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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะการออมและการลงทุน
แรงจูงใจในการออมและการลงทุนและการตัดสินใจออมและการลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 2) เปรียบเทียบการตัดสินใจออมและการลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าใจในการออมและการลงทุน
และแรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจออมและการลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ผูว้ จิ ยั
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุม่ ตัวอย่าง คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ จำ�นวน
264 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบ t-test / F-test (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression) ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36 - 50 ปี
สถานภาพโสด มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี และเป็นบุคลากรสายผู้สอน มีรายได้ประมาณ
20,001 บาท - 30,000 บาท ส่วนรายจ่ายอยู่ที่ 10,001 บาท - 20,000 บาท และมีจำ�นวนเงินออม/
ลงทุนในแต่ละเดือนอยู่ที่ 1,001 - 3,000 บาท ลักษณะของการออม/ลงทุน ส่วนใหญ่ คือ การฝากเงิน
ในบัญชีออมทรัพย์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจออมและการลงทุนในระดับมากแรงจูงใจ
ในการออมและการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจว่าน่าจะ
ออมและลงทุน 2) บุคลากรที่มีระดับการศึกษารายจ่ายต่อเดือน จำ�นวนเงินออมและการลงทุนที่ต่าง
กันและประเภทของบุคลากรที่ต่างกันมีการตัดสินใจออมและลงทุนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 3) ความรู้ความเข้าใจในการออมและการลงทุน ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสิน
ใจออมและการลงทุน ส่วนแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก มีความสัมพันธ์ในทางบวกและส่งผล
ต่อการตัดสินใจออมและลงทุนโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 35.2 %
คำ�สำ�คัญ
ความรู้ความเข้าใจ แรงจูงใจ การออมและการลงทุน
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Abstract
The objectives of this study were 1) to investigate personal factors, savings and
investment characteristics, motivation and decisions of personnel in Buriram Rajabhat
University, 2) to compare different savings and investment decisions of the sample,
classified by different personal factors, 3) to study the relationship of knowledge and
understanding of savings and investment and motivation affecting saving and investment
decisions of the sample. A questionnaire was used as a research instrument. The sample
of this study was 264 personnel in Buriram Rajabhat University. Data were then
analyzed using statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation,
t-test / F-test (One-way ANOVA) and multiple regression analysis. The results of this
study indicated that 1) most of the samples were female, 36 - 50 years old, single
person, graduated with higher bachelor’s degree, worked as instructor, earned monthly
income of 20,001 baht- 30,000 baht, had monthly expenses of 10,001 baht - 20,000 baht
and had monthly savings / investment of 1,001 - 3,000 baht. The most common kind
of savings/investment was deposit in savings account. The sample had a high level of
knowledge and understanding about saving decisions and investment. The sample had
the highest level of savings and investment motivation. Most of the samples decided
that they should save and invest. 2) The samples with different educational level,
monthly expenses, monthly savings and investment, and working position differently
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decided to save and invest with a statistical significance level of 0.05. 3) Knowledge and
understanding of savings and investment was not related to savings and investment
decision. Intrinsic and extrinsic motivation were positively related to savings and
investment decision with a reliability coefficient of 35.2%.
Keywords
Knowledge, Understanding, Motivation, Savings and Investment
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ที่มาและความสำ�คัญ
การออมถือได้วา่ เป็นแหล่งเงินทุนทีม่ คี วามสำ�คัญของประเทศหากประเทศมีระดับการออมสูง
และเพียงพอต่อความต้องการของการลงทุนของประเทศแล้วการพึง่ พิงหรืออาศัยเงินทุนจากต่างประเทศ
ก็จะลดลงที่ผ่านมาประเทศไทยและประเทศกำ�ลังพัฒนาต่างมีความต้องการเงินทุนเป็นจำ�นวนมาก
เพื่อใช้ในการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องอาศัยแหล่ง
เงินทุนจากต่างประเทศ แต่การพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศเป็นจำ�นวนมากก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ปัญหาช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน (Saving – Investment
Gap) จึงเป็นเครื่องชี้วัดอีกตัวหนึ่งที่บอกถึงดุลบัญชีเดินสะพัดว่าเป็นอย่างไรซึ่งหากเกิดปัญหาช่องว่าง
ระหว่างการออมและการลงทุนจะส่งผลต่อเนื่องไปยังดุลบัญชีเดินสะพัดและส่งผลต่อเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ดังนั้นความสมดุลของการออมและการลงทุนของประเทศจึงมีความ
สำ�คัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ (สุชาติ ศิริวัฒนะและเหมือนขวัญ รองเดช, 2556)
โดยเฉพาะระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจทีส่ �ำ คัญซึง่ ทีผ่ า่ นมาประเทศไทยมักใช้แหล่งเงินทุนจาก
งบประมาณของภาครัฐเป็นหลักแต่กย็ งั ไม่เพียงพอทีจ่ ะรองรับโครงการอีกทัง้ ยังเป็นภาระทางการคลัง
ในระยะยาวดังนั้นภาครัฐจึงจำ�เป็นต้องมีช่องทางในการระดมเงินทุนจากเงินออมในประเทศมากขึ้น
แม้ว่าภาพรวมการออมในประเทศช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนแต่มีทิศทางเป็นบวกโดยในปี 2558
ขยายตัวร้อยละ 13.4 และการออมต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 30.3 ซึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศในภูมิภาค
เดียวกันอยู่ในระดับกลาง ใกล้เคียงกับอินโดนีเซียและมาเลเซียแต่สำ�หรับการออมของครัวเรือนในช่วง
5 ปีที่ผ่านมา (2554-2558) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก และเมื่อคิดเฉลี่ยต่อคนต่อปี พบว่ารายได้
และรายจ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ตรงกันข้ามกับการออมที่มีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ หรือแทบจะ
คงที่เลยก็ว่าได้ ทั้งนี้ภาวะหนี้ครัวเรือนในระดับสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญที่ส่งผลให้การออมภาคครัว
เรือนลดลง (ปนัดดา ภูห่ อม, 2560, น. 1) รวมทัง้ กระแสสังคมในปัจจุบนั ทีน่ ยิ มการบริโภคและรักความ
สะดวกสบาย ประกอบกับการจัดโปรโมชัน่ ส่งเสริมการขายทีก่ ระตุน้ ความต้องการซือ้ สินค้าและบริการ
ของผู้บริโภค เช่น ส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือบริการ การสะสมคะแนนเพื่อแลกซื้อของ การผ่อนชำ�ระ
ด้วยดอกเบี้ยร้อยละศูนย์เป็นเวลา ตั้งแต่ 3 เดือน 10 เดือน หรือมากกว่านั้น ส่งผลให้ผู้คนในสังคมจับ
จ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นทั้งสิ่งที่จำ�เป็นและไม่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีพ (ทีมข่าวการเงินโพสต์ทูเดย์, 2560)
นอกจากนี้จากโครงสร้างประชากรที่มีแนวโน้มมีผู้สูงอายุมากขึ้น นโยบายการส่งเสริมเพื่อ
วางแผนการออมจึงเป็นเรือ่ งสำ�คัญเพือ่ รองรับชีวติ บัน้ ปลายของประชาชนทีอ่ ายุยนื ยาวมากขึน้ เช่นกัน
(ไทยพับลิกา้ , 2558) ในปัจจุบนั การออมเงินเพือ่ รองรับการเกษียณอาจยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุม
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ทัง้ ประเทศการออมและการลงทุนภาคครัวเรือนในเดือนมิถนุ ายน 2560 รวมทัง้ สิน้ 18.09 ล้านล้านบาท
แต่การออมเพื่อรองรับการเกษียณมีมูลค่ารวม 3.25 ล้านล้านบาท โดยมีสมาชิกรวม 17.7 ล้านคนเมื่อ
เทียบกับประชากรวัยแรงงานจำ�นวน 38.5 ล้านคน สะท้อนให้เห็นว่ายังมีประชาชนที่ยังไม่ได้เตรียม
ความพร้อมเพือ่ การเกษียณจำ�นวนมากถึง 20.2 ล้านคน (ฝ่ายวิจยั เศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก,
2560) สวนทางกับแนวโน้มผู้สูงอายุที่มีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจำ�นวนผูส้ งู อายุ
จะสูงกว่าหรือใกล้เคียงกับจำ�นวนวัยแรงงานในปี 2564 ดังนัน้ การตระหนักถึงความสำ�คัญของการออม
และการให้ความรู้ด้านการเงินจึงมีความสำ�คัญ เนื่องจากจำ�เป็นต้องบริหารจัดการรายได้รายจ่ายให้
เพียงพอและมีเงินเหลือเพือ่ เตรียมการวางแผนเกษียณอายุในช่องทางต่างๆ ทัง้ การวางแผนด้านค่าใช้จา่ ย
ด้านภาษี และด้านการลงทุนภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (ปนัดดา ภู่หอม, 2560)
เงินออมถือเป็นปัจจัยที่จะทำ�ให้เป้าหมายที่ผู้คนกำ�หนดไว้ในอนาคตสำ�เร็จและเป็นจริงขึ้นมา
เช่น กำ�หนดเป้าหมายไว้ว่าจะสมัครเรียน จะไปเที่ยวต่างประเทศหรือต้องการมีบ้านเป็นของตนเอง
ในอนาคตให้ได้ เป็นต้นนอกจากการออมจะเป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญยิง่ ทีจ่ ะทำ�ให้ผอู้ อมบรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้แล้ว
การออมเงินไว้เพือ่ ใช้ยามฉุกเฉินก็ยงั ช่วยลดปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเ งินได้ เช่น มีเงินสำ�รอง
ตอนเจ็บป่วย มีเงินซ่อมบ้านซ่อมรถ ฯลฯ ดังนั้นทุกคนจึงควรมีการออมอย่างสมํ่าเสมอ (บริษัทข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ, 2559) โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่กำ�ลังเข้าสู่ยุคของประชากรสูงวัย จึงจำ�เป็น
ทีจ่ ะต้องวางแผนการใช้จา่ ยเงิน รวมทัง้ ให้ความสำ�คัญของการออมตัง้ แต่วนั นี้ เพือ่ การมีชวี ติ ทีส่ ขุ สบาย
ทั้งในวันนี้และในบั้นปลายชีวิต ซึ่งการเริ่มต้นออมเงินถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหนทางที่จะทำ�ให้คน
สามารถบรรลุเป้าหมายการเงินเพื่อความสุขของชีวิตได้
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ การออมเงินและการลงทุนถือเป็นเรือ่ งใกล้ตวั ทีม่ คี วามสำ�คัญ
ต่อประชาชนในทุกช่วงอายุ และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
ควรถูกพิจารณาตัง้ แต่เริม่ ต้นเข้ามาทำ�งานซึง่ จะอยูใ่ นลักษณะการสะสมเงินออมและลงทุนไปจนกระทัง่
เกษียณโดยเฉพาะหากต้องการมีในชีวติ วัยเกษียณทีด่ ี ก็ควรให้ความสำ�คัญกับการวางแผนทางการเงิน
และลงมือปฏิบตั ิ เพราะยิง่ ออมเงินช้าเท่าไหร่ ก็ยงิ่ มีความเสีย่ งทางการเงินเมือ่ วัยเกษียณมากขึน้ เท่านัน้
โดยเฉพาะบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจะไม่ได้รับ
เงินบำ�นาญและสวัสดิการในการรักษาพยาบาลหลังเกษียณเหมือนในอดีตดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาการตัดสินใจออมเงินและลงทุนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อเป็นแนวทางให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินและ
การตัดสินใจออมเงินและการลงทุนในอนาคตของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะการออมและการลงทุน แรงจูงใจในการออมและ
การลงทุน การตัดสินใจออมและการลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. เพือ่ เปรียบเทียบการตัดสินใจออมและการลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าใจในการออมและการลงทุน และแรงจูงใจที่มี
ผลต่อการตัดสินใจออมและการลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สมมุติฐานการวิจัย

1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลต่างกัน มีการตัดสินใจออมเงิน
และการลงทุนต่างกัน
2. ความรูค้ วามเข้าใจในการออมและการลงทุน และแรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจออมเงินและ
การลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอบเขตของการวิจัย

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ความรูค้ วามเข้าใจในการออมและการลงทุน และแรงจูงใจ
2. ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจออมเงินและการลงทุนของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์
3. พื้นที่การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4. ระยะเวลาการศึกษาอยู่ในระหว่าง เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)และการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ จำ�นวน 775 คน
(กองงานบริหารบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)
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2. กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำ�นวน 264 คน ได้จากการ
คำ�นวณโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95 โดยกลุ่มตัวอย่างได้มา
จากการสุ่ม โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบกำ�หนดโควตา (Quota Selection)ตามประเภทบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แบ่งเป็นสายผู้สอนจำ�นวน 142 คนและสายสนับสนุนจำ�นวน 123 คน
ตามสัดส่วนของจำ�นวนบุคลากร
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม จำ�นวน 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการออมและการลงทุน มีระดับความเชือ่ มัน่
0.78 ส่วนที่ 3 แรงจูงใจในการออม/การลงทุนมีระดับความเชื่อมั่น 0.83 ส่วนที่ 4 การตัดสินใจออม
เงินหรือลงทุน มีระดับความเชื่อมั่น 0.81
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดำ�เนินการแจกและเก็บรวบรวมการตัดสินใจออมเงินและการลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ในระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2561
การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจะดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป SPSS for windows มีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนตัวและลักษณะการออม/การลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าร้อยละและ
ความถี่ของข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แรงจูงใจ
การตัดสินใจออมเงินและการลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. วิเคราะห์โดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพือ่ ทดสอบสมมุตฐิ านโดยใช้ t-test
เพือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ และใช้ F-test (One-way ANOVA) เพือ่ เปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ ของกลุม่ ตัวอย่างตัง้ แต่ 2 กลุม่ ขึน้ ไป เมือ่ พบความแตกต่างอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ จะทำ�การ
ทดสอบรายคู่โดยวิธีการ LSD (Least significant difference)
โดยกำ�หนดการทดสอบนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression) ด้วยวิธี Stepwise เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม
โดยศึกษาว่ามีตวั แปรต้นตัวใดทีร่ ว่ มกันทำ�นายหรือพยากรณ์หรืออธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได้
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ผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะการออมและการลงทุน ความรู้ความเข้าใจ แรงจูงใจในการออม
และการลงทุน และการตัดสินใจออมและการลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36 - 50 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และเป็น
บุคลากรสายผู้สอน มีรายได้ประมาณ 20,001 บาท - 30,000 บาท ส่วนรายจ่ายอยู่ที่ 10,001 บาท
- 20,000 บาท และมีส่วนจำ�นวนเงินที่ออม/ลงทุนในแต่ละเดือนอยู่ที่ 1,001 - 3,000 บาท ลักษณะ
ของการออม/ลงทุนส่วนใหญ่ คือ บัญชีออมทรัพย์ รองลงมา คือ กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ มีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับการตัดสินใจออมและการลงทุนในระดับมาก แรงจูงใจในการออมและการลงทุนโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านของแรงจูงใจพบว่า มีแรงจูงใจภายในอยู่ในระดับมากที่สุด
และแรงจูงใจภายนอกอยู่ในระดับมาก และบุคลากรส่วนใหญ่ตัดสินใจว่าน่าจะออมและลงทุน
2. การตัดสินใจออมและการลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลต่างกัน พบว่า
		 1) เพศชายมีการตัดสินใจออมเงินและการลงทุน สูงกว่าเพศหญิง เมื่อทดสอบสมมุติฐาน
พบว่า เพศที่ต่างกันมีการตัดสินใจออมและลงทุนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
		 2) บุคลากรในช่วงอายุ 36 - 50 ปี มีค่าเฉลี่ยในการตัดสินใจออมเงินและลงทุนสูงที่สุด
เมือ่ ทดสอบสมมุตฐิ านพบว่า อายุทตี่ า่ งกันมีการตัดสินใจออมและลงทุนไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
		 3) บุคลากรทีม่ สี ถานภาพสมรสมีคา่ เฉลีย่ การตัดสินใจออมเงินและลงทุนสูงทีส่ ดุ เมือ่ ทดสอบ
สมมุติฐานพบว่า สถานภาพที่ต่างกันมีการตัดสินใจออมและลงทุนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
		 4) บุคลากรทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมคี า่ เฉลีย่ การตัดสินใจออมเงินและลงทุนสูงทีส่ ดุ
เมื่อทดสอบสมมุติฐานพบว่า การศึกษาที่ต่างกันมีการตัดสินใจออมและลงทุนแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ทม่ี กี ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
มีการตัดสินใจออมและการลงทุนสูงกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติแสดงผลการทดสอบดังตาราง 1
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ตาราง 1 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่ เป็นรายคู่ ของการตัดสินใจออมเงินและการลงทุนของบุคลากร
		 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีการศึกษาต่างกัน
การศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

*P ˂ 0.05

X

3.79
3.83
4.22

ตํ่ากว่าปริญญาตรี
3.79
-

ปริญญาตรี
3.83
0.04

-

-

-

-

สูงกว่าปริญญาตรี
4.22
0.43*
(0.021)
0.39*
(0.000)
-

		 5) บุคลากรสายผู้สอนมีการตัดสินใจว่าออมและลงทุนอย่างแน่นอนซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
เมื่อทดสอบสมมุติฐานพบว่า ประเภทของบุคลากรที่ต่างกันมีการตัดสินใจออมและลงทุนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบุคลากรสายผู้สอนมีการตัดสินใจออมเงินและการลงทุน
มากกว่าบุคลากรสายสนับสนุนแสดงผลการทดสอบดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการตัดสินใจออมเงินและลงทุนของบุคลากร
		 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยรวม จำ�แนกตามประเภทของบุคลากร
ประเภทของบุคลากร
สายผู้สอน
สายสนับสนุน
*P ˂ 0.05

N
142
122

X

4.21
3.90

SD
0.77
0.77

t
3.38

Sig.
0.001*

		 6) บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาท – 40,000 บาท มีการตัดสินใจออมและลงทุน
อย่างแน่นอน ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ เมือ่ ทดสอบสมมุตฐิ านพบว่า รายได้ตอ่ เดือน ทีต่ า่ งกันมีการตัดสินใจ
ออมและลงทุนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
		 7) บุคลากรที่มีรายจ่ายต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท มีการตัดสินใจออมและลงทุนอย่าง
แน่นอน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจสูงที่สุด เมื่อทดสอบสมมุติฐานพบว่า รายจ่ายต่อเดือน ที่ต่างกัน
มีการตัดสินใจออมและลงทุนแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยบุคลากรทีม่ รี ายจ่าย
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ต่อเดือนตา่ํ กว่า 10,000 บ. มีการตัดสินใจออมเงินและการลงทุนมากกว่าบุคลากรทีม่ รี ายได้ 20,001 - 30,000 บ.
และบุคลากรทีม่ รี ายจ่ายสูงกว่า 40,001 บ. นอกจากนีบ้ คุ ลากรทีม่ รี ายจ่ายต่อเดือน 10,001 - 20,000 บ.
กับบุคลากรมีรายจ่ายต่อเดือน 20,001 - 30,000 บ. มีการตัดสินใจออมเงินและการลงทุนมากกว่า
บุคลากรที่มีรายได้ สูงกว่า 40,001 บ. แสดงผลการทดสอบดังตาราง 3
ตาราง 3 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของการตัดสินใจออมเงินและการลงทุน
		 ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีรายจ่ายต่อเดือนต่างกัน
รายจ่ายต่อเดือน
ตํ่ากว่า 10,000 บ.
10,001- 20,000 บ.
20,001- 30,000 บ.
30,001- 40,000 บ.
สูงกว่า 40,001 บ.

X
4.29
4.11
3.94
3.83
3.21

ตํ่ากว่า
10,000 บ.
4.29
-

10,001 20,000 บ.
4.11
0.18

30,001 –
40,000 บ.
3.83
0.46

-

20,001 30,000 บ.
3.94
0.35*
(0.024)
0.16

-

-

-

0.11

-

-

-

-

0.27

สูงกว่า 40,001
บ.
3.21
1.08*
(0.001)
0.89*
(0.003)
0.73*
(0.019)
0.62
-

*P ˂ 0.05
8) บุคลากรที่มีจำ�นวนเงินออมและลงทุนต่อเดือน ตั้งแต่ 10,001 บาท ขึ้นไป มีการตัดสินใจ
ออมและลงทุนอย่างแน่นอนและมีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจออมและลงทุนสูงที่สุด เมื่อทดสอบสมมุติฐาน
พบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีจำ�นวนเงินออมและเงินลงทุนต่างกัน มีการตัดสินใจ
ออมเงินและการลงทุนต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยบุคลากรที่มีจำ�นวนเงินออมและเงินลงทุนตํ่ากว่า
1,000 บ. มีการตัดสินใจออมเงินและการลงทุนตํา่ กว่าบุคลากรทีม่ จี �ำ นวนเงินออมและเงินลงทุนระหว่าง
1,001 - 3,000 บ. ระหว่าง 3,001 - 5,000 บ. ระหว่าง 5,001 – 10,000 บ. และ ตั้งแต่ 10,001 บ.
ขึ้นไป แสดงผลการทดสอบดังตาราง 4
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ตาราง 4 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของการตัดสินใจออมเงินและการลงทุน
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีจำ�นวนเงินออมและเงินลงทุนต่างกัน
รายจ่ายต่อเดือน
ตํ่ากว่า 1,000 บ.
1,001 - 3,000 บ.
3,001 - 5,000 บ.
5,001 – 10,000
บ.
10,001 บ.ขึ้นไป

X
3.72
4.14
4.26
4.25
4.32

ตํ่ากว่า
10,000 บ.
3.72
-

1,001 3,000 บ.
4.14
0.42*
(0.001)
-

3,001 5,000 บ.
4.26
0.54*
(0.000)
0.12
-

5,001 –
10,000 บ.
4.25
0.53*
(0.006)
0.11
0.00
-

10,001 บ.
ขึ้นไป
4.32
0.60*
(0.007)
0.18
0.06
0.07
-

*P ˂ 0.05
3. ความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าใจในการออมและการลงทุน และแรงจูงใจ ที่มีต่อการ
ตัดสินใจออมและการลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พบว่า ความรู้ความเข้าใจไม่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจออมและการลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ ส่วนแรงจูงใจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออมเงินและลงทุนของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยแรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด รองลงมา คือ แรงจูงใจ
ภายนอก นอกจากนี้แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก มีความสัมพันธ์ในทางบวกและส่งผลต่อ
การตัดสินใจออมและลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์โดยมีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
พหุคูณเป็น 0.59 และ สามารถพยากรณ์การตัดสินใจออมเงินและลงทุนของบุคลากรได้ร้อยละ 35.2
โดยมีความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ±0.25 สามารถนำ�มาสร้างเป็นสมการทำ�นาย
พฤติกรรมการตัดสินใจออมและลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ได้ดงั นีก้ ารตัดสินใจ
ออมเงินและลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ = 1.191 + 0.548 (แรงจูงใจภายใน) +
0.126 (แรงจูงใจภายนอก)แสดงผลการวิเคราะห์ดังตาราง 5
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ตาราง 5 การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อพยากรณ์การตัดสินใจออมเงินและลงทุนของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ตัวแปร

b

แรงจูงใจภายใน
แรงจูงใจภายนอก

0.548
0.126

SEb

0.079
0.053

Beta

t

p-value

0.472
0.161

6.934
2.363

0.000*
0.019*

ค่าคงที่ 1.191; SEest= ±0.25;R = 0.59 ; R Square = 0.35
F = 26.848 ; p-value = 0.000

สรุปผลการวิจัย
บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 36 - 50 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี และเป็นบุคลากรสายผู้สอน มีรายได้ประมาณ 20,001 - 30,000 บาท ส่วนรายจ่ายอยู่ที่
10,001 - 20,000 บาท และมีส่วนจำ�นวนเงินที่ออม/ลงทุนในแต่ละเดือนอยู่ที่ 1,001 - 3,000 บาท
ลักษณะของการออม/ลงทุนส่วนใหญ่ คือ บัญชีออมทรัพย์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ออมและการลงทุนในระดับมาก มีแรงจูงใจในการออมและการลงทุนโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และ
ตัดสินใจว่าน่าจะออมและลงทุนบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการมีการตัดสินใจออมเงินและการ
ลงทุนต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ 0.05 และบุคลากรที่มีการศึกษา รายจ่ายต่อเดือนและจำ�นวน
เงินออมและลงทุนต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจออมเงินและการลงทุนต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ที่ระดับ 0.05 ส่วนบุคลากรที่มีเพศ อายุ สถานภาพและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ออมเงินและการลงทุนไม่ตา่ งกันอย่างมีนยั สำ�คัญนอกจากนีย้ งั พบว่าความรูค้ วามเข้าใจไม่มคี วามสัมพันธ์
กับการตัดสินใจออมและการลงทุนของบุคลากร อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ส่วนแรงจูงใจเป็นปัจจัยทีส่ ง่
ผลต่อการตัดสินใจออมเงินและลงทุนของบุคลากร โดยแรงจูงใจสามารถพยากรณ์การตัดสินใจออมเงิน
และลงทุนของบุคลากรได้ร้อยละ35.2
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อภิปรายผลการวิจัย
ในการอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยขออภิปรายผลตามสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ ดังนี้
สมมุติฐานที่ 1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีการตัดสินใจ
ออมเงินและการลงทุนต่างกัน
ผลการวิจยั ทีพ่ บว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ทมี่ กี ารศึกษา ประเภทของบุคลากร
รายจ่ายต่อเดือนและจำ�นวนเงินออมทีต่ า่ งกัน มีการตัดสินใจออมและลงทุนต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ในส่วนของการศึกษาและประเภทของบุคลากรนั้น
พบว่า บุคลากรทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจออมและการลงทุนสูงกว่าบุคลากรทีม่ กี าร
ศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ และบุคลากรสายผู้สอนมีการตัดสิน
ใจออมเงินและการลงทุนมากกว่าบุคลากรสายสนับสนุน อาจเป็นเพราะบุคลากรที่มีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีและบุคลากรสายผู้สอนมีโอกาสในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการออม
และการลงทุนที่หลากหลายและกว้างขวางกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาตํ่ากว่าและบุคลากรสายสาย
ผู้สอนจำ�เป็นต้องหาความรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบเรียนการสอน สอดคล้องกับผล
การศึกษาของสุพัตรา สมวงศ์และบังอร สวัสดิ์สุข (2559) ที่พบว่า ระดับการศึกษา มีผลต่อการออม
เงินเพื่อวัยเกษียณ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ 0.05 สำ�หรับและงานวิจัยของ งานวิจัยของ อนงนาฎ
ศุภกิจวณิชกุล และประสพชัย พสุนนท์ (2559) ที่พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
บริหารการเงินแตกต่างกัน ในส่วนของบุคลากรที่มีรายจ่ายต่อเดือนตํ่า มีการตัดสินใจออมเงินและการ
ลงทุนมากกว่าบุคลากรทีม่ รี ายจ่ายต่อเดือนสูงอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตนิ นั้ โดยทัว่ ไปแล้วผูท้ มี่ รี ายจ่าย
น้อยย่อมต้องมีการตัดสินใจออมเงินและการลงทุนมากกว่าบุคลากรทีม่ รี ายจ่ายต่อเดือนสูงและบุคลากร
ทีม่ จี �ำ นวนเงินออมและเงินลงทุนสูง จะมีการตัดสินใจออมเงินและการลงทุนมากกว่าบุคลากรทีม่ จี �ำ นวน
เงินออมและเงินลงทุนตํ่าอย่างมีนัยสำ�คัญ ส่วนบุคลากรที่มีเพศ อายุ สถานภาพและรายได้ต่อเดือนที่
ต่างกัน การตัดสินใจออมและลงทุนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
สมมุติฐานที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในการออมและการลงทุน และแรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจ
ออมเงินและการลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผลการวิจยั พบว่า ความรูค้ วามเข้าใจไม่มคี วามสัมพันธ์อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิตกิ ับการตัดสิน
ใจออมและลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แม้ว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุนอยู่ในระดับมากถึงร้อยละ 64.4
แต่เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 38.3 มีอายุน้อย คือ อายุระหว่าง 20 – 35 ปีและมีรายได้ต่อเดือน

60

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 11 No. 2 (July - December 2019)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

ค่อนข้างตํ่า คือ มีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.6 ซึ่งถือว่าเป็นราย
ได้ที่ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับรายจ่ายที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 10,001 บาท
- 30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 78.7 จึงน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้ความรู้ความเข้าใจไม่มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจออมและลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ สอดคล้องกับความคิดเห็นเพิม่
เติมในแบบสอบถาม ที่ระบุว่า “จนจะตายอยู่แล้ว” “เงินเดือนน้อยและมีหนี้จึงไม่มีเงินออม” “อยาก
ออมเงิน แต่ติดที่รายได้น้อยมากๆ” เป็นต้น
สำ�หรับแรงจูงใจนัน้ ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกส่งผลต่อการตัดสิน
ใจออมและการลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ในทางบวก อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 ซึง่ เป็นไปตามสมมุตฐิ านทีต่ ง้ั ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนกพล สมวรรณและอภิเทพ แซ่โค้ว
(2560) ที่พบว่าแรงจูงใจในการออมมีผลต่อการตัดสินใจออมของพนักงานบริษัทเอกชนและ Blythe
(2008, pp. 32-33) ทีไ่ ด้กล่าวถึงแรงจูงใจว่า ทำ�ให้บคุ คลแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิง่ เร้า รวมทัง้
Schiffman&Kanuk (2010, p. 106) ทีก่ ล่าวว่าแรงจูงใจเป็นแรงผลักดันภายในทีน่ �ำ ไปสูก่ ารกระทำ�

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ไปใช้
จากผลการวิจัยที่พบว่า แรงจูงใจส่งผลต่อการตัดสินใจออมและการลงทุนของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ในทางบวก ดังนัน้ เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการออมและลงทุนเพิม่ ขึน้ หน่วยงาน
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควรเข้ามามีบทบาทในการกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสำ�คัญและเกิดแรง
จูงใจในการออมและการลงทุน อาทิเช่น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความสำ�เร็จในการ
ออมเงินและการลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมถึงประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการออมและการลงทุน
ในรูปแบบที่หลากหลาย การกำ�หนดเงื่อนไขในการออมเงินและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน
การเงินและประชาชน เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจออมเงินและการลงทุนของประชากร
กลุ่มอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการออมเงินและการลงทุน
2.2 ควรทำ�การวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กันกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของปัจจัยหรือองค์ประกอบ
ที่ส่งผลต่อการออมเงินและการลงทุน
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