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การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อตองการศึกษาการใหความหมาย รูปแบบ และ
กระบวนการออมเงิน แนวคิดและพฤติกรรมการออมของลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีวิทยา “การสรางทฤษฎี
ฐานราก” เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณระดับลึก การสังเกตและจดบันทึก การวิเคราะห
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการแปลความและตีความขอมูล ผูใหขอมูล
หลัก คือ ลูกคาบัวหลวงธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม จํานวน 18 คน

ผลการวิจัยพบวา 1) การใหความหมายของคําวา “การออม” ของลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม คือ 1. การวางแผนการใชจายเงินในปจจุบันอยาง
ประหยัดและคุมคา จากความเชื่อและคานิยมทางสังคม 2. การเก็บและการลงทุนขยายกิจการ เพื่อ
ผลตอบแทน เปนการเพิ่มมูลคาของเงินและทรัพยสิน 3. การเก็บออมเงินเพื่อเปนหลักประกันใหกับ
ตัวเองและครอบครัว หรือเก็บเพื่อเปนมรดกแกลูกหลาน 4. การแบงปนรายได เพื่อเก็บเปนเงิน
สํารองในการปองกันความไมแนนอนในชีวิต 5. การออมเพื่อชําระหนี้ ที่กูยืมเงินจากธนาคารมา
ลงทุนประกอบกิจการในชวงเริ่มตน 2) รูปแบบการออมเงิน มี 3 รูปแบบ คือ 1. การออมแบบเงิน
ฝาก 2. การออมเพื่อการลงทุน 3. การออมแบบประกันชีวิต 3) กระบวนการออมมีกระบวนการ
ดังตอไปน้ี 1. หมุนเวียนเงินผานระบบบัญชีธนาคาร 2. ลงทุนขยายกิจการ 3. ศึกษาขยายผลตอบแทน
จากเงินฝาก 4. เก็บออมผลกําไรเพื่อการลงทุนดานอ่ืน
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The research is The Social Construction of Meaning, Patterns and Process Saving 
Of Bauluang exclusive customers Bangkok bank public company, Nakhonpathom The
objectives of this study are, First, The Meaning, Patterns and Process Saving. Secondly, 
Concepts and Behavior Saving of Bauluang Exclusive Customers Bangkok Bank Public 
Company Limited, Nakhonpathom

Study method: Qualitative research by methodology “Grounded Theory Approach”, 
the area was selected by theoretical sampling which respond to research’s objectives and 
research’s inquiries.  Collecting data through in-depth interview, observation, recording 
document, analyzing data which related with, also analyzing data was progressed by 
interpretation and paraphrase information. The key informants of the research were the 
Bualuang Exclusive Customers Bangkok Bank Public Company Limited, Nakhonpathom in 
the total of 18 members.  

The results showed 1) The Social Construction of Meaning “Saving” of Bauluang 
Exclusive Customers Bangkok Bank Public Company Limited, Nakhonpathom is: 1. Plan how 
to spend the existing money economically and worthy caused by beliefs and social values. 2. 
Accumulation wealth and Investment to enlarge their business in order to receive high returns 
and add the value of money and assets. 3. Saving money so as to be coverage for 
themselves and their families or to be inherit for their descendants. 4. Sharing a part of 
incomes for substantial reserves in order to protect the uncertainties of their lives. 5. Repay 
the loans from banks to invest in early stage businesses. 2) Patterns of savings: 1. Savings 
deposits Account  2. Investment Savings Account 3.Insurance savings Account 3)The saving 
procedures are similar. Mainly there is planning process to secure their business by the 
process as followed. 1. the Flow of Money through bank accounts 2. Investment to extend the 
current business 3. Study in expansion of the return on savings 4. Saving profits for other 
investments.
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วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความอนุเคราะหจาก อาจารย ดร.พิทักษ  ศิริวงศ
อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคา ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และขอแนะนําตางๆ 
ที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูวิจัย รวมทั้ง รองศาสตราจารยพรชัย เทพปญญา ประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ และอาจารย ดร.สุวิชา วรวิเชียรวงษ ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา
และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกผูวิจัย สงผลใหวิทยานิพนธเลมนี้ถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น 
ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของทุกทาน จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี

ผูวิจัยใครกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา พี่ นอง และญาติมิตรทุกๆ คนในครอบครัว  
รวมไปถึงเพื่อนๆ ตั้งแตวัยเยาวจวบจนปจจุบัน  เพื่อนรวมงานในธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดนครปฐม ลูกคาบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟ ทุกทาน ที่ใหความรัก ความหวงใย เปนกําลังใจ คอย
สนับสนุน และใหความชวยเหลือเกื้อกูลเสมอมา จนทําใหผูวิจัยสามารถจัดทําวิจัยฉบับน้ีสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี 

คุณคาหรือคุณประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาพระคุณของ 
บิดา มารดา และครูอาจารย ที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่ง
เสมอมา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


