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บทท่ี 1
บทนํา

1.1   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ทิศทางในการพัฒนาของไทยภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป พ.ศ. 2499 

เม่ือธนาคารโลกสงคณะผูแทนมาสํารวจเศรษฐกิจไทย และเสนอแนะนโยบาย และยุทธศาสตรการ
พัฒนาใหม คือสรางอุตสาหกรรม ลดบทบาททางเศรษฐกิจของรัฐ และสงเสริมการลงทุน และ
ประกอบการของเอกชน มุงไปที่การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เพื่อเรงใหรายไดประชาชาติ (Gross 
National Product) เพ่ิมขึ้นตามดรรชนีชี้วัดความเจริญในประเทศตางๆ ตามวิธีการคิดขององคการ
สหประชาชาติ รัฐบาลไทยเรงอัตรา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติเปนหลัก เพื่อเรงใหผลิตภัณฑ
มวลรวมของชาติสูงขึ้น โดยต้ังสมมติฐานวา เม่ือเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตแลว คนไทยก็จะคอยๆ
ไดรับสวนแบงจากการพัฒนานี้ไปเองสังคมที่เนนแตเรื่องเศรษฐกิจและวัดคาความเจริญกันดวย
ตัวเลขทางการคา สิ่งที่ตามมาก็คือคนไทยก็จะถูกสงเสริมใหใชจาย (กุลิสรา กฤตวรกาญจน 2548 :  154) 
ระบบเศรษฐกิจของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองมาเปนเศรษฐกิจที่ผลิต
เพื่อตลาดหรือเปนเศรษฐกิจแบบเงินตรามากขึ้น ซึ่งนําไปสูการขยายตลาดและการสะสมทุน การ
เปลี่ยนระบบการผลิตและการคา ทําใหความตองการเงินในประเทศเพิ่มปริมาณทั้งในภาครัฐบาล
และภาคเอกชน ในภาคเอกชน ความตองการเงินของประชาชนเกิดจากความตองการใชเงินเปน
สื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา (รัตนาวดี รัตนโกมล 2524: 13) เงินตราไดมีอิทธิพลและ
บทบาทสําคัญอยางมากตอระบบเศรษฐกิจและสังคม เปนเครื่องมือซึ่งทุกคนตางเห็นชอบรวมกันวา
เปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินคาชนิดหนึ่งกับสินคาชนิดอื่นๆ เปนทรัพยสินที่
เจาของสามารถใชชําระหนี้ไดอยางแนนอน โดยไมลาชา (จริญ เทศวานิช 2542: 13) จากเดิม “เงิน” 
เปนเพียงสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการในระบบเศรษฐกิจหรือการใชชําระหนี้ตาม
กฎหมาย ปจจุบันเงินไดเขามามีบทบาทสําคัญในฐานะที่เปนปจจัยหน่ึงในการดํารงชีวิต ในทุก
สังคมเงินมีอิทธิพลและมีบทบาทสําคัญอยางมากตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ (พลสินธ บุญศิริ 
2552: 1)  
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คนสวนใหญใหความสําคัญมากตอการที่จะใหไดมาซึ่งเงินหรือความร่ํารวย ดวยความเชื่อ
วาเงินจะทําใหมีความสุข เพราะเมื่อมีเงินก็จะสามารถใชซื้อสิ่งของและเครื่องอํานวยความสะดวก
ในชีวิต เปนการตอบสนองความตองการของเราที่ไมมีวันสิ้นสุดและจะมีความตองการที่เพิ่มขึ้น
เร่ือยๆ ดังท่ีมัสโลวนักจิตวิทยาชื่อดังไดกลาวไววา มนุษยเริ่มตนจากการบําบัดความหิวที่เราตองการ
เปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต และความตองการกาวไปสูความมั่นคง ความตองการเปนที่รักไป
จนถึงความตองการความสําเร็จในชีวิต จนสุดทายความตองการบรรลุ ซึ่งศักยภาพของตนเองใน
ที่สุด ไมคอยคิดถึงคําวาพอกัน เมื่อเรามาถึงขั้นหนึ่งก็มักจะตองการกาวไปอีกขั้นหนึ่งที่สูงขึ้นอยู
เสมอ การดํารงชีวิตที่ปรากฏตามสื่อตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งโทรทัศนคือ แบบแผนของคนปกติ
ทั่วไป แตสิ่งเหลานั้นลวนเปนสิ่งที่เราใหเกิดการบริโภคและใชจายมากขึ้น จนทําใหเกิดการใชจาย
โดยที่ไมจําเปน ตกเปนเหยื่อของการโฆษณาของสินคาตางๆ เราก็จะพบกับการขาดความสมดุล
ระหวางรายไดและรายจาย หรือการกินอยูที่เกินกวาฐานะของตนเอง จึงนําไปสูการทําใหตนเองนั้น
เดือดรอนดานการเงิน (กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 2548: 53)

เม่ือสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงเนนเรื่องเศรษฐกิจและวัดคาความเจริญดวยตัวเลขทางการคา   
สิ่งที่ตามมาก็คือคนไทยถูกสงเสริมใหใชจายมากกวาการออมซึ่งก็คือ ทุนภายในประเทศมีนอยกวา
การมุงบริโภค ผลที่ตามมาโดยตรงก็คือการเสียดุลทางการคา และปญหาหนี้สินเพราะเราตองอาศัย
ทุนภายนอกมากขึ้นในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นปญหาที่ไทยตองเผชิญก็คือ ปญหาการออมภายใน
ที่มีอยูจํากัด ขณะที่ปญหาหนี้สินมีแตเพิ่มขึ้น และเกิดปญหาการขาดดุลเดินสะพัด ซึ่งมีแนวโนมวา
ปญหาเหลาน้ี กําลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ อันเปนขอจํากัดตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ไทย และการพัฒนาประเทศในระยะยาว ความยากจนก็ดํารงอยูตอไป (พิทยา วองกุล 2539: 38-39) 

ถึงแมวาการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ มีเปาหมายใหประชาชนอยูดีกินดีแบบยั่งยืนและมี
ความทั่วถึง กลาวคือจะตองเอื้อใหเศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตในอัตราที่สูงเพียงพอที่จะยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เปนการเจริญเติบโตที่ไมสรางวิกฤติในอนาคต มีเสถียรภาพของราคา 
และสามารถเก็บรักษาคาเงิน และประชาชนรับประโยชนโดยทั่วถึง การจะทําสิ่งตางๆ ดังกลาว
ขางตนไดน้ัน ประชาชนของประเทศหรือในสังคมจําเปนตองมีความรูความเขาใจที่ดีทางดาน
การเงิน โอกาสที่ประสบความสําเร็จจะมีมากกวาในกรณีที่ประชาชนขาดความรูความเขาใจ ความรู
ความเขาใจทางดานการเงิน (Financial Literacy) เปนเรื่องสําคัญที่รัฐของประเทศตางๆ ทั่วโลก 
พยายามสงเสริมประชาชนของตนใหมีความรูแมแตในกลุมประเทศพัฒนาแลวอยางโออีซีดี 
(OECD) เพราะตระหนักวาความรูเร่ืองการเงินเปนส่ิงจําเปนท่ีจะชวยใหประชาชนสามารถจัดการกับ
การเงิน ไมตกอยูในวังวนของหนี้สิน และมีการเตรียมการเพื่อการเกษียณอยางเปนสุข ทําใหระบบ
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การเงินหมุนเวียน นอกจากน้ียังสามารถนําเงินออมมาลงทุนอยางมีความรู ความเขาใจ กอใหเกิดกิจกรรม
ทางการเงิน ซึ่งในที่สุดก็จะนําไปสูเสถียรภาพในตลาดการเงิน (วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ 2554: 71)

การออมเงิน ถือไดวาเปนการดํารงชีวิตอยูในความไมประมาท เปรียบเสมือนการวางแผน
ใหกับอนาคต เพราะการท่ีจะมีเงินออมไดนั้นตองมีวินัยในการใชจายเงินคือ ตองมีทั้งความสามารถ
ในการหาเงินดวยอาชีพที่สุจริต และตองใชเงินนอยกวาเงินที่หาได ซึ่งหมายถึง การมีความรูและมี
วินัยในการใชจาย รวมไปถึงการมีวินัยในควบคุมจิตใจตนเองใหใชจายตามความจําเปนเทานั้นไมใช
จายตามความอยากได  การออมเงินจึงเปรียบเสมือนกับการวางแผน อันเปนขั้นตอนสําคัญลําดับแรก 
เพราะการวางแผนที่ดีคือ  มีเปาหมายกําหนดไวอยางชัดเจน การกําหนดเปาหมายมีความสําคัญมากใน
ปจจุบันน้ี เปาหมายไดถูกนํามาใชในการทํางานในทุกเร่ืองไดกลายมาเปนสวนหน่ึงของคนทํางานใน
ปจจุบันหรือที่เรียกวา Key Performance Indicator (KPI) และสามารถบอกเราไดวาเราจะไปในทิศทางใด 
(กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 2548: 7) การคิดโดยปราศจากการไมลงมือทําคงไมเพียงพอ การทํา
อะไรสักอยางเม่ือเรามีเปาหมายท่ีตองการ เราจะกําหนดกลยุทธ เม่ือไดกลยุทธ ก็ตองวางแผนงานให
รอบคอบแลวจึงนําแผนงานนั้นไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยตองมีการประเมินผลการ
ปฏิบัตินั้นเปนระยะๆ วาแผนนั้นดีแลวหรือยัง ถายังก็ตองปรับใหดีอยูเสมอ เปนการคาดการณใน
อนาคตใหเพียงพอ และจําเปนอยางยิ่งที่จะตองออมเงินปจจุบัน บริหารเงินออมใหเกิดประโยชน
สูงสุด เพื่อใหมีเงินอนาคต ไมใชเอาเงินอนาคตเกือบท้ังหมดมาใชในปจจุบัน โดยไมคํานึงถึงอนาคต
ที่ตั้งอยูบนการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ดังน้ันการออมเงินในปจจุบันจึงเปนเร่ืองใกลตัวที่สําคัญที่สุด
เพื่ออนาคตที่เปนสุข เมื่อทุกคนตางเขาใจและเล็งเห็นความสําคัญของปญหารวมกันแลว การพัฒนา
ยอมเกิดข้ึนจากตัวเราสูสังคมและประเทศชาติ ใหกาวขามกระแสบริโภคนิยมอยางรูเทาทัน 

ลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัด นครปฐม เปนกลุม
ตัวอยางหนึ่งที่ผูวิจัยมีความสนใจศึกษา การใหความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออมเงินซึ่งเปน
กลุมตัวอยางท่ีผูวิจัย มีความใกลชิดสนิทสนม เน่ืองดวยผูวิจัยเปนบุคลากรคนหน่ึงในธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) กลุมลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟนั้น อาจกลาวไดวาเปนผูที่ประสบผลสําเร็จดานการ
ออมเงิน เปนกลุมลูกคาผูมีศักยภาพในการออมเงินสูงของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จึงไดรับ
การเรียนเชิญเปนสมาชิกบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ และรับสิทธิพิเศษตางๆ ในการใหบริการอยางมากมาย 
โดยไมมีคาใชจาย เพื่อแทนคําขอบคุณและตอบแทนความไววางใจที่ลูกคามอบใหกับธนาคาร โดย
สมาชิกบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟนั้น จะตองเปนผูที่มียอดเงินฝาก (ไมนับรวมยอดเงินในบัญชีกระแส
รายวัน) หรือเงินลงทุนในกองทุนรวมเฉลี่ยตั้งแต 3 ลานบาทขึ้นไป ติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอย
กวา 6 เดือน หรือมีวงเงินกูสินเชื่อบาน บัวหลวงตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป การใหความหมาย 
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รูปแบบ และกระบวนการออมเงินเปนที่นาสนใจในการศึกษา ซึ่งสามารถนํามาถายทอดเปน
แบบอยางในการออมเงินที่ดีใหแกประชาชนโดยทั่วไปได อันจะกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนา
ประชาชน สังคมและประเทศชาติสืบตอไป

1.2   วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาใหความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออมเงิน ของลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ 

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาแนวคิดและกระบวนการออมเงิน ของลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม

1.3   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบถึงการใหความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออมเงินของลูกคาบัวหลวง

เอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบ และกระบวนการออมเงินของประชาชนท่ัวไป
3. สามารถใช เปนกรณีศึกษาสําหรับประชาชนโดยทั่วไป  นําแนวทางไปปฏิบั ติ 

ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม ยั่งยืน และกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.4   ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไดดังนี้
1.  ขอบเขตดานกลุมตัวอยางที่ศึกษา เปนลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัด

นครปฐม เปนผูมีศักยภาพในการออมเงินสูง ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ที่เรียกวา บัวหลวง
เอ็กซคลูซีฟ โดยมีเหตุผลในการเลือกประชากรเพื่อทําการศึกษา คือ 

1.1  เปนผูมีศักยภาพในการออมเงินสูงของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
1.2  เปนผูประสบความสําเร็จดานการออมเงิน
1.3  ผูวิจัยสามารถเขาถึงกลุมผูใหขอมูลหลักไดโดยสะดวก
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2.  ขอบเขตดานเน้ือหา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาวิจัยถึง

2.1 การใหความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออมเงินของลูกคา บัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม

2.2 เงื่อนไขและปจจัยตางๆ ที่มีผลตอรูปแบบ และกระบวนการออมเงินของลูกคาบัว
หลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม
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บทท่ี 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

        ในการศึกษาเร่ือง “การใหความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออมเงิน ของลูกคาบัว
หลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย เอกสารตางๆ และจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับใหความหมาย รูปแบบ และ
กระบวนการออมเงิน ดังน้ี

2.1  ลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออม
2.3  แนวคิดทฤษฎีแรงจงูใจ
2.4  รูปแบบการออมเงิน
2.5  ทฤษฎีการตัดสินใจ
2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1  ลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดรับการกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2487 ปจจุบันเปน

ธนาคารพาณิชยที่ใหญที่สุดในประเทศไทย และมีขนาดใหญเปนลําดับที่ 7 ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ดวยมูลคาของสินทรัพยรวมประมาณ 1.8 ลานลานบาท การเปนผูนําในภาค
การธนาคารไทยมาโดยตลอดนั้น เปนผลมาจากปรัชญาของธนาคารที่มุงเนนการพัฒนาสายสัมพันธ
กับลูกคาเพื่อเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอยางยืนยาว นอกจากนี้ การประสานศักยภาพภายในองคกร
ระหวางหนวยธุรกิจตางๆ ทั้งดานลูกคาธุรกิจรายใหญ ดานการเงินธนกิจ กิจการธนาคาร
ตางประเทศ ดานลูกคาธุรกิจรายกลางและรายปลีก และดานลูกคาบุคคล เอื้ออํานวยใหธนาคาร
สามารถสรางสรรค บริการเพื่อตอบสนองความตองการเฉพาะเจาะจงของลูกคาโดยมีทั้งความ
หลากหลาย และมิติในเชิงลึกนอกจากน้ีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
และบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือธนาคาร ยังมีบทบาทสําคัญที่สนับสนุน
ธนาคารในการสรางสรรคโอกาสเพื่อการลงทุนใหมๆ เพื่อนําเสนอตอลูกคาของธนาคารกรุงเทพ
โดยเฉพาะ “มุงมั่นสูอนาคต” ปจจัยสําคัญที่เสริมสรางความสามารถทางการ
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แขงขันของธนาคารกรุงเทพ ประกอบดวยฐานลูกคาซึ่งกวางขวางที่สุดในประเทศ สายสัมพันธที่
ยั่งยืนกับลูกคา และเครือขายสาขาตางประเทศที่กวางขวางที่สุดในบรรดาธนาคารไทย ธนาคาร
กรุงเทพจะยังคงพัฒนาปจจัยความเขมแข็งเหลานี้อยางตอเนื่อง พรอมทั้งเสริมสรางประสิทธิภาพ
ของกระบวนการดําเนินธุรกิจและคุณภาพของการบริการลูกคาอยางตอเนื่อง

“บริการบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ” เปนสิทธิ์พิเศษที่ธนาคารสรรคสรางขึ้นเพื่อลูกคาคนสําคัญ
โดยเฉพาะ ธนาคารจัดทําขึ้นเพื่อใหบริการที่ตรงตอความตองการสําหรับลูกคาชั้นพิเศษ ใหบริการ
ทางการเงินที่สะดวกสบาย พรอมการดูแลเปนพิเศษ และสิทธิประโยชนมากมาย ณ ธนาคาร
กรุงเทพทุกสาขา เพื่อแทนคําขอบคุณและตอบแทนความไววางใจที่มอบใหธนาคารโดยการจํากัด
เงื่อนไขการเปนสมาชิกบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟจะไดรับการเรียนเชิญเปนสมาชิกบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ
โดยไมมีคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน เพียงมียอดเงินฝาก (ไมนับรวมยอดเงินในบัญชีกระแสรายวัน) หรือเงิน
ลงทุนในกองทุนรวมเฉล่ียต้ังแต 3 ลานบาทข้ึนไปติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน หรือมี
วงเงินกูสินเช่ือบานบัวหลวงต้ังแต 10 ลานบาทข้ึนไป ธนาคารสงวนสิทธิการตออายุสมาชิกทุก 2 ป
โดยจะพิจารณาตออายุบัตรใหกับสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด เทานั้น
สิทธิประโยชนทางการเงินสําหรับสมาชิกบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ

1. รับสมุดเช็ค 2 เลมเปนอภินันทนาการสําหรับสมาชิกที่ใชบริการบัญชีกระแสรายวัน
2.ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมในการซ้ือเช็คของขวัญและแคชเชียรเช็ค
3. รับสวนลดพิเศษเมื่อใชบริการตูนิรภัยท่ีธนาคารกรุงเทพ
4. รับสวนลดอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับการซื้อธนบัตรตางประเทศ
5. รับขอเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ พรอมยกเวนคาประเมินราคาหลักทรัพย เมื่อใชบริการ

สินเชื่อบานบัวหลวง
6. รับสวนลดพิเศษสําหรับการซื้อประกันภัยทุกประเภทของบริษัทกรุงเทพประกันภัย 

จํากัด (มหาชน)
7. ไดรับการดูแลเปนพิเศษ และรับวงเงินสูงพิเศษ เมื่อเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัท

หลักทรัพยบัวหลวงฯ
นอกจากนี้สมาชิกบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟสามารถใชบริการธนาคารทางโทรศัพทสายพิเศษ

เฉพาะสมาชิก โดยเลือกทํารายการดวยระบบตอบรับอัตโนมัติที่เปดใหบริการทุกวัน หรือเลือกรับ
บริการจากเจาหนาที่บัวหลวงโฟนเอ็กซคลูซีฟ ที่พรอมใหบริการเพื่อตอบสนองทุกความตองการ
ทางการเงิน รวมไปถึงการรับเชิญเขารวมสัมผัสประสบการณพิเศษ ผานกิจกรรมหลากหลายที่
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ธนาคารจัดขึ้นอยางตอเนื่องสําหรับสมาชิกบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟโดยเฉพาะอาทิ ทองเที่ยว สุขภาพ 
และการลงทุน

ที่มา: ธนาคารกรุงเทพ. บัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ [ออนไลน]. เขาถึงเม่ือ 29 สิงหาคม 2554 เขาถึง
ไดจาก http://www.bangkokbank.com   

เห็นไดวากลุมลูกคาผูที่มบีทบาทสําคัญในการดําเนินการทางธุรกิจของธนาคาร ซ่ึงลูกคาผูมี
ศักยภาพทางการเงินเหลาน้ี การศึกษาการใหความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออมเงินของลูกคา
กลุมนี้ สามารถนํามาประยุกตใชในการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันไดอยางเหมาะสมเพื่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป การมีแบบอยางที่ดีนั้นทําไดเกิดกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนา 
การศึกษาผูที่ประสบความสําเร็จยอมเปนแนวทางการพัฒนาไดอยางรวดเร็วและไมอาจปฏิเสธไดวา
การเรียนรูจากประสบการณจริงทําใหเกิดการกาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง เปนการพัฒนาตนเอง 
และสังคมไปอยางพรอมเพียงกัน ธนาคารกรุงเทพในจังหวัดนครปฐมมีลูกคาผูใชบริการจํานวนมาก 
การแขงในสภาวะปจจุบันกลุมลูกคาถูกจัดความสําคัญมาเปนอันดับหนึ่งในการแขงขันที่ชวงชิงกัน
ทางตลาด กลุมลูกคาผูมีศักยภาพทางการเงินเหลาน้ีอาจกลาวไดวาเปนผูที่ประสบความสําเร็จ
ทางดานการเงินเปนอยางดีเยี่ยม จึงไดรับสิทธิพิเศษสําหรับการบริการในดานตางๆ จากทางธนาคาร

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการออม
2.2.1 แนวคิดของการออม (Saving)

ความหมายการออม
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรสํานักเคนส (Keynes, อางถึงใน อรุณ ภาณุพงศ 2502: 316) การออม

(saving) คือ การนํารายไดสวนที่เหลือจากการใชจายเพื่อการบริโภคมาเก็บออม ในทัศนะของเคนส
หมายถึง สวนที่ไมไดจับจายใชสอยไปไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือพูดโดยใหเขาใจงายไดวา สวนออม
คือ สวนเหลือของรายได

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525: 927) การออม มีรากมาจากคําวา “ออม” ซึ่งทํา
หนาที่เปนกริยา ตามคําจํากัดความของมีความหมาย ประหยัด เก็บหอมรอมริบ คําวาประหยัด ซึ่งทํา
หนาที่เปนกริยาเชนกัน มีความหมายวายับยั้ง ระมัดระวัง หรือ ใชจายแตพอควรแกฐานะ

ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (2548: 47) การออมเงิน หมายถึง เปนการสละเงินในสวนที่
สามารถนําไปใชจายไดในปจจุบันนี้ เพื่อเก็บไวใชในอนาคต

วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (2549: 22) เงินออม คือ เงินท่ีแบงเก็บไวแลวนําสวนท่ีเหลือไปใชจาย
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ภารดร ปรีดาศักดิ์ (2549: 368) ใหความหมายของการออม คือ การกันเงินรายไดสวนหนึ่ง
เอาไว โดยมิไดนําเงินรายไดสวนนี้ออกมาใชจายเพื่อซื้อสินคาหรือบริการในชวงเวลาหนึ่งทั้งนี้เพื่อ
เก็บเงินนั้นไวใชจายในอนาคต รายไดสวนนี้จึงเรียกวา “เงินออม” (Savings) การออมที่แทจริงตาม
ความหมายเศรษฐศาสตรนั้น เจาของเงินออมจะตองไมเก็บเงินนั้นไวเฉยๆหรือนําไปซื้อทรัพยสินที่
ไมกอใหเกิดประโยชนใหงอกเงยขึ้น แตจะตองนําเงินดังกลาวไปแสวงหาผลประโยชนหรือดอกผล
ใหเพิ่มพูนขึ้นเชน นําไปฝากธนาคารหรือใหกู ซื้อหลักทรัพยประเภทตางๆ เปนตน

ไทยวัฒน นิลเขต (2548: 7) ไดพิจารณาความหมายของคําจํากัดความ การออม (Thrift) ใน
ภาษาอังกฤษแลว เนื้อความจะกลาวถึงการสะสมเงินอยางระมัดระวัง และมีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็
ไมใชจายอยางสุลุยสุราย ซึ่งการกระทําลักษณะแบบน้ี จะตองเปนการกระทําของมนุษยที่มี
สติสัมปชัญญะในสภาพปกติยิ่งกวานั้นการตัดสินใจทําการออมของเขาตองปราศจากการบังคับขู
เข็ญจากบุคคลภายนอกนั่นก็หมายความวาเขาตองกระทําดวยความสมัครใจ

จากการใหความหมายการออมที่กลาวมาแลวนั้น  สรุปไดวา การออม คือ การเก็บสะสม 
รายไดสวนหน่ึงที่ไมไดใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเปนรายไดสวนหน่ึงที่เหลือจากการ     
ใชจายที่จําเปนตอการดํารงชีพ นํามาเก็บไวเพื่อการใชจายในอนาคต ซึ่งอาจจะนําไปฝากในธนาคาร 
ซื้อหลักทรัพย หรืออาจเก็บไวในรูปแบบของเงินสดหรือทรัพยสินได

การออมเปนสวนตางระหวางรายไดและคาใชจายในการบริโภค ดันนั้นนักเศรษฐศาสตรได
ใหความสนใจและมีความพยายามอยางตอเน่ืองในการท่ีจะเขาใจถึงพฤติกรรมการบริโภคและการออม
ของครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีทฤษฎีที่สามารถสนับสนุนงานวิจัยไดอยางครบถวนและเปน
ระบบ ดังน้ี

2.2.2 ทฤษฎีสมมติฐานรายได (Absolute Income Hypothesis)

เคนส (Keynes, อางถึงใน ดารณี  วิทยาศัย 2545: 8) กลาวไดวา เงินออมเปนสวนตางระหวาง
รายไดและรายจายเพื่อการบริโภค ดังนั้น ในการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการออม จึงไดอาศัยแนวคิด
ทฤษฎีวาดวยการบริโภคเปนหลักในการอธิบาย ซึ่งตามทฤษฎีการบริโภคนั้น สมมติฐานที่ไดรับการ
ยกยองอยางกวางขวางที่สดุคือ การใชจายอุปโภคบริโภคที่มีความสัมพันธกับรายไดสุทธิสวนบุคคล 
และตามทฤษฎีบริโภคของเคนส ซ่ึงมีสมมติฐานสําคัญอยูสองประการคือ ประการแรก การบริโภคที่
แทจริงจะเปนฟงกชั่นที่มีเสถียรภาพ (Stable function) ของรายไดที่แทจริง และประการที่สอง ความ
โนมเอียงในการบริโภคหนวยสุดทาย (Marginal Propensity to Consume: MPC) จะเปนบวกแตนอย
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กวาหนึ่ง และนอกจากนี้เคนสยังไดใหสมมติฐานอีกสองขอ คือ ความโนมเอียงในการบริโภคหนวย
สุดทาย (MPC) จะนอยกวาความโนมเอียงในการบริโภคเฉลี่ย (Average Propensity to Consume : 

APC) หรือ MPC < APC โดย APC จะลดลงเมื่อมีรายไดสูงขึ้น และความโนมเอียงในการบริโภค
หนวยสุดทายจะลดลงเมื่อรายไดสูงขึ้น รวมถึงแรงจูงใจที่ทําใหคนออมเงินมีสาเหตุมาจากหลาย
ปจจัยดวยกัน แรงจูงใจเหลานั้นประกอบไปดวย

1. การออมเน่ืองจากการวางแผนการใชจายในชีวิต (Life-Cycle Motive)

2. การออมเพ่ือเปนมรดกแกบุตรหลาน (Bequest Motive)

3. การออมเนื่องจากเปลี่ยนแปลงทางรสนิยมการใชจาย (Improvement Motive)

4. การออมเพ่ือความตองการในการซ้ือสินคาคงทน (Downpayment Motive)

5. การออมเน่ืองจากผลตอบแทนและการเพิ่มคาขึ้นของสินทรัพย  (Intertemporal   

Substitution Motive)

6. การออมเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ (Enterprise Motive)

7. การออมเพ่ือปองกันความไมแนนอนในชีวิต (Precautionary Motive)

8. การออมเนื่องจากมีลักษณะนิสัยตระหนี่ (Avarice Motive)

9. การออมเน่ืองจากความรูสึกท่ีตองการมีเอกภาพทางการเงิน (Independence Motive)

จากการศึกษาทฤษฎีสมมติฐานรายได จะพบวาการบริโภคหรือการใชจายจะขึ้นอยูกับ
รายได รายไดจึงเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการเลือกรูปแบบการออม

2.2.3 ทฤษฎีสมมุติฐานรายไดสัมพัทธ (Relative Income Hypothesis)

ผูนําเสนอทฤษฎีนี้ ค.ศ. 1949 คือ James S. Duesenberry การวิเคราะหเริ่มจากสมมติฐาน
สําคัญ 2 ประการ ดังนี้

1. ผูบริโภคใหความสําคัญกับการบริโภคของตนโดยเปรียบเทียบกับการบริโภค
ระดับเฉลี่ยในสังคมยิ่งกวาการบริโภคของตนเองโดยเอกเทศ ทั้งนี้เน่ืองจากในสังคมเศรษฐกิจท่ีถูก
ครอบงําโดยลัทธิบริโภคนิยม ซ่ึงอาศัยส่ือโฆษณาทุกชนิดสรางแรงขับดันใหผูบริโภคหลงใหลกับการ
อุปโภคบริโภคสินคาและบริการตางๆ ดังนั้น ผูที่มีรายไดต่ํากวารายไดเฉลี่ยของสังคมจะมีคา APC 

คอนขางสูง เพราะผูบริโภคเหลานี้พยายามรักษาระดับการบริโภคของตนใหใกลเคียงกับคนทั่วไป
ในสังคม สวนผูมีรายไดสูงกวารายไดเฉลี่ยของสังคมจะมีคา APC ตํ่ากวากลุมแรก เพราะแมจะ
บริโภคตามเกณฑเฉลี่ยหรือสูงกวาเกณฑเฉลี่ยของสังคมแลวก็ตาม แตเน่ืองจากมีรายไดสูงจึงใช
รายไดเพื่อใชจายบริโภคในสัดสวนที่นอยกวากลุมแรก เนื่องจากในระยะยาว หากแบบแผน การ
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กระจายรายไดในสังคมยังคงเดิม การบริโภคจะเพิ่มขึ้นเปนสัดสวนคงที่กับรายไดที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น 
APC ในระยะยาวจึงมีคาคงที่

2. นอกเหนือจากระดับรายไดในปจจุบันและระดับการบริโภคโดยเฉลี่ยของสังคม
แลว บุคคลยังยึดอยูกับการบริโภคนะดับสูงที่ผานมา ฉะนั้นหากแมวารายไดในปจจุบันจะลดต่ําลง 
แตผูบริโภคก็ยังรักษาระดับการบริโภคไวใหอยูในระดับเดิม โดยหันไปลดระดับการออมแทน   
จากสมมติฐานดังกลาวดูเซนเบอรี่ไดสรางสมการการออม ดังนี้

S/Y = a0 + a1 S/ Ŷ

โดยท่ี S = การออมท่ีแทจริง
Y = รายไดสุทธิแทจริงปจจุบัน
Ŷ = รายไดสุทธิแทจริงสูงสุดที่ผานมา

จากสมการขางตนแสดงวา ความโนมเอียงเฉลี่ยในการออม (Average propensity to save, 

APS = Y/S ) จะเพิ่มขึ้น เมื่อรายไดปจจุบันเพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับรายไดสูงสุดในอดีต จาก
สมมติฐาน 2 ประการขางตน นําไปสูการอธิบายความแตกตางระหวางการบริโภคระยะสั้นและ
ระยะยาว ซึ่งแสดงใหเห็นวาระดับการบริโภคจะแปรผัน ตามระดับรายไดในสัดสวนคอนขางคงที่
โดยตลอดการพิจารณาในระยะสั้น ในชวงที่เศรษฐกิจหดตัว สมมติวาเดิมบุคคลมีรายไดที่ Y0 และ
การบริโภคในระดับ C0 ตอมารายไดลดลงเหลือ Y2 เนื่องจากผูบริโภคเคยชินกับความเปนอยูใน
ระดับการบริโภคที่ C0 ผูบริโภคจึงพยายามรักษาระดับการบริโภคใหใกลเคียงกับ C0 เอาไว นั่นคือ 
บริโภคที่ C2 ซึ่งอยูสูงกวา C2 ซึ่งเปนระดับการบริโภคที่นาจะเปนเสนการบริโภคระยะสั้นจึงเปน
เสน C = Ca + bY ดังนั้น ทฤษฎีวาดวยการบริโภคตามสมมติฐานรายไดสัมพัทธจึงอธิบายไดวา ใน
ระยะสั้น C = Ca + bY โดย APC > MPC และในระยะยาว C = bY โดย APC = MPC

2.2.4 ทฤษฎีสมมติฐานวัฎจักรชีวิต (Life Cycle Hypothesis)

แอนโนและโมดิเกลียนิ (Ando and Modigliani, อางถึงใน ศิริวัฒน  ศิริสะอาด 2548: 16) ได
กลาวไววา ทฤษฎีน้ีเนนไปที่การบริโภคของคนวา ผูบริโภคสวนใหญจะทําการบริโภคใหไดรับ
ความพอใจสูงสุด โดยนําเอารายไดท้ังปจจุบันและในอนาคตมาคํานึงหรืออีกนัยหน่ึงก็คือ การนําเอา
รายไดตลอดชีวิตมาทําการบริโภคและขณะใดขณะหนึ่ง

ตามทฤษฎีกลาววา ผูบริโภคจะมีแบบแผนของรายไดตลอดชีพของตนในลักษณะท่ีวารายได
จะต่ํามากในตอนตนของชีวิต และคอยๆ เพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จะมีรายไดสูงสุดตอน กลางของชีวิต 
ที่เปนเชนนี้เพราะในชวงเริ่มตนมักจะมีประสบการณนอยและในชวงปลาย ประสิทธิภาพในการ
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ทํางานต่ํา รายไดจึงต่ํากวาในชวงกลางของชีวิตที่มีประสบการณดีขึ้นและประสิทธิภาพการทํางาน
สูง และเก็บออมไวเมื่อปลายชีวิตดวย พอชวงปลายชีวิตรายไดนอยลง แตการบริโภคยังอยูใน
ระดับสูง ระยะน้ีเร่ิมเอาเงินออกมาใชจายจนกวาจะส้ินชีวิตไป

จากการศึกษาทฤษฎีสมมติฐานวัฏจักรชีวิต จะพบวารายไดและคาใชจายจะเพิ่มขึ้นไปใน
ทิศทางเดียวกับอายุ คือเมื่ออายุมาก รายไดก็จะไดรับมากขึ้น คาใชจายหรือภาระตางๆ ก็มากขึ้น
เชนกัน ทําใหอายุเปนอีกหนึ่งปจจัยหนึ่งที่ใชประกอบกระบวนการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบ
การออม

2.2.5 ทฤษฎีแบบจําลองวงจรชีวิตและรายไดถาวร (Life-cycle Permanent Income 

Hypothesis)

ไฟลแมน (Friedman, อางถึงใน วรเวศม สุวรรณระดา และ สมประวิณ  มันประเสริฐ  2550: 5) 
ไดอธิบายไววา ผูบริโภคจะพยายามจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูทั้งชีวิต เพื่อรักษาระดับการบริโภค
ตลอดใหเปนไปอยางราบรื่น ตลอดชวงอายุขัยของตน (Consumption Smoothing) ทั้งนี้ การจัดสรร
ทรัพยากรระหวางเวลาของผูบริโภคสามารถทําไดโดยผายการออมและการกูยืมเงิน เมื่อผูบริโภค
คาดวาระดับรายไดของตนจะลดลงในอนาคต เขาก็จะทําการออมเงินในปจจุบันเพื่อรักษาระดับการ
บริโภคใหเปนไปอยางราบรื่นในอนาคตนั่นเอง ดังน้ัน จะเห็นไดวาการออมจะเกี่ยวของกับการ
จัดสรรทรัพยากรระหวางเวลาของผูบริโภค ซึ่งเกิดจากการที่ผูบริโภคมองไปขางหนา และได      
วางแผนการใชเงินดังกลาว หากพิจารณาตามแนวความคิดของเคนส พบวา แรงจูงใจในการออมทั้ง 
7 ประการแรกขางตน สามารถลวนถูกอธิยายไดผานแบบจําลองวงจรชีวิตและรายไดถาวรทั้งสิ้น

อยางไดก็ดี แบบจําลองวงจรชีวิตและรายไดถาวรละเลยสิ่งสําคัญในโลกของความเปนจริง 
น่ันคือ ความไมแนนอนในชีวิตที่ผูบริโภคลวนเผชิญ เชน โรคภัย อุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไมคาดฝน ที่
เกิดข้ึนไดในชีวิตประจําวันโดยที่ไมอาจคาดหมายไดมากอน ความไมแนนอนดังกลาวจะสงผล
กระทบตอภาวะทางการเงินของผูที่ประสบโดยตรง ซึ่งจะสงผลตอเนื่องไปยังความสามารถในการ
บริโภคในชวงชีวิตที่มีเหลืออยูของผูบริโภค ดังนั้น การออมเพื่อปองกันความไมแนนอนในชีวิต 
(Precautionary Savings) จึงมีสวนสําคัญในการอธิบายการตัดสินใจในพฤติกรรมการบริโภคและ
การออม

จากการศึกษาทฤษฎีแบบจําลองวงจรชีวิตและรายไดถาวร จะพบวามนุษยมีแรงจูงใจใหเกิด
การออม และรูจักจัดสรรเงินออมใหเพียงพอตอการดํารงชีวิตในแตละชวงอายุ แสดงถึงการกําหนด
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เปาหมายในการออม ทําใหเปาหมายการออมเปนปจจัยหนึ่งที่ใชประกอบกระบวนการตัดสินใจใน
การเลือกรูปแบบการออม

2.2.6 สมมติฐานทรัพยสินสุทธิ (Net Asset)

ทรัพยสินที่ครัวเรือนครองมีอิทธิพลตอการบริโภค ในการพิจารณาทรัพยสินจะใหความ
สนใจในทรัพยสินสุทธิกลาวคือ เปนมูลคาทรัพยสินที่หักดวยหนี้สินแลว ทรัพยสินอาจอยูในรูปของ
เงินสด เงินฝากธนาคาร ธนบัตร รถยนต บาน ท่ีดิน เคร่ืองประดับ เปนตน ครัวเรือนท่ีมีทรัพยสินสุทธิ
มากจะทําใหการบริโภคสูงกวาครัวเรือนท่ีไมมีทรัพยสิน นอกจากน้ีทรัพยสินบางชนิดท่ีเปล่ียนเปนตัว
เงินไดงายมีสภาพคลองสูง บางชนิดเปล่ียนเปนตัวเงินไดยาก ตองกินเวลานาน ครัวเรือนท่ีครองครอง
ทรัพยสินท่ีมีสภาพคลองสูงจึงอาจใชจายในการบริโภคไดสูงกวาครัวเรือนท่ีครอบครองทรัพยสินท่ีมี
สภาพคลองตํ่า แมวาจะมีมูลคาทรัพยสินสุทธิเทากันก็ตาม (ธิดารัตน  สงวนศักด์ิ 2545: 9)

จากการศึกษาสมมติฐานทรัพยสินสุทธิ จะพบวาทรัพยสินที่สามารถเปลี่ยนเปนตัวเงินไดงาย
หรือมีสภาพคลอง เปนสิ่งที่ผูบริโภคใหความสนใจ ทําใหไดปจจัยดานการมีสภาพคลองมาเปน
ปจจัยหนึ่งที่ใชประกอบกระบวนการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการออม

2.2.7 ทฤษฎีราคา (Price Theory)

คาเงิน (Value of Money) แบงไดสองลักษณะคือ คาเงินภายใน และคาเงินภายนอก คาเงิน
ภายในหมายถึง อํานาจซื้อของเงิน 1 หนวยเงินตราเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสินคาและบริการที่ซื้อ
หามาไดจากการใชเงินจํานวน 1 หนวยเงินตรา หากอํานาจซื้อของหนึ่งหนวยสามารถซื้อปริมาณ
สินคาและบริการไดเพิ่มขึ้นกวาเดิมแสดงวา คาเงินเพิ่มสูงขึ้น ในทางตรงขามหากปริมาณสินคาและ
บริการที่ไดรับจากการใชเงินหน่ึงหนวยไดปริมาณนอยกวาเดิมแสดงวา คาเงินลดลง ดังนั้นการ
เปลี่ยนแปลงคาเงินจึงขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงระดับ
ราคาจะสงผลทําใหคาเงินเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทั้งระดับราคาและคาเงินจะมีความสัมพันธที่ผกผันกัน 
และระดับราคาที่ เปลี่ ยนแปลงไปน้ี เรามัก นิยม เ รียกกันว า  “ภาวะ เงิน เฟอ”  (Inflation)                      
(อารีย เช้ือเมืองพาน 2543: 278)

จากการศึกษาทฤษฎีราคา พบวาภาวะเงินเฟอมีอิทธิพลตอคาเงินบาท และสงผลกระทบ
โดยตรงตอผลตอบแทนในการออม สามารถนําเอามาเปนสวนหนึ่งที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการออม
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2.2.8 ทฤษฎีอัตราดอกเบ้ีย (Interest Theory) 
ในทางเศรษฐศาสตร ดอกเบี้ย (Interest) หมายถึง คาตอบแทนที่ผูมีเงินออมไดรับเพื่อเปน

คาทดแทนในการเสียสละการใชเงินหรือทุนในปจจุบัน เพื่อสะสมไวใชในอนาคต สวนดอกเบี้ย
ในทางการเงินหมายถึง จํานวนเงินที่ผูกูจะตองจายชําระใหแกผูใหกู เพื่อเปนการตอบแทนที่ผูใหกู
เสียสละเงินออมของตนเองใหแกผูกูเพื่อนําไปใชประโยชน และจากความหมายดอกเบี้ยจะพบวา 
ดอกเบี้ยเปนสิ่งที่สําคัญในการที่ผูออมยินยอมโอนเงินออมของตนไปใหแกหนวยเศรษฐกิจที่ขาดดุล 
เพื่อนําไปใชในการลงทุนหรือดําเนินกิจกรรมดานอื่นๆ นอกจากนี้หากพิจารณาถึงขอเท็จจริงใน
เรื่องของเงินแลวจะพบวา การที่หนวยเศรษฐกิจที่มีเงินออมยอมเสียสละการใชเงินออมของตนเอง
ในปจจุบัน เพื่อหวังจะสะสมเงินออมดังกลาวไปใชในอนาคต ดังนั้นการถือเงินสดไวเฉยๆ ยอมทํา
ใหมูลคาของเงินลดลง แตเมื่อผูออมโอนเงินออมของตนเองไปใหผูอื่นที่ตองการใชโดยแลกกับ
ผลตอบแทนที่จะไดรับคือ ดอกเบี้ย ซึ่งดอกเบี้ยที่จะไดรับถือวาเปนเงินที่นํามาชดเชยคาของเงินที่
ลดลงไป กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ จํานวนเงินตนพรอมดอกเบี้ยที่ไดรับคืนมา เมื่อคิดเปนมูลคาของเงิน
ที่แทจริงในปจจุบันแลวจะตองเทาเดิม นั่นคืออํานาจซื้อของเงินจะตองเทาเดิมหรือมากกวานั่นเอง 
การบริโภคเปนฟงกชั่นของอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การขึ้นอัตราดอกเบี้ยยอมเปนการ
สงเสริมการออม และกีดกันการบริโภค แตนักเศรษฐศาสตรในชวงหลังไมเชื่อในทางทฤษฎี และ
ในกรณีสังเกตและทดลองพบวา การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจะสงเสริมการออม แตอาจกีดกันการ
บริโภค แตอาจจะมีผลตรงกันขามได ถาไดเก็บออมเพื่อจะใหมีเงินกอนหน่ึงในตอนเกษียณอายุ 
หรือ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเขาจะพบวาอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวาเขาสามารถเก็บออมรายไดในปจจุบัน
ในจํานวนที่นอยกวาได และยังคงบรรลุเปาหมายของเขา เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวาการออม
ของเขาก็จะไดรับผลตอบแทนสูงกวาดวย ดังนั้นการออมจึงเติบโตอยางรวดเร็วผลลัพธคือ สามารถ
ใชจายในการบริโภคไดมากจากรายไดในปจจุบัน ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพล
ตอการบริโภคครัวเรือน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอาจทําใหการบริโภคเปลี่ยนแปลงได 
(อารีย  เช้ือเมืองพาน 2543: 292)

แนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของอัตราดอกเบี้ยตอการระดมเงินออมแมคคินนอน (Mckinon, 
อางถึงใน ดารณี  วิทยาศัย 2545: 11) พบวา อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ผลตอบแทนของเงินออม)  มีบทบาท
สําคัญในการกําหนดการออมทรัพยเชนเดียวกัน ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นถูกใชเปน
สิ่งจูงใจ เพื่อกอใหเกิดการขยายตัวของการออมทรัพยนั่นเอง ซึ่งเปนกลไกสําคัญยิ่งในการพัฒนา
เศรษฐกิจ เน่ืองจากสวนใหญแลว  การลงทุนโดยใชทุนสวนตัวเองซึ่งเคยเปนไปในอดีตมี
ความสําคัญลดลง การใชทุนจากแหลงภายนอกไดมีบทบาทขึ้น แหลงภายนอกท่ีสําคัญน้ันคือ 
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สถาบันการเงินตางๆ ที่มีสวนชวยระดมเงินออม และทั้งยังชวยใหเงินออมถึงนําไปใชในการลงทุน
ไดมากยิ่งขึ้น มาตรการสําคัญของสถาบันการเงินที่จูงใจใหเกิดการขยายตัวในการออมทรัพยทําได 
โดยการปรับปรุงอัตราผลตอบแทนของเงินฝากประเภทตางๆ ใหสูงขึ้น โดยรูปแบบความสําคัญ
ระหวางการออม รายได และผลตอบแทน สามารถแสดงไดเปนสมการ ดังนี้

S = S(Y,r)

โดยกําหนดให S = การออม
Y = รายได
r = ผลตอบแทนจากการออมทรัพย

ไดแก อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทตาง ๆ
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของอัตราดอกเบี้ยตอการระดมเงินออมจะพบวา 

อัตราดอกเบี้ยเปนสิ่งแรงจูงใจใหเกิดการออม อัตราดอกเบี้ยชวยสงเสริมการออมไดแตก็ขึ้นอยูกับ
ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยวาสูงหรือต่ํา หากอัตราดอกเบี้ยสูงจะสามารถเรียกเงินออมไดมาก แตหาก
อัตราดอกเบี้ยต่ําการเลือกออมก็จะลดนอยลง โดยสามารถนําเอาอัตราดอกเบี้ยมาเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการออม

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออมทั้งหมดนี้ พอสรุปไดความวา การบริโภคและการ
ออมเปนของคูกัน ดังนั้น การออมจึงมีความเกี่ยวของกับทฤษฎีการบริโภคอยางใกลชิด โดยปริมาณ
การใชจายเพื่อการบริโภคในงวดเวลาหนึ่งจะขึ้นอยูกับการคาดคะเนของรายไดตลอดชวงอายุขัยทั้ง
ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต

2.3   แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ
2.3.1 ความหมายของแรงจูงใจ
แรงจูงใจ (Motivation) เปนแรงผลักหรือกระตุนใหบุคคลกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อ

ตอบสนองความตองการ ซึ่งมีผูรูไดใหความหมายของแรงจูงใจ ไวดังนี้
สมพร สุทัศนีย (2542: 29) ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา หมายถึงการจูงใจเปนการ

กระตุนใหบุคคลมีความกระตือรือรน หรือมีแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมตางๆ พฤติกรรมทาง
สังคม และพฤติกรรมการทางาน โดยเฉพาะในองคกร ผูนํามีหนาท่ีโดยตรงในการจูงใจใหผูรวมงาน
เพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ ทั้งนี้เพราะมนุษยจะทางานเต็มความสามารถหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความ
เต็มใจ กระตือรือรนในการทางาน การจูงใจเปนเรื่องของการสนองความตองการที่ทาใหบุคคลเกิด
แรงจูงใจ
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ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2542: 150) ไดไความหมายของแรงจูงใจวา หมายถึง วิธีการ
ชักนําพฤติกรรมของบุคคลใหปฏิบัติตามวัตถุประสงคความตองการของมนุษยสิ่งจูงใจจะเกิดขึ้นได
จากภายในและภายนอกตัวบุคคล จะเห็นไดวาแรงจูงใจเปนกระตุนหรือการสรางสิ่งเราเพื่อชวยให
เกิดการกระทาตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งเปนภาวะกระตุน ใหปฏิบัติไดทางานดวยความขยัน  
มีความกระตือรือรนที่จะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจและสติปญญาในการปฏิบัติงาน โดยมีความ
สํานึกในหนาที่ ความรับผิดชอบควบคูไปดวย เปนความเต็มใจที่จะใชพลังงานภายในของคน
ปฏิบัติงานจนประสบผลสําเร็จตามเปาหมายโดยมุงหวังที่จะไดรับรางวัลเปนสิ่งตอบแทนแรงจูงใจ 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544: 138) ไดใหความหมายของแรงจูงใจวาหมายถึง สภาวะ
ของบุคคลที่ถูกกระตุนใหแสดงพฤติกรรมไปยังจุดหมายปลายทาง ความตองการแรงจูงใจในการ
ทํางานจึงเปนความพยายามของบุคคลในการทางานใหกาวหนา แรงจูงใจจะทาใหบุคคลเลือก
พฤติกรรมที่ตอบสนองตอสิ่งเราตาง ๆ ที่เหมาะสมที่สุดในแตละสถานการณที่แตกตางกันออกไป
พฤติกรรมที่เลือกแสดงนี้เปนผลจากสภาพในตัวบุคคลและสภาพแวดลอม

ดังน้ัน (Motivation) หมายถึง การนําปจจัยตางๆ ซึ่งเปนแรงจูงใจมาผลักดันใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมอยางมีทิศทาง (จิราภรณ ตั้งกิตติภากรณ 2532: 100) ซึ่งสอดคลองกับ ดารณี พาลุสุข 
(2530: 157) ที่ระบุไววาแรงจูงใจคือการนําเอาปจจัยตางๆ มาเปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมาอยางมีทิศทาง เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายหรือเปาหมายท่ีตองการ เบเรลสัน และสไตเนอร 
(Berelson and Steiner) ไดใหความหมายแรงจูงใจ คือสถานการณภายในซึ่งกระตุนและกอใหเกิด
ความกระตือรือรนหรือการเคลื่อนไหว อันนําไปสูพฤติกรรมที่จะบรรลุเปาหมาย (ศุภลักษณ กีฬา, 
2539: 13) พวงเพชร วัชรอยู (2537: 1) ไดระบุวาแรงจูงใจ หมายถึง สิ่งใดๆ ที่ทําใหเกิดพฤติกรรม
หรือการกระทําขึ้น (Whatever Causes Activity) สมพงษ เกษมสิน (2526: 302) กลาววาแรงจูงใจ
หมายถึง ความพยายามที่จะชักจูงใหผูอื่นแสดงออกหรือปฏิบัติตามตอสิ่งจูงใจ สิ่งจูงใจอาจมีไดทั้ง
จากภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้นเอง แตมูลเหตุจูงใจอันสําคัญของทุกคนคือความตองการ

ดังน้ัน พอสรุปไดวา แรงจูงใจหมายถึง สิ่งเราทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลที่เปนตัว   
ชักนําหรือกระตุน ทําใหเกิดพฤติกรรมสนองตอบความตองการหรือความคาดหวังของบุคคล

2.3.2 มูลเหตุจูงใจของการเกิดพฤติกรรมการออม (รุงนภา ศรีธัญญะโชติ 2550: 14-15)
1. การออมโดยสมัครใจเปนการออมที่ เกิดขึ้นจากการคํานวณเปรียบเทียบ

ประโยชนปจจุบัน ประโยชนอนาคตโดยหากเห็นวาประโยชนในอนาคตมากกวาก็ทําการออม และ
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การจับจายใชสอยรายไดมักจะขึ้นกับสภาพแวดลอมที่จูงใจ ขึ้นอยูกับอารมณ หรือความเคยชินของ
ตน ซึ่งโดยท่ัวไปคนเรามักตีคาประโยชนอนาคตตํ่ากวาที่ควรเปนเสมอ

2. การออมโดยการบังคับ หมายถึงการที่เอกชหรือประชาชนสวนรวมถูกเหตุการณ
ภายนอกบังคับใหตองงดจับจายใชสอยรายไดทั้งหมด หรือแตเพียงสวนหนึ่งของตน โดยที่มาของ
การออมถูกบังคับนี้ตัวอยาง เชน

2.1 การออมซึ่งถูกบังคับโดยนิติบุคคล (หางหุนสวนหรือบริษัท) ซึ่งธุรกิจมักจะ
หักสวนของกําไรและสวนของเงินปนผลเพื่อเปนเงินทุนสะสมในการขยายกิจการ

2.2 การออมซึ่งถูกบังคับโดยรัฐบาล เชน กงทุนประกันสังคม มาตรการตนภาษี 
เพื่อเปนการสะสมทุนนําไปใชในกิจการอันเปนสวนรวมของประชาชน

2.3 การออมซ่ึงถูกบังคับโดยคาของเงินลดลง เชน เพ่ือเกิดกรณีเงินเฟอ ซึ่งคาของ
เงินจะลดลงราคาสินคาปรับสูงข้ึน และกระทบโดยตรงตอผูมีรายไดประจํา ซ่ึงก็จะเปนผลทําใหมีการ
บริโภคลดลง

3. การออมของสังคม หมายถึง การออมทรัพยโดยสวนรวมในสังคมๆ หน่ึงซึ่งมี
องคประกอบที่เกี่ยวของ 4 ประการ ไดแก

3.1 ปริมาณรายไดประชาชาติ หรือกลาวนัยหน่ึงก็คือ รายไดของภาคเอกชน 
โดยสวนรวมซึ่ง หากรายไดประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น ยอมสะทอนถึงระบบ เศรษฐกิจ เพราะเมื่อ
ประชาชนมีอัตรารายไดซึ่งทําใหมีการออมทรัพยมากขึ้น

3.2 ระดับรายไดของประชากรกับการออมสามารถตั้งขอสังเกต พบวากลุมผูมี
รายไดนอย ซึ่งโดยมากจะมีรายไดพอเลี้ยงปากเลี้ยงทองไปวันหนึ่งๆ แทบจะไมมีอะไรที่จะเก็บออม 
เพราะรายไดที่ไดมา จะหมดไปกับการจับจายใชสอย นิสัยการเก็บออมทรัพยก็มากจะมีนอย เพราะ
ชีวิตของผูมีรายไดนอยมีปจจัยแวดลอมตางๆ ที่ทําใหคิดถึงปจจุบันมากกวาอนาคต กลุมคนชนชั้น
กลาง ซึ่งการกินอยูปจจุบันสุขสบายแลวก็คิดถึงอนาคตมาก โอกาสที่จะมีการเก็บออมก็มีมาก 
นอกจากน้ันยังมีความกระตือรือรนที่จะสรางชีวิตใหกาวหนาและอยูในฐานะที่มั่นคงตลอดไป  
กลุมรายไดสูง สวนที่เหลือจากการจายก็เก็บออมไวทั้งหมด

3.3 ความรูสึกของประชาชน โดยท่ัวไปเม่ือประชาชนคิดวาเงินมีคาขึ้นก็จะมีการ 
ออมมากข้ึน และในทางตรงขามเมื่อใดก็ตามที่เงินมีคานอยลง คนจะออมนอยลงเพราะหากเก็บไวก็จะมี
แตเส่ือมคา โดยถาจะออมก็จะออมในรูปที่ซึ่งเปนสินทรัพยที่ราคาจะเพ่ิมสงูข้ึน หรือใหผลตอบแทนท่ี
ดีกวาการถือเงินสด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18

3.4 อัตราดอกเบี้ยนักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิค เชื่อวาอัตราดอกเบี้ยเปนสิ่ง
สําคัญที่กําหนดปริมาณสวนออม คือ ถาอัตราดอกเบี้ยสูง คนจะออมทรัพยมาก เมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ํา
คนจะออมนอยลง อยางไรก็ดีนักเศรษฐศาสตรสํานักเคนส เห็นวา อัตราดอกเบี้ยมีอิทธิพลนอยมาก
ตอการออมและไดอธิบายอีกวานอยคนที่จะเปลี่ยนสภาพการใชจาย หรือการออมทรัพยดวยเหตุผล 
ที่อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนไปรอยละ 4.00-5.00

จากแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ที่กลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา มูลเหตุจูงใจสามารถแยกออก
ได 2 ประเด็น คือ ปจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งไดแก ความตองการทางดานรางกาย ซึ่งจําเปนที่จะตอง
สนองทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก อีกประการหนึ่งคือปจจัยทางสังคม ซึ่งไดแกความตองการความ
ปลอดภัย ความตองการดานสังคม ความตองการไดรับการยกยองในสังคมและความตองการที่จะ
ไดรับความสําเร็จตามความนึกคิด การตัดสินใจของบุคคลที่แสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมาน้ันมี
แรงจูงใจเปนสิ่งกระตุน ซึ่งแรงจูงใจเปนสภาวะทางจิตใจที่กระตุนใหบุคคลกระทําการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของตนหรือทดแทนสิ่งที่ขาด แรงจูงใจภายนอกซึ่งเปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้น 
โดยอิทธิพลของส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบๆ ตัวหรือส่ิงเราภายนอก

2.4   รูปแบบการออมเงิน
รูปแบบการออมสามารถจําแนกไดหลายประเภท โดยแตละประเภทน้ันจะมีขอกําหนด

หรือเงื่อนไขที่แตกตางกันไป การเลือกออมจึงจําเปนตองศึกษาถึงรูปแบบการออมเพื่อใช
ประกอบการตัดสินใจ ดังนี้

ธนาคารแหงประเทศไทย (2542) ไดจําแนกประเภทของรูปแบบการออมเปน 3 ประเภท คือ
1. การออมในตลาดเงิน ไดแก การออมกับธนาคาร การออมกับสถาบันที่มิใชธนาคาร เชน 

บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร สหกรณออมทรัพยและบริษัท
ประกันชีวิต

2. การออมในตลาดตราสารหน้ี ไดแก พันธบัตรภาครัฐ หุนกูเอกชน
3. การออมในตลาดหุน ไดแก การลงหุนในหลักทรัพยอนัประกอบไปดวยหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ์ 

หนวยลงทุนหรือตราสารแสดงสิทธิในทรัพยสินของโครงการจัดการลงทุนบริษัทหลักทรัพยจัดการ
ลงทุนของกองทุน หุนกู ทั้งหมดที่กลาวมามีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากการลงทุนในตลาดเงิน 
และตลาดตราสารหน้ีที่ใหผลตอบแทนในรูปตัวเงินคงที่ ซึ่งความแตกตางมีดังนี้

ประการแรก ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดทุน มี 2 ชองทาง คือ ชองทางแรกไดรับ
ในรูปแบบเงินปนผลของหุนที่บริษัทนําออกจําหนาย อัตราเงินปนผลที่ผูถือหุนจะไดรับน้ีมิได
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กําหนดไวตายตัวลวงหนา แตขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน และผลกําไรของผูประกอบการ และ
ผลตอบแทนแกผูลงทุน อีกชองทางกําไร หรือขาดทุนจากสวนตางระหวางราคาหลักทรัพยที่ซื้อและ
ราคาหลักทรัพยทีข่าย (Capital Gain) 

ประการที่สอง สภาพคลองของหลักทรัพยในตลาดทุนตํ่ากวาตลาดเงินและตลาดตราสาร
หนี้และมีความไมแนนอนหรือความเสี่ยงเกิดขึ้นไดบอยครั้ง ขึ้นอยูกับระดับของอุปสงคของตลาด
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไดงายตอปจจัยภายในและภายนอก
                             

รูปแบบการออมในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน             

กิตติพล  คําสุข และอภิสิทธิ์ ตระการไพโรจน (2552: 1-10) กลาววา ในปจจุบันปญหาตางๆ 
เริ่มรุมเราเขามาที่ประเทศไทย หนึ่งในปญหาสําคัญที่จะสงผลกระทบโดยตรงตอตัวเรานั้นคงหนีไม
พน ปญหาเรื่องเงินเฟอ เงินเฟอเกิดไดหลายสาเหตุ แตสาเหตุหลักในนั้นนาจะมาจากราคาน้ํามันที่
สูงขึ้น ซึ่งสงผลกระทบใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปดวย เมื่ออัตราเงินเฟอสูง การเก็บเงินไวกับ
ตัวเองนั้น เทากับวาคาเงินลดลงไปเรื่อยๆ หลายคนจึงพยายามหาทางปองกันการเสื่อมคาของเงิน 
โดยนําเงินไปออมหรือไปลงทุน ซึ่งเปนหนทางที่นาในใจในเวลานี้ โดยรูปแบบการออมและการ
ลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ําและไมซับซอนและเปนทางเลือกที่เหมาะสมตอการออมและการลงทุนใน
ปจจุบัน ดังน้ี

1.  บัญชีออมทรัพย
ลักษณะโดยทั่วไป เปนการออมเงินที่คนทั่วไปรูจักกันดี มีสภาพคลอง สามารถเบิกถอนได

สะดวก หากมีบัตร (ATM) จะสามารถเบิกถอนไดตลอดเวลา ตามตู ATM ทั่วไป นอกจากนี้ยังมี 
บัตรเดบิต ซึ่งสามารถใชรูดซื้อสินคา ตามหางสรรพสินคา และตามรานคาที่รับบัตรเดบิต

ผลตอบแทน ในวงเงินที่ไมเกิน 3 ลานบาท ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทยให
อัตราดอกเบี้ยอยูระหวาง 0.25-3.0% ขึ้นอยูกับแตละธนาคาร แตโดยเฉลี่ยแลวสวนใหญจะอยูที่ 
0.75% ตอป

2.  บัญชีเงินฝากประจํา
ลักษณะโดยทั่วไปเปนบัญชีที่มีสภาพคลองต่ํากวาเงินฝากออมทรัพย คนสวนใหญจะนําเงิน

ที่คาดวาจะไมไดใชในอนาคตอันใกลมาฝากในบัญชีประเภทนี้ เพราะใหผลตอบแทนสูงกวาบัญชี   
ออมทรัพย ระยะเวลาในการฝากมีหลายระยะเวลา ต้ังแต 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน และ 24 เดือน ซึ่งถา
ระยะเวลานั้นยาวเทาไร อัตราดอกเบี้ยที่ไดก็จะสูงขึ้นตามไปดวย
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ผลตอบแทนมีความแตกตางกันเล็กนอยระหวางแตละธนาคาร (ตัวอยางอัตราดอกเบี้ยของ
แตละธนาคารในประเทศไทย)

ความเสี่ยงของเงินลงทุน เหมือนกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารจะรับประกันเงินฝาก
ที่ไมเกิน 1 ลานบาท ตอ 1 คน ตอ 1 ธนาคาร

ขอดี ใหผลตอบแทนที่สูงกวาบัญชีเงินฝากออมทรัพย สําหรับผูที่มีบัญชีเงินฝากประจํา
สามารถนําไปค้ําประกันไดอีกดวย

ขอเสีย มีสภาพคลองต่ํามาก ตองฝากเงินไวตามที่ธนาคารกําหนด ถึงจะไดอัตราดอกเบี้ย
น้ันๆ หากมีการเบิก-ถอน ออกมากกอนครบท่ีจะกําหนด จะไดอัตราดอกเบ้ียเทากับบัญชีออมทรัพย

3.  บัญชีเงินฝากระยะยาว
ลักษณะโดยทั่วไป บัญชีประเภทนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อธนาคารตองการระดมเงินฝาก โดยจะให

ผลตอบแทนท่ีคอนขางสูง มีหลายระยะเวลาฝาก ไมวาจะเปน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน หรือ 24 เดือน 
ซึ่งขึ้นอยูกับวาธนาคารตองการระดมเงินฝากมากเทาไร

ผลตอบแทน ไมแนนอน ขึ้นอยูกับความตองการของธนาคาร
ความเสี่ยงของเงินลงทุน  เหมือนกับบัญชี เงินฝากออมทรัพย  และเงินฝากประจํา         

เพราะธนาคารจะรับประกันเงินฝากเพียงไมเกิน 1 ลานบาท ตอ 1 คน ตอ 1 ธนาคาร
ขอดี ใหผลตอบแทนคอนขางสูง ยิ่งถาธนาคารตองการระดมเงินมาก ผลตอบแทนที่ไดสูง

กวาเงินฝากประจํา ควรเลือกใหเหมาะกับสภาพคลองทางการเงิน และความตองการผลตอบแทน
ขอเสีย มีสภาพคลองตํ่า ตองฝากเงินใหครบกับจํานวนระยะเวลาที่กําหนดในตอนแรก    

อีกทั้งธนาคารจะมี Package ออกมาใหมเรื่อย ๆ หาก Package ที่ออกมาทีหลัง หลังจากที่เราลงทุน
ไปแลวใหผลตอบแทนสูงกวา ก็จะทําใหเราเสียโอกาสนั้นๆ ไปได

4.  พันธบัตรรัฐบาล
ลักษณะโดยทั่วไป เปนตราสารที่ออกโดยภาครัฐ มีจุดประสงคที่แตกตางกันไป เชน      

การชวยเหลือประชาชนเร่ืองการออม เพื่อนํามาชวยการขาดดุลงบประมาณ
ผลตอบแทน ขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยตามทองตลาด และวัตถุประสงคของการออก

พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจะประกาศทุกครั้งกอนการออกพันธบัตรรัฐบาลในแตละครั้ง
ความเสี่ยงของเงินลงทุน แทบจะไมมีความเสี่ยงเลย เพราะรัฐบาลเปนผูออก มั่งคงกวาการ

ออมเงินของธนาคาร เพราะวา รัฐบาลไมมีวันลมละลายเหมือนธนาคาร จึงมั่นใจไดเงินทุกบาททุก
สตางคจะไดคืนครบอยางแนนอน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21

ขอดี มีความมั่นคงสูง และไดผลตอบแทนที่แนนอน จะไดผลตอบแทนแบบเต็มจํานวน  
ไมมีการหักคาบริหารจัดการกองทุนในกรณีที่ซื้อผานกองทุน

ขอเสีย ถึงจะมีความมั่นคงสูง แตก็ไมสามารถชนะอัตราเงินเฟอในปจจุบันได แตก็แตกตาง
ไมมากนัก และหาชวงจังหวะที่ซื้อเปนชวยที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เมื่อมีการออก
พันธบัตรมาใหม ก็อาจทําใหเสียโอกาสที่จะไดรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวาได

5.  กองทุนรวมตลาดเงิน
ลักษณะโดยทั่วไป มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา Money Market Fund (MMF) ซึ่งตอนนี้กองทุน

รวมตลาดเงินน้ัน กําลังเปนที่นิยม เพราะวากองทุนประเภทน้ีมีสภาพคลองสูง ไดเงินเร็ว คือ      
สวนใหญจะไดเงินหลังจากการขายหนวยลงทุนเพียง 1 วัน คนสวนใหญจึงหันมาลงทุนในกองทุน
ประเภทนี้กันมากขึ้น เพราะมีสภาพคลองสูงเหมือนบัญชีออมทรัพย แตไดผลตอบแทนเทียบเทา
บัญชีเงินฝากประจํา

ผลตอบแทน ขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดเปนสําคัญ โดยหากเทียบกับผลการ
ดําเนินงาน 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ป ยอนหลังโดยเฉลี่ย พบวาอัตราผลตอบแทน 2.76% 2.70% และ 
2.70% ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา (หลังหักภาษี) ประมาณ 0.21-0.74% 

ความเสี่ยงของเงินลงทุน มีความมั่นคงสูง เพราะสวนใหญจะเปนการลงทุนในตราสารหนี้
ของรัฐบาล เชน พันธบัตรระยะสั้น และตราสารหนี้เอกชนที่มีความมั่นคงในระดับสูงเทานั้น ซึ่งใน
ปกตินั้นกองทุนประเภทนี้จะมีระยะเวลาในการชําระตราสารหนี้ไมเกิน 1 ป แตในปจจุบันหลาย ๆ 
กองทุน ก็มีระยะเวลาการชําระหนี้ของตราสารอยูที่ 3-6 เดือน ซึ่งทําใหการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ย
ในทองตลาดไมกระทบตอผลการดําเนินงานมากนัก เพราะตราสารที่ใหผลตอบแทนต่ํากําลังจะ
หมดไป ทําใหเราเอาเงินไปลงทุนในการซ้ือตราสารท่ีใหผลตอบแทนสูงไดรวดเร็ว

ขอดี ผลตอบแทนใกลเคียงกับเงินฝากประจํา แตมีสภาพคลองสูงคลายกับเงินฝาก         
ออมทรัพย และผลตอบแทนท่ีไดไมตองเสียภาษีอีกดวย

ขอเสีย ใหผลตอบแทนสูง แตก็ยังต่ํากวาเงินเฟอ
6.  กองทุนรวมตราสารหน้ี
ลักษณะโดยทั่วไป เปนกองทุนที่จะลงทุนในกลุมของตราสารหนี้ หรือที่รูจักกันดีวาหุนกู 

ไมวาจะออกโดยภาครัฐ ภาคเอกชน โดยทั้งนี้การลงทุนจะขึ้นอยูกับนโยบายของกองทุนวาจะเนน
ไปที่ดานใด ถาเนนไปทางผลตอบแทน ก็จะลงทุนในภาคเอกชนเปนหลัก แตถาเนนไปที่ความ
ปลอดภัยก็จะเนนไปที่กลุมของพันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมตราสารหนี้นั้น จะแตกตางจากกองทุน
รวมตลาดเงินตรงท่ีระยะเวลา คือกองทุนรวมตราสารหนี้ อายุของตราสารนั้นจะยาวกวา แนนอนวา
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ก็ตองใหผลตอบแทนที่มากกวาดวย แตก็มีอัตราความเสี่ยงที่จะขาดทุน มากกวากองทุนรวมตลาด
เงินเชนกัน

ผลตอบแทน โดยกองทุนรวมประเภทนี้จะเหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงไดนอย
ทั้งน้ีก็เพราะธรรมชาติของตราสารหน้ีที่กองทุนรวมลงทุนนั้นมักใหผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย
ที่มีความสม่ําเสมอ แตผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่กองทุนรวมไดรับจากการลงทุนในตราสารหนี้เหลานี้
ยังผันผวนไมมาก

ความเสี่ยงของเงินลงทุน ขึ้นอยูกับวากองทุนที่ลงทุนไปน้ัน จะไปลงทุนในกลุมไหน       
ถาเปนกลุมของพันธบัตรรัฐบาล มีอัตราเสี่ยงนอย แตถาเปนภาคเอกชนก็จะมีอัตราเสี่ยงมาก

ขอดี ใหผลตอบแทนที่สูงกวากองทุนประเภทอื่น ๆ ในอดีตนั้นพบวา กองทุนประเภทนี้มี
ผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับอัตราเงินเฟอ

ขอเสีย ถาเปนในชวงที่อัตราดอกเบี้ย มีแนวโนมที่จะขึ้นเรื่อย ๆ จนสูงกวาที่ระบุไวในหุนกู 
จะทําใหราคาหุนกูที่ซื้อขายปรับตัวลดลง หากขายจะทําใหขาดทุนทันที จึงตองถือไปจนครบ
ระยะเวลาของหุนกู ซึ่งทําใหเสียโอกาสในการนําเงินไปลงทุนในรูปแบบอื่นได

7.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ลักษณะโดยทั่วไป กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เปนกองทุนที่ไดรับความสนใจจาก        

นักลงทุนในขณะน้ี  โดยกองทุนประเภทดังกลาวเปนกองทุนที่ระดมทุนไปซื้อหรือเช า
อสังหาริมทรัพยแลวนํามาบริหาร โดยไดผลตอบแทนที่สม่ําเสมอจากคาเชาและเงินปนผล กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

7.1  กองทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Free Hold) คือกองทุนประเภทน้ีจะซื้อ
สังหาริมทรัพยนั้น ๆ มา ซึ่งกองทุนประเภทนี้จะไมมีวันหมดอายุ หากไมมีการขายอสังหาริมทรัพย
น้ันออกไป

7.2  กองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย (Lease hold) ซึ่งแตกตางจาก Free 

hold ตรงที่ lease hold จะเปนแคการซื้อสิทธิในการเชา ซึ่งไมไดเปนเจาของเอง เมื่อครบกําหนด ก็
ตองคืนสิทธินั้นไป โดย lease hold นั้น จะซื้อสิทธิในการเชาโดยกําหนดจํานวนระยะเวลาและก็จะ
นําอสังหาริมทรัพยที่เชาไดนั้น ไปปลอยใหรายอื่นเชาตออีกที โดยผลตอบแทนที่ไดจะมาจากการ
ปนผลปตอป กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนั้น ยังมีความแตกตางกันในประเภทของสินทรัพยอีก
ดวย ไมวาจะเปน ที่ดิน โรงงาน หรือที่อยูอาศัย ซึ่งแตละประเภทก็จะมีคาเชาที่แตกตางกันไป โดย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ดีนั้น จะมีนโยบายขยายกองทุนไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะทําใหผลตอบแทนที่
ไดนั้นดีขึ้นดวย
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ผลตอบแทน ขึ้นอยูกับวา กองทุนที่ลงทุนนั้นไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยแบบไหนและมี
ทําเลการบริหารงานดีแคไหน ในปจจุบันนั้นกองทุนประเภทนี้ จะใหผลตอบแทนเฉพาะคาเชาอยูที่ 
5-8% ถาเปนที่ดิน ก็อาจจะเพิ่มตามอัตราเงินเฟอ ยิ่งถาเปนในกรณีของ free hold จะใหผลตอบแทน
ที่มากกวา lease hold โดยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยยอนหลังของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 3 เดือน 
6 เดือน และ 1 ป อยูที่ระดับ 2.72% 4.96% และ 12.52% ตามลําดับ

ความเสี่ยงของเงินลงทุนใน free hold มีความเสี่ยงต่ํา เพราะถึงอยางไรก็ยังมีทรัพยสินที่เปน
อสังหาริมทรัพยรองรับอยู ในสวนของ lease hold จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นมาก เพราะวา จะมีเวลา
กําหนดในการนําอสังหาริมทรัพยไปใชประโยชน

ขอดี ใหผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟอคอนขางแน ในกรณีของ free hold นอกจากราคาที่ดิน
จะเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟอแลว ยังไดผลตอบแทนจากการใหเชาอีกดวย สวนของ lease hold น้ัน 
แมวาจะไมไดประโยชนจากการที่ราคาที่ดนิเพิ่ม แตก็จะไดประโยชนจากการนํามาใหเชาตอสําหรับ
กองทุนประเภทนี้ เปนกองทุนที่ซื้อมาแลวเก็บไดในระยะยาว ไมตองดูแลมาก

ขอเสีย ควรศึกษาใหดี และแยกใหออกวา กองทุนประเภทนั้น ๆ เปน free hold หรือ lease 

hold เพราะ 2 อยางนี้แตกตางกันมาก และหลาย ๆ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนั้นเปนกองทุนปด
คือตองทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเทานั้น ทําใหการซื้อขายไมสะดวกเทาทีค่วร

8.  ทองคํา
ลักษณะโดยทั่วไป จะมีลักษณะการลงทุน 2 แบบคือ ซื้อทองคํามาลงทุนไวเอง เหมาะ

สําหรับคนที่มีเงินทุนหนา และสามารถลงทุนในกองทุนทองคําได สําหรับผูที่มีเงินทุนไมมากนัก 
โดยการลงทุนทั้ง 2 แบบ นี้ สิ่งที่ตองพึงระลึกถึงเสมอคือ

8.1  ราคาทองคําในตลาดโลก โดยจะดูจากอัตราเงินเฟอ การออนตัวของคาเงิน US 

Dollars สงคราม การเก็งกําไร เมื่อมีเหตุการณเหลานี้เกิดขึ้น ราคาทองคําในตลาดโลกมักจะราคา
สูงขึ้น

8.2  คาเงินบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ สกุลเงิน US เชน ถาเงินบาทแข็ง แมราคาทองคําใน
ตลาดโลกเพ่ิมขึ้น แตราคาทองท่ีประเทศไทย อาจจะไมเพิ่มขึ้นเลยก็เปนได

ผลตอบแทน ไมแนนอนขึ้นอยูกับชวง บางชวงอาจขึ้นอยางรวดเร็ว แตบางชวงอาจจะขึ้น   
ทีละนอย ๆ หรือบางชวงอาจจะขาดทุน แตในระยะยาวนั้น นาจะใหผลตอบแทนการลงทุนที่ชนะ
อัตราเงินเฟอได แตถาเปนการลงทุนในกองทุนทองคํานั้น จากอดีตพบวา กองทุนทองคําใหอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ป อยูที่ระดับ 3.43% -9.30% และ 17.87%  
ตามลําดับ ทั้งน้ีแมวาในระยะสั้นอัตราผลตอบแทนยอนหลังจะติดลบเนื่องจากราคาทองคําปรับ
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ลดลงมา แตคาดการณไดวาในระยะยาวการลงทุนในกองทุนรวมประเภทนี้นาจะใหผลตอบแทนใน
ระดับสูงขึ้นตามราคาทองคําที่คาดวาจะปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาว เมื่อพิจารณาปจจัยพื้นฐาน โดย
อุปสงคในทองคํายังคงมีมากกวาอุปทานของทองคําที่มีอยูในตลาดโลก

ความเสี่ยงของเงินลงทุน ขึ้นอยูกับชวงการลงทุน หากทยอยซื้อสะสมไปเร่ือยๆก็จะ
สามารถลดอัตราเสี่ยงลงได

ขอดี ในระยะยาวอาจใหผลตอบแทนสูงกวาเงินเฟอได หากลงทุนในจังหวะและระยะเวลา
ที่เหมาะสม

ขอเสีย กะจังหวะการลงทุนคอนขางยาก และตองดูทั้งราคาทองคํา และคาเงินบาทควบคู
กันไปดวย ถาเปนการลงทุนในทองคําแทงนั้น ในการเก็บรักษา อาจจะมีความเสี่ยงจากการถูกขโมย
หรือถูกโจรกรรม จึงตองมีคาการดูแลรักษาเพ่ิมข้ึน

จากเนื้อความดังกลาว สรุปไดวา ในภาวะเศรษฐกิจปจจุบันคอนขางผันผวนมาก จึงควร
ศึกษาถึงรูปแบบการออมที่เหมาะสม ซึ่งมีหลายประเภท ซึ่งแตละประเภทตางก็มีผลตอบแทน 
เงื่อนไข และความเสี่ยง ที่แตกตางกันไป ดังน้ันจึงควรศึกษาขอมูลกอนการออมและการลงทุน    
ทุกครั้ง

2.5  ทฤษฎีการตัดสินใจ
การตัดสินใจนั้นเปนกระบวนการเลือกระหวางการเลือกตางๆ ซึ่งเปนคําจํากัดความที่สั้น 

งาย และดูเหมือนวาจะเขาใจทั่วๆ ไป แตจริงๆ แลว ภายในกระบวนการทางเลือกตางๆ นั้น มีสิ่งที่
เขามาเก่ียวของบางประการ นอกจากนั้นการตัดสินใจยังเปนกระบวนการซึ่งบุคคล กลุม หรือองคกร
ไดระบุตัวเลือกหรือตัดสินใจที่จะกระทํา รวบรวม ประเมินขอมูลขาวสารน้ัน จะเกี่ยวของกับ
สถานการณปจจุบัน (Carroll and Jornson, อางถึงใน ปวิกร จุณณานนท 2541: 59) 

วีรพล  สุวรรณนันต (อางถึงใน ปวิกร จุณณานนท 2541: 61) ไดแบงประเภทของการตัดสินใจ 
3 แบบ ดังนี้คือ

1.  การตัดสินใจภายใตภาวะแนนอน (certainty) หมายถึง การตัดสินใจโดยทราบขอมูล
อยางแนนอนวา เมื่อเลือกทางเลือกแลวจะเกิดผลอยางไรข้ึนบาง ซึ่งในชีวิตจริงแลวจะพบการ
ตัดสินใจเชนนี้นอยมาก เทคนิคที่ใชในการตัดสินใจแบบนี้มักใชวิธีการทางสถิติ แบบจําลองทาง
คณิตศาสตรหรือผลจากการศึกษาวิจัย
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2.  การตัดสินใจภายใตภาวะไมแนนอน (uncertainty) หมายถึง การตัดสินใจโดยไมมีขอมูล
ที่จะทราบวาผลลัพธที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไรบาง จึงตองใชเกณฑเลือก หรือทางเลือกที่คาดวาจะเกิด
ผลเสียนอยที่สุด

3.  การตัดสินใจภายใตภาวะความเสี่ยง (risk) หมายถึง การตัดสินใจที่พอจะมีขอมูลอยูบาง 
แตไมสมบูรณ 100% ซึ่งตองใชทฤษฎีความนาจะเปน (probability) เขามาชวยตัดสินใจ โดยคํานวณ
วามีโอกาสจะเกิดผลที่ตองการเทาไร แลวจึงทําการตัดสินใจ

จากเนื้อความดังกลาว สรุปไดวา รูปแบบการออมแตละประเภทตางก็มีคุณลักษณะเฉพาะ
แตกตางกัน รวมถึงมีผลตอบแทนและความเสี่ยงที่แตกตางกัน จึงจําเปนตองใชแนวคิดการตัดสินใจ
เขามาชวยในการพิจารณาเลือกรูปแบบการออม

2.6   งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (2552) ศึกษาเรื่อง “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางประชากรตอวิถีชีวิตของประชากรกับทิศทางการออมในอนาคต” โดยเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางสมาชิก กบข. ทั้ง 12 ประเภท ใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางสมาชิกจํานวน 2,961 ราย ที่มี
สมมติฐานกลุมประชากรตางรุน 3 กลุม กลุมที่มีภาวะแวดลอมดานโครงสรางประชากร เศรษฐกิจ
และสังคมตางกัน วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต 
พฤติกรรมและทัศนคติดานการใชจาย การเก็บออม การวางแผนการเกษียณอายุ และความคาดหวัง
ที่จะไดรับการเกื้อหนุนเมื่อเกษียณอายุ จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเพศหญิงสวนใหญมีการ
วางแผนเร่ืองการจัดสรรเงินออมเพื่อการเกษียณมากกวากลุมตัวอยางเพศชาย นอกจากน้ีกลุม
ตัวอยางที่มีอายุมากจะวางแผนเรื่องการจัดสรรเงินออมเพื่อการเกษียณมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ
นอย เน่ืองจากเห็นวาเปนเร่ืองไกลตัวและเห็นวาตนเองมีรายไดนอย ตองจัดสรรเงินไปใชเรื่องอื่นๆ 
ที่สําคัญกวา สําหรับเปาหมายหลักของผูที่มีเงินออมคือ การออมเพื่อการศึกษาของบุตร รองลงมาคือ 
การออมเพื่อเกษียณอายุ นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางคิดจะพึ่งพาตนเองมากกวาจะหวังพึ่งพา
ความชวยเหลือจากภาครัฐหรือลูกหลาน รวมทั้งผูตอบหญิงมักเลือกวิธี การลงทุนที่คิดวานาจะเส่ียง
นอยกวา เชน การฝากประจํา การซือ้ทองรูปพรรณ การทําประกันชีวิต และที่สําคัญกลุมตัวอยางสวน
ใหญขาดความรูความเขาใจดานการลงทุน ไมวาจะเปนการเลือกเครื่องมือในการลงทุน ระยะเวลาที่
เหมาะสม ระดับความเส่ียง เปนตน

ศุภวรรณ มณีพันธุวงศ (2552) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจออมของพนักงาน
ธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ
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ตัดสินใจออมของพนักงานธนาคาร และเพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมี
การตัดสินใจออมแตกตางกัน พบวา สมมติฐานปจจัยดานผลตอบแทน ดานความมั่นคง ดาน
แรงจูงใจในการออม ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานรายได และดานลักษณะของการออมมี
ความสัมพันธในเชิงบวกตอการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม พบวาปจจัยดานผลตอบแทน ดานความม่ันคง ดานแรงจูงใจในการออม ดานเศรษฐกิจ
และสังคม ดานรายได และดานลักษณะของการออม มีความสําคัญเชิงบวกตอการตัดสินใจออมของ
พนักงานธนาคาร โดยพบวาปจจัยดานแรงจูงใจในการออมเปนปจจัยสําคัญสูงสุดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจออม 

สวนการศึกษาทางดานลักษณะของประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจ
ออมที่แตกตางกัน อาทิ ดานเพศ ดานการศึกษา ดานอายุงานและดานรายได โดยการตัดสินใจออมที่
มากข้ึนอยูที่ระดับของการศึกษา อายุงาน และรายไดเปนสําคัญ เพราะประสบการณ ความรู และรายได
ที่เหมาะสมตอการออมยอมสงผลใหคนตระหนักถึงความมั่นคงในชีวิต และมีการตัดสินใจออม   
มากขึ้น กลาวคือปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดตอโอกาสในการออมของครัวเรือน คือ รายไดประจําตอ
เดือน ครัวเรือนท่ีมีรายไดสูงยอมมีโอกาสออมเงินมากกวาครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ํากวา

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2551) ไดศึกษาเร่ือง “แนว
ทางการสงเสริมการออมของกลุมผูมีงานทํา” โดยทําการสอบถามผูมีงานทําทั่วประเทศประมาณ 2,028 
ตัวอยาง เมื่อใหผูมีงานทําประเมินตนเองเกี่ยวกับความสามารถในการออม พบวา ผูมีงานทํารอยละ 
60.7 ออมเงินได และรอยละ 39.3 เปนผูมีปญหาดานการออมที่ไมสามารถออมได โดยท่ี   รอยละ 
26.4 เปนผูที่ไมสามารถออมเงินได ใชจายหมดพอดี และรอยละ 9 เปนผูที่ไมสามารถออมเงินได และ
ยังตองกูยืมเงินเพิ่ม อีกทั้งยังพบวา ผูมีงานทําประมาณรอยละ 3 ที่มีความสามารถในการออมไดแต
ไมเก็บออม กลุมที่ไมสามารถออมเงินไดนั้น สาเหตุหลักมาจากภาระการใชจายเงินและระดับรายได
ที่ไมสูงมากนัก สวนกลุมที่มีความสามารถในการออมแตไมไดออมมีอยูทั้งในกลุมรายไดสูงและ
รายไดต่ํา และสาเหตุของการไมออมน้ันมาจากความตองการซื้อสินคาบริการใหมๆ อยูเสมอ

นิภาพร อมรกิตติเมธี (2551) ไดศึกษาปจจัยกําหนดรูปแบบการออมของผูมีรายไดประจํา 
กรณีศึกษาเจาหนาที่สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย พบวาเจาหนาที่ไมมีการวางแผนใน
การออม จะออมเงินเมื่อมีเงินเหลือในแตละเดือน สาเหตุอาจมาจากการมีรายไดไมเพียงพอกับ
รายจายหรือไมเพียงพอกับคาครองชีพท่ีสูงข้ึน ดังน้ัน ระยะในการเลือกออมสวนใหญเปนการออมใน
ระยะปานกลาง (1-5 ป) โดยใหเหตุผลสําคัญกับการออมเพื่อไวใชรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บปวย 
เน่ืองจากเปนคาใชจายที่ไมสามารถประมาณการลวงหนาได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
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หอการคาไทย (2551) ที่พบวาเหตุผลสําคัญของการออมคือ การเก็บไวใชรักษาพยาบาลในยาม
ฉุกเฉิน เหตุผลรองคือ เพื่อเปนหลักประกันในครอบครัว สวนรูปแบบการออมของเจาหนาที ่       
สวนใหญเปนการฝากเงินไวกับธนาคาร รองลงมาคือ การซื้อสลากออมสิน/ธกส. ซึ่งเปนการออม
พรอมกับตรวจรางวัล และเรียกรองใหองคกรสนับสนุนการออมดวยการจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
เพื่อเปนสวัสดิการใหกับเจาหนาที่และเปนหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต และดานปจจัยที่ใช
ประกอบการตัดสินใจเลือกรูปแบบการออม สวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยในทุกๆ ดาน เร่ิม
ต้ังแต ปจจัยดานสภาพคลอง ปจจัยทางดานเปาหมายการออม ปจจัยดานผลตอบแทน ปจจัยทาง
ความเสี่ยง และปจจัยดานการโฆษณาและสิ่งจูงใจ ตามลําดับ

ฐิติพร อุนใจ (2551) ไดศึกษาปจจัยที่กําหนดการออมภาคครัวเรือน กรณีศึกษา: จังหวัด
พิษณุโลก โดยวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยสําคัญทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่เปนตัวกําหนด
พฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนในเขตเมือง เขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน และเขตเทือกเขา 
ในจังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบวา 

1.  ในเขตเมือง ปจจัยที่เปนตัวกําหนดการออมของครัวเรือนคือ รายไดของครัวเรือน ทรัพยสิน
ของครัวเรือน อาชีพหลักของครัวเรือน การศึกษาของหัวหนาครัวเรือน อาชีพหลักของครัวเรือน 
การศึกษาของหัวหนาครัวเรือน และจํานวนผูพ่ึงพิง โดยท่ีรายไดของครัวเรือนทรัพยสินของครัวเรือน 
อาชีพหลักของครัวเรือน การศึกษาของหัวหนาครัวเรือน มีความสัมพันธกับการออมภาคครัวเรือนใน
ทิศทางเดียวกัน สวนจํานวนผูพึ่งพิงมีความสัมพันธกับการออมภาคเรือนในทิศทางตรงกันขาม 

2.  ในเขตชลประทาน ปจจัยที่เปนตัวกําหนดการออมของครัวเรือนคือ รายไดของครัวเรือน 
อาชีพหลักของครัวเรือน และจํานวนผูพ่ึงพิง โดยท่ีรายไดของครัวเรือน และอาชีพหลักของครัวเรือน 
มีความสัมพันธกับการออมภาคครัวเรือนในทิศทางเดียวกัน สวนจํานวนผูพึ่งพิงมีความสัมพันธกับ
การออมภาคครัวเรือนในทิศทางตรงกันขาม

3.  นอกเขตชลประทาน ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดการออมของครัวเรือนคือ รายไดของครัวเรือน 
อาชีพหลักของครัวเรือน อาชีพเสริมของครัวเรือน และจํานวนผูพึ่งพิง โดยที่รายไดของครัวเรือน 
อาชีพหลักของครัวเรือน และอาชีพเสริมของครัวเรือน มีความสัมพันธกับการออมภาคครัวเรือนใน
ทิศทางเดียวกัน สวนจํานวนผูพึ่งพิงมีความสัมพันธกับการออมภาคครัวเรือนในทิศทางตรงกันขาม

4.  ในเขตเทือกเขา ปจจัยที่เปนตัวกําหนดการออมของครัวเรือนคือ รายไดของครัวเรือน 
ทรัพยสินของครัวเรือน อาชีพหลักของครัวเรือน อาชีพเสริมของครัวเรือน และจํานวนผูพึ่งพิง โดยที่
รายไดของครัวเรือน ทรัพยสินของครัวเรือน อาชีพหลักของครัวเรือนและอาชีพเสริมของครัวเรือน มี
ความสัมพันธกับการออมภาคครัวเรือนในทิศทางเดียวกัน สวนจํานวนผูพึ่งพิงมีความสัมพันธกับ
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การออมภาคครัวเรือนในทิศทางตรงกันขาม
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (2551) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการออมและการใชจายเงินของ

คนไทย การจัดสรรรายไดของคนที่ไมมีหนี้สิน” พบวา มีการใชจายเฉลี่ย 70.6% เก็บออม 29.4% 
ใกลเคียงกับสัดสวนการออมในภาพรวมของประเทศ ขณะที่คนที่มีหนี้สินใชจายเฉลี่ย 67.1% เก็บ
ออม 7.1% และใชหนี้เฉลี่ย 25.8% หรือ 1 ใน 4 ของรายได ดานมูลคาการใชจายของคนไทย ผูตอบ
แบบสอบถามบอกวา เพ่ิมข้ึนเล็กนอย 80.7% สาเหตุเพราะราคาสินคาแพงขึ้น ขณะที่ 18.7% บอกวา
เพราะรายไดเพิ่มขึ้น สวนที่ใชจายนอยลง เพราะนโยบายรัฐบาลที่สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงมี
สัดสวน 56.4% และภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 27.5% และรายไดนอยลง 14.7% สําหรับการใชจายเมื่อ
เทียบกับปที่ผานมาที่เพิ่มขึ้น ผลสํารวจพบวา เปนการซื้ออาหารและเคร่ืองด่ืมอยูที่ 61.7% และที่ลดการ
ใชจายลงไปมากที่สุดคือ เสื้อผา รองเทา และ    เคร่ืองแตงกาย 35% รองลงมาคือ สินคาฟุมเฟอย 
23.9% ขณะที่การออมสะสมของคนไทยในปจจุบัน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 7.5% เทาของเงินเดือน โดย
ประชากร 99.9% บอกวามีเงินออม ไมมีเงินออม 0.1% โดยภาคเหนือมีเงินออม มากที่สุด 12.37% 
อันดับ  2  กรุง เทพฯ  และปริมณฑล  11 .04% อันดับ  3  ภาคกลาง  8 .63% อันดับ  4  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 7.74% และภาคใต 7.54% เมื่อแยกการออมเงินตามอาชีพพบวา เจาของกิจการ
ออมมากที่สุด 12.89% รองลงมา อาชีพรับจาง 12.09% และอันดับ 3 แมบาน 10.07% เหตุผลการ
ออมเน่ืองจากเก็บไวใชรักษาพยาบาลในยามฉุกเฉิน 30% เพ่ือใชยาม   ชราภาพ 27.7% และซื้อของ
ตามท่ีตองการ 22.8% สถาบันที่ใชออมเงินอันดับ 1 คือ ธนาคารพาณิชย 44.2% รองลงมาเปนธนาคาร
ออมสิน 35.4% และอันดับ 3 ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 14.2% รูปแบบการออมยังพบวามีมากถึง 19.6% 
ที่เก็บเงินสดไวท่ีบาน ฝากเงิน 20.6% ฝากประจํา 20.5% ซื้อประกันชีวิต 12.6%

วรภรณ  กิตติวรบุตร (2549) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอการออมของพนักงานธนาคาร   
กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร” โดยไดออกแบบสอบถามพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 400 คน นํามาประมวลผลไดผลการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
ออม 3 ปจจัย ไดแก

ปจจัยดานรูปแบบการออมที่มีผลตอการออม พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัย
ดานรูปแบบการออมในตลาดเงิน สามารถฝาก/ถอน ไดทุกวัน และช่ือเสียงหรือภาพลักษณของสถาบัน
การเงิน

ปจจัยดานรูปแบบการออมในตลาดตราสานหนี้ ปจจัยยอยคือ ชื่อเสียงและความมั่นคงของ
สถาบันที่ออกตราสาร และปจจัยดานรูปแบบการออมในตลาดทุน ปจจัยยอยคือ สวนตางราคา
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หลักทรัพยที่ซื้อขาย ปจจัยดานความเสี่ยงที่มีผลตอการออม พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 
ไดแก ปจจัยดานความเสี่ยงของการออมในตลาดเงินปจจัยยอย คือ ระยะเวลาในการออม

ปจจัยดานความเสี่ยงของการออมในตลาดตราสารหน้ี คือ ระยะเวลาในการออม ปจจัยดานความ
เสี่ยงของการออมในตลาดทุน ปจจัยยอย คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาวะตลาด ปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอ
การออมมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก โดยมีปจจยัยอยที่มีความสําคัญลําดับแรก คือ ภาวะเศรษฐกิจ

เสนห  ชนะหาญ (2548) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการออมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออม
เพื่อศึกษาถึงแนวโนมการออมของพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” กรอบแนวคดิอันสําคัญท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยตัวแปรอิสระตาง ๆ ที่เปนพฤติกรรม
การออมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออมและตัวแปรตามที่มอิีทธิพลตอการตัดสินใจออมพบวา อายุ
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการออมคือ เมื่ออายุมากขึ้นจะมีการออมเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีวัฏจักรชีวิตของ Ando, Modiglianai และ Brumberg โดยพนักงานธนาคารกสิกรไทยในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลควรมีการรณรงคใหมีการสงเสริมการออมเพิ่มมากขึ้น โดยเนน
พนักงานของธนาคารเพศชายใหมาก และควรมีรูปแบบการออมหลากหลายเพื่อเปนการจูงใจให
พนักงานสนใจเรื่องการออม เชน การออมในรูปทรัพยสินทางการเงินที่ธนาคารหรือสถาบันทาง
การเงินอ่ืนๆ เบีย้ประกันตามกรมธรรมประกันชวีิตและเงินใหกูยืม การลงทุนเพื่ออนาคต เปนตน

ธาดา  ธํารงอนันตสกุล (2548) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอการออมของประชนชน          
วัยกลางคน ศึกษาเฉพาะกรณี: นักศึกษาภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร คณะพัฒนาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” ผลการศึกษาปรากฏวากลุมตัวอยางกวาคร่ึงเปนหญิงมีอายุระหวาง    
30-40 ป เปนขาราชการรัฐวิสาหกิจมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 
10,001-20,000 บาท สําหรับการออมของประชาชนวัยกลางคนกลุมตัวอยางสวนใหญออมในรูป
ของทรัพยสินทางการเงิน ปจจัยที่มีผลตอการออมของประชาชนวัยกลางคน ไดแก อายุ รายได 
อาชีพ บุคคลที่ตองเลี้ยงดู ภาระหนี้สิน สิ่งจูงใจใหเกิดการออม สวนปจจัยที่ไมมีผลตอการออมของ
ประชาชนวัยกลางคน ไดแก เพศ ระดับการศึกษา คานิยมในการบริโภคสินคาแบบสุขสบายเกิน
ความจําเปน

จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวอาจสรุปไดวา รายไดที่ใชจายไดจริงของครัวเรือน 
โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการออมของครัวเรือน ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีการออมทาง
เศรษฐศาสตรกลาวไววา การออมมีความสัมพันธกับระดับรายไดสุทธิสวนบุคคลในทิศทางเดียวกัน 
นั่นคือ เมื่อรายไดสุทธิสวนบุคคลเพิ่มขึ้นจะทําใหการออมเพิ่มขึ้น และเมื่อรายไดสุทธิสวนบุคคล
ลดลงจะทําใหการออมลดลง รายไดเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่ผลตอการตัดสินใจในการเลือก
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รูปแบบการออม รวมไปถึงองคประกอบแวดลอมที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการออมที่แตกตางกัน
ออกไป ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับการใหความหมายรูปแบบและกระบวนการออมเงินของของกลุม
ลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม ยังไมมีงานวิจัยเลมใด
ที่ทําการศึกษาการใหความหมาย รูปแบบและกระบวนการออมเงิน ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาเพื่อให
เขาถึงแนวคิดและพฤติกรรมทางดานการออมที่ดีของผูมีศักยภาพการออมเงินสูงน้ันวาไดให
ความหมายของการออมเงิน มีรูปแบบและกระบวนการออมเงินอยางไรเพื่อเปนแนวทางในการ
นําไปปฏิบัติใชไดจริงในการออมเงินของประชาชนโดยทั่วไป ทําใหเกิดการพัฒนาตนเอง รูปแบบ
และแนวคิด วิธีในการออมเงิน พัฒนาศักยภาพตนเองนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยทั่วไป
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บทท่ี 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาเรื่อง “การใหความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออมเงิน ของลูกคาบัวหลวง
เอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม” คร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Method) โดยนําเสนอในรูปแบบวิธีวิทยาทางเลือกเพ่ือการสรางทฤษฎใีนการอธบิาย วิธี
วิทยาดังกลาวเรียกวา “การสรางทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory study)” (พรศักด์ิ ผองแผว, 2529) เปน
ศึกษาปรากฏการณทางสังคมจากขอมูลที่เปนไปตามปรากฏการณจริง หรือปรากฏการณยอยของสังคม
ไปสูการสรางทฤษฎี อันจะกอใหเกิดองคความรูเพื่อนําไปใชประโยชนในกระบวนการตางๆ ทาง
สังคม 

การสรางทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory study) เปนการวิจัยโดยการใชวิธกีารวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยโดยการใชวิธีวิทยาของทฤษฎีฐานรากซึ่งเปนแนวทางการศึกษาเชิงปรากฏการณนิยม 
(Phenomenology) ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิดทฤษฎีที่เรียกวา ปฏิสังสรรคสัญลักษณ (Symbolic 

Interaction) ของ George H. Mead ซึ่งมีหลักการวาการกระทําหรือพฤติกรรมของบุคคลอยูบนพื้นฐาน
ของสถานการณตางๆ ที่เราติดตอสื่อสาร รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน และการตีความ การ
สรางความหมายซึง่กันและกัน โดยการตีความในพฤติกรรมท่ีแสดงตอกัน ทั้งคําพูด ลักษณะทาทาง ใน
ขณะเดียวกันบุคคลจะพัฒนาความเปนตัวตน (Self concept) ผานการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน โดยมี
อิทธิพลทางวัฒนธรรม และกระบวนการทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคม โครงสรางทางสังคม เปน
ตัวควบคุม (George H. Mead, อางถึงใน พิทักษ ศิริวงศ 2547)

วิธีวิทยาของการสรางทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory study) คือ ทฤษฎีท่ีไดทางสังคม โดย
ทฤษฎีจะถูกสราง (construct) และไดรับการตรวจสอบ จากการศึกษาปรากฏการณ (Verify) โดยการ
เก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับปรากฏการณทางสังคมอยางเปนระบบ เปนวิธีวิทยา
รูปแบบหน่ึงของวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีแนวความคิดหลักวา การศึกษาเพ่ือเรียนรู และทําความเขา

ในเรื่องที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษย และการอยูรวมกันของมนุษยจําเปนที่เราตอง
เขาใจในกระบวนการท่ีบุคคลไดสรางความหมายใหกับสิ่งตางๆ ตามโลกทัศนของตนเอง (นภาภรณ 
หะวานนท 2543, อางถึงใน พิทักษ ศิริวงศ 2547)
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ผูวิจัยไดศึกษา “การใหความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออมของลูกคาบัวหลวง
เอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม” และศึกษาแนวคิด และพฤติกรรม
การออมของลูกคาโดยเลือกใชเครื่องมือหรือวิธีวิทยาในการแสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูที่
สามารถนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการดําเนินชีวิต

3.1   วิธีดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงได

กําหนดข้ันตอนของการดําเนินการวิจัยเปนสามข้ันตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา ความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออมเงิน ของลูกคาบัวหลวง

เอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม จากเอกสาร ตํารา รายงานการวิจัย 
รวมทั้งศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ

 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ และนําเครื่องมือที่
ใชในการวิจัย ซึ่งไดรับการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีการหาคาความเที่ยงตรงดานเนื้อหาและความ
เชื่อมั่นแลว ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interviews) 

จากลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนการ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) คือ การสัมภาษณโดยเปดกวางไมจํากัดคําตอบ 
แลวนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหและแปรผลการวิเคราะหขอมูล

 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัยนําเสนอ
ตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการผูควบคุม เพื่อจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่ออนุมัติ

3.2   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
        การศึกษาคร้ังน้ีมีเคร่ืองมือดังน้ี

1. ผูวิจัย นักวิจัยถือเปนเครื่องมือสําคัญที่สุดในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้น ผูวิจัยจึงได
เตรียมตัวศึกษา ทําความเขาใจในแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออมเงิน โดยศึกษาอยาง

กวางขวางและและลึกซึ้ง เพื่อสังเคราะหความรูที่ไดไปกําหนดวิธีการและประเด็นที่สําคัญ 
ที่เปนแนวทางในการรวบรวมขอมูลอยางรอบดานตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย
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2. การสังเกตแบบมีสวนรวม ในฐานะของบุคคลากรในธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สาขานครปฐม จึงถือวาผูวิจัยเปนคนใน จึงสามารถเขารวมกิจกรรมกับกลุมประชากรที่ศึกษาได ซึ่ง
ทําใหไดรายละเอียดในกิจกรรมตางๆ ในการปฏิบัติงานประจําวันได และตามระเบียบวิธี การ
สังเกตแบบมีสวนรวมนั้นตองประกอบดวยกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ การสังเกต การซักถาม และ
การจดบันทึก 

3. การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ เปนความตอเน่ืองของการสังเกตอยางมีสวนรวมมี
ขั้นตอนของการสัมภาษณคือ การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ โดยผูวิจัยไดเตรียมแนวคําถามแบบ
กวางๆมาลวงหนา ซึ่งมีทั้ง การสัมภาษณโดยเปดกวางไมจํากัดคําตอบ การสัมภาษณแบบมีจุดความ
สนใจเฉพาะ การตะลอมกลอมเกลา และการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ

4. อุปกรณภาคสนาม อุปกรณตางๆ ที่จะนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่ ไดแก 
แบบบันทึกขอมูลภาคสนาม ซึ่งเตรียมประเด็นตางๆไวลวงหนา เพื่อจัดหมวดหมูของขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูล เทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลอยางครบถวน 

3.3   ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษา ครั้งน้ีคือ ลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ในจังหวัดนครปฐม เปนผูใหขอมูลหลัก สําหรับวิธีการเลือกผูใหขอมูลหลักในการวิจัย
ครั้งนี้ใชวิธีเลือกเชิงทฤษฎี (Theoretical sampling) (Strauss & Corbin 1998) ซึ่งเปนวิธีที่ไมได
กําหนดลักษณะเฉพาะของผูใหขอมูลหลักไวลวงหนา เร่ิมตนจากการเขาถึงปรากฏการณดวยการ
สัมภาษณระดับลึกผูใหขอมูลหลักรายแรกซึ่งเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับปรากฏการณนั้นๆ การ
สัมภาษณทําไปพรอมๆ กับการสังเกตปรากฏการณที่เกี่ยวของดวย ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล
เบื้องตนระหวางการเก็บขอมูล เพื่อใหไดมโนทัศน (concept) ในเร่ืองท่ีตองการศึกษาแลวจัดหมวดหมู
(categorize) มโนทัศนตางๆ ขอสรุปเบ้ืองตนเก่ียวกับลักษณะปรากฏการณ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เกิดขึ้นของปรากฏการณทางสงัคมที่นํามาใช ตลอดจนผลสบืเน่ืองท่ีเกิดจากการเกิดปรากฏการณนั้น ซึ่ง
จะเปนตัวกําหนดวา ยังตองการขอมูลจากแหลงใดหรือจากใคร เพ่ือนํามาใชในการปรับเปลี่ยนหรือ
ยืนยันขอสรุปท่ีไดในคร้ังแรก จากนั้นผูวิจัยจึงเลือกผูใหขอมูลหลักเพื่อสัมภาษณเปนรายตอไป โดย
เชือ่วาจะเปนผูใหขอมูลที่แตกตางไปจากมิติ (dimensions) และคุณสมบัติ (properties) ของกลุมมโน
ทัศนที่พบจากการสัมภาษณระดับลึกที่ผานมา (negative case) สวนการเลือกผูใหขอมูลหลัก เพื่อ
สัมภาษณระดับลึกรายตอๆไป ผูวิจัยเลือกโดยคํานึงถึงความแตกตางของความสัมพันธระหวางกลุม
มโนทัศน การเลือกผูใหขอมูลหลักในลักษณะเชนนี้ดําเนินการตอไปเร่ือยๆ เม่ือผูวิจัยวิเคราะหขอมูล
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แลวและมีความมั่นใจวาแบบแผนตางๆ ของกลุม   มโนทัศนที่เกิดขึ้นซ้ํากันจนเปนแบบแผนที่แนนอน
แมวาจะสัมภาษณผูใหขอมูลหลักรายอื่นๆ ตอไปก็ไมไดขอมูลเพิ่มเติมอีก (theoretical saturation) 

ผูวิจัยจึงหยุดศึกษาขอมูลการสัมภาษณระดับลึก สําหรับผูใหขอมูลหลักนั้น ผูวิจัยไดกําหนดลักษณะ
ของผูใหขอมูลตามหลักของการสัมภาษณผูที่สามารถใหขอมูลไดดีและลึกที่สุดตามท่ีผูวิจัยกําหนด
ขอบเขตไว

3.4   การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษานี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการศึกษาวิจัย แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บขอมูลจากภาคสนาม ใชการสัมภาษณเชิงลึก(In-depth 

Interviews) ผูทํา การวิจัย ทําการศึกษาและทําความเขาใจในแบบสัมภาษณ เพื่อนําไปใชในการ
สัมภาษณโดยทําความเขาใจใหถูกตองกอนทําการเก็บขอมูล ซึ่งในการดําเนินการการเก็บขอมูลผู
ศึกษาดําเนินการเก็บขอมูลท้ังหมดโดยเขาไปอยูในพ้ืนท่ี และนําขอมูลมาศึกษาและทําการวิเคราะหใน
เชิงคุณภาพ เพื่อกําหนดมโนทัศน และผานกระบวนการเชื่อมโยง ในลักษณะเปนขอสรุปเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Generalization) และทําหนาที่เปนสมมติฐานชั่วคราว (Temporary Hypothesis) เพ่ือใชเปน
แนวทางในการเลือกสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) และใชคําถามในลักษณะ “ตะลอม” 

(Probe) เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีความละเอียดถ่ีถวน ครบทุกประเด็นในการวิจัยน้ี หลังจากน้ันจึงนําคําตอบ
ท่ีไดมาศึกษาความเหมือนและความแตกตางของขอมูลวาเปนมโนทัศนใด และกําหนดมโนทัศนท่ีพบ
ขึ้นมาใหมจนกวาจะยุติการสัมภาษณ

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชเกณฑคําตอบของผูใหขอมูลหลักเปนสิ่งกําหนด ถาคําตอบที่ได
พบวาเปนคําตอบมีความแตกตางกันจากขอมูลเดิมที่ไดสัมภาษณมากอน ผูวิจัยทําการสัมภาษณเพื่อ
คนหากรณีศึกษาท่ีแตกตางกันออกไป (Negative Case) และสัมภาษณจนกระท่ังไดรับคําตอบตามแนว
คําถามที่ซ้ําๆ กัน ก็จะหยุดสัมภาษณ ทั้งนี้ การกําหนด การสราง และการเชื่อมโยงมโนทัศนจะดําเนินการ
จนผูวิจัยม่ันใจวา แมจะไดขอมูลเพ่ิมข้ึนก็ไมทําใหขอสรุปเปล่ียนแปลง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาคําตอบท่ีได
ครอบคลุมปรากฏการณและกระบวนการที่ตองการศึกษา เปนการศึกษาตามวิธีวิทยาของการสราง
ทฤษฎีฐานราก เรียกวา ทฤษฎีชนเพดานหรือทฤษฎีถึงจุดอ่ิมตัว (Theoretical Saturation) (Glaser and 

Strauss 1967, อางถึงใน พิทักษ ศิริวงศ 2547) ดังน้ัน การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา “การให
ความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออมของลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) จังหวัดนครปฐม จึงมิอาจกําหนดดวยจํานวนผูใหขอมูลหลักและจํานวนกรณีศึกษาท่ีศึกษา
ได หากแตกําหนดดวยขอมูลที่มีความสมบูรณจึงทําใหการสรางทฤษฎีถึงจุดอิ่มตัว แลวจึงหยุดทํา
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การสัมภาษณ หลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําขอมูลที่ไดจากการจดบันทึกผูทําการศึกษาทําการจดบันทึกใน
ขณะที่ทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณทุกคร้ังโดยละเอียด การศึกษามาวิเคราะหและสรุปผล
การศึกษาตอไป

2. ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูล ขอมูลเก่ียวกับการใหความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออม
เงิน โดยทั่วไปจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยรวบรวมเอกสารจากทางวิชาการ บทความ วารสาร 
งานวิจัย วิทยานิพนธ และระบบออนไลน (Internet)

3.5   การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบขอมูลสาม

เสา (Triangulation technique) (Denzin & Lincoln 1994, อางถึงใน อนุชิต สวางแจง 2546) เพ่ือความ
ถูกตอง ครบถวน และมีความนาเชื่อถือของขอมูลมากขึ้น โดยนําขอมูลดังกลาวมาตรวจสอบความ
นาเชื่อถือไดดวยวิธีการ ดังน้ี

1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล เพื่อตรวจสอบวาขอมูลที่ไดจากการสังเกต สัมภาษณ 
สนทนากลุมวามีความถูกตอง หรือวิธีการตรวจสอบแหลงขอมูลในดานเวลา สถานที่และบุคคล 
พิจารณาวาถาตางเวลา ตางสถานที่แลว ขอมูลยังเหมือนเดิมหรือไม

2. การตรวจสอบความครบถวนและคุณภาพขอขอมูล
2.1 ตรวจสอบความสอดคลองกันของขอมูลจาการบอกเลากับการกระทํา โดยขอมูลที่

เปนความคิดเห็นหรือทัศนะของผูถูกสัมภาษณ  ซึ่งเปนขอมูลที่ผูใหขอมูลไดทําการประเมินตนเอง
แลววารูสึกอยางไรตอหัวขอที่กําลังพูดถึง ขอมูลชนิดนี้ ไดแก สภาวะทางอารมณ คานิยม ทัศนะคติ 
และความเห็นของผูพูดตอหัวขอที่กําลังพูดถึง ซึ่งการตรวจสอบขอมูลทําโดยการเชื่อมโยงระหวาง
การกระทําหรือพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูพูดที่ปรากฏวาสอดคลองกันหรือไม และ
ตรวจสอบวาการแสดงออกของขอมูลดานนี้มีความตองการอยางอื่นแอบแฝงอยูหรือไม เชน ความ
อยากเอาใจผูวิจัย ความกลัวการมีผลกระทบที่ไมดีตอตนเอง ความตองการในขอมูลบิดเบือน เปน
ตน

2.2 ตรวจความนาเชื่อถือของผูใหขอมูล ขอมูลที่เปนการใหรายละเอียดหรือเลา
เหตุการณ เพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือไดของผูใหขอมูล คนหาความโนมเอียงสวนตัวหรืออคติ
ของผูใหขอมูลวามีการรับรูตอเหตุการณที่กําลังใหรายละเอียดอยางไร บุคลิกภาพเปนอยางไร และ
เรื่องที่เลาสอดคลองหรือแตกตางจากเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงหรือไม อยางไร ดวยวิธีการเปรียบเทียบ 
เรื่องเลาของผูใหขอมูลหลายๆ คนและหลายๆ ฝายที่เกี่ยวของ
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3. การตรวจสอบอคติ ความลําเอียงของผูวิจัย
         การตรวจสอบอคติและความลาํเอียงของผูวิจัยเปนวิธีการตรวจสอบความเช่ือถือไดของขอมูล
ที่สาํคัญ เนื่องจากผูวิจยัใชตวัเองเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยัจะตองตรวจสอบอคติ 
ความลําเอียงของตนเอง เชน ความชอบ ความเกลียด ที่เกี่ยวกับกลุมที่ศึกษา ตั้งแตเริ่มตนการศึกษา 
ระหวางที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในชวงตางๆและเมื่อสิ้นสุดการศึกษา เพื่อใหผลการวิจัยมี
ความถูกตอง ดังนั้น ผูวิจัยจึงดําเนินการตรวจสอบความรูสึกโนมเอียงและความคิดเห็น ของตนเอง
ที่มีตอสถานการณที่ศึกษาและที่ไดบันทึกไวในระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล

 3.6   การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาคร้ังน้ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชระเบียบวิธีการเก็บหลายวิธีและ

เคร่ืองมือหลายประเภท เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ท้ังน้ี ขอมูลที่ไดจะอยูในรูปแบบเอกสารจาก
รายงานการประชุมประจําป วารสารธนาคาร ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับบันทึกงานภาคสนาม เทป
บันทึกเสียง ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดมาจัดหมวดหมูแยกประเภทเพ่ือใหงายตอการวิเคราะหเนื้อหาและ
ตีความหมาย 
         การวิเคราะหขั้นตนน้ันจะกระทําไปตลอดการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเปนแนวทางและ
ประเภทของขอมูล ในครั้งตอไป เพื่อรวบรวมขอมูลไดอยางสมบูรณ เปนการตีความหมายในระดับ
กวาง และเชื่อมโยงขอมูลการสรางมโนทัศนและทฤษฎี ดังน้ัน จึงถือวาเปนคุณสมบัติที่มี
ความสําคัญที่สุดในทุกข้ันตอนของการวิจัย หลังจากการจัดกลุมมโนทัศน (concept) สรางและพัฒนา
หมวดหมูมโนทัศนใหมีรายละเอียดและมีความเปนนามธรรมสูง โดยใชคุณสมบัติและคุณลักษณะของ
ขอมูลที่สามารถแปรผันได เพ่ือทําการวิเคราะหเช่ือมโยงขอมูลในรูปของเง่ือนไขตางๆ หมวดหมูของ
มโนทัศนจะกลายเปนเงื่อนไข และพัฒนามโนทัศนใหเปนขอสรุปเชิงทฤษฎี ซึ่งขอสรุปเชิงทฤษฎีที่
ไดมานั้นจะนํามาเสนอในรูปของแบบแผน (Pattern) ที่เรียกวา ทฤษฎีฐานราก (พิทักษ ศิริวงศ, 
2547)

ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลการศึกษาการใหความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออม
ของลูกคา  บัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดใชการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ดวยวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อสรางทฤษฎีฐานรากจากการเก็บ
รวบรวมมโนทัศนตาง ๆ ที่ไดจากความคิดเกี่ยวกับกระบวนการตีความและการใหความหมาย นําขอมูล
ที่ไดมาทําการวิเคราะห  แตละแนวคิด แลวนํามาอธิบายปรากฏการณ สรุปวิเคราะห เพื่อตอบ
วัตถุประสงคในการวิจัย
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บทที่ 4
ผลการวิจัย

ผลการศึกษาการใหความหมาย รูปแบบและกระบวนการออมเงิน ของกลุมลูกคาบัวหลวง
เอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐมไดนําเสนอมโนทัศนจากการศึกษา 
และเห็นไดวาปรากฎการณที่เกิดขึ้น การตีความ การสรางความหมายของคําวา “การออม” โดยการ
วิเคราะหตีความจากแนวคิดและพฤติกรรมท่ีแสดงออก ท้ังคําพูด ลักษณะทาทาง และพฤติกรรมการ
ออมเงิน โดยมีผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาตามวัตถุประสงค ดังนี้

4.1  การใหความหมายของคําวา “การออม” ของลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) จังหวัดนครปฐม 

จากการวิจัยพบวา  ลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัด
นครปฐม ใหความหมายของการออม คือ คําวา “ประหยัด” จากรายไดที่ไดรับจากการทํางานสุจริต
อยางหนักเพื่อดํารงเลี้ยงชีพและครอบครัว ตามคานิยม ความเชื่อ และทัศนคติที่มีผลตอพฤติกรรม
การออม  ตามวัตถุประสงคของการออม  ดังนี้  

4.1.1  การวางแผนใชจายเงินในปจจุบันอยางประหยัดและรูคุณคา  แบงได ดังนี้
4.1.1.1 การวางแผนการใชจายเงินในปจจุบันอยางประหยัดและรูคุณคา จากการ

ไดรับการปลูกฝงจากครอบครัว  
การปลูกฝงจากการเลี้ยงดูของครอบครัวในการใชจายเงินโดยเลียนแบบพฤติกรรม

และนิสัยทางการเงินของบิดามารดา ทําใหรูจักวางแผนการใชจาย เปนการสรางภูมิคุมกันทาง
การเงินตั้งแตเด็กสงผลมาถึงปจจุบัน แมวาปจจัยทางสังคมและสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง แตยังคงมี
วินัยในการใชจายเงิน และวางแผนรายจายจากการซื้อปจจัยในการดํารงชีวิตและสิ่งอํานวยความ
สะดวกอยางเหมาะสมกับตนเองและครอบครัว  เชน ปลูกบานขนาดที่พอดีกับจํานวนคนใน
ครอบครัว  ซื้ออาหารมาบริโภคตามฤดูกาล ซื้อรถซื้อโทรศัพทไมยึดติดกับยี่หอ เปนตน
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จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก  สอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้

...พอเปนคนประหยัด ขยันทํามาหากินมาก มองการไกลต้ังใจสรางอาชีพ
ใหกับครอบครัวดูทําเลการทําการคาขาย และไดไปยืมเงินจาก อากงอามา มา
ปลูกบานที่อยูปจจุบันนี่แหละ ทํารานขายของชํา ขายผัก และขายของแบบ
โชหวย ขายทุกอยางเลยก็วาไดลูกคาตองการอะไรก็หามาขาย    ขายผักไป
ดวยเลี้ยงหมูไปดวย ก็เอาผักที่เกาๆ ดูไมคอยนากินใหหมูมันกินเปนอาหาร 
เลยถูกสอนมาตั้งแตเด็กทั้งคําสอน และการกระทําของพอแมเปนตัวอยางที่ดี
เลย...(เชี่ยว นามสมมติ, 2554)

...พอ แม ขยันทํามาหากินมาก ขายขาวหนาเปด ขาวมันไกอยูที่เยาวราช   
จําไดวาแทบจะไมเคยปดราน  ผมไดเงินไปโรงเรียนจํากัดทั้งๆที่รานขายดี
มากแตพอกับแมเป นคนประหยัด  กอนจะไปโรงเร ียนก็ตองชวยการ
ชวยงานที่บานกอนเพื่อจะไดรับคาขนมที่มากขึ้น หากไมชวยคาขนมก็จะ
ได น อยลงไปกว า เด ิม  กล ับมาจากโรงเร ียนก ็ต องมาช วยงานที ่บ าน            
ถูกปลูกฝงใหทํามาหากินแตเด็ก...(ชิต นามสมมติ, 2554)

...ครอบครัวพี ่ มีพี ่นองหลายคนพอแมก็เปนเพียงเกษตรกรเทานั ้น       
พี่เปนลูกคนที่สองแถมเปนลูกสาวอีกตองทํางานบานทุกอยาง เพื่อชวย
แบงเบาภาระของแม แลวก็ชวยแมหา รายไดมาจุนเจือครอบครัวในเวลา
วางหลังจากเลิกเรียนแมจะใหปลูกผัก ทําขนม ทํากับขาว และ ก็ปลอก
มะขามขาย มะขามเปรี้ยวมาแคะเม็ดออกทําใหเรารูจักหาเงินตั้งแตยัง
เล็กๆ วากวาจะหามาไดมันลําบากแคไหน กวาจะไดคาขนมไปโรงเรียน
มาแตละคร้ังมันลําบากแคไหน และก็ตองแบงเงินสวนหนึ่งใหกับนองๆ 
เปนคาขนมดวย ทําใหเราใชเงินเปนเก็บเปน เวลาหามาก็ลําบากเลยใช
เงินยาก...(นาง นามสมมติ, 2554)
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4.1.1.2 การวางแผนการใชจ ายเง ินในปจจุบ ันอยางประหยัดและรูคุณคาจาก
คานิยมการใชจายของผูใหขอมูลหลักเอง

การวางแผนการใชจายเงินของตนและครอบครัวเปนสัดสวนจากรายได จากวินัยในการ
ใชจาย ควบคุมรายจายที ่ฟุ มเฟอย  เปนการจัดสรรทรัพยากรระหวางเวลาเพื่อรักษาระดับการ
บริโภคใหเปนไปอยางราบรื่นในอนาคต

จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก  สอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้

...การออมของฉัน คือการรูจักใชรูจักจาย เงินทองมันหามายากเวลาใชก็ให
มันยากเหมือนที่หา ไมใชวาใชเพราะอยากแลวถาอยากเกินมันจะไปเหลือ
อะไรหละ อดเปรี้ยวไวกินหวานหนะสิอีหนู เดี๋ยวนี้อะไรมันก็แพงไปหมด 
คิดวามันแพงจะไดไมตองไปซื้อมัน อีกอยางหาใหมันเยอะเขาไวกอนตอนนี้
ยังมีแรงทําไดทําไป...(ปลา นามสมมติ, 2554)

...การเก็บเงินเมื่อมีรายไดเขามาอยางสม่ําเสมอรายจายก็มีเชนเดียวกัน สามี
จะเปนคนแยกเงินปนสัดสวน เชน คาน้ําคาไฟที่บาน คาแชร คาเรียนลูก และ
ผลกําไร ทุกอยางจะถูกเก็บเปนหอๆ ในทุกๆ เดือนเพื่อความเพียงพอตอการ
ใชจายและเหลือออม...(ขนม นามสมมติ, 2554)

…การออมของผมคือ คําวาประหยัดนี่แหละ มัธยัธถ รูจักใชจายเทาที่จําเปน 
เทานั้นคนเราหากตัดความอยากออกไป ในชีวิตก็มีไมกี่อยางหลอกที่จําเปน 
ทําใหเงินก็ใชนอยลง เหลือเก็บมากขึ้น วันๆ หนึ่งผมไมคอยมีเวลาไดไปใช
จายอะไรเทาไหรนักหลอก แคเวลาเตรียมของทํากับขาวก็หมดเวลาทั้งวัน
แลว ไหนจะตองขายตอนเย็นอีกกวาจะไดเลิกงานก็ไมมีอะไรใหผมไดซื้อ 
ผมทุมเทกับการหาเงินเพราะผมคิดวาผมเสียดายรายไดที่จะตองเสียไปวันๆ 
หนึ่งหากผมหยุดราน วันนึงก็หนึ่งหมื่นบาทและดูสิ นาเสียดายรึปาว...(ธาน 
นามสมมติ, 2554 )
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...การออม ของผมเปนการใชจายอยางระมัดระวัง สวนมากผมไมเทาไหร
หลอกแตภรรยาผมนี่แหละ รอบคอบกวาผม ตั้งเยอะจะมีการจด การจดนี่ถือ
ไดวาสําคัญมากอยางที่บอกหลักฐาน น่ีสําคัญ เด๋ียวน้ีสังคมไมเหมือน
เมื่อกอนความไวเนื้อเชื่อใจกันไดนอยมากๆ เราก็ตองปองกันตัวเองไวบาง 
ไมอยางน้ันไมเหลือเงินมาออมแนนอนหลายรานที่ตองปดไปก็เพราะ
ประมาทไปหนอย พวกพี่เห็นมาเยอะแลว เลยรอบคอบกวาคนอ่ืนเขา...    
(ทา นามสมมติ, 2554)

...ความหมายของคําวาออมหนะ ประหยัดไวเปนดี ก็ผมเคยจนมากอน ถึงรู
วาความลําบากวาเปนยังไงไมอยากจนอีก ไมอยากใหครอบครัวลําบาก
เหมือนผม ประหยัด ใชเทาที่จําเปน ต้ังหนาต้ังตาทํางาน ทําแบบน้ี ไมมี
วันหยุดเลยหาใหมันเหลือเก็บเสียกอนเหลือออม กอนที่จะใชก็คิดใหมัน
นานๆ เลย วามันคุมคากับเงินที่เสียไปหรือเปลา...(ชัย นามสมมติ, 2554)

...การออมผมคิดวาเปนเรื่องของการใชจาย อยางเปนระบบคิดวาใชจาย
ใหมันเกิดประโยชนสูงสุด เดี๋ยวมันก็เหลือออมเองนั่นแหละ เรื่องการใช
จายในชีวิตประจําวันเลย แบบเรื่องอาหารการกิน กินอะไรก็อิ่มเหมือนกัน 
ดูสิคนสมัยนี้เลือกกิน ซื้อกิน เปนสมัยผมผักริมรั้วก็กินได กินผักกินหญาที่
ปลูกเอง มีนอยกินนอย ปลูกขึ้นเยอะก็กินเยอะ ไมมีก็เดินหาเอาริมคลอง แต
สมัยนี้ขาวนอกบานแทบทุกมื้อ แลวมันจะไปออมไดยังไงเลา การออมก็
เปนการรูจักหากอนเลย หาเปน ใชเปน เปนอยางถูกวิธีนะไมใชเปนไปทุก
อยางจนไมเหลือออม ใชใหเปนใชใหถูก...(ทา นามสมมติ, 2554) 

….การออมผมวาเปนทุกเรื่องในชีวิตเลยนะ การรูจักใชรูจักจายเล็กนอยใกล
ตัวเรา ใชจายใหมันคุมคาใหมันไดประโยชนสูงสุดนั่นแหละ แบบวาเสื้อผา
ก็ไมตองซื้อใหมันบอย มือถือก็ใชเทาที่จําเปน ดูของผมสิเครื่องไมกี่รอยไม
ตองกลัวหายเลย ซื้อของแพงๆ มาใชแครับสายเขา กับโทรออกจะใชมันไป
ทําไมไมเห็นคุมเลย เนี่ยะเปนเรื่องใกลตัวจะตาย แตคนสมัยนี้ใชเกินตัวไป
ทุกอยาง รถอีกไมจําเปนตองยุโรป ญี่ปุนๆ ขับไดเหมือนกันถึงปลายทางได
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เหมือนกัน เงินผมก็มีซื้อสดไดแตผมเลือกที่จะประหยัด       ผมไมเห็นวา
มันจะตางกันตรงไหน...(เชียง นามสมมติ, 2554)

...การออมคือการใชเทาที่จําเปนอะไรไมจําเปนก็ไมตองไปทํามัน แบบบาน
ผมเนี่ยะ พื้นบานราวแลว แตผมก็ไมไดเดือดรอนอะไร ยังอยูอาศัยหลับ
นอนได ก็มันเปนแคพื้นบานนี่หนา รถของผมก็มีคันเดียว เกาแลวเกาอีก 
ผมรักมันก็มันทํางานใหผมไดอยูจะไปขายมันทิ้งก็เสียดาย ยังใชไดอยูเลย 
เราไมไดเดือดรอนอะไร คิดซะวาทําไปใหมันเปลืองไปทําไมในเมื่อเราก็ยัง
ใชได ไมคุมที่จะไปเสียเงินทองอยางไมจําเปนเลย...(หมู นามสมมติ, 2554)

4.1.2  การออมเพื่อลงทุนขยายกิจการเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิต  
ทําใหไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น  และเปนการเพิ่มมูลคาของเงินและทรัพยสิน  

เปาหมายสําคัญของการดําเนินธุรกิจ  คือ การแสวงหารายไดที่ทําใหไดกําไรสูงสุด และเพื่อ
ความอยูรอดของธุรกิจในระยะยาว การออมเพื่อการขยายกิจการจากการซื้อเครื่องจักร เครื่องมือ 
อุปกรณ ขยายพื้นที่กิจการและพื้นที่จําหนายเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดเปนการควบคุมดูแล
ตนทุนการผลิตเพ่ือจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผลตอบแทนจากขนาดการผลิต
เพิม่ข้ึนแลวตนทุนตอหนวยลดลงเม่ือผลิตเพ่ิมข้ึน และขนาดการผลิตท่ีใหญข้ึนทําใหสามารถใชปจจัย
ท่ีมีประสทิธิภาพสูงข้ึน ทําใหผูผลิตสามารถใชประโยชนจากเครื่องมือหรือโรงงานที่ใหญขึ้นและมี
คุณภาพภาพสูงขึ้น  

 
จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก  สอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้

...ไมรูจักหลอกเงินออม รูแตเพียง ทําตั้งหนาตั้งตาหาเงินใหไดกอน หาให
ไดมากวารายจาย จะไปเก็บอยางไร ตอนนั้นไมคิดเพราะ ไมมีเงินใหคิด ไอ
ที่มีก็มีเงินอยูนิดหนอยเก็บไวแปบเดียวเดี๊ยวเอาไปทําทุน มีเงินเทาไร ก็เอา
ไปลงทุนหมด ทํางานดวยความอดทน มุงมั่น ในงานที่ทํา ขยันเก็บเล็กผสม
นอยทั้งเงิน ประสบการณ คูคา พนักงาน ตลอดจนเพื่อน มาจนถึงจุดๆหนึ่ง 
แลวจุดที่วาจะสรางความมั่นคงให ถือไดวาไดสรางเครื่องจักรผลิตเงินขึ้น
ไดแลว...  (เชียง นามสมมติ, 2554)
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...ในชวงเริ่มธุรกิจ จากรถยกคันแรกก็ขยับขยายเปนคันที่สอง การเก็บออม
เงินในชวงแรกๆ มักซื้อรถและอุปกรณซอมรถเปนสวนใหญเงินที่หามาได
หักคาใชจายทั้งหมดสวนที่เหลือก็นํามาซื้อรถเปนสวนใหญน่ีแหละ...      
(ชุน นามสมมติ, 2554)

...เมื่อกอนสมัยแรกๆ ก็ไมมีเงินเก็บหลอกพอขายดีเขาหนอยก็ขยายกิจการ 
ทําบอปูนเพิ่ม บอเลี้ยงปลาหนะ มันตองสราง อยากไดกําไรมากหนิ ก็ขยาย
ไปสิเดี๋ยวนี้ทํากันแทบไมหวัดไมไหว...(ปลา นามสมมติ, 2554)

...พอขายขนมเขาที่เขาทางก็เริ่มเก็บออมเงินดวยการตอเติมรานเพื่อเพิ่ม
พื้นที ่ในการจัดวางขนม ขนมนั้นขายดีจนตองเก็บจักรยานและอุปกรณ
ซอมจักรงานไวหลังราน ปจจุบันกลายเปนรานขนมอยางเต็มตัวเลย...
(มล นามสมมติ, 2554)

…ผมเก็บออมเงินไดกอนแรกผมก็ซื้อรถกะบะเอาไวสงเปดเลย เพราะ
ตองใชทํามาหากินขับรถสงของรถกะบะนี่สิดี ทํามาหากินไดคิดดูสิวาผม
ขายรถกะบะมือสองคันแรกที่ผมซื้อมาดวยเงินออมกอนแรกของผมไปผม
ยังไดกําไรเลย ทั้งๆที่รถของผมขับมาแลวตั้งหลายป คุมยิ่งกวาคุมเสียอีก...
(ชิต นามสมมติ, 2554)

4.1.3 การเก็บออมเงินเพื่อเปนเงินสํารองจากความไมแนนอนในชีวิต  
ความไมแนนอนในชีว ิต  จากโรคภัย อุบ ัต ิเหตุ หรือสิ ่งที ่ไม คาดฝนที ่เก ิดขึ ้นไดใน

ชีวิตประจําวัน  ความไมแนนอนดังกลาวจะสงผลกระทบตอภาวะทางการเงินและตอเนื่องไปยัง
ความสามารถในการบริโภคในชวงชีวิตที่เหลืออยู  การออมเพื่อปองกันความไมแนนอนในชีวิต
เปนการลดความเสี่ยงจากการบริโภคที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต
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...เงินออมคือ กําไรของกิจการ ลบดวย เงินที่จะกันไวในการขยายกิจการลบ
ดวยคาใชจายรายเดือนการออม มีความสําคัญ เทากับความมั่นคงของชีวิต  
เปนเงินเผื่อไวใชยามฉุกเฉิน...(เชี่ยว นามสมมติ, 2554)

…ตอนนี้ยังมีแรง มีกําลังตองขยันทํางาน จะไดมีเงินเก็บไวใชเวลาเกิดอะไร
ที่ไมแนนอนขึ้นมาก็ยังมีเงินสํารองไวใช  อยางตอนน้ําทวม รายไดตกลงไป
เยอะ ดีที่มีเงนิออมนี้แหละที่ดึงออกมาใชจาย ...(ปลา นามสมมติ, 2554)

. . .ไมไดเปนขาราชการเหมือนคนอื่นเขา  ประกันสุขภาพ  ประก ัน
อุบัติเหตุ ยอมเสียเปนปๆไป ก็คิดซะวาเหมือนการเก็บออมน่ันแหละตรง
น้ีไว เด๋ียวมันจะเหมือนที่เขาวา เสียนอยเสียยากเสียมากเสียงาย เสียนิดๆ
หนอยๆ เสียไปเถอะ แบบวาเผื่อตรวจเจอโรคราย หรือประสบอุบัติเหตุ
กะทันหัน  คาใชจายมันแนนอนวาตองแพงถามีประกันก็ลดภาระได 
ปองกันเอาไวกอนดีกวา ยอมเก็บออมเพิ่มอีกนิดไมกี่ปก็จะสงหมดแลว..
(ตน นามสมมติ, 2554)

4.1.4 การออมเพื่อเปนหลักประกันใหกับตนเองและครอบครัว หรือเก็บเพื่อเปนมรดกแก
ลูกหลาน

การออมเพื่อเปนหลักประกันใหกับตนเองอยูรูปแบบประกันชีวิต หรือเปนเงินฝากไวกับ
ธนาคาร  เพื่อสามารถรองรับการบริโภคที่เกิดขึ้นยามปวย หรือชรา ดวยรายไดที่ลดลงเมื่ออายุ
เพิ่มขึ้นจากการออมตามวัฎจักรชีวิตทําใหตองมีเงินสะสมไวสําหรับวัยชรา ไมเปนภาระใหกับ
ครอบครัวและการประกันชีวิตยังเปนมรดกใหลูกหลานเมื่อตนเองเสียชีวิตดวย และมีการวางแผน
ทางการเงินใหกับลูกหลานโดยฝากเงินใหในธนาคารอยางสม่ําเสมอ เพื่อสรางรากฐานทางการเงิน
และสํารองคาใชจายไวบริโภคหรือประกอบธุรกิจตอไปนอกจากการสรางความมั่นคงใหลูกหลาน
แลวยังทําใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันของคนในครอบครัว เกิดการชวยเหลือเกื้อกูลกัน  
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...หาเงินใหเยอะเขาไวกอนตอนนี้ยังมีแรงทําไดทําไป ตอนแกเพื่อเปนอะไร
ทําไมไหว ไมมีใครเหลียวแล  มีเงินก็มีคนมาเหลียวแลเองแหละ คิดซะวา
รวยไวนั่นแหละดีแลว ดีกวาจนคนเขาก็ดูถูก สูทําใหมันร่ํารวยซะไมดีกวา
หรือ?...(ตน นามสมมติ, 2554)

... ผมยังทําประกันชีวิตเยอะมากเพราะผมคิดวาอะไรก็ไมแนนอนผมเปน
หัวหนาครอบครัว ตองออมสวนนี้แหละเพื่อไวรักษาตัวเอง  ลูกๆ ผมก็อยาก
ใหเรียนสูงๆ มีความรูผมไมมีโอกาส ผมเปนคนสงก็อยากใหเขาไดดี...     
(ชัย นามสมมติ, 2554)

… ผมมีแรง มีกําลังผมจะทําไปเผื่ออนาคต คาขายมีกําไรมากผมก็เก็บออม
มาก เก็บเผื่อคนในครอบครัวไปดวยเลย กลัวพวกเขาจะลําบาก ไมอยากให
ลําบากเหมือนผมคนมันเคยลําบากเลยรูวาความลําบากมันเปนยังไง ทําได
เปนทํา...(ตน นามสมมติ, 2554)

....พี่แบงเงินเอาไวสามสวนเลยเก็บไวใชเองยามแกเฒา ใหลูก แลวก็ใชจาย
ปจจุบัน ก็คิดอยูเร่ือยนะวาจะใชเงินยามแกเฒาน้ีสักเทาไหร คิดวาตองใช
เยอะ เลยตองเก็บตอนนี้เยอะๆ สวนลูกไมตองพูดถึงใชเยอะแนนอนทุกวันนี้
เลยออมดานนี้เยอะเปนพิเศษเลย...(นาง นามสมมติ, 2554)

…ฉันเก็บเงินใหลูกเตาตั้งแตเริ่มทํางานใหมๆ เลย ลูกกําลังเล็กๆ คิดวาโต
ขึ้นไปเงินที่เก็บไวนี่แหละจะไดนํามาใชจายในการศึกษาของเขา ฉันเปนครู
รายไดก็แคพออยูพอกินเงินที่เก็บออมก็เพียงเล็ก แตฉันคิดวาการศึกษาเปน
สิ่งสําคัญเปนมรดกอยางดีที่ฉันสามารถสงเขาไปถึงฝงฝนที่เขาตั้งใจไวได...
(นวล นามสมมติ, 2554)

4.1.5 การออมเพื่อชําระหนี้ ที่กูยืมเงินจากธนาคารมาลงทุนประกอบกิจการในชวงเริ่มตน
หน้ีสินที่เกิดจากการกูยืมจากธนาคารเพื่อประกอบธุรกิจ ทําใหผูใหขอมูลหลักมีการ

วางแผนทางการเงินเพื่อชําระหนี้ไดตรงเวลาและกอนกําหนดระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด หนี้จาก
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ธนาคารทําใหผูใหขอมูลหลักมีตนทุนของธุรกิจเพิ่มขึ้น  จากตนทุนดานวัตถุดิบและแรงาน ผูให
ขอมูลหลักจึงเพิ่มรายรับ จากการเปดกิจการทุกวัน ไมมีวันหยุดและใชจายเงินอยางประหยัด เพื่อลด
ตนทุนสวนหน้ีสนิจากธนาคารไดกอนกําหนด  มีเงินออมเพิ่มขึ้น  

จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก  สอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้

...ทําอาชีพคาขายกับทางบานสามีแลวแยกกิจการออกมา ตอนแรกก็ตองกู
เงินสรางบานที่อาศัยอยูปจจุบันเพื่อทําเปนรานขายของดวย  เปนหนี้สิน
กอนแรกที่เปนจุดเริ่มตนที่ทําใหขยันมากกวาเดิม  ไมเคยปดรานไมเคยมี
วันหยุด ปดรานมืดกวารานอื่นและเปดรานเชากวารานอื่นเพื ่อทําใหมี
รายไดเขามามากขึ้นจะไดเก็บเงินชําระหนี้ไดกอนกําหนด หมดหนี้ไดเร็ว... 
(ตา นามสมมติ, 2554 )    

...เริ่มแรก ทีเดียว ไมรูจักหรอกเงินออม  ไดเงินมาเทาไหรก็เอาไปใชหน้ี
ธนาคารกอน    จึงตั้งหนาตั้งตาทํางานหาใหไดมากกวารายจายดอกให
แบงค ดอกเบี้ยแบงคถูกนะกูมาลงทุนไมอันตรายหลอก ยิ่งลงทุนถูกจุดดวย
ละก็เห็นกําไรอยางแนนอน มันขึ้นอยูกับเราวากลาเสี่ยงรึเปลาเทานั้นเอง...
(ตน นามสมมติ, 2554)    

...ที่ผมกูเงินแบงคมาเพราะในชวงแรกผมไมม ีเงินทุนในการกักตุนสินคาผม
เห็นแลววาสินคามันตองขึ้นราคาผมจึงกลาเสี่ยงที่จะลงทุนกูเงินมา ปจจุบัน
เงินทุนจากแบงคทําใหผมมีวันนี้ ราคาสินคาขึ ้น ผมขายของไดราคาดี 
หนี้สินหมด แถมเหลือเก็บออม ก็ไดแหลงเงินทุนนี้แหละชวยในธุรกิจของ
ผม...(ปาน นามสมมติ, 2554)

4.2  รูปแบบการออมของกลุมลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัด
นครปฐม 

จากการศึกษา พบวา  ผูใหขอมูลหลักในหน่ึงคนมีการออมหลายรูปแบบ สามารถแบง
รูปแบบการออมตามผลตอบแทนท่ีไดรับจากนอยไปมาก  ดังนี้
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4.2.1  การออมในรูปแบบการฝากเงินสดไวกับธนาคาร ประเภท เงินฝากสะสมทรัพย      
เงินฝากประจําหรือกระแสรายวัน  

การออมเงินในรูปแบบฝากเงินสดไวกับธนาคาร ไดรับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยตาม
อัตราที่แตกตางกันตามเงื่อนไขของบัญชีที่ลูกคาถือครองอยูกับธนาคาร  ถึงผลตอบแทนที่ไดรับใน
รูปแบบดอกเบี้ยเงินฝากเปนจํานวนนอยกวาเมื่อเทียบกับการแปลงเปลี่ยนเงินฝากเปนรูปแบบอื่น 
เชน การลงทุนในหลักทรัพย  แตผูใหขอมูลหลักยังมีการฝากเงินในรูปแบบนี้ดวยความสะดวกใน
การจัดการธุรกรรมทางการเงิน  ตรวจสอบรายรับ รายจายในบัญชีไดรวดเร็ว  และความเชื่อมั่นใน
การดูแลความปลอดภัยเงินฝากของธนาคารพาณิชย  จึงทําใหเงินฝากเปนรูปแบบการออมที่จําเปน
ตอผูใหขอมูลหลัก  ไมสามารถยกเลิกการดําเนินธุรกรรมในรูปแบบนี้ได  

4.2.2 การออมในรูปแบบการประกันชีวิต
การออมในรูปแบบประกันชีวิตเปนการปองกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับชีวิตและการเจ็บปวย

ของตนและครอบครัว  ตามวัฏจักรชีวิต  เกิด แก เจ็บ และตาย  เปนการปองกันความเสี่ยงจาก
คาใชจายในการบริโภคที่มนุษยไมสามารถเลี่ยงได ปจจุบันการออมแบบประกันชีวิตเปนที่
แพรหลายในสังคม  และมีรูปแบบการประกันที่หลากหลายผูบริโภคสามารถเลือกซื้อไดตามความ
ตองการของตนและครอบครัว หรือเก็บเปนมรดกใหกับลูกหลาน  เชน การทําประกันเพื่อเปน
ทุนการศึกษา  การทําประกันแบบสะสมทรัพย  การทําประกันบํานาญ เปนตน สําหรับผลประโยชน
และความคุมครองที่ไดรับจากการทําประกันขึ้นอยูกับกรมธรรนที่เลือกซ้ือ  

4.2.3 การออมในรูปแบบทรัพยสินและอสังหาริมทรัพย 
เปนการแปลงเงินสดเปนทรัพยสินและอสังหาริมทรัพย  โดยมีสัดสวนการถือครองตาม

มุมมอง คานิยมของผูใหขอมูลหลัก  สินทรัพยที่แปลงเปลี่ยนขึ้นอยูกับประสบการณในการซื้อขาย
ในอดีตโดยมุงผลกําไรจากขายในอนาคตเปนสําคัญ  หากสินทรัพยที่ถูกแปลงเปลี่ยนเพิ่มมูลคาใน
การขายตอไดมาก  ผูใหขอมูลหลักก็มีการหาซื้อเพื่อขายในครั้งตอไป สินทรัพยที่ถูกแปลงเปลี่ยน 
เชน ที่ดิน อาคารพาณิชย ทอง กองทุนรวม สลากออมสิน    

การแปลงเปลี่ยนการออมจากรูปแบบเงินสดน้ีเพิ่มรายไดใหกับผูใหขอมูลหลักมากกวา
ดอกเบี้ยที่ไดรับจากเงินฝากในธนาคาร  จากการขายตอ  ใหเชา  หรือดอกเบี้ยที่ไดรับ  เปนการออม
ที่เพิ่มมูลคาตามระยะเวลา  ดังนั้นจึงเปนแหลงรายไดอีกทางหนึ่งของผูใหขอมูลหลักนอกจากธุกิจที่
ประกอบกิจการอยู
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จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก  สอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้

…การที่เอาเงินฝากไวกับธนาคารมันปลอดภัยดี ดีกวาไวที่บาน ตรวจเงินก็
งาย ฝากไปฝากมาก็ไดดอกเบี้ย เด๋ียวพนักงานก็ชวนฝากโนนฝากน่ีได
ดอกเบี้ยมันเพิ่มเติม ไดคาขนมใหหลานๆ...(ทา นามสมมติ, 2554)

... ถาเห็นที่ดินที่ไหนถูก ก็จะเอาเงินฝากประจําไปซี้อ ถาที่ดินที่มีบานติดมา
ดวยก็ปลอยใหเชาแตเบื่อเก็บดอก มันชอบผลัด  การออม ไมมีรูปแบบ
ตายตัวนะ จะใหเลือกวาซี้อที่ดีกวาเงินฝาก ก็ไมไดมันตองแบงๆ กันไป  เงิน
ฝากระยะสั้น มันดีตรง ถาตองการใช ดวน ใชไดเลยแตผลตอบแทนมันนอย
ซี้อที่ทิ้งไว ก็หวังวา รุนลูก หลาน มันเอาไปขายแลวไดเงินเปนกอบเปนกํา 
มันคงดีกวาดอกเบี้ย...(เชี่ยว นามสมมติ, 2554)

...ไดแคซื้อของมาขายกับเก็บที่ดินที่เปนที่ไร ที่นา  คนสมัยนี้คิดซื้อที่ดินหวัง
เก็งกําไร  นานกวาจะงอกเงย  น้ีสองแปลงแลวนะที่ซื้อที่ดินเปลา  เงินจม
เสียดาย  รูแบบนี้ซื้อที่ไรที่นาดีกวาคนมาจํานํายังไดคาเชาเละ  แตที่ดินเปลา
ซื้อไปเนี้ย เปนที่เปลาจรงิๆ...(ตน นามสมมติ, 2554)

4.3 ปจจัยและเหตุผลในการเลือกรูปแบบการออมของกลุมลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม

จากการสัมภาษณ พบวา ปจจัยหรือเหตุผลในการเลือกรูปแบบการออม ของกลุมลูกคา     
บัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม  แบงไดเปน 2 ปจจัย ดังน้ี

4.3.1 ปจจัยดานผลตอบแทนท่ีไดรับจากการออม  
นอกจากรายไดเปนผลตอบแทนจากการประกอบอาชีพ  เงินออมที่เกิดขึ้นเมื่อรายจายนอย

กวารายไดสามารถทําใหเกิดผลตอบแทนไดเชนกัน  ตามรูปแบบการออมที่เลือกมีทั้งรูปแบบเงินฝาก
ในธนาคารพาณิชย การแปลงเปลี่ยนเงินออมจากเงินสดเปนสินทรัพยและอสังหาริมทรัพย              
ซ่ึงผลตอบแทนข้ึนอยูกับความเส่ียงของการถือครองสินทรัพย  ผูใหขอมูลหลักไมไดมีรูปแบบการถือ
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ครองที่แนนอน  คือ ไมไดวางแผนหรือกําหนดสัดสวนการถือครองในแตละสินทรัพย ขึ้นอยูกับ
มุมมองการประเมินมูลคาในอนาคตและประสบการณจากการซื้อขายในอดีต สามารถแบงประเภท
ทรัพยสินท่ีผูใหขอมูลหลักนิยมถือครองและตามผลตอบแทนท่ีไดรับจากการถือครอง ตามลําดับจาก
มากไปนอย ดังน้ี

4.3.1.1 อสังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรัพยเปนทรัพยสินที่ผูใหขอมูลหลักนิยมถือครองเน่ืองจากไดรับ

ผลตอบแทนจากการขายสูงและเปนทรัพยสินที่เพิ่มมูลคาไดในอนาคต คือ ที่ดิน  ที่ไรนา หรือบาน
พรอมที่ดิน  เพื่อนํามาขายตอ  ใหเชา  หรือเปนมรดกใหกับลูกหลาน  อสังหาริมทรัพยเปนสินทรัพย
ไมหมุนเวียนท่ีตองใชเวลาในการเปล่ียนมือนานกวาสินทรัพยประเภทอ่ืน  แตใหผลตอบแทนในการ
ขายตอสูงและถูกประเมินมูลคาจากผูใหขอมูลหลักสูงกวาสินทรัพยอ่ืนดวย

จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก  สอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้

...ผมซื้อบานเปนสวนใหญ บานหาทําเลหนอยก็มีคนมาเชา ที่ดินเปลาทํา
อะไรไมได  บานที่ผมซื้อสวนใหญจะเปนทรัพยแบงคที่หลุดจํานอง ราคาถูก
ดี แบงคไหนเปดประมูลผมก็ไป ดีกวาซื้อทองอีกเพราะราคาทอง ตลาดเปน
ผูกําหนด แตราคาที่ดินผมสามารถกําหนดเองได หุนไมตองพูดถึงเลยไมมี
เวลาเลนเลยแคงานที่บานผมก็ยุงพอตัว...(เชียง นามสมมติ, 2554)

...ถามีกําไรจากกิจการในแตละปมาเพิ่ม ก็ไปฝากไวกอน ถามีที่ดินที่สนใจ  
ก็จะถอนเงินไปซื้อ  ถาที่ดินที่มีบานติดมาดวยก็ปลอยใหเชา สวนมากจะ
เลือกที่มีบานติดมาดวย ยกเวนแตจะสรางโกดังจะเลือกแตที่เปลาที่ติดถนน
ใหญ...(เชี่ยว นามสมมติ, 2554)

...ซื้อที่ทิ้งไว ก็หวังวาเปนมดกตกทอดไป รุนลูก หลาน มันเอาไปขายแลวได
เงินเปนกอบเปนกํา ดีกวาดอกเบี้ยในธนาคารหรือเงินสดเพราะใหเงินสด
ลูกหลานตอนน้ีมีหวังใชหมดอยางแนนอน...(นวล นามสมมติ, 2554)
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...ทุกวันนี้ผมยังเปนหน้ีธนาคารอยูเลย เงินผมก็หมุนเวียนอยูในธนาคารน่ี
แหละ    พอมีเงินเหลือก็ซื้ออสังหาริมทรัพยแลวขาย  เห็นผลกําไรมากกวา
ออมไวในแบงค  ยอมเปนหน้ีแบงคดกีวา...(เชียง นามสมมติ, 2554)

4.3.1.2 สินทรัพยอื่นๆ  เชน  ทองคํา  กองทุนรวม หุน  สลากออมสิน  เปนรูปแบบ
การออมท่ีถูกแปรเปล่ียนจากเงินสด ผูใหขอมูลหลักถือสินทรัพยหลายรูปแบบเพ่ือกระจายความเส่ียง
ของการถือครอง  และไดรับผลตอบแทนเร็วกวาการขายที่ ดิน อสังหาริมทรัพย โดยไดรับ
ผลตอบแทนเปนดอกเบี้ย เงินปนผล หรือการขายตอในชวงเวลาที่ราคาปจจุบันสูงกวาราคาซื้อ   
สินทรัพยประเภทน้ีถูกกําหนดราคาตามภาวะตลาดและปจจัยพื้นฐาน คือ ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
อุตสาหกรรม และผลการดําเนินงานของบริษัท  จึงตองติดตามขาวสารและวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน
อยางตอเน่ืองเพ่ือลดความเส่ียงในชวงเวลาถือครองและเพ่ิมผลตอบแทน  ทําใหผูใหขอมูลหลักท่ีตอง
ประกอบธุรกิจไมคอยมีเวลาในการติดตามและวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน  จึงมีการถือครองสินทรัพย
ประเภทน้ีเปนมูลคาไมมาก  เม่ือเทียบกับรูปแบบการออมอ่ืน

จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก  สอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้

…หลานชวนผมเลนหุน ก็เลนตามนิดหนอยแตพอเห็นผมกําไร มันดีกวาฝาก
เงินไวกับธนาคารนี่สิผมก็เริ่มสนใจที่จะเลนมากขึ้น เหมือนเกมสก็สนุกดีมี
ลุนตลอดเวลามีไดมีเสีย เราก็ตองศึกษามันวาตัวไหนมันนาลงทุนดูใหมัน
สอดคลอง เหมาะสมกับสถานะการณปจจุบัน เงินที่ผมใชเลน ผมไมได
เดือดรอนอะไรมากเอาเงินท่ีน่ิงกันไวสวนหน่ึงมาเลน...(ทา นามสมมติ, 2554)

…ทองคําเปนสิ่งที่กําลังหวือหวามากในตอนนี้ มีแตคนเลนเพื่อนผมเลนกัน
ท้ังน้ัน ซ้ือขายดีมีกําไร ไมรูเหมือนกันวาผมจะเปนเหมือนแมงเหมาบินเขากอง
ไฟรึเปลา ผมไมไดเก็บนานเหมือนคนอื่นเขานะของพวกนี้ตองซื้อมาขายไป 
อยาไปดีใจกับกําไรท่ียังไมไดขาย ขายไดกําไรแลวคอยดีใจ เพราะดูสิเวลาข้ึนก็
ขนนากลัวแลวเวลาลงหละ ก็คงนากลัวไมแพกัน…(ตา นามสมมติ, 2554)
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..ดอกเบี้ยแบงคนอยนิดจะตาย ฉลากออมสินไดลุนแถมใหดอกเบี้ยดีกวา
แบงคอีกทั้งๆ ที่ระยะเวลาฝากเงินก็พอๆ กัน เก็บไวในแบงคนิดหนอย
สวนมากก็ฉลากออมสินเนี่ยะแหละ อีกอยางก็พวกหุน ประเภทพลังงาน กับ
พวกกลุมบริโภค เลนเก็บๆไวบาง หุนพวกนี้ไมมีตกหลอก ถึงตกก็ตกไดไม
นาน...(นาง นามสมมติ, 2554)

4.3.1.3 เงินฝากในธนาคารพาณิชย
เปนรูปแบบการออมที่มีความเสี่ยงตํ่าและไดรับผลตอบแทนตํ่าแตผูใหขอมูลหลัก

ตองมีการออมในรูปแบบเงินฝากในธนาคารพาณิชยเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายรับ 
รายจาย  และเปนหลักฐานในการดําเนินธุรกรรมทางการเงิน  ผูใหขอมูลหลักคนหนึ่งเลาวา มีเงิน
หมุนเวียนอยูในธนาคารเพราะสามารถตรวจสอบไดงาย  เงินฝากในธนาคารพาณิชยมีหลายประเภท 
เชน เงินฝากประเภทสะสมทรัพย  เงินฝากประจํา  ซึ่งไดรับอัตราดอกเบี้ยแตกตางกันตามเงื่อนไข
ของธนาคาร    การออมในรูปแบบเงินฝากในธนาคารเปนการออมรูปแบบพื้นฐานของผูใหขอมูล
หลักหลังจากหักคาใชจายแลว  จากกนั้นจะถูกแปลงเปลี่ยนเปนการออมในรูปแบบอ่ืน เชน ที่ดิน  
ทอง  อาคารพาณิชย  ตามการประเมินมูลคาในอนาคตของผูใหขอมูลหลัก  แตยังคงมีรูปแบบการ
ออมเปนเงินฝากในธนาคารอยู    

จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก  สอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้

…ผมเก็บไปฝากไวหลายธนาคาร ไมอยากฝากไวที่เดียวพออยากจะใชจะจาย
อะไรมันเบิกที่เดียว ทีเดียว เดี๋ยวก็หมด บางที่ผมก็ดูอัตราดอกเบี้ยบาง แลว
คอยแบงไปฝากแบบอื่นๆ ก็พวกบัญชีฝากประจํา...(ทา นามสมมติ, 2554)

…ผมฝากเงินไวหลายแบงค แลวเปรียบเทียบดอกเบี้ยแตละแบงค ผมยายเงิน
ไปยายเงินมาเห็นดอกเบี้ยหลักสตางคนี่ก็กินขาวไดหลายมื้อนะครับ อยาดูถูก
วามันนอยนิด ผมไดประหยัดอะไรหลอกแตนี่มันเปนผลประโยชนที่เราตอง
ศึกษาเองผมหมั่นดูไปเร่ือยๆ พวกอัตราดอกเบี้ยเน่ียะคาขนมของลูกผม
ทั้งนั้นเลย...(เชียง นามสมมติ, 2554)
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4.3.2 ตัวแปรดานผลประโยชนจากความคุมครองในชีวิตของตนและครอบครัว
จากความลําบากในชวงเริ่มตนทําธุรกิจของผูใหขอมูลหลักทําใหผูใหขอมูลหลักคํานึงถึง

อนาคตทางการเงินของครอบครัวจากความไมแนนอนตามวัฎจักรชีวิต คือ การเจ็บปวยและเสียชีวิต  
ไมสามารถประกอบกิจการได  ไมมีรายไดสงผลใหครอบครัวเดือดรอน  ไดรับความลําบากจากการ
เจ็บปวยหรือเสียชีวิตของตน  จึงมีการออมเงินในรูปแบบประกันชีวิตเพื่อคุมครองคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากการเจ็บปวย  เปนเงินสํารองไวใชจายยามแกชรา  และเปนมรดกใหกับลูกหลานอีกดวย   

จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก  สอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้

...ผมทําประกันชีวิตเยอะมากเพราะคิดวาอะไรก็ไมแนนอน  เราเปนหัวหนา
ครอบครัว ไมไดรับราชการ ก็ตองออมสวนน้ีเพื่อไวรักษาตัวเองเก็บออม
ไมไดเดือดรอนอะไร ดีกวาไปใชเงินออมที่เก็บมาทั้งหมดรักษาตัวเอง  หรือ
ไปพึ่งพาเงินทองลูก ทําประกันชีวิตไว เราเปนอะไรไปยังเปนมรดกใหเขา  
ไดอีก...(ชัย นามสมมติ,  2554)

...ซื้อประกันชีวิตไว  เพราะไมอยากใหลูกตองลําบากเหมือนตนเองแคคา
รักษาสามีก็เอาเงินออมที่เก็บไดไปเกือบหมดเลย  อยางนอยทําประกันชีวิต
เอาไวเจ็บปวยขึ้นมาก็มีเงินจายคารักษา คายา  ไมเดือดรอนลูกหลาน...(ตา 
นามสมมติ, 2554)

…สามีปวยเลยทําใหรูวาประกันชีวิตมีความสําคัญมาก ลดภาระคาใชจายได
เยอะ นอกจากเอาเงินออมไปซื้อที่ดินก็มาซื้อประกันชีวิตดวย เปนอะไร
ขึ้นมาลูกจะไดไมลําบาก คารักษาอะไรตอมิอะไรก็นอยลงหากเสียชีวิตไปก็
ไมใหลูกตองลําบาก...(ตน นามสมมติ, 2554)
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4.4 กระบวนการออม ของกลุมลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
จังหวัดนครปฐม  มีกระบวนการออม ดังน้ี 

4.4.1 การหมุนเวียนเงินผานระบบบัญชีธนาคาร 
ลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) นํารายไดมาฝากไวกับธนาคาร  

เน่ืองจากลูกคามั่นใจในระบบความปลอดภัยในการคุมครอง ดูแล เงินฝากของธนาคารมากกวาการ
เก็บเงินสดจํานวนมากไวท่ีบานซ่ึงเส่ียงตอความปลอดภัยในชีวิตของตนและครอบรัว  และทรัพยสิน
สูญหาย ผูใหขอมูลหลักคนหนึ่งเลาวา ตนขายของไดก็นํามาฝากไวที่แบงค เก็บไวที่บานไมได  
อันตราย  โจรขโมยมีเยอะนอกจากเงินจะหายแลวคนในครอบครัวอาจถูกทํารายดวย

เงินฝากเปนการหมุนเวียนเงินผานระบบบัญชีของธนาคารเพื่อใชประกอบธุรกิจ ลูกคา
สามารถเบิก โอน ใหกับผูคาไดงาย สะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบบัญชีได ทําใหมีการ    
วางแผนการใชจายและการออมไดสะดวก  และเปนการสรางเครดิตเพื่อดําเนินธุรกรรมทางการเงิน
แบบอ่ืนๆ กับธนาคารได เชน สินเช่ือรถ  สินเช่ือบาน สินเช่ือธุรกิจ   

จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก  สอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้

...ผมมาแบงคทุกวันตองมาโอนเงิน ไดฟารมโนนฟารมนี้ขายไดก็ตองนับ
แลวก็เอามาโอน เวลารับเงินจากลูกคา เราตองมีหลักฐาน การโอนก็ตองเก็บ
หลักฐานเปนสําคัญเลย หลายรานที่อยูไมไดก็เพราะโดนโกง ดวยความไว
เนื้อเชื่อใจกันมากๆ ผมตองมีหลักฐานการรับสงสินคาหรือการรับเงินเสมอ
...(ทา นามสมมติ, 2554)

...ผมไดเงินมามักนํามาฝากไวที่ธนาคารเลย เพราะธุรกิจของผมหมุนเงินวัน
หลักหลายแสนบางวันก็เปนลาน ไมมีที่ไหนปลอดภัยเทากับธนาคารแลว
แหละ ผมจําเปนตองไวที่ น่ี แลวที่สําคัญตรวจสอบได อยางนอยผมก็มี
หลักฐานการโอนเงิน การจายเงิน การรับเงิน ตรวจสอบบัญชีไดงาย รูยอด
คงเหลือสําหรับการเก็บออมที่แนนอนเลย ทําใหผมเก็บออมไดเยอะ เงินไม
รั่วไหลดี...(ปาน นามสมมติ, 2554)
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...เงินหมุนเวียนในธนาคาร  ทั้งฝาก ทั้งโอน ทําใหตรวจสอบการซื้อขาย ได
งายและเปนเอกสาร ยืนยันสําคัญระหวางเรากับลูกคา  ทําใหคาขายราบรื่น  
และเช็คขอมูลในบัญชีไดงาย สะดวก...(มี นามสมมติ, 2554)

ผมเดินบัญชีผานแบงคตลอดต้ังแตเร่ิมทําธุรกิจผมคิดวาการเดินบัญชีผาน
ธนาคารนี่มีประโยชนนะ สามารถใชเครดิตตรงนี้มาขอสินเชื่อได ไมวาจะ
เปนบานหรือรถ อีกอยางเก็บเงินไวที่แบงคก็ไมไดเสียหายอะไรแถมได
ดอกเบ้ียอีกตางหาก...(ตา นามสมมติ, 2554)

4.4.2 แปลงเปล่ียนเงินออมในธนาคารเปนการออมในรูปแบบอ่ืน ตามวัฎจักรธุรกิจของกลุม
ลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม ดังน้ี

4.4.2.1 ระยะเจริญเติบโตของธุรกิจ เงินออมท่ีไดถูกนําไปลงทุนขยายกิจการหรือ
ชําระหน้ีท่ีกูยืมจากธนาคาร

เมื่อสินคาเปนที่ยอมรับของตลาดผูใหขอมูลหลักลงทุนเห็นแนวโนมของธุรกิจได
ชัดเจน ยอดขายและผลกําไรจากทรัพยสินจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง แตผลกําไรที่ไดรับจํานวนมาก
นั้นยังจําเปนตองนําไปลงทุนตอเพื่อใหสามารถผลิตสินคามารองรับความตองการของตลาดรวมทั้ง
การขยายกิจการ ผลกําไรหรือเงิมออมตามความหมายของผูใหขอมูลหลักถูกนํามาขยายกิจการเดิม  
ดวยการซ้ือเคร่ืองมือ  อุปกรณ  เคร่ืองจักร  ขยายพ้ืนท่ีดําเนินกิจการและพื้นที่จําหนาย เพื่อรองรับการ
เติบโตของธุรกิจทําใหผลิตสินคาไดจํานวนมากข้ึน มีตนทุนการผลิตตอหนวยตํ่าลง  สินคามีคุณภาพ
มากขึ้นจากการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิต  และลูกคาไดรับความสะดวกมากขึ้นเมื่อเขามาใช
บริการหรือซ้ือสินคา  เปนการออมเพ่ือตอยอดและเพ่ิมมูลคาของธุรกิจ

จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก  สอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้

...ขายของไดดีมีกําไรมากก็อยากซื้อของมากักตุนมาก เลยตองปลูกโกดังเพิ่ม
เอาไวเก็บของพอสรางโกดังเสร็จ  ก็เริ่มซื้อรถเพิ่ม  เพื่อที่เอารถไวรถขนสง
สินคา ตอนน้ีทําได รีบๆ ทําไปกอน ขยับขยายไปทีละนิด...(ชิต, 2554)
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...สรางโกดังเพิ่มจําเปนตอธุรกิจเฮียอยางมาก โกดัง ที่ดี ควรอยูเปนจุดศุนย
กลางของโรงงานที่เราสงสินคา คือ ซื้อขาวจากโรงสีไปสงโรงงาน พวกซีพี 
วันนี้ไปทุกของที่นครสวรรคเอาไปสงที่ราชบุรีผานไปได  พรุงนี้โรงสีใหไป
บรรทุกอีก แตซีพี บอกยังไมเอาในกรณีนี้ ซี้อนครสวรรค ไปสงราชบุรี ถา
โกดังไปอยูเพชรบุรี ก็แยดิขึ้นอยูกับกิจการขนาดของกิจการโกดัง  หลังแรก
ของเฮีย อยูบนเนี้อที่ ไมถึงไร จําไมไดวา 3 งานหรือปาวตอนนี้ก็วาใหญแลว
นะแตใชไปซักพัก มันก็เล็กไป ไมพอใช...(เชี่ยว, 2554)

...หลังจากที่ผมขายขาวแกงในชวงเชาเริ่มอยูตัวแลว ผมก็เริ่มขยายสาขา ซื้อ
ทาวเฮาสกึ่งอาคารพาณิชยเพื่อเปดรานขายขาวแกงตอนเย็นอีกที่ตอยอด
ธุรกิจไป ไหนๆก็ทํากินรุงแลวปลอยเวลาไวก็เสียดาย...(มี, 2554)

การออมเพื่อชําระหนี้ที่กูยืมจากธนาคาร หนี้สินจากธนาคารเปนตนทุนทางการเงินที่สงผล
ตอเงินออมของผูใหขอมูลหลักลดลง  จึงทําใหผูใหขอมูลหลักตองการลดคาใชจายสวนหนี้สินลง
โดยเพิ่มรายไดจากการเปดกิจการทุกวันและใชจายอยางประหยัด  เพื่อสามารถชําระหนี้ไดหมดกอน
เวลา

จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก  สอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้

...การหยุดงานมากก็ไมเปนผลดีกับกิจการมากเทาไหรเดี๋ยวลูกคาหนีหมดผม
เหนื่อยไมเทาไหรแตรายไดเขาอยางสม่ําเสมอนี่แหละ ทําใหผมหายเหนื่อย
ได จะไดจาย คาบานที่กูมาหมดเร็วๆ...(ตา นามสมมติ, 2554)

...เปดรานแรกๆ ยังไมรูวาเงินออมเปนยังไง  รูแตวาตองขยัน เปดรานทุกวัน 
จะไดจายหนี้ใหหมดไวๆ วันวันแทบไมไดออกไปไหนเลยทําใหความอยาก
ซ้ือน้ัน ซ้ือน้ีไมมี  ลดรายจายไปไดเยอะ...(ตน นามสมมติ, 2554)

การขยายการกิจการในชวงแรกของธุรกิจที่มีการเติบโตตามวัฏจักร ทําใหรายไดของผูผลิต
หลักมากข้ึน แลวจึงแปลงเปล่ียนการออมหลายรูปแบบ  ตามระยะวัฏจักรธุรกิจตอไป 
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4.4.2.2 ระยะขยายตัวของธุรกิจ   เงินออมถูกแปลงเปลี่ยนหลายรูปแบบตาม
ประสบการณการซ้ือขายและการประเมินมูลคาของผูใหขอมูลหลัก  

ในระยะขยายตัวน้ีอัตราการเติบโตของยอดขายและผลกําไรของผูใหขอมูลหลัก
เปนไปในทางบวกแตเปนอัตราที่ชะลอตัวลงกวาในระยะเจริญเติบโต  ลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม มีเงินออมเพิ่มมากขึ้นจึงมีการแปลงเปลี่ยนเงิน
ออมจากเงินฝากในบัญชีธนาคารเปนเงินออมในรูปแบบอ่ืนๆ  โดยไมไดมีรูปแบบการแปลงเปล่ียนที่
แนนอน  ขึ้นอยูกับประสบการณการซื้อขายในอดีตและการประเมินมูลคาของผูใหขอมูลหลักเอง 

จากขอมูลการสัมภาษณ  สามารถแบงตามผลตอบแทนที่ไดรับจากการแปลงเปลี่ยน
เงินออม ดังน้ี

1. อสังหาริมทรัพย  เชน  ที่ดิน  ที่ไรนา  หรือบานพรอมที่ดิน  เพื่อนํามาขาย
ตอ  ใหเชา  หรือเปนมรดกใหกับลูกหลาน   หากการซื้อขายในอดีตเพิ่มผลตอบแทนใหมากก็เกิดการ
ซ้ือซํ้าเพ่ือขายหรือใหเชา  

2. สินทรัพยประเภทอื่นๆ เชน ทองคํา กองทุนรวม หุน สลากออมสิน  โดย
ไดรับผลตอบแทนเปนดอกเบ้ีย เงินปนผลหรือการขายสินทรัพยตอ  

3. การประกันชีวิต  ผูใหขอมูลหลักไมไดมุงการออมในรูปแบบนี้ดวย
ผลตอบแทนแตเพื่อคุมครองความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับชีวิตและการเจ็บปวยของตนและครอบครัวหรือ
เก็บเปนมรดกใหกับลูกหลาน   โดยมีการชําระเบี้ยประกันตามระยะเวลาท่ีกําหนดในกรมธรรม
ประกันภัย  และไดรับความคุมครองตามเง่ือนไขในกรมธรรม  

4. เงินฝากในธนาคารพาณิชย  เชน เงินฝากประเภทสะสมทรัพย  เงินฝาก
ประจํา ไดรับอัตราดอกเบี้ยแตกตางกันตามเงื่อนไขของธนาคาร เปนรูปแบบการออมที่มีความเสี่ยง
ตํ่าและไดรับผลตอบแทนตํ่า

จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก  สอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้

...รูปแบบการออมก็ขึ้นอยูกับเงินและความตองการ ณ ขณะนั้นวาตองการ
อะไรเงินพอหรือไม เลยไมมีรูปแบบที่แนนอนตายตัว อยางที่บอกวาเก็บไว
ในธนาคารแลวคอยแปรรูป  ผมพยายามเก็บเงินใหไดมากที่สุด พอเก็บใน
บัญชีเผื่อเรียกเยอะๆ ธนาคารก็ชวนผมเปลี่ยนเปนฝากประจําอีก หรือไมก็ซื้อ
ประกัน ผมก็วาดีนะ ดีกวาดอกเบี้ยธรรมดาในบัญชีเผื่อเรียก แตบางครั้งผมก็
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ซื้อทองคํา ที่ดิน บางซื้อตามคนอ่ืนๆ เขาเห็นคนมีสตางคก็ทําแบบน้ีกัน
ทั้งนั้นแหละ เริ่มใหเงินบริหารเงิน ทองคําจะซื้อนอยเพราะราคามันขึ้นๆลงๆ 
หาโอกาสชวง น้ีแหละขายกําไรนิดๆหนอยดีกว าไมไดอะไรเลย . . .                
(มี นามสมมติ, 2554)

...ปาซ้ือท่ีดินเปลาไวเก็งกําไรขายตอปจจุบันยังขายไมได  เปนท่ีดินเปลาจริงๆ  
ไมไดอะไรเลย ปาซื้อที่ดินไรนาใหคนเชายังไดผลตอบแทนจากคาเชา         
จึงสนใจซ้ือแตท่ีดินไรนา...(ตน นามสมมติ, 2554)

...หลานผมชวนผมเลนหุนจนผมติดไปแลว ผมชอบตรงที่เงินตอเงิน อยางที่
เขาวา ผมเลยจําเปนตองซื้อโทรศัพทมือถือดีๆ เพื่อเช็คราคา ตลอดเวลา 
นอกจากหุนที่ผมเลน ยังมีทองคํา แตนอยกวาหุนเยอะเลย ผมวาหุนสนุกดี 
เงินผมน่ิงแลว ผมไมเอาเงินรอนมาเลนหลอก ผมมีลิมิต ของตัวเอง กับ
ภรรยาก็เชนกันวาเลนไดคนละไมเกินเทาไหร เผื่อไว หุนมีความเสี่ยงนี่หนา 
ตองกันเอาไวบาง ลูกเตาก็ยังเล็กอยู  การเก็บเงิน สวนมากพนักงานแนะนํา
ในอัตราดอกเบี้ยที่ดีกวาผมจะโยกยายตามคําแนะนํา เสมอ ไมวาฝากประจํา 
กองทุน หรือประกัน...(ทา นามสมมติ, 2554)

...ผมเอาเงินสวนที่เหลือมาออมสะสมไปเรื่อยๆ จนกวาจะไดหลักแสนแลว
คอยคิดวาจะซื้อทองคํา ซื้อที่ดิน หรือซื้อบาน แตระหวางที่เก็บไดหลักแสนก็
โยกบัญชีทีไปฝากประจําเปนสวนใหญหรือไมก็ทําประกันชีวิตแบบออมเงิน 
ดอกเบี้ยมันดีกวาดอกเบี้ยแบงค นานหนอยกวาจะไดใชก็ถือซะวาเปนความ
คุมครอง...(มี นามสมมติ, 2554)

4.4.2.3 ระยะอ่ิมตัวของธุรกิจ  เงินออมถูกแปลงเปล่ียนเปนการลงทุนในกิจการอ่ืนๆ
ธุรกิจแตละประเภทของลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

จังหวัดนครปฐม ไดรับผลกระทบจากวงจรวัฏจักรธุรกิจแตกตางกันไปข้ึนอยูกับประเภทของสินคา
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ท่ีผลิต  จํานวนคูแขงท่ีเพ่ิมข้ึน  ตัวแปรดานตนทุน  กฎระเบียบขอกําหนดจากภาครัฐ  ทําใหกําไรของ
ธุรกิจลดลงจึงตองมีการลงทุนในธุรกิจอ่ืนเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับ  ผูใหขอมูลหลัก

จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก  สอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้

...สมัยกอนหมูไดกําไรดีจะตาย ไมมีโรค ไมตองใชยา อาหารก็ราคาถูก 
เดี๋ยวนี้ยาเอย อาหารเอย บํารุงกันเขาไป กวามันจะโต ยี่สิบกวาปมานี่ผม
เลยจําเปนที่จะตองยึดอาชีพนี้ อาศัยความรูทําเลี้ยงมันมาเรื่อยๆ นี่แหละ 
เปนบทเรียน ของเราเอง เปนเรื่องที่ถนัดที่สุดแลว พอทํากินไปไดสักพักก็
ขยายมันไดเยอะนิจะเลี้ยงนอยก็ไมไดใครเห็นกําไรก็อยากได นี่เราพูดถึง
7-8 ปที่ผานมานะกําไรดี 3-4 ปหลังนี่ไมตองพูดถึงเลย เก็บเงินไมไดเลย  
ตอนนี้ผมฝากเงินไวกอน  คอยคิดวาจะทําอะไร ไมอยากลงทุนมากเดี๋ยว
จะเจ็บตัวเหมือนเลี้ยงหมู ตอนนี้ผมเลี้ยงปลาสวยงามเอาเลาหมูที่ผมไมได
เลี้ยงหนะมาทําเปนบอปลาเล็กๆ ไมไดกออิฐ แคทดลองเลี้ยงเลยเอาผาใบ
แบบหนาๆมาใสนํ้า ทดลองกอน นี่ก็ไดคาขนมนิดๆหนอยๆ ปลาพวกนี้มี
คนมารับซื้อถึงที่ไมตองออกไปขาย ไดเงินจับทีไดประมาณหาหกรอย
บาท บางที่ก็เปนพัน เลี้ยงไวขาย ไวดูเลนก็เพลินดีเหมือนกัน นี่ทดลองทํา
กอนดี แลวคอยขยาย แตวาหาซื้อที่ปลูกพืชไรพืชสวนนี่ผมทําจริงๆ กําลัง
หาที่อยู...(หมู นามสมมติ, 2554)

…เมื่อกอนนี้ขายไดกําไรดีกวานี้เยอะเดี๋ยวนี้เลี้ยงกันเยอะแลวแหละเงินเก็บ
เงินออมเนี่ยะก็ไดมาจากสมัยกอนทั้งนั้นแหละกิจการเมื่อกอนถือวาเฟองฟู 
แตอยางวาใครทําดีก็มีคนอยากทําตาม ขนาดลูกจางของเรายังไปทําของมัน
บางกลายเปนคูแขงกันไปซะ ตอนนี้ยังพอขายไดก็ทําไปกอน แตก็มองๆ ทํา
ธุรกิจอ่ืนๆ อยูนะ...(ปลา นามสมมติ, 2554)
  
...การคาขายในสมัยนี้กําไรนอย เพราะคนตางแยงกันซื้อกันขาย รานคาเปด
เหมือนๆ  กันเยอะแยะเต็มไปหมด ฉันละสงสารเด็กวัยรุนสมัยนี้จังเลยจะไป
ทําอะไรกินกันรุนลูกๆ เนี่ยะแหละนาสงสารรุนลูกจะคาขายเหมือนกันก็ตอง
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มาหาทําเลใหม ใหเขาเรียนศึกษาหาประสบการณนอกบานไปกอน แลวคอย
วากัน...(มล นามสมมติ, 2554)

...เลนหุนพี่วาก็ดีออก เราทํางานประจําของเราควบคูไปศึกษาหุนไป เอาเงิน
เก็บในสวนที่เราเผื่อไวเพื่อการลงทุน มาเลนนิดๆ หนอยๆ เอาที่เราพอรับ
ไหวนะอยางนอยเงินมันก็งอกออกมาบาง ก็ชวยเพิ่มเงิน เลนพอมีชั่วโมงบิน
ที่มากขึ้น เก็บประสบการณ ศึกษาไปกอนหลังเกษียน หรือเบื่องานประจํา
เบื่อธุรกิจที่ตองยืมจมูกคนอื่นหายใจเมื่อไหรอยางนอยๆ หุนก็เปนทางออกที่
ดีสําหรับพี่เลยก็วาได เพื่อนพี่หลายคนเบื่องานประจํา เบื่อธุรกิจหันมาเลน
หุนทั้งนั้น อยางที่เขาวา พึ่งตัวเองนั่นและดีที่สุด...(นาง นามสมมติ, 2554)   ส
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บทท่ี 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

5.1   สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการใหความหมาย รูปแบบและกระบวนการออมเงิน ของกลุมลูกคาบัวหลวง

เอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม จากผูใหขอมูลหลักทั้งหมด 18 คน  
ผูวิจัยเลือกสัมภาษณกลุมลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)ที่เริ่มกิจการ
ดวยตนเองหรือไดรับสืบทอดกิจการจากบิดามารดาแลวประกอบกิจการจนมีฐานะมั่นคง  เปนผูที่
ประสบความสําเร็จทางดานการเงินอยางดีเยี่ยมและถูกจัดใหเปนกลุมลูกคาผูมีศักยภาพทางการเงิน
ของธนาคาร  สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้

1. การใหความหมายของคําวา “การออม” ของลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม คือ คําวา “ประหยัด” จากรายไดที่ไดรับจากการทํางานสุจริต
อยางหนักเพื่อดํารงเลี้ยงชีพและครอบครัว  ตามคานิยม ความเชื่อ และทัศนคติที่มีผลตอพฤติกรรม
การออม  ตามวัตถุประสงคของการออม  ดังนี้  

1.1 การวางแผนใชจายเงินในปจจุบันอยางประหยัดและรูคุณคา  แบงได ดังนี้
    1.1.1 การวางแผนการใชจายเงินในปจจุบันอยางประหยัดและรูคุณคา จากการ

ไดรับการปลูกฝงจากครอบครัว โดยเลียนแบบพฤติกรรมและนิสัยทางการเงินของบิดามารดา    
ทําใหรูจักวางแผนการใชจาย  เปนการสรางภูมิคุมกันทางการเงินตั้งแตเด็กสงผลมาถึงปจจุบัน
แมวาปจจัยทางสังคมและสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง  แตยังคงมีวินัยในการใชจายเงิน  และวางแผน
รายจายจากการซื้อปจจัยในการดํารงชีวิตและสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสมกับตนเองและ
ครอบครัว

1.1.2 การวางแผนการใชจายเงินในปจจุบันอยางประหยัดและรูคุณคา จากคานิยม
การใชจายของผูใหขอมูลหลักเอง  เปนการจัดสรรทรัพยากรระหวางเวลาเพื่อรักษาระดับการ
บริโภคใหเปนไปอยางราบรื่นในอนาคต
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1.2  การออมเพื่อลงทุนขยายกิจการเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ผลิต  ทําใหไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น  และเปนการเพิ่มมูลคาของเงินและทรัพยสิน  การออมเพื่อ
การขยายกิจการจากการซื้อเครื่องจักร  เครื่องมือ อุปกรณ  ขยายพื้นที่กิจการและพื้นที่จําหนายเพื่อ
รองรับการเติบโตของตลาดเปนการควบคุมดูแลตนทุนการผลิตเพื่อจัดสรรทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ทําใหผลตอบแทนจากขนาดการผลิตเพ่ิมข้ึนแลวตนทุนตอหนวยลดลงเม่ือผลิตเพ่ิมข้ึน   
และขนาดการผลิตที่ใหญขึ้นทําใหสามารถใชปจจัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทําใหผูผลิตสามารถใช
ประโยชนจากเครื่องมือหรือโรงงานท่ีใหญขึ้นและมีคุณภาพภาพสูงขึ้น  

1.3 การเก็บออมเงินเพื่อเปนเงินสํารองจากความไมแนนอนในชีวิต จากโรคภัย  
อุบัติเหตุ  หรือสิ่งที่ไมคาดฝนที่เกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวัน  ความไมแนนอนดังกลาวจะสงผล
กระทบตอภาวะทางการเงินและตอเนื่องไปยังความสามารถในการบริโภคในชวงชีวิตที่เหลืออยู  
การออมเพื่อปองกันความไมแนนอนในชีวิตเปนการลดความเสี่ยงจากการบริโภคที่อาจเกิดขึ้นได
ในอนาคต

1.4 การออมเพื่อเปนหลักประกันใหกับตนเองและครอบครัว หรือเก็บเพื่อเปนมรดก
แกลูกหลาน ในรูปแบบประกันชีวิต  หรือเปนเงินฝากไวกับธนาคาร  เพื่อสามารถรองรับการ
บริโภคที่เกิดขึ้นยามปวยหรือชรา  ดวยรายไดที่ลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นจากการออมตามวัฎจักรชีวิต
ทําใหตองมีเงินสะสมไวสําหรับวัยชรา  ไมเปนภาระใหกับครอบครัวและการประกันชีวิตยังเปน
มรดกใหลูกหลานเมื่อตนเองเสียชีวิตดวย   และมีการวางแผนทางการเงินใหกับลูกหลานโดยฝาก
เงินใหในธนาคารอยางสม่ําเสมอ  เพื่อสรางรากฐานทางการเงินและสํารองคาใชจายใหไวบริโภค
หรือประกอบธุรกิจตอไป   นอกจากการสรางความมั่นคงใหลูกหลานแลวยังทําใหเกิดความสมัคร
สมานสามัคคีกันของคนในครอบครัว เกิดการชวยเหลือเก้ือกูลกัน  

2. รูปแบบการออมของกลุมลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
จังหวัดนครปฐม   ผูใหขอมูลหลักในหนึ่งคนมีการออมหลายรูปแบบ สามารถแบงรูปแบบการออม
ตามผลตอบแทนที่ไดรับจากนอยไปมาก  ดังนี้

2.1  การออมในรูปแบบการฝากเงินสดไวกับธนาคาร ประเภท เงินฝากสะสมทรัพย      
เงินฝากประจําหรือกระแสรายวัน  

การออมเงินในรูปแบบฝากเงินสดไวกับธนาคาร ไดรับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยตาม
อัตราที่แตกตางกันตามเงื่อนไขของบัญชีที่ลูกคาถือครองอยูกับธนาคาร  ถึงผลตอบแทนที่ไดรับใน
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รูปแบบดอกเบี้ยเงินฝากเปนจํานวนนอยกวาเมื่อเทียบกับการแปลงเปลี่ยนเงินฝากเปนรูปแบบอื่น 
เชน การลงทุนในหลักทรัพย  แตผูใหขอมูลหลักยังมีการฝากเงินในรูปแบบนี้ดวยความสะดวกใน
การจัดการธุรกรรมทางการเงิน  ตรวจสอบรายรับ รายจายในบัญชีไดรวดเร็ว  และความเชื่อมั่นใน
การดูแลความปลอดภัยเงินฝากของธนาคารพาณิชย  จึงทําใหเงินฝากเปนรูปแบบการออมที่จําเปน
ตอผูใหขอมูลหลัก  ไมสามารถยกเลิกการดําเนินธุรกรรมในรูปแบบนี้ได  

2.2  การออมในรูปแบบการประกันชีวิต
การออมในรูปแบบประกันชีวิตเปนการปองกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับชีวิตและการเจ็บปวย

ของตนและครอบครัว  ตามวัฏจักรชีวิต  เกิด แก เจ็บ และตาย  เปนการปองกันความเสี่ยงจาก
คาใชจายในการบริโภคที่มนุษยไมสามารถเลี่ยงได ปจจุบันการออมแบบประกันชีวิตเปนที่
แพรหลายในสังคม  และมีรูปแบบการประกันที่หลากหลายผูบริโภคสามารถเลือกซื้อไดตามความ
ตองการของตนและครอบครัว หรือเก็บเปนมรดกใหกับลูกหลาน  เชน การทําประกันเพื่อเปน
ทุนการศึกษา  การทําประกันแบบสะสมทรัพย  การทําประกันบํานาญ เปนตน สําหรับผลประโยชน
และความคุมครองที่ไดรับจากการทําประกันขึ้นอยูกับกรมธรรนที่เลือกซื้อ  

2.3  การออมในรูปแบบทรัพยสินและอสังหาริมทรัพย 
เปนการแปลงเงินสดเปนทรัพยสินและอสังหาริมทรัพย  โดยมีสัดสวนการถือครองตาม

มุมมอง คานิยมของผูใหขอมูลหลัก  สินทรัพยที่แปลงเปลี่ยนขึ้นอยูกับประสบการณในการซื้อขาย
ในอดีตโดยมุงผลกําไรจากขายในอนาคตเปนสําคัญ  หากสินทรัพยที่ถูกแปลงเปลี่ยนเพิ่มมูลคาใน
การขายตอไดมาก  ผูใหขอมูลหลักก็มีการหาซื้อเพื่อขายในครั้งตอไป สินทรัพยที่ถูกแปลงเปลี่ยน 
เชน ที่ดิน อาคารพาณิชย ทอง กองทุนรวม สลากออมสิน    

การแปลงเปลี่ยนการออมจากรูปแบบเงินสดน้ีเพิ่มรายไดใหกับผูใหขอมูลหลักมากกวา
ดอกเบี้ยที่ไดรับจากเงินฝากในธนาคาร  จากการขายตอ  ใหเชา  หรือดอกเบี้ยที่ไดรับ  เปนการออม
ที่เพิ่มมูลคาตามระยะเวลา  ดังนั้นจึงเปนแหลงรายไดอีกทางหนึ่งของผูใหขอมูลหลักนอกจากธุกิจที่
ประกอบกิจการอยู

3. กระบวนการออมของกลุมลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
จังหวัดนครปฐม  มีกระบวนการออม ดังน้ี

3.1 หมุนเวียนเงินผานระบบบัญชีธนาคาร ลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) นํารายไดมาฝากไวกับธนาคาร  เนื่องจากลูกคามั่นใจในระบบความปลอดภัยในการ
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คุมครอง ดูแล เงินฝากของธนาคารมากกวาการเก็บเงินสดจํานวนมากไวที่บานซึ่งเสี่ยงตอความ
ปลอดภัยในชีวิตของตนและครอบรัว  และทรัพยสินสูญหาย ผูใหขอมูลหลักคนหนึ่งเลาวา ตนขาย
ของไดก็นํามาฝากไวที่แบงค เก็บไวที่บานไมได  อันตราย  โจรขโมยมีเยอะนอกจากเงินจะหายแลว
คนในครอบครัวอาจถูกทํารายดวย

เงินฝากเปนการหมุนเวียนเงินผานระบบบัญชีของธนาคารเพื่อใชประกอบธุรกิจ  ลูกคา
สามารถเบิก โอน ใหกับผูคาไดงาย สะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบบัญชีได  ทําใหมีการวาง
แผนการใชจายและการออมไดสะดวก  และเปนการสรางเครดิตเพื่อดําเนินธุรกรรมทางการเงินแบบ
อ่ืนๆกับธนาคารได เชน สินเช่ือรถ  สินเช่ือบาน สินเช่ือธุรกิจ   

3.2 แปลงเปลี่ยนเงินออมในธนาคารเปนการออมในรูปแบบอื่น ตามวัฎจักรธุรกิจของ
กลุมลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม  ดังน้ี

3.2.1 ระยะเจริญเติบโตของธุรกิจ เงินออมที่ไดถูกนําไปลงทุนขยายกิจการหรือ
ชําระหนี้ที่กูยืมจากธนาคาร   เมื่อสินคาเปนที่ยอมรับของตลาดผูใหขอมูลหลักลงทุนเห็นแนวโนม
ของธุรกิจไดชัดเจน ยอดขายและผลกําไรจากทรัพยสินจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง แตผลกําไรที่ไดรับ
จํานวนมากนั้นยังจําเปนตองนําไปลงทุนตอเพื่อใหสามารถผลิตสินคามารองรับความตองการของ
ตลาดรวมทั้งการขยายกิจการ  ผลกําไรหรือเงินออมตามความหมายของผูใหขอมูลหลักถูกนํามาขยาย
กิจการเดิม  ดวยการซื้อเครื่องมือ  อุปกรณ  เครื่องจักร  ขยายพื้นที่ดําเนินกิจการและพื้นที่จําหนาย  
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจทําใหผลิตสินคาไดจํานวนมากขึ้น มีตนทุนการผลิตตอหนวยต่ําลง   
สินคามีคุณภาพมากขึ้นจากการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิต  และลูกคาไดรับความสะดวกมากขึ้น
เม่ือเขามาใชบริการหรือซ้ือสินคา  เปนการออมเพ่ือตอยอดและเพ่ิมมูลคาของธุรกิจ

การออมเพ่ือชําระหน้ีท่ีกูยืมจากธนาคาร  หน้ีสินจากธนาคารเปนตนทุนทางการเงิน
ที่สงผลตอเงินออมของผูใหขอมูลหลักลดลง  จึงทําใหผูใหขอมูลหลักตองการลดคาใชจายสวน
หนี้สินลงโดยเพิ่มรายไดจากการเปดกิจการทุกวันและใชจายอยางประหยัด  เพื่อสามารถชําระหนี้ได
หมดกอนเวลา

การขยายการกิจการในชวงแรกของธุรกิจที่มีการเติบโตตามวัฏจักร ทําใหรายได
ของผูผลิตหลักมากข้ึน แลวจึงแปลงเปล่ียนการออมหลายรูปแบบ  ตามระยะวัฎจักรธุรกิจตอไป 

3.2.2 ระยะขยายตัวของธุรกิจ  เงินออมถูกแปลงเปลี่ยนหลายรูปแบบตาม
ประสบการณการซื้อขายและการประเมินมูลคาของผูใหขอมูลหลัก  ในระยะขยายตัวนี้อัตราการ
เติบโตของยอดขายและผลกําไรของผูใหขอมูลหลักเปนไปในทางบวกแตเปนอัตราที่ชะลอตัวลง
กวาในระยะเจริญเติบโต  ลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัด
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นครปฐม มีเงินออมเพิ่มมากขึ้นจึงมีการแปลงเปลี่ยนเงินออมจากเงินฝากในบัญชีธนาคารเปนเงิน
ออมในรูปแบบอ่ืนๆ โดยไมไดมีรูปแบบการแปลงเปล่ียนที่แนนอน  ขึ้นอยูกับประสบการณการซื้อ
ขายในอดีตและการประเมินมูลคาของผูใหขอมูลหลักเอง 

3.2.3 ระยะอ่ิมตัวของธุรกิจ  เงินออมถูกแปลงเปล่ียนเปนการลงทุนในกิจการอ่ืน ๆ
ธุรกิจแตละประเภทของลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัด
นครปฐมไดรับผลกระทบจากวงจรวัฏจักรธุรกิจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับประเภทของสินคาที่ผลิต  
จํานวนคูแขงที่เพิ่มขึ้น  ตัวแปรดานตนทุน  กฎระเบียบขอกําหนดจากภาครัฐ  ทําใหกําไรของธุรกิจ
ลดลงจึงตองมีการลงทุนในธุรกิจอ่ืนเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับ  ผูใหขอมูลหลัก

ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปไดวา ความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออมของกลุม
ลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) จังหวัดนครปฐม แสดงใหเห็นถึง
คานิยมทางสังคม สงผลตอความคิด ความเชื่อ และคานิยมของกลุมลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ 
แนวคิดและกระบวนการออมนั้นมีความคลายคลึงกันดวยวัตถุประสงคหลักของกลุมลูกคาหลวง
เอ็กซคลูซีฟ ที่ตองการสรางความมั่นคงใหกับกิจการเปนหลัก โดยการนําเงินออมมาทําการลงทุน
ขยายกิจการเปนลําดับแรก ถือไดวาเปนการออมที่สงผลทางดานความมั่นคงและผลตอบแทนใน
ระยะยาว มีความชัดเจนในเปาหมายการออม สงผลใหเกิดการออมอยางตอเนื่องเมื่อเกิดความมั่นคง
ในกิจการแลวเทากับประสบความสําเร็จดานการออม สรางความภาคภูมิใจเกิดแรงจูงใจในศึกษา
พัฒนาขยายผลการออมใหเกิดรูปแบบการออมดานอื่นๆ  อีกมากมาย การขยายผลการออมอยาง
ตอเน่ืองทําใหเกิดลักษณะนิสัยการออมที่ดี รวมไปถึงเปนการสรางวินัยในการออมใหเกิดการ
พัฒนาตนเองอยางไมหยุดนิ่งของกลุมลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 
จังหวัดนครปฐมในทุกราย

5.2   ขอสรุปเชิงทฤษฎีจากผลการวิจัย
ความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออมกลุมลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐมเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นภายใตบริบทและชวงเวลาที่ศึกษางานวิจัยนี้เทานั้น 
ดังน้ัน การนิยามในเร่ืองตางๆ และการสรางความหมายยอมเกิดขึ้นเฉพาะชั่วขณะหน่ึง การให
ความหมาย และกระบวนการสรางความหมายอาจเปลี่ยนไปถาบริบทและเวลาตางกัน

จากการศึกษาผูวิจัยสามารถสรุปขอสรุปเชิงทฤษฎีจากผลการศึกษา ไดดังนี้
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1. แรงจูงใจของความสําเร็จในการออมขึ้นอยูกับกระบวนการในการวางแผนหรือการ
กําหนดเปาหมายการออมของแตละบุคคล

2. ปจจัยทางดานรายไดและรายจายของบุคคลในสังคม ยอมสงผลตอการเลือกรูปแบบ     
การออม 

3. การออมที่หักจากรายได ยอมสงผลตอความสม่ําเสมอและความแนนอนในการออมได
4. ความภาคภูมิใจตอความสําเร็จดานการออมของแตละบุคคลสงผลใหสังคมนั้นมีบุคคลที่

มีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. กิจกรรมการออมของบุคคลนํามาซึ่งการสรางความมั่นคงทางการเศรษฐกิจใหแก

ครอบครัวและสังคม

5.3   อภิปรายผลการวิจัย
1. ความหมายและรูปแบบการออมของกลุมลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม เกิดจากทัศนคติ คานิยม ที่ทําใหเกิดรูปแบบการออมหลายรูปแบบ   
ดวยแรงจูงใจท่ีทําใหเกิดการออมมีสาเหตุมาจากหลายปจจัยดวยกัน คือ 

1.1 การออมเน่ืองจากการวางแผนการใชจายในชีวิต
1.2 การออมเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ
1.3 การออมเนื่องจากผลตอบแทนและการเพิ่มคาขึ้นของสินทรัพย
1.4 การออมเพ่ือเปนมรดกแกบุตรหลาน
1.5 การออมเพ่ือปองกันความไมแนนอนในชีวิต
สอดคลองกับทฤษฎีสมมติฐานรายได ของเคนส (Keynes, อางถึงใน ดารณี วิทยาศัย, 

2545: 8) รายไดที่เพิ่มขึ้นจากการประกอบกิจการดวยความขยัน สม่ําเสมอ และมีทัศนคติ คานิยม  
ใชจายอยางประหยัด  ทําใหเงินออมในรูปแบบเงินฝากเพิ่มขึ้นแลวแปรเปลี่ยนเปนรูปแบบการออม
อีกหลายรูปแบบตามแรงจูงใจในการออม

การออมจะไดรับผลตอบแทนที่แตกตางกันตามการถือครองในแตละรูปแบบ ซึ่ง
ผลตอบแทนสูงสุดในการถือครองไมใชเปาหมายอยางเดียวของการเลือกรูปแบบการออม แตการ
เลือกรูปแบบการออมเพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู เพื่อรักษาระดับการบริโภคตลอดใหเปนไปอยาง
ราบรื่น ตลอดชวงอายุขัยของตน  สอดคลองกับทฤษฎีแบบจําลองวงจรชีวิตและรายไดถาวร (Life-
cycle Permanent Income Hypothesis) ไฟลแมน (Friedman, อางถึงใน วรเวศม  สุวรรณระดา และ 
สมประวิณ  มันประเสริฐ, 2550: 5)  รวมทั้งความไมแนนอนในชีวิตที่เกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวัน
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เปนการกําหนดเปาหมายในการออมเพื่อตัดสินใจเลือกรูปแบบการออมของกลุมลูกคาบัวหลวง
เอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม

2. กระบวนการออมของกลุมลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
จังหวัดนครปฐม จากปจจัยในการเลือกรูปแบบการออมทําใหเกิดกระบวนการออมเพื่อนํามาซึ่งการ
สรางความมั่นคงทางการเงินใหแกตนและครอบครัว ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลดลงของ
รายไดเมื่ออายุมากขึ้น  ดวยประสบการณการซื้อขายในอดีต การประเมินมูลคาสินทรัพยตาม     
วัฎจักรธุรกิจของลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม     
ทําใหเกิดการออมหลายรูปแบบและไมไดมีรูปแบบที่แนนอน

  
5.4   วิจารณผลการวิจัย

ความหมายของการออม รูปแบบ และกระบวนการออมที่ เกิดขึ้นในงานวิจัยน้ี เปน
ความหมายท่ีเกิดขึ้นจากแนวคิดและพฤติกรรมการ กลุมลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐมเทานั้น ถาหากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือเปลี่ยนกลุมศึกษาของ
ผูมีศักยภาพการออมเงินสูงในหนวยงานอ่ืนๆ ความหมายที่เกิดขึ้นจากการวิจัยน้ันอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปหรือแตกตางออกไป เพราะความหมายที่เกิดขึ้นเกิดจากความคิดและทัศนะของ
บุคคลซึ่งเปนกลุมผูมีรายไดสูงของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม เทานั้น ใน
การสรางและใหความหมายจากปจจัยหลายดาน ไดแก ความรูพื้นฐานของแตละบุคคล พื้นฐานการ
ใชจายเงินของแตละบุคคลลักษณะนิสัยการออม ปจจัยภายนอกดานสภาพเศรษฐกิจ และสังคม สิ่ง
ตางๆ เหลานี้จะเปนตัวกําหนดความหมายในเรื่องการออม และสิ่งที่ปรากฏในงานวิจัยนี้เปนสิ่งที่
เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาของการวิจัยชวงหนึ่งเทานั้น

หลังจากน้ีหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือไดรับการสนับสนุนและสงเสริมในเรื่องการออม 
อาจทําใหทัศนคติและพฤติกรรมการออมเปลี่ยนแปลงไป อาจทําใหความหมาย รูปแบบ และ
กระบวนการออมของกลุมลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัด
นครปฐมเปลี่ยนแปลงไปดวย หรือแมกระทั่ง มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลในกลุมลูกคาบัวหลวง
เอ็กซคลูซีฟเองหรือกลุมผูมีรายไดสูงในธนาคารอ่ืน ยอมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได
เชนเดียวกัน

ดังนั้น ในการที่สังคมหนึ่งจะใหความหมายของคําวา “การออม” รูปแบบ และกระบวนการ
ออม วาเปนเชนไรนั้น ตองศึกษาสังคมนั้นอยางทองแท เพราะบางสังคมอาจมีแนวคิด ทัศนคติ ที่
แตกตางนั้นตามปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกของสังคมนั้น ผูวิจัยพบวา หัวใจสําคัญของการ
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ตีความ การใหความหมายของคําวา “การออม” รวมถึงรูปแบบ และกระบวนการออม คือบุคคลใน
สังคมนั้น โดยวิเคราะหจากแนวคิด และพฤติกรรมการออมที่เกิดขึ้นในสังคมวาเปนเชนไร ซึ่งบาง
สังคมอาจมีความเขาใจในเรื่องการออมคอนขางนอย และอาจไมมีรูปแบบ และกระบวนการออมที่
ชัดเจนในสังคมนั้นก็เปนได

5.5   ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ปลูกฝงความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการออม และกระบวนการออมอยางถูกวิธี ใน

ระบบการศกึษา
2. สรางสรรคสื่อการออมอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดคานิยม นําไปสูการปฏิบัติไดจริงของคน

ในสังคม
3. ออกนโยบายสงเสริมการออมอยางเปนระบบและตอเน่ือง

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ใชกลยุทธในระบบการศึกษาสงเสริมเยาวชนใหเกิดการออม สามารถปฏิบัติได ทําให

เกิดการมีสวนรวมของคนในครอบครัว
2. จัดการอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจตอการออมอยางถูกตอง พูดคุย แลกเปลี่ยน

ประสบการณของคนในชุมชน เกิดการตระหนักถึงความสําคัญ และสงเสริมใหเกิดการออม     

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาการใหความหมาย รูปแบบและกระบวนการออม ของกลุมลูกคาชั้น

พิเศษในสถาบันการเงินตางๆ เพื่อใหไดขอสรุปที่มีความชัดเจน
2. ควรใชขอสรุปเชิงทฤษฎีจากการศึกษาคร้ังน้ี เปนแนวทางในการศึกษาการให

ความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออมในบริบทอื่นที่แตกตางกัน
3. เปนแนวทางสําหรับผูวิจัยที่จะศึกษาโดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการสรางทฤษฎีฐาน

ราก สําหรับการใหความหมายในบริบทของคํา ในสังคมใดสังคมหนึ่ง
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แนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)

เรื่อง การใหความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออมเงินของลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัด นครปฐม

1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ-นามสกุล
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 อาชีพ
1.5 รายได
1.6 อายุงาน

2. เรื่อง แนวความคิดการใหความหมายของคําวา “การออมเงิน”
2.1 ทานใหความหมาย “การออมเงิน” อยางไร
2.2 ทานมีทัศนคติอยางไรกับการออม
2.3 ทานคิดวาการออมเงินมีความสําคัญหรือไม อยางไร

3. เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบของการออม
3.1 รูปแบบการออมของทานเปนอยางไร มีกี่รปูแบบ อะไรบาง
3.2 รูปแบบการออมแบบใดที่ทานมีความสนใจเปนพิเศษ
3.3 ปจจัยหรือเหตุผลในการเลือกรูปแบบแตละรูปแบบของทานคืออะไร

4 เรื่อง กระบวนการออม
4.1ทานเร่ิมท่ีจะออมเม่ือไร เพราะอะไร
4.2 ทานมีการจัดสรรเงินในแตละเดือนเพ่ือการออมหรือไม อยางไร
4.3 วัตถุประสงคในการออมของทานคืออะไร
4.4 มีความสม่ําเสมอในการออมหรือไม อยางไร
4.5 อธิบายข้ันตอนการออมของทานท่ีทานทําอยูมีขั้นตอนอยางไร
4.6 เมื่อมีรายรับมากขึ้น ทานมีการออมเพ่ิมขึ้นดวยหรือไม อยางไร
4.7 สิ่งที่ไดรับจากการออม คืออะไร
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4.8 ใครท่ีทานคิดวาเปนตัวอยางท่ีดีในการออมของทาน
4.9 ปญหาอุปสรรคในการออมของทาน คืออะไร
4.10ทานมีวิธีการแกปญหาอยางไร
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