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 This objectives of this research were to study value creation and characteristics of 
saving of the elderly who used the services from Krung Thai Bank Public Company Limited, 
Zuellig House Branch. The study was conducted by qualitative research methodology with in-
depth interviews. The key respondents were the elderly who used the services from Krung Thai 
Bank Public Company Limited, Zuellig House Branch for 10 people. The methods used in this 
research were methodological triangulation, content analysis, summarizing and presenting the 
study results by a descriptive method 
 The study results could be found that the elderly who used the services from Krung Thai 
Bank Public Company Limited, Zuellig House Branch gave precedence to the value of saving in five 
aspects, including creating financial security, creating saving habits, self-reliance to avoid being a 
burden of their children, creating an inheritance to their children, and saving for uncertainty in their 
lives. The study represented the characteristics of saving of the elderly who used the services from 
Krung Thai Bank Public Company Limited, Zuellig House Branch in four forms as follows: 1. Bank 
deposits the elderly choose bank deposit type fixed 3 month 6 month 12 month  2. Life insurance the 
elderly choose Saving money insurance the presented that saving at 10 years 15 years and 20 years 
3. Credit union the elderly retirement choose deposits in 3  credit union of Thailand Tobacco Employee 
Savings Cooperative ltd. Chulalongkorn University Savings Cooperative Limited Provincial 
Waterworks Authority Saving Cooperative Limited 4 .  Properties and real estate funds. the elderly 
investment in gold porcelain saving lottery mutual fund debenture and investment at real estate in 
housing condo commercial building 
 Furthermore, the study results can be applied as a guideline for future saving, being 
beneficial for banks to plan proper savings that meet the requirements of the eldery, being information 
for relevant organizations in planning of guidelines for the knowledge of saving, and preparing finance 
for individuals before entering into the old age. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การออมเงิน ถือไดว้า่เป็นการด ารงชีวิตอยู่ในความประมาท เปรียบเสมือนการวางแผน
ให้กบัอนาคต เพราะการท่ีจะมีเงินออมไดน้ั้นตอ้งมีวนิยัในการใชจ่้ายเงินคือ ตอ้งมีทั้งความสามารถ
ในการหาเงินดว้ยอาชีพท่ีสุจริต และตอ้งใช้เงินน้อยกว่าท่ีหาได ้ซ่ึงหมายถึง การมีความรู้มีวินยัใน
การใชจ่้าย รวมไปถึงการมีวินัยในการควบคุมจิตใจตนเองให้ใช้จ่ายตามความจ าเป็นเท่านั้นไม่
ใชจ่้ายตามความอยากได ้การออมเงินจึงเปรียบเสมือนกบัการวางแผน อนัเป็นขั้นตอนส าคญัล าดบั
แรกเพราะการวางแผนท่ีดีคือ มีเป้าหมายก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน การก าหนดเป้าหมายมีความส าคญั
มากในปัจจุบนัน้ี โดยสามารถบอกเราไดว้า่เราจะไปในทิศทางใด การคิดโดยปราศจากการไม่ลงมือ
ท าคงไม่เพียงพอ การท าอะไรสักอยา่งเม่ือเรามีเป้าหมายท่ีตอ้งการ เราจะก าหนดกลยุทธ์ เม่ือไดก้ลยุทธ์ 
ก็ตอ้งวางแผนงานให้รอบคอบแลว้จึงน าแผนงานนั้นไปปฏิบติัให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยตอ้งมี
การประเมินผลการปฏิบติันั้นเป็นระยะๆวา่แผนนั้นดีแลว้หรือยงั ถา้ยงัก็ตอ้งปรับให้ดีอยูเ่สมอ เป็น
การคาดการณ์ในอนาคตให้เพียงพอ และจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งออมเงินปัจจุบนั บริหารเงินออมให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีเงินอนาคต ไม่ใช่เอาเงินอนาคตเกือบทั้งหมดมาใช้ในปัจจุบนั 
โดยไม่ค  านึงถึงอนาคตที่ตั้ งอยู่บนการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการออมเงินในปัจจุบนั 
โดยไม่ค  านึงถึงอนาคตท่ีตั้งอยูบ่นการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดงันั้นการออมเงินในปัจจุบนัจึงเป็น
เร่ืองใกล้ตวัที่ส าคญัที่สุดเพื่ออนาคตที่เป็นสุข เมื่อทุกคนต่างเขา้ใจและเล็งเห็นความส าคญั
ของปัญหาร่วมกนัแลว้ การพฒันายอ่มเกิดข้ึนจากตวัเราสู่สังคมและประเทศชาติ ใหก้า้วขา้มกระแส
บริโภคนิยมอยา่งรู้เท่าทนั (กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ, 2548) 
 ปัจจุบนัสังคมไทยก าลงัเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากรคร้ังส าคญั 
คือการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ โดยสัดส่วนจ านวนประชากรในวยัท างานและวยัเด็กลดลง เน่ืองจาก
อตัราการเกิดและอตัราการตายของประชากรลดลงอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ประชากรไทยโดยเฉล่ียมี
อายุยืนยาวข้ึนซ่ึงสถานการณ์ของประเทศไทยก็ด าเนินไปเช่นเดียวกบันานาประเทศ กล่าวคือ การ
ด าเนินนโยบายดา้นประชากรและการวางแผนครอบครัวท่ีประสบผลส าเร็จ ตลอดจนความกา้วหนา้
ในการพฒันาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้คนไทยมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาวข้ึน 
และมีโอกาสไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึน มีความรู้และทกัษะในการป้องกนัและดูแลสุขภาพ ตลอดจน
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การวางแผนครอบครัวท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงผลส าเร็จดงักล่าวท าให้ภาวการณ์เจริญพนัธ์ุ
และอตัราการเกิดมีแนวโนม้ท่ีลดลง จนเกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นโครงสร้างประชากร กล่าวคือ 
ประชากรท่ีอยูใ่นวยัสูงอายมีุแนวโนม้เพิ่มข้ึน ในขณะท่ีประชากรวยัเด็กและวยัแรงงานมีแนวโนม้ท่ี
ลดลง (ชมพูนุท พรหมภกัด์ิ, 2556)  
 จากสถิติการคาดการณ์ดงักล่าวจึงแสดงให้เห็นถึงอนาคตของผูสู้งอายุไทยท่ีเพิ่มสูงข้ึน
โดยท่ีตอ้งยอมรับวา่ ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีความเส่ียงท่ีจะตอ้งประสบปัญหาเก่ียวกบัชีวติความเป็นอยู่
ในบั้นปลายชีวติ โดยสถานการณ์ท่ีพบอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นการขาดการดูแลท่ีดีจากบุตรหลาน
หรือญาติพี่น้อง จนตอ้งหันมาพึ่งพิงบา้นพกัผูสู้งอายุ ซ่ึงปัจจุบนัตอ้งยอมรับวา่การจะเขา้พกัใน
สถานท่ีดงักล่าวอาจจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายสูง ซ่ึงพบปัญหาคือผูสู้งอายุไม่มีการเตรียมความพร้อมไว้
ล่วงหนา้ หรือท่ีเรียกวา่ไม่มีการเตรียมความพร้อมส าหรับวยัเกษียณ ท าให้ไม่มีความมัน่คงทางการ
เงินเพียงพอท่ีจะเล้ียงตวัเองไดอ้ยา่งมีคุณภาพหลงัจากหมดช่วงอายุการท างาน ซ่ึงเงินอุดหนุนหรือ
เบ้ียยงัชีพจากรัฐบาลท่ีไดต่้อเดือนนั้นก็ถือวา่นอ้ยมากจนแทบจะไม่พอค่าใชจ่้าย 
 ปัญหาใหญ่ของผูสู้งอายุไทย คือ การไม่มีเงินออม โดยมีผูสู้งอายุเพียงร้อยละ 34.6 
เท่านั้นท่ีมีเงินออมไม่ถึง 100,000 บาท ซ่ึงถือว่าน้อยมาก ส าหรับการท่ีจะอาศยัเงินออมเป็นแหล่ง
รายไดใ้นการด ารงชีวิตจากน้ีต่อไป รวมทั้งใชเ้ป็นเงินทุนยามฉุกเฉิน ทั้งน้ีพบวา่มีผูสู้งอายเุพียงร้อยละ 
6 ท่ีสามารถอาศยัเงินบ าเหน็จบ านาญเป็นรายไดห้ลกัเพราะเป็นกลุ่มคนท่ีรับราชการ แต่มีเพียงร้อยละ 
2.6 ท่ีสามารถอาศยัดอกเบ้ียเป็นรายไดห้ลกั สองกลุ่มน้ีถือไดว้่าเป็นผูสู้งอายุที่มีการเตรียมพร้อม
ส าหรับวยัเกษียณ ซ่ึงน่าจะมีความเป็นอยูท่ี่ดีกวา่ผูสู้งอายุกลุ่มอ่ืนๆ แต่ผูสู้งอายุกลุ่มน้ีก็นอ้ยมากไม่
ถึงร้อยละ 10 ของผูสู้งอายุทั้งหมด จากการท่ีผูสู้งอายุไม่ไดมี้การเตรียมความพร้อมเพื่อวยัเกษียณ
ตามท่ีกล่าวมาท าให้ผูสู้งอายุไทยส่วนใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะประสบปัญหาดา้นความมัน่คงทางการเงิน 
ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุเอง และยอ่มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในภาพรวมอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้(ศุภเจตน์ จนัทร์สาส์น, 2559) 
 จ านวนผูสู้งอายุท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ยอ่มน ามาซ่ึงผลกระทบในหลากหลายมิติ ไม่วา่จะเป็น
การมีแรงงานในภาคการผลิตที่ลดลง อตัราการออมที่ลดลง รัฐบาลจ าเป็นตอ้ง เพิ่มงบประมาณ
ค่าใชจ่้ายทางดา้นสวสัดิการและการรักษาพยาบาลเพิ่มข้ึนเพื่อดูแลและปฐมพยาบาลผูสู้งอายมุากข้ึน  
 ดงันั้นในมิติของภาครัฐหากไม่มีการเตรียมความพร้อมในเชิงนโยบายอย่างเหมาะสม 
การก้าวเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุย่อมส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ท าให้
รายไดป้ระชาชาติลดลงได้ เมื่อเป็นเช่นน้ีการแก้ปัญหาโดยการสร้างความร่วมมือกนัทั้งภาครัฐ
และเอกชนตั้งแต่ระดบับุคคล ชุมชน และประเทศ โดยเฉพาะการร่วมมือเพื่อกระตุน้ให้ตระหนกัถึง
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ความส าคญัของการเตรียมวางแผนการออม การจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการลงทุนและการออม
เพื่อเตรียมพร้อมเม่ือถึงวยัผูสู้งอายจึุงเป็นส่ิงส าคญั 
 ไม่เพียงภาครัฐเท่านั้น แต่ในมิติตวัตนของผูสู้งอายุก็จ  าเป็นตอ้งมีการเตรียมความพร้อม
ดว้ยเช่นกนั การเตรียมตวัในดา้นเศรษฐกิจ รายได ้ชีวติความเป็นอยู ่กล่าวคือ ผูสู้งอายุซ่ึงเป็นช่วงวยั
ท่ีไม่มีความสามารถในการหาเล้ียงชีพไดเ้หมือนวยัหนุ่มสาวไดอี้กต่อไป การใชชี้วิตประจ าวนัของ
ผูสู้งอายุจึงจ าเป็นตอ้งมีความรอบคอบในการใช้จ่ายให้มากข้ึน รวมถึงการให้ความระมดัระวงั
กบัการลงทุนหรือการออมเงินท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงวยัดงักล่าวดว้ยเพราะถือไดว้า่เงินลงทุนหรือเงินออม
ท่ีน าไปใช้นั้น หรือเรียกง่ายๆว่า “เงินก้อนสุดทา้ยของชีวิต” โดยผูสู้งอายุจ  าเป็นตอ้งให้ความ
ระมดัระวงัและความรอบคอบเป็นพิเศษทั้งในเร่ืองของการออมและการลงทุน แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม
ผูสู้งอายยุงัคงตอ้งการผลตอบแทนจากการออมและการลงทุนท่ีใหค้วามคุม้ค่าเช่นเดียวกนั 
 และจากแนวโน้มการเติบโตของผูสู้งอายุท่ีเพิ่มมากข้ึนท าให้สถาบนัการเงินเล็งเห็น
กลุ่มเป้าหมายการขยายผลิตภณัฑไ์ปกลุ่มเป้าหมายน้ี เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั
ใหก้บัองคก์รและการเจริญเติบโตขององคก์รทั้งดา้นรายได ้ก าไร และการขยายธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื  
 สถาบนัทางการเงินในประเทศไทย อย่าง ธนาคารกรุงไทย (จ าก ัด) มหาชน ซ่ึงมี
นโยบายมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นธนาคารท่ีแสนสะดวก และมัน่คงท่ีประชาชนในทุกภูมิภาคไวว้างใจในการ
บริการ กล่าวคือ ธนาคารกรุงไทย (จ ากดั) มหาชน ไดใ้หค้วามส าคญัและเห็นถึงแนวโนม้การเติบโต
ของจ านวนผูสู้งอายท่ีุเพิ่มข้ึนในประเทศไทย ทางธนาคารจึงไดส้ร้างผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความตอ้งการ
ของผูสู้งอายใุนหลากหลายรูปแบบทั้งประกนัชีวติส าหรับผูสู้งอาย ุกองทุนรวม หุน้กู ้เงินฝากประจ า
ของผูสู้งอายุ ประกนัชีวิตส าหรับผูสู้งอายุ พนัธบตัรรัฐบาล การปล่อยกูเ้งินอเนกประสงค์ส าหรับ
ผูรั้บบ านาญผูร้ับบ าเหน็จรายเดือนโดยน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเป็นหลกัทรัพยป์ระกนัการกู้
เงิน เพื่อขยายโอกาสให้ผูสู้งอายุเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ส าหรับใช้ในการลงทุน เสริมสภาพคล่องทาง
การเงินและลดการพึ่งพาเงินทุนนอกระบบ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงการให้คุณค่าและลักษณะการออมของ
ผูสู้งอายุวา่เป็นอยา่งไรและมีการวางแผนการออมอย่างไร ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่สถาบนั
การเงินน าไปใช้พฒันารูปแบบการออมที่ เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูสู้งอาย ุรวมถึงเป็นการ
ส่งเสริมการออมของกลุ่มคนในทุกช่วงวยัในการเตรียมความพร้อมทางการเงินก่อนเขา้สู่วยัสูงอายุ
เพื่อลดปัญหาความไม่มัน่คงในชีวติ 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาการให้คุณค่าของการออมเงินของผูสู้งอายท่ีุมาใชบ้ริการ ธนาคารกรุงไทย 

จ ากดั(มหาชน) สาขาอาคารซิลลิคเฮา้ส์ 
2. เพื่อศึกษาลกัษณะการออมเงินของผูสู้งอายุท่ีมาใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั

(มหาชน) สาขาอาคารซิลลิคเฮา้ส์ 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
  ศึกษาการใหคุ้ณค่าของการออม และศึกษาลกัษณะการออมเงิน ของผูสู้งอาย ุท่ีมาใช้
บริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) สาขาอาคารซิลลิคเฮา้ส์ 

2. ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี  
  ผูว้ิจ ัยก าหนดกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลักคือลูกค้าท่ีมาใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาอาคารซิลลิคเฮา้ส์ท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไปและยนิดีท่ีจะใหข้อ้มูลแก่ผูว้ิจยั 

3. ขอบเขตดา้นเวลา 
  ด าเนินการวจิยัตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 – เดือนมิถุนายน 2559  รวมระยะเวลา         

8 เดือน โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึกในเดือนพฤษภาคม 2559 
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 ขั้นตอนการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ีคือ 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ เก่ียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของผูสู้งอายุ แนวคิด
เก่ียวกบัทฤษฎีการออมและลกัษณะการออม เก่ียวกบัการให้คุณค่าของการออมเงิน และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อน ามาก าหนดแนวคิดในการศึกษาและจดัท าโครงร่างการวจิยัเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
ตามประเด็นวตัถุประสงค ์

3. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าดา้นวิธีการ (Methodological 
Triangulation) โดยน าขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมมาท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 

4. การสรุปผลการศึกษา ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
5. การเสนอแนะ ตามขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษา 
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ค าจ ากดัความทีใ่ช้ในการศึกษา 
1. ผู้สูงอายุ หมายถึง ผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปทั้งชายและหญิงและเป็นลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคารซิลลิคเฮา้ส์ เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  1 ปี 
2. การให้คุณค่าการออมของผู้สูงอายุ หมายถึง การมองเห็นถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก

การออมเงินของการเก็บออมเงิน เช่น ป้องกนัปัญหาทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ใช้จ่ายยามจ าเป็น
ในอนาคต ใชจ่้ายซ้ือของท่ีตอ้งการโดยไม่เป็นหน้ี สร้างหลกัประกนัชีวติ เป็นมรดกให้กบัลูกหลาน 
สร้างนิสัยให้รู้จกัประหยดั ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบ้ีย สร้างความมั่นคงในชีวิต มี
อิสรภาพทางการเงิน มีเงินใชส้บายๆในวยัชรา  

3. ลกัษณะการออมเงินของผู้สูงอายุ หมายถึง วธีิการท่ีผูสู้งอายใุชใ้นการออมเงิน เช่น
การแบ่งการออมเงินเป็นการฝากเงินกบัธนาคาร ประกนัชีวติ พนัธบตัรรัฐบาล หุ้นสามญัและหุน้
บุริมสิทธิ กองทุนรวม กองทุนวรมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) อสังหาริมทรัพย ์ทองค า เพชรพลอย ของ
สะสมมีค่าต่างๆ กองทุนประกนัสังคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ สหกรณ์  การออมเงินกบั
สถาบนัการเงินในชุมชน การเก็บซ่อนไวท่ี้ใดท่ีหน่ึงของบา้น 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงการให้คุณค่าของการออมเงินของผูสู้งอายุท่ีมาใช้บริการธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคารซิลลิคเฮา้ส์ 

2. ทราบถึงลกัษณะการออมเงินของผูสู้งอายุที่มาใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาอาคารซิลลิคเฮา้ส์ 

3. ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อผูสู้งอายุและคนทัว่ไปในทุกช่วงวยั 
น าไปเป็นแนวทางการวางแผนการออมในอนาคตต่อไปและเป็นประโยชน์ต่อธนาคารไดน้ าไปใช้
วางแผนพฒันารูปแบบการออมที่เหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของผูสู้งอาย ุตลอดจนเป็น
ขอ้มูลแก่องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งในการวางแผนก าหนดแนวทางการให้ความรู้เร่ืองการออมและการ
เตรียมความพร้อมดา้นการเงินของบุคคลก่อนเขา้สู่วยัสูงอาย ุ
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การศึกษาเร่ือง “การให้คุณค่า  และลกัษณะการออมเงินของผูสู้งอายุท่ีมาใชบ้ริการ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคารซิลลิคเฮา้ส์” ผูศึ้กษาไดท้บทวนวรรณกรรมเก่ียวกบั
หลกัการ แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร บทความวจิยั 
และงานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
  1.1 ประวติัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
  1.2 ผลิตภณัฑแ์ละบริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส าหรับผูสู้งอาย ุ

 2.  ผูสู้งอาย ุ
  2.1 ความหมายของผูสู้งอายุ 
  2.2 สถานการณ์ผูสู้งอายใุนประเทศไทย 
  2.3 ลกัษณะทางเศรษฐกิจของผูสู้งอาย ุ

 3. แนวคิดและทฤษฎีการออม 
  3.1 ความหมายของการออม 

  3.2 ทฤษฎีการออม 
  3.3 ลกัษณะการออมทัว่ๆไป 

 4. แนวคิดเร่ืองการใหคุ้ณค่า 
  4.1 ความหมายของการใหคุ้ณค่า 
  4.2 การใหคุ้ณค่าของการออมเงิน 

 5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. ข้อมูลเกีย่วกบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 1.1 ประวตัิธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั  เร่ิมเปิดด าเนินการคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2509 โดย
การควบกิจการของธนาคารเกษตร จ ากดั และธนาคารมณฑล จ ากดั ซ่ึงเป็นธนาคารพาณิชยท่ี์มี
รัฐบาลเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่เขา้เป็นธนาคารเดียวกนั ตามนโยบายของรัฐบาล และได้ใช้ช่ือใหม่
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ว่า  "ธนาคารกรุงไทย จ ากัด" ใช้ ช่ือภาษาอังกฤษว่า"KRUNG THAI BANK LIMITED" ใช้  
สัญลกัษณ์ "นกวายุภกัษ์" ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายของกระทรวงการคลงั เป็นสัญลกัษณ์ประจ า
ของธนาคารจนถึงปัจจุบนั 
  วสัิยทัศน์ 
  "กรุงไทย กา้วไกล ไปกบัคุณ" GROWING TOGETHER มุ่งมัน่ดูแลและพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมัง่คัง่แก่ลูกคา้ สร้างคุณภาพท่ีดีข้ึนแก่
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และสร้างผลตอบแทนท่ีดีอยา่งย ัง่ยนืแก่ผูถื้อหุน้ 
  พนัธกจิ 

  1. ดูแลและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและระบบงาน 
  2. ใหบ้ริการและค าแนะน าท่ีมีคุณค่าแก่ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 
  3. ร่วมพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
  4. สร้างผลตอบแทนท่ีดีอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

1.2 ผลติภัณฑ์และบริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส าหรับผู้สูงอายุ 
1.2.1 เงินฝากถึงใจวัยเกษียณ เป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพยรู์ปแบบพิเศษส าหรับบุคลล 

ธรรมดาท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป จ่ายดอกเบ้ียทุกวนัส้ินเดือนทบตน้เขา้บญัชีถึงใจวยัเกษียณ โดย
สามารถเลือกรับเงินคืนเป็นรายเดือนไดต้ั้งแต่เดือนท่ี 1 เป็นตน้ไป และสามารถเปล่ียนแปลงจ านวน
เงินรับคืนรายเดือนได ้เม่ือครบก าหนดฝากโอนเงินทั้งหมดในบญัชีถึงใจวยัเกษียณ เขา้บญัชีเงินฝาก
ออมทรัพย ์โดยมีจ านวนเงินฝากขั้นต ่า 100,000.- บาท และฝากได้บญัชีละ 1 ราย และจ านวนเงิน
ฝากขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงไวใ้นบญัชีไม่ก าหนด 
   อตัราดอกเบ้ียและค่าบริการ ก าหนดตามประเภทลูกค้าตามประกาศของ
ธนาคาร ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลง ณ วนัท่ี 15 ก.ย. 57 อตัรา 4.10% ต่อปี 
   เงินฝากถึงใจวยัเกษียณ จ่ายดอกเบ้ียทุกวนัส้ินเดือน สถานการณ์ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีลูกคา้ไดรั้บ ไดแ้ก่ จ  านวนเงินฝากวนัท่ีน าฝาก จ านวนเงินท่ีรับคืนรายเดือน 
ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย หากดอกเบ้ียท่ีไดรั้บในแต่ละปีภาษีไม่เกิน 20,000 บาท ได้รับการยกเวน้
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย แต่หากดอกเบ้ียท่ีไดรั้บเกินกวา่ 20,000 บาทในแต่ละปีภาษี จะหกัภาษี ณ ท่ี
จ่าย 15 % ของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บในปีภาษีนั้นๆ 

1.2.2 เงินฝากประจ าประเภทปลอดภาษี (KTB ZERO TAX) เป็นเงินฝากปลอด
ภาษี มีให้เลือก 3 ระยะเวลาฝาก ประกอบดว้ย ระยะเวลาฝาก 24 เดือน, 36 เดือน, และ 48 เดือน ฝาก
ติดต่อกนัทุกๆเดือนๆละ 1 คร้ัง ในระหวา่งระยะเวลาการฝาก สามารถขาดการฝากไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง 
รับฝากจากลูกคา้บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จ านวนเงินเปิดบญัชี ระยะเวลาฝาก 24 เดือน 1,000 
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บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ระยะเวลาฝาก 36 เดือน 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท 
ระยะเวลาฝาก 48 เดือน 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 12,500 บาท อตัราดอกเบ้ียรายปี ก าหนดตาม
ประเภทลูกคา้ตามประกาศของธนาคาร เงินฝากประจ าประเภทปลอดภาษี (KTB ZERO TAX)  

1.2.3 กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF: Retirement Mutual Fund) เป็นกองทุน
รวมท่ีสนับสนุนให้ออมเงินระยะยาวโดยรัฐให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมากกว่ากองทุนรวม
โดยทัว่ๆไป คือ ผูถื้อหน่วยสามารถน าเงินลงทุนในกองทุน RMF น้ีไปหกัลดหยอ่นได ้15% หรือไม่เกิน 
500,000 บาทต่อปี แล้วแต่ว่าจ  านวนไหนจะน้อยกว่า โดยผูล้งทุนตอ้งลงทุนในกองทุน RMF ท่ี
บริษทัหลกัทรัพยต่์างๆน าเสนอ 
   ผูเ้ขา้โครงการน้ีตอ้งออมอยา่งต ่าปีเวน้ปี และอยา่งนอ้ยท่ีสุดตอ้งใส่เงินเพิ่มไม่
น้อยกว่า 5,000 บาทในปีท่ีออม ผูถื้อหน่วยสามารถถอนเงินคืนได้เม่ือายุครบ 55 ปี และตอ้งออม
มาแลว้เกิน 5 ปี โดยตอ้งผา่นทั้งสองเง่ือนไข มิเช่นนั้นสิทธิทางภาษีท่ีเคยได ้5 ปียอ้นหลงัจะถูกเรียกคืน 
   ในระหวา่งท่ีอยูใ่นโครงการ สมาชิกสามารถโอนยา้ย สับเปล่ียนกองทุนได ้
และสามารถยา้ยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไดด้ว้ย โดยไม่เสียสิทธิทางภาษี 

1.2.4 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF: Long Term Equity Fund) เป็นกองทุนรวม
ท่ีสนับสนุนให้ออมเงินผ่านการลงทุนในหุ้นระยะยาวโดยรัฐให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมากกว่า
กองทุนรวมโดยทัว่ๆไป คือ ผูถื้อหน่วยสามารถน าเงินลงทุนในกองทุน LTF น้ีไปหักลดหย่อนได ้
15% หรือไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี แล้วแต่ว่าจ  านวนไหนจะน้อยกว่า โดยผูล้งทุนตอ้งลงทุนใน
กองทุน LTF ท่ีบริษทัหลกัทรัพยต่์างๆน าเสนอ และตอ้งเก็บเงินลงทุนไวใ้น LTF อย่างน้อย 5 ปี
ปฏิทิน เพื่อใหไ้ดสิ้ทธิทางภาษี  

1.2.5 พนัธบัตรรัฐบาล เป็นเงินกูร้ะยะยาวของรัฐบาล มีก าหนดเวลา 5-15 ปี เพื่อน า
เงินไปใช้ตามงบประมาณประจ าปีของประเทศปีหน่ึงอาจมีหลายรุ่นตามความตอ้งการของรัฐบาล 
ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะตวัแทนกระทรวงการคลงั ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการจ าหน่าย ไถ่ถอน 
จ่ายดอกเบ้ีย และรับซ้ือคืนก่อนก าหนด พนัธบตัรท่ีออกเป็นแบบชนิดออกให้แก่ผูถื้อซ่ึงกรรมสิทธ์ิ
เปล่ียนมือหรือโอนกนัไดเ้พียงการส่งมอบ แต่ผูถื้อพนัธบตัรจะขอจดทะเบียนแสดงกรรมสิทธ์ิ
ไวท่ี้ธนาคารแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได ้ก็เป็นพนัธบตัรชนิดจดทะเบียนในนามผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อจะ
ไดรั้บหนงัสือจดบญัชีแสดงกรรมสิทธ์ิเป็นหลกัฐานแทนตวัพนัธบตัร พนัธบตัรท่ีจดทะเบียนแสดง
กรรมสิทธ์ิน้ีมีประโยชน์คือสามารถน ามาขายคืนกระทรวงการคลงัได้ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 
และจะไดรั้บความสะดวก โดยมอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ที่ เกิด
จากพนัธบตัรโดยไม่เสียค่าบริการ เช่น เม่ือถึงก าหนดจ่ายดอกเบ้ียหรือจ่ายคืนเงินตน้ ก็จะจดัส่งเงิน
หรือน าเขา้บญัชีให้ และยงัปลอดภยัท่ีมีผูเ้ก็บรักษาให้ดว้ย พนัธบตัรท่ีทางธนาคารกรุงไทย (จ ากดั) 
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มหาชน น าออกจ าหน่าย คือ พนัธบตัรออมทรัพย์ เป็นพนัธบตัรชนิดออกจ าหน่ายให้แก่บุคคล
ธรรมดา และกิจการสาธารณประโยชน์ท่ีไม่มุ่งหวงัก าไร เช่น โรงเรียน วดั สมาคม มูลนิธิ โดย
ก าหนดไถ่ถอนคืนภายใน 7-10 ปี ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้

1.2.6 หุ้นกู้ เป็นตราสารที่คล้ายกับพนัธบตัรรัฐบาล แต่ออกโดยบริษทัเอกชน มี
ระยะเวลาก าหนด และใหผ้ลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียโดยมกัจะมีผลตอบแทนท่ีสูงกวา่พนัธบตัร
รัฐบาล แต่ก็จะมีความเส่ียงสูงกวา่เช่นกนั 

1.2.7 หุ้นสามัญ คือหุ้นท่ีนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดซ้ือขายกนัอยู ่และมีจ านวน
มากกวา่ 80% ของหุ้นในตลาดทั้งหมด โดยหุ้นสามญัน้ีเป็นตราสารประเภทหุ้น ซ่ึงออกโดยบริษทั
มหาชนจ ากดัท่ีตอ้งการระดมเงินทุนจากประชาชน เพื่อใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในธุรกิจนั้นๆ
โดยตรง หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ผูท่ี้สนใจมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของกิจการ มีสิทธิในการลงคะแนน
เสียงร่วมตดัสินใจในปัญหาส าคญัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาทิ การเพิ่มทุน การจ่ายเงินปันผล การควบ
รวมกิจการ มีสิทธิออกเสียงตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถืออยู ่ผลตอบแทนท่ีจะไดโ้ดยตรงก็คือ เงินปันผล
จากก าไรในธุรกิจก าไรจากการขายหุ้นถ้าราคาหุ้นปรับตวัข้ึน และสิทธิในการจองซ้ือหุ้นใหม่
ในกรณีท่ีมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

1.2.8 กองทุนรวม คือกองทุนท่ีผูมี้เงินนอ้ยๆ น ามากองรวมกนัตามการเสนอบริการ
จดัการของบริษทัจดัการกองทุน (บลจ.) โดยได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. (คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ บลจ.จะน าเงินกองน้ีไปลงทุน เม่ือมีผลก าไร ก็น ามาแบ่งคืนใหก้บั
ผูถื้อหน่วยแต่ละคน โดยบริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซ่ึงมีธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 99.9 บริษทั
ไดรั้บใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ ประเภทการจดัการกองทุนรวม และการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
จากกระทรวงการคลงั โดยบริษทัรับบริหารจดัการกองทุนประเภทต่างๆ และทรัพยสิ์นใหก้บับุคคล
โดยทัว่ไป สถาบนั องคก์ร และรัฐวสิาหกิจ  
   กองทุนรวมแบ่งประเภทตามการก าหนดเง่ือนไขการซ้ือขายกบัผูถื้อหน่วย
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

1. กองทุนปิด คือกองทุนท่ีเปิดรับผูซ้ื้อหน่วยในเวลาท่ีก าหนดเพียงคร้ังเดียว 
แลว้ไม่เปิดขายอีก นอกจากไม่ขายแลว้ ก็ไม่รับซ้ือคืนก่อนครบระยะเวลาดว้ย กองทุนปิดมีความ
คลา้ยคลึงกบัเงินฝากประจ าท่ีมีก าหนดระยะเวลา แต่จดทะเบียนซ้ือขายอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยใ์หซ้ื้อ
ขายเปล่ียนมือกนัไดก่้อนครบอาย ุแต่ถา้ไม่ซ้ือขายในตลาดก็ตอ้งรอเวลาครบเท่ากบัวา่เป็นเงินฝากท่ี
ยาวกวา่เงินฝากประจ าท่ีธนาคารพาณิชยแ์ละมูลค่าสุดทา้ยจะข้ึนอยูก่บัผลประกอบการของกองทุน
นั้นๆไม่ได้ก าหนดได้เงินคืนตายตวัเหมือนเงินฝากหรือว่าพนัธบตัรรัฐบาลและตราสารหน้ีอ่ืนๆ 
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กองทุนรวมในระยะแรกๆ ในประเทศไทยเป็นกองทุนปิด แต่ปัจจุบนัน้ีมกัเป็นกองทุนเปิด กองทุน
ปิดเป็นกองทุนท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และในตราสารหน้ีแบบระบุก าหนดเวลาชดัเจน 

2. กองทุนเปิด คือกองทุนท่ีเปิดรับผูซ้ื้อหน่วยทุกวนั ตามเวลาท่ีก าหนด และ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวนัเช่นกนั จะมีส่วนต่างระหวา่งราคาซ้ือและราคาขายอยู่บา้ง เหมือนกบั
การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและการซ้ือขายแลกเปล่ียนอ่ืนๆท่ีราคาซ้ือคืนจากผูล้งทุน (คือราคาขาย
หน่วยของผูล้งทุน)จะถูกกวา่ราคาขายหน่วยให้ผูล้งทุน (คือราคาท่ีผูล้งทุนตอ้งจ่ายเงินซ้ือ) แต่ราคา
ต่างกนัไม่มากนกั และมีราคาประกาศไวแ้น่นอน กองทุนประเภทน้ี คลา้ยเงินฝากออมทรัพยใ์นแง่ท่ี
ตอ้งการเงินเม่ือใดก็ถอน(ขาย)ไดอ้ยากฝาก(ซ้ือ)เม่ือใดก็ได ้ 

1.2.9 ประกันชีวิต คือการก าหนดวงเงินที่ตอ้งการความคุม้ครอง ส่ิงที่ตอ้งการ
คุม้ครอง ผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีตอ้งการไดรั้บ และอายุของผูท้  าประกนั หลงัจากนั้นก็ตอ้งจ่ายเบ้ียประกนั
ให้บริษทัประกนัเป็นงวดๆเพื่อให้บริษทัประกนัคุม้ครองหรือรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว ้เช่น ค่า
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือจ่ายเป็นค่าชดเชยเมื่อเสียชีวิตโดยจะจ่ายตามเง่ือนไขความ
คุม้ครองท่ีก าหนดเป็นวงเงินไวล่้วงหนา้แลว้ บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 
เป็นบริษทัประกนัชีวิตท่ีเกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย และกลุ่มแอกซ่า กลุ่ม
ธุรกิจประกนัชีวิต สุขภาพ ไดน้ าเสนอแบบประกนัส าหรับผูสู้งอายุโดยใชช่ื้อวา่ แบบประกนัสูงวยั 
iBegin ท่ีให้ความคุม้ครองทั้งชีวิตและสุขภาพ ไดแ้ก่คุม้ครองการเสียชีวิต คุม้ครองโรคมะเร็งระยะ
ลุกลามจ่ายแบบเงินก้อน คุม้ครองการเสียชีวิตและสูญเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ คุม้ครองค่าชดเชย
รายวนัทั้งจากอุบติัเหตุและมะเร็งระยะลุกลาม ลูกคา้สามารถเลือกแบบประกนัสูงวยั iBegin ได ้2 
แบบไดแ้ก่ iBegin 90/5 ช าระเบ้ีย 5 ปี และ iBegin 90/10 ช าระเบ้ีย 10 ปี โดยอายุรับประกนัเร่ิมตน้ท่ี 
50-70ปี พร้อมอายคุวามคุม้ครองถึง 90ปี 

1.2.10 โครงการเงินกู้อเนกประสงค์ส าหรับผู้รับบ านาญ บ าเหน็จรายเดือน และผูรั้บ
บ าเหน็จพิเศษรายเดือน โดยน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรัพยป์ระกนัการกูเ้งิน เป็น สินเช่ือ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามความต้องการของผูกู้ ้ หรือเพื่อช าระหน้ีที่มีอยู่ก ับสถาบนัอ่ืน รวมทั้งของ
ธนาคารกรุงไทย คุณสมบติัของผูกู้ ้คือ เป็นผูรั้บบ านาญ หรือบ าเหน็จรายเดือน หรือบ าเหน็จพิเศษ
รายเดือน จากกรมบญัชีกลาง วงเงินให้กูไ้ม่เกินจ านวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือรับรองสิทธิใน
บ าเหน็จตกทอด ระยะเวลาใหกู้ ้ไม่จ  ากดัอายุผูกู้ ้เลือกช าระเพียงดอกเบ้ียอยา่งเดียว หรือช าระตน้เงิน
พร้อมดอกเบ้ีย นานสูงสุด 30 ปี 
   ธนาคารกรุงไทยได้พฒันาผลิตภณัฑ์ด้านเงินฝากในหลายรูปแบบ เพื่อให้
ลูกคา้โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ผูสู้งอายเุลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีธนาคารกรุงไทย
ไดเ้พิ่มการออมเงินและการลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆอีกดว้ย เช่น การท่ีผูสู้งอายุเลือกการออมเงินใน
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รูปแบบกองทุนรวม หุ้น พนัธบตัรรัฐบาล นอกจากน้ีแลว้ทางธนาคารกรุงไทยไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์
ในรูปแบบสินเช่ือให้กบักลุ่มลูกคา้ที่เกษียณอายุราชการโดยเฉพาะกล่าวคือทางธนาคารออก
ผลิตภณัฑ์ท่ีเรียกไดว้า่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของผูสู้งอายุท่ีเกษียณอายุราชการให้มากข้ึน
ในการใชชี้วติประจ าวนัหลงัเกษียณอายรุาชการไป 
 
2. ผู้สูงอายุ 
 2.1 ความหมายของผู้สูงอายุ 
  จากการศึกษาความหมายของผูสู้งอาย ุจากทรรศนะของนกัวิชาการต่างๆ สรุปไดด้งัน้ี 
  บรรลุ ศิริพานิช (2540) องค์การอนามยัโลกได้ให้ความหมายของผูสู้งอายุ  ว่า 
หมายถึง ผูท่ี้มีอาย ุ60 ปีหรือมากกวา่เม่ือนบัตามวยั หรือหมายถึงผูเ้กษียณอายุจากการท างานเม่ือนบั
ตามสภาพเศรษฐกิจ หรือหมายถึงผูท่ี้สังคมยอมรับวา่สูงอายุจากการก าหนดของสังคมหรือวฒันธรรม 
  ศศิพฒัน์ ยอดเพชร (2544) ไดใ้ห้ความหมายของผูสู้งอายุ ว่า หมายถึง ค าท่ีใช้เรียก
บุคคลว่า คนแก่ คนชราหรือผูสู้งอายุนั้น โดยทัว่ไปเป็นค าที่ใช้เรียกบุคคลท่ีมีอายุมาก ผมขาว 
หนา้ตาเห่ียวยน่ การเคล่ือนไหวเช่ืองชา้ 
  นาถ พนัธุมนาวิน และคณะ (2549) ได้ให้ความหมายของผูสู้งอายุ ว่า หมายถึง 
บุคคลท่ีมีอายุตั้ งแต่ 60 ปีข้ึนไป มีการเปล่ียนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจซ่ึงอาจมีความ
อ่อนแอหรือเจบ็ป่วยข้ึนอยูก่บัพนัธุกรรม ส่ิงแวดลอ้ม ภาวะโภชนาการ โรคภยัของแต่ละบุคคล และ
เป็นวยัเกษียณอายุราชการหรืออกจากงานท่ีท าประจ าจึงสมควรมีผูดู้แลและไดรั้บความช่วยเหลือ
ตามสมควรไม่วา่จะจากครอบครัว ชุมชน หรือจากรัฐบาล 
  สุชาดา ทวีสิทธ์ิ (2553)ไดใ้ห้ความหมายของผูสู้งอายุ วา่ หมายถึง ในภาษาไทย ถูก
ใชใ้นความหมายเดียวกบัค าวา่ “อาวุโส” (Elderhood) เช่น เรามกักล่าวถึงผูสู้งอายุว่าเป็นผูมี้อาวุโส
เพราะวยัวุฒิท่ีมีหมายความวา่ผูอ้าวุโสเป็นผูที้่มีอายุตามจ านวนปีปฏิทินสูงกว่าคนรุ่นอ่ืนท่ีมีชีวิต
อยูใ่นช่วงเวลาเดียวกนั 
  ปิยากร หวงัมหาพร (2554) ไดใ้ห้ความหมายผูสู้งอายุ ว่า หมายถึง ผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 
60 ปีข้ึนไป และประเทศใดมีประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป เป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 10 หรืออาย ุ65 
ปีข้ึนไป เกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศถือว่าประเทศนั้นไดก้า้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ แลว้ 
ส าหรับประเทศไทย ไดมี้การก าหนดเกณฑส์ าหรับการเกษียณอายบุุคคลทัว่ไปเม่ือมีอาย ุ60  
  จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (2556) ให้ความหมายของผูสู้งอายุ ว่า หมายถึง ผูท่ี้มีอายุ 
60 ปี วยัน้ีเป็นวยัแห่งการเส่ือมโทรมทั้งร่างกายและจิตใจ บางคนเรียกวยัน้ีวา่เป็นวยัชา้ (Late Age) 
เพราะการท ากิจกรรมต่างๆ ของคนวยัน้ีจะเช่ืองชา้ เฉ่ือยชา ไม่กระฉบักระเฉงเหมือนวยัอ่ืนๆ 
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  พรชยั ตระกูลวรานนท ์และคณะ (2557) ไดใ้หค้วามหมายของผูสู้งอาย ุวา่ หมายถึง 
ผูท่ี้ถูกนิยามจากสังคมนั้นๆว่าเป็นผูสู้งวยั ที่ชุมชน/สังคมควรให้การสนับสนุน ซ่ึงอาจจะมีอายุ
มากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 60 ปี โดยครอบคลุมกลุ่มผูสู้งอาย ุ3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มท่ีพึ่งตนเองไม่ไดเ้ลย (2) 
กลุ่มท่ีพึ่งตนเองไดบ้า้ง (3) กลุ่มท่ีพึ่งตนเองได ้และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดด้ว้ย ในการนิยามในเบ้ืองตน้
คร้ังน้ีเพื่อเป็นหลกัในการน าเสนอกระบวนการทางสังคมและมาตรการทางสังคมท่ีรองรับสังคมสูง
วยัในสังคมไทย เน่ืองจากเห็นวา่ การจดัประเภทดงักล่าวท าให้เห็นความแตกต่างในการพึ่งตนเอง
ของผูสู้งวยั อนัอาจจะส่งผลต่อความแตกต่างของมาตรการทางสังคมนั้นเอง 

  จากการศึกษาความหมายของผูสู้งอายุดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปความหมายของ
ผูสู้งอายุวา่ หมายถึง ผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปทั้งชายและหญิง ซ่ึงมีลกัษณะการเปล่ียนแปลงของ
ร่างกายในทางท่ีเส่ือมโทรมลงอยา่งต่อเน่ือง จึงส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในดา้นอ่ืนๆตามมา 

 2.2 สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย 

  ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2557) กล่าวว่า ประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของ
ผูสู้งอายุเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง โดยในปี 2537 มีจ  านวนผูสู้งอายุคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของ
ประชากรทั้งประเทศ และเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 9.4 ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.2 ในปี 2545 2550 2554 
ตามล าดบั โดยผลการส ารวจปีพ.ศ.2557 พบวา่ มีจ  านวนผูสู้งอายคิุดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากร
ทั้งหมด ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผูสู้งอาย ุพ.ศ.2537 2545 2550 2554 และ 2557 

ปี จ านวนผู้สูงอายุ(คน) อตัราผู้สูงอายุ 

2537 4,011,854 6.8 

2545 5,969,030 9.4 

2550 7,020,959 10.7 

2554 8,266,304 12.2 

2557 10,014,705 14.9 

1/ อตัราผูสู้งอาย ุหมายถึง อตัราส่วนของผูสู้งอายตุ่อประชากรทั้งส้ิน 100 คน 

ท่ีมา:  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, ส านกังานสถิติแห่งชาติ, การส ารวจประชากร
ผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 (กรุงเทพฯ: เทก็ซ์ แอนด ์เจอร์นลั พบัลิเคชัน่, 2557), 25. 
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  กล่าวโดยสรุปขอ้มูลผูสู้งอายุในประเทศไทย แสดงให้เห็นชัดเจนว่าประเทศไทย
มีจ านวนและสัดส่วนของประชากรสูงอายเุพิ่มสูงข้ึนมาอยา่งต่อเน่ืองจากอดีต และในอนาคตคาดวา่
จะเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองต่อไป ทั้งน้ีเน่ืองจากอายขุยัเฉล่ียของประชากรประเทศไทยยนืยาวข้ึน 
 2.3 ลกัษณะทางเศรษฐกจิของผู้สูงอายุ 
  ศศิพฒัน์ ยอดเพชร (2548) ได้กล่าวถึงลักษณะทางเศรษฐกิจของผูสู้งอายุไว ้ว่า 
“ผูสู้งอายุเป็นวยัที่เกษียณแล้ว หรือมิฉะนั้นก็เป็นวยัที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ผูสู้งอายุ     
ไม่สามารถเป็นผูผ้ลิตและไม่จดัว่าเป็นก าลงัแรงงานในทางเศรษฐกิจ ในสังคมเกษตรกรรม
ผูสู้งอายไุม่สามารถท างานได ้เน่ืองจากสภาพร่างกายไม่อ านวย ในสังคมอุตสาหกรรมก็เช่นเดียวกนั 
ผูสู้งอายไุม่สามารถท างานไดเ้พราะมีเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรใหม่ๆมีการพฒันาการท างานให้ทนัสมยัข้ึน 
ท าให้ผูสู้งอายุไม่สามารถท างานให้มีประสิทธิภาพดีเท่ากบัคนในวยัหนุ่มสาว การท่ีผูสู้งอายุตอ้ง
ออกจากงานเน่ืองจากเกษียณอายุ หรือไม่สามารถท างานได ้ยอ่มมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินท่ี
แตกต่างกนัออกไป เช่น ผูสู้งอายุบางคนประสบปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ อาจมีความจ าเป็นตอ้งพึ่ง
บุคคลอ่ืนในด้านการเงินหรือพึ่งบริการของรัฐหรือผูสู้งอายุบางคนตอ้งขวนขวายหางานใหม่ท า 
ทั้งๆท่ีสภาพร่างกายและจิตใจไม่อ านวยแต่ก็มีผูสู้งอายุบางกลุ่มท่ีไม่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
เน่ืองจากมีฐานะร ่ ารวยสามารถด ารงชีวติในบั้นปลายอยา่งมัน่คงในดา้นเศรษฐกิจ 
  ศรันยท์ศัน์ ตั้งคุณานนท ์(2554) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะทางเศรษฐกิจของผูสู้งอายไุว ้วา่ 
ผูสู้งอายุของไทยมีรายได้ต่อเดือนน้อย ขอ้มูลจากการส ารวจล่าสุดในปี 2554 พบวา่ ผูสู้งอายุถึง 
33.8% หรือมากกวา่ 1 ใน 3 ของประชากรผูสู้งอายุมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 2,422 บาท ผูสู้งอายกุลุ่ม
น้ีตอ้งพึ่งพิงรายไดจ้ากบุตรหลานเพื่อยงัชีพ และ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ยงัพึ่งพิงรายไดจ้ากบุตรหลาน
เป็นแหล่งรายไดห้ลกัของผูสู้งอาย ุผูสู้งอายุส่วนใหญ่กวา่ 40% อยูไ่ดจ้ากเงินเล้ียงดูของบุตรหลาน มี
เพียง 35% เท่านั้นท่ีมีรายได้จากการท างาน 11% อาศยัรายได้จากเบ้ียยงัชีพ 6% อาศยัรายได้จาก
บ านาญ อย่างไรก็ตามแนวโนม้การพึ่งพารายไดจ้ากบุตรหลานลดลงจาก 52%ในปี 2550 เป็น 40%
ในปี 2554 ดงัภาพท่ี 1 
  ลักษณะทางเศรษฐกิจของผูสู้งอายุท่ีปรากฎในปัจจุบันจึงเป็นไปในลักษณะท่ี
ผูสู้งอายุยงัคงตอ้งพึ่งพาบุตรหลานเป็นส่วนส าคญัเหตุเพราะปัญหาสุขภาพร่างกายท่ีไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเพื่อหารายได ้นอกจากนั้นแลว้ยงัผูสู้งอายุยงัมีรายไดจ้ากทางหน่วยงานรัฐบาล หรือ 
เบ้ียยงัชีพ ซ่ึงรายไดด้งักล่าวยงัไม่พอต่อความตอ้งการของผูสู้งอายุอย่างแทจ้ริง และนอกจากนั้น
ผูสู้งอายุในบางส่วนยงัมีรายไดห้ลงัจากการเกษียณอายงุานอยา่งเงินบ าเหน็จบ านาญ และรายไดข้อง
ผูสู้งอายท่ีุปรากฏให้เห็นในปริมาณท่ีนอ้ยนัน่คือ รายไดจ้ากการออมเงินซ่ึงมกัปรากฎใหเ้ห็นส าหรับ
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ผูสู้งอายุท่ีเห็นถึงความส าคญัของการออมเงินเกิดพฤติกรรมการออมเงินอยูส่ม ่าเสมอ ดงันั้นในช่วง
ท่ีผูสู้งอายไุม่สามารถประกอบอาชีพไดแ้ลว้จึงปรากฏใหเ้ห็นเป็นรายไดเ้กิดข้ึน  

 
3. แนวคิดทฤษฎกีารออม 

 3.1 ความหมายของการออม 
  จากการศึกษาความหมายของการออม จากทรรศนะของนกัวิชาการต่างๆ สรุปได้

ดงัน้ี 
  ภราดร ปรีดาศกัด์ิ (2549) ให้ความหมายของการออม คือ การกนัเงินรายไดเ้พียง
ส่วนหน่ึงโดยไม่ไดน้ าเงินส่วนนั้นมาใชจ่้ายเพื่อซ้ือสินคา้และบริการในช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเก็บเงินนั้น
มาไวใ้ช้จ่ายในอนาคต รายได้ส่วนดังกล่าวจึงเรียกว่าเงินออม และการออมตามความหมาย
เศรษฐศาสตร์นั้นคือการน าเงินออมไปแสวงหาผลประโยชน์หรือดอกผลให้เพิ่มพูนข้ึนเช่น 
น าไปฝากธนาคารใหกู้ ้หรือซ้ือหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ 

  นวพร เรืองสกุล (2549) ไดใ้ห้ความหมายของการออม คือ เป็นข้อเท็จจริงท่ีส าคญั
ยิง่วา่ คนเราอายุยนืข้ึน วยัผูสู้งอายุท่ีไม่มีรายไดป้ระจ าแลว้ และจ าเป็นตอ้งคิดวธีิท าให้เงินออมงอกเงย
ให้มากข้ึนดว้ย เพื่อให้สามารถมีเงินไวใ้ช ้มีความเป็นอิสระทางการเงินเพียงพอท่ีจะอยู่ไดอ้ยา่งสบาย 
เป็นท่ีพึ่งของตนเองและเป็นท่ีพึ่งของลูกหลานได ้ทั้งในดา้นก าลงัเงิน และการให้ขอ้คิดให้ความรู้
ให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานและผูด้อ้ยอาวุโสกวา่ เป็นผูสู้งอายุท่ีมีค่าแมว้า่จะไม่อยู่
ในวยัท างานเตม็เวลาแลว้ก็ตาม ส่วนผูท่ี้สร้างหลกัฐานใหต้นเองไม่ได ้กลายเป็นภาระของลูกหลาน
หรือสังคมต่อไป  

  ศิรินุช อินละคร (2549) ให้ความหมายของการออม คือ เงินออมเกิดเม่ือบุคคลมี
รายไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้าย โดยบุคคลไดท้  าการเก็บสะสมเงินเพื่อให้ได้เงินจ านวนมากข้ึนบุคคลจะ
ท าการออมเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการ เช่น เก็บออมเงินไวเ้พื่อซ้ือทรัพยสิ์น 
เก็บออมเงินไวใ้ชใ้นยามเกษียณอาย ุเก็บออมเงินเป็นเงินส ารองไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน 

  ปรารถนา หลีกภยั (2551) ให้ความหมายของการออม คือ การเก็บสะสมเงินทีละ
เล็กทีละนอ้ยให้พอกพูนข้ึนเม่ือเวลาผา่นไป โดยมีวตัถุประสงคเ์ป็นการสะสมเงินเพื่อให้พอกพูนใน
ระยะสั้น เพื่อไวใ้ช้จ่ายในยามฉุกเฉินโดยมีวิธีการสะสมเงินฝากธนาคาร และบริษทัเงินทุนซ่ึงการ
ออมมีความเส่ียงต ่ามีสภาพคล่องสูง และมีผลตอบแทนเป็นดอกเบ้ีย 
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  สุวฒันา ศรีภิรมย ์และคณะ (2551) ใหค้วามหมายของการออม คือ รายไดท่ี้ยงัไม่ได้
ใช้ไปในการซ้ือสินคา้และบริการเพื่ออุปโภคและบริโภคในระยะเวลาหน่ึง หรือหมายถึงส่วนต่าง
ของรายได ้และรายจ่ายในการอุปโภคและบริโภค 
  จากการให้ความหมายของการออมท่ีกล่าวไปในขา้งตน้นั้น สรุปความหมายของ
การออม ไดว้า่ การเก็บเงินหรือกนัเงินไวส่้วนนึงจากรายไดท่ี้ไดรั้บมาจากการท างานหรือรายรับจาก
ส่วนอ่ืนๆท่ีเม่ือน ามาอยูใ่นมือตวัเองแลว้สามารถน าไปใชจ่้ายหรือเก็บออมไดอ้ยา่งสบายใจ และเม่ือ
เงินท่ีเก็บไวห้รือออมไวมี้จ านวนท่ีมากข้ึน การน าเงินนั้นไปฝากกบัธนาคาร หรือน าเงินไปลงทุนใน
ดา้นต่างๆซ่ึงให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนในจ านวนท่ีเยอะข้ึนนั้น ส่งผลให้
การน าผลตอบแทนท่ีไดน้ั้นมาใชจ่้ายในยามขดัสนเดือดร้อน และน ามาใชจ่้ายในช่วงวยัสูงอายุ วยัท่ี
ไม่มีความสามารถท่ีจะประกอบอาชีพหารายไดอี้กต่อไป รายรับไม่เกิดข้ึนแต่รายจ่ายยงัคงด าเนิน
ต่อไป เงินท่ีออมจึงใหผ้ลตอบแทนในเร่ืองของใชจ่้ายไดอ้ยา่งสบายไม่ขดัสนไม่ตอ้งพึ่งพาลูกหลาน
หรือสังคมอีกต่อไป  

 3.2 ทฤษฎกีารออม 
  การออมเป็นส่วนต่างระหวา่งรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการบริโภค ดงันั้นนกัเศรษฐศาสตร์

ไดใ้ห้ความสนใจและมีความพยายามอยา่งต่อเน่ืองในการท่ีจะเขา้ใจถึงพฤติกรรมการบริโภคและ
การออมของครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงมีทฤษฎีท่ีสามารถสนบัสนุนงานวิจยัไดอ้ยา่งครบถว้น
และแบ่งเป็น 6 ทฤษฎี ดงัน้ี  
  3.2.1 ทฤษฎสีมมติฐานรายได้ (Absolute Income Hypothesis) 
   เคนส์ (Keynes, อา้งถึงใน ดารณี วิทยาศยั 2545) กล่าวไดว้า่ เงินออมเป็นส่วน
ต่างระหว่างรายไดแ้ละรายจ่ายเพื่อการบริโภค ดงันั้น ในการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัการออม จึงได้
อาศยัแนวคิดทฤษฎีวา่ดว้ยการบริโภคเป็นหลกัในการอธิบาย ซ่ึงตามทฤษฎีการบริโภคนั้น สมมติฐานท่ี
ไดรั้บการยกยอ่งกวา้งขวางท่ีสุดคือ การใชจ่้ายอุปโภคบริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์กบัรายไดสุ้ทธิส่วน
บุคคลและตามทฤษฎีบริโภคของเคนส์ ซ่ึงมีสมมติฐานส าคญัอยูส่องประการคือ ประการแรก การ
บริโภคท่ีแทจ้ริงจะเป็นฟังก์ชัน่ท่ีมีเสถียรภาพ (Stable function)ของรายไดท่ี้แทจ้ริง และประการท่ี
สอง ความโนม้เอียงในการบริโภคหน่วยสุดทา้ย (Marginal to Consume : MPC) จะเป็นบวกแต่นอ้ย
กวา่หน่ึง และนอกจากน้ีเคนส์ยงัไดใ้ห้สมมติฐานอีกสองขอ้ คือ ความโนม้เอียงในการบริโภคเฉล่ีย 
(Average Propensity to Consume : APC) หรือ MPC < APC โดย APC จะลดลงเม่ือมีรายไดสู้งข้ึน 
รวมถึงแรงจูงใจที่ท  าให้คนออมเงินมีสาเหตุมาจากหลายปัจจยัด ้วยกนั แรงจูงใจเหล่านั้น
ประกอบไปดว้ย 
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  1. การออมเน่ืองจากการวางแผนการใชจ่้ายในชีวิต(Life-Cycle Motive) 
  2. การออมเพื่อเป็นมรดกแก่บุตรหลาน (Bequest Motive) 

   3. การออมเน่ืองจากเปล่ียนแปลงทางรสนิยมการใชจ่้าย (Improvement Motive) 
  4. การออมเพื่อความตอ้งการในการซ้ือสินคา้คงทน (Downpayment Motive) 

   5. การออมเน่ืองจากผลตอบแทนและการเพิ่มค่าข้ึนของสินทรัพย ์(Intertemporal 
Substitution Motive) 

  6. การออมเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ (Enterprise Motive) 
  7. การออมเพื่อป้องกนัความไม่แน่นอนในชีวติ (Precautionary Motive) 
  8. การออมเน่ืองจากมีลกัษณะนิสัยตระหน่ี (Avarice Motive) 

   9. การออมเน่ืองจากความรู้สึกท่ีตอ้งการมีเอกภาพทางการเงิน (Independence 
Motive) 

   จากการศึกษาทฤษฎีสมมติฐานรายได ้จะพบวา่การบริโภคหรือการใชจ่้ายจะ
ข้ึนอยูก่บัรายได ้รายไดจึ้งเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการออม 
  3.2.2 ทฤษฎสีมมติฐานวฏัจักรชีวติ (Life Cycle Hypothesis) 
   แอนโนและโมดิเกลียนิ (Ando and Modigliani,อา้งถึงใน ศิริวฒัน์ ศิริสะอาด 
2548) ไดก้ล่าวไวว้า่ ทฤษฎีน้ีเนน้ไปท่ีการบริโภคของคนวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะท าการบริโภคให้
ได้รับความพอใจสูงสุด โดยน าเอารายไดท้ั้งปัจจุบนัและในอนาคตมาค านึงหรืออีกนัยนึงก็คือ การ
น าเอารายไดต้ลอดชีวติมาท าการบริโภคและขณะใดขณะหน่ึง 
   ตามทฤษฎีกล่าวว่า ผูบ้ริโภคจะมีแบบแผนของรายได้ตลอดชีพของตน
ในลกัษณะท่ีมีรายไดจ้ะต ่ามากในตอนตน้ของชีวติ และค่อยๆเพิ่มสูงข้ึนไปเร่ืองๆ จะมีรายไดสู้งสุด
ตอนกลางของชีวิตท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะในช่วงเร่ิมตน้มกัจะมีประสบการณ์น้อยและในช่วงปลาย 
ประสิทธิภาพในการท างานต ่ารายได้ต ่ากว่าในช่วงกลางของชีวิตที่มีประสบการณ์ดีข้ึนและ
ประสิทธิภาพการท างานสูง และเก็บออมไวเ้ม่ือปลายชีวิตดว้ย พอช่วงปลายชีวิตรายไดน้อ้ยลง แต่
การบริโภคยงัอยูใ่นระดบัสูง ระยะน้ีเร่ิมออกมาใชจ่้ายจนกวา่จะส้ินชีวติไป 
  3.2.3 ทฤษฎีแบบจ าลองชีวิตและรายได้ถาวร  (Life-cycle Permanent Income 
Hypothesis) 
   ไฟล์แมน (Friedman, อา้งถึงใน วรเวศม์ สุวรรณระดา และสมประวิณ 
มนัประเสริฐ, 2550) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ผูบ้ริโภคจะพยายามจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูท่ ั้งชีวิต เพื่อรักษา
ระดบัการบริโภคตลอดให้เป็นไปอยา่งราบร่ืน ตลอดช่วงอายุขยัของตน (Consumption Smoothing) 
ทั้งน้ี การจดัสรรทรัพยากรระหวา่งเวลาของผูบ้ริโภคให้เป็นไปอยา่งราบร่ืนในอนาคตนัน่เอง ดงันั้น 
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จะเห็นไดว้า่การออมจะเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรทรัพยากรระหวา่งเวลาของผูบ้ริโภค ซ่ึงเกิดจากการ
ท่ีผูบ้ริโภคมองไปขา้งหนา้ และไดว้างแผนการใชเ้งินดงักล่าว หากพิจารณาตามแนวคิดของเคนส์ 
พบวา่ แรงจูงใจในการออมทั้ง7ประการแรกขา้งตน้ สามารถลว้นถูกอธิบายไดผ้า่นแบบจ าลองวงจรชีวิต
และรายไดถ้าวรทั้งส้ิน 
   อยา่งไรก็ดี แบบจ าลองวงจรชีวิตและรายไดถ้าวรละเลยส่ิงส าคญัในโลกของ
ความเป็นจริงนัน่คือ ความไม่แน่นอนในชีวิตท่ีผูบ้ริโภคลว้นเผชิญ เช่น โรคภยั อุบติัเหตุหรือส่ิงท่ี
ไม่คาดฝัน ท่ีเกิดข้ึนไดใ้นชีวติประจ าวนัโดยท่ีไม่อาจคาดหมายไดม้าก่อน ความไม่แน่นอนดงักล่าว
จะส่งผลกระทบต่อภาวะทางการเงินของผูท่ี้ประสบโดยตรง ซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ืองไปยงัความสามารถ
ในการบริโภคในช่วงชีวิตท่ีมีเหลืออยูข่องผูบ้ริโภค ดงันั้น การออมเพื่อป้องกนัความไม่แน่นอนในชีวิต 
(Precautionary Savings) จึงมีส่วนส าคญัในการอธิบายการตดัสินใจในพฤติกรรมการบริโภค
และการออม 
   จากการศึกษาทฤษฎีแบบจ าลองวงจรชีวิตและรายไดถ้าวร จะพบว่ามนุษยมี์
แรงจูงใจให้เกิดการออมและรู้จกัจดัสรรเงินออมให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตในแต่ละช่วงอายุ 
แสดงถึงการก าหนดเป้าหมายในการออม ท าให้เป้าหมายการออมเป็นปัจจยัหน่ึงที่ ใชป้ระกอบ
กระบวนการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบการออม 
  3.2.4 สมมติฐานทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset)  
   ธิดารัตน์ สงวนศกัด์ิ (2549) ทรัพยสิ์นที่ครัวเรือนครองมีอิทธิพลต่อการ
บริโภค ในการพิจารณาทรัพยสิ์นจะให้ความสนใจในทรัพยสิ์นสุทธิกล่าวคือ เป็นมูลค่าทรัพยสิ์นท่ี
หกัดว้ยหน้ีสินแลว้ ทรัพยสิ์นอาจอยูใ่นรูปของเงินสด เงินฝากธนาคาร ธนบตัร รถยนต ์บา้น ท่ีดิน 
เคร่ืองประดับ เป็นต้น ครัวเรือนท่ีมีทรัพย์สินสุทธิมากจะท าให้การบริโภคสูงกว่าครัวเรือน
ท่ีไม่มีทรัพยสิ์น นอกจากน้ีทรัพยสิ์นบางชนิดท่ีเปล่ียนเป็นตวัเงินไดง่้ายมีสภาพคล่องสูง บางชนิด
เปล่ียนเป็นตวัเงินไดย้าก ตอ้งกินเวลานาน ครัวเรือนท่ีครอบครองทรัพยสิ์นท่ีมีสภาพคล่องสูงจึงอาจ
ใชจ่้ายในการบริโภคได้สูงกว่าครัวเรือนท่ีครองครองทรัพยสิ์นท่ีมีสภาพคล่องต ่าแมว้า่จะมีมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิเท่ากนัก็ตาม 
   จากการศึกษาสมมติฐานทรัพยสิ์นสุทธิ จะพบวา่ทรัพยสิ์นท่ีสามารถเปล่ียนเป็น
ตวัเงินไดง่้ายหรือมีสภาพคล่อง เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจ ท าให้ไดปั้จจยัดา้นการมีสภาพคล่อง
มาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีใชป้ระกอบกระบวนการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบการออม 
  3.2.5 ทฤษฎีราคา (Price Theory) 
   อารีย ์เช้ือเมืองพาน (2543) ค่าเงิน (Value of Money) แบ่งไดส้องลกัษณะคือ 
ค่าเงินภายใน และค่าเงินภายนอก ค่าเงินภายในหมายถึง อ านาจซ้ือของเงิน 1 หน่วยเงินตราเม่ือ
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เปรียบเทียบกบัปริมาณสินคา้และบริการท่ีซ้ือหามาไดจ้ากการใช้เงินจ านวน 1 หน่วยเงินตรา หาก
อ านาจซ้ือของหน่วยสามารถซ้ือปริมาณสินค้าและบริการท่ีได้รับจากการใช้เงินหน่ึงหน่วยได้
ปริมาณนอ้ยกว่าเดิมแสดงว่า ค่าเงินลดลง ดงันั้นการเปล่ียนแปลงค่าเงินจึงข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลง
ของระดบัราคา กล่าวคือ การเปล่ียนแปลงระดบัราคาจะส่งผลท าให้ค่าเงินเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงทั้ง
ระดบัราคาและค่าเงินจะมีความสัมพนัธ์ท่ีผกผนักนัและระดบัราคาท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ีเรามกันิยม
เรียกกนัวา่ “ภาวะเงินเฟ้อ”(Inflation) 
   จากการศึกษาทฤษฎีราคา พบว่าภาวะเงินเฟ้อมีอิทธิพลต่อค่าเงินบาท และ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนในการออม สามารถน าเอามาเป็นส่วนหน่ึงท่ีใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจเลือกรูปแบบการออม 
  3.2.6 ทฤษฎอีตัราดอกเบีย้ (Interest Theory) 
   อารีย ์เช้ือเมืองพาน (2543) ในทางเศรษฐศาสตร์ ดอกเบ้ีย (Interest) หมายถึง 
ค่าตอบแทนท่ีผูมี้เงินออมไดรั้บเพื่อเป็นค่าทดแทนในการเสียสละการใชเ้งินหรือทุนในปัจจุบนั เพื่อ
สะสมไวใ้ช้ในอนาคต ส่วนดอกเบ้ียในทางการเงินหมายถึง จ านวนเงินท่ีผูกู้จ้ะตอ้งจ่ายช าระให้แก่
ผูใ้ห้กู ้เพื่อเป็นการตอบแทนที่ผูใ้ห้กู ้เสียสละเงินออมของตนเองให้แก่ผูกู้ ้เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ 
และจากความหมายดอกเบ้ียจะพบวา่ดอกเบ้ียเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการท่ีผูอ้อมยินยอมโอนเงินออมของ
ตนไปให้แก่หน่วยเศรษฐกิจท่ีขาดดุลเพื่อน าไปใชก้ารลงทุนหรือด าเนินกิจกรรมดา้นอ่ืนๆนอกจากน้ี
หากพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในเร่ืองของเงินแล้วจะพบว่า การท่ีหน่วยเศรษฐกิจที่มีเงินออมยอม
เสียสละการใชเ้งินออมของตนเองในปัจจุบนั เพื่อหวงัจะสะสมเงินออมดงักล่าวไปใชใ้นอนาคต 
ดงันั้นการถือเงินสดไวเ้ฉยๆยอ่มท าให้มูลค่าของเงินลดลง แต่เม่ือผูอ้อมโอนเงินออมของตนเองไป
ใหผู้อ่ื้นท่ีตอ้งการใชโ้ดยแลกกบัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บคือ ดอกเบ้ีย ซ่ึงดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บถือวา่เป็น
เงินท่ีน ามาชดเชยค่าของเงินท่ีลดลงไป กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ จ านวนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียท่ีไดรั้บคืนมา 
เม่ือคิดเป็นมูลค่าของเงินท่ีแทจ้ริงในปัจจุบนัแล้วจะตอ้งจะตอ้งเท่าเดิม นั่นคืออ านาจซ้ือของเงิน
จะตอ้งเท่าเดิมหรือมากกวา่นัน่เองการบริโภคเป็นฟังก์ชัน่ของอตัราดอกเบ้ีย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การ
ข้ึนอตัราดอกเบ้ียยอ่มเป็นการส่งเสริมการออม และกีดกนัการบริโภค แต่นกัเศรษฐศาสตร์ในช่วง
หลงัไม่เช่ือในทางทฤษฎี และในกรณีสังเกตและทดลองพบว่า การเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ียจะ
ส่งเสริมการออม แต่อาจกีดกนัการบริโภค แต่อาจมีผลตรงกนัขา้มได ้ถา้ไดเ้ก็บออมเพื่อจะให้มีเงิน
กอ้นหน่ึงในตอนเกษียณอายุหรือ ณ ขณะใดขณะหน่ึงเขาจะพบวา่อตัราดอกเบ้ียสูงกวา่เขาสามารถ
เก็บออมรายไดใ้นปัจจุบนัในจ านวนท่ีน้อยกวา่ได ้และยงัคงบรรลุเป้าหมายของเขา เน่ืองจากอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีสูงกวา่การออมของเขาก็จะไดรั้บผลแทนสูงกวา่ดว้ย ดงันั้นการออมจึงเติบโตอยา่งรวดเร็ว
ผลลพัธ์คือ สามารถใช้จ่ายในการบริโภคไดม้ากจากรายไดใ้นปัจจุบนั ดงันั้นอตัราดอกเบ้ียเป็นอีก
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ปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคครัวเรือน การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอาจท าให้
การบริโภคเปล่ียนแปลงได ้
   แนวคิดเก่ียวกบัความส าคญัของอตัราดอกเบ้ียต่อการระดมเงินออมแมคคินนอน 
(Mckinon, 1949, อา้งถึงใน ดารณี วิทยาศยั, 2545) พบวา่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (ผลตอบแทนของ
เงินออม) มีบทบาทส าคญัในการก าหนดการออมทรัพยเ์ช่นเดียวกนั ทั้งน้ี เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากนั้นถูกใช้เป็นส่ิงจูงใจ เพื่อก่อให้เกิดการขยายตวัของการออมทรัพยน์ัน่เอง ซ่ึงเป็นกลไกส าคญั
ยิง่ในการพฒันาเศรษฐกิจ เน่ืองจากส่วนใหญ่แลว้ การลงทุนโดยใชทุ้นส่วนตวัเองซ่ึงเคยเป็นไปใน
อดีตมีความส าคญัลดลง การใชทุ้นจากแหล่งภายนอกไดมี้บทบาทข้ึน แหล่งภายนอกท่ีส าคญันั้นคือ
สถาบนัการเงินต่างๆท่ีมีส่วนช่วยระดมเงินออม และทั้งยงัช่วยให้เงินออมถึงน าไปใชใ้นการลงทุน
ไดม้ากยิ่งข้ึน มาตรการส าคญัของสถาบนัการเงินท่ีจูงใจให้เกิดการขยายตวัในการออมทรัพยท์  าได้
โดยการปรับปรุงอตัราผลตอบแทนของเงินฝากประเภทต่างๆให้สูงข้ึน โดยรูปแบบความส าคญั
ระหวา่งการออม รายได ้และผลตอบแทน สามารถแสดงไดเ้ป็นสมการ ดงัน้ี 

   S = S(Y,r) 

   โดยก าหนดให้ S = การออม 
    Y = รายได ้
    r = ผลตอบแทนจากการออมทรัพย ์
      ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทต่างๆ 
   จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัความส าคญัของอตัราดอกเบ้ียต่อการระดมเงิน
ออมจะพบวา่อตัราดอกเบ้ียเป็นส่ิงแรงจูงใจใหเ้กิดการออม อตัราดอกเบ้ียช่วยส่งเสริมการออมไดแ้ต่
ก็ข้ึนอยู่กบัทิศทางของอตัราดอกเบ้ียต ่าการเลือกออมก็จะลดนอ้ยลง โดยสามารถน าเอาอตัราดอกเบ้ีย
มาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการตดัสินใจในการเลือกลกัษณะการออม 
 3.3 ลกัษณะการออม 

  ลกัษณะการออมสามารถจ าแนกได้หลายประเภท โดยแต่ละประเภทนั้นจะมี
ขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนัไป ลกัษณะการออมจึงมีหลากหลายลกัษณะในการออมเพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจ ลกัษณะการออมเงินจึงมีหลากหลายทรรศนะซ่ึงไดป้รากฏใหเ้ห็นดงัน้ี 
  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส านกันายกรัฐมนตรี 
(2548) กล่าวถึงลกัษณะการออมเงินไวว้า่ ลกัษณะของการออมเงินจึงมีการออมอยู ่3 ลกัษณะคือ 
 



20 
 

 

1. การออมเงินกับสถาบนัการเงิน ซ่ึงรวมถึงธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบริษทัเงินทุนและ
บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ และบริษทัประกนัชีวิตเฉพาะประเภทเงินส ารอง
ประกนัภยั ในระยะท่ีผ่านมาประชาชนและสถาบนัไม่แสวงหาก าไรฝากออมเป็นส่วนใหญ่ โดย
ประชาชนนิยมน าเงินไปฝากธนาคารพาณิชยม์ากท่ีสุด รองลงไปคือ การฝากเงินไวก้บัธนาคารออมสิน
และการซ้ือสลากออมสิน 

2. การออมกบัธุรกิจประกนัชีวติและประกนัภยั การประกนัชีวติถือเป็นการออมก่ึง
บงัคบัท่ีจะช่วยคุม้ครองหรือบรรเทาความเดือดร้อนในยามจ าเป็น พบวา่ประชาชนให้ความส าคญั
กบัการท าประกนัชีวติมากข้ึน ทั้งประเภทสามญั ประเภทอุตสาหกรรม โดยรูปแบบการประกนัชีวิต
ท่ีถือเป็นการออม คือ การประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย ์และแบบเงินไดป้ระจ ารายปี 
โดยรูปแบบท่ีเหมาะกบัผูท่ี้ตอ้งการมีรายไดภ้ายหลงัเกษียณอายหุรือผูต้อ้งการสร้างเงินบ านาญไวใ้น
ยามชราอย่างสม ่าเสมอ คือ การประกนัแบบเงินได้ประจ ารายปี (Annuity Life Insurance) ซ่ึงเป็น
การประกันชีวิตท่ีบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจ านวนหน่ึงเท่ากันอย่างสม ่าเสมอให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยั ทุกเดือนนบัแต่เกษียณอาย ุนอกจากน้ี ยงัมีการประกนัอุบติัเหตุและการประกนัสุขภาพ 

3. การออมกบัสถาบนัการเงินในชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มออมทรัพย์หรือกลุ่ม
สัจจะออมทรัพยแ์บบครบวงจร เป็นรูปแบบการระดมทุนด้วยการออมเพื่อช่วยเหลือกนัเองภายใน
ชุมชนท่ีครอบคลุมและใหห้ลกัประกนัแก่สมาชิกตั้งแต่เกิดจนเสียชีวติ โดยมีสมาชิกเป็นเจา้ของและ
ผูใ้ช้บริการ โดยมีระบบวิธีคิดคล้ายกบัธนาคารพาณิชย ์แต่มีลกัษณะเด่นกว่าคือ เป็นระบบท่ี
ผสมผสานการแกปั้ญหาของชุมชน โดยให้มีการออมเงินไวก้บักลุ่มเดือนละคร้ัง แลว้น าเงินออมท่ี
ไดไ้ปปล่อยให้สมาชิกกูย้ืม เม่ือถึงส้ินปีน าผลก าไรมาแบ่งส่วน เพื่อปันผลคืนแก่สมาชิกและน ามา
จดัตั้งเป็นกองทุนสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกหรือคนในชุมชน 
  นอกจากการออมตามประเภทท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ปัจจุบนัประชาชนยงัมีทางเลือก
ในการออมเงินอีกหลายวิธี โดยเฉพาะการลงทุนในตราสารหน้ีก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการออม
เงินในระยะยาวท่ีประชาชนให้ความสนใจ ซ่ึงประกอบด้วย พนัธบตัรซ่ึงออกโดยรัฐบาลหรือ
องค์กรของรัฐ และหุ้นกูซ่ึ้งออกโดยภาคเอกชนท่ีตอ้งการระดมทุนจากนกัลงทุนและประชาชนทั้ง
ในและนอกประเทศ เน่ืองจากจะมีการจ่ายผลตอบแทนท่ีแน่นอนคล้ายกบัการฝากเงินกบัสถาบนั
การเงินเช่นเดียวกนั นอกจากน้ี ยงัมีการออมเป็นทองค าและอสังหาริมทรัพยอี์กดว้ย 

  นวพร เรืองสกุล (2549) กล่าวถึงลกัษณะการออมเงินไวว้า่ ผูสู้งอายไุม่มีรายไดแ้ลว้
บางคนและไม่มีเวลาพอส าหรับการลงทุนระยะยาวให้ตวัเองอีกต่อไป เป็นช่วงท่ียอมรับความเส่ียง
ไดน้อ้ยท่ีสุดเงินออมเกือบทั้งหมดท่ีมีคือ 90% น าไปฝากธนาคารไวกิ้นดอกเบ้ียหรือไปซ้ือตราสาร
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หน้ีต่างๆ จะไดด้อกเบ้ียมากกวา่เงินฝาก อาจจะแบ่งเพียง 10% ไปลงทุนซ้ือหุ้นเพื่อหวงัให้ไดก้  าไร
สูงข้ึน แต่หากว่าผิดคาดเกิดสูญเงินก้อนน้ีไปบางส่วน ก็คงไม่กระทบเทือนฐานะทางการเงิน
โดยรวมมากนกั 

  ศิรินุช อินละคร (2549) กล่าวถึงลกัษณะการออมเงินไวว้่า หากบุคคลเก็บเงินออม
ไวก้บัตนเองนั้นจะมีความเส่ียงต่อการสูญหาย และมีความเส่ียงต่อการลดมูลค่าจากภาวะเงินเฟ้อ 
นอกจากนั้นการเก็บเงินไวก้บัตนเองยงัไม่เกิดรายไดใ้ห้แก่บุคคล ดงันั้น บุคคลควรน าเงินออมไป
ลงทุน เช่น การน าเงินไปฝากธนาคาร การลงทุนในพนัธบตัร การลงทุนในหุ้นสามญั การลงทุนใน
หน่วยลงทุน การลงทุนซ้ืออสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงการลงทุนเหล่าน้ีช่วยให้บุคคลเก็บรักษาเงินออมได้
โดยท่ีมีรายไดจ้ากการลงทุนดว้ย การลงทุนแต่ละประเภทจะท าให้ผู ้ลงทุนได้รับผลตอบแทนท่ี
แตกต่างกนั หากบุคคลเลือกลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงจะช่วยให้เงินออม
เพิ่มพูนข้ึนได ้และท าให้บุคคลนั้นบรรลุเป้าหมายทางการเงินไดเ้ร็วข้ึนดว้ย ทั้งน้ีบุคคลตอ้งยอมรับ
วา่การลงทุนท่ีมีผลตอบแทนสูงนั้นยอ่มมีความเส่ียงในระดบัท่ีสูงดว้ยเช่นกนัทางเลือกการออมเงินมี 
6 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1. การฝากเงินกบัธนาคาร เป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต ่า เน่ืองจากผูฝ้ากเงินจะ
ไดรั้บดอกเบ้ียเป็นผลตอบแทนท่ีแน่นอนตลอดระยะเวลาท่ีฝากเงินและการฝากเงินยงัมีโครงการ
ประกนัเงินฝาก ซ่ึงท าให้ผูฝ้ากเงินกบัธนาคารท่ีเป็นสมาชิกของสถาบนัประกนัเงินฝากมัน่ใจวา่จะ
ไดรั้บเงินฝากคืนแน่นอนภายในวงเงินท่ีก าหนด นอกจากนั้นการฝากเงินยงัเป็นการลงทุนท่ีมีสภาพ
คล่องสูงโดยบญัชีเงินฝากของธนาคารทั้งบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละบญัชีเงินฝากประจ านั้น ผูฝ้าก
เงินสามารถถอนเงินมาใชไ้ดใ้นเวลาท่ีตอ้งการ แต่บญัชีเงินฝากประจ านั้นมีเง่ือนไขวา่หากผูฝ้ากท า
การถอนเงินก่อนครบก าหนดท่ีตกลงไวก้ับธนาคารแล้วผูฝ้ากเงินจะไม่ได้รับผลตอบแทนเต็ม
จ านวนตามท่ีตกลงกนัไว ้การลงทุนโดยการฝากเงินกบัธนาคารเป็นการลงทุนที่มีความเส่ียงต ่า
และมีสภาพคล่องสูง แต่ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจากการฝากเงินกบัธนาคารจะค่อนขา้งต ่าเม่ือ
เทียบกบัผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทอ่ืนๆ 

2. การลงทุนในตราสารทุน (Equity instrument) เป็นตราสารท่ีแสดงความเป็น
เจา้ของ นัน่คือผูล้งทุนในตราสารทุนมีฐานะเป็นเจา้ของบริษทัท่ีออกตราสารทุนนั้น ตราสารทุนมี 2 
ประเภท ไดแ้ก่หุน้สามญั (Common stock) และหุน้บุริมสิทธิ (Preferred stock) ผูล้งทุนในหุ้นสามญั
และหุ้นบุริมสิทธิจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีเรียกวา่เงินปันผล โดยผูล้งทุนในหุน้บุริมสิทธิจะไดรั้บเงิน
ปันผลในอตัราท่ีแน่นอนส่วนผูล้งทุนในหุ้นสามญัจะไดรั้บเงินปันผลในอตัราไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บั
ก าไรและนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัด้วย ทั้งน้ีผูล้งในหุ้นสามญัมีสิทธิในการออกเสียงใน
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ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองนโยบายต่างๆของบริษทัดว้ยส่วนผูล้งทุนในหุ้นบุริมสิทธิจะไม่มีสิทธิ 
ออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

3. การลงทุนในตราสารหน้ี (Debt Instrument) เป็นตราสารท่ีแสดงความเป็นหน้ี 
นัน่คือผูอ้อกตราสารหน้ีมีฐานะเป็นลูกหน้ี ส่วนผูล้งทุนในตราสารหน้ีมีฐานะเป็นเจา้หน้ี ผูล้งทุนใน
ตราสารหน้ีจะไดรั้บผลตอบแทนเป็นดอกเบ้ียในอตัราท่ีแน่นอนตลอดระยะเวลาท่ีลงทุนในตราสารหน้ี 
และเม่ือตราสารหน้ีนั้นครบก าหนดไถ่ถอนผูล้งทุนจะไดรั้บเงินตน้คืน ตราสารหน้ี ไดแ้ก่ พนัธบตัร 
หรือหุน้กู ้โดยพนัธบตัรเป็นตราสารหน้ีระยะยาวท่ีออกโดยรัฐบาล (ระยะเวลาท่ีก าหนดเกินกวา่ 1 ปี 
ข้ึนไป) ส่วนหุน้กูเ้ป็นตราสารหน้ีระยะยาวท่ีออกโดยเอกชน 

4. การลงทุนในกองทุนรวม (Mutual fund) กองทุนรวมจดัตั้งข้ึนโดยบริษทัจดัการ
ลงทุน โดยกองทุนรวมจะออกจ าหน่าย “หน่วยลงทุน (Unit trust)” เพื่อรวบรวมเงินจากผูล้งทุน และ
น าเงินท่ีไดรั้บไปลงทุนในตราสารทางการเงินหรือสังหาริมทรัพย ์เม่ือกองทุนรวมไดรั้บผลตอบแทน
จากการลงทุนแลว้กองทุนรวมจะน าผลตอบแทนมาเฉล่ียใหแ้ก่ผูล้งทุนในกองทุนรวมในรูปของเงิน
ปันผล การลงทุนในกองทุนรวมถือเป็นการลงทุนทางออ้ม นัน่คือแทนท่ีผูล้งทุนจะน าเงินไปลงทุน
ซ้ือตราสารทางการเงินหรืออสังหาริมทรัพยเ์อง ผูล้งทุนสามารถเลือกลงทุนผา่นกองทุนรวมได ้ 

5. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(Real estate) เป็นการลงทุนซ้ือท่ีดิน บา้น หรือการ
ลงทุนซ้ืออสังหาริมทรัพย์ไว้เพื่อขายซ่ึงผู ้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนคือก าไรจากการขาย
อสังหาริมทรัพยน์ั้น และส าหรับผูท่ี้ลงทุนซ้ืออสังหาริมทรัพยไ์วใ้ห้เช่าจะไดรั้บค่าเช่าเป็นผลตอบแทน 

6. การลงทุนในสินทรัพย ์ทองค า เพชรพลอย ของสะสมมีค่าต่างๆโดยสรุปรูปแบบ
การออมเงินของผูสู้งอายุซ่ึงเป็นช่วงที่มีรายได้ลดลงเน่ืองจากบุคคลออกจากงานประจ าแล้ว 
แหล่งรายไดจ้ะมาจากเงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินประกนัสังคม รวมทั้งรายไดจ้ากการลงทุน ทางดา้น
รายจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายในชีวิตประจ าวนัและค่ารักษาพยาบาล ดงันั้นแผนการเงินของบุคคล
ในช่วงอายน้ีุจะเก่ียวกบัการวางแผนลงทุน และการวางแผนจดัการทรัพยสิ์น 

  ปรีชา สวสัด์ิพีระ (2552) กล่าวถึงลกัษณะการออมเงินไวว้า่ ลกัษณะของการออมเงินมี
การออมอยู ่5 ลกัษณะ คือ 

1. กองทุนรวม อาจถือเป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวที่เหมาะสมทางหน่ึง
ส าหรับบุคคลทัว่ไปท่ีไม่มีเวลาในการศึกษาดูแลการลงทุนอย่างละเอียดมากนักเพราะโดยทัว่ไป
กองทุนรวมจะไดรั้บการดูแลโดยผูเ้ช่ียวชาญในการลงทุน และมีกฎหมายตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ
เขา้มาก ากบัดูแลอีกชั้นหน่ึง กองทุนรวมเป็นการรวบรวมเงินทุนจากนกัลงทุนทัว่ไปคนละเล็กคนละ
นอ้ยเพื่อรวมเป็นเงินกอ้นขนาดใหญ่ แลว้น าเงินท่ีรวบรวมนั้นไปลงทุนตามท่ีไดต้กลงกบันกัลงทุน
หรือท่ีเรียกวา่นโยบายการลงทุน 
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2. ทองค า เป็นโลหะมีค่าท่ีพิสูจน์ตนเองมาเป็นเวลานานนับพนัปีว่าสามารถ
รักษาคุณค่าของตนเองไดใ้นฐานะท่ีเป็นโลหะมีค่าท่ีทัว่โลกใหก้ารยอมรับ คนท่ีเคยผา่นภยัพิบติัทาง
เศรษฐกิจหรือสงครามร้ายแรงมาก่อนจะเขา้ใจดีวา่ ในยามบา้นเมืองไม่สงบหรือเศรษฐกิจผนัผวน
ตกต ่ามาก ทองค าเป็นทรัพยสิ์นที่คงความมีค่าในตนเองท่ีสามารถน าติดตวัไปได ้ในขณะท่ีเงิน
ธนบตัร ใบหุ้น หรือท่ีดินท าไม่ได ้ในภาวะท่ีเศรษฐกิจรุ่งเรืองมากอยา่งในประเทศจีนและอินเดียท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั ยิง่ท  าให้ความตอ้งการซ้ือทองค าเพื่อการลงทุนหรือแสดงออกถึงความมัง่คัง่มี
มากข้ึนไปอีก ในภาวะท่ีบุคคลขาดความเช่ือมัน่ในเศรษฐกิจ การซ้ือทองค าสามารถเป็นทางออก
อย่างหน่ึงในการรักษามูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีเรามีอยู่ในปัจจุบนัได ้เพราะทองค าไดพ้ิสูจน์ให้เห็น
อยา่งชดัเจนในประวติัศาสตร์อนัยาวนานวา่ ในระยะยาวทองค าถือเป็นทรัพยสิ์นท่ีสามารถรับมือกบั
เงินเฟ้อไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

3. อสังหาริมทรัพย ์ทรัพยสิ์นประเภทน้ีถือเป็นการลงทุนอีกประเภทหน่ึงท่ีเช่ือกนัว่า 
สามารถต่อสู้กบัเงินเฟ้อไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนประเภทน้ีคือ การเพิ่ม
ค่าของท่ีดินและค่าเช่าท่ีไดจ้ากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์นน้ีราคาของอสังหาริมทรัพยจ์ะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ
และปริมาณของอสังหาริมทรัพยท่ี์มีอยูใ่นพื้นท่ีนั้น ขอ้พึงพิจารณาในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
คือ จะตอ้งวางแผนวา่อสังหาริมทรัพยท่ี์จะซ้ือลงทุนนั้นอยูใ่นสถานท่ีท่ีพึงอยูด่งัต่อไปน้ีหรือไม่ 

4. หุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์การลงทุนในหุ้นโดยตรงนั้นเหมาะส าหรับนกัลงทุนท่ีมี
ความรู้ และเวลาในการติดตามความเคล่ือนไหวของผลประกอบการของหุ้นตัวนั้นอยา่งสม ่าเสมอ 
ในการลงทุนระยะยาวแบบน้ีนั้นควรเลือกลงทุนในหุ้นท่ีมีพื้นฐานดี มีผลประกอบการดีคือมีการ
เติบโตของรายได้และผลก าไรท่ีมัน่คง นักวิเคราะห์การลงทุนเรียกหุ้นเหล่าน้ีว่า เป็นหุ้นบลูชิพ 
(Blue Chip) แต่หากไม่มีเวลาในการศึกษาท าความเขา้ใจอย่างพอเพียงก็ควรหันไปลงทุนผ่าน
กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุน้ท่ีมีขนาดใหญ่ น่าจะช่วยลดความเส่ียงลงไดม้ากกวา่ เพราะ
หากลงทุนโดยไม่รู้เร่ืองดีพออาจจะเจอกบัสถานการณ์ท่ีซึมเศร้าตามศพัทภ์าษาองักฤษคือบลู (Blue) 
ไดเ้หมือนกนั 

5. ประกนัชีวิต การออมเงินผ่านทางประกนัชีวิต ถือเป็นการออมเงินท่ีมุ่งหวงั
ผลประโยชน์สองประการพร้อมกนัคือ เป็นการบริหารความเส่ียงในกรณีมีอายุสั้นกินคาดคือบริษทั
ปรันจะเขา้มารับภาระค่าใชจ่้ายตามท่ีสัญญาไว ้หรืออายยุืนตามที่คาดหวงัไวค้ือสามารถได้รับเงิน
คืนบวกผลตอบแทนจ านวนหน่ึง ตามสัญญาท่ีมีอยูก่บับริษทัประกนัซ่ึงถือเป็นการออมเงินท่ีมีความ
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของผลิตภณัฑป์ระเภทน้ี 

  ตฤณกร (2554) กล่าวถึงลกัษณะการออมเงินไวว้่า ลกัษณะของการออมเงินมีการ
ออมอยู ่2 ลกัษณะคือ 
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1. การออมแบบเก่า เป็นการออมท่ีเก็บเงินไวท่ี้บา้นในครัวเรือนของตน เช่น เก็บ
ซ่อนเงินไวท่ี้ใดท่ีหน่ึงของบา้น เช่น ตูเ้ซฟ หรือการซ้ือทองรูปพรรณเก็บไว ้การออมแบบน้ีสะดวก
ต่อผูเ้ก็บออมเพราะทรัพยสิ์นอยูใ่กลต้วั สามารถหยิบจ่ายใช้สอยไดโ้ดยง่าย แต่กลบัไม่เป็นผลดีต่อ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวม เพราะท าให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจขาดแคลนเงินทุน นอกจากน้ียงั
เป็นการออมท่ีเส่ียงต่อการสูญหาย หรือการถูกจ้ีปลน้โดยไม่ไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนกลบัคืนมา
ผา่นการน าไปออกดอกออกผลในรูปแบบของเงินฝาก หรือการลงทุนชนิดอ่ืน 

2. การออมแบบใหม่ เป็นการออมเงินท่ีน าไปฝากไวที้่สถาบนัการเงินจะมีความ
ปลอดภยักว่า นอกจากน้ียงัไดรั้บผลประโยชน์กลบัคืนมาในรูปเงินปันผล ดอกเบ้ีย หรือก าไรจาก
การซ้ือขายหลกัทรัพย ์การออมเงินแบบน้ีจะก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจท่ีช่วยระดมเงินทุนเขา้สู่
ระบบเศรษฐกิจก่อใหเ้กิดการลงทุนการผลิต การจา้งงานเพิ่มข้ึนในระบบเศรษฐกิจดว้ย 
  คณะกรรมาธิการการพฒันาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ คนพิการ
และผูด้อ้ยโอกาส (2554) กล่าวถึงลกัษณะการออมเงินไวว้า่ ปัจจุบนั โครงสร้างการออมเพื่อความ
มัน่คงในชีวติของผูสู้งอายใุนประเทศไทย ปรากฏอยูใ่น 8 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. กองทุนประกนัสังคม ซ่ึงเป็นการออมระบบแบบบงัคบั โดยประชาชนจ่ายส่วนหน่ึง
และรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนอีกส่วนหน่ึง มีการบริหารโดยหน่วยงานของรัฐโดยก าหนดผลประโยชน์
เป็นอตัราขั้นต ่าท่ีสมาชิกจะไดรั้บเอาไวช้ดัเจน 

2. กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539 มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นหลกัประกนัการจ่ายบ าเหน็จบ านาญและให้
ประโยชน์ตอบแทน การรับราชการแก่ขา้ราชการเมื่อลาออกจากราชการเพื่อส่งเสริมการออม
ของสมาชิก และเพื่อจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนให้แก่สมาชิก โดยมีคณะกรรมการกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและสั่งการในการบริหารกิจการของกองทุน 

3. กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) เป็นกองทุนรวม
ประเภทหน่ึงซ่ึงมีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างจากกองทุนรวมทัว่ๆไป กล่าวคือ RMF เป็นเคร่ืองมือหน่ึง
ในการสะสมเงินไวใ้ช้ในวยัเกษียณโดยมีการสนบัสนุนให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผูล้งทุนเพื่อ
เป็นแรงจูงใจ 

4. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นกองทุนท่ีนายจา้งและลูกจา้ง
ร่วมกนัจดัตั้งข้ึน เงินของกองทุนมาจากเงินท่ีลูกจา้งจ่ายส่วนหน่ึงเรียกวา่ “เงินสะสม” และนายจา้ง
จ่ายเงินเขา้อีกส่วนหน่ึงเรียกว่า “เงินสมทบ” ซ่ึงนอกจากลูกจา้งจะออมแลว้ นายจา้งยงัช่วยลูกจา้ง
ออมดว้ยและนายจา้งจะจ่ายสมทบในจ านวนเท่ากนัหรือมากกวา่ท่ีลูกจา้งจ่ายสะสมเสมอ 
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5. ธุรกิจการประกนัชีวิต เป็นการออมในรูปของเบ้ียประกนัชีวิต โดยผูอ้อมน าเงิน
ออมไปฝากไวก้บับริษทัประกนัชีวติเพื่อไปลงทุนใหไ้ดผ้ลตอบแทนภายใตบ้ริการให้ความคุม้ครอง
หรือช่วยเหลือบรรเทาความเส่ียงภยั ปัจจุบนัจดัเป็นธุรกิจประเภทสถาบนัการเงินท่ีภาครัฐให้
ความส าคญัและการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง 

6. พนัธบตัร เป็นรูปแบบการออมเพื่อความมัน่คงในชีวติของผูสู้งอายแุบบหน่ึง ท่ีมี
ความเหมาะสมส าหรับผูสู้งอายุกลุ่มหน่ึง ซ่ึงรัฐควรจะด าเนินการออมในรูปแบบน้ีอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อระดมทุน อนัจะก่อใหเ้กิดการลงทุนและการผลิต 

7. สหกรณ์ คือ การจดัการการเงินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกแบบบูรณาการ แบ่งเป็น 3 
รูปแบบย่อย คือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน และสหกรณ์อิฟนูเอาฟ จ ากดั 
แต่ตอ้งด าเนินการตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และมีระบบการตรวจสอบ
จากภาครัฐ สหกรณ์เป็นสถาบนัการเงินภาคประชาชน ท่ีเป็นรากฐานความมัน่คงทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน ดงันั้น หากขยายขอบเขตโดยเพิ่มรูปแบบการออมเพื่อความมัน่คงในชีวิตของผูสู้งอายุมาใช้
ในการด าเนินการของสหกรณ์ ก็จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมผูสู้งวยัต่อไปการออมเพื่อการชราภาพ
โดยองคก์รภาคประชาชน การออมเพื่อความมัน่คงในชีวิตของผูสู้งอายุที่ด าเนินการโดยองคก์ร
ภาคประชาชน เป็นรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ ซ่ึงเป็น “สถาบนัการเงินภาคประชาชน” ท่ีด าเนินการ
โดยภาคประชาชน ปลอดจากการตรวจสอบจากภาครัฐ โดยให้ภาคประชาชนจดัตั้งระบบบ านาญ
ผูสู้งอายข้ึุนมาในชุมชน แบบพึ่งพาตวัเองเป็นหลกั 
  ประทีป ตั้งมติธรรม (2555) กล่าวถึงลกัษณะการออมเงินไวว้า่ ลกัษณะของการออมเงิน
มีการออมอยู ่5 ลกัษณะ คือ 

1. ฝากเงินธนาคาร เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุด ไดผ้ลตอบแทนนอ้ยท่ีสุด แต่ก็เส่ียงนอ้ยท่ีสุด
เช่นกนั ผลตอบแทนท่ีไดรั้บในแต่ละปีเป็นดอกเบ้ียเงินฝาก จะใกลเ้คียงกบัอตัราเงินเฟ้อในแต่ละปี 
อยา่งไรก็ตาม การฝากเงินธนาคารเป็นวิธีท่ีเบิก ถอน เม่ือตอ้งการใชเ้งินไดง่้ายและดีกวา่การใส่ไห
ฝังดิน เพราะค่าเงินจะเล็กลงเร่ือยๆตรงขา้มกบัเงินเฟ้อท่ีเพิ่มข้ึน 

2. สะสมทองค าซ่ึงเป็นโลหะมีค่าท่ีใชแ้ทนเงินได ้ซ้ือขายไดง่้ายทุกวนั เม่ือตอ้งการ
ตามราคาตลาดท่ีข้ึนลงในแต่ละวนั การสะสมทองค า ไม่ไดด้อกเบ้ียเหมือนการฝากเงินธนาคาร แต่
จะไดมู้ลค่าท่ีเพิ่มข้ึนแทน การสะสมทองค าจึงจดัไดว้า่เป็นการลงทุนท่ีมีสภาพคล่องดี 

3. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ทุกคนตอ้งมี “ท่ีอยูอ่าศยั” ของตนเอง ดงันั้น แทนท่ี
จะใชว้ิธี “เช่า” ถา้ใชว้ิธี “ซ้ือ” ยอ่มดีกวา่ในระยะยาว เพราะราคาอสังหาริมทรัพยไ์ม่วา่จะท่ีดินและ
อาคารในระยะยาวจะมีมูลค่าเพิ่มข้ึนสูงกว่าเงินเฟ้อเสมอ ดงันั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
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อสังหาริมทรัพย ์จึงแตกต่างจากการฝากเงินธนาคารหรือสะสมทองค า เพราะไดท้ั้งมูลค่าเพิ่มและ
รายไดก้ารเช่า 

4. การลงทุนในหุน้หรือหลกัทรัพย ์การลงทุนในหุ้นหรือหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยน์ั้น ถือว่าเป็นการลงทุนท่ีมีสภาพคล่องสูง เพราะสามารถขายไดทุ้กวนัท่ี
เปิดท าการซ้ือ ขาย แต่ราคาหลกัทรัพยม์กัจะแปรผนัรุนแรงตามกระแสการเก็งก าไร และการลงทุน
ในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงเป็นไปตามการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงไดแ้บ่งลกัษณะการออมเงินเป็น 13 ลกัษณะ ดงัน้ี 1.การ
ฝากเงินกบัธนาคาร 2.ประกนัชีวิต 3.พนัธบตัรรัฐบาล 4.หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ 5.กองทุนรวม 
6.กองทุนวรมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) 7.อสังหาริมทรัพย ์8.ทองค า เพชรพลอย ของสะสมมีค่าต่างๆ 
9.กองทุนประกนัสังคม 10. กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 11. สหกรณ์ 12. การออมเงินกับ
สถาบนัการเงินในชุมชน 13.การเก็บซ่อนไวท่ี้ใดท่ีหน่ึงของบา้น 
 
4. แนวคิดเร่ืองการให้คุณค่าคุณค่า 

 4.1 ความหมายของการให้คุณค่า 
  จากการศึกษาความหมายของการให้คุณค่า จากทรรศนะของนกัวิชาการต่างๆ สรุป

ไดด้งัน้ี 
  ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2548) ให้ความหมายของ การให้คุณค่า คือ การ

ให้คุณค่าเป็นความรู้สึกต่อความเช่ือท่ีสังคมเห็นว่า ดี-เลว มีความส าคญั-ไม่ส าคญั พึงปรารถนา-        
ไม่พึงปรารถนา ซ่ึงเป็นอุดมการณ์ หรือวถีิชีวติของมนุษย ์

  ชัยพร วงศ์วรรณ (2548) ให้ความหมายของ การให้คุณค่า คือ การให้คุณค่าเป็น
ความสนใจ ความนิยมชมชอบ การประพฤติปฏิบติัท่ีคนในสังคมนั้นยอมรับ และปฏิบติัตามแนวคิด
นั้นอยา่งสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยก็ชัว่ระยะเวลาหน่ึง 

  ดารุณี อุ่ยตระกูล (อา้งถึงใน เกษณา แซ่ลอ้, 2549) ใหค้วามหมายของ การให้คุณค่า 
คือ การให้คุณค่าเป็นเน้ือแท ้ซ่ึงแตกต่างจากวตัถุและวตัถุของวตัถุ ส่ิงทั้งหลายและการกระท า
ทั้งหลายย่อมมีคุณค่าแต่คุณค่านั้นมิได้อยู่อย่างเปิดเผยหากแต่แฝงอยู่ ซ่ึงอาจจะรู้ได้โดยตรง
ดว้ยความส านึกในคุณค่านั้น 

  อมัพิกา ไกรฤทธ์ิ (อา้งถึงใน ธนชัพร บุญเจริญ, 2550) ให้ความหมายของ การให้
คุณค่า คือ การให้คุณค่านั้นมีได้หลายความหมายสุดแล้วแต่จะน าไปไปเกี่ยวขอ้งกบัอะไรซ่ึง
อาศยัการเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่จะออกมาในรูปของคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ดว้ยกนัไดแ้ก่  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%A1%C9%B3%D2%20%E1%AB%E8%C5%E9%CD%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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1. คุณค่าทางดา้นตน้ทุน (Cost value) คือ จ านวนเงินท่ีน ามาผลิตส่ิงของหรือน ามา
แลกเปล่ียน (Exchange value) 

2. คุณค่าทางจุดเด่น (Esteem value) ซ่ึงจะท าให้สินคา้หรือบริการนั้นๆ เป็นท่ี
ตอ้งการของบุคคลทัว่ไป เช่น เข็มกลดัเนคไท เป็นตวัอย่างท่ีดีด้านคุณค่าทางจุดเด่น ซ่ึงอาจจะ
ประดิษฐ์ดว้ยเพชรพลอย หรืองานศิลปะซ่ึงไม่มีหนา้ท่ีทางการใช้งานเลย แต่มีความสวยงาม หรือ
เป็นเขม็กลดัเนคไทท่ีเป็นงานศิลปะท่ีหายาก เป็นตน้ 

3. คุณค่าทางการใช้งาน (Use value)  คือ คุณค่าที่เกิดจากหน้าที่การท างานของ
สินคา้หรือบริการ ส่วนใหญ่แลว้สินคา้จะมีคุณค่าทั้งทางดา้นใช้งานและจุดเด่นดว้ย การบริการก็
เช่นกนัจะตอ้งไดห้น้าที่ที่ลูกคา้ตอ้งการ พร้อมทั้งการบริการท่ีประทบัใจดว้ย ยอ้นกลบัมาท่ีเขม้
กลดัเนคไท คุณค่าทางดา้นการใชง้านไดแ้ก่ยดึเนคไทเพื่อมิใหเ้กิดอนัตรายจากเคร่ืองจกัร หรือจุ่มลง
ไปในถว้ยกาแฟ เป็นตน้ 

  วเิชียร ชาตรบุณฑริก (2552) ใหค้วามหมายของ การใหคุ้ณค่า คือ ควรมี ควรท าเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตใจ เป็นส่ิงท่ีมีสาระและศกัยภาพ และกระท าเพื่อ
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

   จากความหมายของการให้คุณค่าดงัท่ีกล่าวมานั้นพอสรุปไดว้า่ การให้คุณค่า หมายถึง 
การประพฤติและการปฏิบติัตนโดยเป็นไปในแนวทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมส่งผลดีใหก้บัผูท่ี้ประพฤติ
ปฏิบติัเป็นประจ าอยู่สม ่าเสมอไดรั้บประโยชน์ทางด้านร่างกายท่ีให้ในเร่ืองของการมีชีวิตความ
เป็นอยูท่ี่ไม่ขาดแคลนมีความครบถ้วนสมบูรณ์แบบ บรรลุตามเป้าประสงค์ ท่ีไดค้าดคิดไว ้และ
ให้ประโยชน์ทางดา้นจิตใจในแง่มุมของความภาคภูมิใจ ช่ืนใจ มัน่ใจในการด าเนินชีวิต โดยจะเกิด
ข้ึนกบัผูท่ี้ไดป้ระพฤติปฏิบติัตวัตามแนวทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมอยูต่ลอด 

 4.2 การให้คุณค่าของการออมเงิน 
  โสภณ ด่านศิริกุล (2546) ไดแ้สดงทรรศนะเก่ียวกบัการให้คุณค่าของการออม คือ 

คนเราทุกคนจะตอ้งหยุดพกัจากการท างานไม่ว่าจะเป็นเมื่อตอนอายุ 55 ปี หรือ 60 ปี ท่ีบริษทั
ส่วนใหญ่จะเลิกจา้งเรา หรือ เป็นตอนอายุ 70 ปี เม่ือร่างกายของเราไม่อาจจะท างานต่อไปได ้และ
ต้องยอมรับว่า รายได้ประจ าส่วนใหญ่ของเราจะต้องหยุดลง ด้วยสภาพทางสังคมต่างๆท่ี
เปล่ียนแปลงไป หากเราไม่มีการปรับตวัตาม หรือวางแผนรับมือกบัอนาคตท่ียงัมาไม่ถึง แลว้ปล่อย
ให้เวลาผ่านล่วงเลยไปจนสายเกินกว่าท่ีจะเก็บเงินชีวิตในบั้นปลายของเราอาจจะต้องอยู่อย่าง
ประหยดั และไม่มีความสุขอย่างที่เราฝันเอาไว ้เพราะสภาพสังคมต่างๆ ในโลกยุคใหม่ได้
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมากและการเปล่ียนแปลงน้ียงัคงเกิดข้ึนเร่ือยๆ การท่ีเราจะไปคาดเดาอนาคตจึง
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เป็นเร่ืองท่ียากข้ึน ความไม่แน่นอนของอนาคตท่ีเกิดจากตวัแปรต่างๆ ท าให้เราจ าเป็นตอ้งมีเงินออม 
มากข้ึนกวา่เดิม 

  ยุทธศกัด์ิ ทินบาล (2548) ไดแ้สดงทรรศนะเก่ียวกบัการให้คุณค่าของการออม คือ 
การออมเงินเป็นเหตุผลส าคญัในการป้องกนัปัญหาทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนไดดี้ท่ีสุด การออมเงิน
ท าใหมี้จ านวนเงินจ านวนหน่ึงเก็บไวใ้ชจ่้ายซ้ือส่ิงของท่ีตอ้งการ หรือใชจ่้ายในยามจ าเป็นในอนาคต 
เช่น เม่ือมีเหตุจ าเป็นฉุกเฉิน เจ็บป่วย ยามชราและหลงัเกษียณ ท าให้มีรายไดแ้ละผลตอบแทนเพิ่ม
จากเงินออมเพื่อชดเชยเงินภาวะเงินเฟ้อ ท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคต เช่น ใช้เงินปันผลจากการลงทุน 
ดอกเบ้ียรับจากบญัชีเงินฝาก เป็นตน้ การออมเงินเป็นการสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจให้แก่
ครอบครัว โดยน าเงินออมมาซ้ือทรัพยสิ์นขนาดใหญ่ไดโ้ดยไม่เป็นหน้ีสิน เช่น การซ้ือบา้น ซ้ือท่ีดิน 
ซ้ือคอนโด ให้เช่า หรือเก็งก าไร การซ้ือทองค าเพื่อการลงทุน หรือการซ้ือรถยนต์ มีเงินออมไว้
ส าหรับแผนการท่ีวางไวใ้นอนาคต เช่น เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศของบุตรหลาน การเดินทาง
ท่องเท่ียวต่างประเทศทั้งครอบครัวหรือการลงทุนเปิดกิจการหรือเพื่อการประกอบธุรกิจของครอบครัว 
และการการออมเงินไวเ้ป็นมรดกแก่ลูกหลาน หรือเพื่อการบริจาคการกุศลหรือช่วยเหลือสังคม 

  นวพร เรืองสกุล (2549)ได้แสดงทรรศนะเก่ียวกบัการให้คุณค่าของการออม คือ 
การใหคุ้ณค่าของการออมเงินตั้งแต่วยัท างานส่งผลให้มีการพึ่งตนเอง คือ ไดส้ร้างหลกัประกนัชีวิต
ของตนในระหวา่งท่ียงัท างานอยู ่ไดส้ร้างอนาคตท่ีมัน่คงทางดา้นการเงินให้กบัครอบครัว ไดมี้เงิน
ใชส้บายๆในวยัชรา ไม่เป็นภาระดา้นการเงินต่อลูกหลานและสังคม ไดเ้หลือเป็นมรดกให้ลูกหลาน
และสังคม   

  ปรีชา สวสัด์ิพีระ (2552) ไดแ้สดงทรรศนะเก่ียวกบัการให้คุณค่าของการออม คือ 
เงินถือเป็นหน่ึงในนวตักรรมอนัยิง่ใหญ่ขอมนุษยชาติ เราใชเ้งินเป็นเคร่ืองมือแลกเปล่ียนปัจจยัต่างๆ 
ท่ีใชใ้นการตอบสนองต่อความตอ้งการต่างๆ เพื่อแลกเปล่ียนปัจจยัท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
ดงันั้นหากเราสามารถวางแผนบรรลุเป้าหมายทางการเงินได ้เราก็สามารถบรรลุความมีอิสรภาพทาง
การเงินและชีวติได ้

  วรากรณ์ สามโกเศศ (2550)ไดแ้สดงทรรศนะเก่ียวกบัการใหคุ้ณค่าของการออม คือ 
การให้คุณค่าของการออมสรุปไดคื้อ 1) การออมสม ่าเสมอเป็นการสะสมเงินรางวลัของผูท้  างาน
เพื่อให้เป็นเงินกอ้นไปลงทุนในกิจกรรมซ่ึงจะน าผลตอบแทนในรูปอ่ืนท่ีมิไดม้าจากการตรากตร า
ออกแรงหาเงินมาให้เจา้ของ เช่น ดอกเบ้ียค่าเช่า 2) การออมท าให้เกิดกระบวนการ “เงินท างานรับ
ใช”้ ข้ึน โดยเจา้ของไม่ตอ้งออกแรงก็ไดผ้ลตอบแทน 3) การออมเป็นการสร้างนิสัยใหรู้้จกัประหยดั 
เพราะยิง่ใชจ่้ายนอ้ยเท่าใดก็สามารถออมไดม้ากเพียงนั้น และ 4) ถา้ไม่มีการออมก็ไม่มีการลงทุนใน
อนาคต เพราะการขยายกิจการเดิมหรือลงทุนใหม่ลว้นตอ้งการเงินลงทุนเพิ่มทั้งส้ิน และเงินลงทุน
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นั้นตอ้งมาจากท่ีใดสักแห่ง ถา้ไม่มาจากเงินออมท่ีเกิดจากการกนัส่วนหน่ึงของรายไดไ้ว ้ก็ตอ้งมา
จากการกูย้มื ซ่ึงเงินกูย้ืมนั้นวนัหน่ึงก็ตอ้งใชคื้นเจา้ของพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย การออมจึงเป็นแหล่งเงิน
ของการลงทุนท่ีถูกกวา่การกูย้มื  

  ประภาเพญ็ สุวรรณ (2554) ไดแ้สดงทรรศนะเก่ียวกบัการใหคุ้ณค่าของการออม คือ 
การให้คุณค่าต่อการออมเงินสูงก็ยอ่มจะเป็นแนวทางให้คนมีพฤติกรรมการออมเงินท่ีถูกตอ้งอนัจะ
น ามาซ่ึงการมีสถานภาพการเงินที่คล่องตวัและมีความัน่คงในชีวิตมากข้ึน ซ่ึงบทบาทท่ีส าคญั
ของการใหคุ้ณค่าต่อการออมเงินมี 2 ประการคือเป็นมาตรฐานท่ีจะน าทางให้บุคคลยึดถือปฏิบติัตน 
และบทบาทอีกประการหน่ึงคือท าหน้าท่ีกระตุน้ให้ประชาชนเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติัตวัในทาง
ส่งเสริมการออมเงิน  

  จากความหมายของการใหคุ้ณค่าดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ดงันั้นการใหคุ้ณค่าของการออมเงิน
ใหป้ระโยชน์ของการเก็บออมเงินได ้10 ประเด็นดงัน้ี 1.ป้องกนัปัญหาทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนได ้2.
ใชจ่้ายยามจ าเป็นในอนาคต 3.ใช้จ่ายซ้ือของที่ตอ้งการโดยไม่เป็นหน้ี 4.สร้างหลกัประกนัชีวิต 
5.เป็นมรดกให้กบัลูกหลาน 6.สร้างนิสัยให้รู้จกัประหยดั 7.ไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบ้ีย 
8.สร้างความมัน่คงในชีวติ 9.มีอิสรภาพทางการเงิน 10.มีเงินใชส้บายๆในวยัชรา 
 
5. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้คุณค่า การออม ลกัษณะการออมเงิน ลูกคา้
ผูสู้งอาย ุท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคารซิลลิคเฮา้ส์ ผูว้จิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 ทรงพล สิทธิสร (2544) ได้ท าการศึกษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิตของพนักงานท่ี
ท างานอยู่ในอาคารสินธรทาวเวอร์ กรณีศึกษาทางดา้นพฤติกรรมการใช้เงิน และการออมเงิน ใน
ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการด าเนินชีวิตทางดา้นพฤติกรรมการใชเ้งิน 
การออมเงิน และการแกปั้ญหาทางการเงิน ไดข้อ้มูลโดยใช้วิธีการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธีการทางสถิติ ผลการศึกษา
พบว่า พฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัน้อย มีเป้าหมายในการออมเงินเพื่อใช้
ยามฉุกเฉิน รองลงมาเพื่อใชย้ามเกษียณ และเพื่อการศึกษาของตนเองหรือครอบครัว โดยส่วนใหญ่
จะออมเงินโดยฝากไวก้บัธนาคาร ตัว๋สัญญาใชเ้งิน และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ รองลงมาคือ การซ้ือ
เพชร ทอง หรือทรัพยสิ์นมีค่า และซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติแบบสะสมทรัพย ์
 สุวนัดี พานิชสาส์น (2547) ได้ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการออม และปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการออมเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) กรณีศึกษาอ าเภอพระพุทธบาท 
จงัหวดัสระบุรี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมผา่น บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
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ของประชากรในอ าเภอพระพุทธบาท และเพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรม
การออมในดา้น วตัถุประสงคใ์นการออม และการซ้ือประกนัชีวิต ไดข้อ้มูลโดยใชว้ิธีการศึกษาใช้
แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธีการทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า นอกจากออมเงินผ่าน
ธนาคารแลว้ยงัออมโดยการซ้ือประกนัชีวติ เล่นแชร์ ฝากสหกรณ์ และซ้ือกองทุนรวม  
 บญัชา ศิริทิพยณั (2549) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการฝากเงินของประชาชนกบั
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย พ.ศ. 2540 – 2547 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ หาสาเหตุท่ีพฤติกรรม
การฝากเงิน และโครงสร้างเงินฝากของภาคประชาชนท่ีธนาคารพาณิชยเ์ปล่ียนแปลงไป ไดข้อ้มูล
โดยใช้วิธีการศึกษาด้วยวิธีวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้แบบอนุกรมเวลาเป็นรายปี และรายไตรมาส 
ในช่วง พ.ศ.2540 – 2547 โดยมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ รายไดสุ้ทธิส่วนบุคคล อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
อตัราเงินเฟ้อ ตลอดจนโครงสร้างเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ผลการศึกษาพบวา่ เงินฝากประจ ามี
สัดส่วนท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัเงินฝากภาคประชาชนโดยรวม เน่ืองจากผลตอบแทนอยูใ่นระดบัต ่า 
และไม่มีความแตกต่างกนัมากเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนจากการฝากแบบออมทรัพยแ์ต่เงินฝากออมทรัพยมี์
สภาพคล่องสูงกวา่ เปรียบเสมือนถือเงินสดไวใ้นมือพร้อมท่ีจะน าไปออมหรือลงทุนในแหล่งอ่ืนๆท่ี
มีผลตอบแทนท่ีดีกวา่ ประชาชนจึงน าเงินมาฝากไวใ้หใ้นประเภทออมทรัพย ์ท าให้สัดส่วนเงินฝาก
ออมทรัพยภ์าคประชาชรเพิ่มข้ึน ส่วนหลกัทรัพยอ์อกใหม่ภาครัฐ และเอกชนเป็นตวัแปรอีกตวัหน่ึง
ท่ีส าคญักล่าวคือจากผลการศึกษาพบวา่เหตุท่ีเงินฝากประจ าในระบบธนาคารพาณิชยล์ดลงเน่ืองจาก
มีการเคล่ือนยา้ยเงินทุนไปสู่ตลาดหลกัทรัพยอ์อกใหม่ของรัฐบาล และเอกชนอยา่งมีนยัส าคญัเพราะ
เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีประชาชนผูมี้เงินออมระยะยาวน าเงินออกจากระบบธนาคารพาณิชยไ์ปออม
หรือลงทุนทดแทนการฝากเงินไวก้บัธนาคารพาณิชย ์
 รัตนา ยินดี (2549) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การออมของขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาภาวการณ์การออมของขา้ราชการและลกัษณะการออมของขา้ราชการ
ในเขตกรุงเทพฯไดข้อ้มูลโดยใช้วิธีการศึกษาใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทาง
สถิติ ผลการศึกษาพบวา่ ขา้ราชการในเขตกรุงเทพฯถือเงินไวใ้ช้จ่ายประจ าวนัในลกัษณะค่าใชจ่้าย
ต่างๆถือเงินเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยเก็บสะสมไวใ้นลกัษณะสะสมค่าเบ้ียประกนัชีวติประเภท
สะสมทรัพย ์การสะสมกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และการสะสม
เงินออมประเภทต่างๆ และการถือเงินไวเ้ก็งก าไร โดยการสะสมในลกัษณะของค่าหุ้นหรือหลกัทรัพย ์
หรือซ้ือพนัธบตัร หรือการซ้ือของมีค่า ส าหรับการสร้างความมัน่คง ในส่วนของท่ีอยู่อาศยัมีการ
ออมในลกัษณะการผอ่นช าระบา้นและท่ีดิน  
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 วรัญญา ทองทวีศรี (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง รูปแบบการออมเพื่อการด ารงชีพยาม
ชราภาพของประชาชนในเขตชนบท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาหารูปแบบการออมเพื่อการด ารงชีพ
ยามชราภาพของประชาชนในเขตชนบท และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในรูปแบบต่างๆเพื่อ
การด ารงชีพยามชราภาพของประชาชนในเขตชนบท ไดข้อ้มูลโดยใชว้ิธีการศึกษาใชแ้บบสอบถาม 
การวิเคราะห์รูปแบบและปัจจยัการออมใชส้ถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา่รูปแบบการออม
ของประชาชนในเขตชนบทส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปแบบเงินฝากธนาคารมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการ
ออมในรูปแบบสมาชิกชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ นอกจากนั้นยงัมีการออมในรูปแบบสหกรณ์ออม
ทรัพยแ์ละการออมในรูปแบบประกนัชีวติตามล าดบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในรูปเงินฝากธนาคาร 
พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่คิดวา่การออมเงินกบัธนาคารจะได้รับผลตอบแทนคุม้ค่าและแน่นอน 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมกบัสมาชิกชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์  
 ฐานียา กมัพลาวลี (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ือง เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมและ
รูปแบบการออมระหวา่งพนักงานสถาบนัการเงินและข้าราชการ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของกลุ่มพนักงานสถาบนัการเงินกบักลุ่มขา้ราชการ ได้
ขอ้มูลโดยใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการเก็บขอ้มูลจากการส ารวจโดยการออก
แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมและปัจจยัก าหนดการออม ผลการศึกษาพบว่า โดย
ภาพรวมกลุ่มขา้ราชการส่วนใหญ่มีรายไดน้อ้ยกวา่กลุ่มพนกังานสถาบนัการเงินจึงท าให้มีรายจ่ายท่ี
มีปริมาณนอ้ยลงตามไปอีกดว้ย อีกทั้งยงัเป็นกลุ่มที่กลัวความเส่ียงมากกว่ากลุ่มสถาบนัการเงิน 
ส่งผลถึงพฤติกรรมทางดา้นการออมท่ีมีมากกวา่การลงทุน ถึงแมว้า่กลุ่มพนกังานสถาบนัการเงินจะ
เนน้ไปท่ีการออมทรัพยเ์ช่นเดียวกนั แต่เม่ือมาดูถึงกลุ่มที่เน้นการลงทุนก็จะเป็นปริมาณท่ีมากกวา่
กลุ่มขา้ราชการ โดยกลุ่มขา้ราชการจะเน้นการออมไปในรูปของการฝากออมทรัพย์เช่นเดียวกบั
พนกังานสถาบนัการเงิน ส่วนดา้นการลงทุนทางการเงิน ขา้ราชการจะเนน้การลงทุนทางการเงินไป
ท่ีกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) ส่วนพนักงานสถาบนัการเงินจะเน้นการลงทุนใน
รูปแบบของการประกนัชีวติและลงทุนในกองทุนรวม 
 วนัวิสาข์ จ  ารัส (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การออมเพื่อการด ารงชีพยามชราภาพของ
ประชาชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาถึงพฤติกรรมการออมเพื่อ
การด ารงชีพยามชราภาพของประชาชน ไดข้อ้มูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
แบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพจะมีการออมใน
รูปแบบการฝากเงินไวก้บัธนาคารพาณิชยม์ากท่ีสุด ประชาชนในกลุ่มอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
อาชีพขา้ราชการ อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจและอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ไดใ้ห้ความส าคญักบั
รูปแบบการประกนัชีวติในรูปแบบสะสมทรัพยก์บับริษทัประกนัชีวติ ส่วนการออมกบัการลงทุนใน
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กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน นอกจากน้ียงัพบวา่
ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพจะมีการออมในสินทรัพยป์ระเภททองค ามากท่ีสุด เน่ืองจากทองค าเป็น
สินทรัพยท่ี์เก็บไวเ้พื่อเก็งก าไรจากการขายในอนาคตได ้
 จุฬารัตน์ อมรสุทธิสัตย ์(2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การให้ความหมาย รูปแบบ และ
กระบวนการออมเงิน ของลูกคา้ บวัหลวงเอ็กซ์คลูทีฟ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) จงัหวดั
นครปฐม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาการให้ความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออมเงิน ของ
ลูกคา้บวัหลวงเอ็กซ์คลูทีฟเป็นส าคญั ได้ขอ้มูลโดยใช้วิธีวิทยา “การสร้างทฤษฎีฐานราก” เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ระดับลึก การสังเกตและจดบนัทึก การวิ เคราะห์เอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผลการศึกษา พบว่า 1) การให้ความหมายของค าว่า “การออม” ของลูกค้า           
บวัหลวงเอก็ซ์คลูทีฟ คือ 1.การวางแผนการใชจ่้ายเงินในปัจจุบนัอยา่งประหยดัและคุม้ค่า จากความเช่ือ
และค่านิยมทางสังคม 2. การเก็บและการลงทุนขยายกิจการ เพื่อผลตอบแทน เป็นการเพิ่มมูลค่าของ
เงินและทรัพยสิ์น 3. การเก็บออมเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัให้กบัตวัเองและครอบครัว หรือเก็บเพื่อ
เป็นมรดกแก่ลูกหลาน 4. การแบ่งปันรายได ้เพื่อเก็บเป็นเงินส ารองในการป้องกนัความไม่แน่นอน
ในชีวิต 5. การออมเพื่อช าระหน้ี ท่ีกูย้ืมเงินจากธนาคารมาลงทุนประกอบกิจการในช่วงเร่ิมตน้ 2) 
รูปแบบการออมเงิน มี 3 รูปแบบ คือ 1.การออมแบบเงินฝาก 2. การออมเพื่อการลงทุน 3.การออม
แบบประกนัชีวิต 3) กระบวนการออมมีกระบวนการดงัต่อไปน้ี 1. หมุนเวียนเงินผ่านระบบบญัชี
ธนาคาร 2.ลงทุนขยายกิจการ 3.ศึกษาขยายผลตอบแทนจากเงินฝาก 4.เก็บออมผลก าไรเพื่อการ
ลงทุนดา้นอ่ืน 
 ศริญญา วรานุชิตกุล ( 2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การให้ความหมาย พฤติกรรม และ
แนวทางปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการออมเงินของเยาวชนของนกัเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั 
จงัหวดันครปฐม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา การใหค้วามหมาย ท่ีมาของความหมาย ทศันะท่ีมีต่อ
การออมเงิน พฤติกรรมการออมเงิน และแนวทางปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการออมเงินของเยาวชน ท่ีเป็น
สมาชิกธนาคารโรงเรียน ไดข้อ้มูลโดยใชว้ิธีวิทยาการสร้างทฤษฎีจากฐานราก เก็บรวมรวมขอ้มูล
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก วิธีสังเกตแบไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบวา่ ความหมายของการออม
เงินคือ การค่อยๆเก็บสะสมเงินทีละเล็กทีละนอ้ยเป็นประจ าเพื่อเอาไวใ้ชใ้นอนาคตยามจ าเป็น การ
จดบนัทึกรายรับ – รายจ่าย และการฝากเงินกบัธนาคาร นกัเรียนมีทศันะท่ีดีต่อการออมเงินเพราะท า
ใหรู้้จกัคุณค่าของเงิน เป็นการฝึกลกัษณะนิสัยท่ีในการออมเงิน  
 ปิยกานต์ อาจารียวุฒิ (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การให้ความหมาย รูปแบบ และ
กระบวนการออมของเจา้หน้าที่กรมศุลกากรโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ความหมาย  
รูปแบบ และกระบวนการออมของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ไดข้อ้มูล
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โดยใชว้ิธีวิทยาการสร้างทฤษฎีฐานราก เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์ระดบัลึก การสังเกต
และจดบนัทึก การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการจดัสนทนากลุ่ม วเิคราะห์ขอ้มูล
โดยวิธีแปลความและตีความขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการออมเงิน มี 2 รูปแบบ คือ        
1.การออมแบบถูกบงัคบัจากหน่วยงานของรัฐ และ 2.การออมแบบเลือกออมตามความตอ้งการ 
กระบวนการออม มีความแตกต่างกนั คือ  1.กระบวนการออมแบบวางแผนการออม และ2.กระบวนการ
ออมแบบไม่มีการวางแผน 
 กล่าวโดยสรุปจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหคุ้ณค่า และลกัษณะการออม
เงินของผูสู้งอายุท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย (จ ากดั) มหาชน สาขาอาคารซิลลิคเฮา้ส์ พฤติกรรม
การออมเงิน และการใหค้วามส าคญักบัการออมเงิน พบวา่มีความแตกต่างกนั มีหลากหลายสาเหตุท่ี
ท าให้เกิดการออมเงินตามปัจเจกของแต่ละบุคคล เช่น ในเร่ืองลกัษณะนิสัยส่วนตวัท่ีมีนิสัย มีวินยั 
ในเร่ืองการออมเงิน หรือ มองเห็นประโยชน์ของการออมเงินท่ีส่งผลดีต่อการใชชี้วติในอนาคต เห็น
ไดว้่ามีหลายหน่วยงาน หลากหลายองค์กร เช่นสถาบนัการเงินต่างๆท่ีมีการประชาสัมพนัธ์ หรือ 
การจดัรายการส่งเสริมการฝากเงินใหม้ากข้ึนให้ส าหรับบุคคลทัว่ไปไดรู้้จกักบัการออมเงินและเห็น
ความส าคญัของการออม เพราะการออมเงินไม่ไดใ้ห้ประโยชน์กบัตนเองเท่านั้น การออมเงินยงัมี
บทบาทส าคญั และใหป้ระโยชน์กบัหน่วยงานองคก์รและประเทศชาติต่อไปดว้ย 
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 
 การวิจยัเร่ือง การให้คุณค่า และลักษณะการออมเงินของผูสู้งอายุที่มาใช้บริการ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคารซิลลิคเฮา้ส์ ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) โดยคดัเลือกกลุ่ม
ผูใ้ห้ขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเป็นผูท่ี้สามารถให้ขอ้มูลความรู้ในประเด็น
ท่ีท าการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี โดยผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ผูสู้งอายท่ีุมาใชบ้ริการของธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคารซิลลิคเฮา้ส์ เป็นผูท่ี้มีอายุ 60 ปีข้ึนไป ในฐานะผูใ้หข้อ้มูลในดา้นการให้
คุณค่า และลกัษณะการออมเงิน โดยจะท าการคดัเลือกผูสู้งอายุท่ีมีศกัยภาพในการส่ือสาร สามารถ
ให้ขอ้มูลได้ และยินดีในการให้ข้อมูล ผูใ้ห้ขอ้มูลหลักเป็นผูสู้งอายุ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย มี
สถานภาพโสดและสมรส ผูใ้ห้ข้อมูลหลักเคยประกอบอาชีพรับราชการและอาชีพทัว่ไปโดย
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามอาย ุไดแ้ก่ 1. ผูสู้งอายุระดบัตน้ มีอายตุั้งแต่ 60 – 70 ปี 2. ผูสู้งอายุระดบักลาง มี
อายตุั้งแต่ 71 – 80 ปี 3. ผูสู้งอายรุะดบัปลาย มีอายตุั้งแต่ 80 ปีข้ึนไป  
 
2.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้วิธีการเก็บขอ้มูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีดงัต่อไปน้ี 

2.1 แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษา
ขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั เพื่อน ามาก าหนดประเด็นและแนวค าถามในการ
สัมภาษณ์ท่ีสอดคลอ้งและครอบคลุมวตัถุประสงคก์ารวจิยั โดยไดแ้บบสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
  แบบสัมภาษณ์ส าหรับลูกค้าท่ีมีอายุ 60 ข้ึนไป เป็นลูกค้าทัว่ไปท่ีมาใช้บริการท่ี 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) สาขาอาคารซิลลิคเฮา้ส์ ในประเด็นเก่ียวกบัการให้คุณค่า และ
ลกัษณะการออมเงินของผูสู้งอายุโดยแนวค าถามจะเลือกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามแนวคิดเร่ืองคุณค่า
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การออมเงินของผูสู้งอายุ ล ักษณะการออมเงิน รวมไปถึงข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูล
สนบัสนุนในการเสนอแนวทางส่งเสริมการออมเงินในทุกๆช่วงวยัใหม้ากข้ึน 
 
3. การพทิกัษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูลและบทบาทผู้วจัิย 
 ผูว้ิจยัไดค้  านึงถึงจรรยาบรรณผูว้ิจยัและพิทกัษสิ์ทธิตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการเก็บขอ้มูล
จนกระทัง่น าเสนอผลงานการวจิยั ดงัน้ี 

3.1 ผูว้ิจยัแนะน าตวัแก่ผูใ้ห้ข้อมูลว่าเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปาศาตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลยัศิลปากร พร้อมทั้งบอกวตัถุประสงค์
ของการวจิยั รวมทั้งแนวค าถามท่ีจะใชใ้นการสัมภาษณ์ 

3.2 ผูว้ิจยัขอความร่วมมือในการให้ขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละรายรวมทั้งขออนุญาต 
บนัทึกขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงตลอดการสัมภาษณ์ 

3.3 ผูว้ิจยัไดบ้อกผูใ้ห้ขอ้มูลทราบว่า ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จะน าไปใช้ เพื่อเป็น
ส่วนหน่ึงของการท าวิทยานิพนธ์ ตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิตสาขาวิชาการจดัการภาครัฐและ
เอกชนเท่านั้น ผูว้ิจยัจะไม่น าไปใชผ้ิดวตัถุประสงคด์งักล่าวโดยเด็ดขาด โดยการน าเสนอขอ้มูลจะ
ไม่มีผลกระทบในทางลบหรือสร้างความเสียหายต่อผูใ้หข้อ้มูล ทั้งในส่วนตวับุคคลและองคก์รและ
หากผูใ้ห้ขอ้มูลไม่สะดวกท่ีจะตอบค าถามใด ผูใ้ห้ขอ้มูลสามารถปฏิเสธในการตอบค าถามดงักล่าว
ไดต้ลอดเวลา 
   
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 4.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) 
โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  4.1.1 วธีิการสัมภาษณ์ 
   ผูว้ิจยัใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นรายบุคคล ซ่ึงเป็นผูท่ี้มี
ขอ้มูลหรือเก่ียวขอ้งในเร่ืองท่ีผูว้ิจยัก าลงัศึกษา โดยก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลบางคนแบบเจาะจงเอาไว้
ล่วงหน้าขอ้มูลการสัมภาษณ์ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ช่ือ–สกุล การศึกษา 
ประวติัการท างาน ต าแหน่งงานปัจจุบนั และสัมภาษณ์ในเร่ืองของการใหคุ้ณค่า รวมถึงลกัษณะการ
ออมเงินดว้ย 
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5. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมโดยน า
ขอ้มูลจาก 3 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ขอ้มูลจาการสังเกตของผูว้ิจยัใน
ขณะท่ีท าการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งเอกสาร ด าเนินการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลแบบสามเส้าด้านวิธีการ (Methodological Triangulation) โดยพิจารณาผล
การศึกษาในประเด็นเดียวกนัดว้ยวิธีการรวบรวมขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั 3 วธีิ และน าขอ้มูลท่ีถูกตอ้งมา
รวบรวมและสรุปตามประเด็นท่ีศึกษา เพื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลจากวิธีการสัมภาษณ์และวธีิการสังเกตท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบความน่าเช่ือถือและ
เพียงพอต่อการวิเคราะห์แล้ว จะถูกน ามาจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลตามประเด็นท่ีศึกษา และท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัขั้นตอนการวิจยัและวตัถุประสงคก์ารวิจยัสรุปและ
อภิปรายผล โดยน าแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมจากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร
มาประกอบการอภิปราย และน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนา (Descriptive Analysis) 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 จากการศึกษาการให้คุณค่าการออมเงินและลกัษณะการออมเงินของผูสู้งอายุท่ีมาใช้
บริการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคารซิลลิคเฮา้ส์ โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบั
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีเป็นผูสู้งอายุท่ีมาใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคาร
ซิลลิคเฮา้ส์ จ  านวน 10 ราย ผลการศึกษาสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 
1. การให้คุณค่าการออมเงินของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
อาคารซิลลคิเฮ้าส์ 
 จากการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในเบ้ืองตน้ พบว่า กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุตอนตน้มีอายุระหว่าง 60 – 70 ปี จ  านวน 5 ราย ผูสู้งอายุตอนกลาง มี
อายุระหว่าง 71 – 80 ปี จ านวน 3 ราย ผูสู้งอายุตอนปลาย มีอายุตั้งแต่ 80 ปีข้ึนไป จ านวน 2 ราย 
อาศยัอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและมาใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
อาคารซิลลิคเฮ้าส์ประมาณ 1-2 คร้ังต่อเดือน ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการบ านาญ และธุรกิจ
ส่วนตวั และจากการศึกษาการให้คุณค่าการออมของผูสู้งอายุ พบความส าคญัใน 5 ดา้น คือ การสร้าง
ความมัน่คงทางการเงินให้กบัตนเองและครอบครัวจากการไม่มีหน้ี การสร้างนิสัยการใช้จ่ายอยา่ง
ประหยดั การพึ่งพาตนเองและไม่เป็นภาระกบัลูกหลาน การเป็นมรดกแก่ลูกหลาน การเป็นเงิน
ส ารองจากความไม่แน่นอนในชีวติ อธิบายไดด้งัน้ี 

1.1 การสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กบัตนเองและครอบครัว  
  ผูสู้งอายุใหค้วามส าคญัของการออมเงิน โดยให้เหตุผลว่าการออมช่วยสร้างความ
มัน่คงทางการเงินใหก้บัตนเองและครอบครัวได ้เม่ือมีความจ าเป็นจะไดน้ าเงินมาใชจ่้ายโดยไม่ตอ้ง
ไปกูห้น้ียืมสินเพราะไม่ตอ้งการมีหน้ีสินเป็นส่ิงส าคญั การออมเงินให้ความสุขและความภาคภูมิใจ 
ให้กับตนเองทุกเม่ือท่ีได้น าเงินท่ีเก็บออมมาอย่างยาวนานมาใช้ประโยชน์ให้กับตนเองและ
ครอบครัวในช่วงเวลาท่ีประสบปัญหาทางการเงิน เช่น เม่ือตนเองเกิดอาการเจบ็ไขไ้ดป่้วย เงินท่ีเคย
เก็บออมไวถู้กน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาพยาบาลให้กบัตนเองเช่นเดียวกนัประโยชน์
จากการใชเ้งินท่ีออมไวส่้งผลดีใหก้บัครอบครัวของตนเองดว้ย การท่ีน าเงินออมนั้นมาช่วยเหลือจุนเจือ
ครอบครัวในช่วงเวลาท่ีครอบครัวประสบปัญหาทางดา้นการเงิน เช่น เม่ือมีคนในบา้นเจ็บป่วย มี
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ความจ าเป็นท่ีตอ้งใชเ้งินในการรักษาพยาบาลเป็นอยา่งมาก เงินออมไดถู้กน ามาใชป้ระโยชน์ในการ
ใชจ่้ายค่ารักษาพยาบาลใหก้บัคนในครอบครัวของตนเอง โดยเงินท่ีน ามาใชจ่้ายค่ารักษาพยาบาลนั้น
มาจากการเก็บออมทั้งส้ินไม่มีพฤติกรรมการใชเ้งินล่วงหน้า มีพฤติกรรมการใชเ้งินตามสถานภาพ
ของตนเอง คือมีน้อยก็ใช้น้อย มีมากก็ใช้เท่าท่ีจ  าเป็น ท่ีส าคญัคือตอ้งมีเงินออมอยู่สม ่าเสมอไม่มี
พฤติกรรมหยบิยมืหรือเป็นหน้ีเป็นสินใคร รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์  
 

  พ่อแม่ไม่เงินหรอกเคา้ก็เป็นคนธรรมดาเหมือนแค่ว่าเคา้เป็นคนประหยดั แลว้เราก็
เห็นเคา้ล าบาก คือเคา้ไม่มีเงินออมอ่ะ เคา้เวลาเคา้เดือดร้อนอ่ะ เคา้กต็อ้งไปกูห้น้ียืมสิน แลว้เรา
ก็มองแลว้ว่าเราโตข้ึนเราจะตอ้งไม่เป็นอย่างนั้น ดว้ยความคิดของเราว่าเราจะตอ้งไม่เป็นหน้ี
แลว้เราตอ้งมีเงินแบบว่าใชต้ลอด คือ เงินไม่ใหข้าดมือไม่คือไม่เอ่ยปากยืมใคร แมแ้ต่ญาติ เรา
ตอ้งมีกินมีใชข้องเราดว้ยน ้าพกัน ้าแรงของเรา กคิ็ดอยา่งน้ีตลอด (นพวรรณ กาศวิเศษ, 2559) 
 
  เรามนัคนรุ่นเก่าจะไม่เป็นหน้ี การไม่ตอ้งการใชเ้งินล่วงหนา้ผมอาจจะถูกสอนมา
พ่อแม่สอนเราวา่ ผมกไ็ม่รู้นะกซึ็มซบัมาก็คงเขา้ใจกบัพ่อแม่เราส่วนใหญ่เพราะเคา้กเ็ป็นพ่อคา้ 
และเคา้ก็บอกว่าอาชีพพ่อคา้เน่ียมนั มนัไม่ค่อยดี คือมนัตอ้งมีเงินเขา้เงินออก เงินหมุนเวียน 
บางทีเอาของมาสตอ็คกข็าดทุนอะไรยงัง้ี เราก็ตอ้งไปยืมคนอ่ืนมา ซ่ึงตอนหลงัมาธุรกิจก็ปิดตวัลง 
แลว้ก็เอะอาชีพท่ีดีก็คือหมอ อ่ะมนัก็เลยตอ้งให้เรามาเรียนหมอ พอเราเร่ิมมีเราก็เร่ิมเก็บเงิน      
(ชูศกัด์ิ วิรัชชยั, 2559) 
 
  ผมถือคติอยูอ่ย่างหน่ึงเน่ียจากการอดออมทั้งหมดท่ีผมมีมาก่อนในขนาดน้ีตั้งแต่เร่ิม
ท างานคิดอยู่อย่างเดียว สามอยา่ง บา้นไม่ตอ้งเช่า ขา้วมีกิน หน้ีสินไม่มี น้ี คือหลกัการส าคญัท่ี
ผมยึดถือปฏิบติัมาตลอด และตอ้งท าใหไ้ด ้และตอนน้ีขนาดน้ีผมก็ท าไดห้มดแลว้ ผมมีบา้นอยู่
เอง ผ่อนส่งมาเป็นสิบๆปี จนกระทัง่เป็นของเรา แลว้ก็ขา้วเรากมี็จากเงินท่ีเรามี เราก็มีกิน แลว้
กไ็ม่ไดไ้ปกูห้น้ียืมสินใครสามอย่างน้ีท าใหชี้วิตผมกบัครอบครัวมีความสุขความสบายไม่ตอ้ง
เดือดร้อนนอนก็หลบัผมถือคติว่ากินอิ่มละมื้อ แลว้กินเปิปขา้วทีละค าไม่ไดกิ้นร้อยค า 
(ประสงค ์สุ่นสิริ, 2559) 
 
  พอพ่อป้าเสียพ่อป้าน้ีเป็นเสาหลกัเสียตั้งแต่อายุแกยงัไม่มาก ช่วงหลงัแกก็ป่วย ท่ี
บา้นก็ไม่ค่อยมีเงินเลยตอ้งไปกูห้น้ียิมสินมา ตอนน้ีเราก็มองเห็นแลว้ว่า ถา้เราป่วยเราไม่อยาก
ยืมเงินใคร เรามองเห็นว่าส่วนนึงท่ีเรามีเงินเกบ็เน้ียเราตอ้งใชรั้กษาดูแลตวัเองดูตวัอยา่งจากพ่อ
ท่ีป่วยฉะนั้นพวกเราจึงไม่มีเงินอะไรท่ีเหลือมากมาย ฉะนั้นเราจงเก็บก็จะเก็บเท่าท่ีมีเหลือเก็บ 
(อรชุมา ฟองวฒันานุกลู, 2559) 
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  พ่อแม่เจ็บป่วยเสียเงินไปมาก มนัก็เลยสอนเราให้เรารู้เองเลย เพราะเราประสบ
ปัญหาตอนท่ีพ่อเจ็บแม่เจ็บ ตอนนั้นก็ด้ินรนมาก ท่ีบ้านก็เดือดร้อนมาก มีการยืมเงินกัน
ระหว่างพ่ีน้อง ตอนนั้นเรายงัเด็ก ก็เลยเรียนรู้ดว้ยตวัเองว่าเราตอ้งเก็บเงินเยอะๆ (กาญจนา 
เกียรติโอภาส, 2559) 
 

  “ถา้เรามีเงิน เราก็สามารถท่ีจะท าอะไรได ้ช่วยใครได ้ถา้เราไม่มีเงิน เราไปกูเ้คา้ สู้
ดอกไม่ไหวหรอกเด่ียวน้ีดอกท่วมตน้ พยายามไม่มีหน้ีดีท่ีสุด ออมไวใ้ชเ้อง มีนอ้ยก็ใช้นอ้ย มีมาก
เราก็ใชท่ี้จ  าเป็น ยงัไงก็ตอ้งออม” (จรูญศรี สุขใส, 2559) 
 1.2 คุณค่าในการสร้างนิสัยการใช้จ่ายอย่างประหยดั 
  ผูสู้งอายุให้ความส าคญัของการออมเงิน โดยให้เหตุผลว่าการออมช่วยสร้าง
นิสัยการใชจ่้ายอยา่งประหยดั โดยเห็นตวัอยา่งการออมเงินและนิสัยการใชเ้งินอยา่งประหยดัจากพอ่แม่ 
บางรายออมเงินมาตั้งแต่อายุ 16-17 ปีและบางรายเร่ิมออมเงินเม่ืออายุ 30 ปี โดยเร่ิมจากการใช้
ส่ิงของเคร่ืองใชโ้ดยไม่ยดึติดกบัความทนัสมยัมากนกัจะท าให้สามารถใชไ้ดย้าวนานโดยไม่ตอ้งซ้ือ 
เช่น กางเกงขายาวท่ีใส่มาเป็นสิบปีจนถึงปัจจุบนั และจะใชเ้งินจบัจ่ายซ้ือของเท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้นแต่
ไม่ถึงกบัตอ้งอดอยากท าให้ตนเองเดือดร้อน การมีพฤติกรรมเก็บออมเงินตั้งแต่วยัเด็ก โดยไดรั้บการ
อบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ เช่น การน าเงินค่าขนมท่ีเหลือจากการไปโรงเรียนน ามาหยอดใส่กระปุก
ทุกๆวนั เม่ือกระปุกเตม็น าไปฝากให้กบัธนาคารออมสินท่ีให้ในเร่ืองของขวญัท่ีให้เป็นกระปุกออมสิน
มาแทน ส่งผลใหเ้กิดความสนุกสนานและมีก าลงัใจในการประหยดัและเก็บออมอยูเ่ร่ือยไป และใน
บางรายมีพฤติกรรมการประหยดัโดยเร่ิมตน้จากการไดรั้บเงินเดือนในแต่ละเดือนมีการแบ่งสัดส่วน
เงินท่ีตอ้งเก็บออมและเงินท่ีถูกน ามาใชไ้วอ้ยา่งชดัเจน โดยเงินท่ีถูกเก็บออมจะไม่มีการถูกน ามาใช้
เป็นอนัขาด ซ่ึงถือเป็นหลกัการปฏิบติัในการใช้จ่ายเงินอย่างประหยดัอยา่งเคร่งครัด ยกตวัอยา่ง
เช่น หากมีเงินเดือนเดือนละ 20,000 บาท เงินท่ีถูกน าไปใชจ่้ายตลอดทั้งเดือน คือ 15,000 บาท และ
เงินท่ีถูกเก็บ คือ 5,000 บาท เงินในส่วนดังกล่าวจะไม่ถูกน ามาใช้เด็ดขาด หรือเรียกได้ว่า มี
พฤติกรรมการใชเ้งิน แบบเก็บก่อนใช ้รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์  
 

  เห็นตน้แบบมาจากคุณพ่อคุณแม่ คุณพ่อคุณแม่คา้ขาย ออมใหเ้ห็นและก็จะไม่ค่อย
ให้ใครหยิบยืมหมายถึงคนท่ีไม่ค่อยสนิทมาหยิบยืมจนตอนน้ีก็เห็นว่ามนัส่งผลให้เรามีเงิน 
แหล่งท่ีมาของเงินทุกวนัน้ีท่ีโดยส่วนใหญ่แลว้เน่ียคุณพ่อคุณแม่ใหม้ากกวา่การท างานเสียดว้ย
ซ ้ากโ็ชคดีท่ีไดส่้วนนั้น (สุชน วฒันพงษว์านิช, 2559) 
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  ตั้งแต่เร่ิมมีเงินเกบ็กอ็อมแลว้ประมาณ 16-17 ปีป้าก็ตอ้งเร่ิมเก็บแลว้ ตอนนั้นนอ้ยๆ
กค่็อยๆเก็บไปเร่ือยๆ คือมีเท่าไหร่ป้าจะเก็บเท่านั้นเพราะป้าไม่มีความฟุ่ มเฟือยเราจะไม่ใชข้อง
ท่ีเราอยากได ้เราจะใชเ้ท่าท่ีจ าเป็น เราจะกินเท่าท่ีเราเงินเราพอมี เราจะไม่กินเกินตวัเราจะไม่ใช้
เกินตวักจ็ะเร่ิมออมแบบนั้น (อรชุมา ฟองวฒันานุกลู, 2559) 
 
  พ่ีเร่ิมออมเงินตอนสามสิบกว่าๆอาจจะช้าไปแล้วแต่สมัยก่อนอาจจะไม่ช้าแต่
ปัจจุบนัเน้ียมนัจะชา้ ปัจจุบนัน้ีคนท่ีเร่ิมท างานตอ้งรีบออมเลย ฉะนั้นเธอจบมหาวิทยาลยัปุ๊ป 
เธอมีเงินหลกัหม่ืน สองหม่ืน ส่ีหม่ืน เธอตอ้งเร่ิมเก็บออม สมมตินะเราจบปริญญาตรีเราได้
เงินเดือนสองหม่ืนสมมตินะเธอจะตอ้งเก็บประมาณหา้พนัเกบ็ข้ึนมาเลยหา้พนั อีกหม่ืนหา้เป็น
การใชจ่้ายส่วนตวัค่าใชห้น้ี บตัรเครดิตต่างๆ ให้พ่อแม่ ให้นอ้งให้ตวัเอง หม่ืนห้าเธอจะตอ้ง
พอดีใชใ้หค้รบใน 1 เดือน หา้มไปแตะตอ้งเงินหา้พนันั้น เงินหา้พนัเน่ียตอ้งเกบ็ไว ้เธอหา้มไป
แตะมนั เพราะว่าอีกหน่อยเก็บไปเร่ือยๆมนัก็จะเป็นเงินกอ้นและก็จะช่วยเธอไดต้อนเธอแก่ 
ความคิดพ่ีพ่ีบอกวา่ตอ้งเกบ็ก่อนหา้มใชก่้อน (อรพิน ทรงธรรมวฒัน,์ 2559) 
 
  การเก็บเงินเน่ียนะ ก็ไม่ใช่ว่าจะเบียดเบียนตวัเองจนเกินไปนกั จะกินจะอะไรน้ีก็
ไม่ใช่ความฟุ่ มเฟือย เรียกวา่กินกกิ็นอย่างคุ่มค่าไม่มีการท้ิงขวา้งของใชทุ้กอยา่ง กใ็ชคุ้ม้ค่าหมด 
เส้ือผา้เอยอะไรต่างๆพวกน้ีเอยก็ใชอ้ย่างคุม้ค่า ตอนน้ีเราไม่ไดใ้ชอ้ะไรท่ีเกินตอ้งการ เรียกว่า
มนัมีสติในการใชเ้งินมากกวา่ คุณซ้ือมาคุณควรใช ้ของมาเกบ็จนเตม็ ถา้ซ้ือเขา้มาแลว้ไม่ใชม้นั
คือขยะ ป้ากไ็ม่ใชคื้อมนัมีสติในการใชเ้งินมากกว่า บางคร้ังไอท่ี้รกๆอ่ะนอกจากเป็นของท่ีเรา
ซ้ือแลว้ก็คือของแถม สมยัก่อนเน้ียซ้ือนะคือซ้ือไอท่ี้เราจะใชอ่้ะ นิสัยเป็นอย่างนั้นไม่ไดซ้ื้อ
อะไรท่ีเราอยากได ้ตอ้งว่าอย่างนั้น เราเก็บไอพ้วกกระจุกกระจิกเน่ียไปซ้ือทองไม่ดีกว่าหรอ 
ใช่ไหมเรากเ็กบ็สะสมไปซ้ือทอง (นพวรรณ กาศวิเศษ, 2559) 
 
  ช่วงแรกท่ีเร่ิมท างานก็ประหยดั จะไม่มีการสุ่รุ่ยสุร่าย ก็เร่ิม “ผ่อน” มาเร่ือยๆ ค าว่า 
“ผ่อน” น้ีหมายถึงการเก็บเงินตอนแรกข้ีเหนียวหน่อย บั้นปลายกพ็อเก็บพอมีสร้างบา้นได ้พอ
มีอะไรทุกอย่างแลว้เราก็ยงัผ่อนอยู่เหมือนเดิมผ่อนแต่ลกัษณะการผ่อนก็จะไม่เครียดกบัเร่ือง
การออมเงินมากแลว้ จะเร่ิมคลายๆ เร่ิมใชจ่้ายเร่ิมกินอาหารแพงๆเร่ิมอะไรยงัง้ี ซ้ือของกลู็กเลิก
อยากไดอ้ะไรกซ้ื็อให ้แต่กย็งัผอ่นเงินไปกบัการออมเงินอยู ่ (ชูศกัด์ิ วิรัชชยั, 2559) 
 
  คือในความคิดเน่ียนะถา้เราใชเ้ราไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้งินทั้งหมดท่ีเราหาไดถ้า้เหลือเรา
กเ็กบ็ซิ เน่ียเส้ืออย่างน้ี กางเกงก็ใส่อยา่งเน้ียป้าก็ใส่เกินสิบปี เส้ือผา้เน่ียมนัประหยดัไปตั้งเยอะ
แลว้ อาหารเน่ียเราอยู่คนเดียวเราอยากไปกินอะไรเราก็เดินไปแพงมั้งถูกมั้งมนัก็ไม่มีอะไร ค่า
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รักษาพยาบาลป้ากฟ็รี อยา่งดีเน่ียป้าก็ซ้ืออาหารเสริมมากิน ก็แค่นั้นเองมนักไ็ม่เท่าไหร่ (ดลพร 
โอภาส, 2559) 
  
  เร่ิมตน้ตั้งแต่เด็กๆแม่สอนใหเ้ก็บตงัคไ์ว ้พ่ีนอ้งในบา้นก็ออมแข่งกนั แข่งกนัออม
ตอนเล็กอ่ะ ตอนไปโรงเรียนแม่บอกว่าเหลือมาใหใ้ส่กระปุกทุกคร้ังเหลือเราก็เอาใส่กระปุก 
พอเยอะเขา้เยอะเขา้ก็เอาไปฝากธนาคารออมสิน สมยันั้นท่ีเคา้แจกกระปุกออมสินชอบตรงท่ี
เคา้แจกกระปุกดว้ย (กาญจนา เกียรติโอภาส, 2559) 
 
  การประหยดั การออมคือการรู้จกัประหยดั การรู้จกัประหยดัท าใหเ้รารู้สึก เราเขา้ใจ
วา่การใชเ้งินอยา่งมีเหตุผล พอประมาณนั้นอ่ะเป็นหลกัการส าคญัส าหรับการอดออม การอดออม
ไม่ได้หมายความว่า เราจะไปอดอยากทั้ งหมด ไม่ใช่ ใช้เท่าท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตทั้ ง
ครอบครัว น่ีประมาณเท่าไหร่ แลว้ก็ควรจะอดออมไวอ้ยา่งนอ้ยเดือนละสกัเท่าไหร่ ไม่พอเราก็
สามารถเบิกมาใชไ้ด ้(ชุมพล อุดมมาลยั, 2559) 

 
1.3 คุณค่าในการพึง่พาตนเองและไม่เป็นภาระกบัลูกหลาน 

  ผูสู้งอายุให้ความส าคญัของการออมเงิน โดยให้เหตุผลว่าการมีเงินออมจะช่วยให้
สามารถพึ่งพาตนเองไดโ้ดยไม่เป็นภาระลูกหลานเม่ือเกิดความจ าเป็น เช่น ยามเจบ็ป่วย ค่าใชจ่้ายใน
ชีวิตประจ าวนั โดยไม่ตอ้งการพึ่งพิงลูกหลานดว้ยเหตุผลท่ีวา่ทุกคนต่างก็มีภาระ ผูสู้งอายบุางรายมี
การเตรียม ตวัและวางแผนการใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายของตนเองเป็นอยา่งดี มีความเขา้ใจถึง
ศกัยภาพทางด้านร่างกายของตนเองเป็นอย่างดี กล่าวคือ มีความเขา้ใจในเร่ืองของร่างกายท่ีไม่
เอ้ืออ านวยให้สามารถท างานไดเ้ต็มประสิทธิภาพเหมือนเม่ือคร้ังวยัหนุ่มสาว นอกจากนั้นผูสู้งอายุ
ยงัมีความเขา้ใจในเร่ืองของสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป อธิบายคือ สภาพเศรษฐกิจ 
คือ ขา้วของเคร่ืองใชท่ี้แพงมากยิง่ข้ึนโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลท่ีผูสู้งอายุตอ้งประสบกบัเร่ืองเจ็บ
ไขไ้ดป่้วยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ตรงกนัขา้มค่ารักษาพยาบาลท่ีสูงข้ึนตามวิทยาการทางการแพทยท่ี์
กา้วหนา้ไปในทุกๆวนั สภาพสังคม คือ สังคมไทยมีลกัษณะความเป็นอยูท่ี่เล็กลง ในหน่ึงครอบครัว
อาจมีเพียง พ่อ แม่ ลูก แต่เพียงเท่านั้น การให้ความช่วยเหลือ หรือ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผร่ะหว่างญาติ
สนิทมิตรสหายจึงไม่ปรากฏให้เห็นมากนกั ผูสู้งอายไุดต้ระหนักถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงมีการ
วางแผนในการใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายของตนเองเป็นอย่างดี โดยเร่ิมจากการเก็บออมเงินให้มาก
พอท่ีจะท าใหชี้วติของตนเองไม่ล าบากและไม่เป็นภาระใหก้บัลูกหลาน รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 
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  “อา้วก็เด่ียวแก่ไม่มีงานท าแลว้เราก็ไม่มีคนเล้ียงใช่ไหม ลูกก็โตเคา้ก็ตอ้งไปเล้ียงลูก
เคา้เอง” (ชูศกัด์ิ วรัิชชยั, 2559) 

 
  อยากจะช่วยตวัเองใหไ้ดต้ลอดชีวิตโดยท่ีไม่ตอ้งพ่ึงคนอ่ืน จริงๆแลว้ป้าคิดว่าอนัน้ี
เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดนะ เพราะว่าเราตอ้งเขา้ใจตวัเราเองนะค่ะว่าเรามีความสามารถหาเงินได้
เท่าไหร่เราจ าเป็นตอ้งใชจ่้ายเท่าไหร่ และเราจ าเป็นท่ีว่าถึงเวลาน้ีในช่วงตอนปลายอายุเน้ียเรา
ตอ้งใชอ้ะไรบา้ง คือนอกจากว่ากินอยู่อย่างน้ีแลว้เน้ียเราตอ้งบวกค่ารักษาพยาบาลเขา้ไปดว้ย
การดูแลตวัเองเขา้ไปดว้ย และตอนน้ีถา้หากว่า เราคิดว่าเราตอ้งพ่ึงคนอ่ืนเน้ียมนัคิดไม่ไดว้่า
เพราะเราไม่รู้ความจ าเป็นของคนอ่ืนมนัมีขนาดไหนฉะนั้นเราตอ้งพ่ึงตวัเองใหม้ากท่ีสุด นั้น
คือเป็นจุดส าคญัท่ีป้าคิดวา่ป้าตอ้งออมเงิน (อรชุมา ฟองวฒันานุกลู, 2559) 
 
  เน้ียเป็นความมัน่คงของบั้นปลายชีวิต ก็ลองมาดูก็ไดต้อนน้ีเราก็เห็นว่าคนท่ีไม่มี
เงินเน่ียกต็อ้งไปอยู่บา้นบางแคอะไรอย่างเน้ียก็ตอ้งมีคนช่วย ถา้ไม่มีเงินจริงๆเคา้ก็ไม่ช่วย 
ไม่อยากมีบั้นปลายอยา่งงั้น เรากค็วรจะไปอยูท่ี่ท่ีเคา้มีสวสัดิการดี ใหเ้รามีเงินพออยู่ตวัคนเดียว 
เราอาจจะไปอยู่ท่ีท่ีเคา้มี เด่ียวน้ีเคา้มีไอโ้รงพยาบาลท่ีดูแลคนแก่ ส่วนลูกเคา้บอกเคา้ขอเก็บ
ของเคา้เคา้คงไม่ใหเ้รา” (สุชน วฒันพงษว์านิช, 2559) 
 
  เคา้ไม่ขอก็เรียกว่าบุญแลว้ คนยุคน้ีเคา้ไม่มาขอเราก็ดีแลว้ แลว้เด่ียวน้ีเราก็ไม่ว่า
เคา้อ่ะนะเราเขา้ใจเพราะว่าแค่เน้ียค่าใชจ่้ายเคา้เยอะกวา่เราเยอะ เคา้ไม่ขอเราเรากโ็อเคแลว้ เพ่ือ
ความมัน่คงของชีวิตในบั้นปลาย เพ่ือท่ีไดรั้กษาแลว้ก็ไม่ไดห้วงัอะไรจะใหลู้กเล้ียง และยิ่งมา
เด่ียวน้ีนะเห็นสังคมแบบน้ีแลว้ยิ่งจ าเป็นเลย ว่าจะตอ้งมีเงินตวัเอง (กาญจนา เกียรติโอภาส, 
2559)  
 
  คือเราจะตอ้งพ่ึงตวัเองใชล้มหายใจของตวัเองไม่ตอ้งให้คนอ่ืนช่วยหายใจไม่ยืม
จมูกคนอ่ืนหายใจความหมายเป็นแบบน้ีนะตอนแก่จะต้องมีบ้านหลงันึงจะต้องมีเงินเก็บ
กอ้นนึงเพ่ือว่าเราจะไดไ้ม่ตอ้งพ่ึงลูกหลานและก็จะตอ้งเงินเก็บน้ีตอ้งพอสมควรตอ้งเป็นหลกั
ลา้นข้ึนไปมนัถึงจะอยู่ไดเ้พราะสมยัน้ีหลกัลา้นมนัก็ไม่มากเพราะว่าถา้ไม่มีตงัค ์อีกหน่อยจะ
ล าบากหลานก็ไม่ค่อยช่วย มีหลาน 17 คนแต่ว่าไม่มีลูกนะเพราะว่าไม่ไดแ้ต่งงาน” (ดลพร 
โอภาส, 2559) 
 
  การออมเงินคือการช่วยตวัเองไม่ตอ้งพ่ึงพาอาศยัคนอ่ืนเพราะวา่ถา้เราไปขอเงินคน
อ่ืนบ่อยๆคนเคา้จะร าคาญเพราะวา่ลูกหลานเคา้กต็อ้งช่วยตวัเองเธอจะไปขอเคา้ทุกๆเดือน สอง
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เดือนแรกสามเดือนแรกเคา้ใหแ้ต่ต่อไปเคา้ก็จะร าคาญเคา้ก็ไม่อยากจะใหแ้มว้่าตวัหลานจะให้
แต่ว่าสะใภห้รือลูกเขยหลานเขยเคา้กไ็ม่อยากใหเ้พราะวา่เคา้ก็มีภาระของเคา้ แต่ญาติใกล้ๆ เคา้
ก็เต็มใจให้แต่คนในครอบครัวเคา้ เคา้ไม่อยากจะให้ เขา้ใจความหมายไหม ฉะนั้นเราก็ตอ้ง
พยามคิดถึงสภาพว่าอกเขาอกเราถา้มีคนอ่ืนมาขอเงินเรามากๆเรากไ็ม่ชอบใช่ไหม ถา้มาขอฉนั
เดือนละคร้ังสองคร้ังก็ไม่ว่า ก็ตอ้งบอกว่าตอ้งช่วยตวัเองตอ้งไปหากินเองตอ้งท าเองก่อนตอ้ง
เกบ็เงินเอง เร่ิมเกบ็เงิน (จรูญศรี สุขใส, 2559) 

 
1.4 คุณค่าในการเป็นมรดกแก่ลูกหลาน 

  ผูสู้งอายใุหค้วามส าคญัของการออมเงิน โดยใหเ้หตุผลวา่การมีเงินออมสามารถเป็น
มรดกให้แก่ลูกหลานเม่ือตนเองเสียชีวิตโดยจะไม่น าเงินออมในส่วนดงักล่าวไปใช้ประโยชน์หาก
ไม่มีความจ าเป็น ยกเวน้เพื่อรักษาพยาบาลตนเอง ผูสู้งอายุมองวา่ทุกครอบครัวมีความแตกต่างกนั
บางครอบครัวสมบูรณ์แบบบางครอบครัวเดือดร้อน ผูสู้งอายเุห็นประโยชน์จากการเก็บออมเงินเพื่อ
ไวใ้ห้ลูกหลานไวใ้ช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในการประสบปัญหาทางด้านการเงินใน
ครอบครัวตนเองกลวัลูกหลานจะล าบากและเงินส่วนน้ีน่าจะเป็นประโยชน์แก่ลูกหลาน หรือหาก
ผูสู้งอายุยงัมีชีวิตอยู่หากมีลูกหลานมาขอ การให้เงินออมดงักล่าว ก็สามารถให้ได้ เหตุเพราะ 
ผูสู้งอายุมีความคิดเห็นวา่ เงินมรดกท่ีมีความตั้งใจเก็บไวใ้หก้บัลูกหลาน จะมอบให้กบัลูกหลานใน
ช่วงเวลาใดก็ไดเ้พราะถึงอยา่งไรก็ตอ้งเป็นของลูกหลานทั้งหมด รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 
   “อย่างลูกมาขอสองสามหม่ืนก็เงินเคา้เน่ียแหละผมก็คิดว่ายงังั้นนะผมก็ให้เคา้ไป 
ทยอยออก เพราะยงัไงลูกคนเดียว ถา้เราตายก็ตอ้งเป็นของเคา้ เคา้จะเอาตอนไหนก็เหมือนกนัผมก็
คิดไวอ้ยา่งนั้น” (ชูศกัด์ิ วรัิชชยั, 2559) 
  “ถา้ยามชราไดใ้ชแ้ลว้ก็ ถา้ไม่เจ็บป่วยไม่ชราก็เก็บไวเ้ป็นสมบติัให้ลูกทรัพยส์มบติั
ของลูก” (จรูญศรี สุขใส, 2559) 
  “นาทีน้ีคงจะไม่ใช่คงจะไม่ใชเ้งินกอ้นน้ี มนัจะเป็นทรัพยสิ์นเป็นมรดกใหลู้กไป ทั้ง
ท่ีออมไวท้ั้งหมด มนัก็ตอ้งให้เคา้ทั้งหมดแหละไม่รู้จะให้ใครแค่ฝากชีวิตใหเ้คา้ดูเราก่อนส้ินลม แค่
นั้นเอง” (นพวรรณ กาศวเิศษ, 2559) 
  “ตอนน้ีก็ยงัตอ้งออมอยูเ่พราะกลวัลูกล าบากกลวัหลานล าบากหลานก็ยงัมี เพราะวา่
ก็คิดวา่ครอบครัวทุกคนไม่สมบูรณ์ทุกคนนะ ถา้เราตายเงินเราท่ีตายก็ยงัช่วยพวกเคา้ไดก้็เอาเงินตรง
นั้นใหเ้คา้ไป” (กาญจนา เกียรติโอภาส, 2559)  

 
 



44 

 

1.5 คุณค่าในการเป็นเงินส ารองจากความไม่แน่นอนในชีวติ 
  ผูสู้งอายุให้ความส าคญัในการออม โดยให้เหตุผลว่าการออมมีความส าคญัใน
การเป็นเงินส ารองจากรายได้ท่ีไม่แน่นอนเม่ือไม่สามารถท างานไดใ้นวยัสูงอายุ ผูสู้งอายบุางราย
ประกอบอาชีพขา้ราชการบ านาญท่ีไดสิ้ทธิประโยชน์จากการรักษาพยาบาลแลว้ก็ตาม แต่หากเกิด
เหตุการณ์เจ็บป่วยอย่างกะทนัหันสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บไม่ครอบคลุมให้กบัโรงพยาบาลท่ีเขา้รับ
การรักษา หรืออาการเจ็บป่วยในบางโรคท่ีไม่ไดรั้บการครอบคลุมในการรักษาเช่นเดียวกนั การน า
เงินออมมาใชใ้นส่วนน้ีจึงมีความส าคญั นอกจากนั้นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบา้นจากภยัธรรมชาติ 
และค่าใชจ่้ายประจ าวนัท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนทุกๆวนัตามค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 
 

  จบมาก็ท างานเลย เร่ิมแรกก็ใหพ้่อแม่ พอแต่งงานก็มาแบ่งใหค้รอบครัว หลงัๆพอ
พน้ภาระลูกแลว้เราก็เก็บไวเ้ป็นค่ารักษาพยาบาลส่วนตวัเราเลย ถึงแมว้า่เราจะเบิกไดก้็จริง แต่
บางคร้ังไม่สบายเราไม่ไดไ้ปโรงพยาบาลหลวงตลอด บางคร้ังเราฉุกเฉินเรากไ็ปโรงพยาบาลท่ี
มนัใกลท่ี้สุดกคื็อโรงพยาบาลเอกชน (ชุมพล อุดมมาลยั,2559)  
 

  “ตอนแก่เราไม่มีแรงความคิดเราก็ไม่มีความสามารถเราก็ไม่มี เราก็ตอ้งเก็บตั้งแต่
สาวๆเก็บเล็กเก็บน้อยต้องรีบเก็บเพื่อว่าจะได้มีเงินก้อนไวช่้วยรักษาตนเองและได้ใช้จ่ายนิดๆ
หน่อยๆ” (อรชุมา ฟองวฒันานุกูล, 2559) 
  “ถา้เราออมไวเ้ป็นกอ้นเม่ือยามเราเจ็บป่วยหรือวา่ชราภาพเราก็ยงัมีเงินกอ้นน้ีไดใ้ช้
สอยอยา่งน้ีไม่ตอ้งรบกวนใคร” (อรพิน ทรงธรรมวฒัน์, 2559) 

 
  คือเวลาถา้เราไม่มีเงินใช้มีเหตุปัจจุบนัทนัด่วนเจ็บไขไ้ดป่้วยอะไรต่างๆไม่เฉพาะ      
ตวัเราหรอกครอบครัวเราเน่ียถา้หากเราไม่มีเงินออมแลว้ เราไม่สามารถท่ีจะน ามาแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเรา ครอบครัวเราได ้ถึงแมว้า่ทางราชการจะช่วยออกเงินไรต่างๆบางอาการของ
อาการไขเ้จ็บป่วยทางร่างกายเคา้ไม่ไดใ้หเ้พราะเราตอ้งจ่ายเอง อนัน้ีท าให้ผมและครอบครัวเน่ีย
จากการอดออมท าใหส้ามารถยืนอยูไ่ดม้าตลอด (ประสงค ์สุ่นสิริ, 2559) 
 

  ไวใ้ชจ่้ายเวลามนัเกิดปัจจุบนัทนัด่วน อย่างสมมติบ้านพงัน ้าท่วมบา้นอยา่งเน้ียถา้
เรามีเงินออมเราก็จะไดใ้ชเ้งิน เงินกอ้นน้ีมาบูรณะ มาซ่อมแซมท่ีอยู่อาศยั แลว้ก็ท  าบุญท าทานดว้ย 
ช่วยเหลือผูท่ี้ดอ้ยโอกาสอะไรยงัง้ีเป็นบางส่วนท่ีเราจะช่วยได ้(ดลพร โอภาส, 2559)  
  “เงินท่ีเก็บไวต้อ้งใชม้นัเพราะวา่มนัถึงเวลาท่ีตอ้งใช ้สมมติตอ้งซ่อมแซมบา้นใช่ไหม 
สมมติตอ้งฝากเงินในธนาคารแสนนึง สมมติไดด้อกเบ้ียสองพนัฉนัก็เออไม่เป็นไรวะ่ ก็เอาเบิกมา
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แมว้า่มนัจะกลืนดอกเบ้ียและมนัจะตอ้งกินเงินตน้ของฉนัดว้ย ฉนัก็ตอ้งซ่อมแซมบา้นโดยท่ีไม่ตอ้ง
ขอร้องคนอ่ืนใหม้าช่วยฉนั” (จรูญศรี สุขใส, 2559) 
  “เราก็คิดไวว้า่ เงินท่ีเราก็มีส ารองพอท่ีจะจ่ายในการซ่อมแซมบา้น อยา่งทาวน์เฮา้ส์
เราเน่ียเราก็ให้เคา้เช่าและเราก็มีค่าเช่าในการท่ีเราเก็บไวซ่้อมแซม เราบริหารเอง จะมองอนาคตว่า
วางไปถึงบั้นปลายวา่ชีวติบั้นปลายฉนัจะท าอยา่งไร” (กาญจนา เกียรติโอภาส, 2559)  

 
2.ลักษณะการออมเงินของผู้สูงอายุของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
สาขาอาคารซิลลคิเฮ้าส์ 
 จากการศึกษาลกัษณะการออมเงินของผูสู้งอายุที่มาใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาอาคารซิลลิคเฮา้ส์ พบลกัษณะการออมใน 4 รูปแบบดงัน้ี 
 2.1 เงินฝากธนาคาร 
  เลือกใชว้ธีิการออมโดยการฝากเงินสดกบัธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารทหารไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ และมีบญัชี
เงินฝากมากกวา่ 1 ธนาคาร โดยจะเลือกธนาคารท่ีให้อตัราดอกเบ้ียสูง รูปแบบเงินฝากมี 2 ส่วน คือ 
เงินท่ีไวใ้ชจ่้ายจะฝากประเภทออมทรัพยเ์พราะสะดวกหากตอ้งการใชฉุ้กเฉิน และหากเป็นเงินออม
จะนิยมฝากประจ าโดยมีระยะเวลาฝาก 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน และการฝากเงินแบบปลอดภาษีท่ีมี
เง่ือนไขในการฝากทุกๆเดือนเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยดอกเบ้ียท่ีไดรั้บไม่มีการเสียภาษี โดยในการ
ฝากประจ าดังกล่าวผู ้สูงอายุจะมุ่งเน้นธนาคารท่ีให้อัตราดอกเบ้ียสูงเป็นส าคัญโดยจะน า
ผลตอบแทนจากดอกเบ้ียมาใชเ้ท่านั้น รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 
  “แลว้ก็ซ้ืออะไรของกรุงไทยท่ีวา่ 2 ปี ไม่คิดภาษีอ่ะ เดือนเท่าๆกนัทุกเดือนจะชอบ
ซ้ืออนันั้น ฝากตลอดเลยพอครบแล้วก็มีเงินกอ้นเขา้ไปฝากประจ า แลว้ก็ซ้ือใหม่เพราะมนัไม่ได้
บงัคบัเรานาน หมด 2 ปีแลว้เราก็ไดเ้งินกอ้นแลว้จะซ้ือต่อก็ไดห้รือเอาไปท าอยา่งอ่ืนก็ได”้ (กาญจนา 
เกียรติโอภาส, 2559) 

 
  เร่ืองจุดของแม่ตอ้งการใชเ้งิน ดอกเบ้ียรายเดือน กบัรายปี ถา้ไม่เป็นรายเดือนก็เป็น
หกเดือน ไปปรับสมุดถอนดอกเบ้ีย ส่วนใหญ่ถา้แบงคก์รุงเทพ ไทยพาณิชยจ์ะเป็นรายปี ฉะนั้น
เราตอ้งเป็นว่าเรามีเงินส ารอง มองว่าเราไม่จ าเป็นตอ้งใชร้ายเดือนแลว้ เราก็จะฝากอย่างนั้น 
เม่ือก่อนมีแต่ว่าตอนน้ีปิดหมดแลว้ ตอนน้ีเหลือ ธอสท่ีเดียวท่ีใหด้อกสูง (นพวรรณ        กาศ
วิเศษ, 2559) 
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  “เงินฝากประจ าเอาไวเ้คลียบตัรเครดิตนิดหน่อย มีตอ้งมีเพราะว่าเด่ียวป้าตอ้งใช้
เวลาป้าจ่ายจ่ายเบ้ียประกนัชีวิตเบ้ียอะไรต่างๆ แลว้ก็ยา้ยจากไอก้องทุนน้ีไปอยู่เงินฝาก เราก็หกัตดั
ยอดง่ายดีไม่ตอ้งถือเงิน” (อรชุมา ฟองวฒันานุกูล, 2559) 
  “มีเงินฝากประจ านิดหน่อยไม่เยอะ ก็เพิ่งจะมาเร่ิมออมตอนส่ีสิบกวา่ เมด็เงินอาจจะ
ไม่เยอะแต่ก็ยงัอยากฝากอยู่ มนัก็ภาระมนัก็เร่ิมเบาแล้วลองฝากดูดีกว่าฝากออมทรัพย”์ (ชุมพล 
อุดมมาลยั, 2559) 

 
  ส่วนใหญ่จะฝากออมทรัพยไ์ม่ชอบท่ีเป็นแบบพวกฟิกเวลาแลว้ก็ถอนไม่ไดเ้ราเป็น
คนท่ีแบบว่านึกจะใชส้ตางคเ์ราก็อยากจะใชก้็ถอนออกมา จะกนัไวส่้วนนึงออม อะไรอย่างน้ี 
จะไม่ชอบอะไรท่ีมนัระยะยาวเกินไปแลว้ตอ้งมนัไม่มีดอกให้ใชแ้ลว้ และเป็นคนท่ีชอบได้
ดอกเบ้ียรายเดือน หกเดือนบา้ง ใหเ้ห็นวา่เงินมนังอกเพ่ิมข้ึน ใหม้นัมีดอก แต่ว่าเงินตน้เราก็จะ
ยึดตรงน้ี (อรพิน ทรงธรรมวฒัน,์ 2559) 
 
  เพราะผมเป็นทหารไง ทหารไทย เม่ือก่อนเป็นของทหารท่ีหุ้นส่วนเยอะ กองทพั 
แต่ตอนน้ีผมไม่ทราบว่าเป็นยงัไงบา้งเร่ิมตน้ฝากกรุงไทยตอนเป็นนกัการเมืองอยู่ท่ีสภา แลว้มี
ธนาคารกรุงไทยท่ีรัฐสภา มีสองธนาคารกรุงไทยกบัทหารไทย มีเงินนอ้ยมนัก็แค่น้ีแหละ เป็น
ในรูปแบบเงินฝากประจ า ดอกเบ้ียสมยัก่อนมากกว่าสมยัน้ี ผมจ าไม่ไดแ้ลว้ ดอกเบ้ียมนัก็ถม
ทบัถมทบัเขา้ไปในเงินฝากแลว้ (ประสงค ์สุ่นสิริ, 2559) 
 
  ส่วนใหญ่ก็ฝากเป็นออมทรัพยก่์อนพอไดย้อดสูงก็ฝากเป็นประจ าพอประจ าเคา้จะ
ไดด้อกเบ้ียสูงกว่า ประจ า 12 เดือนมั้ง 24 เดือนแลว้แต่โปรโมชัน่ ดูดอกเบ้ียเป็นหลกัเพราะว่า
เป็นเงินท่ีเราจะเอาไวห้มุนแบบว่าไม่ตอ้งใชแ้รงงานอ่ะ ไม่ตอ้งออกก าลงัเป็นเงินท่ีว่าใหม้นัมี
ดอกหมุนเวียนมาใชไ้ดอ้ะไรอยา่งเน่ีย คือว่าเราไม่ตอ้งลงทุนอ่ะ แค่เอาเงินกอ้นเกบ็ไว ้และกไ็ด้
ดอกเบ้ียปันผลอะไรพวกน้ี (จรูญศรี สุขใส, 2559) 

 
  “ลกัษณะการออมเงินเนน้เป็นแบบฝากกบัธนาคาร เป็นฝากประจ าบา้ง เหตุท่ี
เลือกฝากเงินกบัธนาคารเพราะไม่อยากเส่ียง คือถา้ในหุน้มนัเร่ืองเส่ียง” (สุชน วฒันพงษว์านิช, 
2559) 
  “มีเงินฝากประจ าเหมือนกนัเด่ียวน้ีก็ยงัพอมีคือวา่พอไดม้องวา่เงินฝากประจ า
ไม่ค่อยไดป้ระโยชน์นะเพียงแต่มนัดีส าหรับเมื่อไหร่เราตอ้งการใช้เงินเราก็ไปถอนไดเ้ลย” 
(ชูศกัด์ิ วรัิชชยั, 2559) 
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  เราก็เอาฝากธนาคาร แต่ส่วนโบนสัออกเรากฝ็ากหรือวา่เงินซมัเมอร์ไดเ้รากฝ็าก เรา
ก็ไม่ใช่จะออมทุกเดือนแต่ละเดือน เดือนเท่าไหร่เสียเวลา ฝากแบบออมทรัพยพิ์เศษของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มนัอยู่หนา้โรงเรียนเซนตโ์ยมนัง่ายดีออกจากโรงเรียนก็เจอธนาคาร 
สะดวก ดอกเบ้ียมนัไม่เยอะแต่กฝ็ากเพราะมนัสะดวกมนัใกลเ้วลาเรามีเงินกอ้นเรากไ็ปใส่อะไร
ยงัง้ี ตอนน้ีก็อยู่ยงังั้นอ่ะ น้ีกเ็บิกมาตอ้งเยอะแลว้นะน้ีกพ็ยามเอาไปใชห้น้ีธนาคารท่ีเราเบิกจาก
เรามาไปใชห้น้ีเอาไปใชห้น้ีตวัเองไง (ดลพร โอภาส, 2559) 

 
 2.2  ประกนัชีวติ 
  จากการศึกษา พบว่า ผูสู้งอายุเลือกการออมในรูปแบบของการประกนัชีวิตสะสม
ทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนทุกๆปี ระยะเวลาในการจ่ายเบ้ียประกนัเป็นระยะตั้งแต่ 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี
โดยผูสู้งอายใุห้ความส าคญัของเงินคืนเม่ือครบสัญญาการท าประกนั มีการเปรียบเทียบผลตอบแทน
ระหวา่งเงินฝากธนาคารกบัการออมเงินกบัประกนัชีวิต กล่าวคือ การออมเงินลกัษณะประกนัชีวิต
ใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกวา่แต่มีการการออมเงินในลกัษณะท่ียาวนานกวา่ การท าประกนัชีวิตมีเง่ือนไข
ในเร่ืองของการตรวจสุขภาพ ซ่ึงผูสู้งอายุท่ีตอ้งการท าประกนัชีวิตมกัไม่ผา่นในเร่ืองของการตรวจ
สุขภาพเน่ืองจากมีโรคประจ าตวัอยู่มากและโดยส่วนใหญ่บริษทัประกนัจะไม่รับท าประกนัหาก
ตรวจเจอ หรือรับท าประกนัแต่อาจตอ้งจ่ายค่าเบ้ียประกนัท่ีสูงมากกว่าปรกติ ผูสู้งอายุจึงไม่ไดใ้ห้
ความส าคญักบัการท าประกนัชีวิตเพราะเน่ืองจากการจ่ายค่าเบ้ียประกนัท่ีสูงแลว้ ยงัมีในเร่ืองการ
ไดรั้บสวสัดิการจากหน่วยงานท่ีตนเองเคยท างานอยู่ ผูสู้งอายุบางส่วนใช้สิทธิบตัรทองและบตัร
ผูสู้งอาย ุในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลไดโ้ดยไม่ตอ้งท าประกนัเก่ียวกบัสุขภาพ ผูสู้งอายสุ่วนหน่ึง
ไดแ้สดงความคิดเห็นในการไม่เลือกท าประกนัชีวิตเพราะเน่ืองดว้ยอายุและการใช้ชีวิตท่ีไม่โลด
โผนมากนกั ความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุจึงนอ้ยหรือแทบไม่เกิดข้ึนเลย จึงเลือกท่ีจะไม่ท าประกนัชีวิต 
รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 
 

  ประกันชีวิตมีเยอะเลย คือประกันชีวิตมันก็คือ ป้าจะเลือกประกันชีวิตชนิดท่ี
เรียกว่ามนัเหมือนการออมเงิน สะสมทรัพย ์มนัก็จะไม่โดนหกัมากและตอนน้ีไอผ้ลตอบแทน
ระยะสุดทา้ยเน่ียมนัจะสูง มองเร่ืองผลตอบแทนดว้ย เพราะว่าอย่างเน่ียป้าตั้งแต่สมยันู้นอ่ะ
ดอกเบ้ียมนัการันตีเน่ียปีละหกเปอร์เซ็นต์ ใช่ไหมและถา้คิดถึงตรงน้ีเน่ียก าไรใช่ไหม นั้น
แหละป้าก็คิดถึงตรงน้ีนั้นแหละป้าก็ได้อย่างนั้นแหละถึงเวลาปุ๊ปเราก็ได้เงินก้อนและอีก
อย่างนึงอ่ะเงินกอ้นอย่าใหเ้ห็นว่ามีเงินในกระเป๋า ใช่ถา้มีเงินในกระเป๋าเราก็จะใชไ้อต้รงน้ีจะ
ใชก้็ใชย้ากหน่อยอะไรอย่างน้ี อย่าเห็นเงินสดๆอย่างน้ีไม่เอา เปล่ียนเป็นอย่างอ่ืนใช่ไหม (อรชุมา 
ฟองวฒันานุกลู, 2559) 
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  กอ็อมตั้งแต่นอ้ยๆเร่ิมออมตั้งแต่ประกนัสะสมทรัพย ์ประกนัชีวิตของไทยประสิทธ์ิ
ประกนัภยั ท่ีมนัมีประกนัส่งเบ้ียเป็นรายปีแลว้ก็พอครบก าหนด 20 ปี จะไดเ้งินคืนเท่าไหร่
เท่าไหร่และระหว่างท่ีประกนัเน่ียมนัจะมีการคืนเงินให้ เร่ิมตน้จากการท าประกนัพอท่ีจะว่า
พอท่ีจะผ่อนไดพ้อท่ีจะช าระไดแ้ละพอต่อปีไดอ้อกมาเป็นปันผลไดเ้งินคืนก็ถือว่าเป็นเร่ืองดีนะ 
(สุชน วฒันพงษว์านิช, 2559) 
 
  อนัน้ีผมแปลกนะผมก็ไม่เช่ือผมเป็นขา้ราชการบ านาญผมมีสวสัดิการอยู่แลว้ผมก็
เลยไม่อยากยุ่งไม่เคยคิด เคยๆสนใจเคยจะท าแต่แลว้ก็คิดไปคิดมาผมก็คิดว่าเคา้ท าคงได้
ประโยชน์นะ เราเน่ียถา้เราไม่เป็นไรเราเสียประโยชน์ ตามหลกัตอ้งเป็นยงังั้น ตอ้งดูนิสัยเรา
ดว้ยเราไม่ใช่คนโลดโผนเราไม่ใช่คนชอบท่องเท่ียวอะไรยงัง้ี (ชูศกัด์ิ วิรัชชยั, 2559) 
 
  ไม่เหมาะท่ีจะซ้ือตอนน้ีเพราะว่าถา้ป้าไม่สบายจริงๆเน่ียป้ามีบตัรทองและก็มีบตัร
ผูสู้งอายุแลว้พอเสร็จแลว้เน่ีย แลว้ก็อีกอย่างนึงเน่ียท่ีป้ารักษาอยู่ตรงน้ีป้าเป็นเบาหวาน ฉะนั้น
เวลาไม่สบายป้าก็เดินไปกาชาดแถวบา้นป้าไดย้าฟรีตลอดเจอหมอไรตลอดไม่เสียอะไรเลย 
(อรพิน ทรงธรรมวฒัน,์ 2559) 
 

  “ประกนัชีวติมนัน้ีเราอายุเยอะมนัก็ไม่รับ เร่ืองสุขภาพแล้วก็เรามีโรคประจ าตวั
หลายอยา่งอยากจะประกนั ประกนัก็ไม่รับ” (ดลพร โอภาส, 2559) 
 2.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
  จากการศึกษา พบว่า ผูสู้งอายุเลือกการออมในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย ์ไดแ้ก่ 
สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงงานยาสูบ สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และสหกรณ์ออมทรัพย์
การประปาส่วนภูมิภาค เน่ืองจากผูสู้งอายุท  างานในหน่วยงานท่ีมีการจดัตั้งของสหกรณ์ เหตุผลท่ี
ผูสู้งอายุท่ีเกษียณอายุราชการเลือกการออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีตนเองเคยท างานอยู่ 
เน่ืองจากสหกรณ์ออมทรัพย ์ให้ผลตอบแทนท่ีสูง ไม่เสียภาษี และมีความเส่ียงนอ้ย รายละเอียดดงั
ค าสัมภาษณ์ 
  “เราก็ฝากท่ีสหกรณ์เราไม่ตอ้งเสียภาษี สหกรณ์ของการประปาไม่เสียภาษี แลว้ก็
ปันผลสูง” (กาญจนา เกียรติโอภาส,2559) 
  “อยา่งตอนน้ีผมก็ฝากสหกรณ์ก็ดอกเบ้ียดีหน่อย เอาสะดวกใกล้ๆ อนัน้ีก็อยูใ่นจุฬา” 
(ชูศกัด์ิ วรัิชชยั, 2559) 
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  “ผมเอาเงินไปฝากท่ีสหกรณ์ท่ีไม่นอกระบบหรืออะไรท่ีเคา้เป็นข่าวๆกนัเครดิต      
ยูเน่ียอนัน้ีไม่เอานอกระบบคือหมายถึงว่าไม่มัน่คง เช่ือถือไม่ได ้ผมเอาเงินไปฝากไวท่ี้สหกรณ์ท่ีท่ี
ผมเคยท างานอยูอ่นัน้ีไวใ้จได”้ (สุชน วฒันพงษว์านิช, 2559) 
 2.4 ทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ 
  จากการศึกษา พบว่า ผูสู้งอายุมีการออมในรูปแบบของการลงทุนท่ีเป็นทรัพยสิ์น 
คือกองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงไม่มากและให้ผลตอบแทนท่ีสูงการฝากเงินกบัธนาคาร การเลือกซ้ือ
หุน้กูท่ี้ให้ผลตอบแทนท่ีคงท่ีและสม ่าเสมอและใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกวา่การออมในรูปแบบอ่ืน การ
เลือกซ้ือสลากออมสินท่ีให้ในเร่ืองของผลรางวลัท่ีเม่ือถูกรางวลัไดใ้นเร่ืองผลตอบแทนท่ีมากตาม
ขอ้ก าหนดของธนาคาร การเลือกซ้ือพนัธบตัรรัฐบาลท่ีในเร่ืองของผลตอบแทนท่ีมัน่คงโดยผูสู้งอายุ
ให้ความเช่ือมัน่ ค  าว่า “รัฐบาล” โดยคิดเห็นว่าหากลงทุนไปไม่ล้มแน่นอนและผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาลให้มากกวา่เงินฝากธนาคารโดยระยะเวลาการซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล คือ 5 – 10 ปี การ
เลือกซ้ือทองค า เหตุเพราะทองค าท่ีมีมูลค่าการข้ึนมากกวา่ลง และยงัสามารถแปรเปล่ียนเป็นเงินสด
ไดส้ะดวกกวา่การฝากเงินในลกัษณะอ่ืน การเลือกซ้ือและสะสมเคร่ืองลายคราม เคร่ืองเบญจรงค ์ท่ี
ให้ทั้งคุณค่าทางดา้นจิตใจท่ีนบัว่าเป็นวตัถุโบราณท่ีมีมีคุณค่าทางดา้นจิตใจ และให้คุณค่าทางดา้น
มูลค่าท่ีทั้งเคร่ืองลายคราม เคร่ืองเบญจรงค ์มกัมีราคาสูงข้ึนตามอายท่ีุมากข้ึนตามดว้ย  
  ผูสู้งอายุยงัมีการออมในรูปแบบการลงทุนอสังหาริมทรัพย ์เช่น ซ้ือคอนโด ทาวน์เฮา้ส์ 
และบา้นเด่ียว โดยมองเห็นว่าเงินมีหน่วยท่ีเล็กลง การเลือกซ้ือ คอนโด ทาวน์เฮา้ส์ และบา้นเด่ียว 
การน าไปปล่อยเช่า และขายต่อ โดยทั้งน้ีท าเลท่ีตั้งท่ีเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย ์เช่น บา้น คอนโด 
ทาวน์เฮ้าส์ มีความส าคัญเช่นกัน กล่าวคือ หากเลือกท าเลได้ดี เช่น ได้ซ้ือคอนโดท่ีอยู่ติดกับ
มหาวิทยาลยั โอกาสที่มีผูส้นใจเช่าต่อเน่ืองจึงมีมาก แต่หากเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ี์ท าเลไม่
เหมาะสมกบัการเขา้อยูอ่าศยัหรือท ากิจการ โอกาสสร้างรายไดจ้ากการปล่อยเช่า หรือขายต่ออาจมี
โอกาสนอ้ยและให้ผลก าไรท่ีนอ้ยตามไปดว้ย อย่างไรก็ตามการเลือกซ้ือสังหาริมทรัพยย์งัคงสร้าง
รายไดใ้ห้กบัผูสู้งอายไุดอ้ยา่งยาวนานและสม ่าเสมอ และเม่ือน าไปขายต่อมกัจะไดก้ าไรจากการขาย
ดว้ย รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 
 

  มีทองมีเคร่ืองลายครามสมยัเก่าแก่สมบติัของแม่แลว้มนัก็ตกมาของเรา เราก็เบ่ือท่ี
จะดูแลเหมือนกนั สมยัก่อนน้ีบอกแม่เอาไปขายเถอะไอพ้วกกระเบ้ืองถว้ย กะลาแตก อะไรยงัง้ี
มนัเป็นของลายครามสมุทรนานแลว้มั้งมนัตกทอดมา มีอยู่คร้ังนึงไปบางปู เมืองโบราณท่ีบาง
ปูนะ ของสมยัใหม่ทั้งนั้นเลยนะเราเห็นชามเชิญเรากถ็าม ขนาดของสมยัใหม่เคา้ขายตอ้งใบละ
หา้พนั เล็กหน่อยพนักว่า เป็นหม่ืนบางทีเป็นหม่ืน ขนาดของใหม่ๆท าใหม่เลยนะ ของเราอ่ะ



50 

 

เทพพนมของเก่าๆอ่ะ  กลบัมาบา้นแม่ๆไม่ตอ้งขายแลว้เอาข้ึนตูเ้กบ็เงียบเลยโชว ์อย่างนอ้ยเพ่ิง
เห็นคุณค่าว่าเอออย่างน้ีเนอะมนัเป็นความสุขทางใจ เพราะถา้เราขดัสนจริงๆก็เอาพวกน้ีมา
เปล่ียนเป็นเงินได ้(ดลพร โอภาส,2559) 
 
  สลากออมสินคือเรียกว่าเราคิดว่าเราอาจจะมีโชคถูกมั้งตอนน้ีมนัไม่ถูกอ่ะซ้ือไป
ทีนึงตั้งสามลา้น มีความรู้สึกว่าเฮย้รางวลัเน่ียเป็นเร่ืองท่ีเคา้จดัสรร เพราะอะไรรู้ไหมป้าจะถูก
รางวลัใหญ่เน่ียปีละคร้ังใกลว้นัเกิดป้า ไดปี้นึงประมาณหม่ืนนึง คือเราไม่ตอ้งพูดถึงรางวลัยอ่ย
นะเพราะไอส้ามตวัส่ีตวัเราไดอ้ยูแ่ลว้ใช่ปะ (อรชุมา ฟองวฒันานุกลู, 2559) 
 
   ซ้ือมาประมาณสักอายุ สิบเจ็ดสิบแปดปี เอย้ไม่ใช่อายุสิบห้าปี ทองมนัเป็นทรัพย์
สมบติัท่ีเรียกว่ามนัมีคุณค่าของมนัมาก มนัมีคุณค่าท่ีไม่ผนัผวนมากค่อนขา้งจะน่ิง มนัก็มีข้ึนมี
ลงนะใช่ แต่ว่าถา้หากวา่มนัถา้เม่ือไหร่ท่ีมีความขดัสนเน่ียเราก็สามารถเอาไปเปล่ียนเป็นเงินได ้
มนัง่ายท่ีสุดอ่ะ ถา้เรามีทองสักสิบบาทเน่ียเราไม่มีเงินแลว้ เราไปขายร้านทองเด่ียวเราก็ไดต้งัค ์
ตามอตัราตามเรทของเคา้อย่างเน้ีย ขาดทุนตอนน้ีป้ายงัขาดทุนอยู่ใช่แต่ว่าถา้หากว่าป้าไม่ขาย
มนัก็ไม่ขาดทุนแต่ขายเม่ือไหร่เน้ีย เม่ือก่อนป้าซ้ือราคาแพง ขายวนัน้ีมนัถูกลงมาป้าขาดทุน
แน่นอน แต่ถา้ป้าไม่ขายอ่ะมนัจะขาดทุนไหมล่ะ นั้นนะมนัก็อยู่แค่นั้นแลว้ต่อไป เน่ียตอนน้ี
ทองมนัจะข้ึนป้ายงัไม่คิดจะขายเลย เพราะว่าถา้เราขายไปแลว้เราอาจจะซ้ือกลบัมาไม่ได ้แต่
อย่างนอ้ยเน้ียในมาตรฐานตรงน้ีเราเก็บเอาไวเ้พ่ือว่าเม่ือไหร่เราขดัสนอย่างท่ีป้าว่าแบ่งไปขาย
ไดเ้ลย เราไม่ตอ้งไปนัง่ โอย้ฉนัจะกูเ้งินท่ีไหน ไม่ตอ้งไปนัง่ดูท่ีไหนเพราะอนัน้ีมนัเปล่ียนเป็น
เงินไดท้นัที (อรพิน ทรงธรรมวฒัน์,2559) 
 
   จากกองทุนมีบา้ง แต่ถือว่ามนัยงัเป็นผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความรู้อ่ะ หุน้น้ีก็ซ้ือเองแต่
อะไรบางอย่างเน่ียมนัเส่ียง แต่ก็มีซ้ือบา้ง โดยจะพิจารณาจากคลา้ยๆว่าความมัน่คงในธุรกิจท่ี
เราซ้ือไม่ไดบ้อกซ้ือขายเกร็งก าไรรายวนัหรือรายเดือนแบบคนอ่ืน มองเงินปันผลท่ีไดม้ากบั
ดอกเบ้ีย เด่ียวน้ีมนัเปรียบเทียบกนัแลว้มนับางอยา่ง คือคลา้ยวา่ไอหุ้น้มนัเป็นอะไรท่ีเราซ้ือบาง
ทีมนัไดป้ระโยชนร์ะยะยาว (กาญจนา เกียรติโอภาส, 2559) 
 
  เออหุน้กูม้าซ้ือตอนหลงัๆน้ี ตอนท่ีแบบอายุมากแลว้ แบบพอจะมีเงินเยอะข้ึนท่ีซ้ือ
หุน้กูไ้ด ้ในสมยัสาวๆไม่ไดม้องเลย เราไม่เรียนรู้เรากลวั หลงัจากนั้นก็เร่ิมศึกษาไง เห็นเพ่ือน
ซ้ืออะไรดีก็ซ้ือตามกนั หุ้นกูเ้น่ียนะเคา้บอกว่าผลตอบแทนเคา้สูง เราดูดอกเบ้ียจากธนาคาร 
แลว้ก็มาดูของหุน้กูเ้ออมนัต่างกนันะ แลว้ก็หุน้กูเ้คา้จะประกาศก่อนว่าก่ีปีเคา้จะให้ผลประโยชน์
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เท่าไหร่ ไม่เส่ียงนะหุ้นกูม้นัฟิคดอกอ่ะ เราไม่ไดซ้ื้อตลาดหุ้นนะ ตลาดหุ้นไม่เอา (จรูญศรี 
สุขใส, 2559) 
 
    กองทุนป้าซ้ือเพราะดอกเบ้ียมนัดีกว่ามนัเส่ียงนะแต่ก็รอดมาหลายทีน้ีท่ีคราวน้ี
กองทุนสุดทา้ยป้าเพ่ิงไดเ้งินเงินคืนมาเม่ือวนัศุกร์ท่ีแลว้เน่ีย เราก็ซ้ือๆไปถา้เทียบดอกเบ้ีย 
เพราะดอกเบ้ียธรรมดาเด่ียวน้ีมนัแค่ห้าสิบสตางค์ แต่ว่าไอน้ี้มนัดอกเบ้ียประมาณบาทหา้สิบ
สตางค์ เอะบาทหา้สิบสตางค์หรือสองบาทก็ไม่รู้จ าไม่ได ้มนัไม่มีภาษี ก็ชอบตรงน้ี (อรชุมา 
ฟองวฒันานุกลู, 2559)  
 
   ก็ซ้ือไวเ้กร็งก าไร ส่วนใหญก็จะซ้ือเป็นทาวน์เฮา้ส์หลงันึง ซ้ือตอนปี พ.ศ. 2535 
แลว้ก็บา้นพกัตากอากาศ ก็อยากมีบา้นหลงัท่ีสอง อย่างต่างจงัหวดัก็อยากมีบา้นเป็นพกัผ่อน
อะไรใกล้ๆ  สักร้อยกว่าโลว่ิงรถอยู่ประมาณ กาญจนบุรี ก็ไม่ค่อยไดคิ้ดอะไรเพราะว่าพอมีใช้
อยู่แลว้ ก็จากดอกเบ้ีย อะไรบา้งแลว้ก ็ก็กะจะขายไดเ้พราะเกร็ง ส่วนใหญ่จะไดก้ าไรก็ขายท้ิง
ไปหลายหลงัแลว้ เหลือทาวน์เฮา้ส์อยู่หลงันึงก็ใหเ้คา้เช่า ก็มีรายไดเ้ดือนนึง เคา้ก็เป็นคนรู้จกั
กนั โอนเขา้บญัชีให ้กมี็รายไดจ้ากตรงน้ีมาดว้ย (นพวรรณ กาศวิเศษ, 2559) 
 
  บา้นมีอยู่แลว้ ตึกแถวไม่มีอ่ะนะ แต่มีคอนโด ซ้ือให้เคา้เช่า ซ่ึงช่วงหลงัเกษียณเรา
ไดเ้งินกองทุนส ารองเล้ียงชีพส่วนนึงเราก็เก็บไวแ้ลว้ก็ส่วนนึงก็มาซ้ือคอนโด เราซ้ือคอนโดท่ี
เคา้มีคนดูแลอ่ะ กแ็บบวา่ซ้ือคอนโดของเคา้แลว้ก็ปล่อยเช่าใหเ้รา เคา้เกบ็เงินใหเ้ราทุกเดือนเคา้
จะโอนเขา้บญัชีใหม้นัเป็นของตายของชวัร์ๆ เพราะว่าคนเช่าก็มีตลอด เพราะว่าซ้ือคอนโดอยู่
แถวมหาวิทยาลยัเอแบคไง ซ้ือป๊ัปคนเขา้ทนัที (กาญจนา เกียรติโอภาส, 2559) 
 

  “ซ้ือบา้นไวท่ี้หมู่บา้นสัมมากร สุขาภิบาลสาม ซ้ือตอนสมยัหนุ่มๆตอนแรกคิดวา่จะ
ไปอยูแ่ลว้มนัไกลไง พี่คนยา่นน้ีก็เลยให้เคา้เช่าแลว้ก็ประกาศขาย เป็นบา้นเด่ียว พี่ขายแลว้ขายเม่ือ
สิบปีท่ีแลว้ พอขายแลว้ก็วา่ไดก้  าไรอยูเ่ยอะ”  (ชุมพล อุดมมาลยั, 2559) 

 
  พ่ีสาวชกัชวนใหซ้ื้อพวกบา้นคอนโด เคา้บอกว่าเงินเก็บมนันิดเดียวอย่าไปเก็บเงิน
เลยเด่ียวน้ีเงินมนัเลก็ลงซ้ือเป็นของข้ึนมา เพราะว่าเด่ียวน้ีนะ ก๋วยเต๋ียวมนัก็ส่ีสิบบาทแต่ก่อน
มนัก็ซ้ือยี่สิบหา้บาท เด่ียวน้ีกลายเป็นส่ีสิบบาทดีไม่ดีตอ้งกินสองจาน พ่ีก็มีหอ้งแถวหน่ึงหอ้ง
คิดว่าจะให้เช่าแลว้ไปเก็บค่าเช่าเพราะเราไม่ไดเ้ขา้ไปอยู่ เพราะตึกแถวมนัท ามาหากินง่าย 
(อรพิน ทรงธรรมวฒัน,์ 2559) 

 



 

52 

 
    บทที่5  

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 ในบทน้ีเป็นการอธิบายถึงบทสรุป อภิปรายผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะงานวิจยัเร่ือง 
“การให้คุณค่า และลกัษณะการออมเงินของผูสู้งอายุที่มาใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาอาคารซิลลิคเฮา้ส์” โดยน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี มาประมวลความรู้
และวเิคราะห์ตามแนวคิด ทฤษฎี ผา่นการน าเสนอการศึกษาในคร้ังน้ี และคิดคน้ขอ้เสนอแนะต่างๆ 
เพื่อเป็นประโยชน์ใน การวางแผนรูปแบบการออมท่ีเหมาะสมและตรงกับความต้องการของ
ผูสู้งอาย ุตลอดจนเป็นขอ้มูลแก่องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในการวางแผนก าหนดแนวทางการใหค้วามรู้เร่ือง
การออมและการเตรียมความพร้อมดา้นการเงินของบุคคลก่อนเขา้สู่วยัสูงอาย ุ
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษา พบวา่ การให้คุณค่า และลกัษณะการออมเงินของผูสู้งอายุท่ีมาใชบ้ริการ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคารซิลลิคเฮา้ส์ จากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้งหมด 10 คน ผูว้ิจยั
เลือกสัมภาษณ์กลุ่มลูกคา้ผูสู้งอายุ ท่ีมาใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคาร
ซิลลิคเฮ้าส์ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามอายุ ได้แก่  1 ผู ้สูงอายุระดับต้น มีอายุตั้ งแต่ 60 – 70 ปี                          
2 ผูสู้งอายุระดบักลาง มีอายุตั้งแต่ 71 – 80 ปี 3. ผูสู้งอายุระดบัปลาย มีอายุตั้งแต่ 80 ปีข้ึนไป โดย
สามารถสรุปผลออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนที่ 1 การให้คุณค่าการออมเงินของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาอาคารซิลลคิเฮ้าส์ 

1. คุณค่าในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กบัตนเองและครอบครัว 
  ผูสู้งอายใุห้ความส าคญัของการออมเงิน โดยให้เหตุผลว่าการออมช่วยสร้างความ
มัน่คงทางการเงินใหก้บัตนเองและครอบครัวได ้เม่ือมีความจ าเป็นจะไดน้ าเงินมาใชจ่้ายโดยไม่ตอ้ง
ไปกูห้น้ียืมสินเพราะไม่ตอ้งการมีหน้ีสินเป็นส่ิงส าคญั การออมเงินใหค้วามสุขและความภาคภูมิใจ
ให้กับตนเองทุกเม่ือท่ีได้น าเงินท่ีเก็บออมมาอย่างยาวนานมาใช้ประโยชน์ให้กับตนเองและ
ครอบครัวในช่วงเวลาท่ีประสบปัญหาทางการเงิน เช่น เม่ือตนเองเกิดอาการเจบ็ไขไ้ดป่้วย เงินท่ีเคย
เก็บออมไวถู้กน ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นการรักษาพยาบาลให้กบัตนเอง เช่นเดียวกนัประโยชน์จาก
การใชเ้งินท่ีออมไวส่้งผลดีให้กบัครอบครัวของตนเองดว้ย การท่ีน าเงินออมนั้นมาช่วยเหลือจุนเจือ
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ครอบครัวในช่วงเวลาท่ีครอบครัวประสบปัญหาทางดา้นการเงิน เช่น เม่ือมีคนในบา้นเจ็บป่วย มี
ความจ าเป็นท่ีตอ้งใชเ้งินในการรักษาพยาบาลเป็นอยา่งมาก เงินออมไดถู้กน ามาใชป้ระโยชน์ในการ
ใชจ่้ายค่ารักษาพยาบาลใหก้บัคนในครอบครัวของตนเอง โดยเงินท่ีน ามาใชจ่้ายค่ารักษาพยาบาลนั้น
มาจากการเก็บออมทั้งส้ินไม่มีพฤติกรรมการใชเ้งินล่วงหน้า มีพฤติกรรมการใชเ้งินตามสถานภาพ
ของตนเอง คือมีน้อยก็ใช้น้อย มีมากก็ใช้เท่าท่ีจ  าเป็น ท่ีส าคญัคือตอ้งมีเงินออมอยู่สม ่าเสมอไม่มี
พฤติกรรมหยบิยมืหรือเป็นหน้ีเป็นสินใคร 

2. คุณค่าในการสร้างนิสัยการใช้จ่ายอย่างประหยดั 
  ผูสู้งอายุให้ความส าคญัของการออมเงิน โดยให้เหตุผลวา่การออมช่วยสร้างนิสัยการ
ใชจ่้ายอยา่งประหยดั โดยเห็นตวัอยา่งการออมเงินและนิสัยการใชเ้งินอยา่งประหยดัจากพอ่แม่ บาง
รายออมเงินมาตั้งแต่อายุ 16-17 ปีและบางรายเร่ิมออมเงินเม่ืออายุ 30 ปี โดยเร่ิมจากการใช้ส่ิงของ
เคร่ืองใช้โดยไม่ยึดติดกบัความทนัสมยัมากนกัจะท าให้สามารถใช้ไดย้าวนานโดยไม่ตอ้งซ้ือ เช่น 
กางเกงขายาวท่ีใส่มาเป็นสิบปีจนถึงปัจจุบนั และจะใช้เงินจบัจ่ายซ้ือของเท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้นแต่ไม่
ถึงกบัตอ้งอดอยากท าให้ตนเองเดือดร้อน การมีพฤติกรรมเก็บออมเงินตั้งแต่วยัเด็ก โดยไดรั้บการ
อบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ เช่น การน าเงินค่าขนมท่ีเหลือจากการไปโรงเรียนน ามาหยอดใส่กระปุก
ทุกๆวนั เม่ือกระปุกเต็มน าไปฝากให้กบัธนาคารออมสินท่ีให้ในเร่ืองของขวญัท่ีให้เป็นกระปุกออม
สินมาแทน ส่งผลให้เกิดความสนุกสนานและมีก าลงัใจในการประหยดัและเก็บออมอยูเ่ร่ือยไป และ
ในบางรายมีพฤติกรรมการประหยดัโดยเร่ิมตน้จากการได้รับเงินเดือนในแต่ละเดือนมีการแบ่ง
สัดส่วนเงินท่ีตอ้งเก็บออมและเงินท่ีถูกน ามาใชไ้วอ้ยา่งชดัเจน โดยเงินท่ีถูกเก็บออมจะไม่มีการถูก
น ามาใช้เป็นอนัขาด ซ่ึงถือเป็นหลกัการปฏิบตัิในการใช้จ่ายเงินอย่างประหยดัอย่างเคร่งครัด 
ยกตวัอยา่งเช่น หากมีเงินเดือนเดือนละ 20,000 บาท เงินท่ีถูกน าไปใชจ่้ายตลอดทั้งเดือน คือ 15,000 
บาท และเงินท่ีถูกเก็บ คือ 5,000 บาท เงินในส่วนดงักล่าวจะไม่ถูกน ามาใชเ้ด็ดขาด หรือเรียกไดว้า่ มี
พฤติกรรมการใชเ้งิน แบบเก็บก่อนใช ้

3. คุณค่าในการพึง่พาตนเองและไม่เป็นภาระกบัลูกหลาน 
  ผูสู้งอายุให้ความส าคญัของการออมเงิน โดยให้เหตุผลว่าการมีเงินออมจะช่วย
ใหส้ามารถพึ่งพาตนเองไดโ้ดยไม่เป็นภาระลูกหลานเม่ือเกิดความจ าเป็น เช่น ยามเจ็บป่วย ค่าใชจ่้าย
ในชีวติประจ าวนั โดยไม่ตอ้งการพึ่งพิงลูกหลานดว้ยเหตุผลท่ีวา่ทุกคนต่างก็มีภาระ ผูสู้งอายุบางราย
มีการเตรียตวัและวางแผนการใชชี้วิตในช่วงบั้นปลายของตนเองเป็นอยา่งดี มีความเขา้ใจถึงศกัยภาพ
ทางดา้นร่างกายของตนเองเป็นอยา่งดี กล่าวคือ มีความเขา้ใจในเร่ืองของร่างกายท่ีไม่เอ้ืออ านวยให้
สามารถท างานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพเหมือนเม่ือคร้ังวยัหนุ่มสาว นอกจากนั้นผูสู้งอายยุงัมีความเขา้ใจ
ในเร่ืองของสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป อธิบายคือ สภาพเศรษฐกิจ คือ ขา้วของ
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เคร่ืองใช้ท่ีแพงมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลท่ีผูสู้งอายุตอ้งประสบกบัเร่ืองเจ็บไขไ้ดป่้วย
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ตรงกนัขา้มค่ารักษาพยาบาลท่ีสูงข้ึนตามวิทยาการทางการแพทยท่ี์กา้วหนา้ไป
ในทุกๆวนั สภาพสังคม คือ สังคมไทยมีลกัษณะความเป็นอยูท่ี่เล็กลง ในหน่ึงครอบครัวอาจมีเพียง 
พ่อ แม่ ลูก แต่เพียงเท่านั้น การให้ความช่วยเหลือ หรือ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ระหว่างญาติสนิทมิตร
สหายจึงไม่ปรากฏใหเ้ห็นมากนกั ผูสู้งอายไุดต้ระหนกัถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงมีการวางแผนใน
การใชชี้วติในช่วงบั้นปลายของตนเองเป็นอยา่งดี โดยเร่ิมจากการเก็บออมเงินให้มากพอท่ีจะท าให้
ชีวติของตนเองไม่ล าบากและไม่เป็นภาระใหก้บัลูกหลาน 

4. คุณค่าในการเป็นมรดกแก่ลูกหลาน 
  ผูสู้งอายุให้ความส าคญัของการออมเงิน โดยให้เหตุผลวา่การมีเงินออมสามารถเป็น
มรดกให้แก่ลูกหลานเม่ือตนเองเสียชีวิตโดยจะไม่น าเงินออมในส่วนดงักล่าวไปใช้ประโยชน์หาก
ไม่มีความจ าเป็น ยกเวน้เพื่อรักษาพยาบาลตนเอง ผูสู้งอายุมองวา่ทุกครอบครัวมีความแตกต่างกนั
บางครอบครัวสมบูรณ์แบบบางครอบครัวเดือดร้อน ผูสู้งอายเุห็นประโยชน์จากการเก็บออมเงินเพื่อ
ไวใ้ห้ลูกหลานไวใ้ช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในการประสบปัญหาทางด้านการเงินใน
ครอบครัวตนเองกลวัลูกหลานจะล าบากและเงินส่วนน้ีน่าจะเป็นประโยชน์แก่ลูกหลาน หรือหาก
ผูสู้งอายุยงัมีชีวิตอยู่หากมีลูกหลานมาขอ การให้เงินออมดังกล่าว ก็สามารถให้ได้ เหตุเพราะ 
ผูสู้งอายมีุความคิดเห็นวา่ เงินมรดกท่ีมีความตั้งใจเก็บไวใ้หก้บัลูกหลาน 

5. คุณค่าในการเป็นเงินส ารองจากความไม่แน่นอนในชีวติ 
  ผูสู้งอายุให้ความส าคญัในการออม โดยให้เหตุผลว่าการออมมีความส าคญัในการ
เป็นเงินส ารองจากรายได้ที่ไม่แน่นอนเมื่อไม่สามารถท างานได้ในวยัสูงอายุ ผูสู้งอายุบางราย
ประกอบอาชีพขา้ราชการบ านาญท่ีไดสิ้ทธิประโยชน์จากการรักษาพยาบาลแลว้ก็ตาม แต่หากเกิด
เหตุการณ์เจ็บป่วยอย่างกะทนัหันสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บไม่ครอบคลุมให้กบัโรงพยาบาลท่ีเขา้รับ
การรักษา หรืออาการเจ็บป่วยในบางโรคท่ีไม่ไดรั้บการครอบคลุมในการรักษาเช่นเดียวกนั การน า
เงินออมมาใชใ้นส่วนน้ีจึงมีความส าคญั นอกจากนั้นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบา้นจากภยัธรรมชาติ 
และค่าใชจ่้ายประจ าวนัท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนทุกๆวนัตามค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน 
 ส่วนที่ 2 ลักษณะการออมเงินของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาอาคารซิลลคิเฮ้าส์ 
 ลกัษณะการออมเงินของผู้สูงอายุมี 4 รูปแบบ ดังนี ้   

1. เงินฝากธนาคาร 
  เลือกใชว้ธีิการออมโดยการฝากเงินสดกบัธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป ไดแ้ก่  ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารทหารไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย ์และมีบญัชี
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เงินฝากมากกวา่ 1 ธนาคาร โดยจะเลือกธนาคารท่ีให้อตัราดอกเบ้ียสูง รูปแบบเงินฝากมี 2 ส่วน คือ 
เงินท่ีไวใ้ชจ่้ายจะฝากประเภทออมทรัพยเ์พราะสะดวกหากตอ้งการใชฉุ้กเฉิน และหากเป็นเงินออม
จะนิยมฝากประจ าโดยมีระยะเวลาฝาก 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน และการฝากเงินแบบปลอดภาษีท่ีมี
เง่ือนไขในการฝากทุกๆเดือนเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยดอกเบ้ียท่ีไดรั้บไม่มีการเสียภาษี โดยในการ
ฝากประจ าดังกล่าวผู ้สูงอายุจะมุ่งเน้นธนาคารท่ีให้อัตราดอกเบ้ียสูงเป็นส าคัญโดยจะน า
ผลตอบแทนจากดอกเบ้ียมาใชเ้ท่านั้น 

2. ประกนัชีวติ 
  จากการศึกษา พบว่า ผูสู้งอายุเลือกการออมในรูปแบบของการประกนัชีวติสะสม
ทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนทุกๆปี ระยะเวลาในการจ่ายเบ้ียประกนัเป็นระยะตั้งแต่ 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี
โดยผูสู้งอายใุห้ความส าคญัของเงินคืนเม่ือครบสัญญาการท าประกนั มีการเปรียบเทียบผลตอบแทน
ระหวา่งเงินฝากธนาคารกบัการออมเงินกบัประกนัชีวิต กล่าวคือ การออมเงินลกัษณะประกนัชีวิต
ใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกวา่แต่มีการการออมเงินในลกัษณะท่ียาวนานกวา่ การท าประกนัชีวิตมีเง่ือนไข
ในเร่ืองของการตรวจสุขภาพ ซ่ึงผูสู้งอายุท่ีตอ้งการท าประกนัชีวิตมกัไม่ผา่นในเร่ืองของการตรวจ
สุขภาพเน่ืองจากมีโรคประจ าตวัอยู่มากและโดยส่วนใหญ่บริษทัประกนัจะไม่รับท าประกนัหาก
ตรวจเจอ หรือรับท าประกนัแต่อาจตอ้งจ่ายค่าเบ้ียประกนัท่ีสูงมากกว่าปรกติ ผูสู้งอายุจึงไม่ไดใ้ห้
ความส าคญักบัการท าประกนัชีวิตเพราะเน่ืองจากการจ่ายค่าเบ้ียประกนัท่ีสูงแลว้ ยงัมีในเร่ืองการ
ไดรั้บสวสัดิการจากหน่วยงานท่ีตนเองเคยท างานอยู่ ผูสู้งอายุบางส่วนใช้สิทธิบตัรทองและบตัร
ผูสู้งอาย ุในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลไดโ้ดยไม่ตอ้งท าประกนัเก่ียวกบัสุขภาพ ผูสู้งอายสุ่วนหน่ึง
ไดแ้สดงความคิดเห็นในการไม่เลือกท าประกนัชีวิตเพราะเน่ืองดว้ยอายุและการใช้ชีวิตท่ีไม่โลดโผน
มากนกั ความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุจึงนอ้ยหรือแทบไม่เกิดข้ึนเลย จึงเลือกท่ีจะไม่ท าประกนัชีวติ 

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ 
  จากการศึกษา พบว่า ผูสู้งอายุเลือกการออมในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ 
สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงงานยาสูบ สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และสหกรณ์ออมทรัพย์ 
การประปาส่วนภูมิภาค เน่ืองจากผูสู้งอายุท  างานในหน่วยงานท่ีมีการจดัตั้งของสหกรณ์ เหตุผล
ท่ีผูสู้งอายุท่ีเกษียณอายุราชการเลือกการออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีตนเองเคยท างานอยู่ 
เน่ืองจากสหกรณ์ออมทรัพย ์ใหผ้ลตอบแทนท่ีสูง ไม่เสียภาษี และมีความเส่ียงนอ้ย 

4. ทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ 
  จากการศึกษา พบวา่ ผูสู้งอายมีุการออมในรูปแบบของการลงทุนท่ีเป็นทรัพยสิ์น คือ 
กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงไม่มากและใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงการฝากเงินกบัธนาคาร การเลือกซ้ือหุน้กู้
ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีคงท่ีและสม ่าเสมอและให้ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การออมในรูปแบบอ่ืน การเลือก
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ซ้ือสลากออมสินท่ีให้ในเร่ืองของผลรางวลัท่ีเม่ือถูกรางวลัได้ในเร่ืองผลตอบแทนท่ีมากตาม
ขอ้ก าหนดของธนาคาร การเลือกซ้ือพนัธบตัรรัฐบาลท่ีในเร่ืองของผลตอบแทนท่ีมัน่คงโดยผูสู้งอายุ
ให้ความเช่ือมัน่ ค  าว่า “รัฐบาล” โดยคิดเห็นว่าหากลงทุนไปไม่ล้มแน่นอนและผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาลให้มากกวา่เงินฝากธนาคารโดยระยะเวลาการซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล คือ 5 – 10 ปี การ
เลือกซ้ือทองค า เหตุเพราะทองค าท่ีมีมูลค่าการข้ึนมากกวา่ลง และยงัสามารถแปรเปล่ียนเป็นเงินสด
ไดส้ะดวกกวา่การฝากเงินในลกัษณะอ่ืน การเลือกซ้ือและสะสมเคร่ืองลายคราม เคร่ืองเบญจรงค ์ท่ี
ให้ทั้งคุณค่าทางดา้นจิตใจท่ีนบัว่าเป็นวตัถุโบราณท่ีมีมีคุณค่าทางดา้นจิตใจ และให้คุณค่าทางดา้น
มูลค่าท่ีทั้งเคร่ืองลายคราม เคร่ืองเบญจรงค ์มกัมีราคาสูงข้ึนตามอายท่ีุมากข้ึนตามดว้ย  
  ผูสู้งอายุยงัมีการออมในรูปแบบการลงทุนอสังหาริมทรัพย ์เช่น ซ้ือคอนโด ทาวน์เฮา้ส์ 
และบา้นเด่ียว โดยมองเห็นว่าเงินมีหน่วยท่ีเล็กลง การเลือกซ้ือ คอนโด ทาวน์เฮา้ส์ และบา้นเด่ียว 
การน าไปปล่อยเช่า และขายต่อ โดยทั้งน้ีท าเลท่ีตั้งท่ีเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย ์เช่น บา้น คอนโด 
ทาวน์เฮ้าส์ มีความส าคัญเช่นกัน กล่าวคือ หากเลือกท าเลได้ดี เช่น ได้ซ้ือคอนโดท่ีอยู่ติดกับ
มหาวิทยาลยั โอกาสท่ีมีผูส้นใจเช่าต่อเน่ืองจึงมีมาก แต่หากเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ี์ท าเลไม่
เหมาะสมกบัการเขา้อยูอ่าศยัหรือท ากิจการ โอกาสสร้างรายไดจ้ากการปล่อยเช่า หรือขายต่ออาจมี
โอกาสนอ้ยและให้ผลก าไรท่ีนอ้ยตามไปดว้ย อย่างไรก็ตามการเลือกซ้ือสังหาริมทรัพยย์งัคงสร้าง
รายไดใ้หก้บัผูสู้งอายไุดอ้ยา่งยาวนานและสม ่าเสมอ และเม่ือน าไปขายต่อมกัจะไดก้ าไรจากการขายดว้ย 
  จากการท่ีผูสู้งอายุไดเ้ลือกลกัษณะการออมเงินในรูปแบบอสังหาริมทรัพย ์ผูสู้งอายุ
เลือกซ้ือคอนโด ทาวน์เฮา้ส์ และบา้นเด่ียว โดยมองเห็นวา่เงินมีหน่วยท่ีเล็กลง การเลือกซ้ือ คอนโด 
ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเด่ียว การน าไปปล่อยเช่า และขายต่อ สร้างรายได้ให้กับผูสู้งอายุได้อย่าง
ยาวนานและสม ่าเสมอ และเม่ือน าไปขายต่อมกัจะไดก้ าไรจากการขายดว้ย 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาเม่ือพิจารณาตามการให้คุณค่าและลกัษณะการออมเงินของผูสู้งอายุ 
ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลการวจิยั ไดด้งัน้ี 
 การให้คุณค่าการออมเงินของผู้สูงอายุ 
 ด้านการสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว ผูสู้งอายุไดเ้ห็นถึงประโยชน์และ
ความส าคญัท่ีไดรั้บจากการออมเงิน เช่น ประโยชน์จากการออมเงินเปรียบเทียบกบัการมีเงินออม
เป็นหลกัประกนัสร้างความมัน่คงใหก้บัทั้งตนเองและครอบครัว เช่น เงินออมท่ีมีอยูน่ ามาใชจ่้ายใน
เร่ืองค่ารักษาพยาบาลของตนเอง หรือ น าเงินออมท่ีมีอยูน่ ามาใชจ่้ายในเร่ืองค่ารักษาพยาบาลให้กบั
คนในครอบครัวหรือน ามาใชจ่้ายในเร่ืองอ่ืนๆท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินในจ านวนมากๆ ประโยชน์
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ของเงินออมที่ได ้มาน ามาใช ้ในเร่ืองดงักล่าวได ้อย ่างปลอดการหยิบยืมจากผูอ่ื้นแต่อย่างใด 
ในทางตรงกนัขา้มเงินท่ีออมมาทั้งหมดไดส้ร้างความภาคภูมิใจให้กบัตนเองท่ีไดช่้วยเหลือตนเอง
และไดช่้วยเหลือครอบครัวให้ไม่พบกบัปัญหาทางการเงินอีกดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจุฬารัตน์ 
อมรสุทธิสัตย ์ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง การให้ความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออมเงินของ
ลูกคา้บวัหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ ผลการศีกษาพบวา่ การใหค้วามหมายของการออม คือ 
การเก็บออมเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัให้กบัตนเองและครอบครัว ส่งผลให้ตนเองและครอบครัวได้
ด าเนินชีวิตอยา่งราบร่ืนและสงบสุขมากยิ่งข้ึนเหตุเพราะมีเงินเพียงพอท่ีจะใชจ่้ายให้กบัตนเองและ
ครอบครัวไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
 ด้านคุณค่าในการสร้างนิสัยการใช้จ่ายอย่างประหยัด ผูสู้งอายุมกัไดรั้บอิทธิพลจากคน
ใกลชิ้ดภายในครอบครัวคือพ่อและแม่ท่ีนอกจากจะมีการอบรมสั่งสอนเร่ืองการประหยดัดว้ยการ
สั่งสอนอยูส่ม ่าเสมอแลว้ พ่อแม่ยงัไดป้ระพฤติปฏิบติัให้เห็นเป็นตวัอยา่งดว้ย และจากการท่ีไดรั้บ
การอบรมสั่งสอนเร่ืองการประหยดั ส่งผลให้ผูสู้งอายุมีพฤติกรรมการประหยดัมาจนถึงปัจจุบนั 
นิสัยการใชจ่้ายอยา่งประหยดัของผูสู้งอายจึุงเป็นไปในลกัษณะท่ีใชส่ิ้งของท่ีซ้ือมาอยา่งคุม้ค่า ไม่ใช้
จ่ายฟุ่มเฟือย ซ้ือของในส่ิงของท่ีจ าเป็นไม่ซ้ือของท่ีใช้ความรู้สึกอยากได ้ไม่ซ้ือของท่ีเห็นแต่ของ
แถมเป็นส าคญั เพราะตระหนกัในเร่ืองคุณค่าของเงินท่ีจะตอ้งเก็บหอมรอมริบเพื่อไวใ้ช้ในยามจ าเป็น 
การสร้างนิสัยประหยดัไดใ้ห้ประโยชน์ในการใชชี้วติประจ าวนัไดอ้ยา่งราบร่ืน มีเงินไวใ้ชใ้นวยัชรา
ไดอ้ย่างไม่ล าบาก ไม่เป็นภาระให้กบัคนในครอบครัว และไม่เป็นภาระให้กบัหน่วยงานราชการ
หรือโครงการของภาครัฐบาลต่างๆได้ หากทุกๆคนมีความตระหนัก และมีพฤติกรรมการใช้จ่าย
อย่างประหยดั สอดคล้องกบัแนวความคิดของ (กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ,2543) ท่ีได้มี
นโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา ๘ คุณธรรมพื้นฐานสถาบนัการศึกษาท่ีควรเร่งรัดน าไปปลูกฝัง
คุณธรรมพฒันา ให้กับเยาวชนของชาติ เพื่อให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ก้าวสู่สังคม
คุณธรรมน าความรู้ โดยขอความร่วมมือจากสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และ
สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆเพื่อใหก้ารด าเนินการประสบความส าเร็จสามารถน าไปสู่การปฏิบติัยทุธศาสตร์ท่ี
ส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จนั้นทุกฝ่ายจะตอ้งมีความตั้งใจ และลงมือปฏิบติัอย่างจริงจงั ผูใ้หญ่
ควรเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่เยาวชน พ่อแม่ตอ้งดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างใกล้ชิด ครูตอ้งมีจิตส านึกและ
วิญญาณของความเป็นครูเพิ่มข้ึน ภาครัฐและเอกชน องค์การศาสนา และส่ือมวลชน ตอ้งต่ืนตวั 
กระตือรือร้น และผนึกก าลงัเพื่อการพฒันาไปสู่ความกา้วหนา้อยา่งมัน่คงอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกคนควร
ท างานให้เต็มก าลงั เต็มความสามารถ และเต็มเวลาด้วย ๘ คุณธรรมพื้นฐานคือ ขยนั ประหยดั 
ซ่ือสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามคัคี และมีน ้ าใจหากเกิดข้ึนกับครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน 
สถาบนั ตลอดจนประเทศใดแล้ว โดยเฉพาะประเทศไทยนั้นก็จะพน้วิกฤติทั้งทางด้านการเมือง 
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เศรษฐกิจ สังคม พฒันาชาติให้มีความเจริญกา้วหนา้ เป็นสังคมคุณธรรมน าความรู้ ชีวิตของคนในชาติ 
คงจะดีกว่าเดิมสังคมไทยจะสงบสุขกวา่น้ี ประเทศไทยก็คงเป็นไทยอยู่ตลอดไป มีการพฒันาอยา่ง
รุดหนา้ไม่ดอ้ยกวา่ประเทศใดในโลกน้ีทั้งในปัจจุบนัและอนาคตอยา่งแน่นอน 
 ด้านคุณค่าในการพึ่งพาตนเองและไม่เป็นภาระกับลูกหลาน ผูสู้งอายุท่ีไดท้  าการศึกษา
เป็นอดีตขา้ราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีสวสัดิการในค่ารักษาพยาบาลเม่ือยามเจ็บป่วย 
นอกจากนั้น ยงัไดรั้บเงินบ าเหน็จ หรือ ไดรั้บเงินบ านาญ จากการท างานท่ีผา่นมา ท าให้ผูสู้งอายุใน
กลุ่มน้ีสามารถใชชี้วิตประจ าวนัหลงัจากเกษียณอายุงานไดอ้ย่างสะดวกสบาย มีลกัษณะความเป็นอยู่
อย่างไม่ล าบาก การเป็นภาระให้กับลูกหลานจีงมกัไม่เกิดข้ึนกับผูสู้งอายุกลุ่มน้ี สอดคล้องกับ
งานวิจยัของรัชนี ฝนทองมงคล ได้ท าการศึกษาเร่ือง การด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุภายหลัง
เกษียณอายุราชการ ศึกษาจาก ข้าราชการบ านาญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่เกษียณอายุราชการเคยได้รับความรู้และมีการเตรียมการด้านรายได้ก่อนการ
เกษียณอายุ สถานภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในระดบัปานกลาง รายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินบ านาญ มี
สัมพนัธภาพในครอบครัวเป็นไปในทางบวก ผูสู้งอายุมีทศันคติต่อชีวิตภายหลงัเกษียณอายุเป็นไป
ในทางบวกซ่ึงส่งผลต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบนัว่าตนเองมีความสุข เช่นเดียวกบัแนวความคิดของ 
(นวพร เรืองสกุล, 2549)ไดแ้สดงทรรศนะเก่ียวกบัการให้คุณค่าของการออม คือ การให้คุณค่าของ
การออมเงินตั้งแต่วยัท างานส่งผลใหมี้การพึ่งตนเอง คือ ไดส้ร้างหลกัประกนัชีวติของตนในระหวา่ง
ท่ียงัท างานอยู ่ไดส้ร้างอนาคตท่ีมัน่คงทางดา้นการเงินใหก้บัครอบครัว ไดมี้เงินใชส้บายๆในวยัชรา 
ไม่เป็นภาระดา้นการเงินต่อลูกหลานและสังคม  
 ด้านคุณค่าในการเป็นมรดกแก่ลูกหลาน ผูสู้งอายุมองวา่การวางแผนมรดกในขณะท่ียงัมี
สุขภาพ หรือมีชีวิตท่ีดีอยู่ ไดมี้ความส าคญัและควรก าหนดให้อยู่ในแผนการเงินอยู่ด้วยนั้น เน่ือง
ด้วยสังคมไทยยงัคงมีล ักษณะของครอบครัวการพึ่ งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั มีความเก้ือกูลและ
เอ้ือเฟ้ือกนัอยูม่าก ผูสู้งอายุท่ีเป็นผูน้ าครอบครัวไดม้องเห็นถึงความส าคญัในความเป็นอยูข่องคนใน
บา้นเป็นส าคญั การที่ผูสู้งอายุได้มีการวางแผนมรดกให้แก่ลูกหลาน เพราะไดม้องเห็นถึงความ
จ าเป็นท่ีคนในบา้นหรือลูกๆหลานจะไดน้ าเงินไปใชป้ระโยชน์ในตอนท่ีผูสู้งอายเุองนั้นไม่มีชีวติอยู่
แลว้ หรือเป็นการวางแผนเตรียมไวใ้หพ้ร้อม จะไดส่้งต่อความมัง่คัง่อยา่งสมบูรณ์แบบให้กบัคนใน
ครอบครัวไดใ้นยามท่ีผูสู้งอายุไม่อยูไ่ดอ้ยา่งอุ่นใจ สอดคลอ้งกบัแนวความคิด (ยุทธศกัด์ิ ทินบาล, 
2548) ที่ได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับการให้คุณค่าออมเงินเพื่อไวเ้ป็นมรดกแก่ลูกหลาน และ
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ (วไิลลกัษณ์ ไทยอุสาห์ และวลยัภรณ์ อตัตะนนัท,์ 2553) ท่ีไดแ้สดง
ทรรศนะเก่ียวกบัการออมเงินโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเก็บไวเ้ป็นมรดกของบุตรหลาน ซ่ึงถือวา่เป็น
ค่านิยมของสังคมไทยที่บิดามารดาและปู่ย่าตายายมกัจะมีมรดกไวใ้ห้ลูกหลานในอนาคต เพราะ
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ค่านิยมดงักล่าวน้ี จึงเป็นเหตุท่ีท าให้ผูท่ี้มีความสามารถจะออมได ้ท าการเก็บออมไวเ้ป็นมรดกของ
ลูกหลาน 
 ด้านคุณค่าในการเป็นเงินส ารองจากความไม่แน่นอนในชีวิต ประโยคคุน้หูท่ีวา่ “ความ
แน่นอน คือ ความไม่แน่นอน” ประโยคค าพูดดงักล่าวถูกน ามาใชอ้ยูบ่่อยคร้ัง หากเกิดเหตุการณ์ท่ี
ไม่คาดคิดไวล่้วงหน้า ผูสู้งอายุท่ีมีประสบการณ์การใชชี้วิตมามากกว่าคนในรุ่นอ่ืนๆ ตามส านวน
สุภาษิตไทยทีวา่ “อาบน ้ าร้อนมาก่อน” จึงมองเห็นคุณค่าของการมีเงินส ารองเพื่อป้องกนัเหตุร้ายท่ี
เกิดข้ึนในอนาคต ทั้งในเร่ืองของการเจ็บไขไ้ดป่้วยของตวัผูสู้งอายุและคนรอบขา้ง หรือการน าเงิน
ส ารองนั้นไปใช้จ่ายในกรณีนอกเหนือจากการรักษาพยาบาล เช่น ซ่อมแซมบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยัท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ การมีเงินส ารองไวท้  าใน
เร่ืองดงักล่าว นับไดว้่าเป็นเร่ืองที่ส าคญัในการด ารงชีวิตได้อย่างสงบสุขต่อไปสอดคล้องกบั
แนวความคิดของ (โสภณ ด่านศิริกุล, 2546) ท่ีไดแ้สดงทรรศนะเก่ียวกบัการให้คุณค่าของการออม 
คือ ความไม่แน่นอนของอนาคตที่เกิดจากตวัแปรต่างๆ ท าให้เราจ าเป็นตอ้งมีเงินออมมากข้ึน
กว่าเดิม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (อุสาห์ แช่มสุวรรณ, 2544) ท่ีไดแ้สดงทรรศนะเก่ียวกบัการให้
คุณค่าของการออม เพื่อไวใ้ชจ่้ายในยามฉุกเฉิน ยามฉุกเฉินคือยามท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมาก่อน 
ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งใช้จ่ายอย่างกะทนัหัน เช่น การประสบอุบติัเหตุ การเจ็บไขไ้ด้ป่วย ซ่ึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีเงินออมไวเ้ช่นกนั 
 ลกัษณะการออมเงินของผุ้สูงอายุ 

1. เงินฝากธนาคาร ผูสู้งอายท่ีุไดท้  าการศึกษาเลือกรูปแบบเงินฝากประจ าไวก้บัธนาคาร 
โดยช่วงระยะเวลาในการฝากจะถูกเลือกในระยะเวลาสั้นโดยเร่ิมตน้ตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 
และ 24 เดือน เน่ืองดว้ยเงินฝากในรูปแบบฝากประจ าไม่มีความยุง่ยากซบัซ้อน เง่ือนไขขอ้ก าหนดท่ี
ไม่ผูกมดั ให้สภาพคล่องในการใชจ่้ายเงิน กล่าวคือผูสู้งอายุมีความจ าเป็นในการใชเ้งินตอนไหนก็
สามารถถอนไดท้นัที มีความปลอดภยัเพราะเน่ืองจากฝากเงินไวก้บัธนาคารไม่ไดเ้ก็บไวเ้องท่ีบา้น 
และใหผ้ลตอบแทนและหรือดอกเบ้ียท่ีมากกว่าการฝากรูปแบบออมทรัพย ์สอดคล้องกบั (ดารณี 
วิทยาศยั, 2545) ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ีย (Interest Theory) พบวา่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (ผลตอบแทน
ของเงินออม) มีบทบาทส าคญัในการก าหนดการออมเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากนั้นถูกใชเ้ป็นส่ิงจูงใจ เพื่อก่อให้เกิดการขยายตวัของการออมนัน่เอง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
สนธยา นริสศิริกุล ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์การออมภาคครัวเรือนไทย โดยผลการศึกษา
พบว่า ในการออมทรัพยใ์นรูปเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน เรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ พอใจใน
บริการ ไม่มีความเส่ียง และไดรั้บผลตอแทนท่ีน่าพอใจ 
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2. ประกันชีวิต ในปัจจุบนัประเทศไทยมีสวสัดิการส าหรับผูสู้งอายุเก่ียวกบัการเขา้
รับการรักษาพยาบาลโดยผูสู้งอายุทัว่ๆไปจะไดรั้บสิทธิ เช่น สวสัดิการบตัรทอง 30 บาท รักษาทุกโรค 
และในกรณีท่ีผูสู้งอายุท่ีเกษียณอายุราชการกลุ่มผูสู้งอายุกลุ่มน้ีได้รับสวสัดิการของขา้ราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ การท าประกนัชีวิตส าหรับผูสู้งอายุท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพจึงไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั เพราะเน่ืองจากผูสู้งอายุไดรั้บสวสัดิการจากเขา้รับการรักษาพยาบาล
แลว้ และการท าประกนัชีวิตส าหรับผูสู้งอายุท่ีโดยส่วนใหญ่ท่ีมีการเก็บค่าเบ้ียประกนัท่ีสูงและใช้
ระยะเวลาการจ่ายเบ้ียประกนัท่ียาวนานเกินไป การเบิกจ่ายเงินประกนัท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้นท าให้
ผูสู้งอายไุม่ไดรั้บความสะดวก นอกจากนั้นผูสู้งอายุไดใ้หแ้นวคิดเร่ืองพื้นฐานของชีวิต คือการดูแล
สุขภาพร่างกายให้แขง็แรง ทั้งการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ การเลือกรับประทานให้ครบ 5 หมู่ 
การดูแลสุขภาพจิตใจก็เช่นกนั ไม่ควรมีความเครียดสะสม การมีพฤติกรรมเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ
ท่ีดีดงักล่าวเป็นส่ิงส าคญัท าใหไ้ม่ตอ้งเสียเงินและเวลาในการดูแลรักษาพยาบาลตนเอง และท่ีส าคญั
ไม่ตอ้งท าประก ันชีวิตอีกด้วย สอดคล้องก ับงานวิจยัของเยาวรัชน์ฐา รัตนปัญญากุล ที่ได้
ท  าการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใชบ้ตัรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค ผลการศึกษา
พบว่า มีความพึงพอใจมากในการบริการโครงการบตัรทอง 30 บาท คือ การให้บริการเป็นไป
ตามล าดบัโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคช่วยลดค่าใช้จ่าย พอใจในการบริการบตัรทอง 30 บาท
รักษาทุกโรคในภาพรวม เช่น การใช้บริการแบบผิดขั้นตอนแลว้ไดรั้บการแก้ไข การไดรั้บความ
รวดเร็วในการเขา้รับบริการ การบริการด้านการจ่ายยา การบริการของห้องบตัร และการรอพบ
แพทยก่์อนเขา้รับการตรวจ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรนภา เพ่งพิศ  ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในรูปแบบของการประกนัชีวิตของครัวเรือนในประเทศไทย 
ผลการศึกษาพบวา่ การออมในรูปแบบของการประกนัชีวิตผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกรูปแบบกรมธรรม ์
แบบสะสมทรัพย ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท าประกนัชีวิตและการออมในรูปแบบประกนัชีวิต ไดแ้ก่ 
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เช่น รายได ้อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก อตัราเงินเฟ้อ ปัจจยัทางสังคม เช่น อายุ ระดบั
การศึกษา อตัราการเป็นภาระของเด็กและผูใ้หญ่  

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ ผูสู้งอายุท่ีเป็นขา้ราชการบ านาญ โดยไดรั้บสิทธิพิเศษจากการ
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ในหน่วยงานท่ีเคยท างานอยู่ ผูสู้งอายุท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์จึงเลือก
รูปแบบและลกัษณะการออมเงินกบัสหกรณ์ออมทรัพยใ์นหน่วยงานของตนเองมากกวา่การฝากเงิน
ในรูปแบบอ่ืนๆโดยในปัจจุบนัสหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นสถาบนัการเงินประเภทหน่ึงท่ี มีบทบาท
ส าคญัมากในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ดว้ยการส่งเสริมการออมของสมาชิกทั้งรูปของการถือ
หุน้รายเดือน และการฝากเงินประจ าและออมทรัพย ์สหกรณ์ออมทรัพยมี์การส่งเสริมการช่วยเหลือ
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ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งสมาชิกในดา้นการออมและการกูย้มื โดยท่ีสมาชิกจะไดรั้บความเป็นธรรมใน
ดา้นอตัราดอกเบ้ียเงิรฝาก อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และอตัราเงินปันผลตามหุ้น มีการช่วยเหลือสมาชิกผู ้
มีรายไดน้้อย หรือเม่ือเกิดความเดือดร้อน เช่นจดัให้ทุนการศึกษาเล่าเรียนส าหรับบุตรของสมาชิก 
การให้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นสถาบนัการเงินแบบหน่ึงที่สมาชิกมีฐานะ
เป็นทั้งเจา้ของและลูกคา้ของสหกรณ์ ยดึหลกัช่วยตนเองดว้ยการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ใหเ้สรีภาพ
ในการเขา้ออเป็นสมาชิก และเน่ืองจากสมาชิกยอ่มเกิดความจ าเป็นในการใชจ่้ายทุกเม่ือทั้งท่ีทราบ
ล่วงหน้า และไม่ทราบล่วงหน้า ดงันั้น สหกรณ์ออมทรัพยจึ์งนิยมตั้งในหมู่ของผูมี้รายไดป้ระจ า 
ไดแ้ก่ ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธงชยั ศีตะปันย ์ ไดท้  าการศึกษา
เร่ืองสถานการณ์ดา้นบริการเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
จากการศึกษาพบว่า สมาชิกที่ใช้บริการฝากเงินกบัสหกรณ์ส่วนใหญ่ใชบ้ริการเงินฝากประเภท         
ออมทรัพย ์สมาชิกส่วนใหญ่มีปริมาณเงินฝากกบัสหกรณ์มากกวา่เงินฝากกบัธนาคาร สมาชิกส่วนใหญ่
มีวตัถุประสงคใ์นการฝากเงิน เพื่อเก็บไวใ้ชใ้นเวลาเจบ็ป่วยหรือชรา 

4. ทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ ผูสู้งอายุมกันิยมจาก ทองค า นอกจากจะเป็น
เคร่ืองประดบัท่ีสวยงามแลว้ ทองค าเปรียบเสมือนเงินสดเคล่ือนท่ีโดยใหค้วามสะดวกในการเปล่ียน
รูปจากทองค าเป็นเงินสดได้อย่างง่ายดาย และเป็นท่ีทราบกนัดีในเร่ืองของการเพิ่มข้ึนของมูลค่า
ทองค าท่ีเพิ่มข้ึนในทุกยุคทุกสมยั กล่าวคือ ในอดีตราคาทองค าอาจมีมูลค่าท่ีไม่สูงเท่ากบัราคาทองค า
ในปัจจุบนัและดูเหมือนว่าแนวโน้มราคาของทองค าจะเป็นอยูอ่ยา่งน้ีตลอด ผูสู้งอายุจึงมกันิยม
สะสมและซ้ือทองค ามาเก็บไว ้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ (สมลกัษณ์ ส่งสัมพนัธ์, 2556) ท่ีได้
ให้ขอ้คิดเก่ียวกบัการออมเงินในรูปแบบทองค า ดงัน้ี “การสะสมทองนั้นเป็นการกระจายการลงทุน
เพื่อลดความเส่ียง เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในทองค ามกัจะไม่เคล่ือนไหวไปในทิศทาง
เดียวกนักบัการลงทุนในหุน้ ตราสารหน้ี หรือสินทรัพยเ์พื่อการลงทุนอ่ืนๆ 

 ผูสู้งอายุท่ีมีมุมมองในเร่ืองการออมเงินและการลงทุนในมุมกวา้งมกัมองรูปแบบการ
ออมเงินท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการออมเงินในรูปแบบของการซ้ืออสังหาริมทรัพย ์การซ้ือ บา้น 
คอนโด หรือทาวน์เฮา้ส์ คือการสร้างนิสัยในการออมเงินเพราะการผ่อนบา้นจะสร้างวินยั ท าให้มี
หนา้ท่ี และสร้างความภาคภูมิใจ และเม่ือส่งบา้นหมด บา้นมีมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึน และนั้นคือการออมเงิน
อยา่งหน่ึง นอกจากนั้นแลว้การซ้ือ บา้น คอนโด หรือทาวน์เฮา้ส์ เป็นการออมเงินในระยะยาวท่ีเห็น
ผลในระยะยาวและต่อเน่ือง เช่น การมีรายไดจ้ากการเก็บค่าเช่า และการมีรายไดจ้ากการขายต่อบา้น
ท่ีมีมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ (เพชรี ขมุทรัพย ์,2543) ท่ีกล่าวถึงการออมเงินใน
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รูปแบบอสังหาริมทรัพย ์กล่าวคือเป็นการลงทุนในท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จะเป็นการซ้ือขาดหรือ
สิทธิการเช่าก็ได้เหมือนกัน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่ของใหม่มีมานานแล้วมีมาแต่
โบราณ ก่อนที่จะมีการลงทุนในตราสารทางการเงินเสียอีก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนของ
เศรษฐีหรือเจา้ขุนมูลนาย โดยเป็นเจา้ของท่ีดินแลว้ให้ชาวบา้นเช่าท ากินเก็บเป็นค่าเช่า ในสมยัก่อน
ส่วนมากที่ดินจะถูกใช้ท าการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบนัมีการที่ดินหลายรูปแบบมาก
ข้ึนแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.ท่ีอยู่อาศัย 2.อาคารส านักงาน  3. พื้นท่ีการพาณิชย์ 4.โรงงาน
อุตสาหกรรม การลงทุนในอสังหาริมทรัพยผ์ูล้งทุนจะไดผ้ลตอบแทนจากค่าเช่าและก าไรจากราคา
ท่ีสูงข้ึนของอสังหาริมทรัพย ์ 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี้ 

1. การปลูกฝังความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดการออมอยา่งถูกวธีิ สร้างลกัษณะนิสัย
และพฤติกรรมท่ีดี โดยน าเขา้สู่ระบการศึกษา เพื่อให้นกัเรียนท่ีเป็นเยาวชนไดเ้ห็นถึงความส าคญั
ของการออมและมีลกัษณะนิสัยพฤติกรรมท่ีในการออมเงินอยา่งถูกวธีิดว้ย 

2. ผูสู้งอายุมีความเช่ือมัน่กบัการฝากเงินกบัธนาคารมากท่ีสุด ดงันั้น สถาบนัการเงินท่ี
เห็นถึงความส าคญัในการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุท่ีก าลงัเกิดข้ึนนั้นควรมีการปรับรูปแบบเงินฝากกบั
ธนาคารโดยมีระยะเวลาในการฝากท่ีสั้ นลง การให้ผลตอบแทนหรือดอกเบ้ียท่ีมากข้ึน การปรับเปล่ียน
รูปแบบเงินฝากกบัธนาคารส่งผลให้ผูสู้งอายุเลือกรูปแบบการฝากเงินกบัธนาคารอยู่ก่อนแลว้ให้
ไดรั้บความนิยมและเพิ่มการฝากเงินกบัธนาคารมากข้ึน 

3. ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการออมในลักษณะประกันชีวิตของผูสู้งอายุ คือ 
ผูสู้งอายุมีทศันคติในดา้นลบอยูม่ากในการออมเงินลกัษณะประกนัชีวิต ดงันั้น บริษทัประกนัชีวิต 
ควรมีการปรับโครงสร้างองค์กร ในเร่ืองของบุคลากร คือ เจา้หน้าท่ีบริษทัประกนัชีวิต ควรแจง้
ขอ้มูลรายละเอียดการประกนัใหถู้กตอ้งครบถว้น ให้กบัลูกคา้ท่ีสนใจท าประกนั ในส่วนของค่าเบ้ีย
ประกนัท่ีมีค่าเบ้ียที่สูงตามอายุ อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบประกนัให้มีความเหมาะสมมาก
ข้ึน เช่น ค่าเบ้ียประกนัควรถูกลงตามระยะเวลาการคุม้ครอง หรือระยะเวลาการจ่ายเบ้ียประกนัท่ีอยู่
ในระยะเวลาสั้นลง เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผูสู้งอายุเลือกการออมเงินในลกัษณะประกนัชีวิต
ไดม้ากข้ึน 
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4. ผูสู้งอายุท่ีได้ท  าการศึกษามีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงเพียงพอต่อการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวนั นอกจากนั้นยงัมีเพียงพอท่ีจะน าเงินไปลงทุนออมเงินโดยการซ้ืออสังหาริมทรัพย์
เพิ่มเติมดว้ย สถาบนัการเงินอย่างธนาคารท่ีมีการให้บริการในดา้นสินเช่ือท่ีโดยส่วนใหญ่แลว้จะ
ระบุให้ผูกู้สิ้นเช่ือมีอายุไม่เกิน 60 ปี เท่านั้นท่ีสามารถกูสิ้นเช่ือได ้แต่หากธนาคารในดา้นสินเช่ือมี
การปรับเปล่ียนนโยบายคุณสมบติัของผูกู้ ้กล่าวคือ สามารถขยายเวลาของผูกู้สิ้นเช่ือไดม้ากกวา่อายุ 
60 ปี ท าให้ธนาคารไดข้ยายฐานลูกคา้ใหม่ ท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ผูสู้งอายุท่ีปัจจุบนัมีผูสู้งอายุเป็นจ านวน
มาก ท าให้ธนาคารมีลูกคา้ดา้นสินเช่ือจากกลุ่มลูกคา้ผูสู้งอายุตาม ส่งผลดีต่อไปยงัผลประกอบการ
และผลก าไรของธนาคารท่ีมีมากข้ึนจากการขยายฐานกลุ่มลูกคา้ผูสู้งอาย ุ
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี จะมุ่งเนน้ในเร่ืองการใหคุ้ณค่าและลกัษณะการออมเงินของผูสู้งอายุ
ท่ีมาใชบ้ริการท่ี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคารซิลลิคเฮา้ส์ เท่านั้น ผูว้ิจยัเห็นวา่ใน
การศึกษาคร้ังต่อควรศึกษากลุ่มผูสู้งอายุในสาขาอ่ืนๆ ยอ่มท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจาก
ผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งทางในสังคม เศรษฐกิจ และบริบท 
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แบบสัมภาษณ์ทีใ่ช้ในการศึกษา 
แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลกึ ( In-depth Interview) 

เร่ือง การใหคุ้ณค่า และลกัษณะการออมเงินของผูสู้งอายุท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาอาคารซิลลิคเฮา้ส์ 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 1. ช่ือ – นามสกุล 
 2. อาย ุ
 3 ระดบัการศึกษา 
 4 สถานภาพการสมรส 
 5 อาชีพ 
 6 รายได ้
ส่วนที ่2 เร่ือง แนวความคิดการให้คุณค่าของการออมเงิน 
 1 ใหคุ้ณค่าของการออมเงินอยา่งไร 
 2 ท่านคิดวา่การออมเงินมีความส าคญั หรือไม่ อยา่งไร 
 3 ท่านคิดวา่การออมเงินมีประโยชน์ อยา่งไร 
 4 ส่ิงท่ีไดรั้บจากการออม คืออะไร 
 5 .ใครท่ีท่านคิดวา่เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการออมของท่าน 
 6 อยากใหส้ถานะทางการเงินของตนเองเป็นอยา่งไร เพราะอะไร 
ส่วนที ่3 เร่ือง ลกัษณะการออมเงิน  
 1. เร่ิมตน้ออมคร้ังแรกเม่ือไหร่ และเร่ิมออมแบบไหน? 
 2. ลกัษณะการออมของท่านเป็นอยา่งไร มีอยา่งไรบา้ง 
 3. ลกัษณะการออมแบบใดท่ีท่านมีความสนใจเป็นพิเศษ 
 4. ปัจจยัหรือเหตุผลในการเลือกลกัษณะการออมของท่านคืออะไร 
 5. ปัญหาอุปสรรคในการออมของท่าน คืออะไร 
 6. ท่านมีวธีิแกปั้ญหาอยา่งไร 
 7. แหล่งท่ีมาของเงินออม 
 8. คิดวา่ดว้ยประสบการณ์การท างานการใชชี้วิตท่ีมากเท่าน้ียงัคงตอ้งออมอีกหรือไม่
เพราะอะไร 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ – สกุล   
ท่ีอยู ่
ท่ีท างาน  
ประวติัการศึกษา 
     พ.ศ. 2549 
 
     พ.ศ. 2553                        
 
 
    พ.ศ.2559 
 
 
ประวติัการท างาน 
     พ.ศ. 2553 - 2555 
     พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั 
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ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาการจดัการชุมชน คณะวทิยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 
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