมายของผลกระทบประเภทต่างๆ
ของตัวแปรสาเหตุต่อตัวแปรผลทัง้ อิทธิพลทางตรง
(Direct Effect) และอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) เพือ่ ให้สะดวกและเข้าใจง่ายในการแปลผล ผูว้ จิ ยั ได้
สรุปผลผลลัพธ์ของการทดสอบรูปแบบจาลองทีน่ ามาวิเคราะห์เพือ่ แปลผล แสดงไว้ในตาราง 10
ตาราง 10 แสดงค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของอิทธิพลของตัวแปรในรูปแบบจาลองพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตาม
แนวพุทธของเกษตรกร

ตัวแปรผล

Soc
TE
.56*
.62*
.59*
.56*
.40*

IE

DE
- .56*
.23* .39*
.46* .13*
.56* .40* -

Think
Know
Ethic
Mnag
Result
ความเทีย่ ง (R2)
1. R2 for x-variables
Fteach Fmodel
.81
.73
2
2. R for y-variables
Othink

ตัวแปรสาเหตุ
Think
Know

Media
TE
.21*
.34*
.42*
.40*
.29*

IE

-

DE
.21*
.25*
.17*
-

Ethic

TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE

- .09*
- .25*
- .40*
.29* .29* - .71* .71* - .96* - .96*
.29 - .21* .21* - .51* .51* - .69* .69* -

Rteach
.60

Mnag

-

- - - - - .41* - .41* - - - .31* .31* - .74* - .74* -

Rmodel
.55

-

- - - - .72* - .72*

Omedia
.83

MPknow MTknow Toleranc Honesty WorkPass Diligenc Earning Saving Spending Out

.84
.40
.49
.61
.62
.67
2
3. ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R for Reduced Form)
Mnag Result
Think Know Ethic
.53
.82
.89
.83
.42

.62

.84

.80

.81

.81
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ตาราง 10 (ต่อ)
เมตริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตัวแปรแฝง Think
Know
Think
1.00
Know
.85
1.00
Ethic
.83
.99
Mnag
.80
.95
Result
.57
.68
Soc
.72
.88
Media
.63
.81

Ethic

Mnag

Result

Soc

Media

1.00
.96
.69
.90
.80

1.00
.72
.87
.83

1.00
.62
.60

1.00
.76

1.00

* มีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05
ผลการทดสอบรูปแบบจาลองจากผลลัพธ์ของลิสเรล แสดงอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ในรูป
แบบจาลองทีผ่ ูว้ จิ ยั นามาสรุปอยู่ในรูปตาราง 10 เพือ่ ให้งา่ ยต่อการแปลความหมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เมือ่ พิจาณาค่าความเทีย่ งของตัวแปรสังเกต พบว่ามีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง .40 - .84 ตัว
แปรในรูปแบบจาลองนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร
ได้สูงถึงร้อยละ 83 สาหรับการเปรียบเทียบความสาคัญของอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ทัง้ ตัวแปรภายนอกและ
ภายในต่อตัวแปรทีส่ นใจ สรุปได้ว่า ตัวแปรความรูจ้ กั คิด (Think) ได้รบั อิทธิพลจากตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคม
(Soc) และอิทธิพลจากสือ่ (Media) อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของอิทธิพล
เท่ากับ .56 และ .21 ตามลาดับ แสดงว่าการถ่ายทอดทางสังคมมีอทิ ธิพลค่อนข้างมากต่อความรูจ้ กั คิดของ
เกษตรกร ในขณะทีอ่ ิทธิพลของสือ่ มีอทิ ธิพลเพียงเล็กน้อย ในขณะทีอ่ ทิ ธิพลของตัวแปรต่างๆ ทีม่ ตี ่อความรอบรู ้
อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05 ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคม (Soc) อิทธิพลจากสือ่ (Media) และความรูจ้ กั คิด
(Think) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของอิทธิพลเท่ากับ .62 .34 และ .41 ตามลาดับ แสดงว่าการถ่ายทอด
ทางสังคมมีอิทธิพลค่อนข้างมากต่อความรอบรูข้ องเกษตรกร ในขณะทีอ่ ิทธิพลจากสือ่ และความรูจ้ กั คิดมีอิทธิพล
ไม่มากนักต่อความรอบรูข้ องเกษตรกร สาหรับอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ทีม่ ตี ่อจริยธรรมทางเศรษฐกิจ อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคม (Soc) อิทธิพลจากสือ่ (Media) ความรูจ้ กั คิด (Think) และ
ความรอบรู ้ (Know) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของอิทธิพลเท่ากับ .59 .42 .31 และ .74 ตามลาดับ แสดง
ว่าความรอบรูม้ อี ทิ ธิพลอย่างมากต่อจริยธรรมทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ส่วนการถ่ายทอดทางสังคมมีอิทธิพล
ค่อนข้างมาก
การเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุต่างๆ กับตัวแปรพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
(Mnag) ซึง่ เป็ นตัวแปรสาคัญของการวิจยั นี้ พบว่า พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ได้รบั อิทธิพลทัง้ จากตัวแปร
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ภายนอกและตัวแปรภายใน โดยตัวแปรทีม่ อี ิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05
ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคม (Soc) อิทธิพลของสือ่ (Media) ความรูจ้ กั คิด (Think) ความรอบรู ้ (Know) และ
จริยธรรมทางเศรษฐกิจ (Ethic) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของอิทธิพลเท่ากับ .56 .40 .29 .71 และ .96
ตามลาดับ แสดงว่าจริยธรรมในทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลมากทีส่ ุดต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของ
เกษตรกรและมีอิทธิพลสูงมาก เช่นเดียวกับความรอบรู ้ ส่วนการถ่ายทอดทางสังคมมีอิทธิพลอปค่อนข้างมาก
ในขณะทีค่ วามรูจ้ กั คิดและอิทธิพลของสือ่ มีอทิ ธิพลไม่มากนักต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของ
เกษตรกร
หากเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรในรูปแบบจาลอง กับผลลัพธ์ของพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ (Result) ซึ่งเป็ นตัวแปรที่ผูว้ จิ ยั นาเข้ามาวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลดีของการมีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตาม
แนวพุทธ พบว่า ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลลัพธ์ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ได้แก่
การถ่ายทอดทางสังคม (Soc) อิทธิพลของสื่อ (Media) ความรูจ้ กั คิด (Think) ความรอบรู ้ (Know) จริยธรรม
ทางเศรษฐกิจ (Ethic) และพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ (Mnag) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของ
อิทธิพลเท่ากับ .40 .29 .21 .51 .69 และ .72 ตามลาดับ แสดงว่าพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธมี
อิทธิพลมากทีส่ ุดต่อผลลัพธ์ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ รองลงมาคือจริยธรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งทัง้ สองตัวแปร
นี้มขี นาดอิทธิพลอย่างมาก ส่วนความรอบรู ม้ อี ิทธิพลปานกลาง เช่นเดียวกับการถ่ายทอดทางสังคม ในขณะที่
อิทธิพลของสือ่ และความรูจ้ กั คิด มีอทิ ธิพลไม่มากนักต่อผลลัพธ์ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของเกษตรกร
นอกจากจะทราบความสาคัญของตัวแปรสาเหตุต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อตัวแปรทีส่ นใจใน
ภาพรวมแล้ว ผูว้ จิ ยั ยังต้องการทราบต่อไปอีกว่า ผลกระทบหรืออิทธิพลของตัวแปรสาเหตุเหล่านัน้ ทีม่ ตี ่อตัวแปรที่
สนใจมีลกั ษณะอย่างไร โดยได้แยกอิทธิพลทัง้ หมด (Total Effect) ออกเป็ นอิทธิพลทางตรง (Direct Effect)
และอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ซึง่ อิทธิพลทางตรงนัน้ เป็ นผลโดยตรงของตัวแปรสาเหตุตวั หนึ่งๆ ทีม่ ตี ่อ
ตัวแปรผลโดยไม่ผ่านกระบวนการหรืออิทธิพลของตัวแปรอื่นใดเลยหรือตัวแปรแทรก (Intervening Variables)
ส่วนอิทธิพลทางอ้อมนัน้ ก็คืออิทธิพลของตัวแปรสาเหตุตวั หนึ่งที่มตี ่อตัวแปรผลตัวหนึ่ง โดยผ่านอิทธิพลของตัว
แปรแทรกอย่างน้อย 1 ตัว ซึง่ หากพิจารณาทีอ่ ิทธิพลรวม (Total Effect) ของตัวแปรสาเหตุต่างๆ ตามลาดับ
ความสาคัญหรือขนาดอิทธิพลที่มตี ่อตัวแปรพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05
ได้แก่ ตัวแปรจริยธรรมในทางเศรษฐกิจ ความรอบรู ้ การถ่ายทอดทางสังคม อิทธิพลของสือ่ และการรูจ้ กั คิด หาก
พิจารณาทีอ่ ทิ ธิพลทางตรง (Direct Effect) ของตัวแปรสาเหตุต่างๆ กับตัวแปรพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตาม
แนวพุทธ พบว่า มีเพียงตัวแปรจริยธรรมในทางเศรษฐกิจเท่านัน้ ทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
ตามแนวพุทธ อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05 ส่วนตัวแปรอื่นๆ นัน้ พบว่าตัวแปรทีน่ ามาศึกษาทุกตัวล้วนมีอทิ ธิพล
ทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อตัวแปรพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ดังนี้ การถ่ายทอดทางสังคมมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของเกษตรกร อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05 ซึง่ เป็ นอิทธิพลทีส่ ่งผ่าน
ความรูจ้ กั คิด ความรอบรู ้ และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับตัวแปรอิทธิพลของสือ่ ทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05 โดยเป็ นอิทธิพลทีส่ ่งผ่านความรูจ้ กั คิด
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ความรอบรู ้ และจริยธรรมทางเศรษฐกิจไปยังพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ในขณะทีต่ วั แปรความรู ้
จักคิด มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ซึง่ เป็ นอิทธิพลทีส่ ่งผ่าน
ความรอบรู ้ และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ ส่วนตัวแปรความรอบรูก้ ม็ อี ิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
ตามแนวพุทธอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 โดยเป็ นอิทธิพลที่ส่งผ่านตัวแปรจริยธรรมทางเศรษฐกิจไปยังพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
จากการแปลผลข้างต้นจะเห็นได้ว่า จริยธรรมในทางเศรษฐกิจ และความรอบรู ้ เป็ นตัว
แปรที่มอี ิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ส่วนการถ่ายทอดทางสังคมมีอิทธิพล
ค่อนข้าง ในขณะทีค่ วามรูจ้ กั คิด และอิทธิพลของสือ่ มีอทิ ธิพลไม่มากนักพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์เพือ่ นาผลไปใช้ในการวิจยั ระยะที่ 2
จากผลการวิเคราะห์รูปแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธของเกษตรกร ทีพ่ บว่า รูปแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถใช้อธิบาย
การเกิดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรได้ ดังนี้ จริยธรรมในทางเศรษฐกิจ ความรอบรู ้
และการถ่ายทอดทางสังคม มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรมากที่สุดและมี
ขนาดอิทธิพลสูงมาก คือ .96 .74 และ .67 ตามลาดับ ในขณะที่อิทธิพลของสือ่ และความรูจ้ กั คิด ก็มอี ทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรแต่มขี นาดอิทธิพลไม่มากนัก
นอกจากนี้การวิเคราะห์
เพิม่ เติมจากสมมติฐานการวิจยั ยังแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ดว้ ยว่า ผลลัพธ์ของพฤติกรรมทีว่ ดั จากความพึงพอใจ
ต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมหรือความพึงพอใจในความเป็ นอยู่ของตนเองนัน้
เป็ นผลมาจากการมีพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธด้วย ซึง่ ข้อค้นพบดังกล่าวนี้สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ของเกษตรกรให้สอดคล้องตามแนวพุทธมากขึ้น โดยใช้วธิ ีการของนักพฤติกรรมศาสตร์
นัน่ คือ การปรับพฤติกรรมโดยมีเป้ าหมายเพือ่ ให้เกษตรมีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ให้สอดคล้องตามแนวพุทธ
มากขึ้นอย่างยัง่ ยืนนัน้ การมุง่ ปรับเปลีย่ นทีป่ จั จัยภายในหรือตัวแปรทางปัญญาซึง่ ผลการวิจยั นี้มตี วั แปรภายในที่
พบว่ามีอทิ ธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ คือ จริยธรรมในทางเศรษฐกิจ และความ
รอบรู ้ ในขณะทีต่ วั แปรการถ่ายทอดทางสังคมซึง่ เป็ นปัจจัยภายนอกก็มอี ิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธเช่นกัน
จากข้อค้นพบนี้จงึ นาไปสู่แนวคิดในการพัฒนาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของ
เกษตรกรโดยอาศัยหลักการปรับพฤติกรรม โดยมุง่ ปรับเปลีย่ นทีต่ วั แปรทางปัญญา คือ จริยธรรมในทางเศรษฐกิจ
และความรอบรู ้ ด้วยวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมเพือ่ ทาให้พฤติกรรมการบริหารทรัพย์เปลีย่ น ซึง่ แนวคิดจากข้อ
ค้นพบของการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทดลองนาไปศึกษาวิจยั ต่อในการวิจยั ระยะที่ 2
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ จาแนกกลุม่ เกษตรกรตามคะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
เพือ่ กาหนดกลุม่ เป้ าหมายสาหรับการวิจยั ระยะที่ 2 ผูว้ จิ ยั กาหนดเกณฑ์ในการคัดกรองโดยจัดกลุม่ เกษตรกร
ตัวอย่างเรียงตามลาดับคะแนนคะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
และวิเคราะห์ค่าคะแนนของ
ตาแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ (Percentile) เพือ่ แบ่งกลุม่ เกษตรกรตัวอย่างออกเป็ น 4 กลุม่ เท่าๆ กัน คือ เปอร์เซ็นไทล์
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ที่ 25 เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 50 เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 75 เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 100 แล้วเลือกกลุ่มเกษตรกรเพือ่ กาหนดให้เป็ น
กลุม่ เป้ าหมายของการวิจยั ระยะที่ 2 จากคะแนนในตาแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ทส่ี อดคล้องกับการแปลความหมายของ
คะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ซึง่ ผลการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติการแจกแจงความถีก่ ารหาตาแหน่ ง
เปอร์เซนต์ไทล์ (Percentile) มีรายละเอียดในตาราง 11
ตาราง 11 จ านวนเกษตรกรตัว อย่า งตามต าแหน่ ง เปอร์เ ซนต์ไทล์
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
กลุม่ ที่

(Percentile)

ของคะแนน

เปอร์เซ็นไทล์ : ตาแหน่งคะแนน

ช่วงคะแนน

จานวน

P25 : 2.6700
P50 : 2.9947
P75 : 3.6303
P100 : 4.7196

1.2600 - 2.6700
2.6701 - 2.9947
2.9948 – 3.6303
3.6304 - 4.1792

112
112
114
112

กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 4

เมือ่ พิจารณาความหมายของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ว่าสอดคล้องตามแนวพุทธเพียงใด จาก
การจัดกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 4 กลุม่ ตามค่าคะแนน พบว่าตาแหน่งคะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ท่ี 25 (P25)ซึง่ เป็ นกลุ่มที่
มีคะแนนตา่ ทีส่ ุด ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี คี ะแนนไม่เกิน 2.6700 จากคะแนนเต็ม 5 และเมือ่ แปลความหมายของคะแนนก็คือ
กลุม่ ที่มพี ฤติกรรมการบริหารทรัพย์สอดคล้องตามแนวพุทธน้อยทีส่ ุด และมีความสอดคล้องในระดับน้อยถึงน้อย
ทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดให้เกษตรกรตัวอย่างในกลุ่มนี้ซง่ึ มีจานวน 112 คน เป็ นกลุม่ เป้ าหมายของการวิจยั ระยะที่
2 ในการทดลองปรับพฤติกรรม

2. ผลการวิจยั ระยะที่ 2
การวิจยั ระยะที่ 2 ทีด่ าเนินการวิจยั ต่อยอดจากการวิจยั ระยะที่ 1 โดยนาข้อค้นพบของการวิจยั ระยะที่ 1
มาเป็ นตัวแปรเป้ าหมายของการปรับพฤติกรรม ซึง่ ผลการวิจยั ระยะที่ 1 ทีพ่ บว่าตัวแปสาเหตุของพฤติกรรมทุกตัวที่
น าเข้า มาวิเ คราะห์ ทัง้ ตัว แปรปัจ จัย ภายนอกและตัว แปรปัจ จัย ภายในของบุ ค คลล้ว นมีอิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ แต่เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของการปรับพฤติกรรมนี้ ที่ตอ้ งการให้การ
เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วนัน้ มีความยัง่ ยืนคงทนของพฤติกรรม โดยผูว้ จิ ยั มีแนวคิดที่เชื่อตามผลการวิเคราะห์ของ
Miller & Berman (1993) ว่าการปรับพฤติกรรมทางปัญญาให้ผลดีกว่าการปรับพฤติกรรมโดยตรง และการ
ปรับเปลี่ยนที่ตวั แปรทางปัญญาเพื่อทาให้พฤติกรรมเปลี่ยน จะทาให้เกิดความคงทนของพฤติกรรมมากกว่าการ
ปรับพฤติกรรมโดยตรง ดังนี้ผูว้ จิ ยั จึงเลือกตัวแปรที่เป็ นสาเหตุสาคัญที่สุด 2 ตัวที่เป็ นสาเหตุของการเกิดพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ โดยพิจารณาจากขนาดอิทธิพลสูงที่สุด คือ จริยธรรมในทางเศรษฐกิจ และ
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ความรอบรู ้ โดยการวิจยั ในระยะที่ 2 นี้จะช่วยยืนยันว่าตัวแปรเหตุปจั จัยทัง้ 2 ตัวนี้มเี ป็ นสาเหตุท่ที าให้เกิดพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธจริง ผูว้ จิ ยั จึงได้มกี ารจัดกระทาเพื่อลดความคลาดเคลือ่ นอันเกิดจากปัจจัยที่
ไม่ได้สนใจศึกษาด้วยวิธกี ารเลือกตัวอย่าง การเลือกสถิตวิ เิ คราะห์ และกาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาบุคคลและเป็ นไปตามเงือ่ นไขของการทดลอง ทีต่ อ้ งมีการจัดกระทาตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้เลือก
มาเป็ นปัจจัยในการทดลอง เพื่อให้มนั ่ ใจได้ว่าการเปลีย่ นแปลงในพฤติกรรมภายหลังรับโปรแกรมแล้วนัน้ เป็ นผล
มาจากโปรแกรมอย่างแท้จริงไม่ใช่สาเหตุอ่นื เช่น การกาหนดคุณ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ให้มคี วามแตกต่าง
ระหว่างบุคคล รวมทัง้ ให้มคี วามแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในค่าของตัวแปรปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการบริหารทรัพย์
อื่นๆ ที่ผูว้ จิ ยั ไม่ได้นามาใช้ในการสร้างโปรแกรม และที่สาคัญต้องเป็ นผูท้ ่สี มัครใจเข้าร่วมโครงการ แล้วจึงที่เลือ ก
เป็ นตัวอย่างสาหรับการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ต่อไป
การวิจยั ระยะที่ 2 มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ ประเมิน ผลโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร ที่ผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นจากข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1 ที่ทาให้
ทราบสาเหตุของพฤติกรรมแล้วนามาประกอบการสร้างกิจกรรมของโปรแกรม ตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทาง
ปัญญา ด้วยการมุ่งปรับที่ตวั แปรทางปัญญา 2 ตัวที่มอี ิทธิพลสูงทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธ ได้แก่ ตัวแปรจริยธรรมในทางเศรษฐกิจ และตัวแปรความรอบรู ้ โดยคาดหวังว่าเกษตรกรที่มี
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ท่ยี งั ไม่สอดคล้องตามแนวพุทธหรือสอดคล้องเพียงเล็กน้อย หลังจากได้รบั โปรแกรม
แล้วจะเป็ นผูม้ พี ฤติกรรมการบริหารทรัพย์สอดคล้องตามแนวทางพุทธมากขึ้นได้
โดยทาการทดสอบตาม
สมมติฐานการวิจยั ที่ว่า เกษตรกรที่ได้รบั โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตาม
แนวพุทธสาหรับเกษตรกร เมื่อสิ้นสุดการได้รบั โปรแกรมมีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ท่สี อดคล้องตามแนวพุทธ
มากขึ้น และมากกว่ า ผู ท้ ่ีไ ม่ไ ด้ร บั โปรแกรม ซึ่ง ผู ว้ ิจ ยั ได้ป ระยุ ก ต์ใ ช้รู ป แบบการเชิ ง ทดลอง (Experiment
Research) แบบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่มและวัดก่อนหลังการทดลอง (Randomized Pretest
Posttest Control Group Design) ซึ่งเป็ นแบบแผนที่มกี ารเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม มีการวัดผลการทดลองก่อน
และหลัง มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม (Between Group) และภายในกลุ่ม (Within Group) โดยกลุ่มตัวอย่าง
นัน้ ได้มาจากการสุ่ม (Randomized Sampling) จากประชากรเป้ าหมาย จานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง
(Experimental Group) และกลุ่มควบคุม (Control Group) โดยให้เกษตรกรที่มลี กั ษณะเหมือนกันมีโอกาสเข้า
ร่วมอยู่ในทัง้ 2 กลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะมีการวัดค่าตัวแปรตามก่อนการอบรม (Pretest) ในทัง้ 2 กลุ่ม และ
ในระหว่างทดลองนัน้ กลุ่มทดลองจะได้รบั Treatment คือ โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรบเกษตรกร ในขณะที่กลุ่มควบคุมจะจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และหลังเสร็จสิ้นการอบรมทัง้ 2 กลุ่มจะถูกวัดค่ าตัว แปรตามอีกครัง้
(Posttest) แล้วนาผลมาเปรียบเทียบกัน โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดตัวอย่างด้วยข้อจากัดของงบประมาณและ
จานวนผูด้ าเนินการทดลองที่จะสามารถดาเนินการได้ตามวัต ถุประสงค์และการบรรลุเป้ าหมายของโปรแกรมที่
กาหนดไว้ และความเพียงพอในการวิเคราะห์ผลด้วยสถิตทิ ดสอบ จึงกาหนดขนาดตัวอย่างในครัง้ นี้ไว้ท่ี 50 คน ใน
จานวนนี้เป็ นกลุม่ ทดลอง 27 คน และกลุม่ ควบคุม 23 คน
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เพือ่ ให้การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้กระชับและเข้าใจง่าย ผูว้ จิ ยั จึงเลือกให้สญั ลักษณ์ช่วยในการ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีรายละเอียดมีดงั นี้
N
หมายถึง จานวนตัวอย่าง
หมายถึง ค่าเฉลีย่
̅
S.D.
หมายถึง ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
F
หมายถึง ค่าสถิติทดสอบ F
P-Value หมายถึง ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (Level of Significant) เป็ นการกาหนด
ขอบเขตคลาดเคลือ่ นทีผ่ ูว้ จิ ยั ปฏิเสธสมมติฐานหลักเมือ่ สมมิฐาน
หลักเป็ นจริง (type I error (Ho เป็ นจริงแต่ผูว้ จิ ยั ปฏิเสธ Ho) ที่
ยอมให้เกิดขึ้นในการวิจยั นี้ โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติไว้ท่ี
ระดับ 0.05
Group หมายถึง กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ี 2 กลุม่ คือกลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุม
T
หมายถึง Treatment คือ โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
E
หมายถึง เกษตรกรตัวอย่างกลุม่ ทดลอง
C
หมายถึง เกษตรกรตัวอย่างกลุม่ ควบคุม
Pretest หมายถึง คะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธวัดก่อน (pretest)
Posttest หมายถึง คะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธวัดหลัง (posttest)
ภายหลังการทดลองใช้โปรแกรมผูว้ จิ ยั ได้ประมวลผลการวิจยั ระยะที่ 2 ตามวัตถุประสงค์การวิจยั และ
เพือ่ ตอบสมมติฐานการวิจยั โดยสถิตวิ เิ คราะห์ทใ่ี ช้วเิ คราะห์เพือ่ อธิบายลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างและประเมินผลแต่
ละกิจกรรม ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติทดสอบ ANCOVA ซึง่ การ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ อธิบายลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ประเมินผลกิจกรรม
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์เพิม่ เติมเพือ่ เป็ นข้อมูลสนับสนุนผลของโปรแกรม
ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ประเมินโครงการ
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ อธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
เกษตรกรตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าชาย โดยมีเพศหญิง 29 คน (ร้อยละ 42.0) และเพศชาย
21 คน (ร้อยละ 58.0) มีอายุอายุระหว่าง 25 – 49 ปี อายุเฉลีย่ 34.0 ปี โดยผูท้ ม่ี อี ายุระหว่าง 25 – 29 ปี มี
จานวน 18 (ร้อยละ 36.0) มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี มีจานวน 20 (ร้อยละ 40.0) และมีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี
จานวน 12 (ร้อยละ 24.0) หากพิจาณาทีส่ ถานภาพสมรส พบว่า กลุม่ ตัวอย่างสถานะโสด 23 คน (ร้อยละ 46.0)
สมรสและอยู่ดว้ ยกัน มี 24 คน (ร้อยละ 48.0) กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.0) จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาขึ้นไป
กลุม่ ทดลองมีจานวน 27 คน เป็ นเพศหญิง 18 คน เพศชาย 11 8o มีอายุเฉลีย่ 32.3 ปี เป็ นคน
โสด 13 คน สมรสและอยู่ดว้ ยกัน มี 12 คน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มี 14 คน อาชีวะศึกษา มี จานวน
9 คน และปริญญาตรี มี 4 คน กลุม่ ควบคุมมีทงั้ สิ้น 23 8น เป็ นเพศชาย 12 และเพศหญิง 11 คน มีอายุเฉลีย่
35.9 ปี เป็ นคนโสด 10 คน สมรสและอยู่ดว้ ยกัน มี 12 คน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มี 14 คน อาชีวะ
ศึกษา มี จานวน 6 คน และปริญญาตรี มี 3 คน โดยรายละเอียดของข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างตามทีแ่ สดงไว้
ในตาราง 12
ตาราง 12 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างการวิจยั ระยะที่ 2

ข้อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
25 – 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
อายุเฉลีย่
3. สถานภาพสมรส
โสด
สมรสและอยู่ดว้ ยกัน
หย่าร้าง
หม้าย (คู่สมรสเสียชีวติ )

กลุม่ ทดลอง (E)
จานวน ร้อยละ
27
100.0
9
33.3
18
66.7
27
100.0
12
44.4
10
37.1
5
18.5
32.3 ปี
27
100.0
13
48.1
12
44.5
1
3.7
1
3.7

กลุม่ ควบคุม (C)

รวม

จานวน ร้อยละ
23
100.0
12
52.2
11
47.8
23
100.0
6
26.1
10
43.5
7
30.4
35.9 ปี
23
100.0
10
43.5
12
52.2
1
4.3

จานวน ร้อยละ
50
100.0
21
42.0
29
58.0
50
100.0
18
36.0
20
40.0
12
24.0
34.0 ปี
50
100.0
23
46.0
24
48.0
1
3.0
2
4.0
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ตาราง 12 (ต่อ)

ข้อมูลทัว่ ไป
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี

กลุม่ ทดลอง (E)
จานวน ร้อยละ
27
100.0
14
51.9
9
33.3
4
14.8

กลุม่ ควบคุม (C)
จานวน
23
14
6
3

ร้อยละ
100.0
60.9
26.1
13.0

รวม
จานวน
50
28
15
7

ร้อยละ
100.0
56.0
30.0
14.0

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ประเมินผลกิจกรรม
การวิเคราะห์เพือ่ ประเมินรายกิจกรรม เพือ่ ให้ทราบว่า เมือ่ เกษตรกรได้ทากิจกรรมแต่ละกิจกรรมแล้ว
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมได้มากน้อยเพียงใด หรือเกิดการเปลีย่ นแปลงในตัวแปรเป้ าหมายที่
ต้องการปรับเปลีย่ นของแต่ละกิจกรรมอย่างไร ซึง่ จะส่งผลต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมภายหลังสิ้นสุดโปรแกรม
กิจกรรมที่ 1 “รูต้ นแก้จนได้” เป็ นกิจกรรมในขัน้ ต้นสาหรับเกษตรกรกลุม่ ทดลอง เพือ่ สร้างความ
ตระหนักรูเ้ พือ่ นาไปสู่การแก้ไขปัญหาการบริหารทรัพย์ ซึง่ เป็ นการเตรียมความพร้อมก่อนการปรับพฤติกรรม ที่
เป็ นไปตามแนวทางการพัฒนาบุคคลตามแนวพุทธที่เริ่มต้นก่อนการพัฒนาคนด้วยการการมุง่ สร้างความคิดเห็นที่
ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวว่าต้องแก้ไขให้หมดไปเสียก่อนแล้วจึงจัดการปรับพฤติกรรมต่อไป ซึง่ กิจกรรมที่ 1
นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1 ในรูปแบบการให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับผลลัพธ์ของพฤติกรรมของ
เกษตรกรเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ในภาพรวมของกลุม่ ตัวอย่าง โดยการนาเสนอตัวเลขสะท้อนรายได้และรายจ่าย
สัดส่วนคนทีม่ หี นี้สนิ และมีการออม ทีส่ ะท้อนว่ามีปญั หาและเกิดจากการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างไร แล้วให้
เกษตรแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาดังกล่าว แล้วมองสะท้อนว่าปัญหานี้เป็ นปัญหาของตนเองด้วยหรือไม่ ตามใบ
งานที่ 1.1 (ภาคผนวก ข )
ผลการประเมินจากใบงานที่ 1.1 พบว่า เกษตรกรทุกคนได้ตอบความคิดเห็นว่า เห็นด้วยทัง้ 3
ข้อสรุป ทีว่ ่า เกษตรกรมีปญั หาการหารายได้ได้นอ้ ยแต่มกี ารใช้จ่ายสูง สาวนใหญ่เป็ นผูม้ หี นี้สนิ และส่วนใหญ่ไม่มี
การออมเงิน โดยให้เหตุผลประกอบทีน่ ่าสนใจด้วยว่า ที่เกษตรกรหาเงินได้นอ้ ย เพราะไม่มอี าชีพเสริม ค่าแรงถูก
ไม่มคี วามรูใ้ นการทาเกษตรให้ได้ผลดี และผลผลิตได้นอ้ ยกว่าทีล่ งทุนไป ส่วนค่าใช้จ่ายทีม่ มี าก เพราะใช้จ่ายเกิน
ตัว ซื้อสิง่ ของทีไ่ ม่จาเป็ น ราคาข้าวของแพงขึ้น และทาการเกษตรด้วยการจ้างไม่ได้ทาเองทาให้ใช้จ่ายเพือ่ ลงทุนสูง
และเมือ่ ให้เกษตรกลุม่ ทดลองมองย้อนกลับมาที่ตนเองว่า ปัญหาที่ 3 อย่างนี้เป็ นปัญหาของตนเองหรือไม่ พบว่า มี
เกษตรกรในกลุม่ ทดลองร้อยละ 88.9 ทีเ่ ห็นว่า ปัญหาการหาเงินได้นอ้ ยแต่มคี ่าใช้จ่ายมาก และการไม่มกี ารออม
เงิน เป็ นปัญหาของตนเอง และร้อยละ 77.8 เห็นว่าปัญหาภาระหนี้สนิ ล้นพ้นตัว เป็ นปัญหาของตนเองด้วย
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เมือ่ เกษตรกรกลุม่ ทดลองได้รบั ทราบปัญหาทีเ่ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์ในภาพรวม และได้แสดง
ความคิดเห็นต่อปัญหาดังกล่าว รวมทัง้ วิเคราะห์ตนเองว่ามีปญั หานี้ดว้ ยหรือไม่แล้ว ในกิจกรรมที่ 1 ยังได้กระตุน้
ให้เกษตรกรฝึ กวิเคราะห์ตนเองด้วยเหตุผลว่าการแก้ไขหรือไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือทีม่ องว่าไม่เป็ นปัญหาแต่
อยากทาให้ดียง่ิ ขัน้ จะเกิดผลดีผลเสียอย่างไร
แล้วประเมินว่าเกษตรกรมีความโน้มเอียงที่อยากหารายได้เพิม่
ต้องการทีจ่ ะออมเงิน/ เพิม่ จานวนเงินออมให้ได้ และอยากลดหนี้สนิ /ปลดหนี้/ ไม่อยากเป็ นหนี้ แล้วเขียนตอบใน
ใบงานที่ 1.2 (ภาคผนวก ข)
การประมวลผลจากใบงานที่ 1.2 พบว่า เกษตรกรในกลุม่ ทดลองทุกคนต้องการทีจ่ ะทาในเรื่อง
ดังกล่าว โดยมีบางคนให้เหตุผลประกอบทีน่ ่าสนใจด้วยว่า อยากมีเงินใช้จ่ายให้เพียงพอในครอบครัวและไม่อยาก
ไปกูห้ นี้ยมื สินมาใช้จ่าย อยากมีเงินเก็บไว้ใช่จ่ายในยามจาเป็ น และลดความเครียดจากการมีหนี้สนิ เป็ นต้น โดย
ได้วธิ กี ารทีจ่ ะหารายได้เพิม่ มีทงั้ การแปรรูปผลผลิต เช่น ทานา้ ผักผลไม้ขาย หาอาชีพเสริม เช่น ค้าขาย เลี้ยงปลา
เลี้ยงไก่ ขายของออนไลน์ เป็ นต้น ส่วนวิธที จ่ี ะออมเงินให้ได้ คือ การลดค่าใช้จ่าย ออมให้ได้สปั ดาห์ละครัง้ นาเงิน
จากรายได้เสริมมาเก็บออม เป็ นต้น ส่วนการลดภาระหนี้สนิ นัน้ วิธกี ารทีเ่ กษตรกรเสนอ คือ การไม่กูห้ นี้เพิม่ ลด
ค่าใช้จ่าย เป็ นต้น
กิจกรรมที่ 2 “ปัญหามีไว้ให้เราแก้ไข” เป็ นอีก กิจกรรมเพื่อ สร้างความตระหนักรู เ้ พื่อนาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาการบริหาร ด้วยการจูงใจโดยการใช้คาพูดที่ดึงเอาคาคมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์ใน
เชิงสร้างแรงบันดาลใจในการนามากระตุน้ เตือนตนได้ ตามที่มนี กั บริหารการเงินได้กล่าวถึงความสาสาคัญของ คา
คมว่า คือ การใช้ถอ้ ยคาทีห่ ลักแหลมมาบอกกล่าวเพือ่ ชวนให้คิดตาม คาคมจึงมักเป็ นสิ่งที่ใช้แสดงความคิดหรือทา
ให้เกิดความรูส้ ึกใดออกมาอย่างชัดเจนทาให้ผูอ้ ่านเกิดความรูส้ ึกที่ลกึ ซึ้งเมื่อได้อ่าน คาคมจึงเกิดขึ้นมาเพื่อสร้าง
ข้อคิด แรงบันดาลใจและเตือนสติของผูอ้ ่านในทุก ๆ เรื่อง แล้วให้เกษตรกรแสดงความคิดเห็นต่อคาคม โดย
เลือกคาคมทีช่ อบพร้อมให้เหตุผลประกอบ และเมือ่ นามาประมวลผลแล้ว พบว่า เกษตรกรกลุ่มทดลองได้เลือกคา
คมที่ชอบมากที่สุด ได้แก่ คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้ ไม่มคี วามยากจนในหมู่คนขยัน ความจนไม่ใช่กรรมพันธุค์ น
ขยันไม่มวี นั จน อย่าเก็บเงินทีเ่ หลือจากการใช้จ่ายแต่จงใช้จ่ายด้วยเงินทีเ่ หลือจากการเก็บ และหากคุณซื้อแต่ส่งิ ของ
ที่ไม่จาเป็ นสักวันคุณต้องขายสิ่งของที่จาเป็ น เป็ นต้น โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลที่เลือกว่าเป็ นข้อความที่โดนใจ เห็น
ด้วยว่าเป็ นจริงด้วยเหตุและผล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรกลุ่มทดลองเป็ น
ผูม้ คี วามตระหนักรู ้ หรืออาจกล่าวได้ว่าตัวแปรเป้ าหมายของกิจกรรมนี้ คือตัวแปรความตระหนักรู ้ ได้รบั การ
ปรับเปลีย่ นไปตามเป้ าหมายของกิจกรรม นัน่ คือเกษตรกรกลุม่ ทดลองตระหนักรูใ้ นปัญหาการบริหารทรัพย์และ
ต้องการทีจ่ ะปรับเปลีย่ นให้ดีข้นึ
กิจกรรมที่ 3, 4 และ 5 เป็ นกิจกรรมทีม่ งุ่ ปรับเปลีย่ นตัวแปรความรอบรู ้ ซึง่ ใช้แนวคิดการเรียนรู ้
จากตัวแบบ การให้ความรูโ้ ดยการใช้คาพูดจูงใจ และการเรียนรูโ้ ดยการฝึ กปฏิบตั ิ
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กิจกรรมที่ 3 “เกษตรกรรอบรู”้ เป็ นกิจกรรมแรกในการปรับพฤติกกรมทีม่ งุ่ ปรับที่ตวั แปรภายใน
ด้วยการสร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ให้พฤติกรรมเปลีย่ น โดยเริ่มทีก่ ารสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์
ตามแนวพุทธ ซึง่ กิจกรรมที่ 3 นี้ มุง่ ปรับที่ตวั แปรความรอบรูด้ ว้ ยการฝึ กเรียนรูจ้ ากตัวแบบ
โดยตัวแบบแรกต้องการสือ่ ให้เกษตรกรกลุม่ ทดลองได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับการใช้ความรูเ้ พือ่ ให้เกิด
มีรายได้เพิม่ และเรียนการรูจ้ กั แบ่งปันเมือ่ เรามีมพี อแล้ว แล้วให้วเิ คราะห์ตนเองว่าสามารถทาได้เหมือนกับทีต่ วั
แบบทาหรือไม่ และคิดว่าจะทาตามหรือไม่ ตามใบงานที่ 3 (ภาคผนวก ข) ซึง่ มีเกษตรกรร้อยละ 85.2 ตอบว่า
ตนเองสามารถทาได้ และมีเพียงร้อยละ 14.8 ทีต่ อบว่าไม่น่าจะทาไม่ได้ โดยให้เหตุผลทีส่ าคัญว่า ไม่มคี วามรู ้ ไม่มี
เงินทุน ในขณะทีเ่ กษตรกรทีค่ ิดว่าจะทาตามตัวแบบมีรอ้ ยละ 67.0 และไม่คิดทาตามมีรอ้ ยละ 37.0 โดยให้เหตุผล
ทีส่ าคัญว่า ไม่มคี วามอดทน ทีด่ ินไม่เหมาะสม และไม่มเี งินทุน เป็ นต้น
ส่วนตัวแบบที่ 2 ต้องการสื่อให้เกษตรกรกลุม่ ทดลองได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับการเป็ นผูร้ ูจ้ กั ความ
พอดีและมีความสุขบนความพอดี รูจ้ กั ทามาหากินอย่างมีความสุขด้วยความคิดว่าถ้าอยากรวยต้องรูจ้ กั พอดี และ
ความสุขไม่ได้อยู่ท่มี เี งินมากมายแต่อยู่ทก่ี ารได้เป็ นผูใ้ ห้และแบ่งปัน
แล้วให้วเิ คราะห์ตนเองว่าสามารถทาได้
เหมือนกับทีต่ วั แบบทาหรือไม่ และคิดว่าจะทาตามหรือไม่ ซึง่ มีเกษตรกรร้อยละ 59.3 เชื่อว่าตนเองสามารถทาได้
และมีเพียงร้อยละ 39.7 ที่ตอบว่าไม่น่าจะทาไม่ได้ ในขณะทีเ่ กษตรกรทีค่ ิดว่าจะทาตามตัวแบบนี้ มีรอ้ ยละ 51.9
และไม่คิดทาตามมีรอ้ ยละ 48.1
กิจกรรมที่ 4 “รูห้ ลักการผ่านหลักธรรม” เพือ่ ให้เกษตรกรเรียนรูเ้ กี่ยวกับหลักการบริหารทรัพย์
ตามแนวพุทธ ด้วยการให้ความรูใ้ นหลายๆ รูปแบบ เช่น การให้ฟงั ธรรมบรรยาย การบรรยายให้ความรูโ้ ดยการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ นการบริหารทรัพย์ บรรยายสรุปหลักการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธ พร้อมเปิ ดโอกาสให้เกษตรกรกลุม่ ทดลอง ซักถาม แสดงความคิดเห็น และยกตัวอย่าง
ประกอบ แล้วให้แต่ละคนสรุปหลักการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธในใบงานที่ 4 (ภาคผนวก ข) ซึง่ เมือ่ นามา
ประมวลผล พบว่า มีเกษตรร้อยละ 81.5 สามารสรุปได้ถูกต้อง โดยในจานวนนี้ มีผูท้ ส่ี รุปความทีแ่ สดงว่ามีความ
เข้าใจเป็ นอย่างดี ร้อยละ 55.6 และเข้าใจเกือบดีรอ้ ยละ 25.9 สาหรับกิจกรรมนี้ (หากเปรียบเทียบกับคะแนนความ
รอบรูจ้ าการวิจยั ระยะที่ 1 พบว่า คะแนนนกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ นี้จะอยู่ระดับปานกลางค่อนไปทางค่อนข้างตา่ เมือ่
เทียบกับคะแนนของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด) จากการสังเกตของผูว้ จิ ยั และซักถามในระหว่างทากิจกรรม พบว่า
เกษตรกรกรลุม่ ทดลองเกือบทัง้ หมด
บอกว่าเป็ นครัง้ แรกที่ได้รบั รูว้ ่ามีหลักการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
โดยเฉพาะจากการฟังธรรมบรรยาย
กิจกรรมที่ 5 “ฝึ กทักษะทางการเงิน” เป็ นกิจกรรมที่ให้เกษตรกรมีความรูค้ วามเข้าใจและมีทกั ษะ
ทางการเงิน พร้อมทัง้ เรียนรูร้ ูว้ ธิ ีการและทดลองการคิดคานวณที่เกี่ยวกับการเงินทีจ่ าเป็ นในชีวติ ประจาวัน และให้
เกษตรกรได้เห็นความสาคัญและฝึ กปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจัดทาบัญชี ทัง้ รายรับรายจ่าย และการบัญชีพ้ นื ฐานสาหรับ
อาชีพเกษตร โดยใช้การบรรยายร่วมกับการฝึ กปฏิบตั ิ (Workshop) เป็ นกลุม่ ย่อย ภายหลังจบการฝึ กปฏิบตั ิ
พบว่า จากทีเ่ กษตรกรกลุม่ ทดลอง ยังไม่ทราบวิธกี ารคิดคานวณเกี่ยวกับการเงินทีจ่ าเป็ นในชีวติ ประจาวันได้อย่าง
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ถูกต้อง แต่เมือ่ ให้ทดลองทาโจทย์ตวั อย่างตามใบงานที่ 5.1 แล้วนามาตรวจสอบ พบว่า เกือบทุกคนตอบได้ถูกต้อง
ทุกข้อ มีเพียง 4 คนทีต่ อบผิด 2-3 ข้อจาก 6 ข้อ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกิจกรรมที่ 3, 4 และ 5 แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรกลุม่ ทดลองมีความรู ้
เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ซึง่ รูท้ งั้ หลักการและรูใ้ นวิธปี ฏิบตั ิ
แสดงว่าตัวแปรความรอบรูซ้ ง่ึ เป็ น
เป้ าหมายของการปรับเปลีย่ นของกิจกรรมชุดนี้เกิดการปรับเปลีย่ นไปตามเป้ าหมายของกิจกรรม
กิจกรรมที่ 6 และ 7 เป็ นกิจกรรมทีต่ อ้ งการปรับเปลีย่ นทีต่ วั แปรจริยธรรมในทางเศรษฐกิจ โดยการ
สร้างการกรเรียนรูจ้ ากตัวแบบ
เมือ่ เกษตรมีความรอบรูเ้ กี่ยวกับการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธแล้ว
การมีจริยธรรมหรือ
แนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี งี านในการบริหารทรัพย์จะทาให้พฤติกรรมการบริหารทรัพย์สอคล้องตามแนวพุทธได้มากยิง่ ขึ้น
โดยมีกจิ การเสริมสร้างจริยธรรม 2 กิจกรรม เริ่มต้นที่ให้เกษตรกรรูจ้ กั จริยธรรมในทางเศรษฐกิจในขัน้ พื้นฐานที่
จาเป็ นต่อการบริหารทรัพย์ และวิธีการปฏิบตั อิ ย่างผูม้ จี ริยธรรม ซึง่ การปรับเปลีย่ นเพือ่ พัฒนาจริยธรรมใน
กิจกรรมนี้มเี ป้ าหมายเพียงเป็ นการพัฒนาจริยธรรมในระดับชาวบ้านเท่านัน้ ก็ถอื ว่าจะเป็ นผูม้ กี ารบริหารทรัพย์ท่ี
สอดคล้องตามแนวพุทธได้ ซึง่ การพัฒนาจริยธรรมในระดับชาวบ้านตามแนวทางพุทธศาสนา คือ มุง่ เน้นการ
ควบคุมตนเองให้อยู่ในจริยธรรม ทีน่ อกจากการดาเนินชีวติ ที่ไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีแล้วยังต้องเป็ นผูม้ คี วามดีงาม
ตามหลักเบญจธรรมควบคู่ไปด้วย เช่น มีเมตตากรุณาต่อผูอ้ ่นื ประกอบสัมมาอาชีวะ มีความสัตย์ และมีสติ
ความระลึกได้และรูต้ วั อยู่เสมอ ซึง่ การประเมินผลกิจกรรมนี้ได้ให้เกษตรกรกลุม่ ตัวอย่างมีพนั ธสัญญาร่วมกันว่า
จะดาเนินชีวติ ตามแบบอย่างของผูม้ คี ุณธรรมนาทาง ซึง่ เกษตรกรลุม่ ตัวอย่างยอมรับในพันธะสัญญานี้ และจะดา
เสนอการวางแผนชีวติ ตนเองโดยยึดหลักการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ และจะนาส่งแผนได้ภายหลังสิ้นสุดการ
ทดลองไปแล้ว 1 สัปดาห์ ตามใบงานพิเศษ 1 (ภาคผนวก ข)
จากการวิเคราะห์เพือ่ ประเมินผลเป็ นรายกิจกรรม พบว่า เกษตรกรกลุ่มทดลอง มีการเรียนรูไ้ ด้ตาม
เป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม ในระดับทีด่ ี จะเห็นได้จากผลการประเมินแต่ละกิจกรรมเกษตรกร
กลุม่ ทดลองเกือบทุกคนผ่านการประเมินตามเกณฑ์ทก่ี าหนดในทุกกิจกรรม ซึง่ เป็ นหลักฐานทีย่ นื ยันได้ว่าตัวแปร
ภายในทีต่ อ้ งการปรับเปลีย่ น ทัง้ ความรอบรู ้ และจริยธรรมในทางเศรษฐกิจของเกษตรกรมีการเปลีย่ นแปลงไป
ในทางที่ดขี ้นึ ซึง่ ตามสาเหตุของผลการวิจยั ระยะที่ 1 ทีร่ ะบุว่า 2 ตัวแปรนี้ เป็ นปัจจัยทีส่ าคัญทีส่ ุดที่ทาให้พฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์เปลีย่ น
สาหรับคะแนนเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และพิสยั ของข้อมูลตัวแปตามในการวิจยั ระยะที่ 2 นี้
ได้แก่ คะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ จาแนกตามประเภทกลุม่ ตัวอย่าง คือ กลุม่ ควบคุม และ
กลุม่ ทดลอง และจาแนกตามช่วงเวลาของการวัด คือวัดก่อนการทดลองและวัดหลังการทดลอง ซึง่ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลสรุปผล ได้ดงั นี้ (ตาราง 13)
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ตาราง 13 คะแนนเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และพิสยั ของคะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของ
กลุม่ ตัวอย่างการวิจยั ระยะที่ 2
คะแนน
พฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธ

กลุม่ ทดลอง (n=27)
S.D พิสยั
̅

ก่อนรับโปรแกรม

2.2362

.20075

หลังรับโปรแกรม

2.9372

.25530 1.000

.7381

กลุม่ ควบคุม (n=23)
S.D พิสยั
̅
2.2268 .17765

รวม (n=50)
S.D พิสยั
̅

.7910

2.2319 .18862 1.0052

2.2657 .15399 .7116

2.6283 .39938 1.6111

หากพิจารณาผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมจากคะแนนเฉลีย่ ของตัวแปรตาม
ซึง่ ก็คือพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ จากตาราง 13 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลีย่ ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมแตกต่างกัน ทัง้ คะแนนทีว่ ดั ก่อนและคะแนนทีว่ ดั หลัง และเมือ่ พิจารณาคะแนน
ของกลุม่ ทดลองทีว่ ดั ก่อนและวัดหลังก็แตกต่างกันด้วย เช่นเดียวกับคะแนนของกลุม่ ควบคุมที่วดั ก่อนและวัดหลัง
ก็แตกต่างกันด้วย ดังนัน้ เพื่อยืนยันผลของโปรแกรมด้วยวิธีการทางสถิติ ผูว้ จิ ยั จึงทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่
ทดสอบสมมติฐานต่อไป
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐานการวิจยั
การวิจยั ในระยะที่ 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร ว่าโปแกรมดังกล่าวนี้ ทาให้พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของ
เกษตรกรสอดคล้องตามแนวพุทธมากขึ้น ได้หรือไม่ โดยการค้นหาคาตอบสาหรับการวิจยั นี้ ดาเนินการในรูปการ
วิจยั เชิงทดลองทีม่ กี ารสุ่มเข้ากลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม และมีการวัดคะแนนพฤติกรรม (pretest) ด้วยแบบวัด
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุ ทธ แล้วทาการทดลองโดยจัดกิจกรรมของโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อ
เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกรจนครบทุกกิจกรรมให้กบั กลุ่มทดลอง และ
ภายหลังได้รบั โปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็ทาการวัดผลของพฤติกรรม (posttest) ด้วยแบบวัดพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธ จะเห็นได้ว่าการวิจยั นี้ได้พยายามขจัดตัวแปรแทรกซ้อนด้วยวิธีการสุ่มเลือกตัวอย่าง แล้วแต่
เนื่องจากจานวนตัวอย่างของการวิจยั นี้ในแต่ละกลุ่มมีจานวนน้อย (น้อยกว่า 30) คือ กลุ่มทดลองมี 27 คน และ
กลุ่มควบคุมมี 23 คน ดังนัน้ การดาเนินการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาคาตอบของการวิจยั ในระยะที่ 2 จึงต้องการ
ให้ได้คาตอบทีย่ นื ยันผลของโปรแกรมได้อย่างแท้จริงนี้ ทีน่ อกจากจะทดสอบว่าคะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
ตามแนวพุทธของเกษตรกรกลุม่ ทดลองหลังรับโปรแกรมแตกต่างจากกลุ่มควบคุมหรือไม่ แล้วนัน้ ยังทดสอบต่อไป
อีกด้วยว่าคะแนนพฤติกรรมหลังรับโปรแกรมเป็ นผลมาจากคะแนนพฤติกรรมก่อนรับโปรแกรมหรือไม่
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ดังนัน้ การทดสอบสมมติฐานการวิจยั นี้ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis
of Covariance : ANCOVA) ซึง่ เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์ท่คี วบคุมความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมก่อนการ
ทดลอง (pretest) โดยสามารถแยกผลที่เกิดจากความแตกต่างของคะแนนวัดก่อน หรือปรับผลของอิทธิพลตัว
แปรร่ วมออก ทาให้ทราบถึง ผลของโปรแกรมที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพ ย์ตามแนวพุทธจริง ๆ ซึ่ง การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance : ANCOVA) มีขอ้ ตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ ดังนี้
1. ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างมีการแจกแจงปกติ Normality Distribution
2. ความแปรปรวนของประชากรในแต่ละกลุม่ ต้องเท่ากัน (equal variances) หรือมีความ
แปรปรวนเป็ นเอกพันธ์ (Homogeneity Of Variances)
3. กลุม่ ตัวอย่างเป็ นอิสระจากกัน (Independence Observation)
4. ตัวแปรตามและตัวแปรร่วมมีความสัมพันธ์กนั ในแบบเส้นตรง (Linear Relationship between
Covariate and Dependent Variable)
5. อิทธิพลของตัวแปรร่วมทีม่ ตี ่อตัวแปรตามในแต่ละระดับของปัจจัยจะต้องเท่ากัน (ไม่มกี ารกระทา
ร่วมกันระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรร่วม (Homogeneity of Regression Slope)
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Assumptions of
ANCOVA) โดยตัวแปรตามของการวิจยั นี้ คือ คะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธหลังรับโปรแกรม
(Posttest) และตัวแปรร่วม คือ คะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธก่อนรับโปรแกรม (Pretest) ผล
วิเคราะห์เพือ่ ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นมีดงั นี้
1. ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างมีการแจกแจงปกติ (Normality Distribution) การตรวจสอบการแจก
แจงข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้สถิตทิ ดสอบ Kolmogorov-Smirnov ทีท่ ดสอบว่าข้อมูลมีการแจกแจงปกติหรือไม่ (H0 ข้อมูล
มีการแจกแจงแบบปกติ) ทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05 ซึง่ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า คะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
ตามแนวพุทธหลังรับโปรแกรม (posttest) ของกลุม่ ทดลองมีค่าสถิติทดสอบ Kolmogorov-Smirnov = .153 Pvalue. = .107 กลุม่ ควบคุมมีค่าสถิติทดสอบ Kolmogorov-Smirnov = .126 P-Value = .200 ซึง่ มากกว่า
ระดับนัยสาคัญทีก่ าหนด คือ .05 (not reject H0) จึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ
2. ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Homogeneity of Variance) ผลการทดสอบด้วย
สถิติทดสอบ Levene's Test พบว่า มีค่า F = 3.328 P-Value = .231 ซึง่ มากกว่าระดับนัยสาคัญทีก่ าหนด คือ
.05 (Not Reject H0) จึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมฯ หลังรับโปรแกรม
(Posttest) ของกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน นัน่ คือความแปรปรวนของประชากรในแต่ละกลุม่
เท่ากัน (Equal Variances) หรือมีความแปรปรวนเป็ นเอกพันธ์ (Homogeneity of Variances)
3. ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรร่วมกับตัวแปรตาม (Linear Relationship
between Covariate and Dependent Variable) โดยมีสมมติฐานการทดสอบ คือ H0 : ตัวแปรร่วม คือ
คะแนนพฤติกรรมฯ ก่อนรับโปรแกรม (Pretest) ไม่มคี วามสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรตาม คือ คะแนนพฤติกรรฯ
หลังรับโปรแกรม (Posttest) ซึ่งผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Correlation พบว่าค่าสถิติทดสอบ Pearson’s
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Correlation = .473 P-value. = .001 จึงปฏิเสธสมมติฐาน (Reject H0) ทีร่ ะดับนัยสาคัญที่ระดับ .05 แสดงว่า
คะแนนพฤติกรรมฯ ก่อนรับโปรแกรม (Pretest) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับคะแนนพฤติกรรมฯ ก่อนรับโปรแกรม
(Pretest)
นอกจากนี้ ยงั ได้ท ดสอบว่ า คะแนนพฤติก รรมการบริห ารทรัพ ย์ต ามแนวพุทธหลัง รับ โปรแกรม
(Posttest) ของเกษตรกรกลุ่มทดลองแตกต่างจากกลุ่มควบคุมหรือไม่ พบว่า ค่า F = 121.267 P-Value =
.000 แสดงว่าคะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรกลุ่มทดลองหลังรับโปรแกรมแตกต่าง
จากกลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 คาถามต่อไปคือความแตกต่างนี้เป็ นผลมาจากคะแนน
พฤติกรรมก่ อ นรับโปรแกรมด้ว ยหรือ ไม่ ผู ว้ ิจ ยั จึง ทดสอบโดยควบคุ มคะแนนพฤติกรรมก่ อนรับโปรแกรม
(Pretest) เพื่อ ดู ว่ า คะแนนพฤติกรรมก่ อ นรับโปรแกรม (Pretest) มีอิท ธิพ ลต่ อ คะแนนพฤติก รรมฯ หลัง รับ
โปรแกรม (Posttest) หรือไม่ และมีอิทธิพลคงที่หรือไม่ ซึ่งผลการทดสอบว่าคะแนนพฤติกรรมฯ ก่อนรับ
โปรแกรม (Pretest) มีอิทธิพลต่อคะแนนพฤติกรรมฯ หลังรับโปรแกรม (Posttest) หรือไม่นนั้ พบว่า F =
114.699 P-Value = .000 แสดงว่าคะแนนพฤติกรรมฯ ก่อนรับโปรแกรม (Pretest) มีผลต่อคะแนน
พฤติกรรมฯ หลังรับโปรแกรม (Posttest) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่วนการทดสอบความคงที่ของ
อิทธิพลของคะแนนพฤติกรรมฯ ก่อนรับโปรแกรม (Pretest) ในทัง้ 2 กลุ่มนัน้ พบว่า ค่า F = 3.768 P-Value =
.058 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญที่ระดับ .05 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานได้ (Not Reject H0) นัน่ แสดงว่า
อิทธิพ ลของคะแนนพฤติก รรมฯ ก่ อ นรับโปรแกรม (Pretest) ที่มีต่อ คะแนนพฤติก รรมฯ หลัง รับ โปรแกรม
(Posttest) ทัง้ 2 กลุม่ เท่ากัน
4. ตรวจสอบความเท่ากันของอิทธิพลตัวแปรร่วม (Homogeneity of Regression) โดยมี
สมมติฐานการทดสอบ คือ H0 : อิทธิพลของตัวแปรร่วมที่มตี ่อตัวแปรตามในแต่ละกลุม่ จะต้องเท่ากัน (ไม่มกี าร
กระทาร่วมกันระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรร่วม) จากผลการทดสอบพบว่า ค่า F = 3.768 P-Value = .058 ซึง่
มากกว่าระดับนัยสาคัญทีร่ ะดับ .05 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานได้ (Not Reject H0) นัน่ แสดงว่าอิทธิพลของ
ตัวแปรร่วมทีม่ ตี ่อตัวแปรตามในแต่ละกลุ่มเท่ากัน ซึง่ เป็ นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วม (ANCOVA)
เมือ่ ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) พบว่า
ข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่างนี้ผ่านข้อตกลงเบื้องต้นทุกข้อ
ผูว้ จิ ยั จึงทาการวิเคราะห์เพือ่ ทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ต่อไป ซึง่ ผลการวิเคราะห์มรี ายละเอียดดังนี้
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ตาราง 14 คะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธหลังรับโปรแกรม (Posttest) ทีป่ รับตามคะแนนก่อน
รับโปรแกรม (Pretest) ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
กลุม่
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

คะแนนเฉลีย่
(Mean)

Std. Error

2.9325a
2.2696a

.021
.023

95% Confidence Interval
Lower Bound
2.8890
2.2230

Upper Bound
2.9760
2.3160

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following values: pretest = 2.2319.
ตาราง 15 การเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธหลังรับโปรแกรม (Posttest) ระหว่าง
กลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม โดยใช้คะแนนก่อนรับโปรแกรม (Pretest) เป็ นตัวแปรร่วม ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
แหล่งความแปรปรวน
(Source)
Pretest
Group
Error

Sum of Squares
(SS)
1.598
5.447
.618

Df
1
1
47

Mean Square
F
(MS)
1.598
121.433*
5.447
413.921*
.013

P-Value
<.0001
<.0001

*มีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05
ตาราง 16 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธหลังรับโปรแกรม (Posttest) ของ
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยใช้การปรับแก้ไขค่าเฉลีย่ ด้วยวิธี Bonferroni
Mean Difference
(กลุม่ ทดลอง-กลุม่ ควบคุม)
.662*

Std. Error P-Value
.033

<.0001

95% Confidence Interval for Difference
Lower Bound

Upper Bound

.597

.728

*มีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05
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จากตาราง 14-16 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) ด้วยการเปรียบเทียบ
คะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธภายหลังรับโปรแกรม (Posttest) ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่
ควบคุม โดยใช้คะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธก่อนรับโปรแกรม (Pretest) เป็ นตัวแปรร่วม เพือ่
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ทีว่ ่า พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธภายหลังรับโปรแกรม (Posttest) ของ
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมไม่แตกต่างกัน ซึง่ ผลการทดสอบพบว่าค่า F = 413.921 P-Value = .000 ซึง่ ตก
อยู่ในขอบเขตการปฏิเสธสมติฐาน (Reject H0) ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05 นัน่ แสดงว่าคะแนน
พฤติกรรมวัดหลังรับโปรแกรม (Posttest) ของเกษตรกรกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมแตกต่างกัน และจากผลการ
ทดสอบเพือ่ เปรียบเทียบคะแนนของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมโดยใช้การปรับแก้ไขค่าเฉลีย่ ด้วยวิธี Bonferroni
พบว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนนสูงกว่า ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05 (Mean Difference =.662, P-Value
=.000) จึงสรุปได้ว่าเกษตรกรทีไ่ ด้รบั โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธ มีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ทส่ี อดคล้องตามแนวพุทธมากกว่าเกษตรกรผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั โปรแกรม ซึง่ สอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจยั
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์เพิ่มเติมเพือ่ เป็ นข้อมูลสนับสนุ นผลของโปรแกรม
เนื่องจากพฤติกรรมเป้ าหมายของการวิจยั นี้ คือ พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ซึ่งเป็ น
พฤติกรรมทีว่ ดั จาก 3 มิติ หรือวัดใน 3 พฤติกรรมย่อย คือ การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์
จะเห็นได้ว่าการเปลีย่ นในพฤติกรรมจากการรับโปรแกรมนัน้ วัดจากการคิดทีจ่ ะกระทา (Intension) ซึง่ ถือว่าเป็ น
การเปลีย่ นพฤติกรรมภายใน ซึง่ การวิจยั นี้สรุปผลของโปรแกรมจากการเปลีย่ นแปลงทีพ่ ฤติกรรมภายใน เนื่องจาก
ลักษณะของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ทจ่ี ะวัด เพือ่ ประเมินผลการเปลีย่ นแปลงจากพฤติกรรมภายนอกนัน้ มี
องค์ประกอบของการเกิดพฤติกรรมทีต่ อ้ งอาศัยทัง้ เหตุการณ์ท่เี ป็ นตัวกาหนดพฤติกรรม และช่วงเวลาหรือจังหวะ
ชีวติ เช่นการหาทรัพย์ของเกษตรกรนัน้ จะเกิดผลต้องใช้เวลาทีน่ านอย่างน้อยต้องเท่ากับช่วงเวลาของการให้ผล
ผลิตใน 1 รอบการเพาะปลูก หรือแม้เป็ นรายได้อ่นื ๆ ทีเ่ ป็ นแหล่งทีเ่ กษตรกรใช้หาเป็ นรายได้เสริม ก็จะขึ้นอยู่กบั
ฤดูกาลด้วย เพราะส่วนใหญ่กจ็ ะเป็ นการรับจ้างในภาคการเกษตร เพราะเป็ นอาชีพทีเ่ กษตรกรมีทกั ษะในอาชีพ หรือ
อาชีพใหม่ๆ ก็ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการเห็นผลการเปลีย่ นแปลง ดังนัน้ การวัดผลโปรแกรมนี้ตามเป้ าหมายทีม่ งุ่
ปรับเปลีย่ นทีค่ วามรอบรูแ้ ละจริยธรรมทีจ่ ะทาให้พฤติกรรมดังกล่าวเปลีย่ น ทีว่ ดั จากข้อความ “ท่านคิดว่าจะ
กระทา...” ทีเ่ ป็ นการใช้วดั ความตัง้ ใจกระทาพฤติกรรม (Intention) แทนการวัดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
โดยตรง ซึง่ ใช้เป็ นข้อมูลในการทดสอบสมมติฐาน และผลการศึกษาเป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ คือ หลังจากที่
เกษตรกรที่ได้รบั โปรแกรมปรับพฤติกรรมมีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ท่สี อดคล้องตามแนวพุทธขึ้น
และ
เกษตรกรที่ได้รบั โปรแกรมปรับพฤติกรรม
มีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ทส่ี อดคล้องตามแนวพุทธมากกว่า
เกษตรกรที่ไม่ได้รบั โปรแกรม
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เพือ่ ยืนยันผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้างต้น
ผูว้ จิ ยั ได้ติดตามผลของโปรแกรมหลังการ
ทดลอง 1-2 สัปดาห์ ด้วยการติดตามประเมินพฤติกรรมโดยตรงจากแผนการดาเนินชีวติ ตามพันธะสัญญา ตามใบ
งานพิเศษ 1 และการวัดพฤติกรรมการใช้จ่ายทรัพย์ ตามใบงานพิเศษ 2 โดยมีผลการประเมินผลดังนี้
ผลการวิเคราะห์ใบงานพิเศษที่ 1 ที่เกษตรกรได้ให้พนั ธะสัญญาด้วยการวางแผนการดาเนินชีวิต
พบว่า มีขอ้ ความที่เป็ นข้อปฏิบตั ิท่ปี รากฏในแนวทางการดาเนินชีวิตของเกษตรกร และสื่อความหมายที่แสดงให้
เห็นได้ว่าแบบแผนการดาเนินชีวติ ทัง้ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์และชี วิตด้านอื่นๆ เช่น ซื่อสัตย์สุจริต ยึด
หลักพุทธศาสนา ประหยัด อดออม ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟื อย เก็บออม ไม่เบียดเบียน และเลี้ยงดูพ่อแม่ เป็ นต้น (ตาราง
17) นอกจากนี้ยงั ปรากฏข้อความในการเขียนพันธะสัญญาในการดาเนินชีวติ ของเกษตรกรกลุ่มนี้ท่แี สดงถึงการ
รับรูเ้ กี่ยวกับเป้ าหมายของการบริหารทรัพย์ทไ่ี ม่ได้ม่งุ สะสมเงินทองจานวนมาก เช่น ข้อความที่ว่า “...เพียงแค่น้ ีชีวติ
ก็มคี วามสุขแล้ว”
ตาราง 17 ข้อปฏิบตั ิทป่ี รากฏในแนวทางการดาเนินชีวติ ของเกษตรกรกลุ่มทดลอง
ข้อความ
ทางานที่ซอ่ื สัตย์สุจริต
ยึดหลักพุทธศาสนา มีคุณธรรม ศีลธรรม (ไม่ทาผิดศีลธรรม)
ประหยัด อดออม ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟื อย
เก็บออมเงินไว้ใช้ยามจาเป็ นและลงทุน
ไม่เบียดเบียน
เลี้ยงดูพ่อแม่ ครอบครัว มีความรับผิดชอบ
ขยันทางานหารายได้
จัดสรรรายได้เป็ นส่วนๆ
มีนา้ ใจ แบ่งปัน
จัดการรายได้ในครอบครัวอย่างเหมาะสม
พอใจในสิง่ ทีม่ อี ยู่ มีความพอดี พออยู่พอกิน
มีระเบียบ วินยั
หาอาชีพเสริมทา
อดทน
ตัง้ ใจทางาน
ละเว้นอบายมุขและสิง่ เสพติด

จานวนผูต้ อบ
12
10
8
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากใบงานพิเศษ 2 พบว่า เกษตรกรกลุม่ ทดลองโดยรวมมีค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์
ลดลงในรายการทีม่ นี ยั สาคัญสอดคล้องกับเป้ าหมายของโปรแกรมปรับพฤติกรรมของการวิจยั นี้ กล่าวคือ เป็ น
ค่าใช้จ่ายทีจ่ ดั อยู่ในค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟื อย เช่น ค่าเครื่องดื่มประเภทมึนเมา และยาสูบ ทีเ่ กษตรกลุม่ ทดลองตอบว่ามี
ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ลดลง ร้อยละ 33.3 เช่นเดียวกับค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ทีม่ ผี ูต้ อบลดลง ร้อยละ 48.1
(ตาราง 18) ซึง่ ข้อสังเกตนี้ เป็ นเพียงข้อมูลทีว่ เิ คราะห์ในเบื้องต้นเท่านัน้ โดยไม่ได้นาปัจจัยอื่นมาประกอบ เช่น การ
เปลีย่ นแปลงราคา เป็ นต้น
ตาราง 18 ร้อยละของเกษตรกรกลุม่ ทดลองทีเ่ ปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในรอบสัปดาห์ก่อนทดลองและหลังทดลอง
ร้อยละเกษตรกรกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายในรอบสัปดาห์ก่อนและหลังการรับ
โปรแกรม (n=27)
เพิม่ ขึ้น เท่าเดิม ลดลง ไม่ได้จ่าย
22.2 11.1
55.6
1. ค่าทีอ่ ยู่อาศัยและซ่อมแซม เช่น ค่าเช่าบ้านหรือทีด่ นิ ค่าซ่อมแซมบ้าน 11.1
51.9 18.5
7.4
2. ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่านา้ ค่าไฟฟ้ า ค่าแก๊ส ถ่าน ฟื น เป็ นต้น 22.2
18.5 22.2
51.9
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องแต่งบ้าน เช่น เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ ตูเ้ ย็น 7.4

ประเภทของค่าใช้จ่าย

ภาชนะต่างๆ ทีใ่ ช้ในห้องครัว
4. ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ทัง้ ที่บริโภคทีบ่ า้ นและนอกบ้าน
5. ค่าเครื่องดื่มประเภทมึนเมา และยาสูบ ทัง้ บริโภคทีบ่ า้ นและนอกบ้าน
6. ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา และเวชภัณฑ์
7. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา เช่น ค่าหนังสือ อุปกรณ์ในการเรียน
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ายานพาหนะ เช่น ค่าโดยสาร ค่านา้ มัน
9. ค่าการสือ่ สาร เช่น ค่าบริการ และซื้อโทรศัพท์เคลือ่ นที่
10.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบันเทิง เช่น ค่าชมภาพยนตร์ ค่าดู/เล่นกีฬา
11.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอ่าน เช่น ซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ
12.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา
13.ค่าของใช้/ ค่าบริการส่วนบุคคล เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ของใช้ส่วนตัว
เสริมสวย
14.ค่าใช้จ่ายด้านสังคม เช่น เงินบริจาค ทาบุญ ช่วยงานแต่ง งานศพ
15.ค่าใช้จ่ายให้บคุ คลนอกครัวเรือน เช่น ให้พ่อแม่ทอ่ี ยู่นอกครัวเรือน
16.อื่น ๆ เช่น ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันชีวติ ค่าจัดงานพิธตี ่าง ๆ ดอกเบี้ย
ค่าซื้อสลากกินแบ่ง การพนันอื่น ๆ

14.8
7.4
3.7
3.7
14.8
7.4
11.1
0.0
18.5
37.0

29.6
29.6
33.3
33.3
55.6
29.6
29.6
18.5
22.2
25.9

48.1
33.3
7.4
11.1
18.5
18.5
11.1
11.1
29.6
22.2

7.4
29.6
55.6
51.9
11.1
44.4
48.1
70.4
29.6
14.8

14.8
3.7
7.4

18.5
29.6
51.9

33.3
14.8
11.1

33.3
51.9
29.6
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จากผลการติดตามประเมินผลโปรแกรม
แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความโน้มเอียงทีจ่ ะมีพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ท่สี อดคล้องตามแนวทางพุทธ ซึง่ ช่วยยืนยันได้ว่าการดาเนินกิจกรรมของโปรแกรมนี้บรรลุ
ตามเป้ าหมาย คือ ภายหลังทีเ่ กษตรกรเข้าร่วมโครงการจะเป็ นผูม้ พี ฤติกรรมการบริหารทรัพย์ท่สี อดคล้องตามแนว
พุทธ
ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ประเมินโครงการ
การประเมินความสาเร็จของโครงการ “การทดลองใช้โปแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร” นอกจากจะวัดผลของโปรแกรมทีม่ ตี ่อการปรับเปลีย่ นพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ของเกษตรกรแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ประเมินภาพรวมของโครงการด้วย เพือ่ ให้เ ป็ นข้อมูลในการ
ปรับปรุงกิจกรรมและรูปแบบโครงการ ในการจัดทาโครงการในครัง้ ต่อๆ ไป โดยประเมินจากความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการเฉพาะกลุม่ ทดลองทีเ่ ข้ารับโปรแกรมจนครบทุกกิจกรรม ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยผลการ
ประเมินในเรื่องต่างๆ พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับทีส่ ูงมาก โดยมีคะแนนความพึงพอใจ
ภาพรวมของโครงการ สูงถึง 4.7307 (จากคะแนนเต็ม 5) หรือร้อยละ 94.1 (ตาราง 19)
ตาราง 19 ผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมการทดลองต่อโครงการการทดลองใช้โปแกรมปรับ
พฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร
คะแนนความพึงพอใจเฉลีย่ ร้อยละของความ
(คะแนนเต็ม 5)
พึงพอใจ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชัดเจน
4.5556
91.1
เนื้อหาของกิจกรรมน่าสนใจ
4.2963
85.9
กิจกรรมมีประโยชน์ นาไปใช้ได้จริง
4.6296
92.6
กิจการตรงกับความต้องการ
4.5556
91.1
ระยะเวลาทากิจกรรมเหมาะสม
4.4815
89.6
เอกสารประกอบเหมาะสม
4.4815
89.6
สือ่ ทีใ่ ช้น่าสนใจ เข้าใจง่าย
4.4444
88.9
วิทยากรเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม
4.3704
87.4
การฝึ กทักษะมีประโยชน์ต่อการนาไปใช้
4.5926
91.9
ได้รบั ความรู ้ ความเข้าใจจากการทากิจกรรม
4.5926
91.9
สิง่ ทีไ่ ด้จากกิจกรรมเป็ นไปตามที่คาดหวังไว้
4.4815
89.6
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ
4.7037
94.1
รายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธและผลของ
โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร ดาเนินการวิจยั
เป็ น 2 ระยะ โดยการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ ที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบรู ป
แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร
โดยตัง้ สมมติฐานการวิจ ยั ไว้ว่ า รู ปแบบของแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจ จัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งผลการวิจยั ในระยะ
ที่ 1 นี้ ทาให้ทราบปัจ จัยที่เป็ นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร ซึ่ง
ผลการวิจยั นี้นาสู่การวิจยั ในระยะที่ 2 ที่เป็ นการนาองค์ความรูท้ ่ผี ่านการตรวจสอบอย่างเป็ นระบบแล้วไปสู่การ
ปฏิบตั ิเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ในรูปแบบการวิจยั เชิงทดลองที่มโี ปรแกรมปรับพฤติกรรมเป็ น
ตัว แปรจัด กระท า (Treatment) ซึ่ง โปรแกรมปรับ พฤติ ก รรมนี้ ผู ว้ ิจ ยั ได้น าปัจ จัย สาเหตุข องการเกิด พฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธจากผลการวิจยั ในระยะที่ 1 มาเป็ นตัวแปรเป้ าหมายในการปรับเปลีย่ นเพื่อทา
ให้พฤติกรรมการบริหารทรัพย์เปลีย่ นไปในทางที่ดีข้นึ โดยการสร้างโปรแกรมปรับพฤติกรรมนี้มกี รอบแนวคิดตาม
ทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ซึ่งแนวคิดนี้ม่งุ เน้นที่การปรับเปลี่ยนตัวแปรทางปัญญาเพื่อทาให้พฤติกรรม
เปลี่ยน แล้วนาโปรแกรมนี้ ไปทดลองใช้กบั เกษตรกลุ่มทดลอง ดังนัน้ การวิจยั ระยะที่ 2 นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร
โดยตัง้ สมมติฐานการวิจยั ไว้ว่า เกษตรกรที่ได้รบั โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร จะมีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ท่สี อดคล้องตามแนวพุทธมากกว่าผูท้ ่ไี ม่ได้
รับโปรแกรม
ประชากรเป้ าหมายของการวิจยั นี้ คือ เกษตรกรทีอ่ าศัยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยสุ่มเลือกตัวอย่าง
เกษตรกรมาจานวนหนึ่งที่เพียงพอสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล สาหรับการวิจยั ระยะที่ 1 ใช้วธิ กี ารเลือกตัวอย่างแบบ
แบ่งกลุ่มชนิดขัน้ ตอนเดียว (One-stage Cluster Sampling) โดยสุ่มเลือกหมูบ่ า้ นตัวอย่าง จานวน 5 หมูบ่ า้ น
และกาหนดให้เกษตรกรทีเ่ ป็ นผูห้ ารายได้หลักจากทุกครัวเรือนในหมู่บา้ นตัวอย่างเป็ นเกษตรกลุ่มตัวอย่าง ซึง่ ขนาด
ตัวอย่างของการวิจยั ระยะที่ 1 นี้กาหนดไว้ท่ี 450 คน สาหรับการวิจยั ระยะที่ 2 กาหนดให้เกษตรกรตัวอย่างคือผูท้ ่ี
มีปญั หาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ซึง่ ได้มาจากผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
โดยใช้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิจยั ระยะที่ 1
ด้วยวิธกี ารแบ่งกลุม่ ตามตาแหน่งคะแนนเปอร์เซนไทล์
(Percentile) และเมือ่ จัดกลุม่ เกษตรตัวอย่างออกเป็ น 4 กลุม่ เท่าๆ พบว่า กลุม่ ทีม่ คี ะแนนพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธตา่ ทีส่ ุดหรือตา่ กว่าตาแหน่งเปอร์เซนไทล์ท่ี 25 ลงมาซึง่ ตรงกับคะแนนตา่ กว่า 2.67 ซึง่ เป็ น
คะแนนทีเ่ มือ่ แปลผลแล้วหมายถึงผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมการบริหารทรัพย์ทส่ี อดคล้องตามแนวพุทธอยู่ในระดับปานกลาง
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ค่อนไปทางน้อยจนถึงน้อยที่สุด ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดให้เกษตรกรกลุม่ นี้ถอื ว่าเป็ นผูม้ ปี ญั หาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
ทีจ่ ะนาไปเป็ นกลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั ระยะที่ 2 ทีเ่ ป็ นการทดลองปรับพฤติกรรม โดยได้กาหนดคุณสมบัติ
เพิม่ เติม คือ ในเกษตรกลุม่ ที่มปี ญั หาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์น้ ีเฉพาะผูท้ ม่ี ีอายุไม่เกิน 50 ปี และการศึกษา
มัธยมศึกษาขึ้นไป และทีส่ าคัญเป็ นผูท้ ม่ี คี วามสมัครใจที่ตอ้ งการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม แล้วสุ่มเลือกมาให้ได้ตาม
ขนาดตัวอย่างทีก่ าหนดไว้ คือ 50 คน และทาการสุ่มเลือกกลุม่ ตัวอย่าง 50 คนนี้ออกเป็ น 2 กลุม่ เพือ่ สุ่มเลือกให้
เป็ นกลุม่ ทดลอง (Experimental Group) และกลุม่ ควบคุม (Control Group) ซึง่ ในกลุม่ ทดลองมีจานวน 27 คน
และกลุม่ ควบคุม มีจานวน 23 คน
เครื่องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจยั ระยะที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึง่
ประกอบด้วยแบบสอบถามสาหรับเก็บข้อมูลทางประชากรสาสตร์และข้อมูลทางเศรษฐกิจของเกษตรกร และแบบ
วัดสาหรับวัดตัวแปรต่างๆ ในรูปแบบจาลอง ส่วนการวิจยั ระยะที่ 2 ผูว้ จิ ยั ใช้เครื่องมือวัดตัวแปรพฤติกรรม
เป้ าหมายเป็ นแบบวัดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธชุดเดียวกับการวิจยั ระยะที่ 1 วัดพฤติกรรมก่อน
(Pretest) และหลังการทดลอง (Posttest) และเครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่
เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร
ซึง่ ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึ้น ตามแนวคิดการปรับ
พฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavioral Modification : CBM) ทีม่ งุ่ เน้นการปรับทีต่ วั แปรภายในหรือตัว
แปรทางปัญญาเพือ่ ให้พฤติกรรมภายนอกเปลีย่ น และกาหนดกรอบของโปรแกรมตามแนวคิดการพัฒนาบุคคล
ตามแนวพุทธทีก่ าหนดการพัฒนาพฤติกรรมเป็ นขัน้ ก่อนปรับพฤติกรรมและขัน้ การปรับพฤติกรรม

สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 1
การวิจ ยั ระยะที่ 1 มีว ตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนารู ปแบบจาลองความสัมพันธ์เชิง สาเหตุของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร โดยผูว้ จิ ยั ผูว้ จิ ยั ได้สร้างรูปแบบจาลอง (โมเดล)
ตามแนวทางของนักพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อใช้อธิบายพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร โดย
การนาเอาแนวคิดตามหลักพุทธศาสนาทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ มากาหนดเป็ นรูปแบบพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธ และกาหนดตัวแปรสาเหตุท่นี าเข้ามาศึกษาตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แนวพุทธร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชการที่ 9 และทาการศึกษาเพื่อทดสอบรูปแบบจาลองที่พฒั นาขึ้นมา
ใหม่น้ ีกบั ข้อมูลจริงที่เก็บมาจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดศรีสะเกษ จานวน 450 ราย แล้วนาข้อมูลชุดนี้มา
วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ที่ตง้ั ไว้ว่า รูปแบบของแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่ง
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทดสอบรูปแบบจาลองความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธของเกษตรกร พบว่า รูปแบบจาลองที่ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง ในเบื้องต้นนัน้ ยัง
ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการปรับ ปรุงรูปแบบจาลองโดยคานึงถึงเนื้อหาตามแนวคิด
ทฤษฏีเ ป็ นส าคัญ ร่ ว มกับ การพิจ ารณาปรับ ตามคาแนะน าของโปรแกรมลิส เรลที่ไ ด้ร ายงานค่ า ดัช นี ป รับ แก้
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(Modification Index)า ไว้ ซึ่ง ผู ว้ ิจ ยั ได้ดาเนิ นการปรับปรุ ง รู ปแบบจาลองโดยมุ่ง ปรับเพิ่ม การประมาณ
พารามิเตอร์ทแ่ี สดงความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดแคลือ่ นของตัวแปรสังเกตได้ ของทัง้ ตัวแปรแฝงภายในและตัว
แปรแฝงภายนอก ตามที่ผลลัพธ์ของโปรแกรมลิสเรลแสดงไว้ว่าดัชนีปรับแก้ (Modification Index) มีค่าสูงๆ
และที่สาคัญต้องมีความหมายที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ได้ ซึ่งเมื่อนารู ปแบบจาลองที่ปรับแก้ตามนี้แล้วไป
ทดสอบ พบว่า รูปแบบจาลองมีความสอดคล้องเป็ นอย่างดีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีในกลุ่ม Absolute
fit Index พบว่า ค่าไคสแควร์ (χ2) มีค่าเท่ากับ 177.89 (df=89), p = .0000, χ2/2 = 1.99, SRMR = 0.024,
RMSEA = 0.047, GFI = 0.95 ส่วนดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Incremental fit index พบว่า NFI = 0.99,
TLI = .99, CFI = 1.00 และดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Parsimony fit index พบว่า AGFI = 0.93, PNFI
=0.74 จากค่าดัชนีดงั กล่าวสรุปได้ว่ารูปแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตาม
แนวพุทธของเกษตรกรที่ปรับแก้แล้วนัน้ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั นัน่ คือ รูปแบบของแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธของเกษตรกรมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการทดสอบนี้เป็ นหลักฐานที่ยนื ยันว่า รูปแบบจาลอง
นี้ ส ามารถใช้อ ธิบ ายการเกิด พฤติก รรมการบริห าทรัพ ย์ต ามแนวพุท ธของเกษตรกรได้ ส าหรับ การอธิบ าย
ความสัม พัน ธ์ข องตัว แปรปัจ จัย ต่ า งๆ ที่มี ผ ลต่ อ การเกิด พฤติก รรมการบริห ารทรัพ ย์ต ามแนวพุท ธตามรู ป
แบบจ าลองนี้ ใช้ก ารเปรียบเทีย บค่ า ขนาดอิทธิพ ลรวมทัง้ ลักษณะของอิท ธิพ ลของแต่ ละตัว แปรปัจจัย ในรู ป
แบบจาลอง
ตัวแปรในรูปแบบจาลองนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
ของเกษตรกรได้สูงถึงร้อยละ 83 ซึ่งความสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยต่างๆ ในรูปแบบจาลองที่มตี ่อการเกิดพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธจากผลลัพธ์ (Output) ของลิสเรลทีร่ ายงาน สามารถแปลผลได้ดงั นี้
1. การเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุกบั ตัวแปรพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ตามแนวพุทธ
พบว่า พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ได้รบั อิทธิพลทัง้ จากตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายใน โดยตัวแปรที่มอี ิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 เมือ่ พิจารณาจากอิทธิพลโดยรวม (Total
Effect) ได้แก่ ความรูจ้ กั คิด ความรอบรู ้ และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ การถ่ายทอดทางสังคม และอิทธิพลของสื่อ
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของอิทธิพลเท่ากับ .29 .71 .96 .56 และ .40 ตามลาดับ แสดงว่าจริยธรรมทาง
เศรษฐกิจมีอิทธิพลมากที่สุดต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร และมีอิทธิพลอย่างมาก
ด้วย (.96) รองลงมาคือ ความรอบรู ้ และการถ่ายทอดทางสังคม ก็มอี ิทธิพลมากต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
ตามแนวพุท ธของเกษตรกรเช่ น กัน ในขณะที่ อิ ท ธิ พ ลของสื่อ และความรู จ้ กั คิ ด นั้น ก็ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรเช่นกันแต่ขนาดอิทธิพลไม่มากนัก
2. ลักษณะอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อตัวแปรพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ หาก
แยกอิทธิพลโดยรวม (Total Effect) ออกเป็ นอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และอิทธิพลทางอ้อม (Indirect
Effect) ซึง่ อิทธิพลทางตรงนัน้ เป็ นผลโดยตรงของตัวแปรสาเหตุตวั หนึ่งๆ ที่มตี ่อตัวแปรผลโดยไม่ผ่านกระบวนการ
หรืออิทธิพลของตัวแปรอื่นใดเลยหรือตัวแปรแทรก (Intervening Variables) ส่วนอิทธิพลทางอ้อมนัน้ ก็คือ
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อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุตวั หนึ่งที่มตี ่อตัวแปรผลตัวหนึ่ง โดยผ่านอิทธิพลของตัวแปรแทรกอย่างน้อย 1 ตัว ซึ่ง
หากพิจารณาที่อิทธิพลรวม (Total Effect) ของตัวแปรสาเหตุต่างๆ ตามลาดับความสาคัญหรือขนาดอิทธิพลที่มี
ต่อตัวแปรพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร ได้แก่ ตัวแปรจริยธรรมทางเศรษฐกิจ ความ
รอบรู ้ การถ่ายทอดทางสังคม อิทธิพลของสื่อ และการรูจ้ กั คิด แต่เมือ่ พิจารณาที่อิทธิพลทางตรง (Direct Effect)
ของตัวแปรสาเหตุต่างๆ กับตัวแปรพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร พบว่า มีเพียงตัวแปร
จริยธรรมทางเศรษฐกิจเท่านัน้ ทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร อย่าง
มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนตัวแปรอื่นๆ นัน้ พบว่าตัวแปรที่นามาศึกษาทุกตัวล้วนมีอิทธิพลทางอ้อม (Indirect
Effect) ต่ อ ตัว แปรพฤติกรรมการบริห ารทรัพ ย์ต ามแนวพุท ธ ดัง นี้ ความรอบรู ้ มีอิท ธิพ ลทางอ้อ มต่ อ พฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร ซึ่งเป็ นอิทธิพลที่ส่งผ่านจริยธรรมทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับ
ความรู จ้ กั คิดก็มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร ซึ่งเป็ นอิทธิพลที่
ส่งผ่านความรอบรูแ้ ละจริยธรรมทางเศรษฐกิจ ในขณะทีต่ วั แปรภายนอกทัง้ การถ่ายทอดทางสังคมและอิทธิพลของ
สื่อต่างก็มอี ิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร โดยเป็ นอิทธิพลที่ส่งผ่าน
ความรูจ้ กั คิด ความรอบรู ้ และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ผูว้ จิ ยั ได้นาตัวแปรผลลัพธ์ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ท่วี ดั จากความพึงพอใจต่อสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมหรือสภาพความเป็ นอยู่ของตัวเกษตรกรเองเข้ามาวิเคราะห์ในรูปแบบจาลองนี้ดว้ ย เพื่อเป็ น
เครื่องยืนยันด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธและตัวแปรในรูปแบบจาลอง มี
อิทธิพลต่อผลลัพธ์ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของเกษตรกรอย่างไร ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า ตัวแปรในรูป
แบบจาลองทุกตัวมีอิทธิพลผลลัพธ์ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 โดยตัวแปรที่มี
อิทธิพลมากที่สุดต่อผลลัพธ์ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของเกษตรกร คือ พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตาม
แนวพุทธ รองลงมาคือจริยธรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของอิทธิพล เท่ากับ .72 และ .69
ตามลาดับ

การอภิปรายผลการวิจยั ระยะที่ 1
จากข้อค้นพบในการวิจยั ระยะที่ 1 สามารถอธิบายการเกิดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของ
เกษตรกรได้ จากผลการทดสอบรูปแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนว
พุท ธของเกษตรกรที่ ผู ว้ ิจ ยั สร้า งขึ้น มาที่ พ บว่ า มีค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ซึ่ง การเกิ ด พฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรนัน้ ได้รบั อิทธิพลจากจริยธรรมทางเศรษฐกิจ ความรอบรู ้ การ
ถ่ายทอดทางสังคม อิทธิพลของสือ่ และการรูจ้ กั คิด และสามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั เพื่อทดสอบว่า รูปแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี
อิทธิพ ลต่ อพฤติกรรมการบริหารทรัพ ย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรภายหลังจากที่มีการปรับปรุ งแล้ว มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งในระหว่างการทดสอบดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้มกี ารปรับปรุงความสัมพันธ์ของตัว
แปรในรูปแบบจาลอง และเพิ่มให้มคี วามสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลือ่ นของตัวแปรสังเกตตามเหตุผลของตัว
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แปรทีอ่ าจมีความสัมพันธ์กนั ได้ เพื่อให้ได้รูปแบบจาลองที่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดีจน
เป็ นทีน่ ่าพอใจ ซึ่งภายหลังจากที่มกี ารปรับรูปแบบจาลองแล้วทาให้ได้รูปแบบจาลองที่มคี วามสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นที่น่าพอใจ และสามารถประมาณค่ าขนาดอิทธิพลในรูปแบบจาลองดังกล่าวเพื่ออธิบาย
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจาลองต่อไปได้ และเมือ่ พิจาณาค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกต พบว่า มีค่าความ
เทีย่ งอยู่ระหว่าง .40 – .84 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของสมการโครงสร้างตัวแปรแฝงภายในและตัวแปรใน
รูปแบบจาลองนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรได้สูง
ถึงร้อยละ 83
สาหรับผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่มตี ่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ทัง้
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม สามารถนาผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลดังกล่าวมาอภิปราย ได้ดงั นี้
จริยธรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเป็ นตัวแปรภายในหรือตัวแปลักษณะทางปัญญา มีความสัมพันธ์ทางตรงกับ
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ (ภาพประกอบ 20) และมีอิทธิพลสูงมาก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของ
อิทธิพล เท่ากับ 0.96

จริยธรรมทาง
เศรษฐกิจ

พฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธ

ภาพประกอบ 20 อิทธิพลของจริยธรรมทางเศรษฐกิจทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
ข้อ ค้นพบนี้ สอดคล้อ งกับการอธิบายพฤติกรรมในทางเศรษฐกิจตามแนวทางพุทธศาสนา ที่เชื่อว่ า
จริยธรรมในขัน้ พื้นฐานทีค่ นเราต้องมีในการประกอบกิจการงานใดๆ นัน้ ยังคงมีความจาเป็ นอยู่ ไม่ว่าจะเป็ น ความ
ขยัน ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน รักในอาชีพ ประหยัด หรือแม้กระทัง่ รสนิยมในการบริโภค และจริยธรรมที่
แตกต่างกันในแต่ละบุคคลย่อมให้ผลลัพธ์ในการดาเนิ นชีวติ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับชีวติ ในด้านเศรษฐกิจที่แตกต่าง
กันด้วย ซึง่ สอดคล้องกับที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงความสาคัญของจริยธรรมของคนต่อ
การดาเนินการทางเศรษฐกิจไว้ว่า “จริยธรรม” ซึง่ รวมความหมายถึงคุณธรรมและคุณค่าทางจิตใจด้วยนัน้ เป็ นเรื่อง
สาคัญต่ อ เศรษฐกิจ เช่ น ในการผลิต (ที่สอดคล้องกับการนิ ยามการหาทรัพ ย์ของการวิจ ยั นี้ ) นัน้ คุ ณธรรม
จริยธรรมของคนที่เห็นได้ง่ายๆ มีทงั้ ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความรักในงาน ความตรงต่อเวลา ย่อมมีผลต่อ
คุ ณ ภาพและปริม าณของผลผลิต หรือ ที่เ กี่ย วกับค่ า นิ ย มในการบริโ ภคที่เ กี่ย วข้อ งกับ การใช้จ่ ายทรัพ ย์ต าม
ความหมายนี้ ก็เป็ นเรื่องของจริยธรรมด้วย หากคนมีค่านิยมชอบความโก้หรู ฟุ้งเฟ้ อ สินค้าที่หรูหราราคาแพงก็จะ
ขายดีกว่าสินค้าทีม่ คี ุณภาพดี หรือคนอาจซื้อของราคาแพงจากเงินที่ไปกูย้ มื มา และก่อหนี้สนิ จนล้นพ้นตัวก็เป็ นได้
ดังนัน้ จริยธรรมจึงนับว่าเป็ นตัวแปรที่มคี วามเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั การบริหารทรัพย์ของบุคคลและสาคัญในทาง
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เศรษฐกิจด้วย นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับการดาเนินชีวติ ที่เกี่ยวกับทรัพย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ทีใ่ ห้นอ้ มนาเอาคุณธรรมทีร่ วมความของของจริยธรรมไว้ดว้ ย มาเป็ น
เงื่อนไขสาคัญในการดาเนินชีวติ ไม่ว่าจะเป็ นการประกอบอาชีพที่สุจริต การกินอยู่อย่างประหยัด การการรูจ้ กั
แบ่งปัน นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ศึกษาลักษณะทางจิตใจที่ส่งผลต่อความยากจน อันเป็ นมีสาเหตุมา
จากความคิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีไม่เหมาะสม เช่ น งานวิจยั ของ อานันท์ชนก สกนธวัฒน์ (2555) ได้ศึกษาความ
ยากจนในกลุ่มเกษตรกรไทย ที่พบว่า ปัจจัยที่มคี วามเชื่อมโยงกับความยากจนที่ทาให้สามารถหลุดพ้นจากความ
ยากจนได้ นอกจากการสนับสนุ นทางการเงินจากครอบครัวและการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรเพิ่ม แล้ว ยังมี
ปัจจัยที่เป็ นค่ านิยมในการให้คุณค่ ากับการอดออม การประหยัดมัธยัสถ์ และการขยันทามาหากิน และกลุ่ม
ตัวอย่างยังมองว่า ความยากจนไม่ใช่เป็ นเพียงการขาดแคลนเงินเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงสภาวะจิตใจที่เต็มไปด้วย
ความโลภ ความไม่พ อเพียง และความเกียจคร้าน ซึ่ง ผลการศึ กษาที่ยืนยัน สาเหตุสาคัญของการเกิดพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์น้ ี นาไปสู่ขอ้ เสนอในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีพฤติกรรมที่สอดคล้องตามแนวพุทธด้วยการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงความสาคัญของจริยธรรม และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูม้ มี คี ุณธรรมและจริยธรรม
เป็ นเครื่องชี้นาสาหรับการดาเนินชีวติ ทางเศรษฐกิจ
ความรอบรูซ้ ง่ึ เป็ นตัวแปรทางปัญญาอีกตัวหนึ่ง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธ ในลักษณะของอิทธิพลทางอ้อมทีส่ ่งผ่านตัวแปรจริยธรรมทางเศรษฐกิจไปยังพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตาม
แนวพุทธ (ภาพประกอบ 21) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพล เท่ากับ 0.71

ความรอบรู ้

จริยธรรมในทาง
เศรษฐกิจ

พฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธ

ภาพประกอบ 21 อิทธิพลของความรอบรูท้ ส่ี ่งผลต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
ข้อ ค้น พบนี้ ช้ ี ให้เ ห็น ว่ า ความสัม พัน ธ์ข องความรอบรู ก้ บั พฤติก รรมการบริห ารทรัพ ย์ต ามแนวพุท ธ
เกษตรกร ที่ถงึ แม้ความรอบรูจ้ ะไม่ได้ส่งผลโดยตรงที่ทาให้เกิดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ แต่เป็ น
ผลทางอ้อมที่ได้ส่งผ่านจริยธรรมทางเศรษฐกิจ นัน่ เป็ นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรที่มคี วามรอบรู ้ คือ มี
ความรูใ้ นหลักการและมีความรูใ้ นวิธปี ฏิบตั ิเกี่ยวกับทรัพย์ท่ดี ีจะมีความโน้มเอียงที่จะมีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
สอดคล้องตามแนวพุทธได้ ซึง่ ความรูใ้ นหลักการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธนัน้ คือ รูว้ ่าในการหาทรัพย์ตอ้ งมีความ
ถูกต้องชอบธรรม เมือ่ หามาได้แล้วต้องรูจ้ กั จัดสรรทรัพย์และรักษาไว้ไม่ให้สูญหาย ส่วนการใช้จ่ายทรัพย์นนั้ ต้อง
อยู่บนความพอดีพอเหมาะ และความรูใ้ นการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์นอกจากรูใ้ นทักษะทางการเงินแล้ว
ยังรูเ้ ทคนิคในการหาทรัพย์จากการทางานให้ได้ผลดี รูว้ ธิ ีการรักษาทรัพย์ให้งอกเงย และรูว้ ธิ ีการใช้จ่ายทรัพย์ดว้ ย
การคิดไตร่ตรองด้วยปัญญาก่อนที่จะใช้จ่าย จะเห็นได้ว่าความรอบรูต้ ามความหมายที่ได้กล่าวมาแล้วนัน้ ส่วนใหญ่
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จะเป็ นความรู ท้ ่เี กี่ยวกับการมีจริยธรรมทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ การหาทรัพย์ตอ้ งเป็ นไปโดยสุจริต ถู กต้องชอบ
ธรรม ขยัน อดทน รวมทัง้ ความรักในงานที่ทาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ดี ีตามมา ส่วนความรูใ้ นการรักษาทรัพย์นนั้
ผูร้ กั ษาทรัพย์ได้ตอ้ งมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ่ืน หรือแม้แต่การใช้จ่ายทรัพย์ตอ้ งมีวินยั อดทนต่อความ
อยาก เป็ นต้น เช่นเดียวกับความรู ใ้ นวิธีการปฏิบตั ิต่อทรัพย์นนั้ นอกจากความรู พ้ ้ ืนฐานในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
คานวณทางการเงิน และความรูใ้ นวิธปี ฏิบตั ิในการจัดสรรทรัพย์ท่หี ามาได้ หรือแม้แต่ วธิ ีการเก็บออมให้ได้นนั้ ต้อง
มีทงั้ ความซือ่ สัตย์และอดทนการปฏิบตั จิ งึ จะสาเร็จตามทีต่ งั้ ใจหรือวางแผนไว้ได้ ดังนัน้ เมือ่ เกษตรกรมีความรูว้ ่าจะ
บริหารทรัพย์อย่างไรแล้ว จะปฏิบตั ิให้ได้นนั้ ต้องอาศัยการมีจริยธรรมหรือแนวปฏิบตั ิท่ดี ีงามมากากับเพื่อจะทาให้
เกิดมีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ท่สี อดคล้องตามแนวพุทธได้มากขึ้น ซึ่งผลการวิจยั นี้จึงเป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์
ทีย่ นื ยันถึงลักษณะความสัมพันธ์ของความรอบรูต้ ่อการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธได้อย่างชัดเจน
ซึง่ ความรอบรู ้ เป็ นตัวแปรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เชื่อว่าความรูเ้ ป็ นอีกเงือ่ นไขสาคัญที่
ต้องมีในการดาเนินชีวติ โดยเฉพาะทีเ่ กี่ยวข้องการชีวติ ในด้านเศรษฐกิจที่ครอบคลุมการบริหารทรัพย์ดว้ ย เคยมี
การศึกษาในอดีตทีพ่ บความสัมพันธ์ของความรูก้ บั การบริหารทรัพย์ เช่น ข้อเสนอจากงานวิจยั ของซิบบลีย ์
(Sibley. 2553) เกี่ยวกับลักษณะเชิงพฤติกรรม (Behavioral) ในการบริหารจัดการเงินเพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ว่า
ปัจเจกบุคคลจะมีการบริหารจัดการการเงินทีด่ ไี ด้นนั้ จาเป็ นต้องมีทกั ษะและความรูท้ างการเงินในระดับที่ดี และ
การศึกษาวิจยั ของมูลนิธสิ ถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง (2558) เกี่ยวกับการให้ความรูท้ างการเงินแก่
ประชาชนและสร้างวินยั ทางการเงินของคนไทย ซึง่ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ แบ่งระดับความรูท้ างการเงินของคน
ไทย พบว่า บุคคลทีม่ รี ะดับความรูท้ างการเงินตา่ ทีม่ อี ยู่ประมาณร้อยละ 25.7 เป็ นผูท้ ่มี ปี ญั หาทางการเงิน ไม่มกี าร
ออม ไม่มกี ารวางแผนทางการเงิน นัน่ แสดงว่าความรอบรูท้ างการเงินมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการบริหารการเงิน
ส่วนบุคคลโดยทัว่ ไป
การค้นพบว่า จริยธรรมทางเศรษฐกิจ และความรอบรู ้ มีอทิ ธิพลอย่างมากต่อการบริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธนัน้ สอดคล้องกับเงือ่ นไขของการตัดสินใจและการปฏิบตั ิให้เกิดมีความพอเพียงได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ได้มพี ระราชดาริไว้ และถือได้ว่าเป็ นรากฐานการวางแผน
การเงินของคนไทย ซึง่ หากพิจารณาหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับเรื่องวางแผนการเงิน จะเห็นได้ว่ามันเป็ นเรื่อง
เดียวกัน กล่าวคือ ความพอประมาณก็คือการใช้จ่ายอย่างประหยัดตามรายได้ทเ่ี รามี อย่าใช้จ่ายเกินตัว อย่าเป็ นหนี้
แต่ถา้ มีรายจ่ายเยอะก็ตอ้ งหาเยอะตามไปด้วย ทีส่ าคัญคืออย่าทาให้ตอ้ งไปเบียดเบียนผูอ้ ่นื ส่วนความมีเหตุผล
คือ การจะใช้เงินนัน้ ต้องมีเหตุผลทีด่ ี เช่น จะซื้อรถ เพือ่ อะไร อะไรคือ Need หรือเป็ น Want คือ อยากได้
มากกว่า หรือสรุปง่ายๆ คือ ถ้ามีเหตุผลอยากใช้เงินซื้ออะไรก็ตอ้ งหารายได้ให้มากพอนัน่ เอง และการมีภมู คิ ุม้ กัน
ในตัวทีด่ ี คือต้องไม่ประมาทในการใช้ชวี ติ ได้แก่ การจัดการความเสีย่ งทัง้ หลาย เช่น รถ บ้าน ต้องมีประกัน หรือ
ถ้าเจ็บป่ วยเป็ นโรคร้ายแรงควรมีเงินสารองฉุกเฉินทีม่ ากพอ เพราะหากตกงานกะทันหันเรามีเงินเตรียมไว้ก่เี ดือน
เป็ นต้น โดยการปฏิบตั ใิ ห้เกิดมีความพอเพียงได้นนั้ มีเงือ่ นไขของการตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ใน
ระดับพอเพียง 2 ประการ คือ เงือ่ นไขความรู ้ ที่ประกอบด้วย ความรอบรูเ้ กี่ยวกับวิชาการต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องรอบ
ด้าน ความรอบคอบทีจ่ ะนาความรูเ้ หล่านัน้ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพือ่ ประกอบการวางแผนและความ
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ระมัดระวังในการปฏิบตั ิ และเงือ่ นไขคุณธรรม ที่ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม มีความ
ซือ่ สัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปญั ญาในการดาเนินชีวติ ซึง่ เป็ นเงือ่ นไขที่จะต้องเสริมสร้าง
และพัฒนา (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. (ม.ป.ป.))
สาหรับอิทธิพลของตัวแปรภายนอกที่มอี ิทธิพลสาคัญต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ คือ การถ่ายทอด
ทางสังคม ซึ่งผลการวิจยั พบว่า เป็ นอิทธิพลในทางอ้อมที่ส่งผ่านตัวแปรความรูจ้ กั คิด ความรอบรู ้ จริยธรรมทาง
เศรษฐกิจ (ภาพประกอบ 22) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพล เท่ากับ 0.56

ความรูจ้ กั คิด
จริยธรรมในทาง
เศรษฐกิจ

การถ่ายทอด
ทางสังคม
ความรอบรู ้

พฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธ

ภาพประกอบ 22 อิทธิพลของการถ่ายทอดทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
ความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดทางสังคมกับพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ เป็ นลักษณะของ
อิทธิพลในทางอ้อมที่ส่งผ่านตัวแปร ความรู จ้ กั คิด ความรอบรู ้ และจริยธรรมในทางเศรษฐกิจ แล้วให้เกิดพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดทางสังคมจากบุคคล
ทัง้ ในครอบครัวและนอกครอบครัว ทัง้ การอบรม สัง่ สอน และการได้เห็นแบบอย่างเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์จาก
บุคคลนัน้ ไม่ได้เป็ นการอบรมเกี่ยวกับ การบริหารทรัพย์โดยตรงแต่เป็ นการได้รบั การอบรมสัง่ สอน แนะนา หรือ
การได้เห็นแบบอย่างด้านวิธีการคิด การให้ความรู ้ และด้านจริยธรรม เช่น เกษตรกรอาจคุน้ เคยว่าพ่อแม่เป็ นคน
ขยัน หรือสอนให้ลูกๆ รูจ้ กั ขยันทามาหากิน หรือพ่อแม่เป็ นคนมุมานะอดทนในการทางาน เป็ นต้น เมือ่ เห็นรูปแบบ
เช่นนี้แล้วย่อมซึมซับและมีแบบอย่างในกระทาพฤติกรรม และทาได้ตามแบบอย่างนัน้ ได้ และเป็ นการช่วยเสริมให้
บุคคลเป็ นผูม้ จี ริยธรรมเพิม่ ขึ้นด้วย นอกจากจะทาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแบบอย่างแล้ว หรืออาจกล่าวได้
ว่า คุณลักษณะของแบบอย่างหรือวิธกี ารอบรมสัง่ สอนของบุคคลทีเ่ ป็ นผูถ้ ่ายทอดนัน้ ล้วนเป็ นผูม้ ีวธิ ีการคิด มีความ
รอบรู ้ และมีจริยธรรมกากับอยู่ดว้ ย มีงานวิจยั ในอดีต เช่นงานวิจยั ของ ภัทรพร กิจชัยนุ กูล (2556) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และพบว่าอิทธิพลทางสังคมที่มผี ลต่อค่าใช้จ่าย
ได้แก่ ด้านกลุม่ อ้างอิง ด้านครอบครัว ด้านชัน้ ทางสังคม และด้านกลุม่ วัฒนธรรม
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ผลการวิจยั นี้ยงั พบตัวแปรปัจจัยอื่นๆ ทีม่ อี ิทธิพลเพียงเล็กน้อยต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธ ได้แก่ อิทธิพลของสือ่ ซึ่งเป็ นอิทธิพลในทางอ้อมทีส่ ่งผ่านตัวแปรความรูจ้ กั คิด ความรอบรู ้ จริยธรรมทาง
เศรษฐกิจเช่นเดียวกับการถ่ายทอดทางสังคม นัน่ แสดงว่าเกษตรกรได้รบั ความรู ้ ได้เรียนรูก้ ารคิดวิเคราะห์ และการ
ดาเนินชีวติ อย่างมีจริยธรรมของบุคคลผ่านสือ่ ต่างๆ และส่งผลให้มพี ฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธได้
นอกจากนี้แล้วยังมีอทิ ธิพลจากตัวแปรความรูจ้ กั คิด ซึง่ เป็ นอิทธิพลทางอ้อมที่ทส่ี ่งผ่านตัวแปรความรอบรู ้ และ
จริยธรรมทางเศรษฐกิจไปยังพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ซึง่ ความรูจ้ กั คิดเป็ นลักษณะการคิดทีส่ าคัญ
ต่อการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ซึง่ มีลกั ษณะการคิดตามแนวทางพุทธศาสนา คือ การรูจ้ กั คิด รูจ้ กั พิจารณา คิด
เองเป็ น ได้แก่ คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดวางแผน และคิดมุง่ ในสิง่ ที่เป็ นกุศล เป็ นต้น การคิดได้ใน
ลักษณะเช่นนี้เกิดจากความสามารถทางการคิดของบุคคลในเรื่องนัน้ ๆ ซึง่ การคิดลักษณะเช่นนี้มคี วามสาคัญต่อการ
บริหารทรัพย์ตามแนวพุทธในทุกขัน้ ตอน ดังนัน้ การรูจ้ กั คิดเป็ นสิง่ จาเป็ นในเบื้องต้นในการเกิดพฤติกรรม ทีต่ อ้ ง
อาศัยทัง้ ความรูแ้ ละการมีวถิ ปี ฏิบตั ิทส่ี อดคลองหรือจริยธรรมด้วย พฤติกรรมตามแนวพุทธจึงเกิดได้ ซึง่ เป็ นไป
ตามข้อค้นพบของการวิจยั ทีพ่ บว่า ความรูจ้ กั คิดมีอทิ ธิพลในทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
โดยส่งผ่านความรอบรูแ้ ละจริยธรรมทางเศรษฐกิจ ผูว้ จิ ยั ยังไม่พบงานวิจยั ในอดีตทีศ่ ึกษาความสัมพันธ์ของความ
รูจ้ กั คิดกับการบริหารทรัพย์
แต่พบว่าเป็ นปัจจัยสาคัญของพฤติกรรมตามแนวพุทธที่ในทางพุทธศาสนาเชื่อว่า
ความสุขเกิดจากการดาเนินชีวติ ทีถ่ กู ต้องชอบธรรมไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ่นื และการทีบ่ ุคคลจะดาเนินชีวติ ที่
ถูกต้องได้นนั้ ต้องเป็ นผูร้ ูจ้ กั คิดเป็ น พูดเป็ น และทาเป็ น ดังนัน้ การคิดเป็ นหรือคิดดีคิดถูกจึงเป็ นสิง่ สาคัญในขัน้
แรกทีจ่ ะนาไปสู่การดาเนินชีวติ ที่ดงี ามได้ การบริหารทรัพย์กเ็ ช่นเดีย วกัน ถ้าบุคคลคิดเป็ น คิดดี หรือคิดถูกทัง้ ใน
การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์แล้ว ก็จะเป็ นหัวขบวนทีน่ าไปสู่การมีความสุขจากทรัพย์ได้
การนาตัว แปรผลลัพ ธ์ของพฤติกรรมการบริหารทรัพ ย์เข้ามาวิเคราะห์เพิ่มเติมในการวิจ ยั นี้ ผู ว้ ิจยั
ต้อ งการหลักฐานทางสถิติมาสนับสนุ นความเชื่อของผูว้ ิจยั ที่เชื่อมโยงมาจากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจยั ในอดีต และเพื่อเป็ นข้อมูลสนับสนุ นและสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูท้ ่จี ะเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธในการวิจยั ระยะที่ 2 ว่าหากพัฒนาให้มพี ฤติกรรมที่สอดคล้องตามแนวพุทธ
แล้ว จะเป็ น ผู ม้ ีค วามเป็ น อยู่ ท่ีดี ซึ่ ง ผลกการวิเ คราะห์พ บว่ า พฤติ ก รรมการบริ ห ารทรัพ ย์ต าม แนวพุท ธมี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อผลลัพธ์ของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ (ภาพประกอบ 23) โดยพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธมีอิทธิพลทางตรงต่อผลลัพธ์ของการบริหารทรัพย์ และมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของอิทธิพล
อยู่ในระดับสูง (0.72)
พฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธ

ผลลัพธ์ของพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์

ภาพประกอบ 23 อิทธิพลของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธทีม่ ตี ่อผลลัพธ์ของการบริหารทรัพย์
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ข้อค้นพบนี้เป็ นการยืนยันที่เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุ นความเชื่อของผูว้ ิจยั ในเบื้องต้น ที่เชื่อว่า
การมีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ท่สี อดคล้องตามแนวพุทธ จะทาให้บุคคลมีสภาพความเป็ นอยู่ท่ดี ี ได้ หรือไม่อยู่
ในวังวนของความยากจนข้นแค้น และสาหรับกลุ่มตัวอย่างนี้ก็แสดงว่าหากเกษตรกรมีพฤติกรรมที่สอดคล้องตาม
แนวพุทธแล้ว จะทาให้ผลลัพธ์ของพฤติกรรมสร้างความพึงพอใจต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเองได้
นัน่ แสดงถึงมีความเป็ นอยู่ทงั้ ทางร่างกายและจิตใจที่ดี ซึ่งข้อค้นพบนี้สามาถนาเป็ นข้อเสนอต่อผูท้ ่รี บั ผิดชอบใน
การส่งเสริมให้เกษตรมีความเป็ นอยู่ท่ีดีข้ นึ หรือ ช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับบุคคลและครัวเรือนอง
เกษตรกรได้ ซึ่ง ข้อ ค้น พบนี้ สามารถน าไปใช้อ า้ งอิ ง ในการก าหนดมาตรการส่ ง เสริ ม ให้เ กษตรกรมีพ ฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธได้

สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 2
การวิจ ยั ระยะที่ 2 มีว ตั ถุป ระสงค์เ พื่อ ประเมิน ผลโปรแกรมปรับ พฤติก รรมเพื่อ เสริม สร้า งพฤติ
กรรมการบริหารทรัพ ย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร โยโปรแกรมนี้ มุ่ง ปรับ เปลี่ยนที่ตวั แปรสาเหตุการเกิด
พฤติกรรมเพื่อให้พฤติกรรมเปลีย่ น ซึ่งตัวแปรดังกล่าวนี้เป็ นตัวแปรที่ได้จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 ที่ได้ศึกษาเพื่อ
ค้นหาปัจจัยสาเหตุท่ที าให้เกิดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร และพบว่าปัจจัยที่ทาให้เกิด
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกรนัน้ มีทงั้ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกบุ คคล ได้แก่ การ
รูจ้ กั คิด ความรอบรู ้ จริยธรรมทางเศรษฐกิจ การถ่ายทอดทางสังคม และอิทธิพลของสื่อ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มอี ิทธิพล
แตกต่างกัน ซึ่ง ผู ว้ ิจ ยั ได้เลือกเอาตัวแปรปัจจัยที่มีความสาคัญๆ ซึ่ง พิจารณาจากขนาดอิทธิพล สู งๆ ต่อพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ นอกจากนี้ยงั ได้พจิ ารณาเลือกแนวทางการปรับพฤติกรรมที่มที งั้ การปรับที่
พฤติกรรมโดยตรงและการปรับทีพ่ ฤติกรรมภายในหรือการปรับกระบวนการทางปัญญาเพื่อทาให้พฤติกรรมเปลีย่ น
ตัวแปรจริยธรรมทางเศรษฐกิจ ความรอบรู ้ มีอทิ ธิพลสูงที่สุด ซึ่งทัง้ สองตัวนี้เป็ นปัจจัยภายในบุคคล ซึ่งสอดคล้อง
กับความเชื่อตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ว่าจะให้ผลดีกว่าการปรับพฤติกรรมโดยตรง และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการปรับ ที่ตวั แปรทางปัญญาเพื่อให้พฤติกรรมเปลี่ยนนี้ จะทาให้เกิดความคงทนของ
พฤติกรรมมากกว่าเพราะเกิดการเปลีย่ นแปลงทีโ่ ครงสร้างทางปัญญาของบุคคลซึ่งเป็ นตัวกากับพฤติกรรมภายนอก
ประกอบกับลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมเป้ าหมายที่ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมได้ทนั ทีเพราะต้องขึ้นอยู่กบั
เหตุการณ์ในช่วงชีวิตที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมเป้ าหมายได้ จึงทาให้การปรับที่พฤติกรรมโดยตรงทาได้ยากและใช้
เวลาในการติดตามประเมินผลของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมที่ยาวนาน ด้วยเหตุผลประกอบเหล่านี้ผูว้ จิ ยั จึงเลือก
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมโดยการปรับที่ตวั แปรทางปัญญาเพื่อให้พฤติกรรมเปลีย่ น โดยเลือกตัวแปรเป้ าหมายที่
ต้องการปรับเปลีย่ นจากตัวแปรสาเหตุสาคัญ ที่สุดต่อการเกิดพฤติกรรม 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรความรอบรู ้ และตัว
แปรจริยธรรมในทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้แล้วมีตวั แปรภายนอกที่มีอิทธิพลสู งนัน่ คือ การถ่ายทอดทางสังคม
ผูว้ จิ ยั จึงนามาพิจารณาใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมที่มลี กั ษณะของการถ่ายทอดทางสังคม ซึ่งผูว้ จิ ยั ใช้การเรียนรู ้
โดยการสังเกตจากตัวแบบเป็ นเทคนิควิธีหลักๆ ที่ใช้ เพื่อให้ตวั แบบเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรอบรู ้ และจริยธรรม ผ่าน
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กิจกรรมของโปรแกรมปรับพฤติกรรมในการปรับเปลีย่ นตัวแปรภายในสองตัวที่ผูว้ จิ ยั เลือกเป็ นตัวแปรเป้ าหมายใน
การปรับ เปลี่ย นเพื่อ ให้พ ฤติ ก รรมการบริห ารทรัพ ย์เ ปลี่ย น โดยผู ว้ ิจ ยั คาดหวัง ว่ า เกษตรกรที่มี ป ญ
ั หาพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ หลังจากได้รบั โปรแกรมแล้วจะเป็ นผูม้ พี ฤติกรรมการบริหารทรัพย์สอดคล้องตามแนวทาง
พุทธมากกว่าผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั โปรแกรม จึงได้ตงั้ สมมติฐานการวิจยั ไว้ว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รบั โปรแกรมปรับ
พฤติ ก รรมเพื่ อ เสริ ม สร้า งพฤติ ก รรมการบริ ห ารทรัพ ย์ต ามแนวพุ ท ธส าหรับ เกษตรกรจะเป็ นผู ้มี พ ฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ท่สี อดคล้องตามแนวพุทธมากกว่าผูท้ ่ไี ม่ได้รบั โปรแกรม การหาหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อ
มาใช้ในการทดสอบสมมติฐานนี้ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงทดลอง (Experiment Research) กับเกษตรกรตัวอย่าง
จานวน 50 คน ทีส่ ุ่มแบ่งออกเป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ในกลุ่มทดลองมีจานวน 27 คน กลุ่มควบคุมมี 23
คน และกาหนดให้กลุม่ ทดลองเข้าร่วมกิจกรรมของโปรแกรมปรับพฤติกรรมจนครบทุกกิจกรรมตามลาดับขัน้ ตอน
อย่างครบถ้วน มีการประเมินผลเป็ นรายกิจกรรม และวัด คะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ทงั้ ก่อนและรับ
โปรแกรมภายหลังจากทากิจกรรมของโปรแกรมครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ มีการติดตามเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผล
พฤติกรรมภายการบริหารทรัพย์หลังจากการทดลอง 1-2 สัปดาห์ แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อประเมินผลของโปรแกรม
ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ว่าสอดคล้องตามแนวพุทธอย่างไร ซึง่ สามารถสรุปผลได้ดงั นี้
เกษตรกรกลุม่ ทดลอง มีการเรียนรูไ้ ด้ตามเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมในระดับทีด่ ี จะ
เห็นได้จากผลการประเมินแต่ละกิจกรรม ทีพ่ บว่าเกษตรกรกลุม่ ทดลองเกือบทุกคนผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ี
กาหนดในทุกกิจกรรม ซึง่ เป็ นหลักฐานทีย่ นื ยันได้ว่าตัวแปรภายในหรือตัวแปรทางปัญญาทีต่ อ้ งการปรับเปลีย่ น
ทัง้ ความรอบรู ้ และจริยธรรมในทางเศรษฐกิจของเกษตรกรมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางที่ดขี ้นึ และผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐานด้วยการเลือกใช้สถิตวิ เิ คราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) เพือ่ เปรียบเทียบ
คะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธภายหลังรับโปรแกรม (Posttest) ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่
ควบคุม โดยใช้คะแนนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธก่อนรับโปรแกรม (Pretest) เป็ นตัวแปรร่วม ผล
การทดสอบพบว่าค่า F = 413.921 และ P-Value < .001 ซึง่ เป็ นหลักฐานทางสถิติทแ่ี สดงว่าคะแนนพฤติกรรมวัด
หลังรับโปรแกรม (Posttest) ของเกษตรกรกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน และจากผลการทดสอบเพือ่
เปรียบเทียบคะแนนของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมโดยใช้การปรับแก้ไขค่าเฉลีย่ ด้วยวิธี Bonferroni พบว่า กลุม่
เกษตรกรกลุม่ ทดลองมีคะแนนสูงกว่ากลุม่ ควบคุม ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 (Mean Difference
=.662, P-Value < .001) ซึ่งเป็ นตามสมมติฐานการวิจยั และนามาสู่ขอ้ สรุปทีว่ ่าเกษตรกรทีไ่ ด้รบั โปรแกรมปรับ
พฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ มีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ทส่ี อดคล้องตาม
แนวพุทธมากกว่าเกษตรกรผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั โปรแกรม

การอภิปรายผลการวิจยั ระยะที่ 2
จากสมมติฐานการวิจยั ที่ตงั้ ไว้ว่า เกษตรกรที่ได้รบั โปรแกรมปรับพฤติกรรมมีพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์มพี ฤติกรรมที่สอดคล้องตามแนวพุทธมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้รบั โปรแกรม ซึ่งการทดสอบสมมติฐานการ
วิจยั จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม (ANCOVA) ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการบริหาร
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ทรัพย์ตามแนวพุทธภายหลังรับโปรแกรม (Posttest) ระหว่างเกษตรกรกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ที่มกี าร
ควบคุ มอิทธิพ ลของตัว แปรอื่นที่อ าจมาเกี่ยวข้องได้ จึง นามาเป็ น ข้อ สรุ ปในทางสถิติ ได้ว่ า เกษตรกรที่ได้รบั
โปรแกรมปรับ พฤติก รรมเพื่อ เสริม สร้า งพฤติก รรมการบริห ารทรัพ ย์ต ามแนวพุท ธส าหรับ เกษตรกรมีพ ฤติ
กรรมการบริหารทรัพ ย์ท่ีสอดคล้อ งตามแนวพุท ธมากกว่ า เกษตรกรผู ท้ ่ีไ ม่ไ ด้ร บั โปรแกรม ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
สมมติฐานการวิจยั
ซึ่งหลักฐานทางสถิติจากผลการทดสอบสมมติฐานนี้ ยืนยันได้ว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รบั
โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร เป็ นผูท้ ่ีมี
พฤติกรรมสอดคล้องตามแนวพุทธมากกว่าผูท้ ่ีไม่ได้รบั โปรแกรม และหลักฐานทางสถิติน้ ียงั บ่งชี้ได้ดว้ ยว่า การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของเกษตรกรกลุ่มทดลองนี้ เป็ นผลมาจากโปรแกรมปรับพฤติกรรมที่
ผูว้ จิ ยั ใช้ทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นโปรแกรมปรับพฤติกรรมที่พฒั นาขึ้นมาด้วยความเชื่อตามแนวคิดการปรับ
พฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavioral Modification : CBM) ที่เป็ นการจัดการเปลี่ยนแปลงที่
พฤติกรรมภายในหรือตัวแปรทางปัญญาเพื่อทาให้พฤติกรรมภายนอกเปลีย่ นแปลง โดยผูว้ จิ ยั ได้ปรับเปลีย่ นที่ตวั
แปรทางปัญญาหรือตัวแปรภายในที่เป็ นสาเหตุสาคัญของการเกิดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ได้แก่
ความรอบรู ้ และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมอย่างเหมาะสมกับ คุณลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่างผ่านกิจกรรมของโปรแกรม ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขัน้ ตอนของโปรแกรมตามแนวทางการพัฒนาบุคคล
ตามแนวพุทธ ที่เพิ่มขัน้ การเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนตัวแปรเป้ าหมาย โดยเริ่มจาก
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความตระหนักรูใ้ นปัญหาเพื่อ กระตุน้ ให้เกิดความต้องการที่จะแก้ไข
ปัญหาของตนเอง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็ นการสะท้อนกลับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การบริหารทรัพย์ของกลุ่มตัวอย่าง
ว่ากาลังเป็ นปัญหาถ้าไม่ได้รบั การแก้ไขจะทาให้เกิดความยุ่ง ยากในชีวติ เช่น การขาดรายได้ทาให้ไม่มเี งินใช้จ่ายใน
การดารงชีวติ อย่างมีคุณภาพ และการมีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว ซึง่ ผูว้ จิ ยั ใช้ตวั แบบสัญลักษณ์ผ่านสื่อที่เป็ นบุคคลที่มอี าชีพ
เกษตร ที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเกิดการเรียนรูแ้ ละตระหนักถึงความสาคัญ
ของปัญหาหากไม่แก้ไข พร้อมทัง้ ชี้แนะเพือ่ โน้มน้าวให้อยากแก้ไขปัญหา เมือ่ เกษตรกลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมที่จะ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงดาเนินการปรับพฤติกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนที่ความรอบรูแ้ ละจริยธรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้พฤติกรรมการบริหารทรัพย์เปลี่ยนต่อไป ซึ่งการ
ปรับเปลี่ยนความรอบรู ข้ องเกษตรกลุ่มทดลอง ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิคการเรียนรูจ้ าการสังเกตซึ่งใช้ตวั แบบสัญลักษณ์ ท่ี
เป็ นบุคคลในอาชีพเดียวกันผ่านสือ่ วีดโี อ ร่วมกับชี้แนะของวิทยากร และการฝึ กปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้เร็ว
ขึ้น โดยเริ่มจากการสร้างการเรียนรู ค้ วามสาคัญของความรู ใ้ นการบริหารทรัพย์ ตามด้วยการสร้างการเรียนรูใ้ น
หลักการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ และการสร้างประสบการในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
ดังภาพประกอบ 24
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การเรียนรูค้ วามสาคัญของ
ความรูใ้ นการบริหารทรัพย์

------------------------->

เรี ย นรู ห้ ลัก การบริ ห าร
ทรัพย์ตามแนวพุทธ

---------------------->

เรีย นรู ว้ ิธีป ฏิบ ตั ิก ารบริห าร
ทรัพย์ตามแนวพุทธ

----------------------------ภาพประกอบ 24 กระบวนการปรับเปลีย่ นความรอบรูเ้ พือ่ ทาให้พฤติกรรมการบริหารทรัพย์เปลีย่ น
จากภาพประกอบ 24 การสร้างการเรียนรูเ้ พื่อปรับเปลี่ยนตัวแปรความรอบรู ้ เริ่มจากการเสนอตัว
แบบตัวแบบสัญลักษณ์ผ่านสื่อวีดีโอ และให้เกษตรกลุ่มทดลองได้สงั เกตพฤติกรรมและแนวความคิดของผูท้ ่ีมี
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการใช้ความรู ้ เช่น การรูจ้ กั วางแผนการผลิตหรือการเพาะปลูก
การหาตลาด เป็ นต้น เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มทดลองได้เรียนรู ว้ ่าการมีความรู ม้ ีความสาคัญต่อการบริหารทรัพย์
โดยเฉพาะการหาทรัพย์ และหลังจากนาเสนอตัวแบบแล้ววิทยากรได้มชี ้ แี นะเพื่อให้เกษตรกรเข้าใจถึงความสาคัญ
ของความรูไ้ ด้อย่างรวดเร็ว หลังจากที่เกษตรกรกลุ่มทดลองเห็นความสาคัญของความรูแ้ ล้ว ได้มกี ารเสนอตัวแบบ
สัญลักษณ์ผ่านสื่อวีดีโอ เพื่อ ให้ความรู ใ้ นหลักการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธในลักษณะการบรรยายธรรมที่มี
เนื้อหาสอดคล้องกับวิถชี ีวติ ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง แล้วใช้การบรรยายสรุปเพื่อชี้แนะและยา้ ให้เกิดการเรียนรู ้
ได้เร็วขึ้น และให้เกษตรกรสังเกตตนเองด้วยการประเมินความรูค้ วามเข้าใจต่อหลักการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
เมือ่ เกษตรกรกลุ่มทดลองมีความรูใ้ นหลักการบริ หารทรัพย์ตามแนวพุทธแล้ว ได้จดั กิจกรรมการฝึ กทักษะในการ
บริหารทรัพย์ เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีประสบการในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ โดยเริ่มจากการ
เสนอตัวแบบสัญลักษณ์ผ่านสื่อที่เป็ นเกษตรกรที่ใช้วธิ ีการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีตน้ ทุนการผลิต แล้วให้
ฝึ กปฏิบตั ิการทาบัญชีการทาเกษตรของตนเองเพื่อประเมินการเรียนรูข้ องเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทัง้ ฝึ กการ
คานวณทางตัวเลขที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ ได้แก่ การคานวณรายรับรายจ่าย การคานวณเพื่อจัดสรรเงินตาม
สัดส่วน การคานวณดอกเบี้ย เป็ นต้น และให้ร่วมกันตรวจสอบผลและแก้ไข เพื่อให้มนั ่ ใจว่าเกษตรกลุ่มทดลองมี
ทักษะการปฏิบตั ใิ นการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
เมือ่ เกษตรกรรูม้ คี วามรูแ้ ล้วจึงเพิม่ การพัฒนาจริยธรรมทีเ่ ป็ นตัวกากับการกระทาของบุคคลให้อยู่บน
แนวทางของพฤติกรรมเป้ าหมายเพือ่ ให้สามารถกระทาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ได้อย่างสอดคล้องตามแนวพุทธ
ซึ่งการปรับเปลี่ยนจริยธรรมทางเศรษฐกิจของเกษตรกลุ่มทดลอง ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการเรียนรูจ้ าการสังเกตซึ่งใช้
ทัง้ ตัวแบบสัญลักษณ์ท่เี ป็ นบุคคลในอาชีพเดียวกันผ่านสื่อวีดีโอเป็ นหลัก ร่วมกับการบรรยายชี้แนะกระตุน้ ให้เกิด
การเรียนรูเ้ ร็วขึ้น โดยเริ่มจากเริ่มจากการสร้างให้เกษตรกรเกิดการเรียนรูเ้ กี่ยวกับความสาคัญของการมีจริยธรรม
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ทางเศรษฐกิจทีเ่ กษตรกรต้องมีความซือ่ สัตย์ ความขยัน ความรักในงาน และความอดทน เมือ่ เห็นความสาคัญแล้ว
ให้เกษตรกรสารวจจริยธรรมของตนเองแล้ววิเคราะห์ว่ามีหรือขาดในด้านใดบ้าง จากนัน้ ให้มกี ารเรียนรูก้ ารพัฒนา
จริยธรรมของตนเอง ดังภาพประกอบ 25
เรียนรูค้ วามสาคัญของ
จริยธรรมทางเศรษฐกิจ

------------------------->

เรียนรู ก้ ารสารวจจริย ธรรม
ทางเศรษฐกิจของตนเอง

--------------------------->

เรียนรู ก้ ารพัฒ นาจริยธรรม
ทางเศรษฐกิจด้วยตนเอง

----------------------------ภาพประกอบ 25 กระบวนการปรับเปลีย่ นจริยธรรมทางเศรษฐกิจเพือ่ ทาให้พฤติกรรม การบริหารทรัพย์เปลีย่ น
จากภาพประกอบ 25 เป็ นกระบวนการสร้างการเรียนรูเ้ พื่อปรับเปลี่ยนตัวแปรจริยธรรมทาง
เศรษฐกิจเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ที่เริ่มจากการให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู เ้ กี่ยวกับ
ความสาคัญของการมีจ ริย ธรรมทางเศรษฐกิจ โดยผู ว้ ิจ ยั ใช้เทคนิ ค การเรียนรู จ้ าการสัง เกตซึ่ง ใช้ท งั้ ตัว แบบ
สัญลักษณ์ ทีเ่ ป็ นบุคคลทีม่ จี ริยธรรมในระดับทีเ่ หมาะสมและผูไ้ ม่มจี ริยธรรมในการบริหารทรัพย์ และชี้แนะให้เห็น
ข้อดีของการมีจริยธรรม และข้อเสียของการไม่มจี ริยธรรม โดยยกตัวอย่างบุคคลที่การหาทรัพย์มาด้วยการปล้นจี้
ชิงทรัพย์ แม้จะมีทรัพย์ไว้ใช้จ่ายแต่สุดท้ายก็ถูกจับได้ตอ้ งติดคุกติดตะรางขาดอิสรภาพ เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจ
และทาให้พ่อแม่เป็ นทุกข์ในที่สุด เพราะการหารทรัพย์มาไม่มีความถูกต้องชอบธรรม ขาดความซื่อสัตย์ ไม่มคี วาม
ขยันในการทาอาชีพที่สุจริตของตนเอง ซึ่งเป็ นจริยธรรมทางเศรษฐกิจในขัน้ ต้นที่ทุกคนต้องมีในการบริหารทรัพย์
ตามแนวพุทธ ซึ่งในขัน้ นี้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างได้เรียนรูค้ วามสาคัญของการมีจริยธรรมและรู ว้ ่าจริยธรรมทาง
เศรษฐกิจใดบ้างที่ควรต้องมีเป็ นพื้นฐาน หลังจากนัน้ ให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทบทวนจริยธรรมของตนเอง ด้วย
การสารวจเพื่อประเมินตนเองว่ามีระดับจริยธรรมที่จาเป็ นพื้นฐานเพียงพอหรือต้องปรับปรุงอย่างไร จากนัน้ ให้มี
การเรียนรูก้ ารพัฒนาจริยธรรมของตนเองจากการสังเกตตัวแบบที่ได้ฝึกฝนตนเองจนมีความคิดและการกระทาที่ดี
ทีเ่ หมาะสมในการบริหารทรัพย์ ได้แก่ ตัวแบบสัญลักษณ์ผ่านสื่อวีดีโอที่เป็ นบุคคลที่มที ศั นคติท่ดี ีและมีความรักต่อ
การทาอาชีพเกษตร และตัวแบบสัญลักษณ์ผ่านสื่อวีดีโอของผูท้ ่มี วี ถิ ชี ีวติ อยู่ในความพอเพียง ร่วมกับการนาเสนอ
แนวทางการพัฒนาจริยธรรมด้วยการสร้างพันธะสัญญาร่วมกันในการดาเนินชีวิตด้วยการยึดหลักศีลธรรมและ
เบญจธธรม และให้ฝึกวางแผนการดาเนินชีวติ ทางเศรษฐกิจของตนเอง ด้วยการยึดแนวทางการบริหารทรัพย์ตาม
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แนวพุทธ และชี้แนะให้เกษตรกรตนเอฝึ กตนเองให้มกี ารพัฒนาจริยธรรมของงตนเองอย่างต่อเนื่องและให้อยู่ในวิถี
ชีวติ
จากการประเมินผลในแต่ละกิจกรรม พบว่า เกษตรกรกลุ่มทดลองผ่านเกณฑ์ท่ีกาหนดในทุก
กิจกรรม ซึง่ เป็ นหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่าเกษตรกรกลุม่ ทดลองมีการเปลีย่ นแปลงทัง้ ความรอบรูแ้ ละจริ ยธรรมทาง
เศรษฐกิจในทางที่ดีข้ นึ ซึ่งทัง้ สองตัวแปรนี้เป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงของปัจจัยเหล่านี้ ได้ทาให้พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของเกษตรกรกลุ่มทดลองเปลี่ยนไป
ในทางทีส่ อดคล้องตามแนวพุทธมากขึ้นด้วย
นอกจากการทดสอบทางสถิติตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้จะยันยันได้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงของพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ของเกษตรกรนัน้ เป็ นผลมาจากการได้รบั โปรแกรมปรับพฤติกรรมที่ผูว้ จิ ยั สร้างขึ้น ผูว้ จิ ยั ยัง
มีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีมาสนับสนุ น ข้อ ค้นพบดังกล่าว จากผลการประเมินพฤติกรรมโดยตรงที่สะท้อนผ่าน
พฤติกรรมการใช้จ่ายของเกษตรกรกลุ่มทดลอง ที่พบว่ามีพฤติกรรมโน้มเอียงไปในทางที่สอดคล้องตามแนวพุทธ
มากขึ้นด้ว ยอันเป็ นผลมาจากโปรแกรมปรับพฤติกรรม เช่น การลดลงของรายจ่ ายฟุ่มเฟื อย เช่น ค่ าอาหาร
เครื่องดื่ม และค่าของมึนเมา เป็ นต้น โดยกลุ่มตัวอย่างรายงานว่ามีค่าใช้จ่ายในหมวดดังกล่าวลดลง ร้อยละ 48.1
และ ร้อยละ 33.3 ตามลาดับ นอกจากนี้เกษตรกลุ่มทดลองยังได้รายงานแผนการดาเนินชีวิตภายหลังจากนี้ไป
(หลังเข้าร่วมโครงการ) ที่พบว่ามีแบบแผนการดาเนิ นชีวิตที่สอดคล้องตามแนวพุทธอันเป็ นผลของโปรแกรมปรับ
พฤติกรรมที่ได้สร้างความรูใ้ นหลักการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธให้กบั เกษตรกรกลุ่มทดลอง เช่น ให้มกี ารแบ่ง
รายได้เป็ นส่วนๆ ก่อนทีจ่ ะใช้จ่าย การตัง้ เป้ าหมายในการหารายได้เพิม่ จากอาชีพสุจริต ด้วยความขยัน และซื่อสัตย์
รวมทัง้ การเริ่มต้นวางแผนให้มกี ารออมเกิดขึ้น และอยากหารายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวให้ดีข้ นึ เป็ นต้น เหล่านี้
ล้วนสะท้อนถึงพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ท่สี อดคล้องตามแนวพุทธทัง้ สิ้น
ผลการวิจยั นี้ยงั มีความสอดคล้องกับการวิจยั ในอดีตทีศ่ ึกษาในพื้นทีใ่ กล้เคียงกัน คือ การศึกษาวิจยั
ของ ธารงค์ แสงสุรยิ จันทร์ (2553) ทีไ่ ด้ศึกษาการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของเกษตรกรหลังจากผ่านโครงการฝึ กอบรม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่มแี นวทางบุญนิยมเป็ นพื้นฐาน จากชุมชนราชธานีอโศก อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรทีผ่ ่านโครงการฝึ กอบรมและได้รบั การจัดกิจกรรมเสริมความรูห้ ลังการ
ฝึ กอบรม มีการเปลีย่ นพฤติกรรมที่ดขี ้นึ ในทุกตัวชี้วดั ของทุกด้านยกเว้นสภาพหนี้สนิ
การวิจยั นี้แม้ว่าจะไม่ได้วดั การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมโดยตรงได้ทงั้ หมด ทัง้ นี้เนื่องจากข้อจากัดใน
การแสดงพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในภายนอกได้นนั้ ไม่ได้แสดงให้เห็นได้เป็ นประจา
เป็ นบุคลิกหรือลักษณะประจาตัวบุคคลทีส่ งั เกตเห็นได้เพื่อต้องการสังเกตหรือวัดได้ หากแต่ข้นึ อยู่กบั องค์ประกอบ
ในวิถีการดาเนินชีวิตประจาวันที่แต่ละคนพบเจอ เช่น วิธีการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ เมื่อมีรายได้เข้ามามี
วิธีการจัดการอย่างไร และมีรูปแบบการใช้จ่ายอย่างไร ซึ่งพฤติกรรมภายนอกเหล่านี้ลว้ นเกิดขึ้นและอยู่ในรูปแบบ
การดาเนินชีวติ ของแต่ละบุคคล การสังเกตพฤติกรรมจึงต้องมีระยะเวลาอย่างน้อยเท่ากับรอบการดาเนินชีวติ อย่าง
เป็ นประจาของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะการหารายได้หรือพฤติกรรมการหาทรัพย์ของเกษตรกร อย่างน้อยต้องมี 1
รอบการเพาะปลูกจนถึงการมีรายได้จากผลผลิต จึงจะประเมินได้ว่าเกษตรกรมีพฤติกรรมการหาทรัพย์ท่สี อดคล้อง
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ตามแนวพุทธหรือไม่ และถึงแม้ว่าผลการทดสอบสมมติฐานนี้จะยืนยันได้ว่าคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมของเกษตรกร
เพิ่มสูงขึ้นภายหลังได้รบั โปรแกรม แต่เพื่อพิจารณาค่าของคะแนนพฤติกรรมเฉลีย่ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเต็ม
5 ซึ่งเป็ นคะแนนที่แสดงถึงพฤติกรรมที่สอดคล้องตามแนวพุทธมากที่สุด จะเห็นได้ว่าคะแนนพฤติกรรมของ
เกษตรกรกลุ่มทดลองวัดหลังรับโปรแกรมมีค่าเท่ากับ 2.9325 หรือคิดเป็ นร้อยละ 58.6 ซึ่งเป็ นความสอดคล้องใน
ระดับปานกลางทีค่ ่อนไปทางมากเท่านัน้ แต่ดว้ ยลักษณะของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์นนั้ เป็ นพฤติกรรมที่มผี ล
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพความเป็ นอยู่ทงั้ ทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนัน้ หากบุคคลได้เริ่มปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแล้วเห็นผลของพฤติกรรมในทางที่ ดีข้นึ อย่างเป็ นรูปธรรม เช่น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น หนี้สินลดลง หรือ
เริ่มมีเงินออมหรือมีเงินออมมากขึ้น ซึง่ ในการวิจยั นี้ได้ทดลองวัดผลของพฤติกรรมย่อยที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์
ที่พบว่าเกษตรกรกลุ่มทดลองมีความโน้มเอียงที่จะมีพฤติกรรมย่อยนี้ดีข้ นึ เช่น มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟื อยลดลง หรือ
การปรากฏข้อความในการเขียนพันธะสัญญาในการดาเนินชีวติ ภายหลังเข้าร่วมโครงการที่แสดงถึงการรับรูเ้ กี่ยวกับ
เป้ าหมายของการบริหารทรัพย์ท่ีไม่ได้ม่งุ สะสมเงินทองจานวนมาก โดยเกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ มักต่อท้ายด้วย
ข้อความทีว่ ่า “...เพียงแค่น้ ีชวี ติ ก็มคี วามสุขแล้ว” สิ่งเหล่านี้จะช่วยยืนยันได้ว่าบุคคลต้องกระทาพฤติกรรมนี้ต่อไป
และพัฒนาให้ดยี ง่ิ ขึ้น นอกจากนี้แล้วตัวแปรทีผ่ ูว้ จิ ยั เลือกมาเป็ นตัวแปรที่ตอ้ งการปรับเปลีย่ นในโปรแกรมนัน้ ล้วน
เป็ นตัวแปรทางปัญญาหรือตัวแปรลักษณะทางจิต ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อตามแนวคิ ดจิตวิทยาสมัยใหม่ ที่ว่า
พฤติกรรมภายในเป็ นตัวควบคุมพฤติกรรมภายนอก และมีความหมายเช่นเดียวกับสานวนไทยที่ว่า “ใจเป็ นนาย
กายเป็ นบ่าว” ทีเ่ น้นความสาคัญทีจ่ ติ ใจ ซึง่ เป็ นสานวนทีส่ อดคล้องกับหลักธรรมหลักเบญจขันธ์ และยังสอดคล้อง
กับทางแห่งการดับทุกข์ในทางพุทธศาสนาหรือมรรคมีองค์ 8 ที่เริ่มต้นจากสัมมาทิฎฐิ หรือความเห็นชอบ ก็เป็ น
เรื่องของจิตใจ ตามด้วยสัมมาสังกัปปะ หรือดาริชอบก็เป็ นเรื่องของจิตใจเช่นกัน รวมไปถึงสองทางสุดท้าย คือ
สัมมาสติหรือระลึกชอบ กับสัมมาสมาธิหรือตัง้ ใจชอบ ก็เป็ นเรื่องของจิตใจทัง้ สิ้น
ข้อค้นพบจากการวิจยั นี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของ
เกษตรกร เพื่อ แก้ไ ขปัญหาทางเศรษฐกิจ ในระดับบุค คลและครัว เรือน โดยการส่ ง เสริม ให้เ กษตรกรมีพ ฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ด้วยการสร้างความเชื่อเชื่อมัน่ ว่ารูปแบบพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธนี้ จะนามาซึ่งผลลัพธ์ของพฤติกรรมที่ให้สถานภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมหรือสภาพความเป็ นอยู่ท่ีดีได้
ดังที่ผลการวิจยั นี้ได้พิสูจน์ดว้ ยหลักฐานเชิงประจักษ์แล้ว ซึ่งการเสริมสร้างให้เกษตรกรมีพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธนัน้ สามารถทาได้ดว้ ยการทาให้เกษตรกรมี ความรอบรู ใ้ นการบริหารทรัพย์และการพัฒนา
จริยธรรมทางเศรษฐกิจ โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดทางสัง คมผ่านตัว แทนต่ างๆ เพื่อสร้างการเรียนรู ใ้ ห้กบั
เกษตรกรด้วยการถ่ายทอดความรอบรูแ้ ละจริยธรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
ผลการวิจยั นี้ สามารถไปใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุนในการกาหนดมาตรการหรือนโยบายเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับบุคคลและครัวเรือนของเกษตรกร ที่เสนอเป็ นอีกแนวทางหนึ่งด้วยการมุ่งแก้ไขจาก
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พฤติกรรมของบุคคลเป็ นสาคัญ โดยผลการวิจยั นี้ใช้ยนื ยันว่าการมีพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธจะทา
ให้มผี ลลัพธ์ของพฤติกรรมที่ดสี ร้างความพึงพอใจต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูถ้ อื ปฏิบตั ิ ตามแนวทางนี้
ได้ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ น 2 ส่วน คือ การใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงในการวาง
กรอบการพัฒนาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ และวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการพัฒนาพฤติกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การใช้ผลการวิจยั เป็ นข้อมูลอ้างอิง
จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 ที่พบว่า พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ มีสาเหตุปจั จัยใน
การเกิดพฤติกรรมนี้หลายปัจจัย ทัง้ ปัจจัยภายในหรือลักษณะทางจิต และปัจจัยภายนอกที่เ ป็ นสภาพแวดล้อมทาง
สังคม โดยปัจจัยเหล่านี้มอี ทิ ธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ทงั้ ในทางตรงและทางอ้อม หากผูม้ หี น้าที่
รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาความเป็ นอยู่ของเกษตรกรได้นาข้อค้นพบนี้ไปสร้างกรอบนโยบายหรือมาตรการใน
การพัฒนาพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ ได้แก่ การสร้างความรอบรู ้ การพัฒนาจริยธรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการ
พัฒนากระบวนการคิดให้กบั เกษตรกร เพื่อสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพ ย์ตามแนวพุทธให้กบั ผู ท้ ่ีมีปญ
ั หา
ทางด้านการเงิน ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมด้วยการส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และสื่อ มีบทบาทใน
การให้ความรู ้ หรือแบบอย่างที่ดีในการบริหารทรัพย์เพื่อสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ให้แก่คน
ในชุมชน
ในขณะที่เกษตรกร หากมีความเชื่อมัน่ ในแนวทางการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธแล้ว ก็จะสามารถ
พัฒนาตนเองให้หลุดพ้นจากความยากจนข้นแค้นได้ โดยนาปัจจัยที่เป็ นสาเหตุของพฤติกรรมจากผลการวิจยั นี้
แล้ววิเคราะห์ตนเองเพื่อปรับเปลีย่ นลักษณะของตนเองที่จะนาไปสู่การมี พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
ได้ นอกจากนี้ยงั สามารถถ่ายทอดความเชื่อและแนวทางนี้ไปยังคนอื่นๆ ในสังคมใกล้ๆ ตัวได้ เพื่อสร้างให้เป็ น
สังคมทีม่ คี วามเป็ นอยู่ทด่ี มี คี วามช่วยเหลือ แบ่งปัน และเกื้อกูลกัน
2) การใช้ผลการวิจยั เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
จากผลการวิจยั ระยะที่ 2 ทีพ่ บว่าเกษตรกรที่ได้รบั โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติ
กรรมการบริหารทรัพ ย์ตามแนวพุท ธมีพ ฤติกรรมที่สอดคล้องตามแนวพุธมากขึ้น สามารถนาโปรแกรมนี้ ไ ป
ประยุกต์ใช้กบั ประชากรกลุ่มอื่นได้ นอกจากนี้ยงั สมารถให้เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการนี้เป็ นเครือข่ายในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนได้

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั ทีม่ ่งุ สร้างองค์ความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ นาเสนอเป็ นทางเลือกในการแก้ปญั หาที่
เรื้อรังให้กบั เกษตรกรไทยซึง่ เป็ นกลุม่ ประชากรเป้ าหมายทีผ่ ูว้ จิ ยั สนใจ ด้วยการค้นหาแนวคิดที่เป็ นทางเลือกและมี
ความสอดคล้องกับบริบทของเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาความยากจนข้นแค้นทีม่ สี าเหตุมาจากความบกพร่องของ
พฤติกรรมในระดับบุคคล โดยเริ่มจากการวิจยั ในระยะที่ 1 ทีเ่ ป็ นการวิจยั เพือ่ ทาความเข้าใจและอธิบายพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ของเกษตรกร โดยการค้นหาสาเหตุปจั จัยของพฤติกรรมด้วยการสร้างและตรวจสอบรูป
แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีม่ อี ิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
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กับข้อมูลจริงที่สารวจจากกลุม่ ตัวอย่าง ผลการวิจยั ทาให้ทราบลักษณะของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์และระบุเหตุ
ปัจจัยของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธได้ ซึง่ ถือได้ว่าข้อค้นพบนี้เป็ นองค์ความรูท้ ่ผี ่านการตรวจสอบ
อย่างเป็ นระบบแล้วจึงนาไปสู่การวิจยั ในระยะที่ 2 ทีเ่ ป็ นการนาองค์ความรูไ้ ปสู่การปฏิบตั ิเพือ่ แก้ไขปัญหา ด้วยการ
ปรับพฤติกรรมการบริหารทรัพย์สาหรับเกษตรกร ให้เป็ นผูม้ พี ฤติกรรมการบริหารทรัพย์สอดคล้องตามแนวพุทธ
อย่างไรก็ตาม เพือ่ เป็ นการย่อยอดหรือพัฒนาการวิจยั ในประเด็นดังกล่าวนี้ในอนาคต ผูว้ จิ ยั ได้มขี อ้ เสนอแนะใน
การวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังนี้
1) การวิจยั สาหรับกลุม่ เกษตรกร ควรเริ่มด้วยนาวิธีการวิจยั ในเชิงคุณภาพ มาปรับใช้กบั เพือ่
ช่วยให้เข้าใจในลักษณะของปัจจัยทีม่ คี วามซับซ้อนและวัดได้ยาก เพือ่ ให้ได้รูปแบบและมิตขิ องปัจจัยนัน้ ๆ โดย
เลือกทาได้กบั กลุ่มเล็กๆ และเลือกทาในหลายๆ กลุ่ม เพือ่ หาวิธวี ดั ตัวแปรดังกล่าว หรือกาหนดวิธกี ารเลือก
ตัวอย่างสาหรับการวิจยั ในเชิงปริมาณ เช่น การวิจยั ระยะที่ 1 ทีน่ าปัจจัยลักษณะความต้องการ เข้ามาศึกษาแต่กลับ
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างไม่มลี กั ษณะดังกล่าวทีแ่ ตกต่างกันมากพอ ทัง้ ๆ
ทีป่ จั จัยดังกล่าวเป็ นปัจจัยสาคัญ
พื้นฐานในการกาหนดพฤติกรรมในทางเศรษฐกิจของบุคคล
2) การศึกษาวิจยั กับกลุ่มเกษตรทีม่ ตี วั แปรเกี่ยวข้องจานวนมาก ควรสร้างแบบวัดทีง่ า่ ยและมี
จานวนข้อถามไม่มากนัก เนื่องจากเกษตรกรไม่คุน้ ชินกับการอ่านและตีความข้อความทีย่ ากเกินไป โดยหากตัวแปร
ใดทีส่ ามารถวัดได้โดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หรือการวัดทางกายภาพได้ ควรพิจารณานามาใช้ร่วมด้วย เพือ่ ลด
ภาระการตอบคาถามทีม่ ากเกินไป
3) เนื่องจากเกษตรกรในประเทศมีบริบทในการดาเนินชีวติ ทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ ในทางภูมศิ าสตร์
ของแต่ละภาค รูปแบบของกิจกรรมทางการเกษตรทีเ่ กี่ยวกับชีวติ ประจาวัน เช่น ชาวประมง กับชาวสวน ดังนัน้
เพือ่ ให้การอธิบายพฤติกรรมในการบริหารทรัพย์ของเกษตรกรตามแนวพุทธได้อย่างครอบคลุม และมีขอ้ จากัดน้อย
ทีส่ ุด ควรมีทาวิจยั ในลักษณะเช่นเดียวกับการวิจยั ระยะที่ 1 กับเกษตรกรกลุม่ อื่นๆ หรือในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควร
เพิม่ การทดสอบความไม่แปรเปลีย่ นของรูปแบบจาลองเปรียบเทียบระหว่างเกษตรกกลุม่ ต่างๆ ด้วย
4)
ควรมีการวิจยั ทีม่ กี ารทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้าง
พฤติกรรมตามแนวพุทธให้มากขึ้น ซึง่ อาจทากับกลุม่ อาชีพอื่นๆ โดยเฉพาะผูท้ อ่ี ยู่ในวัยแรงงานและมีปญั หาด้าน
เศรษฐกิจ เช่น กลุม่ แรงงานนอกระบบ กลุม่ ลูกจ้างเอกชน ข้าราชการชัน้ ผูน้ อ้ ย และกลุม่ แม่บา้ น เป็ นต้น เพือ่ เป็ น
การพัฒนาพฤติกรรมการบริหารการเงินของกลุม่ คนดังกล่าวให้เหมาะสม
และหากมีการวิจยั เพือ่ การทดสอบ
ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมตามแนวพุทธ กับกลุ่มทีก่ าลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เช่น นิสติ นักศึกษา ก็จะเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดมีพฤติกรรมทางการเงินที่ไม่พงึ ปรารถนาได้ดว้ ย
5) การวิจยั เพือ่ ทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรม
ตามแนวพุทธ ควรมีการวิจยั ในระยะสัน้ และในระยะยาว โดยการวิจยั ระยะสัน้ นัน้ เพือ่ ต้องการข้อสรุปเพือ่ นไปใช้
บรรเทาปัญหาในระยะเร่งด่วนกับปัญหาพฤติกรรมที่รุนแรง เช่น ปัญหาการขาดรายได้ ปัญหาภาระหนี้สนิ ล้นพ้นตัว
ซึง่ โปแกรมปรับพฤติกรรมนี้อาจมุง่ ปรับเปลีย่ นทีต่ วั แปรทีเ่ ห็นผลได้รวดเร็ว เช่น ความรอบรู ้ ส่วนการวิจยั ระยะ
ยามที่ตอ้ งใช้เวลาเพือ่ ติดตามประเมินผลนาน ควรเป็ นโปรแกรมทีเ่ พือ่ ต้องการข้อสรุปเพือ่ ป้ อกันหรือให้เกิดการ
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แก้ไขปัญหาพฤติกรรมอย่างยัง่ ยืน เช่น การพัฒนาตัวแปรทีเ่ กี่ยวกับจริยธรรม การรูจ้ กั คิด รวมทัง้ การสร้างรูปแบบ
พ่อแม่ทเ่ี ป็ นแบบอย่างทางการเงินให้กบั ลูกหลาน เป็ นต้น
6) ควรให้มกี ารวิจยั ในรูปแบบการวิจยั เพือ่ พัฒนา ในประเด็นทีเ่ กี่ยวกับพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ทม่ี กี ารนาแนวทางพุทธมาใช้ ทีด่ าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพือ่ เป็ นแนวทางช่วยแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลให้กบั สมาชิกของหน่วยงาน
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ลาดับที่.............
แบบสอบถามสาหรับการวิจยั เรื่อง
“รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ และผลของโปรแกรมปรับ
พฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร”
ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
คาชี้แจง : ให้  ใน  หรือเติมข้อความ.ใน ...........ให้ตรงกับข้อมูลของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ.................... ปี
3. สถานภาพสมรส
 โสด
 หย่าร้าง

 สมรสอยู่ดว้ ยกัน
 หม้าย (คู่สมรสเสียชีวติ )

 สมรสแยกกันอยู่

4. การศึกษาสูงสุด
 ไม่ได้เรียน
 อาชีวศึกษา

 ประถมศึกษา
 ปริญญาตรีและสูงกว่า

 มัธยมศึกษา
 อื่นๆ ระบุ.....................................

5. จานวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวท่าน).............................คน
6. ลักษณะการทาการเกษตรของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เพาะปลูกพืช
 เลี้ยงสัตว์
 เพาะเลี้ยงสัตว์นา้
7. ท่านมีทด่ี นิ ที่ใช้ทาการเกษตรทัง้ สิ้น
............................ไร่
โดยมีลกั ษณะการถือครองทีด่ ิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เป็ นของตนเอง
 เช่า
 อื่นๆ (ระบุ)...................................
8. ท่านได้ทางานอื่นนอกเหนือจากการทาการเกษตร หรือไม่? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ไม่ได้ทางานอื่น
 รับจ้างทัว่ ไป
 ธุรกิจ/ ค้าขาย ค้าขาย
 อื่นๆ (ระบุ)...................................
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ตอนที่ 2 สถานะทางเศรษฐกิจ
คาชี้แจง : ให้  ใน  หรือเติมข้อความใน ,,,,,,,,,,,,,ให้ตรงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ุด
1. ท่านมีรายได้ทงั้ สิ้นเฉลีย่ ต่อเดือน……………………………..บาท
2. ท่านมีรายจ่ายเฉลีย่ ต่อเดือน……………………………..บาท
3. ปัจจุบนั ท่านมีหนี้สนิ หรือไม่?
 ไม่มหี นี้

 มีหนี้

4. ปัจจุบนั ท่านมีเงินออม/ เงินฝากหรือไม่?
 ไม่มี
 มี
5. ความพึงพอใจต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง
คาชี้แจง : โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้ว ในช่องคะแนนที่สอดคล้องกับระดับความพึงพอใจของท่าน
มากทีส่ ุดเพียงคาตอบเดียว และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ โดยที่
คะแนน
5 = มากทีส่ ุด
4 = มาก
3 = ค่อนข้างมาก
2 = ค่อนข้างน้อย
1 = น้อย
0 = ไม่เลย
ข้อความ

ระดับความพึงพอใจ
(พอใจมากทีส่ ุด--------------------------------ไม่พอใจเลย)
5

1. ความเพียงพอของรายได้กบั รายจ่าย
2. จานวนเงินออมทีเ่ ก็บไว้ใช้จ่ายในยามจาเป็ น/ ฉุกเฉิน
3. จานวนเงินออมทีเ่ ก็บไว้ใช้จ่ายในยามชรา
4. จานวนเงินลงทุน โดยไม่ตอ้ งกูย้ มื / กูย้ มื บ้างเพียงเล็กน้อย
5. ไม่มหี นี้สนิ /มีบา้ ง แต่ไม่ได้เป็ นภาระหนักในการชาระคืน
6. สุขภาพของท่านและสมาชิกในครอบครัว
7. สภาพทีอ่ ยู่อาศัยและสิง่ อานวยความสะดวกในการดาเนินชีวติ
8. การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของเพือ่ นบ้าน
9. สภาพแวดล้อมในชุมชน
10. ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ

4

3

2

1

0
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ตอนที่ 3 พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
คาชี้แจง : โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้ว ในช่องคะแนนทีส่ อดคล้องกับระดับการกระทาหรือคิดว่าจะกระทา
ของท่านมากทีส่ ุดเพียงคาตอบเดียว และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ โดยที่
คะแนน
5 = มากทีส่ ุด
4 = มาก
3 = ค่อนข้างมาก
2 = ค่อนข้างน้อย
1 = น้อย
0 = ไม่เลย
ระดับคะแนนที่ตรงกับการกระทา
ข้อความ
(มากทีส่ ุด-------------------------ไม่เลย)
5 4 3 2 1 0

3.1 การหาทรัพย์
1. ในระหว่างรอฤดูกาล ท่านจะหางานอื่นทาเพือ่ ให้มเี งินไว้ใช้จ่ายในครอบครัว
2. หากมีเงินไม่เพียงพอทีจ่ ะใช้จ่าย ท่านมักจะกูย้ มื มาใช้ก่อน
3. ท่านหาช่องทางขายผลผลิตให้ได้ราคาสูง (เช่น เก็บไว้ขายช่วงผลผลิตออกน้อยๆ
แปรรูปขาย หรือหาแหล่งขายใหม่ๆ เป็ นต้น)
4. ท่านพยายามหารายได้ให้เพียงพอสาหรับการใช้จ่ายเลี้ยงดูคนในครอบครัว
5. ท่านยอมทางานหนักขึ้น ถ้าทาให้มรี ายได้เพิม่ ขึ้นไว้ใช้จ่ายเลี้ยงดูคนในครอบครัว
6. แม้ไม่มีแผนการใช้เงินลงทุนในการประกอบอาชีพแต่ท่านก็กเู ้ งินจากกองทุน
หมูบ่ า้ น เพราะเป็ นสิทธิ์ท่ที ่านควรได้
7. ท่านเลือกทาเฉพาะงานทีไ่ ม่ผิดกฎหมาย และไม่ผิดศีลธรรมอันดี
8. ท่านมีการเสีย่ งโชคหรือเล่นการพนันบ้าง เพือ่ ความสนุ กและหวังโชคเล็กๆ น้อยๆ
9. ท่านมีการพัฒนาการทาการเกษตรของท่านให้ได้ผลผลิตดี
10. ท่านมีการวางแผนในการเพาะปลูก/ เลี้ยงสัตว์แต่ละครัง้ ว่าจะลงทุนเท่าไร
และคาดว่าจะขายผลผลิตได้เท่าไร
11. ท่านพยายามสร้างเครือข่ายของผูท้ ท่ี าเกษตรเหมือนกัน เพือ่ ช่วยเหลือ
ปรึกษาหารือ tแก้ปญั หาร่วมกัน เพือ่ ให้ได้ผลผลิตดีข้นึ
3.2 การรักษาทรัพย์
1. เมือ่ มีรายได้เข้ามา ท่านจะแบ่งเป็ นส่วนๆ เพือ่ ไว้ใช้จ่าย และเก็บออม
2. ท่านไม่ได้ทาบัญชีทรัพย์สนิ ไว้ เพราะยุ่งยากเสียเวลา
3. ท่านจะออมเงินให้มากขึ้น เมือ่ มีรายได้เพิม่ ขึ้น
4. ท่านไม่ได้ทา/ไม่คดิ ทาประกันชีวติ หรือประกันสุขภาพ
5. ท่านมีการเก็บออมเงินไว้สาหรับซื้อปุ๋ย ซื้อเมล็ดพันธุ/์ พันธุส์ ตั ว์
6. ท่านไม่เก็บเงินสดไว้กบั ตัวจานวนมากๆ เพราะไม่ปลอดภัย
7. ท่านไม่นาเงินฝากธนาคารเพราะมีขนั้ ตอนยุ่งยาก เสียเวลา
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ข้อความ
8. ถ้ามีคนมาชวนลงทุนทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงๆ ท่านก็จะยอมลงทุนด้วย
9. ท่านมักเสียทรัพย์สนิ เพราะถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ
10. ท่านทาบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือมีการจดบันทึกรายการใช้จ่ายไว้
11. ท่านมีการฝากเงิน/มีแผนทีจ่ ะฝากเงินแบบฝากประจากับธนาคารไว้จานวนหนึ่ง
3.3 แบบวัดการใช้จา่ ยทรัพย์
1. ท่านซื้อหาอาหารทีจ่ าเป็ นไว้อย่างเพียงพอกับการบริโภคของสมาชิกในครัวเรือน
2. ท่านซื้อของใช้ในปริมาณทีพ่ อใช้เป็ นคราวๆ ไป โดยไม่กกั ตุนไว้แม้จะเป็ นช่วงทีม่ ี
ราคาถูกมากๆ ก็ตาม
3. ท่านให้สมาชิกในครัวเรือนงดอาหารบางมื้อ เพือ่ เป็ นการประหยัดค่าใช้จ่าย
4. ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจซื้อสิง่ ของใดๆ ท่านมักคานึงถึงความจาเป็ นและประโยชน์
5. ท่านมักตรวจสอบคุณภาพและเปรียบเทียบราคาของสินค้ายี่หอ้ ต่างๆ ก่อนจะ
ตัดสินใจซื้อ
6. เมือ่ สิง่ ของ/ เสื้อผ้า ชารุด ท่านจะซื้อของใหม่มาใช้แทนการซ่อม
7. ท่านให้เงินกับพ่อแม่ไว้ใช้จ่ายอย่างเพียงพอ โดยไม่รอให้ท่านขอ
8. ท่านบริจาคเงินเพือ่ ทาบุญตามกาลังศรัทธา
9. ท่านมีค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล/ ตรวจร่างกายอย่างเพียงพอ สาหรับสมาชิกทุก
คนในครอบครัว
10. เมือ่ มีการขอรับบริจาคช่วยผูป้ ระสบภัยต่างๆ ท่านมักจะปฏิเสธ

ระดับคะแนนที่ตรงกับการกระทา
(มากทีส่ ุด-------------------------ไม่เลย)
5 4 3 2 1 0
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ตอนที่ 4 ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
4.1 ความรูจ้ กั คิด
คาชี้แจง : โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้ว ใช่ช่องคะแนนที่ตรงกับความคิดท่านมากที่สุด เพียงคาตอบเดียว
และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ โดยที่
คะแนน 5 = ใช่ทม่ี ากสุด
4 = ใช่มาก
3 = ใช่
2 = ค่อนข้างใช่
1 = ค่อนข้างไม่ใช่ 0 = ไม่ใช่เลย
ข้อความ
1. นอกจากงานเกษตร ท่านคิดว่าไม่สามารถทาอย่างอื่นได้
2. ท่านไม่คิดให้ลูกหลานทาเกษตรเช่นเดียวกับท่าน
3. ท่านคิดจะทาการเกษตรแบบอินทรีย/์ เกษตรปลอดสารเคมี เพือ่ ให้ครอบครัว
และผูซ้ ้อื ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย
4. ท่านคิดว่าการทาเกษตรนัน้ เพียงแค่ฟ้าฝนเป็ นใจก็ได้ผลดีแล้ว
5. ท่านคิดว่าการจัดสรรรายได้เป็ นส่วนๆ จะช่วยให้ทราบสถานะทางการเงิน
6. หากท่านต้องเลือกวิธีการออมเงิน ท่านจะเลือกวิธีทม่ี คี นเลือกทามากๆ
7. ท่านคิดว่าช่วงที่เหมาะสมในการเริ่มออมเงิน คือเมือ่ ไม่มเี รื่องต้องใช้จ่ายแล้ว
หรือเมือ่ มีเงินเหลือกินเหลือใช้
8. ท่านคิดว่าการออมเงินจะทาเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ โดยไม่ตอ้ งเร่งรีบออม
9. ท่านคิดว่าการทาธุรกรรม/ ฝากเงินกับธนาคาร มีความยุ่งยาก
10. ท่านคิดว่าการออมเงินให้ได้ตามแผนทีว่ างไว้ จะช่วยให้ฐานะการเงินมันคง
่
11. ท่านคิดว่าการปลูกผักไว้กนิ เองจะได้กนิ ผักที่ปลอดภัย
12. ท่านคิดว่าไม่จาเป็ นต้องเก็บเงินไว้เป็ นค่ารักษาพยาบาลหรือทาประกันสุขภาพ
เพราะทุกคนมีสวัสดิการรักษาพยาบาลจากรัฐแล้ว
13. ท่านคิดว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่และคนในครอบครัวให้อยู่ดมี สี ุขเป็ นหน้าที่ท่ตี อ้ งทา

คะแนนที่ตรงกับความคิดของท่าน
(ใช่มากทีส่ ุด--------------------ไม่ใช่เลย)
5 4 3 2 1 0
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4.2 ลักษณะความต้องการ
คาชี้แจง : โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้ว  ในช่องคะแนนทีต่ รงกับลักษณะของท่านมากที่สุด เพียงคาตอบ
เดียว และโปรดตอบให้ครบทุกข้อคาถาม โดยที่
คะแนน 5 = ใช่ทม่ี ากสุด
4 = ใช่มาก
3 = ใช่
2 = ค่อนข้างใช่
1 = ค่อนข้างไม่ใช่ 0 = ไม่ใช่เลย
ข้อความ

คะแนนที่ตรงกับลักษณะของท่าน
(ใช่มากทีส่ ุด--------------------ไม่ใช่เลย)
5 4 3 2 1 0

1. ท่านมักอยากได้ อยากมี สิง่ ของต่างๆ ให้เหมือนคนอื่นๆ
2. ท่านมักจะเปลีย่ นสิง่ ของเครื่องใช้ใหม่ๆ เช่น โทรศัพท์มอื ถือ ตามยุคสมัย
3. ท่านชอบซื้อหาเสื้อผ้าใหม่ๆ หรือตามแฟชัน่ มาสวมใส่
4. ท่านต้องการให้มเี ครื่องอานวยความสะดวกทุกอย่างไว้ใช้ในบ้าน
6. ท่านมักซื้อหาสิง่ ของตามที่ท่านอยากได้ ในทันที
7. ท่านมักหาโอกาสไปรับประทานอาหาร/ สังสรรค์ตามร้านอาหาร
8. ท่านมักรับประทานอาหารตามใจชอบ โดยไม่คานึงว่าจะส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพ
9. ท่านจะรับประทานอาหารทันทีเมือ่ หิวหรืออยากรับประทาน โดยไม่ตอ้ งรอให้ถงึ
เวลาอาหาร
4.3 จริยธรรมในทางเศรษฐกิจ
คาชี้แจง : โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้ว ในช่องคะแนนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของท่านมากทีส่ ุด เพียง
คาตอบเดียว และโปรดตอบให้ครบทุกข้อคาถาม โดยที่
คะแนน 5 = ใช่ทม่ี ากสุด
4 = ใช่มาก
3 = ใช่
2 = ค่อนข้างใช่
1 = ค่อนข้างไม่ใช่ 0 = ไม่ใช่เลย
ข้อความ
4.3.1 ความขยัน
1. แม้ว่างานที่ทาจะมีความยากลาบากและใช้เวลาทามาก ท่านก็จะทาให้สาเร็จ
2. เมือ่ งานที่ทาอยู่เกิดมีปญั หา/อุปสรรค ท่านจะล้มเลิกแล้วหางานอย่างอื่นทาแทน
3. ท่านมักจะนาปัญหาจากการทางานในครัง้ ก่อนๆ มาเป็ นแนวทางป้ องกันไม่ให้เกิด
ปัญหานัน้ อีก
4. ท่านมักท้อแท้เมือ่ พบว่าท่านได้ผลผลิตน้อยกว่าที่หวังไว้หรือได้นอ้ ยกว่าคนอื่นๆ
5. หากท่านเจ็บป่ วยเพียงเล็กน้อยพอทางานได้ ท่านก็มกั จะหยุดทางาน
6. ท่านไม่เคยปฏิเสธการทางานสุจริต แม้จะได้ค่าตอบแทนน้อย
7. เมือ่ ประสบปัญหาท่านมักจะขอให้คนอืน่ ช่วยเหลือก่อนเสมอ

คะแนนที่ตรงกับลักษณะของท่าน
(ใช่มากทีส่ ุด--------------------ไม่ใช่เลย)
5 4 3 2 1 0
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8. ท่านหาความรูเ้ สมอๆ เพือ่ พัฒนาการทาการเกษตรให้ดขี ้นึ
9. ท่านหมันฝึ
่ กฝนและพัฒนาการทาการเกษตรของตนเองให้ได้ผลดีข้นึ
10. ในระหว่างทีท่ างานค้างอยู่ หากมีผูเ้ สนองานอื่นทีไ่ ด้ค่าตอบแทนสูงกว่าให้ทา
ท่านจะรับทางานนัน้ ก่อน
4.3.2 ความซื่อสัตย์
1. ท่านนาผลผลิตทีไ่ ม่มีคุณภาพมาขายปะปนกับผลผลิตคุณภาพดี
2. ท่านจะปฏิบตั ิตามแผนการทางานทีว่ างไว้อย่างเคร่งครัด แม้ไม่มคี นอื่นๆ รูก้ ็ตาม
3. หากมีผูใ้ ห้งานทาโดยให้ค่าตอบแทนสูง แต่งานนัน้ ไม่สุจริต ท่านจะปฏิเสธทันที
4. ท่านจะไม่นาเงินส่วนทีเ่ ก็บออมไว้ออกมาใช้จ่ายโดยไม่จาเป็ นอย่างเด็ดขาด
5. ท่านก็ไม่เคยนาเอาทรัพย์สนิ ของผูอ้ ่นื มาเป็ นของตนเอง ถึงแม้จะมีโอกาสก็ตาม
6. เมือ่ เกิดความผิดพลาดในการทางานจากการกระทาของท่าน ท่านจะยอมรับเอง
7. หากได้รบั ค่าจ้างเกินกว่าที่ตกลงไว้ ท่านจะไม่ทกั ท้วง/ ไม่สอบถามว่าเป็ นค่าอะไร
8. หากมีหน่วยงานภาครัฐมาขอข้อมูลเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย และหนี้สนิ ท่าน
มักจะปกปิ ดข้อมูลโดยไม่ตอบตามความเป็ นจริง
9. หากท่านรับปากว่าส่งผลผลิตตามเวลาทีต่ กลงกันไว้ ท่านจะดาเนินการให้ทนั ตาม
เวลาทีก่ าหนด
10. ท่านยินดีทจ่ี ะให้ผูซ้ ้อื / ผูบ้ ริโภค ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของสอนค้าของ
ท่าน ว่ามีปริมาณและมีคุณภาพตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่
4.3.3 ความรักในงาน
1. การทาการเกษตรมีความสาคัญต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศ
2. เมือ่ ท่านได้รบั รูใ้ หม่ๆ เช่น การทาปุ๋ยอินทรีย ์ ท่านจะนามาทดลองทาและทดลอง
ใช้ก่อน เมือ่ ได้ผลดีแล้วจึงนาไปใช้จริง
3. ท่านมักจะศึกษาและทดลองทาเกษตรตามโครงการต่างๆ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรยัง่ ยืน ฯลฯ
4. นอกจากงานเกษตรแล้ว ถ้าได้มโี อกาสได้ทางานอื่นๆ ท่านก็จะตัง้ ใจทาให้ดที ่สี ุด
5. การทาอาชีพเกษตร ไม่สามารถสร้างความรา่ รวยให้ท่านได้
6. ท่านพยายามให้มกี ารรวมกลุ่มเพือ่ พัฒนาทาการเกษตรของชุมชนให้พง่ึ ตนเองได้
7. เมือ่ มีผูม้ าขอความช่วยเหลือในการทาการเกษตร เช่น คาแนะนา คาปรึกษาใน
เรื่องที่ท่านรู/้ มีความชานาญ ท่านยินดีให้ความช่วยเหลือ
8. ท่านยินดีและภูมใิ จทีไ่ ด้ถ่ายทอดความรูเ้ กี่ยวกับการเกษตรให้กบั ผูอ้ ่นื
4.3.4 ความอดทน
1. หากมีคนมาชักชวนเล่นการพนัน เช่น เล่นไพ่ พนันมวย ท่านมักไม่กล้าปฏิเสธ
2. หากเจ็บป่ วยเพียงเล็กน้อยท่านจะไม่หยุดงาน

คะแนนที่ตรงกับลักษณะของท่าน
(ใช่มากทีส่ ุด--------------------ไม่ใช่เลย)
5 4 3 2 1 0
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คะแนนที่ตรงกับลักษณะของท่าน
(ใช่มากทีส่ ุด--------------------ไม่ใช่เลย)
5 4 3 2 1 0

3. ระหว่างที่ท่านทางานค้างอยู่หากจาเป็ นต้องไปทาธุระเร่งด่วนก่อน ท่านจะหาเวลา
มาทาชดเชยภายหลัง
4. สภาพอากาศทีไ่ ม่เป็ นใจ (เช่น ฝนตก แดดแรง) เป็ นอุปสรรคในการทางานของท่าน
5. ท่านมักท้อแท้และอยากหางานอื่นทา เมือ่ มีคนบอกว่า “อาชีพเกษตรนัน้ งานก็
หนักเงินก็นอ้ ย ไม่รูจ้ ะทนทาไปทาไม”
6. การทาเกษตรต้องอาศัยโชคช่วย เพราะบางปี กไ็ ด้ผลดี ราคาสูง บางปี กเ็ สียหาย
ราคาตกตา่
7. การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง มักทาให้ท่านท้อแท้
8. ท่านมักจะทางานให้แล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้
9. เมือ่ ต้องต่อคิวเพือ่ รอรับบริการต่างๆ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะทนต่อคิวรอนานๆ ได้
4.4 ความรอบรูใ้ นการบริหารทรัพย์
คาชี้แจง : โปรดอ่านคาถามต่อไปนี้ แล้วเลือกคาตอบ โดย ในช่อง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” และโปรดตอบให้
ครบทุกข้อ
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
1. งานสุจริต คือ งานทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
2. การทางานเกษตรไม่จาเป็ นต้องใช้ความรูแ้ ละสติปญั ญามากมาย เพียงแต่ทาตามๆ กันมาก็ได้
3. การประสบความสาเร็จในการทางาน คือ การมีรายได้ทเ่ี ป็ นผลตอบแทนจานวนมากๆ เท่านัน้
4. การหาเงินได้จานวนมากๆ ไม่สาคัญเท่าการเก็บออมได้
5. การจัดสรรการใช้จ่ายเงินนัน้ นอกจากจะใช้สว่ นตัวและในครัวเรือนแล้ว ควรมีสว่ นทีแ่ บ่งไว้ทาบุญ บริจาค
และช่วยเหลือคนอืน่ ๆ ด้วย
6. การทาบุญ ทาทาน และการบริจาค เป็ นวิธีฝึกตนในการลดความตระหนี่ถเ่ี หนียว
7. การประหยัด คือ การใช้จ่ายให้นอ้ ยทีส่ ุดหรือแทบไม่ใช้จ่ายเลย
8. เราควรใช้จ่ายทรัพย์สนิ เงินทองทีห่ ามาได้ ให้เป็ นประโยชน์ทงั้ แก่ตนและผูอ้ น่ื
9. การใช้จ่ายเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนอืน่ ๆ เป็ นการใช้จ่ายทีไ่ ม่จาเป็ นต้องจ่ายก็ได้
10. เราควรจัดการทรัพย์สนิ เงินทองทีห่ ามาได้ โดยแบ่งเป็ นส่วนๆ คือ ส่วนทีไ่ ว้ใช้จ่าย ส่วนทีใ่ ช้เป็ นทุนในการ
ประกอบอาชีพ และส่วนทีเ่ ก็บไว้ในคราวจาเป็ น
11. การพนันบางอย่างทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมาย สามารถเล่นได้ และถือเป็ นการลงทุนอย่างหนึ่ง
12. ความสุขทีแ่ ท้จริง คือ การได้มที รัพย์สนิ จานวนมากๆ โดยไม่ตอ้ งทางาน
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ใช่ ไม่ใช่

13. การฝากเงินแบบไหน หรือกับธนาคารใดก็ตาม จะให้ผลตอบแทนทีไ่ ม่แตกต่างกัน
14. การซื้อพันธบัตรรัฐบาล ถือ เป็ นการเก็บออมเงินอีกอย่างหนึ่ง
15. หลักการออมเงิน คือ ต้องใช้จ่ายจนพอใจแล ้วจึงนาส่วนทีเ่ หลือไปเก็บออม
16. วัตถุประสงค์หลักของการมีบตั รเครดิต คือ สามารถถอนเงินสดมาใช้ในยามฉุกเฉินได้
17. ก่อนตัดสินใจเลือกเปิ ดบัญชีกบั ธนาคารต้องศึกษาอัตราดอกเบี้ยและเงือ่ นไขการฝาก-ถอน
18. บิลแจ้งหนี้ทท่ี า่ นได้รบั จากหน่วยงานราชการหรือบริษทั ต่างๆ เช่น ค่านา้ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ไม่จาเป็ นต้อง
ตรวจสอบก็ได้ เพราะเป็ นอกสารทีม่ เี จ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานนัน้ ๆ ได้ตรวจสอบแล ้ว
19. ทุนในการประกอบอาชีพ มี 2 ส่วน คือ ทุนสาหรับลงทุน และทุนสารอง
20. การใช้จ่ายในแต่ละเดือนควรตัง้ งบประมาณค่าใช้จ่ายไว้ และใช้จ่ายให้ไม่เกินงบประมาณนัน้
21. การลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งตา่ และได้ผลตอบแทนสู งนัน้ เป็ นเรื่องปกติ
22. หนี้เงินกูน้ อกระบบ และหนี้บตั รเครดิตเป็ นปัญหากับชีวติ ของคนเรามากกว่าหนี้ทก่ี ูเ้ พือ่ ซื้อบ้าน

4.5 การถ่ายทอดทางสังคม
คาชี้แจง : โปรดอ่านคาถามและข้อความเต่อไปนี้ แล้ว  ในช่องคะแนนทีส่ อดคล้องกับที่ท่านได้รบั การ
อบรม สัง่ สอน แนะนา หรือเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ
โดยที่ คะแนน 5 = บ่อยครัง้ มาก
4 = บ่อยครัง้
3 = ค่อนข้างบ่อย
2 = นานๆ ครัง้
1 = น้อยครัง้ มาก 0 = ไม่เคยเลย
ข้อความ

การได้รบั การปลูกฝัง
(บ่อยมาก-----------ไม่เคยเลย)
5 4 3 2 1 0

1.ท่านเคยได้การปลูกฝัง (อบรม สังสอน
่
หรือแนะนา) ในเรื่องเหล่านี้ จากคนในครอบครัวมากน้อยเพียงใด?
1. ให้รูจ้ กั ใช้จ่ายอย่างประหยัด และซื้อแต่ของเท่าทีจ่ าเป็ น
2. ให้รูจ้ กั แบ่งสันปันส่วนเงินทีห่ ามาได้ เพือ่ ใช้จ่ายและเก็บออม
3. ให้ทาแต่อาชีพสุจริต ไม่เบียดเบียนคนอืน่ ไม่ขดั ต่อกฎหมาย และไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดี
5. ให้หลีกเลีย่ ง ไม่ไปยุ่งกับอบายมุข สิง่ เสพติด และการพนัน
6. ให้ดาเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
7. ให้ขยันทามาหากิน อดทน สูง้ าน หนักเอาเบาสู ้
8. ให้รูจ้ กั วิธีการออมเงิน เช่น การหยอดกระปุก ฝากธนาคาร
9. ให้รูจ้ กั ช่วยเหลืองานคนอืน่ ๆ โดยไม่หวังผลตอบแทน
10. ให้รบั ผิดชอบเลี้ยงดูคนในครอบครัว
11. ให้หมันฝึ
่ กฝน พัฒนาตนเองในการทางานอยู่เสมอ
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2. คาถาม : ท่านเคยเห็นแบบอย่างในเรื่องเหล่านี้ จากคนในครอบครัวท่านบ่อยเพียงใด?
1. แบ่งรายได้ออกเป็ นส่วนๆ สาหรับไว้ใช้จ่าย และเก็บออม
2. หางานอืน่ ๆ ทา ในช่วงว่างจากงานในไร่นา เช่น รับจ้าง ค้าขาย
3. ใช้จ่ายอย่างประหยัด เช่น ซื้อของกินของใช้เท่าทีจ่ าเป็ น
4. นาของใช้ทช่ี ารุดมาซ่อมแซมเพือ่ ใช้งาน แทนทีจ่ ะซื้อใหม่
5. ทาบุญ ทาทาน บริจาค ช่วยการกุศล
6. ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอืน่ ไม่เบียดเบียนคนอืน่
7. ช่วยเหลืองาน/ แบ่งปันของกินของใช้ ให้กบั เพือ่ นบ้าน
9. ช่วยงานบุญ งานกุศล หรืองานสาธารณะ ทัง้ ทีช่ ่วยเป็ นเงิน และการออกแรงช่วยงาน
10. หาช่องทางฝึ กอาชีพเสริม หรือหาหนทางพัฒนาอาชีพตนเอง
11. แสวงหาวิธีการออมเงิน ทีใ่ ห้ดอกผลดีกว่า
13. เก็บออมเงินไว้ใช้ในการรักษาพยาบาลยามชรา เพือ่ ไม่ให้เป็ นภาระแก่ลูกหลาน
14. ชอบซื้อของแบบผ่อนชาระ หรือซื้อของเงินเชื่อ

3. คาถาม : ท่านเคยได้การปลูกฝัง (อบรม สังสอน
่
หรือแนะนา) ในเรื่องเหล่านี้ จากคนรอบข้างท่านมากน้อยเพียงใด?
1. ให้รูจ้ กั ใช้จ่ายอย่างประหยัด และซื้อแต่ของเท่าทีจ่ าเป็ น
2. ให้รูจ้ กั แบ่งสันปันส่วนเงินทีห่ ามาได้ เพือ่ ใช้จ่ายและเก็บออม
3. ให้ทาแต่อาชีพสุจริต ไม่เบียดเบียนคนอืน่ ไม่ขดั ต่อกฎหมาย และไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดี
5. ให้หลีกเลีย่ ง ไม่ไปยุ่งกับอบายมุข สิง่ เสพติด และการพนัน
6. ให้ดาเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
7. ให้ขยันทามาหากิน อดทน สูง้ าน หนักเอาเบาสู ้
8. ให้รูจ้ กั วิธีการออมเงิน เช่น การหยอดกระปุก ฝากธนาคาร
9. ให้รูจ้ กั ช่วยเหลืองานคนอืน่ ๆ โดยไม่หวังผลตอบแทน
10. ให้รบั ผิดชอบเลี้ยงดูคนในครอบครัว
11. ให้หมันฝึ
่ กฝน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

4. คาถาม : ท่านเคยเห็นแบบอย่าง ในเรื่องเหล่านี้ จากคนรอบข้างท่านมากน้อยเพียงใด?
1. แบ่งรายได้ออกเป็ นส่วนๆ สาหรับไว้ใช้จ่าย และเก็บออม
2. หางานอืน่ ๆ ทา ในช่วงว่างจากงานในไร่นา เช่น รับจ้าง ค้าขาย
3. ใช้จ่ายอย่างประหยัด เช่น ซื้อของกินของใช้เท่าทีจ่ าเป็ น
4. นาของใช้ทช่ี ารุดมาซ่อมแซมเพือ่ ใช้งาน แทนทีจ่ ะซื้อใหม่
5. ทาบุญ ทาทาน บริจาค ช่วยการกุศล
6. ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอืน่ ไม่เบียดเบียนคนอืน่
7. ช่วยเหลืองาน/ แบ่งปันของกินของใช้ ให้กบั เพือ่ นบ้าน

230

ข้อความ

การได้รบั การปลูกฝัง
(บ่อยมาก-----------ไม่เคยเลย)
5 4 3 2 1 0

9. ช่วยงานบุญ งานกุศล หรืองานสาธารณะ ทัง้ ทีช่ ่วยเป็ นเงิน และการออกแรงช่วยงาน
10. หาช่องทางฝึ กอาชีพเสริม หรือหาหนทางพัฒนาอาชีพตนเอง
11. แสวงหาวิธีการออมเงิน ทีใ่ ห้ดอกผลดีกว่า
13. เก็บออมเงินไว้ใช้ในการรักษาพยาบาลยามชรา เพือ่ ไม่ให้เป็ นภาระแก่ลูกหลาน

4.6 อิทธิพลของสือ่
คาชี้แจง : โปรดอ่านคาถามและข้อความต่อไปนี้ แล้ว ในช่องคะแนนทีส่ อดคล้องกับการได้รบั ข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้
และสารสนเทศอืน่ ๆ จากสือ่ ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รวมทัง้ สือ่ ออนไลน์ต่างๆ ฯลฯ และ
โปรดตอบให้ครบทุกข้อ โดยที่
คะแนน 5 = บ่อยครัง้ มาก 4 = บ่อยครัง้
3 = ค่อนข้างบ่อย
2 = นานๆ ครัง้
1 = น้อยครัง้ มาก 0 = ไม่เคยเลย
ท่านเคยได้รบั ข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้ และสารสนเทศเหล่านี้ จากสือ่ ต่างๆ หรือไม่
ระดับการได้รบั ข้อมูลฯ
(บ่อยมาก-----------ไม่เคยเลย)
เพียงใด?
5 4 3 2 1 0
1. ท่านได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับการหารายได้ การใช้จ่าย หรือรูปแบบการออมทรัพย์ จากสือ่
ต่างๆ
2. ท่านถูกชักชวนให้ลงทุนทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงๆ จากสือ่ ต่างๆ เช่น การโฆษณาให้ร่วม
ลงทุนในลักษณะต่างๆ
3. ท่านได้รบั ความรูจ้ ากการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออมทรัพย์ หรือการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ
4. ท่านได้ตดิ ตามข่าวสารด้านเกษตร เช่น ราคาสินค้าเกษตร เพื่อใช้วางแผนการ
เพาะปลูก จากสือ่ ต่างๆ
5. ท่านได้รบั เอกสารประชาสัมพันธ์จากสถาบันการเงิน เพือ่ นาเสนอโปรแกรมการทา
ประกันชีวติ
6. ท่านติดตามข่าวสารด้านการเกษตร เช่น ราคาสินค้าเกษตร เพือ่ ใช้วางแผนในการ
เพาะปลูก จากเอกสารของทางราชการ
7. ท่านใช้ไลน์หรือเป็ นสมาชิกในกลุม่ ไลน์/ เฟสบุค๊ เพือ่ แลกเปลีย่ นข่าวสารด้านการทา
การเกษตร
8. ท่านได้รบั ไลน์หรือเป็ นเฟสบุค๊ เพือ่ ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ
10. ท่านใช้บริการข้อมูลการเกษตร (โทร 1170'สายด่วนกระทรวงเกษตรฯ)
11. ท่านได้รบั ชมรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการดาเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
12. ท่านได้รบั ใบโฆษณา/ แผ่นประชาสัมพันธ์ หรือข้อความทางโทรศัพท์ เพือ่ ขายสินค้า
ลดราคา
----------------------

ภาคผนวก ข
โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
สาหรับเกษตรกร
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โปรแกรมปรับพฤติกรรม

เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
สาหรับเกษตรกร

นางสาวสมคิด ทุมวงศ์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ
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ความเป็ นมาของโปรแกรม
การพัฒนาทางเศรษฐกิจทีผ่ ่านมานัน้ มักมุง่ เน้นกระตุน้ ความต้องการบริโภคเป็ นสาคัญ มีขอ้ เสนอให้มนุ ษย์
ทุกคนพยายามหาความสุขด้วยการแสวงหาวัตถุเพือ่ การเสพให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้ ซึง่ หลักคิดเช่นนี้ไม่ได้แก้ไข
ปัญหาได้เลย มีแต่สร้างปัญหาให้ขยายวงกว้างขึ้น ทัง้ มีการใช้ทรัพยากรอย่างทาลายล้างเพือ่ นามาสนองความ
ต้องการ โดยขาดการพัฒนาด้านจิตใจ (อภิชยั พันธเสน. 2547: 314) จะเห็นได้จากการไม่เกรงกลัวต่อการได้มาซึง่
ทรัพย์สนิ จานวนมากทีม่ าจากการประกอบอาชีพทีข่ ดั ต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี การบริโภคแบบล้นเกินทีม่ าจาก
กระแสการนิยมบริโภค รวมถึงการขาดวินยั ทางการเงินทีไ่ ม่ทาให้มมี กี ารออมเงินหรือมีการออมเงินทีน่ อ้ ยลง ซึง่
ปัญหาดังกล่าวนี้เป็ นต้นเหตุของความยากจนข้นแค้นและยากลาบากในการดาเนินชีวติ ซึง่ เป็ นปัญหาในระดับสังคม
ละประเทศมาอย่างยาวนานและยังไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะแก้ไขได้ ซึ่งทีผ่ ่านมาการแก้ไขปัญหาความยากจนจะเน้นที่การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการสร้างแคมเปญ ลด แลก แจก แถม ให้กบั กลุม่ เป้ าหมาย ควบคู่กบั การแก้ไขปัญหา
เชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ตอ้ งใช้เวลานาน ซึง่ ยังไม่ปรากฏผลทีน่ ่าพอใจและยังไม่มหี ลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นถึง
ความยัง่ ยืนของการแก้ไขปัญหา จึงทาให้ปจั จุบนั กลุม่ คนยากจนโดยเฉพาะเกษตรกรยังอยู่ในวังวนของปัญหานี้อยู่
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าควรมีขอ้ เสนอแนะอีกแนวทางหนึ่งไว้เป็ นทางเลือก ซึง่ เป็ นแนวทางของนักพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ เข้า
มาช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับความบกพร่องของพฤติกรรม ทัง้ การหารายได้ทไ่ี ม่เพียงพอและการละเมิด
กฎหมาย การใช้จ่ายเพือ่ การบริโภค และการเก็บออม ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างด้วย เช่นใน
ต่างประเทศทีก่ ระตุน้ ในนักจิตวิทยาหันมาสนใจปัญหาของพฤติกรรมทางการเงิน และผลกระทบของปัญหาเพือ่ หา
แนวทางแก้ไขทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ หากมองในแง่ของนักพฤติกรรมศาสตร์แล้ว อาจกล่าวได้ว่าความยากจนนัน้ มา
จากความบกพร่องในพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดปกติของพฤติกรรมทางการเงินของคนในสังคม
นัน่ เอง โดยผูว้ จิ ยั ได้นาข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1 มาต่อยอดเพือ่ เป็ นแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนข้น
แค้นของเกษตรกรทีม่ สี าเหตุจากการมีพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ไม่เมาะสมหรือบกพร่อง
โดยดาเนินการตาม
รูปแบบของการวิจยั เชิงทดลอง (Experiment Research) ภายใต้โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
ตามแนวพุทธให้กบั เกษตรกร
ซึง่ โครงการนี้ได้จดั ให้มโี ปรแกรมการปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร ผ่านกิจกรรมทีม่ งุ่ เน้นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ของเกษตรกรตามสาเหตุสาคัญของการเกิดพฤติกรรมและประเมินผลโปรแกรม
สาหรับโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร
นี้ ใช้หลักการปรับพฤติกรรม (Behavioral Modification) ของแบนดูรา (Bandura. 1986) โดยเป็ นการ
เปลีย่ นแปลงที่ตวั แปรปัจจัยภายในหรือตัวแปรทางปัญญาทัง้ ความรอบรูแ้ ละจริยธรรมในทางเศรษฐกิจ เพือ่ ให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมภายนอก ตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavioral
Modification : CBM) มาเป็ นกรอบในการจัดโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์
ตามแนวพุทธ ซึง่ ในโปรแกรมมีการสร้างกิจกรรมเพือ่ ให้เกษตรเกิดการเรียนรูเ้ พือ่ นาไปสู่การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
โดยอาศัยแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยการสังเกตพฤติกรรมจากตัวแบบ
และการเรียนรูโ้ ดยการจูงใจด้วยคาพูดเป็ น

234
แนวคิดหลักๆ ที่ใช้ ซึง่ กิจกรรมจะมุง่ สร้างความตระหนักรูใ้ นปัญหา และเชื่อมันในความสารถตนเองที
่
จ่ ะแก้ไขมัน
ได้ และทีส่ าคัญคือการสร้างให้เกษตรกรเกิดมีความรูแ้ ละทักษะรวมทัง้ มีจริยธรรมทีเ่ กื้อหนุนต่อการเกิดพฤติกรรม
ทีส่ อดคล้องตามแนวพุทธ โดยมุง่ เน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู ้ และวิเคราะห์พฤติกรรมตนเอง
รวมทัง้ ได้วางแผนชีวติ เพือ่ ให้หลุดพ้นจากความยากจนได้
โดยคาดหวังว่าเกษตรกรทีม่ คี วามบกพร่องในพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ หลังจากได้รบั โปรแกรมแล้วจะเป็ นผูม้ พี ฤติกรรมการบริหารทรัพย์ท่สี อดคล้องตามแนวทาง
พุทธได้

วัตถุของโปรแกรม
โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร มี
วัตถุประสงค์ดงั นี้
1. เพือ่ สร้างความตระหนักรูใ้ นปัญหาการหา การรักษา และการใช้จ่ายทรัพย์
2. เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ของเกษตรกรให้สอดคล้องกับการบริหารทรัพย์ตามแนว
พุทธ โดยการปรับทีต่ วั แปรภายใน ทัง้ ความรอบรูแ้ ละจริยธรรมทีเ่ กี่ยวข้องการบริหารทรัพย์

กลุม่ เป้ าหมาย
กลุม่ เป้ าหมาย คือ เกษตรกรตัวอย่างจากการวิจยั ในระยะที่ 1 ทีม่ คี วามบกพร่องในพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ท่มี คี ุณสมบัติเพิม่ เติมตามทีผ่ ูว้ จิ ยั กาหนด และเป็ นผูท้ ม่ี คี วามสมัครใจที่ตอ้ งการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม

หลักการและแนวคิดที่ใช้
แนวคิดทีน่ ามากาหนดเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรมของโปรแกรม มีดงั นี้
1. แนวคิดการพัฒนาบุคคลตามแนวพุทธ
เนื่องจากพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธซึง่ เป็ นพฤติกรรมเป้ าหมายของการวิจยั นี้
เป็ นพฤติกรรมทีม่ ลี กั ษณะตามแนวพุทธ
ดังนัน้ โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร
ผูว้ จิ ยั จึงได้วางกรอบของกิจกรรมตามแนวคิดการพัฒนาบุคคลตามแนว
พุทธ ทีก่ าหนดกระบวนการพัฒนาบุคคล ไว้ 2 ขัน้ ขัน้ แรกเป็ นขัน้ ก่อนการพัฒนา (หรือก่อนการปรับพฤติกรรม)
ส่วนอีกขัน้ จะเป็ นกระบวนการพัฒนา (ขัน้ การปรับพฤติกรรม) โดยขัน้ แรกนัน้ ผูว้ จิ ยั เชื่อตามหลักการทีว่ ่า บุคคลจะ
พัฒนาให้บรรลุเป้ าหมายได้นนั้ ต้องเป็ นผูม้ ปี ญ
ั ญาในระดับหนึ่งพอสมควรก่อน ซึง่ ในการบริหารทรัพย์นนั้ ในขัน้
แรกเกษตรกรทีเ่ ข้ารับการปรับพฤติกรรมต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามตระหนักรูใ้ นปัญหาและมีแรงจูงใจที่จะแก้ไข กล่าวคือ
ต้องมีความเชื่อในเหตุผลว่า ผลของพฤติกรรมทีผ่ ่านมานัน้ ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจตามมา แต่ปญั หาที่กาลัง
ประสบอยู่เป็ นปัญหาทีส่ ามารถแก้ไขได้ หากมีการนาแนวทางการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธมาใช้ ซึง่ การพัฒนาใน
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ขัน้ แรกนี้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาขัน้ ก่อนมรรคหรือขัน้ นาสู่สกิ ขา ซึง่ เป็ นขัน้ แรกของระบบพัฒนาบุคคลตาม
หลักพุทธศาสนา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). 2551: 33-35) แนวคิดนี้จงึ นามากาหนดขัน้ ตอนการวาง
จัดลาดับกิจกรรมและเนื้อหาของกิจกรรม เพือ่ สร้างความตระหนักรูร้ วมทัง้ เป็ นการปรับเปลีย่ นตัวแปรเจตคติดว้ ย
2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
การบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
เป็ นการดาเนินชีวติ ทางเศรษฐกิจทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ทงั้
กระบวนการของบุคคลทัว่ ไปด้วยการยึดหลักพุทธศาสนาเป็ นแนวทาง จึงถือเป็ นการดาเนินชีวติ ตามวิถพี ทุ ธทีต่ งั้ อยู่
บนทางสายกลาง กล่าวคือ การบริหารทรัพย์ทงั้ การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์ โดยต้องเป็ นไป
ด้วยความถูกต้องชอบธรรม มีความพอเหมาะพอดี ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ่นื และการคิดพิจารณาด้วยปัญญา
ให้ถ่ถี ว้ น เพือ่ นาไปสู่การบรรลุเป้ าหมาย คือ เกิดความเพียงพอของปัจจัยในการดาเนินชีวติ ทีน่ ามาซึง่ ความสุขและ
ประโยชน์จากทรัพย์ทงั้ ทางร่างกายและจิตใจ ไม่สร้างปัญหาต่อตนเอง ครอบครัว คนอื่นๆ และสังคม“การบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธ” ซึง่ เป็ นกระบวนการที่เริ่มตัง้ แต่การหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ และการใช้จ่ายทรัพย์ แนวคิดนี้
เป็ นแนวคิดสาคัญ ทีน่ ามากาหนดเนื้อหาของกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับการปรับเปลีย่ นตัวแปรความรอบรูแ้ ละจริยธรรม
เพือ่ นาไปสู่ลกั ษณะของพฤติกรรมเป้ าหมายที่พงึ ปรารถนาได้
3. การเรียนรูโ้ ดยการสังเกตตัวแบบ (Learning Through Modeling)
เทคนิคการเรียนรูจ้ ากตัวแบบนี้ นามามาประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางหนึ่งในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
เพื่อ ให้เกษตรกรได้เรีย นรู ก้ ารเพื่อ การพัฒนาความรู แ้ ละจริยธรรมจากตัว แบบ แล้ว นามาสู่ป รับเปลี่ ยนพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ของตนเอง ทัง้ นี้เนื่องจากการใช้ตวั แบบจะเป็ นการช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรูข้ องบุคคล
ได้ มีความสะดวกในการนาไปใช้ สามารถควบคุมสภาพการณ์ได้ เป็ นวิธีท่มี คี วามคล้ายคลึงและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์เรียนรูจ้ ริง และที่สาคัญเทคนิคนี้ยงั สามารถเสริ มสร้างได้ทงั้ พฤติกรรมภายนอกและภายในที่เกี่ยวกับ
อารมณ์ ความรูส้ กึ ค่านิยม และทัศนคติได้ดว้ ย ซึง่ ตัวแบบทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้เป็ นตัวแบบที่เป็ นบุคคลที่เสนอผ่านวีดี
ทัศ น์ ที่ถ่ ายทอดพฤติก รรมโดยการบอกเล่า ทัง้ แนวคิด รู ป แบบการด าเนิ นชีวิต ของผู ท้ ่ีได้ร บั การยอมรับ ใน
ระดับประเทศ ทีย่ ดึ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีม่ แี นวคิดมาจากหลักพุทธศาสนา
4. การพัฒนาจริยธรรมตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรม
ผูว้ จิ ยั นาแนวคิดตามหลักเบญจศีล-เบญจธรรมนี้ มาประยุกต์ใช้โดยการสอดแทรกไว้ในเทคนิค
วิธีในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ เพื่อชี้ให้กลุ่ มตัวอย่างเห็นเป็ นรูปธรรม ทัง้ การไม่ปฏิบตั ิท่ขี ดั ต่อ
ศีล 5 และพยายามให้มพี ฤติกรรมทีด่ งี ามเพิม่ เติมเข้าไป โดยให้ยดึ แนวทางปฏิบตั ิตามเบญจศีล -เบญจธรรม ให้ได้
ซึ่งการพัฒนาจริยธรรมเช่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสาหรับการนามาปรับใช้ในการพัฒนาจริยธรรมในชีวิตประจาวันของ
ชาวบ้านทัว่ ไป ซึง่ เป็ นลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั นี้
5. รูปแบบการพัฒนาเกษตรกรในอดีตทีผ่ ่านมา
มีงานวิจยั และโครงการจากของภาครัฐและเอกชน
ที่มหี น้าทีด่ ูแลเกี่ยวกับความเป็ นอยู่ของ
ประชาชน รวมถึงการให้ความรูเ้ กี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล ได้พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาทาง
การเงินให้กบั ประชาชนทัว่ ไป โดยได้ใช้รูปแบบการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการเรียนรูเ้ กี่ยวกับการดาเนินชีวติ ผ่าน
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สือ่ ต่างๆ และการรณรงค์ผ่านโครงการต่างๆ การอบรมและสาธิตจากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดการ
เรียนรูจ้ ากการสังเกตโดยเฉพาะการสังเกตตัวแบบ ตามรูปแบบที่หน่วยงานนัน้ ๆ ใช้เป็ นเครื่องมือ ทีผ่ ูว้ จิ ยั นามา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างกิจกรรมของโปรแกรมนี้
จากแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องและการดาเนินการเพือ่ พัฒนาการบริหารทรัพย์ในอดีต ผูว้ จิ ยั ได้นามาสร้างเป็ น
กรอบการสร้างกิจกรรมโดยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมสร้างความตระหนักรูแ้ ละความคิดเห็นทีถ่ กู ต้อง เพือ่ ให้เกษตรกร
รับรูถ้ งึ ปัญหาของตนเองและเชื่อในว่าปัญหานัน้ แก้ไขได้ พร้อมทัง้ ต้องมีความเชื่อมันในแนวทางการบริ
่
หารทรัพย์
ตามแนวพุทธว่าจะเป็ นแนวทางทีช่ ่วยแก้ไขปัญหาได้ หลังจากนัน้ จึงดาเนินกิจกรรมเพือ่ ปรับพฤติกรรมตามสาเหตุ
ของพฤติกรรม คือ การพัฒนาจริยธรรมทางเศรษฐกิจและสร้างความรอบรูใ้ นการบริหารทรัพย์ทเ่ี น้นการเรียนรูจ้ าก
ตัวแบบ โดยกาหนดเป็ นกรอบในการสร้างกิจกรรมของโปรแกรม ดังนี้
ขัน้ ก่อนปรับพฤติกรรม

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม
(จากข้อค้นพบของการวิจยั ระยะที่ 1
ผูว้ จิ ยั นามาวิเคราะห์)

กิจกรรมสร้างความ
ตระหนักรู ้ (รูต้ น รูป้ ญั หา
ตน อยากแก้ไขปัญหา)

เกษตรกรกลุม่ ทดลองมีความ
ตระหนักรูใ้ นปัญหาของตนเอง
สาเหตุของปัญหา และอยากแก้ไข
ปัญหา

เกษตรกรพร้อมทีจ่ ะ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

ขัน้ การปรับพฤติกรรม
ตัวแปรเป้ าหมายทีเ่ ป็ นเหตุปจั จัยสาคัญในการเกิด
พฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
(ข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1)

จริยธรรมทางเศรษฐกิจ
ความรอบรู ้

กิจกรรมสร้างความรอบรู ้
และพัฒนาจริยธรรม
แนวคิดปัญญาสังคม
(การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมด้วยการ
ปรับเปลีย่ นทีก่ ระบวนการทางปัญญา)

เกษตรกรมีความรอบรู ้ และ
จริยธรรมฯ ที่เหมาะสมในการ
บริหารทรัพย์

เกษตรกรมี
พฤติกรรมการบริหาร
ทรัพย์ตามแนวพุทธ
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การสร้างกรอบการดาเนิ นกิจกรรมของโปรแกรม
กรอบของกิจกรรมของโปรแกรม เป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การเตรียมการทดลอง ผูว้ จิ ยั ได้จดั เตรียมความพร้อมของสถานที่ สือ่ / อุปกรณ์ เอกสาร และ
วิทยากร พร้อมทัง้ การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมการทดลอง โดยเลือกเกษตรกรทีม่ คี วามบกพร่องในพฤติกรรม
(จากการวิจยั ระยะที 1) จาก 2 หมูบ่ า้ น และประสานเพือ่ ขอความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
2. การทดลอง เริ่มจากการสุ่มเลือกอย่างง่าย (simple random sampling) โดยการจับสลาก เพือ่
เลือก กลุม่ ควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยก่อนการทดลองทัง้ กลุ่มควบคุมและกลุม่ ทดลองให้มกี ารทาแบบวัดพฤติ
กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
กลุม่ ทดลอง เข้ารับโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
สาหรับเกษตรกร ให้ครบทุกกิจกรรมตามขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้ (ภาพประกอบ X)
กลุม่ ควบคุม ในช่วงเวลาทีใ่ กล้เคียงกับทีก่ ลุม่ ทดลองเข้าร่วมกิจกรรมของโปรแกรม กลุม่ ทดลองจะ
ได้รบั เอกสารเกี่ยวกับการรักษาสิง่ แวดล้อมในชุมชน เพือ่ การเรียนรูร้ กั ษาสิง่ แวดล้อมด้วยตนเอง
ภายหลัง การทากิจ กรรมคบทุก กิจ กรรมแล้ว ให้มีว ดั พฤติก รรมภายหลัง และทาแบบการประเมิน
โครงการ
ผูร้ ่วมโครงการและขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม
ผูด้ าเนิ นกิจกรรม ได้แก่ วิทยากรและผูป้ ระสานงาน วิทยากร ได้แก่ ผูว้ จิ ยั และวิทยากรรับเชิญแต่ละ
กิจกรรม
ผูเ้ ข้ารับการทดลองโปรแกรม ได้แก่ เกษตรกรกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม
ขัน้ ตอนการดาเนิ นกิจกรรม
1) ก่อนเริ่มกิจกรรมแต่ละกิจกรรม วิทยากรชี้แจงรายละเอียดพร้อมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และ
แจกรหัสประจาตัว
2) ระหว่างการดาเนินกิจกรรม ให้ดาเนินการตามขัน้ ตอนของการจัดกิจกรรม โดยเริ่มจากกิจกรรม
ที่ 1 ไปตามลาดับกิจกรรมจนครบทัง้ 7 กิจกรรม ดังนี้
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กิจกรรมที่ 1 ให้เกษตรกร
มี ค วามตระหนั ก รู ้ แล้ว
นาไปสู่การแก้ไขปัญหาการ
บริหารทรัพย์ดว้ ยตนเอง

กิจ กรรมที่ 3 ให้เ กษตรกรรับ รู ้
ความสาคัญของความรู ้ และการ
ดาเนินชีวติ ของเกษตรกรอย่างผู ้
มีความรู ้ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาของ
ชีวติ ได้

กิ จ ก ร ร ม ที่ 6 ใ ห้
เกษตรกรรู จ้ กั จริยธรรม
ในทางเศรษฐกิจ และให้
รู ว้ ่าจริยธรรมสาคัญและ
จาเป็ นอย่างไร

กิจกรรมที่ 2 ให้เกษตรกร
อยากแก้ไ ขปั ญ หาการ
บริหารทรัพย์

กิจกรรมที่ 4 ให้เกษตรกรเรียนรู ้
เกี่ย วกับ การบริห ารทรัพ ย์ต าม
แนวพุทธ ผ่านหลักธรรม และ
เรี ย นรู ้ห ลัก ปฏิ บ ัติ ผ่ า นหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจ กรรมที่ 7 ให้เกษตร
เ รี ย น รู ้ ก า ร เ ป็ น ผู ้ มี
จริยธรรมในการดาเนิ น
ชี วิ ต และวางแผนการ
ด า เ นิ น ชี วิ ต อ ย่ า ง มี
จริยธรรม

กิจกรรมที่ 5 ให้เกษตรกรเรียนรู ้
และฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับทักษะทาง
การเงินทีจ่ าเป็ นในชีวติ ประจาวัน
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รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรมในขัน้ ที่ 1 สร้างความตระหนักรูเ้ พือ่ นาไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาการบริหารทรัพย์

กิจกรรมที่ 1
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์
แนวคิดทีใ่ ช้
วิธกี ารดาเนิน
กิจกรรม

รูต้ นแก้จนได้
เพือ่ ให้เกษตรกรทราบปัญหาและวิเคราะห์ผลลัพธ์พฤติกรรมตนเอง
-การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทางปัญญาโดยวิธกี ารให้ขอ้ มูล การสอน การวิเคราะห์หาเหตุผล
-ผูว้ จิ ยั นาเสนอข้อค้นพบจากการวิจยั (ระยะที่ 1) ในรูปแบบการให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับผลของ
พฤติกรรมกลับสู่เกษตรกร โดยมุง่ เน้นให้เห็นผลลัพธ์ของพฤติกรรมในภาพรวม ซึง่
ผลการวิจยั พบว่า ผลของพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ทัง้ ตัวเลขสะท้อนรายได้และรายจ่าย การมี
หนี้สนิ และพฤติกรรมการเก็บออม ของกลุม่ ตัวอย่างนัน้ ส่อเค้าว่ามีความบกพร่องและมี
ปัญหาค่อนข้างมากเมือ่ เทียบกับในภาพรวมของประเทศ โดยนาเสนอในรูปแบบกราฟฟิ กที่สอ่ื
ความเข้าใจได้งา่ ย และเชื่อมโยงให้เห็นสาเหตุของพฤติกรรมที่ทาให้เกิดผลลัพธ์
- ในระหว่างการนาเสนอผลการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั และวิทยากรร่วมเปิ ดโอกาสโดยการกระตุน้ ให้
เกษตรกรแสดงความคิดเห็นที่เป็ นการมองภาพสะท้อนของตนเองไปด้วยว่ามีพฤติกรรมใน
เรื่องเหล่านี้เป็ นอย่างไร เพือ่ สร้างความตระหนักรูใ้ นพฤติกรรมของตนเอง ว่ามีปญั หาอย่างไร
-เกษตรกรแสดงความคิดเห็น (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย) ต่อผลการวิจยั และสะท้อนพฤติกรรม
ตนเอง ตามรูปแบบในใบงานที่ 1.1
-กระตุน้ ให้เกษตรกรฝึ กวิเคราะห์ตนเองด้วยเหตุผลว่า การแก้ไขหรือไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าว
หรือทีม่ องว่าไม่เป็ นปัญหาแต่อยากทาให้ดยี ง่ิ ขัน้ จะเกิดผลดีผลเสียอย่างไร เช่น หากหารายได้
เพิม่ จะทาให้ความเป็ นอยู่ในครอบครัวดีข้นึ มีเงินออมเพือ่ ความมันคง
่ ไม่ตอ้ งเครียดกับหนี้สนิ
-เกษตรกรวิเคราะห์ตนเองว่าอยากทา/ ต้องการทา พฤติกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์ ทัง้ การหา
รายได้ การจัดสรร การเก็บออม และการใช้จ่าย ได้แก่ อยากหารายได้เพิม่ ต้องการทีจ่ ะออม
เงิน/ เพิม่ จานวนเงินออม ให้ได้ และอยากลดหนี้สนิ /ปลดหนี้/ ไม่อยากเป็ นหนี้ ตามรูปแบบใน
ใบงานที่ 1.2
เวลา
1 ชม.
สือ่ / อุปกรณ์
PPT, VDO (1), ใบงานที่ 1.1 และ 1.2
การประเมินผล ประเมินการรับรูป้ ญั หา การคิดวิเคราะห์ได้ และระบุปญั หาตนเองได้ จากใบงานที่ 1 – 2
ตัวแปรที่ตอ้ งการ ความตระหนักรู ้
เสริมสร้าง
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ตัวอย่างสือ่ กิจกรรมที่ 1

>> แผนภาพแสดงข้อมูลประกอบการอธิบายแต่ละปัญหา
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กิจกรรมในขัน้ ที่ 1 สร้างความตระหนักรูเ้ พือ่ นาไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาการบริหารทรัพย์

กิจกรรมที่ 2
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์
แนวคิดทีใ่ ช้
วิธกี ารดาเนิน
กิจกรรม

ปัญหามีไว้ให้เราแก้ไข
เพือ่ ให้เกษตรกรอยากทีจ่ ะแก้ไขปัญหาของตนเอง
-แนวคิดเกี่ยวกับการใช้สุภาษิตคาคมเพือ่ สร้างแรงจูงใจ
-บรรยายเพือ่ ให้ความรูโ้ ดยใช้แผ่นภาพคาคมเกี่ยวกับการหา การรักษาและการใช้จ่ายทรัพย์
พร้อมทัง้ ให้ความหมายทีแ่ ฝงอยู่ในแต่ละคาคม ในเชิงขี้แนะการแก้ปญั หาได้หากยึดถือปฏิบตั ิ
ตาม และให้เกษตรกรแสดงความคิดเห็นและแปลความหมายของคาคมตามความเข้าในของแต่
ละคน แล้วร่วมกันอภิปราย
- ให้เกษตรกรเลือกคาคมทีช่ อบพร้อมให้เหตุผลประกอบ ตามใบงานที่ 2
เวลา
1 ชม.
สือ่ / อุปกรณ์
แผ่นภาพคาคม, ใบงานที่ 2
การประเมินผล วัดผลจากแบบประเมินจากใบงานที่ 2.
ตัวแปรที่ตอ้ งการ ความตระหนักรู ้
เสริมสร้าง

ตัวอย่างสือ่ กิจกรรมที่ 2
>> แผ่นภาพคาคมทางการเงิน
หาเงินได้เท่าไหร่ไม่สาคัญ
อยูท่ ี่ว่า....
ค ุณเก็บรักษามันได้
เท่าไหร่

ไม่มีความยากจน
ในหมูค
่ นที่ขยัน

คนขยัน
ย่อมหาทรัพย์ได้

ความยากจน
ไม่ใช่กรรมพันธ ุ์
คนขยัน ไม่มีวนั จน

อย่าเก็บเงินที่เหลือ
จากการใช้จ่าย
จงใช้จ่ายจากเงิน
ที่เหลือจาการเก็บ
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กิจกรรมในขัน้ ที่ 2 ชุดที่ 1 การสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ

กิจกรรมที่ 3
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์

มาเป็ นเกษตรกรผูร้ อบรู ้
1. เพือ่ ให้เกษตรกรมีความรูใ้ นปัญหาที่เกิดกับอาชีพเกษตร เพือ่ ให้รูเ้ ท่าทันและการปรับตัว
เพือ่ ให้หลุดพ้นจากปัญหาได้
2. เพือ่ ให้เกษตรกรเรียนรูห้ ลักการและวิธีปฏิบตั เิ กี่ยวกับทรัพย์ตามแนวพุทธ โดยเฉพาะการ
หาทรัพย์ ให้ได้อย่างเพียงพอ และการรูจ้ กั พอเพียง จากหลักและวิธีการที่ตวั แบบใช้แล้ว
เกิดผลสาเร็จ
3. ให้เกษตรกรรูจ้ กั แบบแผนการดาเนินชีวติ ที่มคี วามสุขบนความพอดี
แนวคิดทีใ่ ช้
การพัฒนาความรู ้ (ด้วยการเปลีย่ นกระบวนการทางปัญญา จากการเรียนรูจ้ ากตัวแบบ)
วิธกี ารดาเนิน
-เริ่มต้นจาก VDO.3(1) สาเหตุของความยากจนของเกษตรกร เพือ่ เชื่อมโยงถึงความสาคัญ
กิจกรรม
ของการมีความรูเ้ พือ่ แก้ไขปัญหาความยากจน
-นาเสนอ VDO.3 (2) ทาเกษตรไม่จนเพราะใช้ความรูใ้ นการทาการเกษตร (แบบอย่างการหา
ทรัพย์ตามแนวพุทธที่ตอ้ งใช้ความรูน้ าทาง) (VDO ต้นฉบับจาก
https://www.youtube.com/watch?v=mPjBE30klyE&t=3s )
ตัวแบบ 1 : เป็ นผูใ้ ช้ความรูใ้ นการหารายได้ และเมือ่ มีพอแล้วรูจ้ กั แบ่งปัน
-นาเสนอ VDO.3(3) ความสุขบนความพอดี
ตัวแบบ 2: เป็ นผูร้ ู จ้ กั ความพอดีและมีความสุขบนความพอดี
- ให้เกษตรกรสังเกตและเรียนรูจ้ ากตัวแบบ แล้วให้วเิ คราะห์พฤติกรรม ตามใบงานที่ 3
เวลา
1 ชม.
สือ่ / อุปกรณ์
VDO ใบงานที่ 3
การประเมินผล ความโน้มเอียงทีจ่ ะเลียนแบบพฤติกรรม และประเมินจากการวางแผนชีวติ ที่สอดคล้องตาม
แนวพุทธ
ตัวแปรที่ตอ้ งการ ความรอบรู ้
เสริมสร้าง
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ตัวอย่างสือ่ กิจกรรมที่ 3
>> VDO ทาเกษตรไม่จนเพราะใช้ความรูใ้ นการทา
(https://www.youtube.com/watch?v=qRAOD0p1Sr8&t=3s)
ตัวอย่างเกษตรกรผูใ้ ช้ความรูใ้ นการหารายได้ และรูจ้ กั แบ่งปัน
ตัวแบบทาการเกษตรมาค่อนชีวติ แต่ยงั ยากจน คิดอยากหลุดพ้น
ความยากจนในอาชีพเกษตรกรทีท่ ามานาน จึงคิดวางแผน หาข้อมูล หา
ตลาด ปลูก/เลี้ยงอะไร อบรม ลงมือทาอย่างจริงจัง ผลทีไ่ ด้คือ สามารถ
ขายผลิตได้ราคาดี ไม่ลน้ ตลาด มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว แล้วนาความรูน้ ้ ี
ถ่ายทอดสู่คนอื่นๆ ในสังคม
>> VDO ความสุขความพอดี
(https://www.youtube.com/watch?v=QamPBG2alGE)
ตัวแบบ รูจ้ กั ความพอดี และมีความสุขบนความพอดี ทามาหากินอย่าง
มีความสุข ด้วยความคิดว่าถ้าอยากรวยต้องรูจ้ กั พอดี ความสุขไม่ได้อยู่ท่ี
มีเงินมากมาย แต่อยู่ทก่ี ารได้เป็ นผูใ้ ห้ และแบ่งปัน
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กิจกรรมในขัน้ ที่ 2 ชุดที่ 1 การสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ

กิจกรรมที่ 4
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์
แนวคิดทีใ่ ช้

รูห้ ลักการผ่านหลักธรรม
เพือ่ ให้เกษตรกรเรียนรูเ้ กี่ยวกับหลักการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
-แนวคิดการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
- การพัฒนาความรู ้ ด้วยการเปลีย่ นกระบวนการทางปัญญาโดยการให้ความรูใ้ นหลักการและ
วิธกี ารบริหารทรัพย์ ด้วยการให้ขอ้ มูลและการจูงใจด้วยคาพูด
วิธกี ารดาเนิน
-ใช้สอ่ื VDO.4 (ธรรมบรรยาย) (VDO ต้นฉบับจาก
กิจกรรม
https://www.youtube.com/watch?v=WOR21X05nQ4&t=3s) เพือ่ ให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
การบริหารทรัพย์ (การหา การรักษา การใช้จ่าย)
-บรรยายให้ความรูแ้ ละให้เกษตรกรได้เรียนรู ก้ ารบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธในภาคปฏิบตั ิจาก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีถ่ อื ว่าเป็ นรากฐานการวางแผนการเงินของคนไทยอย่างแท้จริง
-ทากิจกรรมกลุม่ โดยแบ่งเกษตรกรเป็ นกลุ่มย่อย 2-3 กลุม่ และให้เกษตรกรแต่ละกลุม่ ย่อย
ช่วยกันสรุปว่าการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธเป็ นอย่างไร ใบงานที่ 4
เวลา
1 ชม.
สือ่ / อุปกรณ์
PPT, VDO ใบงานที่ 4
การประเมินผล ประเมินความรูใ้ นหลักการบริหารทรัพย์ฯ
ตัวแปรที่ตอ้ งการ ความรอบรู ้
เสริมสร้าง
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ตัวอย่างสือ่ กิจกรรมที่ 4
>> VDO ธรรมบรรยาย หลักธรรมพุทธเศรษฐศาสตร์
(https://www.youtube.com/watch?v=WOR21X05nQ4&t=5s)
หลักการบริหารทรัพย์ (หัวใจเศรษฐี)
1. อุฎฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการหา เราควรหาทรัพย์ดว้ ยอาชีพทีไ่ ม่เป็ นโทษ
และผิดศีลธรรม
2. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการเก็บรักษา เราควรรักษาทรัพย์ทเ่ี ราหามาได้
ไม่ควรใช้จ่ายไปแบบฟุ่มเฟื อยโดยไม่รูค้ ุณค่าของทรัพย์
3. กัลยาณมิตตตา ถึงพร้อมด้วยการคบมิตรทีด่ ี เราควรคบสหายทีเ่ ป็ นคนดีมี
ศีลธรรมไม่เป็ นคนอันธพาล ทีจ่ ะชักพาให้เราเสียทรัพย์
4. สมชีวติ า ถึงพร้อมด้วยการประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์ เราต้องรูจ้ กั การ
จัดแจงทรัพย์ทห่ี ามาได้ ไม่ให้ฝืดเคืองนัก หรือสุร่ยุ สุร่ายเกินไป

>> PPT การบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธในภาคปฏิบตั ิจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รากฐานการวางแผนการเงินของคนไทยอย่างแท้จริง
(การบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธในภาคปฏิบตั ิ)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับเรื่องวางแผนการเงิน คือ เรื่องเดียวกัน ดังนี้
1. ความพอประมาณ ก็ คือการใช้จ่ายอย่างประหยัดตามรายได้ทเ่ี รามี อย่าใช้จ่ายเกินตัว อย่าเป็ นหนี้
แต่ถา้ มีรายจ่ายเยอะก็ตอ้ งหาเยอะตามไปด้วย ทีส่ าคัญคือ อย่าทาให้ตอ้ งไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื เช่น ไปกูค้ น
อืน่ มา และไม่สามารถใช้หนี้ได้ เป็ นต้น
2. ความมีเหตุผล คือ การจะใช้เงินนัน้ มีเหตุผลทีด่ พี อไหม เช่น จะซื้อรถ เพือ่ อะไร อะไรคือความ
ต้องการจาเป็ น (Need) หรือเป็ นเพียงความอยาก (Want) คือ อยากได้มากกว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
จะรวยไม่ได้ สรุปง่ายๆ คือ ถ้ามีเหตุผลอยากใช้เงินซื้ออะไรก็ตอ้ งหารายได้ให้มากพอนัน่ เอง
3. มีภูมคิ มุ ้ กันในตัวทีด่ ี ข้อนี้จะตรงกับความไม่ประมาทในการใช้ชวี ติ เช่น รถ เรามีเงินประกันเพียงพอ
ไหม หรือถ้าเจ็บป่ วยเป็ นโรคร้ายแรงเรารับมือไหวไหม หรือรวมไปถึงเรื่องความขยันก็ได้ เช่น ช่วงทีเ่ รา
อายุนอ้ ยๆ ก็ตอ้ งรีบทางานหาเงินเยอะๆ เพือ่ เตรียมเงินไว้ใช้ในยามชราอย่างเพียงพอ ก็ถอื เป็ นการสร้าง
ภูมคิ มุ ้ กันของเรา ก็ได้
ส่วน 2 เงือ่ นไข ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องการมีความรู ้ และมีคุณธรรม ถ้าเป็ นมุมมองด้านวางแผนการเงิน ก็
คือ การมีความรูใ้ นเรื่องทีล่ งทุน อย่างดีพอ รวมไปถึงมีความรูใ้ นการหารายได้เพิม่ ขึ้นด้วย ซึง่ ต้องมีพร้อม
ด้วยคุณธรรม ไม่โกง ไม่เอาเปรียบผูอ้ น่ื
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กิจกรรมในขัน้ ที่ 2 ชุดที่ 1 การสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ

กิจกรรมที่ 5
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์

ฝึ กทักษะทางการเงิน
1. เพือ่ ให้เกษตรกรมีความรูค้ วามเข้าใจและมีทกั ษะทางการเงิน
2. เพือ่ ให้เกษตรกรรูว้ ธิ กี ารและทดลองการคิดคานวณทีเ่ กี่ยวกับการเงินทีจ่ าเป็ นในชีวติ
ประจาวัน
3. ให้เกษตรกรได้เห็นความสาคัญและฝึ กปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจัดทาบัญชี ทัง้ รายรับรายจ่าย
และการบัญชีพ้นื ฐานสาหรับอาชีพเกษตร
แนวคิดทีใ่ ช้
-แนวคิดทักษะทางการเงินของ OECD
-การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวติ ประจาวัน
-การพัฒนาความรูด้ ว้ ยการเปลีย่ นกระบวนการทางปัญญา โดยการให้ความรูแ้ ละทักษะด้วย
การฝึ กปฏิบตั ิ
วิธกี ารดาเนิน
- ฉาย VDO.5 (1) แนวทางสว่างทางการเงินสาหรับเกษตรกร
กิจกรรม
-บรรยายและการฝึ กปฏิบตั ิ (Workshop) ให้ความรูเ้ กี่ยวกับทักษะทางการเงินเบื้องต้นทีต่ อ้ ง
นามาใช้ในชีวติ ประจาวัน และให้เกษตรกรฝึ กปฏิบตั ทิ กั ษะทางการเงิน เช่น การคิดดอกเบี้ย
ต้นทุน-กาไร การจัดสรรรายได้ สมการทางการเงิน เป็ นต้น ตามใบงานที่ 5.1
- ฉาย VDO.5 (2) สารคดีชดุ วิถเี กษตรไทย บัญชีครัวเรือน หนึ่ งวิธกี ารแก้จน ทีแ่ สดงถึง
ประโยชน์ของการทาบัญชีครัวเรือน สาคัญต่อการบริหารทรัพย์
-ให้ความรูก้ ารทาบัญชี และฝึ กบันทึกรายจ่ายในรอบสัปดาห์ (ใบงาน 5.2) ทาบัญชีครัวเรือน
โดยให้บนั ทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองย้อนหลัง 3 วัน ฝึ กการทาบัญชีตน้ ทุน-กาไรจากการ
ประกอบอาชีพ
เวลา
1 ชม.
สือ่ / อุปกรณ์
PPT, VDO, ใบงานที่ 5.1-5.2
การประเมินผล ประเมินผลจากใบงานที่ 5.1-5.2
ตัวแปรที่ตอ้ งการ ความรอบรู ้
เสริมสร้าง
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ตัวอย่างสือ่ กิจกรรมที่ 5
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กิจกรรมในขัน้ ที่ 2 ชุดที่ 2 เสริมสร้างจริยธรรมนาชีวิตเป็ นสุข

กิจกรรมที่ 6
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์

รูจ้ กั จริยธรรมทีจ่ าเป็ นในชีวติ
1. เพือ่ ให้เกษตรกรรูจ้ กั “จริยธรรมในทางเศรษฐกิจ” ในขัน้ พื้นฐาน ทีจ่ าเป็ นต่อการบริหาร
ทรัพย์ และการดาเนินชีวติ
2. เพือ่ ให้เกษตรกรเกิดความรูต้ ระหนักถึงความสาคัญของการมีจริยธรรม
แนวคิดทีใ่ ช้
- การเรียนรูโ้ ดยการสังเกตจากตัวแบบ
- การพัฒนาจริยธรรมด้วยการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
วิธกี ารดาเนิน
-เริ่มต้นให้เกษตรกรรูจ้ กั “จริยธรรมในทางเศรษฐกิจ” ในขัน้ พื้นฐานทีจ่ าเป็ นต่อการบริหาร
กิจกรรม
ทรัพย์ โดย VDO (เงินบาป) (VDO ต้นฉบับจาก
เพือ่ นาเสนอตัวอย่างการหาเงินมาด้วยวิธไี ม่ถูกต้อง ไม่ซอ่ื สัตย์สุจริต และการใช้จ่ายเงินที่
ได้มาโดยไม่ถูกต้อง พร้อมให้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องราวใน VDO นัน้ เกษตรกรเชื่อ
ตามหรือไม่ รวมทัง้ ให้ผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์คล้ายๆ ใน VDO บอกเล่าเรื่องราวทีเ่ คยพบประสบ
เพือ่ แลกเปลีย่ นในกลุม่
- VDO เกษตรกรมืออาชีพ (ทีย่ ดึ หลักคุณธรรมและความพอเพียง) (VDO ต้นฉบับจาก
https://www.youtube.com/watch?v=b0hEdPTnHrg)
-บรรยายแนะนา “จริยธรรมในทางเศรษฐกิจ” พร้อมยกตัวอย่างจริยธรรมทีพ่ บเห็นได้ใน
ชีวติ ประจาวัน
และยกตัวอย่างสถานการณ์ให้เกษตรกรร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็น
-ให้เกษตรกรแลกเปลีย่ นกันโดยเสนอตัวอย่างคนทีร่ ูจ้ กั / คุน้ เคย ทีม่ คี วามรูแ้ ต่ขาดจริยธรรม
(เช่น ใช้ความรูใ้ นการประกอบอาชีพทุจริต) และตัวอย่างคนมีความรูแ้ ละมีจริยธรรม แล้วให้
เกษตรกรร่วมกันหาสรุปว่า การมีคุณธรรม (จริยธรรม) และไม่มนี นั้ ผลสรุปของบุคคล
แตกต่างกันอย่างไร
-บรรยายสรุป การมีคุณธรรม (จริยธรรม) ทาให้มคี วามสุขในชีวติ ได้อย่างไร
เวลา
1 ชม.
สือ่ / อุปกรณ์
PPT, VDO
การประเมินผล สังเกตการแสดงความคิดเห็นในระหว่างทากิจกรรม และรวบรวมความคิดเห็นมาประเมิน
ตัวแปรที่ตอ้ งการ จริยธรรมทางเศรษฐกิจ
เสริมสร้าง
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ตัวอย่างสือ่ กิจกรรมที่ 6

“

”

251

กิจกรรมในขัน้ ที่ 2 ชุดที่ 2 เสริมสร้างจริยธรรมนาชีวิตเป็ นสุข

กิจกรรมที่ 7
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์

ความรูค้ ู่คุณธรรม (จริยธรรม)
1. เพือ่ ให้เกษตรกรได้รบั รูถ้ งึ ความจาเป็ นในการมีจริยธรรมในชีวติ ทัง้ ชีวติ ทางเศรษฐกิจ และ
ในชีวติ ประจาวัน
2. เพือ่ ให้เกษตรกรเรียนรูก้ ารมีจริยธรรมในระดับชาวบ้าน
3. เพือ่ ให้เกษตรกรเกิดความคิดทีจ่ ะดาเนินชีวติ อย่างมีจริยธรรม
แนวคิดทีใ่ ช้
-การพัฒนาจริยธรรมด้วยการเปลีย่ นกระบวนการทางปัญญาโดยสร้างให้มคี วามตระหนักรูถ้ งึ
ความสาคัญของจริยธรรมในการบริหารทรัพย์และการทาสัญญากับตนเอง
-การพัฒนาจริยธรรมระดับชาวบ้านตามหลักเบญจศีล-เบญจธรรม
วิธกี ารดาเนิน
-เริ่มต้นให้เกษตรกรทาความรูจ้ กั กับจริยธรรมในระดับชาวบ้าน ด้วยการร่วมกันทบทวนศีล 5
กิจกรรม
(ให้เกษตรกรร่วมกันบอกเล่าว่าละเมิดกันบ้างหรือไม่) แล้วสรุปร่วมกันว่า “เราต้องรักษา/ไม่
ละเมิด”
-แนะนาหลักธรรมที่ตอ้ งมีควบคู่ไปกับศีล 5 คือเบญจธรรม เช่น มีเมตตากรุณาต่อผูอ้ ่นื
ประกอบสัมมาอาชีวะ มีความสัตย์ สารวมในกาม และมีสติความระลึกได้และรูต้ วั อยู่เสมอ
และเสนอ VDO ตัวอย่างของบุคคลทีม่ จี ริยธรรม แต่ละด้าน (อดทน ขยัน ซือ่ สัตย์ รักในงาน)
แล้วให้เกษตรกรยกสถานการณ์ทเ่ี คยปฏิบตั ิหรือยกบุคคลทีร่ ูจ้ กั ทีป่ ฏิบตั อิ ย่างผูม้ หี ลักธรรมนี้
เช่น การเอื้อเฟื้ อ แบ่งปัน การทาอาชีพสุจริต–ไม่สุจริต แล้วสรุปร่วมกันว่า “เราจะพยายามใช้
หลักธรรมนี้ในชีวติ ประจาวัน”
-เสนอ VDO เกี่ยวกับความสาคัญของการมีจริยธรรมกับการทามาหาเลี้ยงตนเองให้มกี นิ มีใช้
แล้วให้เกษตรร่วมกันวิเคราะห์ความสาคัญของ คุณธรรม (จริยธรรม) แต่ละตัว ว่าเกี่ยวข้อง
และจาเป็ นต่อการบริหารทรัพย์อย่างไร
-ให้เกษตรกรแต่ละคนเขียนรูปแบบการดาเนินชีวติ อย่างมีในคุณธรรม (จริยธรรม) ว่าจะ
ดาเนินชีวติ อย่างไร (ใบงานพิเศษ 2) ซึง่ ถือเป็ นการทาพันธะสัญญาร่วมกันว่า ในการดาเนิน
ชีวติ ต่อไปนี้จะเป็ นผูด้ ารงในคุณธรรม (จริยธรรม) และจะถ่ายทอดสู่คนอื่นๆ ต่อไป
เวลา
1 ชม.
สือ่ / อุปกรณ์
PPT, VDO
การประเมินผล แผนการดาเนินชีวติ อย่างมีจริยธรรม
ตัวแปรที่ตอ้ งการ จริยธรรมทางเศรษฐกิจ
เสริมสร้าง
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ตัวอย่างสือ่ กิจกรรมที่ 7
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รหัสประจาตัว 
ใบงานที่ 1.1
จากข้อมูลที่นาเสนอ (ผลการวิจยั ) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร (15 นาที)

ประเด็น

ความคิดเห็น

1. ข้อสรุปที่ว่าเกษตรกร (กลุ่มนี้ )
ส่วนใหญ่หาเงินได้นอ้ ยแต่มีค่าใช้จา่ ย
ที่มาก

 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

เหตุผล

เป็ นปัญหาของ
ตัวท่าน

 ใช่
เห็นด้วย/ ไม่เห็นด้วย
เพราะ………………………………………  ไม่ใช่
………………………………………………
............……………………………………

2. ข้อสรุปที่ว่าเกษตรกร (กลุ่มนี้ )
ส่วนใหญ่เป็ นผูไ้ ม่มีการออมเงิน

 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 ใช่
เห็นด้วย/ ไม่เห็นด้วย
เพราะ………………………………………  ไม่ใช่
………………………………………………
............……………………………………

2. ข้อสรุปที่ว่าเกษตรกร (กลุ่มนี้ ) ส่วน  เห็นด้วย
ใหญ่เป็ นผูม้ ีภาระหนี้ สินล้นพ้นตัว
 ไม่เห็นด้วย

 ใช่
เห็นด้วย/ ไม่เห็นด้วย
เพราะ………………………………………  ไม่ใช่
………………………………………………
............……………………………………
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รหัสประจาตัว 
ใบงานที่ 1.2
ท่านอยาก/ ต้องการทาเรื่องเหล่านี้ ใช่หรือไม่ (10 นาที)
พฤติกรรม
1. อยากหารายได้เพิม่

ความคิดเห็น
 ใช่
 ไม่ใช่

2. ต้องการที่จะออมเงิน/
เพิม่ จานวนเงินออม ให้ได้

 ใช่

3. อยากลดหนี้ สิน/ปลด
หนี้ / ไม่อยากเป็ นหนี้

 ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่ใช่

เหตุผล

วิธีการที่ใช้
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รหัสประจาตัว 
ใบงานที่ 2
ให้ท่านเลือกคาคมที่ท่านชอบมากที่สุด 3 ลาดับ พร้อมบอกเหตุผลที่ชอบ (15 นาที)
คาคมที่ชอบ
1.

2.
3.

เหตุผลที่ชอบ
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รหัสประจาตัว 
ใบงานที่ 3
ให้บนั ทึกเกีย่ วกับที่ลงุ นัน และผูใ้ หญ่สมศักดิ์ทา (20 นาที)
วิเคราะห์พฤติกรรม
“ทาอะไรบ้าง อย่างไร”

“เหตุท่ที า/ ทาไมจึงทา”

“ผลที่ทาเช่นนั้น/
ผลที่ได้”

คิดว่าจะทาอย่างนี้ ได้
หรือไม่ เพราะอะไร

คิดว่าจะทาตามหรือไม่
เพราะอะไร

ลุงนัน (1)

ผูใ้ หญ่สมศักดิ์ (2)
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รหัสประจาตัว 
ใบงานที่ 4
ให้บอกหลักการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ เกีย่ วกับ.... (20 นาที)
1. การหารายได้ (ทางาน)

2. การจัดสรร (แบ่ง)

3. การเก็บออม

4. การใช้จา่ ย
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รหัสประจาตัว 

ใบงานที่ 5.1
ให้ท่านตอบคาถามดังต่อไปนี้ ให้ครบทุกข้อ (30 นาที)
คาถาม

คาตอบ

1. สมมติว่า เกิดโรคระบาดขึ้นในหมู่บา้ นหนึ่ งที่มีประชากร 300 คน ทาให้มี
ผูเ้ สียชีวิต 15 คน จากข้อมูลดังกล่าว หากท่านต้องรายงานทางราชการ ท่านจะรายงานว่า ……………………..
เหตุการณ์น้ ี มีผูเ้ สียชีวติ ร้อยละ เท่าไร?
2. สมมติว่า ท่านมีบุตร 3 คน ในเช้าวันหนึ่ งท่านได้เงินพิเศษมา 1,000 บาท ท่านแบ่ง
ให้ภรรยาเก็บไว้ครึ่งหนึ่ ง อีกครึ่งท่านแบ่งเป็ น 4 ส่วนเท่าๆ กัน เพือ่ ให้ตวั ท่านและให้ลูกๆ
……………………..
เป็ นค่าขนนมไปโรงเรียนละ คนละเท่าๆ กัน ท่านคิดว่าท่านและลูกๆ จะได้รบั เงินคนละ
เท่าไร?
3. ท่านต้องการขายข้าวเปลือก 2 ตันในกับโรงสีขา้ วในอาเภอ โดยให้โรงสีมาขนไป
เอง ซึ่งขณะนั้นราคาข้าวเปลือกตันละ ตันละ 8,000 บาท และโรงสีจะหักค่าขนส่งไว้ตนั ละ ……………………..
5% ของราคาขายข้าวเปลือก ท่านจะได้รบั เงินในการขายข้าวครัง้ นี้ เท่าไร?
4. สมมติว่า ท่านซื้อโทรทัศน์ ราคา 10,000 บาท และท่านไม่สามารถชาระเป็ นเงินสด
ได้ทนั ที บริษทั จึงเสนอให้ท่านสามารถเลือกชาระเงิน ได้ 2 วิธี คือ 1) ชาระเดือนละ 1,000
……………………..
บาท เป็ นเวลา 12 เดือน และ 2) แบ่งชาระภายในระยะเวลา 3 เดือน เดือนละ 3,500 บาท
ท่านคิดว่า วิธีไหนถูกกว่ากัน?
5. หากท่านต้องให้เพือ่ บ้านยืมเงิน เป็ นจานวน 5,000 บาท โดยทาสัญญาไว้ว่าจะใช้
คืนทัง้ ต้นทัง้ ดอกพร้อมกันเมื่อครบ 1 ปี และตกลงกันว่าจะคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 5 ต่อ ……………………..
ปี เมื่อครบกาหนดที่เพือ่ นบ้านต้องคืนเงิน ท่านจะได้รบั เงินคืนทัง้ สิ้น เท่าไร?
6. ท่านฝากเงินกับธนาคารออมสิน จานวน 20,000 บาท โดยธนาคารคิดดอกเบี้ยเงิน
……………………..
ฝากร้อยละ 2 ต่อปี เมื่อครบปี ท่านจะมีเงินฝากในบัญชีน้ ี เท่าไร?
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รหัสประจาตัว 

ใบงานพิเศษ 1
ให้ท่านวางแผนการดาเนิ นชีวติ ของท่านต่อจากนี้ ไป ภายใต้หวั ข้อ “ชีวติ ที่มีความสุขของข้าพเจ้า” (ส่งภายใน 1
สัปดาห์)

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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รหัสประจาตัว 
ใบงานพิเศษ 2
ให้บนั ทึกค่าใช้จา่ ยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ แล้วเมื่อผ่านไป 1 สัปดาห์ ให้เปรียบเทียบว่าแต่ละรายการ ดังต่อไปนี้
ค่าใช้จา่ ยในรอบ เปรียบเทียบค่าใช้จา่ ยในสัปดาห์น้ ี
ประเภทของค่าใช้จา่ ย
สัปดาห์ท่ผี ่านมา
กับสัปดาห์ผ่านมา
(บาท)
เพิม่ ขึ้น เท่าเดิม ลดลง ไม่ได้จ่าย
1. ค่าทีอ่ ยู่อาศัยและซ่อมแซม เช่น ค่าเช่าบ้านหรือทีด่ นิ ค่าซ่อมแซมบ้าน
2. ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่านา้ ค่าไฟฟ้ า ค่าแก๊ส ถ่าน ฟื น
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องแต่งบ้าน เช่น เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่อง
นอน เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ตูเ้ ย็น ภาชนะต่างๆ ทีใ่ ช้ใน
ห้องครัว
4. ค่าอาหาร และเครื่องดืม่ ทัง้ ทีบ่ ริโภคทีบ่ า้ นและนอกบ้าน
5. ค่าเครื่องดืม่ ประเภทมึนเมา และยาสูบ ทัง้ บริโภคทีบ่ า้ นและนอกบ้าน
6. ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา และเวชภัณฑ์
7. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา เช่น ค่าหนังสือ อุปกรณ์ในการเรียน
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ายานพาหนะ เช่น ค่าโดยสาร ค่านา้ มันรถ
9. ค่าการสือ่ สาร เช่น ค่าบริการ และซื้อโทรศัพท์เคลือ่ นที่
10. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบันเทิง เช่น ชมภาพยนตร์ ค่าเรียน/ ดู/เล่นกีฬา
11. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอ่าน เช่น ซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ
12. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา
13. ค่าของใช้/ ค่าบริการส่วนบุคคล เช่น เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว เสริมสวย
14. ค่าใช้จ่ายด้านสังคม เช่น เงินบริจาค ทาบุญ เงินช่วยงานแต่ง งานศพ
15. ค่าใช้จ่ายให้บคุ คลอืน่ นอกครัวเรือน เช่น ส่งเงินให้พ่อแม่ทอ่ี ยู่นอก
ครัวเรือน
16. อืน่ ๆ เช่น ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันชีวติ ค่าจัดงานพิธตี ่าง ๆ ดอกเบี้ย ค่า
ซื้อสลากกินแบ่ง การพนันอืน่ ๆ
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แบบสอบถามสาหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ
ของการวิจยั เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ และผลของโปรแกรมปรับ
พฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสาหรับเกษตรกร

แบบวัดพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ (ก่อน-หลังรับโปรแกรม)
คาชี้แจง : โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้ว ในช่องคะแนนทีส่ อดคล้องกับสิง่ ที่ท่านทา/คิดว่าจะกระทาท่านมาก
ทีส่ ุดเพียงคาตอบเดียว และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ โดยที่ คะแนน
5 = มากทีส่ ุด 4 = มาก 3 = ค่อนข้างมาก 2 = ค่อนข้างน้อย 1 = น้อย 0 = ไม่เลย
ข้อความ
1. การหาทรัพย์
1. ในระหว่างรอฤดูกาล ท่านจะหางานอื่นทาเพือ่ ให้มเี งินไว้ใช้จ่ายในครอบครัว
2. หากมีเงินไม่เพียงพอทีจ่ ะใช้จ่าย ท่านมักจะกูย้ มื มาใช้ก่อน
3. ท่านหาช่องทางขายผลผลิตให้ได้ราคาสูง (เช่น เก็บไว้ขายช่วงผลผลิตออกน้อยๆ แปรรูป
ขาย หรือหาแหล่งขายใหม่ๆ เป็ นต้น)

4. ท่านพยายามหารายได้ให้เพียงพอสาหรับการใช้จ่ายเลี้ยงดูคนในครอบครัว
5. ท่านยอมทางานหนักขึ้น ถ้าทาให้มรี ายได้เพิม่ ขึ้นไว้ใช้จ่ายเลี้ยงดูคนในครอบครัว
6. แม้ไม่มีแผนการใช้เงินลงทุนในการประกอบอาชีพแต่ท่านก็กเู ้ งินจากกองทุนหมูบ่ า้ น
เพราะเป็ นสิทธิ์ท่ที ่านควรได้
7. ท่านเลือกทาเฉพาะงานทีไ่ ม่ผิดกฎหมาย และไม่ผิดศีลธรรมอันดี
8. ท่านจะไม่เสีย่ งโชคหรือเล่นการพนัน แม้เพือ่ ลุน้ โชคเล็กน้อยก็ตาม
9. ท่านจะหาความรูเ้ พือ่ พัฒนาการทาการเกษตรของท่านให้ได้ผลผลิตดี
10. ท่านจะการวางแผนในการเพาะปลูก/ เลี้ยงสัตว์แต่ละครัง้ ว่าจะลงทุนเท่าไร
และคาดว่าจะขายผลผลิตได้เท่าไร
11. ท่านพยายามสร้างเครือข่ายของผูท้ ท่ี าเกษตรเหมือนกัน เพือ่ ช่วยเหลือ ปรึกษาหารือ
tแก้ปญั หาร่วมกัน เพือ่ ให้ได้ผลผลิตดีข้นึ

ระดับคะแนนที่คดิ จะกระทา
(มากทีส่ ุด-------------------------ไม่เลย)
5 4 3 2 1 0
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ระดับคะแนนที่ตรงกับการกระทา
(มากทีส่ ุด-------------------------ไม่เลย)
5 4 3 2 1 0

ข้อความ
2. การรักษาทรัพย์
1. เมือ่ มีรายได้เข้ามา ท่านจะแบ่งเป็ นส่วนๆ เพือ่ ไว้ใช้จ่าย และเก็บออม
2. ท่านไม่คิดทาบัญชีทรัพย์สนิ ไว้ เพราะยุ่งยากเสียเวลา
3. ท่านมีแผนว่าจะต้องออมเงินให้มากขึ้น เมือ่ มีรายได้เพิม่ ขึ้น
4. ท่านจะไม่ทาทาประกันชีวติ หรือประกันสุขภาพ
5. ท่านจะมีการเก็บออมเงินไว้สาหรับซื้อปุ๋ย ซื้อเมล็ดพันธุ/์ พันธุส์ ตั ว์
6. ท่านจะไม่เก็บเงินสดไว้กบั ตัวจานวนมากๆ เพราะไม่ปลอดภัย
7. ท่านจะไม่นาเงินฝากธนาคารเพราะมีขนั้ ตอนยุ่งยาก เสียเวลา
8. ถ้ามีคนมาชวนลงทุนทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงๆ ท่านก็จะยอมลงทุนด้วย
9. ท่านจะไม่ยอมสูญเสียทรัพย์สนิ เพราะถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ
10. ท่านจะทาบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือมีการจดบันทึกรายการใช้จ่ายไว้
11. ท่านจะเริ่มฝาก/ มีแผนทีจ่ ะฝากเงินแบบฝากประจากับธนาคารไว้จานวนหนึ่ง
3. แบบวัดการใช้จา่ ยทรัพย์
1. ท่านจะซื้อหาอาหารทีจ่ าเป็ นไว้อย่างเพียงพอสาหรับสมาชิกในครัวเรือน
2. ท่านจะซื้อของใช้ในปริมาณที่พอใช้เป็ นคราวๆ ไป โดยไม่กกั ตุนไว้แม้จะเป็ นช่วง
ทีม่ รี าคาถูกมากๆ ก็ตาม
3. ท่านจะให้สมาชิกในครัวเรือนงดอาหารบางมื้อ เพือ่ เป็ นการประหยัดค่าใช้จ่าย
4. ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจซื้อสิง่ ของใดๆ ท่านจะคานึงถึงความจาเป็ นและประโยชน์
5. ท่านจะตรวจสอบคุณภาพและเปรียบเทียบราคาของสินค้ายี่หอ้ ต่างๆ ก่อนจะ
ตัดสินใจซื้อ
6. เมือ่ สิง่ ของ/ เสื้อผ้า ชารุด ท่านจะซื้อของใหม่มาใช้แทนการซ่อม
7. ท่านจะให้เงินกับพ่อแม่ไว้ใช้จ่ายอย่างเพียงพอ โดยไม่รอให้ท่านขอ
8. ท่านจะบริจาคเงินเพือ่ ทาบุญตามกาลังศรัทธา
9. ท่านจะเตรียมค่ารักษาพยาบาล/ ตรวจร่างกายไว้อย่างเพียงพอ สาหรับทุกคนใน
ครอบครัว
10. เมือ่ มีการขอรับบริจาคช่วยผูป้ ระสบภัยต่างๆ ท่านจะไม่บริจาค
----------------------

ภาคผนวก ค
เอกสารแสดงการพิทกั ษ์สทิ ธิและจรรยาบรรณการวิจยั
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ภาคผนวก ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
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รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสาหรับการวิจยั นี้ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ สุเชาว์ พลอยชุม
2. ผูช้ ่วยศาตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์ วิชานาติ
3. อาจารย์ ดร. จรัล อุ่นฐิตวิ ฒั น์
4. ผูช้ ่วยศาตราจารย์ ดร. นริสรา พึง่ โพธิ์สภ
5. อาจารย์ ดร. พิชญาณี พูนผล
ตัวอย่างหนังสือเชิญเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ

ประวัติยอ่ ผูว้ ิจยั
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ประวัติยอ่ ผูว้ ิจยั
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานทีอ่ ยู่ปจั จุบนั
ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงานปัจจุบนั
สถานที่ทางานปัจจุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2561

นางสาวสมคิด ทุมวงศ์
1 เมษายน 2515
อุบลราชธานี
101/28 ถ. สุขาภิบาล 5 บางเขน กทม. 10220
นักวิชาการสถิติ
กองสถิติเศรษฐกิจ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน้ 3
ถ. แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10210
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต (รส.ม.)
จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การวิจยั ทางสังคม)
จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (ปร.ด.) การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

