การคิดเชิงบัญชีเพื่อการจัดการการเงินสวนบุคคลของนิสิตปริญญาโท
สาขาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานวิจัย 2
ของ
ปยดา สมบัติวัฒนา

เสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เนนวิจัย)
เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สอบวันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2554

การคิดเชิงบัญชีเพือ่ การจัดการการเงินสวนบุคคลของนิสิตปริญญาโท
สาขาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดยอ
ของ
ปยดา สมบัติวัฒนา

เสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เนนวิจยั )
เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มกราคม 2554

ปยดา สมบัติวัฒนา. (2554). การคิดเชิงบัญชีเพื่อการจัดการการเงินสวนบุคคลของนิสิตปริญญาโท
สาขาสั ง คมศาสตร แ ละพฤติ ก รรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ. กรุ ง เทพฯ:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม: รองศาสตราจารย ดร. ดุษฎี โยเหลา,
รองศาสตราจารย ดร. ธํารงค อุดมไพจิตรกุล, อาจารย ดร. สธญ ภูคง.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจการคิดเชิงบัญชีที่ผูรวมวิจัยนํามาใชในการจัดการ
รายไดและจัดการคาใชจาย จนกระทั่งมีเงินเก็บออมของตนเองมากเพียงพอที่จะเปนแหลงเงินทุนหลัก
ในการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทได ผู ร ว มวิ จั ย เป น นิ สิ ต ปริ ญ ญาโท ภาคนอกเวลาราชการของคณะ
สังคมศาสตรและสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผูที่เปนผูรวมวิจัย
ตองเปนผูที่ใชเงินจากการเก็บออมเงินรายไดของตนเองมาเปนคาเลาเรียนระดับปริญญาโท ซึ่งผูรวม
วิจัยในครั้งนี้มีจํานวน 6 ราย การเก็บรวบรวมขอมูลทําโดยการสัมภาษณเชิงลึกถึงประสบการณการ
สะสมเงิน วิธีการวิเคราะหขอมูลใชแนวทางการวิเคราะหโดยการเทียบเคียงรูปแบบการกระทําของผู
รวมวิจัยกับแนวคิดการคิดเชิงบัญชี
ผลการวิจัยพบวา ผูรว มวิจัยสวนใหญมีรูปแบบการกระทําของการจัดการการเงิ นสวนบุคคล
เพื่อใหมีเงินออมสอดคลองกับแนวคิดการคิดเชิงบัญชี ไดแก การจัดสรรรายไดออกเปนหลายบัญชีคิด
ในใจ และการจัด สรรวงเงิ นสํ า หรั บ ค า ใช จา ยในการบริ โภคแต ล ะประเภท แต มีรูป แบบการกระทํ า
เกี่ยวกับการบันทึกรับรูการใชจายผานบัตรเครดิต ที่แตกตางไปจากแนวคิดการคิดเชิงบัญชี
นอกจากการคิดตามแนวคิดการคิดเชิงบัญชีแลว ผูใหขอมูลยังใชการคิดเชิงจิตวิทยาลักษณะอื่น
มากํากับการกระทําเพื่อใหบรรลุเปาหมายการออมเงิน ประกอบดวย การคิดตามแนวทางจิตวิทยาการรู
คิด ไดแก การใชความทรงจําจากประสบการณตรงของตนเอง และการคิดตามแนวทางจิตวิทยาสังคม
ไดแก ความตั้งใจที่จะออม การไดเห็นแบบอยางจากผูอื่นและไดนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับตนเอง
การกํากับตนเอง ความรูสึกรับผิดชอบตอครอบครัว ความภาคภูมิใจในตนเองหากบรรลุเปาหมาย และ
การใหอภัยตนเองหากทําไมไดตามที่ตั้งใจไวพรอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อใหตนเองบรรลุเปาหมาย

Mental Accounting in Personal Finance of Social Sciences and Behavioral Science
Graduate Students, Srinakharinwirot University

AN ABSTRACT
BY
PIYADA SOMBATWATTANA

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Applied Behavioral Science Research
at Srinakharinwirot University
January 2011

Piyada Sombatwattana. (2011). Mental Accounting in Personal Finance of Social Sciences
and Behavioral Science Graduate Students, Srinakharinwirot University. Bangkok:
Srinakharinwirot University. Advisor committee: Assoc. Prof. Dr. Dusadee Yoelao,
Assoc. Prof. Dr. Thumrong Udompijitkul, Dr. Sadhon Bhookong
The objective of this research was to understand mental accounting in the process of
revenue and expenditure handling into savings for graduate tuition fee. Six graduate students
of Faculty of Social Sciences and Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot
University joined this research as the participants. In-depth interview about their saving
experiences was the method of collecting data. Pattern matching was employed for analyzing
data. This research emphasized to enclose the propositions of mental accounting.
The results showed that most of participants’ patterns of behaviors were come up with
the proposition of mental accounting: mental wealth account and consumption categorization.
But the recognition of credit card spending did not get along with the proposition of payment
decoupling in mental accounting matter.
Not only mental accounting element, but cognitive psychology and social psychology
also were revealed in their saving behavior. The memory about vicarious experience, intention,
self-regulation, responsibility to family, self-esteem and self-forgiveness were that kind of
psychology which savings-targeted participants presented for continuing their saving behavior.
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บทที่ 1
บทนํา
1. ที่มาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
สังคมไทยในปจจุบันสะทอนภาพสังคมผูบริโภคอยางเต็มตัว กลาวคือ ผูคนในสังคมมีการ
ดําเนินชีวิต ในลักษณะมุงตอบสนองความตองการของตนเองดวยการซื้อสินคามาตอบสนองความ
ตองการตั้งแตความตองการขั้นพื้นฐาน คือ ซื้อสินคามาเพื่อการยังชีพ ไปจนถึง การซื้อสินคาเพื่อให
สิ่งของเหลานั้นเปนเครื่องแสดงสถานภาพทางสังคม (Watson. 2003: 724; citing Fugua. 1990.
Classical Psychoanalytic Views of Money.) สภาพความเปนสังคมแหงการบริโภคของไทย
สะทอนไดจากขอมูลเศรษฐกิจที่แสดงถึงระดับรายได คาใชจาย และการเปนหนี้ของครัวเรือนไทย
ในชวง 10 ปที่ผานมา พบวา ครัวเรือนไทยมีอัตราสวนคาใชจายตอรายไดเฉลีย่ รอยละ 76.63 –
83.15 โดยมีระดับหนี้สินตอรายไดเฉลีย่ อยูระหวาง 5.60 – 6.99 เทา และมีแนวโนมเพิ่มขึน้ โดย
ตลอด (สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2551: online) จากตัวเลขดังกลาวชี้ใหเห็นวา ครัวเรือนไทยมีระดับ
คาใชจายที่สูงและระดับหนีส้ ินที่สูงกวาระดับรายไดเฉลีย่ อยูหลายเทา
เมื่อนํามาประมวลรวมกับ
สภาพการณทางสังคมที่ปรากฏเปนที่ประจักษกันโดยทั่วไปก็พบวา คนไทยมีแนวโนมที่จะใชจาย
สูงขึ้น กอหนี้เพื่อการบริโภคมากขึ้น ในที่สุดแลวก็จะสงผลใหมีเงินออมลดนอยลง ผลกระทบจาก
การที่มีเงินออมไมเพียงพอนั้น
ไมเพียงแตจะสงผลตอสภาวะเศรษฐกิจระดับบุคคลยังสงผลตอ
สภาวะเศรษฐกิจระดับประเทศดวย จึงทําใหในปจจุบนั การศึกษาวิจัยเพื่อสงเสริมการออมเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญและไดรับความสนใจเปนอยางมาก
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประหยัดและการออมในประเทศไทยนั้นมีอยูอยางแพรหลายตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งในงานวิจัยของสถานศึกษาและงานวิจัยของสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ โดย
ที่งานวิจัยเหลานั้นมุงศึกษาถึงลักษณะและรูปแบบการออมของคนไทย ปจจัยที่สงผลกระทบตอการ
ออมในลักษณะตาง ๆ ทั้งปจจัยระดับมหภาค เชน อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ และปจจัยระดับ
จุลภาค เชน รายได ลักษณะครอบครัว ทัศนคติ ความรูเกี่ยวกับลักษณะการลงทุนเพื่อการออม หรือ
ระดับความรูข องบุคคล แตอยางไรก็ดี การศึกษาวิจัยเพื่อทําความเขาใจถึงกระบวนการภายในจิตใจ
ของบุคคลเพือ่ กํากับตนเองในการใชจายเพื่อการบริโภคที่เหมาะสมซึ่งอาจสงผลใหเกิดเงินออมนั้นมี
จํานวนไมมากนัก (ผจงจิต อินทสุวรรณ; และคณะ. 2547; สุขมุ าล เกษมสุข. 2549; วัลนิกา
ฉลากบาง. 2548; อัจฉรา ผองอุดม. 2546; ปยดา สมบัติวัฒนา. 2550)
ปจจุบันการศึกษาวิจัยถึงกระบวนการทางจิตที่เกี่ยวของกับการบริโภคและการออมนี้กําลัง
ไดรับความสนใจในตางประเทศเปนอยางมาก แมแตในประเทศที่เปนผูนําดานสังคมบริโภคนิยม
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อยางเชนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปหลายประเทศก็มีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาว
เชนเดียวกัน (Wells. 2000: 1) เนื่องจากปจจุบันประเทศตาง ๆ เหลานั้นตระหนักเปนอยางดีวา
กําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งกอใหเกิดความวิตกกังวลตอความเพียงพอของเงินออมที่มีอยูทั้งใน
รูปของเงินออมภาคบังคับ และ เงินออมโดยสมัครใจ ที่ผูสูงอายุจะมีไวใชในการเลี้ยงชีพหลังจากที่
ไมมีรายไดจากการประกอบอาชีพแลว (Deaton. 2005: 3)
ในอดีตที่ผานมา เมื่อมีการศึกษาเกี่ยวกับการออม ก็มักจะเปนการศึกษาโดยใชพื้นฐาน
ความรูและแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร เนื่องจากพฤติกรรมการออม เปนพฤติกรรมที่สืบเนือ่ ง
มาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจคือพฤติกรรมการทํางาน ทําใหมีรายได และนํารายไดนั้นไปจับจายใช
สอยเพื่อซื้อสินคาและบริการมาตอบสนองความตองการของตนเอง เงินรายไดที่เหลือจากการใชจาย
ดังกลาวจึงจะเปนเงินเก็บออม รวมถึง การที่ปริมาณเงินออมโดยรวมของประเทศมีผลตอระบบ
เศรษฐกิจของทั้งประเทศแหงนั้นดวย
จึงทําใหการใชแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรมาศึกษา
พฤติกรรมตาง ๆ เหลานั้นจึงเปนสิ่งที่ไดรับการยอมรับวามีความเหมาะสมมาเปนเวลานาน
แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่มักนํามาใชในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการ
ออม ก็คือ ทฤษฎีวัฏจักรชีวิตของการบริโภคและการออม (The life-cycle model of consumption
and saving) ของฟรังโก โมดิกลีอานี (Franco Modigliani) และริชารด บรูมเบิรก (Richard
Brumberg) และ ทฤษฎีรายไดถาวรของการบริโภค (The permanent-income theory of
consumption) ของมิลตัน ฟริดแมน (Milton Friedman) (Sachs; & Larrain. 1993: 90-103) แต
อยางไรก็ตาม ทฤษฎีดังกลาวถูกนําเสนอโดยมุงเนนที่จะอธิบายการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน
ออมระดับมหภาค เมื่อนักวิจัยไดนําปจจัยตาง ๆ ทีก่ ลาวมาแลวมาศึกษาถึงผลกระทบตอการออม
โดยใชขอมูลรายบุคคลหรือระดับจุลภาคแลวก็พบวา ปจจัยตาง ๆ ที่ไดระบุไวนั้น ยังไมเพียงพอ
สําหรับการอธิบายพฤติกรรมการออมและการบริโภคที่เกิดขึ้น (Green. 1981; Deaton. 2005)
เพราะผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการบริโภคและการออมของบุคคลไมเปนไปตาม
การคาดการณของทฤษฎี นอกจากความไมแมนยําของการคาดการณตามทฤษฎีแลว ยังมีผูตั้ง
ขอสังเกตถึงขอสมมติฐานทีส่ ําคัญบางประการของทฤษฎีที่มีความเปนไปไดสูงวา ในทางปฏิบตั ิแลว
ครัวเรือนมิไดกระทํากิจกรรมตามขอสมมติฐานของทฤษฎี เชน สมมติฐานเกี่ยวกับความไมแตกตาง
กันของเงิน (fungibility) ทําใหมีผลกระทบตอความแมนยําของการทํานายพฤติกรรมดวยทฤษฎี
ดังกลาว กอใหเกิดขอกังขาในการนําทฤษฎีไปใช
จากผลของความไมแมนยําของการคาดการณ กอปรกับ ขอจํากัดในการนําทฤษฎีมาอธิบาย
พฤติกรรมได โดยมีสมมติฐานที่ขัดแยงกับสภาพการณที่เกิดขึ้นจริงของมนุษยดังกลาว จึงกอใหเกิด
การศึกษาคนควาเพิ่มเติม โดยนําความรูเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตของนักจิตวิทยาการรูคิดมาใช
เพื่อพัฒนาทฤษฎีใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ในที่สุดก็ไดมีการนําเสนอเปน แนวคิดเชิงทฤษฎีที่
เรียกวา สมมติฐานวัฏจักรชีวติ เชิงพฤติกรรม (Behavioral Life-cycle Hypothesis) โดยเชฟรินและ
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ทาเลอร (Shefrin; & Thaler, 1988) ที่กลาววา บุคคลใชจิตวิทยาการคิดเชิงบัญชี (mental
accounting psychology) รวมกับการสรางขอจํากัดในการนําเงินจากแหลงตางๆ ไปใชขึ้นภายใน
จิตใจของตน (psychological rules) ทําใหมีการนําเงินจากแหลงตาง ๆ เหลานั้นไปใชเพื่อการ
บริโภคอยางแตกตางกัน สิ่งที่บุคคลสรางขึ้นเพื่อควบคุมการใชจายของตนเองนี้จัดไดวาเปนตนทุน
ทางจิต (psychic cost) ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากตนทุนทางเศรษฐกิจ (economic cost) ที่มีการกลาว
ไวในทฤษฎีวฏั จักรชีวติ ของการบริโภคและการออม
แนวคิดดังกลาวสงผลกระทบถึงการวิเคราะหและอธิบายพฤติกรรมการบริโภคและการออม
ของบุคคลอยางกวางขวาง งานวิจัยที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและขอเสนอของทาเลอรในชวง
20 ป โดยใชขอมูลของหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด เบลารุส ญี่ปุน อิตาลี
สหราชอาณาจักร (Graham; & Isaac. 2002; Levin. 1998; Wells. 2000; Hirst; et al. 1994;
Heath. 1995; Shefrin; & Thaler. 1988: 634; cit ing Ishikawa; & Ueda. 1984. The bonus
payment system and Japanese personal savings; Bonini; & Rumiati, 1996; Ranyard; et al.
2006) พบวา ครัวเรือนมีวธิ กี ารตัดสินใจเกี่ยวกับรายได คาใชจายและการออมโดยมีการคิดเชิงบัญชี
ประกอบดวย
ผูวิจัยเห็นวา การทําความเขาใจตอระบบการคิดเกีย่ วกับการตัดสินใจทางการเงินเพื่อการ
จัดการการเงินสวนบุคคลของคนไทยทั้งดานการจัดการรายไดและคาใชจาย ซึ่งในที่สุดจะสงผลถึง
การมีเงินออมนี้เปนสิ่งสําคัญ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะรวบรวมขอมูลการคิดรายบุคคลเพื่อนํามาสังเคราะห
และ สะทอนถึงภาพรวมของการคิดเกี่ยวกับการจัดการการเงินสวนบุคคลของผูมีเงินออมที่เปนคน
ไทย รวมถึงการแสดงความแตกตางในรายบุคคลดวยเพื่อเพิ่มความกระจางชัดใหกับการทําความ
เขาใจการคิดที่สงผลถึงพฤติกรรมการออมไดดียิ่งขึ้น จากผลการสังเคราะหที่ได ผูวิจัยจะนําการคิด
ที่ไดไปเทียบเคียงรูปแบบกับการคิดที่เรียกวา การคิดเชิงบัญชี เพื่อจะไดเปนประโยชนตอการ
เชื่อมตอกับองคความรูในตางประเทศดวย
อนึ่ง การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัยโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากนิสิตระดับ
ปริญญาโทที่ใชเงินออมของตนเองเปนหลักในการสนับสนุนการเรียนของตนเอง เนื่องจาก ผูวิจัย
เชื่อวา นิสิตเหลานั้นนาที่จะตองมีรูปแบบของวิธีการคิดเกี่ยวกับการจัดการรายไดและคาใชจายของ
ตนเอง จึงจะมีเงินเก็บที่เพียงพอตอการนําเงินดังกลาวมาใชในการสนับสนุนการเรียนระดับปริญญา
โท เนื่องจากการเรียนในระดับดังกลาวมีคาใชจายที่สูงและมีภาระผูกพันเปนระยะเวลานาน ซึ่ง
รูปแบบการคิดดังกลาวอาจมีลักษณะเชนเดียวกับการคิดเชิงบัญชี ผูว ิจัยจึงเห็นวา บุคคลเหลานี้เปน
ผูที่มีความเหมาะสมอยางยิ่งในการเปนผูใ หขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตผานการรูคิดดานการ
จัดการการเงินได
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2. ปญหาการวิจัย
ผูใหขอมูลใชแนวคิดการคิดเชิงบัญชีประกอบการตัดสินใจเลือกการกระทําที่เกี่ยวของกับ
การจัดการรายได การจัดการคาใชจาย เพื่อใหมีเงินออมสําหรับการศึกษาหรือไม อยางไร

3. วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อทําความเขาใจการคิดเชิงบัญชีที่ผใู หขอมูลนํามาใชในการจัดการรายได และจัดการ
คาใชจาย จนกระทั่งมีเงินเก็บออมของตนเองมากเพียงพอที่จะเปนแหลงเงินทุนหลักในการศึกษา
ระดับปริญญาโทได

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การศึกษากระบวนการภายในจิตใจที่เรียกวา การคิดเชิงบัญชี (Mental Accounting)
สําหรับการจัดการการเงินของนิสิตระดับปริญญาโท ซึ่งใชเงินออมของตนเองเปนแหลงเงินทุนหลัก
สําหรับคาใชจา ยในการเรียน เปนการศึกษาเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบการคิดดังกลาวโดย
คาดวา
จะกอใหเกิดความเขาใจตอการคิดจัดการเงินสวนบุคคลทีท่ ําใหทราบถึงความสัมพันธ
ระหวางการคิด ซึ่งเปนกระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่เกีย่ วของ ไดแก การ
จัดการรายได การจัดการคาใชจายเพื่อการบริโภคและการสรางเงินออมของคนไทยไดมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
จะเปนประโยชน ในแงของการขยายความรู นอกเหนือไปจากความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคและการออมที่มีมากอนหนา อันเกิดจากการศึกษาวิจัย โดยใชฐานความรูดานเศรษฐศาสตร
และสังคมศาสตรสาขาอื่น ๆ
นอกจากนี้
ยังเปนการแสดงถึงกระบวนการคิดและการกระทําของบุคคลทีป่ ระสบ
ความสําเร็จในการสรางเงินออมจากการจัดการรายไดและคาใชจายของตนเอง ซึ่งจะเปนแบบอยาง
ใหกับเยาวชนหรือบุคคลอื่นที่ตองการบรรลุผลเชนเดียวกัน
การวิจัยเกี่ยวกับการคิดเชิงบัญชีที่เกี่ยวกับการจัดการการเงิน
ยังไมเปนที่ปรากฏอยาง
เดนชัดในประเทศไทย แตการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคิดเชิงบัญชีนไี้ ดมีการศึกษาในตางประเทศมา
ไมนอยกวา 20 ป ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยคาดวาจะไดรับประโยชนดานการเชื่อมตอกับองค
ความรูที่มีผูศกึ ษาอยูแลวในตางประเทศ เพราะจะแสดงใหเห็นถึงความกลมกลืนในการนําแนวคิด
การคิดเชิงบัญชีมาประกอบการอธิบายพฤติกรรมทีค่ ลายคลึงกันในบริบทวัฒนธรรมที่แตกตางกัน

5. นิยามศัพทสําคัญ
การคิดเชิงบัญชี หมายถึง กระบวนการรูคิดที่บุคคลและครัวเรือนนํามาใชเพื่อการจัดการ
การประเมินคา และการติดตามผลเพื่อตรวจสอบกิจกรรมทางการเงิน ซึ่งมีสวนประกอบ 3 สวน
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ไดแก การตัดสินใจโดยใชการคิดเชิงบัญชี บัญชีคิดในใจ ความคิดตอขอบเขตของปญหาและใชการ
คิดเชิงบัญชีอยางยืดหยุน

6. ขอตกลงเบื้องตน
1. กลุมผูใหขอ มูลเปนผูมีรายไดประจําจากการทํางานอยูแลว ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้จึงไม
มีจุดมุงหมายที่จะนําเสนอวิธีการหารายไดของบุคคล
2. บุคคลที่เปนผูใหขอมูลทุกคน เปนผูทอี่ ยูในวัยทํางานตอนตน ดังนั้น กระบวนการคิดที่
เกี่ยวกับการจัดการการเงินสวนบุคคลที่เปนผลของการศึกษาในครั้งนี้ จึงเปนตัวอยางการคิดของ
บุคคลกลุมนี้เทานั้น
3. บุคคลที่เปนผูใหขอมูลทุกคน เปนผูที่มีความตองการออมเงินดวยตนเอง ผลการวิจัยนี้จงึ
ไมไดนําเสนอวิธีการกระตุนใหบุคคลเกิดความตองการออมเงิน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยในครัง้ นี้ ผูวิจัยไดศกึ ษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทฤษฎีวัฎจักรชีวติ ของการบริโภคและการออม
สมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม
การคิดเชิงบัญชี
จิตวิทยาการรูค ิด: การประเมินคาทางเลือกและการตัดสินใจ
การศึกษาเฉพาะกรณี
กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. ทฤษฎีวัฏจักรชีวติ ของการบริโภคและการออม
แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่มักนํามาใชในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการออม
ตลอดปลายคริสตศตวรรษที่ 20 ก็คือ ทฤษฎีวัฏจักรชีวติ ของการบริโภคและการออม (The lifecycle model of consumption and saving) ของฟรังโก โมดิกลีอานี (Franco Modigliani) และ
ริชารด บรูมเบิรก (Richard Brumberg) และ ทฤษฎีรายไดถาวรของการบริโภค (The permanentincome theory of consumption) ของมิลตัน ฟริดแมน (Milton Friedman) (Sachs; & Larrain,
1993: 90-103) ทฤษฎีทั้งสองเปนทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่ออธิบายเกี่ยวกับรายไดและการบริโภค
เปนสําคัญ โดยทฤษฎีกลาววา เมื่อใดทีส่ วนตางระหวางรายไดกับคาใชจายในการบริโภคเปนแบบ
รายไดมากกวาคาใชจาย สวนตางนั้นก็คอื เงินออมหรือการออม แตถาหากเมื่อใดรายไดมีนอยกวา
คาใชจายในการบริโภค คือ การที่บุคคลตองจัดหาเงินเพิ่มอื่น เชน การกอหนี้สิน เพื่อใหมีเงิน
เพียงพอตอคาใชจายในการบริโภค ทฤษฎีที่ถูกนําเสนอขึ้นในระหวางทศวรรษที่ 1950 - 1960 นี้ได
อธิบายถึง แนวทางการตัดสินใจบริโภคของหนวยครัวเรือนที่มีเหตุผลเพือ่ ใหเกิดอรรถประโยชน
สูงสุด โดยกําหนดสมมติฐานหลายประการมาเปนฐานในการพัฒนาทฤษฎี
ทฤษฎีรายไดถาวรซึ่งถูกนําเสนอกอนไมนานนัก อธิบายไววา หนวยครัวเรือนจะรักษาระดับ
การบริโภคใหคงเสนคงวาตลอดชวงชีวิต ดังนั้น หากชวงเวลาใดทีม่ ีรายไดสูง หนวยครัวเรือนจะทํา
การเก็บออมเงิน แตหากชวงเวลาใดมีรายไดลดต่ําลง หนวยครัวเรือนจะไมเก็บออมและนําเงินทีเ่ ก็บ
ออมไวกอนหนานั้นมาใชเพือ่ ใหสามารถรักษาระดับการบริโภคไดที่ระดับเดิม ดังนั้น ปริมาณเงิน
ออมจึงขึ้นอยูกับรายไดทั้งในปจจุบันและในอนาคตที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวติ ของคนๆ หนึ่ง
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ดวยเหตุนี้ คนจะตองทราบรายไดในปจจุบันและตองคาดการณรายไดของตนในอนาคตไดดี จึงจะ
สามารถกําหนดระดับการบริโภคที่เหมาะสมได
จากแนวคิดดังกลาว ทฤษฎีวัฏจักรชีวติ ของการบริโภคและการออมก็ไดทําการพัฒนาตอมาวา
ลักษณะรายไดของครัวเรือนนั้นสัมพันธกับอายุเปนรูประฆังคว่ํา (bell-shaped) นั่นคือ คนจะมี
รายไดนอยเมื่ออายุนอย จากนั้นจะมีรายไดมากขึ้นเมื่ออยูในวัยกลางคน แลวจึงมีรายไดลดนอยลง
เมื่อสูงวัย ฉะนั้น หากคนตองการรักษาระดับการบริโภคใหคงเสนคงวาตลอดชวงชีวติ (ซึ่งมักเปน
ระดับที่สูงกวารายไดที่ไดรับเมื่ออายุยังนอย) ก็ตองกูยืมเมื่ออายุนอย เนื่องจากในตอนตนยังมี
รายไดต่ํากวาระดับการบริโภคที่เหมาะสมกับตนเอง แตจะเริ่มมีเงินเก็บออมในวัยกลางคน หลังจาก
ที่จายคืนเงินกูยืมแลว และในที่สุดจะไดใชเงินออมนั้นในบั้นปลาย (Sachs; & Larrain. 1993: 98103; Thaler. 1990: 195; van de Water IV. 2004.)
ทฤษฎีวัฏจักรชีวติ ของการบริโภคและการออมเปนทฤษฏีที่สําคัญในการอธิบายการออม เพราะ
มีการระบุปจจัยที่มีผลกระทบตอการออมอยางชัดเจนวา ประกอบดวยอายุของครัวเรือน ความมั่งคั่ง
(Wealth) ตลอดชีวิตของครัวเรือน และ อัตราดอกเบี้ย ทําใหนักวิชาการที่สนใจศึกษาเกีย่ วกับการ
ออมสามารถนําไปใช ทัง้ ในทางทฤษฎีและในทางประยุกต เพื่ออธิบายปรากฏการณการออมใน
ระดับมหภาค แตอยางไรก็ตาม การออมที่สามารถอธิบายไดดวยทฤษฎีวัฏจักรชีวติ ของการบริโภค
และการออมตองเปนไปตามขอสมมติฐานที่เปนฐานของการพัฒนาทฤษฎี ซึ่งมีผูทไี่ ดตั้งขอสังเกตถึง
ความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นจริงในระดับจุลภาคหรือระดับบุคคลตามขอสมมติฐานเหลานั้น
ขอ
สมมติฐานนั้นประกอบดวย
ขอสมมติฐานที่กลาววา ความมั่งคั่งหรือทรัพยสมบัติ (wealth) นั้นไมวาจะมาจากแหลงเงิน
ใดหรือลักษณะการไดรับเปนอยางไรก็ตาม จะไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจของครัวเรือนในการนํา
เงินเหลานั้นไปใชเพื่อการอุปโภคบริโภค (fungibility) ขอสมมติฐานนี้ตีความไดวา เงินที่ครัวเรือน
ไดรับมา ไมวาจะมาจากการทํางาน มาจากการถูกลอตเตอรี่หรือมาจากการขายหุนสามัญนั้น
ครัวเรือนจะไมรับรูความแตกตางวาเงินนั้นไดมาอยางไร ดังนั้น ครัวเรือนจึงจะนําเงินที่ไดรับนั้นไป
ใชเพื่อการบริโภคอยางไมแตกตางกัน (Thaler. 1990: 194)
นอกจากนี้ ขอสมมติฐานขางตน ยังไดรับการตีความใหหมายรวมถึง การที่บุคคลจะกําหนด
ระดับการใชจา ยของตนโดยนําขอมูลเกีย่ วกับรายไดในปจจุบัน รายไดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต
และทรัพยสมบัติทตี่ นเองครอบครองอยู มาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคไดในปจจุบัน โดยไมมี
ขอจํากัดใด ๆ กลาวคือ บุคคลไมจาํ เปนตองกําหนดระดับการครองชีพใหสอดคลองกับรายไดที่
ตนเองไดรับในปจจุบันและทรัพยสมบัตทิ ี่ตนเองมีในปจจุบันเทานัน้ แตถาบุคคลสามารถคาดการณ
ไดวา ตนเองจะมีรายไดในอนาคตเปนอยางไร ก็สามารถจะนํารายไดในอนาคตที่ตนเองคาดการณ
ไวนั้น มาประกอบการตัดสินใจกําหนดระดับการครองชีพได จากฐานความคิดของทฤษฎีที่เปน
เชนนี้จงึ ทําใหเกิดกลไกทางการเงินที่เรียกวา การกูยืม นั่นเอง แตอยางไรก็ตาม เมื่อไดมีการศึกษา
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ในประเด็นดังกลาวกลับพบวา ถึงแมบุคคลจะมีโอกาสในการกูยืม (มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีพอที่จะ
กูยืมได) แตบคุ คลมักจะไมทําการกูยืม (Prelec; & Loewenstein. 1998) ซึ่งพรีเลกและลอเวนชไตน
อธิบายไววา สาเหตุทเี่ ปนเชนนั้นนาจะมาจากความตองการหลีกเลี่ยงการเปนลูกหนี้ (Debt
aversion) มากกวาที่จะเกิดจากการขาดประสิทธิภาพการดําเนินการของตลาดการเงิน (เชน ขาด
สภาพคลอง ขาดการแขงขันอยางสมบูรณ เปนตน) ตามที่ไดเคยมีนักวิจัยอภิปรายไวเมื่อพบ
ผลการวิจัยทีข่ ัดแยงกับขอเสนอของทฤษฎีดังกลาว
นอกจากขอสมมติฐานขางตนแลว หากพิจารณากันอยางลึกซึ้งจะพบวา ขอสมมติฐานอีก
ประการหนึ่งที่รองรับทฤษฎีทั้งสองไว คือ คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของบุคคลตามทฤษฎีที่กลาววา
บุคคลผูที่จะสามารถตัดสินใจวา ณ ชวงเวลาใดของชีวิต ควรจะกูยืมหรือควรจะเก็บออมตาม
แนวทางของทฤษฎีขางตนได ตองมีความสามารถในการคิดคํานวณความมั่งคั่งตลอดชีวิตของตนได
เปนอยางดี ดวยการนําขอมูลสวนบุคคลของตน (เชน อายุขัย รายได ระดับการศึกษา
ความสามารถ สุขภาพสวนตน เปนตน) มาเปนสวนประกอบในการคิดคํานวณนั้น จึงจะทําให
ตัดสินใจกําหนดระดับการบริโภคและการครองชีพของตนเองเปนไปอยางสอดคลองและเหมาะสม
ตลอดชวงชีวติ พรอมกันนั้น บุคคลก็ตองมีความสามารถอยางยิ่งยวดในการควบคุมตัวเองใหรกั ษา
ระดับการบริโภคใหเปนไปตามนั้นอยูเสมอ จะเห็นไดวา ปจจัยทีใ่ ชในการกําหนดระดับการบริโภค
ตามทฤษฎีนนั้ มีอยูหลายปจจัยที่เปนการคาดการณซึ่งมีความเปนไปไดนอยที่จะทราบไดอยางแน
ชัด เชน คาดวาจะไดรับเงินรายไดในอนาคตเปนอยางไร คาดวาจะเสียชีวติ เมื่อมีอายุเทาไร คาดวา
จะตองใชเงินเพื่อดูแลสุขภาพมากนอยเพียงใดในอนาคตจนกวาจะเสียชีวติ เปนตน
ขอสมมติฐานที่สําคัญของทฤษฎีเศรษฐศาสตรตามแนวนีโอคลาสิกที่เปนแนวคิดหลักของ
ทฤษฎีทั้งสองคือ ขอสมมติเกี่ยวกับความมีเหตุผล (Rationality) ของบุคคลและความมุงหวังที่จะ
ไดรับผลประโยชนสูงสุด (Optimization) ที่กลาววา บุคคลจะตัดสินใจโดยใชเหตุผลมากกวาอารมณ
หมายถึง บุคคลตองมีความคงเสนคงวาตอการตัดสินใจของตนเอง เชน ถาชอบสีฟามากกวาสีแดง
ก็ตองเปนเชนนั้นตลอดไป และถาชอบสีแดงมากกวาสีเหลือง ก็หมายความวา ตองชอบสีฟา
มากกวาสีเหลืองดวย
ซึ่งความเปนเหตุเปนผลเชนนี้
เปนลักษณะความเปนเหตุเปนผลเชิง
คณิตศาสตร นั่นคือ ถา 3 มากกวา 2 และ 2 มากกวา 1 เชนนี้ 3 ตองมากกวา 1 อยางแนนอน แต
ในความเปนจริง ความชอบของบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสถานการณ และอาจขาด
คุณสมบัติในการเชื่อมตอกันดังเชนคณิตศาสตรได นอกจากนี้ ความมีเหตุผลจะใชผลประโยชนที่
สามารถวัดไดเปนหลัก ดังนั้น จึงทําใหเกิดความพยายามที่จะวัดสิ่งที่เปนนามธรรม เชน ความพึง
พอใจออกมาเปนอรรถประโยชนและมีหนวยนับ แมจะกําหนดวา หนวยนับดังกลาวเปนตัวเลขที่ไม
สามารถเปรียบเทียบขามบุคคลได ก็ตาม
จากกรอบขอสมมติฐานขางตนทําใหทฤษฎีมีขอจํากัดในการนําไปอธิบายสิ่งทีเ่ กิดขึ้นจริง
และดวยเหตุที่วา ทฤษฎีดงั กลาวเปนทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรตามแนวนีโอคลาสสิก ซึ่งไมให
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ความสําคัญตอกระบวนการทางจิตของบุคคลในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายได การบริโภคและการ
ออม จึงปรากฏมีผูเห็นแยงกับการอธิบายดวยวิธีการของทฤษฎีดังกลาว
2. สมมติฐานวัฏจักรชีวติ เชิงพฤติกรรม
จากการศึกษาในอดีตที่นักเศรษฐศาสตรศึกษาพฤติกรรมการออม โดยใชทฤษฎีวัฏจักรชีวิต
ของการบริโภคและการออมของโมดิกลิอานีและบรูมเบิรก และทฤษฎีรายไดถาวรของฟริดแมนแลว
พบวา ขอสมมติฐานพื้นฐานบางประการของทฤษฎีเกีย่ วกับความมีเหตุผล (Rationality) และความ
ตองการใหเกิดประโยชนสูงสุด (Optimization / Maximization expected utility) ของผูบริโภคที่
ตองการรักษาระดับการบริโภคใหคงเสนคงวาตลอดชีวติ และขอสมมติฐานเกี่ยวกับการไมแบงแยก
ประเภทหรือแหลงที่มาของรายได (The fungibility of income) นั้นเปนอุปสรรคตอการอธิบาย
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริง (Thaler. 1990; Shefrin; & Thaler. 1988: 634; citing Ishikawa; &
Ueda. 1984. The Bonus Payment System and Japanese Personal Savings; Banks; Blundell;
& Tanner. 1998.; Hurd; & Rohwedder. 2004.) เนื่องจาก เมื่อติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรม
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริโภคและการออม กลับพบวา มนุษยไมไดใชหลักความมีเหตุผลเพื่อให
เกิดอรรถประโยชนสูงสุด และยังมีการแบงแยกประเภทของรายไดตามแหลงที่มาอีกดวย ดวยเหตุนี้
เชฟรินและทาเลอรจึงไดนําเสนอแนวคิดใหมเพื่ออธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจเกีย่ วกับการบริโภค
และการออมที่เกิดขึ้นจริง ที่เรียกวา สมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม (Shefrin; & Thaler.
1988)
สมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม (The behavioral Life-Cycle hypothesis) นําปจจัย
เชิงพฤติกรรมที่ไมไดรับความสําคัญในการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคและออม ดวยทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร แตมีสวนอยางสําคัญยิ่งตอการทําพฤติกรรมดังกลาว อันประกอบดวย การควบคุมตน
(Self-control) การคิดเชิงบัญชี (Mental accounting) การสรางกฎเพื่อเปนขอจํากัดในการใช
จายเงินเพื่อการบริโภค (Rules) มาชวยในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษยซึ่งอธิบายโดยแตกตาง
ไปจากคําอธิบายตามแนวทางของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร (Shefrin; & Thaler. 1988: 610)
สมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรมเสนอวา สาเหตุทที่ ําใหมนุษยไมกระทําการบริโภคและ
การออมตามที่ทฤษฎีวัฏจักรชีวติ เสนอไวก็เนื่องมาจากการขาดการควบคุมตน ซึ่งการควบคุมตนใน
ที่นี้หมายถึง การดําเนินชีวติ โดยใชความสามารถดานการคิด/คํานวณอยางเต็มที่เพื่อเปรียบเทียบ
ผลดีผลเสีย และรูไดวาสิ่งใดดีกวา ระหวางการสนองตอบความตองการในปจจุบันดวยการบริโภคใน
ปจจุบันกับประโยชนที่จะไดรับจากการบริโภคในอนาคตอันเนื่องมาจากการอดออมในปจจุบัน และ
จากการศึกษาพบวา การไดรับการตอบสนองความตองการในปจจุบันมีแรงโนมนาว (temptation)
มากกวาประโยชนที่จะไดรบั ในอนาคต ทําใหการออมเกิดขึ้นนอยกวาที่ควรจะเปน ดังนั้นเพื่อใหมี
การออม บุคคลจึงตองมีความมุงมั่น (willpower) ที่จะตานทานแรงโนมนาวจากความปรารถนาที่จะ

10

สนองความตองการในปจจุบัน ซึ่งความมุงมั่นนี้จัดวาเปนตนทุนทางจิตใจ (psychic cost) เปน
ตนทุนที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไมไดใหความสําคัญมากอน เพราะมุงใหความสําคัญกับตนทุนทาง
เศรษฐศาสตร (economic cost) จนทําใหจึงเกิดองคความรูเกี่ยวกับตนทุนทางเศรษฐศาสตรอยาง
มากทั้งเชิงลึกและเชิงกวาง แตถึงกระนั้น นักเศรษฐศาสตรกย็ งั ไมสามารถอธิบายพฤติกรรมการ
บริโภคและการออมที่เกิดขึ้นจริงในระดับบุคคลไดอยางถึงแกน ก็เนื่องมาจากไดละเวนการคํานึงถึง
ตนทุนทางจิตใจไปโดยสิ้นเชิง
สมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม ไดขยายความทฤษฎีวัฏจักรชีวติ โดยการรวมเอา
ปจจัยที่สะทอนถึงตนทุนทางจิตเหลานี้มารวมในการอธิบายพฤติกรรมการบริโภคและการออม โดย
อธิบายไววา เพื่อจัดการกับปญหาความขัดแยงภายในตน (internal conflict) ระหวางการใชความมี
เหตุผล (rational aspect) กับการใชอารมณ (emotional aspect) ในการตัดสินใจของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง บุคคลจะเลือกใชบุคลิกที่มีอยูในตัวเอง 2 บุคลิกตามที่ตนเองปรารถนา บุคลิกในตนทั้งสองที่
เชฟรินและทาเลอรไดกลาวถึงคือ บุคลิกที่ใหความสําคัญกับผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว เรียกวา
บุคลิกนักวางแผน (planner) และบุคลิกที่ใหความสําคัญกับผลที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้น เรียกวา
บุคลิกนักปฏิบัติ (doer) ความขัดแยงในตนเองที่เกี่ยวของกับการควบคุมตนนี้เกิดจากความขัดแยง
ระหวางเปาหมายของบุคลิกทั้งสองในเรื่องเวลา
นักปฏิบัติจะใหความสําคัญกับการบริโภคใน
ปจจุบันเพราะใหผลลัพธทตี่ อ งการไดในระยะสั้น
ในขณะที่นักวางแผนจะใหความสําคัญกับการ
บริโภคตลอดอายุขัยเพราะใหผลลัพธทตี่ อ งการไดในระยะยาว นักวางแผนจึงมักมีเปาหมายที่จะทํา
ใหอรรถประโยชนตลอดอายุขัยของนักปฏิบัติมีคาสูงทีส่ ุด (maximizing a function of lifetime doer
utilities) การที่บุคลิกนักวางแผนจะสามารถบรรลุเปาหมายของตนเองได ก็ตอเมื่อ บุคคลตองใช
ความมุงมั่น ซึ่งเปนตนทุนในจิตใจ มาจัดการกับแรงโนมนาวของความตองการบริโภคในปจจุบัน
เพื่อใหความตองการบริโภคในปจจุบันลดนอยถอยลง ดวยเหตุนี้ เชฟรินและทาเลอรจึงจัดความ
มุงมั่นวา เปนความรูสึกภายในทางลบ (negative sensation) ที่จะทําใหอรรถประโยชนรวมของนัก
ปฏิบัตลิ ดลง ซึ่งอรรถประโยชนรวมของนักปฏิบัติกค็ อื ผลรวมระหวางอรรถประโยชนจากการได
บริโภคในปจจุบัน กับ ตนทุนความมุงมั่นที่ใชในการลดทอนการบริโภคในปจจุบัน จากที่อธิบายแลว
จะเห็นไดวา ตนทุนความมุงมั่นเปนตนทุนที่เกิดขึ้นในจิตใจ ดังนั้น บุคคลจึงตองแสวงหาวิธีการ
แกปญหาเพื่อใหบรรลุเปาหมายการควบคุมตนขึ้นภายในใจเชนเดียวกัน
เชฟรินและทาเลอรได
สรุปวา วิธีการที่บุคคลใชในการแกปญหานี้ก็คือ การสรางกฎขอบังคับ (rules) รวมกับการใชการ
คิดเชิงบัญชี (mental accounting)
การสรางกฎขอบังคับ (rules) หมายถึง เครื่องมือหรือวิธีการทีท่ ําใหเกิดการสรางพันธะ
ลวงหนา (precommitment device) ทันทีที่มีรายไดเขามา ซึ่งนักวางแผนจะใชเครื่องมือเหลานั้น
เพื่อลดทางเลือกของบุคลิกนักปฏิบัตใิ นการนําเงินไปใชจาย ตัวอยางเครื่องมือหรือวิธีการดังกลาว
เชน การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานเอกชน การจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญ
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ขาราชการสําหรับขาราชการ กองทุนรวมเพื่อการลงทุน เงินฝากประจํา เปนตน หากไดมีการสราง
กฎเปนกรอบกําหนดการใชจายของนักปฏิบัติแลวก็จะชวยใหบุคคลสามารถลดระดับความเขมงวด
ในการใชความมุงมั่น (willpower effort) ลงได อธิบายอยางงาย ๆ ไดวา เมื่อบุคคลสรางกฎเกี่ยวกับ
การจัดการรายได โดยตัดสินใจนําเงินรายไดสวนหนึ่งไปเก็บไวในรูปของกองทุนหรือเงินฝากแลว
บุคคลจะสามารถนําเงินรายไดที่เหลือจากการเก็บออมไปใชจายไดอยางเต็มที่ บุคคลจึงลดความ
เขมงวดในการใชจายเงินทองของตนเองลงไปไดระดับหนึ่ง (ดวยการอธิบายแบบนี้จึงจะสอดคลอง
กับแนวทางการอธิบายพฤติกรรมการบริโภคและการออมตามทฤษฎีวัฏจักรชีวติ ของการบริโภคและ
การออม ซึ่งไมจําเปนตองคํานึงถึงความมุงมั่นอีกตอไป ดังนั้น ทฤษฎีวัฏจักรชีวติ จึงเปนสวนหนึ่ง
ของสมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม
เมื่อบุคคลไมจําเปนตองใชความมุงมั่นในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริโภคและการออม (Shefrin; & Thaler. 1988: 613))
จากการสรางกฎ จะเห็นไดวา เครื่องมือตาง ๆ ที่กลาวไปแลวขางตนเปนเครื่องมือควบคุม
จากภายนอก (external) เพื่อชวยบุคคลลดการควบคุมตนเองจากการบริโภคในปจจุบันลง แต
อยางไรก็ดี นอกจากเครื่องมือควบคุมภายนอกแลวยังมีเครื่องมือควบคุมภายใน (internal) ไดแก
การบังคับตนเอง (self-enforced) เชน การยับยั้งตนเองไมใหยืมเงินมาเพื่อการใชจายบริโภคใน
ปจจุบัน ก็ยังเปนเครื่องมืออีกอยางหนึ่ง แตเปนเครื่องมือที่ตองใชความมุงมั่นมากกวาเครือ่ งมือ
ควบคุมจากภายนอก
นอกจากเครื่องมือควบคุมภายนอกและเครื่องมือควบคุมภายในที่กลาวไปแลว เชฟรินและ
ทาเลอรไดกลาววา บุคคลยังใชกระบวนการทางจิตที่เรียกวา บัญชีคดิ ในใจ (Mental accounts) เกิด
จากการที่บุคคลแบงประเภทของความมัง่ คั่ง (wealth) ของตนเองออกเปน 3 ประเภท (Shefrin; &
Thaler. 1988: 614 – 615) ไดแก รายไดที่นําไปใชจายไดทันที (current spendable income)
ทรัพยสินที่มีสภาพคลอง (current assets) และ รายไดในอนาคต (future income) ซึ่งคาความโนม
เอียงในการบริโภค1 (marginal propensity to consume wealth) ของบัญชีคิดในใจแตละประเภทจะ
มีคาที่แตกตางกันออกไป (Shefrin; & Thaler. 1988: 615) โดยบุคคลจะมีคาความโนมเอียงในการ
บริโภคของรายไดที่สามารถใชจายไดในปจจุบันมากที่สุด ในขณะที่บุคคลจะมีคา ความโนมเอียงใน
การบริโภคของรายไดในอนาคตนอยที่สุด และคาความโนมเอียงในการบริโภคของทรัพยสินปจจุบัน
จะมีคาอยูระหวางคาความโนมเอียงในการบริโภคของรายไดที่สามารถใชจายไดในปจจุบันกับคา
ความโนมเอียงในการบริโภคของรายไดในอนาคต
แนวคิดดังกลาวจึงเปนที่มาของขอเสนอตาม
สมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรมซึ่งไดมีผูนําไปทดสอบและพบวา สอดคลองกับสิ่งที่เกิดขึน้ จริง
(Rabinovich; & Webley. 2007; van de Water IV. 2004; Graham; & Isaac. 2002)
1

คาความโนมเอียงในการบริโภค เปนศัพททางเศรษฐศาสตร หมายถึง แนวโนมในการนําเงินไปใชจายเพื่อการ
บริโภค คานี้จะมีคาอยูระหวาง 1 ถึง 0 ถามีคาเทากับ 1 หมายความวา มีแนวโนมนําเงินไปใชจายทั้งหมด
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จากขางตน จะเห็นไดวา กระบวนการใชบัญชีคิดในใจมีความสําคัญตอพฤติกรรมการ
บริโภคและการออมของบุคคล ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจตอบัญชีคิดในใจนี้ดยี ิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงเห็น
วา ควรศึกษาบัญชีคิดในใจวามีรายละเอียดเปนอยางไร ซึ่งผูวิจัยพบวา บัญชีคิดในใจนี้ แทจริงแลว
เปนเพียงสวนหนึ่งของการคิดเชิงบัญชี (Thaler. 1999) ที่ยังมีแงมุมอื่น ๆ นอกเหนือจากบัญชีคดิ ใน
ใจ ซึ่งผูวิจัยเห็นวา มีความนาสนใจในแงของมุมมองวิธีคิดการจัดการการเงินของบุคคล ดวยเหตุนี้
ผูวิจัยจึงมุงศึกษาถึง
แนวคิดการคิดเชิงบัญชีในภาพรวมเพื่อใหเกิดความเขาใจตอขอเสนอของ
แนวคิดดังกลาวไดกระจางชัดยิ่งขึ้น จึงจะเปนประโยชนตอการนําบัญชีคิดในใจมาอธิบายพฤติกรรม
การตัดสินใจบริโภคและออมของคนไทยไดตอไป
3. การคิดเชิงบัญชี
จุดเริ่มตนของการคิดเชิงบัญชี
การคิดเชิงบัญชี (Mental accounting) นี้ไดรับการนําเสนอครั้งแรกโดยทาเลอร (Thaler. 1980:
48)
ไดอธิบายถึงกระบวนการทางความคิดเกี่ยวกับผลกระทบของตนทุนจมที่มีตอการตัดสินใจ
(sunk cost effect) ที่ไดรับการกลาวถึงในทฤษฎีจินตภาพวา มีความสัมพันธกับการตัดสินใจตาง ๆ
ของบุคคล ซึง่ กระบวนการคิดเชิงบัญชีเกี่ยวกับตนทุนจมเกิดขึ้นดังนี้ จิตของคนจะทําการรับรูต นทุน
จม ดวยการบันทึกเชนเดียวกับการบันทึกรายการคาที่เกิดขึ้นในธุรกิจ แตทวาจะเปนการบันทึก
ความพอใจ (pleasure) หรือความเจ็บปวด (pain) อันเนื่องมาจากการใชจายแทนที่จะเปนการ
บันทึกรายการคา และการบันทึกรับรูนี้จะเปนไปในลักษณะเดียวกันกับการรับรูผลได (gain) หรือ
ผลเสีย (loss) ในทฤษฎีจินตภาพ จึงทําใหตนทุนจมมีผลกระทบตอการตัดสินใจ ทั้ง ๆ ที่แนวทาง
การวิเคราะหตนทุนจมแบบเดิมนั้นจะแสดงไววา ตนทุนจมไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจเนือ่ งจาก
ตนทุนจมเปนสิ่งที่เกิดขึ้นแลวและแกไขเปลี่ยนแปลงไมได
ดังนั้น
บุคคลผูมีเหตุผลในทาง
เศรษฐศาสตรจึงไมควรนําตนทุนจมมาประกอบกับการตัดสินใจใด ๆ
เพื่อความเขาใจจะไดยกตัวอยางในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการนําตนทุนจมมาเปนสวนหนึ่ง
ในการตัดสินใจของบุคคล สมมติวา เราซื้อรองเทามาคูหนึ่งที่ตอนลองก็ใสไดพอดีเทาของเรา แต
เมื่อนํามาใชงานจริงกลับพบวา มีขนาดเล็กไป ‘กัดเทา’ ทุกครั้งที่ใส หากใชหลักการคิดวิเคราะหการ
ตัดสินใจแบบดั้งเดิม เราควรทิ้งรองเทานั้นไปเสียหรือยกใหผูอื่นเลย โดยไมตองคํานึงถึงวา เราซื้อ
รองเทาคูนั้นมาในราคาเทาไร เพราะวา เงินที่เราจายไปนั้นเปนตนทุนจม ไมสามารถเปลี่ยนแปลง
หรือเรียกรองกลับคืนมาไดอีก แตในความเปนจริง พบวา บุคคลจะไมสามารถตัดใจทิ้งหรือยกให
ผูอื่นไดอยางงายดาย ยิ่งไปกวานั้น บางครั้งเรากลับจะเก็บมันไวโดยหวังวา อาจจะใสมันไดอีกสัก
ครั้งหนึ่ง โดยที่เราลืมนึกไปวา การเก็บรองเทาไวก็มีตนทุนเหมือนกัน นั่นคือเราเสียพื้นที่ในตู
รองเทาเพื่อเก็บรักษารองเทาคูอื่นที่เหมาะสมกับเรามากกวา รวมถึงการบํารุงรักษารองเทา (เชน
การเช็ดทําความสะอาด) ใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ ยิ่งไปกวานั้น เรายังพบวา ถาเรายิ่ง
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ซื้อรองเทาคูนั้นมาในราคาทีส่ ูงเทาใด เราก็ยิ่งตัดใจไดยากขึ้นเทานัน้ ตองทอดเวลาใหยาวนานขึ้น
กวาจะยอมรับกับตัวเองไดวา เราใสมันไมไดจริง ๆ แลวจึงจะตัดใจไดงายขึ้น เหตุการณนี้อธิบาย
ดวยกระบวนการการคิดเชิงบัญชีไดวา นับตั้งแตทเี่ ราไดเสียเงินไป จิตของเราก็ทําการบันทึกการ
สูญเสียเงินซื้อรองเทาเสมือนเปนความเจ็บปวด ยิ่งเสียเงินมากเทาไรก็เจ็บปวดมากเทานั้น ความ
เจ็บปวดจะลดลงไปตามกาลเวลา (ความเจ็บปวดแปรผกผันกับระยะเวลาทีเ่ กิดเหตุการณ) ความ
เจ็บปวดทีเ่ กิดจากการเสียเงินเพื่อซื้อรองเทาก็เปรียบเสมือนตนทุนจมที่ไมควรไปคิดถึง แตมนุษยก็
ไมสามารถทําเชนนั้นไดในชีวิตจริง ดังนั้น การวิเคราะหตนทุนจมในแบบเดิมจึงไมเหมาะสม
สอดคลองกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงดวยสิ่งที่เรียกวา ระบบการบัญชีทางจิตของบุคคล (Individual’s
psychic accounting system) นั่นเอง (Thaler. 1980; Heath. 1995)
การพัฒนาของการคิดเชิงบัญชี
หลังจากที่การคิดเชิงบัญชี (Mental accounting) นี้ไดถูกนําเสนอในครั้งแรกแลวก็มีการ
นํามาใชเพื่อวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคมากขึ้นเรื่อย ๆ ในชวงสองสามทศวรรษที่ผานมา (Thaler.
1985; Bonini; & Rumiati. 1996; Davies; Easaw; & Ghoshray. 2009; Duxbury; et al. 2005;
Heath; & Soll. 1996; Hirst; Joyce; & Schadewald. 1994; Ranyard; et al. 2006; Shefrin; &
Thaler. 1988) ซึ่งทาเลอรไดสรุปที่มาและสวนประกอบของการคิดเชิงบัญชีไวดังนี้ (Thaler. 1999)
จุดเริ่มตนการศึกษาเกีย่ วกับการคิดเชิงบัญชีอยางจริงจังนั้น มาจากความปรารถนาที่จะ
เขาใจกระบวนการตัดสินใจของบุคคลแตละคนหรือครัวเรือนใดครัวเรือนหนึ่งภายใตสถานการณทาง
เศรษฐกิจอยางหนึ่ง เชน ทําไมคนจึงตัดสินใจซื้อสินคา/บริการ หรือ คนจะออมเงินไวเทาไร หรือ
เมื่อไรควรจะซื้อหรือเมื่อไรควรจะเชาซื้อ และผลจากการตัดสินใจที่มีเงินเขามาเกี่ยวของถูกประเมิน
และจดจําไวอยางไร ในการคนหาคําตอบในตอนแรก ทาเลอรใชสมมติฐานขั้นพื้นฐานวา มนุษยรับรู
ผลลัพธในรูปแบบของการวิเคราะหคุณคา (value function) ที่อธิบายโดยทฤษฎีจินตภาพของคาหน
แมนและทเวิรส กี การวิเคราะหคุณคานั้นถูกใชเปนเครื่องมือหรือวิธกี ารหนึ่งที่จะทําใหทราบถึงการ
รับรูความพอใจของมนุษย (human perceived pleasure machine)
การวิเคราะหคุณคา มีบทบาทตอการคิดเชิงบัญชีดานการอธิบายวา เหตุการณที่เกิดขึ้นจะ
ถูกรับรูและแปลความอยางไรในระหวางทําการตัดสินใจ เพื่อทําความเขาใจในเรือ่ งนี้ควรตองมาทํา
ความเขาใจกับศัพทบางคํากอน “บัญชีคิดในใจ” (mental account) ซึ่งทเวิรสกีและคาหนแมน
(Thaler. 1999: 185-186; citing Tversky; & Kahneman. 1981. The Framing of Decisions and
the Rationality of Choice. pp. 456) ใหความหมายไววา บัญชีคิดในใจเปนกรอบของผลลัพธที่
ประกอบดวย 2 สวนคือ 1) ชุดสวนประกอบพื้นฐานของผลลัพธที่ถูกนํามาประเมินรวมกันและ
รูปแบบการประกอบสวนประกอบนั้นขึ้นมา และ 2) สิ่งที่ใชอางอิงเพื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ ซึ่ง
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มักจะมีความเปนกลาง (neutral) หรือเปนปกติ (normal) ซึ่งสวนใหญมักใชฐานะเดิม (status quo)
เปนสิ่งอางอิง ตามความหมายนี้ บัญชีคิดในใจจึงเปนเพียงกรอบที่ใชในการประเมินผลลัพธเทานั้น
ทเวิรสกีและคาหนแมนเริ่มตนศึกษาเกี่ยวกับบัญชีคิดในใจโดยการสรางเหตุการณสมมติขึ้น
2 เหตุการณทมี่ ีความเกี่ยวของกันและนําไปสอบถามบุคคลตาง ๆ วาในแตละเหตุการณเขาจะ
ตัดสินใจอยางไร (Thaler. 1999: 186; citing Tversky; & Kahneman. 1981. The Framing of
Decision and the Rationality of Choice. pp.459)
คาหนแมนและทเวิรสกีไดสมมติวา ผูตอบไปรานคาแหงหนึ่งเพื่อซื้อเสื้อแจคเก็ตและเครื่อง
คิดเลข เสื้อแจคเก็ตขายในราคาตัวละ 125 เหรียญสหรัฐ และเครือ่ งคิดเลขขายในราคาเครื่องละ 15
เหรียญสหรัฐ แตคนขายบอกวา ถาผูตอบขับรถไปอีกสาขาหนึ่งของรานนี้ซึ่งใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 20 นาที จะมีเครื่องคิดเลขที่ขายอยูในราคาเครื่องละ 10 เหรียญสหรัฐ ถามวา ผูตอบจะ
ตัดสินใจขับรถไปซื้อเครื่องคิดเลขที่สาขานั้นหรือไม เมื่อผูถูกถามใหคําตอบแลว เขาก็เปลี่ยน
เหตุการณสมมติเปนเหตุการณที่สองแลวถามผูตอบใหมวา ถาราคาขายของเสื้อแจคเก็ตในรานคา
แหงนั้น เปนราคาตัวละ 15 เหรียญสหรัฐ และเครื่องคิดเลขราคาเครือ่ งละ 125 เหรียญสหรัฐ โดยที่
ถาไปซื้อเครื่องคิดเลขในอีกสาขาหนึ่งจะซื้อไดในราคา 120 เหรียญสหรัฐ แลวก็ใหผตู อบตอบวา
เลือกที่จะไปซือ้ สินคาที่สาขาของรานอีกแหงหนึ่งหรือไม ทเวิรสกีและคาหนแมนพบวา ผูต อบรอย
ละ 68 จะตัดสินใจขับรถไปอีกสาขาหนึ่งเพื่อซื้อเครื่องคิดเลขในกรณีแรก แตในกรณีที่สองผูตอบรอย
ละ 29 เทานั้นที่จะไป แสดงวา ในกรณีที่ราคาเครื่องคิดเลขมีราคาต่ําผูตอบสวนใหญจะไป แตถา
ราคาเครื่องคิดเลขมีราคาสูง ผูตอบสวนใหญจะไมไปซื้อสินคาจากอีกสาขาหนึ่ง
จากผลการศึกษาดังกลาว คาหนแมนและทเวิรสกี (Kahneman; & Tversky. 1984: 347)
จึงไดเสนอแนวทางที่ผลลัพธจะถูกประเมินและจัดกลุมวา มีอยู 3 แนวทาง คือ แนวทางที่ใชบัญชี
แบบเจาะประเด็น (a minimal account) แนวทางที่ใชบัญชีแบบอางอิงบริบท (a topical account)
และแนวทางที่ใชบญ
ั ชีแบบครอบคลุม (a comprehensive account) ซึ่งแนวทางในการประเมินแต
ละแนวทางมีความแตกตางกัน กลาวคือ หากผลลัพธถูกประเมินดวยวิธีบัญชีแบบเจาะประเด็น จะ
เปนการประเมินโดยเปรียบเทียบเฉพาะสวนตางระหวางทางเลือกทีม่ ีอยูของปญหานั้นเทานั้นโดยไม
สนใจสิ่งที่เหมือนกันของทางเลือกเหลานัน้
แตถาหากผลลัพธถูกประเมินดวยวิธีบัญชีแบบอางอิง
บริบทจะเปนการประเมินผลทางเลือกของปญหากับสิ่งอางอิงที่ถูกกําหนดขึ้นมาภายใตบริบทของ
ปญหา แตถาผลลัพธถูกประเมินดวยวิธีบัญชีแบบครอบคลุม จะมีการนําเอาปจจัยทั้งหมดเขามา
พิจารณารวมในการประเมินไมวาจะเปนฐานะทรัพยสมบัติในปจจุบนั รายไดในอนาคต ทางเลือก
อื่น ๆ ที่มีโอกาสเปนไปได หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวของหรือคาดวาจะเกีย่ วของ ซึ่งวิธีสุดทายนี้เปนวิธีที่
เศรษฐศาสตรใชเปนสมมติฐานในการวิเคราะหการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของมนุษยมาโดยตลอด
จากตัวอยางขางตน
ถาบุคคลใชวิธกี ารบัญชีแบบครอบคลุม
บุคคลจะตองทําการ
เปรียบเทียบระหวางการเปลี่ยนระดับทรัพยสมบัติของตัวเองจากระดับเดิมเปนระดับใหม กลาวคือ
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การซื้อเสื้อและเครื่องคิดเลขคือการเปลี่ยนระดับทรัพยสมบัติจากเดิมไปสูระดับทรัพยสมบัติใหม
โดยการยินยอมลดทรัพยสมบัติที่เปนตัวเงินลงจํานวน 140 เหรียญสหรัฐ (ราคาสินคา 2 ชนิด
รวมกัน) เพื่อใหไดทรัพยสมบัติในรูปของสินทรัพยที่ไดครอบครองเพิ่มขึ้น 2 ชนิด แตทวา ในกรณีนี้
ยังมีทางเลือกอีก 2 ประการเพื่อที่จะครอบครองสินคา คือ จะซื้อสินคาจากรานเดิมหรือจะไปซื้อ
สินคาจากสาขาอื่น โดยที่ 2 ทางเลือกดังกลาว ประกอบดวย
ทางเลือกที่ 1 การมีระดับทรัพยสมบัติใหมที่มีสินทรัพยในครอบครองเพิ่มขึ้น 2 ชนิดและมี
เงินเพิ่มขึ้น 5 เหรียญสหรัฐ (ทางเลือกนี้จายเงิน 135 เหรียญ แตเสียเวลา
เพิ่มขึ้นจากการไปซื้อสินคาที่อื่น 20 นาที)
ทางเลือกที่ 2 การมีระดับทรัพยสมบัติใหมที่มีสินทรัพยในครอบครองเพิ่มขึ้น 2 ชนิดและมี
เวลาเพิ่มขึ้น 20 นาที (ทางเลือกนี้จายเงิน 140 เหรียญไมตองเดินทางไปซื้อ
สินคาที่อื่น)
ดังนั้น การตัดสินใจของบุคคลในลักษณะนี้จึงเปนการเปรียบเทียบระหวางอรรถประโยชน
(utility) ของเงินจํานวน 5 เหรียญสหรัฐกับอรรถประโยชนของเวลาที่เพิ่มขึ้น 20 นาที ซึ่งไมวาจะ
เปนเหตุการณสมมติที่หนึ่งหรือเหตุการณสมมติที่สอง
การตัดสินใจของเขาก็จะตองคงเดิมไม
เปลี่ยนแปลง เพราะทั้งสองเหตุการณ มีผลไดกับผลเสียที่ไมแตกตางกัน
ถาหากบุคคลใชวธิ ีการวิเคราะหดวยบัญชีแบบเจาะประเด็น บุคคลจะทําการเปรียบเทียบ
ระหวางการเสียเวลาขับรถ 20 นาทีกับเงินที่ประหยัดได 5 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากบุคคลจะสนใจ
เฉพาะสิ่งที่เปนจุดสําคัญเทานั้น ซึ่งแมวิธีมองจะแตกตางกับวิธีบญ
ั ชีแบบครอบคลุม แตผลการ
ตัดสินใจของบุคคลก็ควรจะไมเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนเหตุการณสมมติเชนเดียวกันกับวิธีการบัญชี
แบบครอบคลุม
แตจากการทีค่ นสวนใหญเลือกที่จะไปซือ้ เครื่องคิดเลขที่สาขาอื่น
กรณีที่เครื่องคิดเลขมี
ราคาต่ํา แตไมไปกรณีที่เครื่องคิดเลขมีราคาสูง คาหนแมนและทเวิรสกีสรุปวา เนื่องจากบุคคล
ใชวธิ ีการประเมินเหตุการณดวยวิธีบัญชีแบบอางอิงบริบท นั่นคือ บุคคลนําเอาราคาของสินคาชนิด
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามทางเลือกมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจดวย ซึ่งราคาสินคาที่เปลีย่ นแปลง
(ในกรณีนี้คือเครื่องคิดเลข) ถือวาเปนจุดอางอิงของการตัดสินใจในปญหานี้ตามแนวคิดทฤษฎีจินต
ภาพของคาหนแมนและทเวิรสกี
จากตัวอยางขางตนทําใหคาหนแมนและทเวิรสกีสรุปวา มนุษยใชวธิ บี ัญชีแบบอางอิงบริบท
เมื่อตองตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาทางเศรษฐกิจ เหตุการณสมมตินี้ไดมีการนําไปใชในการวิจยั เพื่อ
ทดสอบความเชื่อมั่นอีกหลายครั้งโดยนักวิจัยหลายคน หลังจากที่คาหนแมนและทเวิรสกีไดสรุปและ
เสนอไวในรายงานวิจัยของตน ซึ่งขอสรุปของนักวิจัยสวนใหญมีความสอดคลองกับผลการวิจยั ของ
คาหนแมนและทเวิรสกี (Moon; Keasey; & Duxbury. 1999: 147; citing Mowen; & Mowen.
1986. An Empirical Examination of the Biasing Effects of Framing on Business Decision.;
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Frisch. 1993. Reasons for Framing Effects.; Ranyard; & Abdel-Nabi. 1993. Mental
Accounting and the Process of Multi-attribute Choice.) ผลสรุปที่ไดจากเหตุการณสมมตินี้ชี้ถึง
ความแตกตางอยางชัดเจน ระหวางวิธกี ารที่ถูกนํามาใชเปนแนวทางในการวิเคราะหพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจแบบที่ใชอยูกบั สิง่ ที่เกิดขึ้นในเหตุการณจริง จะเห็นไดวา เมื่อมนุษยตองทําการตัดสินใจ
มนุษยไมไดพิจารณาถึงระดับทรัพยสมบัติทั้งหมดของตนที่เปลี่ยนไป
ดังที่เคยไดรับการ
ตั้งสมมติฐานมากอนหนานี้ แตกลับมองเปนสวน ๆ เฉพาะที่เกี่ยวของกับตัวปญหา ดังนั้น การสราง
กรอบของปญหาจึงเปนสิ่งสําคัญและมีผลกระทบตอแนวทางการตัดสินใจของมนุษย
จากตัวอยางขางตนทําใหสรุปไดวา การคิดเชิงบัญชีมีลกั ษณะแบงสวนและสนใจเฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวของกับปญหาอยางแทจริง นอกจากนี้ เรายังสามารถเรียนรูเพิ่มเติมไดจากตัวอยาง
เดียวกันนี้เมื่อตั้งคําถามวา ทําไมเราจึงยอมขับรถไปซือ้ ของเพื่อประหยัดเงินในกรณีที่ของมีมูลคา
นอยแตไมยอมไปกรณีที่ของมีมูลคามาก นั่นแสดงวา อรรถประโยชนหรือความพอใจจากการ
ประหยัดเงินนั้นสัมพันธกับสวนตางเชิงสัมพัทธ (relative savings) มากกวาที่จะเปนมูลคาที่แทจริง
ของสวนตาง (absolute savings) (Thaler. 1999: 186; Moon; Keasey; & Duxbury. 1999)
อยางไรก็ตาม จากแนวคิด “บัญชีคิดในใจ” (mental accounts) ที่คาหนแมนและทเวิรสกีไดใหไว
ขางตน ก็เปนเพียงกรอบของผลลัพธซึ่งเปนขั้นตอนการบันทึกรายการที่เปนสวนตนของกระบวน
การการคิดเชิงบัญชีเทานั้น โดยที่ทาเลอรไดนํามาศึกษาอยางละเอียดและขยายขอบเขตใหกวาง
ขวางขึ้นจนกระทั่งเสนอเปน “การคิดเชิงบัญชี” (mental accounting) โดยใหความหมายวา “เปน
กระบวนการรูค ิดที่บุคคลและครัวเรือนนํามาใชเพื่อการจัดการ การประเมินคา และการติดตามผล
เพื่อตรวจสอบกิจกรรมทางการเงิน” ซึ่งเปนความหมายที่กวางกวาบัญชีคิดในใจ
สวนประกอบของการคิดเชิงบัญชี
ทาเลอรสรุปไววา การคิดเชิงบัญชีมีสว นประกอบอยู 3 สวน (Thaler. 1999) ไดแก
1)
การตัดสินใจโดยใชการคิดเชิงบัญชี (Mental accounting decision
making) เปน การประเมินผลลัพธของสถานการณตาง ๆ และ แนวทางการตัดสินใจในแตละ
สถานการณรวมถึงการจดจําการประเมินผลลัพธและแนวทางการตัดสินใจมาเปนประสบการณเพื่อ
ใชในการตัดสินใจในภายหนา
2)
บัญชีคิดในใจ ซึ่งเปนระบบการคิดที่นํามาใชโดยการจัดแบงประเภทกระแส
เงินหรือการจัดทํางบประมาณ (Budgeting) เปนการจัดสรรเงินที่ไดรับมาและใชจายไปออกเปน
หมวดหมู ทั้งนี้การจัดสรรเงินเพื่อการใชจายอาจมีการสรางขอจํากัด ที่เปนขอจํากัดภายนอก
(external rules) ซึ่งเปนขอจํากัดที่มีบุคคลอื่นหรือองคกรเขามามีสว นรวมในการสรางขอจํากัด หรือ
เปนขอจํากัดภายใน (internal rules) ซึ่งเปนขอจํากัดที่บุคคลสรางขึ้นเองก็ได
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3)
ความคิดตอขอบเขตของปญหา และ การใชการคิดเชิงบัญชีอยางยืดหยุน
เพื่อการประเมินผลการตัดสินใจ (Choice bracketing and dynamic mental accounting) เปนการ
สรางกรอบความคิดมุมมองที่มีตอปญหาที่ตองการการตัดสินใจในแบบตาง ๆ ซึ่งผูตัดสินใจอาจจะ
ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดตอปญหาใด ๆ ในลักษณะที่แตกตางกันออกไป และ สงผลกระทบตอผล
การตัดสินใจของบุคคลนั้น
การวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจใด ๆ โดยนําการคิดเชิงบัญชีไปใชในการอธิบายนี้ไม
จําเปนตองนําสวนประกอบทั้งสามสวนไปใชในการวิเคราะหพรอมกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับเหตุการณที่
บุคคลกําลังตองการวิเคราะหวาจะตองนําสวนประกอบใดไปใช เชน ในกรณีของสมมติฐานวัฏจักร
ชีวติ เชิงพฤติกรรมที่กลาวไวในหัวขอ 2 ของบทนี้ก็นําเพียงสวนประกอบที่ 2 ไปใชในการวิเคราะห
และตัดสินใจทําพฤติกรรมของบุคคล แตอยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวจิ ัยมุงที่จะทําความ
เขาใจตอการคิดเชิงบัญชีจงึ จะทําการศึกษาสวนประกอบทุกสวนของการคิดเชิงบัญชี โดยผูวิจัยมี
ความมุงหวังวา จะชวยทําใหเขาใจการคิดเชิงบัญชีของคนไทยไดดีกวาการศึกษาเพียงสวนใดสวน
หนึ่ง และคาดวาจะยังประโยชนตอการศึกษาพฤติกรรมตาง ๆ ไดอยางกวางขวางในอนาคต ผูวิจัย
จึงใครเสนอรายละเอียดของสวนประกอบทุกสวนในการคิดเชิงบัญชีไวดังตอไปนี้
สวนประกอบที่ 1 การตัดสินใจโดยใชการคิดเชิงบัญชี (Mental accounting decision
making)
บุคคลไดนําเอาการคิดเชิงบัญชีมาประกอบการตัดสินใจ เกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลีย่ น
หลายประการ
นับตั้งแตการตัดสินใจที่จะซื้อสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งที่เปนการซื้อเพื่อแลกกับ
อรรถประโยชนที่ไดจากการแลกเปลีย่ น (transaction utility) กลาวคือ ตามแนวทางการวิเคราะห
ของทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลัก การวิเคราะหวาจะซื้อสินคาหรือไม ทําไดโดยการเปรียบเทียบ
อรรถประโยชน (utility) ของสินคานั้น กับ ราคา (price) ของสินคาเพื่อใหเกิดสวนเกินของผูบริโภค
เรียกวา อรรถประโยชนจากการครอบครองสินคา (acquisition utility) แต ทาเลอรกลับเห็นวา
ผูบริโภคนั้นซื้อสินคาเพื่อใหไดอรรถประโยชนจากการแลกเปลีย่ น ซึ่งหมายถึง สวนตางระหวาง
ราคาที่ตองจายกับ “ราคาอางอิง” (ราคาที่ผูบริโภคคาดวาจะตองจายสําหรับสินคาชนิดนั้น) ตอไปนี้
คือตัวอยางทีอ่ ธิบายอรรถประโยชนจากการแลกเปลีย่ น สมมติวา คุณรูสึกกระหายน้ําในขณะทีก่ ําลัง
นั่งอยูที่ชายหาดในรีสอรทแหงหนึ่ง เพื่อนของคุณอาสาวาจะไปซื้อเบียรกระปอง ใหคุณที่รานขาย
สินคาของรีสอรท และถามคุณวา คุณยินดีที่จะจายซื้อเบียรกระปองนั้นในราคาไมเกินเทาไร เขาจะ
ไดตัดสินใจซื้อเบียรใหคุณได เมื่อคุณตอบแลว จากนั้นทีนี้ลองเปลี่ยนสถานการณเปนคุณกําลังนั่ง
อยูที่ชายหาดสาธารณะแหงหนึ่ง เพื่อนคุณอาสาจะไปซื้อเบียรใหคุณในรานสะดวกซื้อ เชน ราน 7eleven
อยากทราบวาราคาเบียรกระปองที่คุณยินดีจะจายซื้อเบียรในรานสะดวกซื้อไมควรเกิน
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กระปองละกี่บาท จะเห็นไดวา คําตอบของคุณเองจะเปลี่ยนไป ทัง้ ๆ ที่เบียรกระปองซึ่งสราง
อรรถประโยชนในการไดดื่มเบียร (acquisition utility) นั้นไมแตกตางกัน แตคุณยินดีจะจายในราคา
แตกตางเพราะบริบทที่เปลีย่ นแปลงไป
สิ่งเหลานี้ไมเคยไดรับการอธิบายดวยทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร แมวาจะเปนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงก็ตาม
อีกตัวอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงใหเห็นวา การคิดเชิงบัญชีนั้นมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจของเรา คือ เมื่อใดก็ตามที่นักลงทุนจําเปนตองใชเงินและเขาตองเลือก
ระหวางขายหุน ที่ราคารับซือ้ ขณะนั้นสูงกวาราคาที่เขาซื้อมา (คือมีกําไร) กับขายหุนที่ราคารับซื้อ
ขณะนั้นต่ํากวาราคาที่เขาซือ้ มา (คือขาดทุน) นักลงทุนสวนใหญมักจะเลือกขายหุนตัวที่มกี ําไร
มากกวาที่จะขายตัวที่ขาดทุน ทั้ง ๆ ที่ ถาพิจารณาตามหลักผลประโยชนสงู สุดแลว ควรขายตัวที่
ขาดทุนมากกวา เพราะการมีกําไรจากการขายหุนทําใหเราตองเสียภาษี ในขณะที่การขายขาดทุน
ทําใหเราไมตอ งเสียภาษี (ตัวอยางนี้เปนตัวอยางของประเทศสหรัฐอเมริกาทีก่ ฎหมายกําหนดให
บุคคลธรรมดาเมื่อขายหุนแลวมีกําไรตองเสียภาษีจากมูลคาสวนตางระหวางราคาซื้อกับราคาขาย
แตถาขายแลวขาดทุนก็ไมตองเสียภาษี แตในประเทศไทย การขายหุนในตลาดหลักทรัพย ไมวาจะ
มีกําไรหรือขาดทุนนั้นจะไดรับยกเวนการเสียภาษี) เหตุที่เปนเชนนัน้ เพราะวา นักลงทุนตองการ
หลีกเลี่ยงความรูสึกสูญเสียเนื่องเพราะเขาขาดทุน และนักลงทุนยังแบงแยกความรูสึกมีความสุขที่
ไดรับเงินจากการขายหุนออกจากความรูสึกเสียดายจากการเสียภาษีอีกดวย
การตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับสินคากรณีที่เราจายเงินไปกอนแลวจึงใชประโยชนจากสินคา
ภายหลัง ซึ่งเปนปญหาของการตัดสินใจขามเวลา (intertemporal choices) เปนอีกกรณีหนึ่งของ
การนําบัญชีในความคิดเขามาใชในการตัดสินใจ ยกตัวอยางเชน ถามีการซื้อตั๋วดูการแขงขันกีฬา
หรือการแสดงคอนเสิรตลวงหนาเปนเวลานานนับเดือน แตเมื่อถึงเวลาการแขงขันสภาพอากาศไม
เอื้ออํานวยตอการเดินทาง การที่คนจะตัดสินใจวาจะไปดูการแขงขันหรือไม จึงขึ้นอยูกับความรูสึก
สูญเสียที่จะไมไดดูการแขงขันกับความรูสึกพอใจที่ไดใชประโยชนจากตั๋วนั้น ซึ่งทาเลอรสรุปไววา
หากการจายเงินซื้อตั๋วกับเวลาการแขงขันหางกันมาก ความรูสึกสูญเสียก็จะลดนอยลง ดังนั้น การ
ตัดสินใจเขาชมการแขงขัน จึงผันแปรไปกับชวงหางระหวางการเกิดขึ้นของเหตุการณทั้งสอง
การสลายความสัมพันธระหวางการจายเงินกับการบริโภค (payment decoupling) เปน
ตัวอยางที่ดีอกี ประการหนึ่งของการใชการคิดเชิงบัญชี เนื่องจากผูคนจะรูสึกเจ็บปวดเมื่อตองสูญเสีย
เงินเพื่อการบริโภค ดังนั้น เพื่อลดความรูสึกสูญเสีย จึงมีการแยกการจายเงินซึ่งสรางความรูสึก
เจ็บปวดหรือเสียใจออกจากการบริโภค ซึ่งสรางความรูสึกสุขใจหรือพอใจใหขาดจากกัน เพื่อให
ตนเองไดรูสึกถึงความสุขจากการบริโภคไดอยางเต็มที่ ตัวอยางหนึ่งของเรื่องนี้ คือ การใชบัตร
เครดิตที่หลายคนคงคุนเคยกันดี และรูสึกไดวา การใชบตั รเครดิตดูจะทําใหมีความสุขจากการได
ครอบครองสินคามากกวาการซื้อสินคาดวยเงินสด เพราะการซื้อสินคาดวยเงินสดทําใหรูสึกสูญเสีย
และไปหักลดความรูสึกสุขใจในทันที
ในขณะที่การซื้อสินคาดวยบัตรเครดิตความรูสึกสูญเสียจะ
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เกิดขึ้นภายหลังบางครั้งนานเปนเดือน นอกจากนี้ บางทียังสรางความรูสึกตัดขาดจากความรูสึก
พอใจที่ไดครอบครองสินคาหรือบริการอีกดวย เพราะความรูสึกสูญเสียและความรูสึกพอใจจากการ
ซื้อสินคาดวยบัตรเครดิตนัน้ เกิดขึ้นคนละเวลากัน และยังเปนการสูญเสียแบบรวม ๆ ไมแยกเปนราย
ชนิดของสินคา (การจายเงินคาบัตรเครดิตจะคิดรวบยอดเปนเดือน ๆ ไป สรางความรูสึกสูญเสียใน
ภาพรวม แตไมเจาะจงลงไปยังสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งอยางเดนชัด เวนเสียแตวามี
รายการสินคาหรือบริการบางรายการที่มีมูลคามากกวารายการอื่นเปนอยางมาก) ดังนั้น การซื้อ
สินคาดวยบัตรเครดิตจึงเกิดขึ้นไดงายกวา เมื่อเทียบกับการซื้อสินคาชนิดเดียวกันในราคาเดียวกัน
ดวยเงินสด
สวนประกอบที่ 2 การนําบัญชีคิดในใจมาจัดแบงประเภทเงินรับเขาหรือเงินจายออกดวยการ
จัดทํางบประมาณ (Budgeting)
นอกจากการนําการคิดเชิงบัญชีมาใช ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลีย่ นแลว
การคิดเชิงบัญชี ยังถูกนํามาใชเพื่อจัดการกับปญหากิจกรรมทางเศรษฐกิจประจําวันของมนุษยดวย
การจัดแบงประเภทเงินรับเขาหรือเงินจายออก (categorization or labeling) เงินที่เกี่ยวของและ
ถูกนํามาจัดแบงประเภทนัน้ มีอยู 3 ประเภทคือ 1) คาใชจายจะถูกแบงสรรออกเปนกลุม ๆ เชน
คาอาหาร คาที่อยูอาศัย หรืออื่นๆ 2) ทรัพยสมบัติจะถูกแบงเปนบัญชีประเภทตาง ๆ เชน บัญชีใช
จายรายวัน บัญชีใชจายในอนาคต บัญชีเผื่อฉุกเฉิน เปนตน และ 3) รายไดจะถูกแบงออกเปนชนิด
ตางๆ เชน รายไดปกติ รายไดพิเศษ เปนตน
1. การแบงประเภทของคาใชจาย
การแบงประเภทคาใชจายของธุรกิจนั้น โดยปกติแลวมีวตั ถุประสงค 2 ประการคือ จะ
ชวยใหการตัดสินใจวาจะนําเงินที่มีอยูไปใชอยางไร สามารถทําไดงายขึ้น (ถายังอยูในวงเงินก็
สามารถนําไปใชไดเลย) และเปนการสรางระบบขึ้นมาเพื่อเปนเครือ่ งมือในการควบคุมไมใหนาํ เงิน
ไปใชกับกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งมากจนเกินไป การคิดเชิงบัญชีของบุคคลก็เชนเดียวกันจะชวย
ใหสามารถควบคุมการใชจายไมเกินกวาทีไ่ ดจัดสรรไว ซึ่งโดยปกติแลว ถาหากมีเงินที่จะจับจายใช
สอยอยางจํากัด การจัดสรรเงินใหกับคาใชจายประเภทตาง ๆ จะตองจัดทําและนําไปใชอยางจริงจัง
สวนใหญแลว
หนวยครัวเรือนที่มฐี านะยากจนจะมีความเขมงวดและวางแผนการใชจายเงินใน
ระยะเวลาสั้น เชน เปนรายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือน ในขณะที่หนวยครัวเรือนที่มีฐานะร่ํารวย
จะวางแผนการใชจายเงินในระยะเวลายาวกวา (Thaler. 1999: 193)
ฮีทและโซล (Heath; & Soll. 1996: 42) อธิบายกระบวนการทําบัญชีคาใชจายภายใน
จิตใจของมนุษยไววา เหมือนกับการทําบัญชีการเงินของกิจการ ตรงที่ ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
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ไดแก การบันทึกรายการ (booking) และการผานรายการ (posting) ไปยังหมวดหมูคาใชจาย
เพียงแตวา แตละขั้นตอนในการทําบัญชีคาใชจายภายในจิตใจนั้นขึ้นอยูกับปจจัยทางจิตวิทยาการ
รับรูที่แตกตางกัน นั่นคือ ในขั้นบันทึกรายการขึ้นอยูกับวาบุคคลนั้นสนใจและจําไดมากนอยเพียงใด
สวนขั้นการผานรายการก็ขึ้นอยูกับความแมนยําในการจัดคาใชจายทีเ่ กิดขึ้นลงในหมวดหมูเดียวกัน
ทุกครั้ง (similarity judgments) และการแบงหมวดหมู (categorization) ที่มีความชัดเจน
การจัดหมวดหมูและการบันทึกบัญชีคาใชจายนี้มีผลกระทบตอการตัดสินใจ ยกตัวอยาง
เชน ถามีการชักชวนใหบคุ คลซื้อประกันชีวติ ที่จาย 36,000 บาทตอป จะดูเปนคาใชจายทีส่ ูงมาก
แตถาเปลี่ยนเปน 98.63 บาทตอวัน ก็อาจจะทําใหบุคคลผูนั้นเปลีย่ นใจมาซื้อประกันนี้ก็ได เพราะ
เงินจํานวนไมถึง 100 บาทตอวัน เปนเงินจํานวนไมมาก เมื่อเทียบกับการใชจายเพื่อการบริโภคสิ่ง
ตาง ๆ ในแตละวันของเขา หรือในทางตรงกันขาม สําหรับผูที่สูบบุหรี่แลว บุหรีซ่ องละ 50 บาทอาจ
เปนเงินจํานวนเพียงนอยนิด แตถาทั้งปจายคาบุหรี่เปนจํานวน 7,800 บาท ( สมมติวา สูบบุหรี่ 3
ซองตอสัปดาห) ก็เปนคาใชจายจํานวนมาก อาจทําใหการตัดสินใจเลิกบุหรี่ทําไดเร็วขึ้น ตัวอยางนี้
เปนตัวอยางทีใ่ ชในการโฆษณาสินคาหรือรณรงคกระตุน พฤติกรรมของผูบริโภคที่เกิดขึ้นจริง
จะเห็นไดวา รายการซื้อสินคาที่ใชเงินจํานวนมาก หากถูกนําไปแบงยอยเปนเงินจํานวน
นอย ๆ จะทําใหคนทําการแบงหมวดหมูการใชเงินนั้นใหม จากตัวอยางขางตนเชน จากรายการ
คาใชจายเพื่อการปองกันความเสี่ยงหรือดูแลสุขภาพ (เชน การซื้อกรมธรรมประกันชีวติ ทีม่ ีคาเบี้ย
ประกันวันละ 80 บาท) มาเปนรายการคาใชจายเบ็ดเตล็ด ซึง่ คนบางคนไมไดใหความสําคัญกับ
คาใชจายเบ็ดเตล็ดบางรายการเสียดวยซ้าํ (คาอาหารสะดวกซื้อ เชน ชุดอาหารของแมคโดนัลดชุด
ละ 109 บาท) แตคาใชจายบางรายการที่โดยปกติถูกจัดเปนคาใชจา ยเบ็ดเตล็ด (ตัวอยางเชน การ
ซื้อบุหรี่) เมื่อนํามารวมเปนรายปอาจถูกนําไปเปรียบเทียบกับรายการซื้อสินคาเพื่อการอุปโภคได
(เชน นําเงินคาบุหรี่ทั้งปไปซื้อโทรทัศนขนาด 21 นิ้วได 1 เครื่อง เปนตน) เปนการเปลี่ยนหมวดหมู
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการขึ้นมาทันที ทั้ง ๆ ที่ ตามแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแส
หลักแลว ประเด็นดังกลาวนี้ ไมควรมีผลตอการตัดสินใจ เนื่องจากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีกลาว
วา การแบงหมวดหมูของการใชจายเงินไมควรเกี่ยวของกับการตัดสินใจเพราะการจะจายเงินซื้อ
สินคาหรือไม
ควรเกิดจากการเปรียบเทียบระหวางอรรถประโยชนของเงินทั้งหมดที่ตองจายกับ
อรรถประโยชนที่จะไดรับจากสินคาชนิดนั้นมากกวา และยังไมขึ้นอยูกับเวลาในการจายเงินอีกดวย
จากตัวอยางการจายคาประกันชีวติ ชี้ใหเห็นไดอยางชัดเจนวา การสรางการรับรูของบุคคลในรูปการ
แบงเงินออกเปนจํานวนยอยๆ กระจายไปตลอดทั้งป ทําใหคนนําอรรถประโยชนของเงินจํานวน
นอย (เนื่องจากถูกแบงเปนหนวยยอย) ไปเปรียบเทียบกับอรรถประโยชนของสินคาที่เกี่ยวของ
(เชน อรรถประโยชนของการประกันชีวติ กับอรรถประโยชนของอาหารแมคโดนัลด) เปนการสราง
ภาพลวงตาทางการเงิน (money illusion) ตอกระแสเงินและทําใหเกิดการจัดหมวดหมูกระแสเงินนั้น
ใหม นอกจากนี้การสรางภาพการกระจายการจายเงินออกไปจากการจายปละครัง้ (ความจริงเปน
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เชนนั้น) ไปสูการจายเปนรายวัน (เกิดการรับรูในจิตใจผานการชี้นําจากตัวแทนประกัน) ก็ชี้ใหเห็น
วา โดยทั่วไปแลว คนมีขอจํากัดในการมองภาพรวมของเงิน (คือคนมองไมเห็นในทันทีวา 98.63 x
365 มีคาเทากับ 36,000 แตคนจะคิดวา “แควันละไมถงึ 100 บาทเอง จายไดสบาย ๆ ” กับ “โอโฮ
ตองจายตั้ง 36,000 บาทแนะ จะเอาที่ไหนมาจาย”) ซึ่งเปนขีดจํากัดความสามารถในการคํานวณ
ของบุคคลทั่วไปประการหนึ่ง ที่ทําใหทฤษฎีเศรษฐศาสตรไมสามารถอธิบายการเบี่ยงเบนของการ
ตัดสินใจซื้อประกัน ระหวางคนที่รับรูคา ประกันเปนรายวัน กับ คนที่รับรูคา ประกันเปนรายปได
เชนเดียวกับการที่คนอาจจะมีความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่มากขึ้นเมื่อเห็นจํานวนเงินทั้งหมดที่ตองเสียไป
เพื่อจายซื้อบุหรี่ทั้งป เพราะมีการจัดหมวดหมูของเงินจํานวนเดิมขึน้ มาใหม
นอกจากนี้ การจัดหมวดหมูคาใชจายยังชวยบรรเทาปญหาการควบคุมตนเองไดอีกดวย
เพราะบางครัง้ บุคคลจะจัดสรรเงินจํานวนไมมากสําหรับคาใชจายทีม่ ีประโยชนนอ ย เพื่อชวยใหการ
นําเงินไปใชในคาใชจายประเภทดังกลาวมีจํานวนจํากัด
ประเภทบัญชีของทรัพยสมบัติ อีกวิธีหนึ่งที่ใชในการควบคุมคาใชจายของตนเอง
2.
คือการแบงประเภทบัญชีทรัพยสมบัติ (Wealth) เชฟรินและทาเลอร (Shefrin; & Thaler. 1988:
614–615) กลาววา ครัวเรือนจะทําการแบงประเภทของความมั่งคั่งออกเปน 3 ประเภทคือ ก)
รายไดปจจุบัน (current income) ซึ่งเปนรูปแบบทรัพยสมบัติที่ครัวเรือนจะนําไปใชจายเพื่อการ
บริโภคตามปกติ เชน เงินสดในมือ เงินฝากออมทรัพย ข) สินทรัพยปจจุบัน (current assets) ซึ่ง
เปนรูปแบบทรัพยสินที่มีสภาพคลองแตครัวเรือนมุงเก็บไวเปนเงินออม เชน เงินฝากประจํา กองทุน
รวม หุนสามัญ หุนกู พันธบัตร เปนตน ครัวเรือนมีแนวโนมที่จะนําทรัพยสมบัติไปใชจายเพือ่ การ
บริโภคตามปกตินอยกวาสินทรัพยปจจุบนั ค) รายไดในอนาคต (future income) เปนทรัพยสมบัติที่
ครัวเรือนตองการนํามาใชจายคาใชจายเพื่อการบริโภคในปจจุบันนอยที่สุด สวนใหญเปนเงินที่ไดรับ
ในอนาคต เชน เงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เงินลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะ
ยาว (LTF) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานบริษัทเอกชน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
เปนตน ผลการวิเคราะหของเชฟรินและทาเลอร (Thaler. 1999: 196) พบวา คาความโนมเอียงที่จะ
ใชจายจากสินทรัพยปจจุบันมีคาใกล 1.0 ในขณะที่คาความโนมเอียงที่จะใชจายจากรายไดใน
อนาคตมีคาใกล 0 เชฟรินและทาเลอรจึงเสนอแนวคิดวัฏจักรชีวติ เชิงพฤติกรรมที่แยงขอสมมติฐาน
เดิมของทฤษฎีวัฏจักรชีวติ เกี่ยวกับคาความโนมเอียงที่จะใชจายที่มีคา เทากันไมวาจะเปนเงินไดที่มา
ในรูปแบบ ลักษณะหรือเวลาใด ๆ ก็ตาม
การนําเอาแนวคิดระบบการคิดเชิงบัญชีขอนี้ไปใชอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือ หากมี
การนําเงินไปจัดประเภทไวเปนบัญชีที่มีคาความโนมเอียงที่จะนําไปใชจายนอยก็จะทําใหบคุ คลมี
เงินออมจํานวนมากขึ้น (Thaler. 1999: 196) ดังนั้น ถาบุคคลไดรบั การจูงใจใหนําเงินที่เปนรายได
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ปจจุบันไปจัดไวเปนรายไดในอนาคตมากเทาไร
เทานั้น

บุคคลนั้นก็จะมีเงินออมในระยะยาวไดมากขึ้น

3.
การแบงประเภทของรายได ออกเปนรายไดที่คาดคิดไวแลวกับรายไดที่ไดรับโดย
ไมคาดคิด (windfall) เชน เงินภาษีคืนกับเงินรางวัลจากการชิงโชค (Thaler. 1999: 196–197; citing
O’Curry. 1997. Income source effects.) บุคคลจะวางแผนการใชจายเงินสําหรับแตละประเภท
แตกตางกัน กลาวคือ คาความโนมเอียงที่จะนําเงินทีไ่ ดรับโดยไมคาดคิดมาใชจายจะมีคานอยกวา
คาความโนมเอียงที่จะนําเงินที่ไดรับตามปกติไปใชจาย (Shefrin; & Thaler. 1988: 635) และยิ่ง
เงินที่ไดรับโดยไมคาดคิดมากขึ้นเทาไร
คาความโนมเอียงที่จะนําเงินนั้นไปใชจะยิ่งนอยลงดวย
(Shefrin; & Thaler. 1988: 635; citing Landsberger. 1966. Windfall Income and Consumption:
Comment)
สวนประกอบที่ 3 ความคิดตอขอบเขตของปญหาและใชการคิดเชิงบัญชีอยางยืดหยุน
(choice bracketing and dynamic mental accounting)
สวนประกอบสุดทายของการคิดเชิงบัญชีนี้ เปนสวนประกอบที่ชใี้ หเห็นถึงความไมคงเสนคง
วาของการวิเคราะหปญหาที่สงผลตอตัวเลือก ซึ่งเกิดจากการนําการคิดเชิงบัญชีไปใชอยางยืดหยุน
ความคิดตอขอบเขตของปญหานี้มีองคประกอบอยู 3 ประการ ไดแก 1) การพิจารณาปญหานั้นใน
ลักษณะที่เปนปญหาเดี่ยวหรือปญหารวมหลาย ๆ ปญหา 2) กรอบเวลาในการประเมินผลปญหา
3) ผลของการตัดสินใจที่แตกตางกันเมือ่ เปลี่ยนจํานวนครั้งในการตอบปญหานั้น ซึ่งองคประกอบ
เหลานี้เปนองคประกอบทีช่ ใี้ หเห็นถึงความแตกตางกันเชิงความคิดดานเศรษฐกิจของบุคคล
(heteroeconomicus) ไดอยางชัดเจน
ความคิดตอขอบเขตของปญหาองคประกอบแรก คือ การที่มนุษยจะพิจารณาปญหาที่ตอง
ตัดสินใจในลักษณะปญหารวมกลุมมากกวาที่จะพิจารณาเปนปญหาเดี่ยว ๆ ที่ไมเกี่ยวของกัน
ตัวอยางเชน การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของผลของการพนันที่เกิดขึ้นกอนหนาตอการตัดสินใจ
เลือกทางเลือกของการพนันในครั้งตอมา (Thaler. 1999: 198; citing Thaler; & Johnson. 1990.
Gambling with the House Money and Trying to Break Even: The Effects of Prior Outcomes on
Risky choice.) พบวา หากผูตอบเพิง่ ชนะการพนันมากอนหนา การพนันครั้งตอไป ผูตอบจะ
ตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่มีความเสี่ยงมากกวาผูตอบที่เพิ่งแพการพนันมากอนหนา และในกลุม ผูที่
แพการพนันมากอนหนา จะตัดสินใจเลือกตัวเลือกทีม่ ีความเสี่ยงก็ตอเมื่อตัวเลือกนั้นใหโอกาสที่จะ
ไดรับเงินจากการแพพนันนั้นกลับคืนมา ไมเชนนั้น เขาจะตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่ไมมีความเสี่ยง
จากคําอธิบายขางตนนี้ชใี้ หเห็นวา บุคคลจะมองปญหาเปนกลุมทีม่ ีความเชื่อมโยง ไมใชเปนปญหา
เดี่ยวทีต่ ัดแยกออกจากกัน หรือ ไมมองความเปนไปไดของแตละเหตุการณอยางเปนเอกเทศ อีก
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ตัวอยางหนึ่งที่ชี้ถึงแนวทางการตัดสินใจในลักษณะนี้เชนกัน ไดแก หากมีผูถามวา ครอบครัวหนึ่งมี
ลูก 6 คน ทานคิดวา มีโอกาสมากนอยเพียงใดที่ครอบครัวนี้จะมีลกู เปนเพศใดเพศหนึ่งทุกคน เมื่อ
เทียบกับการมีลูกหญิงและลูกชายคละกันไป คนสวนใหญจะตอบวา มีโอกาสนอย เพราะคนสวน
ใหญเชื่อวา การที่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งจะมีลูกทั้งหกคนเปนเพศเดียวกันเปนเรื่องที่เปนไปได
ยาก นี่คือตัวอยางของการมองปญหาเปนองครวม ไมไดมองถึงความเปนจริงวา อันที่จริงแลว การ
ตั้งครรภแตละครั้ง เพศของลูกในครรภเปนอิสระจากเพศของลูกคนทีเ่ กิดกอนหนาโดยสิ้นเชิง (กรณี
การตั้งครรภเปนไปตามธรรมชาติ) ดังนั้น โอกาสที่ครอบครัวจะมีลูกเปนเพศเดียวกันทั้งครอบครัว
หรือมีเพศที่คละกันไปนั้นมีโอกาสเทา ๆ กัน (แตผตู อบสวนใหญตอบวานอย) จะเห็นไดวา การมอง
ปญหาในลักษณะเปนภาพรวมกันทําใหการตัดสินใจของบุคคลบิดเบือนไปจากที่ควรจะเปน
นอกจากการปรับเปลี่ยนขอบเขตของปญหาแลว บุคคลยังพึงพอใจกับการปรับเปลี่ยนชวง
การคํานวณผลไดและผลเสียเพื่อการตัดสินใจอีกดวย ทาเลอรเสนอวา บุคคลทีม่ ีลักษณะหลีกเลี่ยง
ความสูญเสียนั้นจะพรอมที่จะเผชิญความเสี่ยงมากขึ้น ถาไดนําเอาผลของเหตุการณที่มีความเสี่ยง
หลาย ๆ เหตุการณมารวมกันมากกวาการพิจารณาผลของเหตุการณที่มีความเสี่ยงนั้นเปนครั้ง ๆ
ไป ทาเลอรนาํ เสนอประเด็นนี้ดวยตัวอยางของพอล แซมมวลสัน ซึง่ เปนนักเศรษฐศาสตรคนสําคัญ
วา ครั้งหนึ่งพอลไดเสนอการเลนพนันหนึ่งกับเพื่อนรวมงานซึ่งมีเงื่อนไขวา ถาเพื่อนชนะจะไดเงิน
จํานวนสองรอยเหรียญสหรัฐ แตถาเพือ่ นแพ เพื่อนจะตองจายเงินจํานวนหนึ่งรอยเหรียญสหรัฐ
โอกาสที่เพื่อนจะชนะหรือแพคือ 50:50 ปรากฏวาเพื่อนของเขาไมยอมเลนการพนันนี้ดวยถาเปน
การเลนการพนันนี้เพียงครั้งเดียว แตถาเปนเลนหลาย ๆ ครั้ง เขาจึงจะยอมเลน ซึ่งพอลคิดวา นี่
เปนการตัดสินใจที่ไมมีเหตุผล เพราะถาคิดดวยหลักทฤษฎีอรรถประโยชนสูงสุด ผลลัพธของการ
พนันเพียงครั้งเดียวจะมีคาเทากับหาสิบเหรียญสหรัฐ ([200x50%] + [-100x50%]) หมายความวา
ผลลัพธมีคาเปนบวก ดังนัน้ เพื่อนรวมงานของเขาควรจะเลนการพนันนี้ แมจะเปนการเลนเพียงครั้ง
เดียวก็ตาม ทาเลอรอธิบายวิธีการตัดสินใจของเพื่อนรวมงานของพอลดวยเหตุผลของการคิดเชิง
บัญชีวา เนื่องจากบุคคลใหคาความสูญเสียมากกวาผลได ดังนั้นแมตัวเลขจะปรากฏวา มีผลเสีย
เพียงหนึ่งรอยเหรียญสหรัฐก็ตาม แตก็มคี ุณคาของผลเสีย (คือความรูสึกสูญเสีย) มากกวาคุณคา
ของผลได (คือความรูสึกสุขใจหรือพอใจที่ไดรับเงิน) จํานวนสองรอยเหรียญสหรัฐ แตถามีการเลน
การพนันนี้มากกวาหนึ่งครั้ง เชน ถาเลนสองครั้ง ผลลัพธสุทธิอาจเปนดังนี้ เปนผลไดสุทธิจํานวนสี่
รอยเหรียญ (ถาชนะทั้งสองครั้ง มีโอกาสเกิด 25%) หรือเปนผลไดสุทธิจํานวนหนึ่งรอยเหรียญ (ถา
ชนะครั้งหนึ่ง แพครั้งหนึ่ง มีโอกาสเกิด 50%) หรือเปนผลเสียสุทธิจํานวนสองรอยเหรียญ (ถาแพทั้ง
สองครั้ง มีโอกาสเกิด 25%) ยิ่งเลนมากครั้งเทาไรมูลคาของผลไดก็จะยิ่งสูงขึ้นกวามูลคาของผลเสีย
เทานั้น ดังนั้น เพื่อนรวมงานของพอลจึงยอมเลน เพราะยิ่งเลนหลายครั้ง ก็จะยิ่งเกิดผลไดมากขึ้น
เรื่อย ๆ ที่จะชวยชดเชยความรูสึกสูญเสียไดมากขึ้นเปนเงาตามตัว
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การอธิบายผลของการตัดสินใจดังกลาวนีต้ องใชความรูสองดานประกอบกัน คือ พื้นฐาน
ความคิดเกี่ยวกับความตองการหลีกเลี่ยงความสูญเสียกับระบบการคิดเชิงบัญชีตอ ปญหาการพนัน
หนึ่งครั้ง (one-bet-at-a-time mental accounting) ซึ่งทาเลอร (Thaler. 1999: 200) ไดสรุปไววา
สําหรับผูที่ตองการหลีกเลี่ยงความสูญเสียแลว เจตคติตอความเสี่ยง (หมายความวาตองการจะเสี่ยง
หรือไม) จะขึ้นอยูกับความถี่ของการกําหนดสิ่งอางอิงขึ้นใหม (reset reference point) ยิ่งมีการ
กําหนดสิ่งอางอิงใหมบอยขึ้นเทาไร ความตองการจะเสี่ยงก็ยิ่งนอยลงเทานั้น จากตัวอยางของพอลก็
เปนเชนนั้น คือ ถาเลนเพียงครั้งเดียว ผลลัพธของการเลนพนันจะถูกประเมินทันที แตถาเลนหลาย
ครั้ง ผลลัพธของการเลนพนันจะถูกประเมินหลังจากเลนการพนันทั้งชุดนั้นแลว ทาเลอรเรียกวิธกี าร
ตัดสินใจในลักษณะนี้วา เปนความกลัวการสูญเสียในระยะสั้น (myopic loss aversion) ซึ่งเปน
สาเหตุใหบคุ คลจํากัดขอบเขตปญหา (narrow framing) (ลดจํานวนครั้งในการประเมิน) มากกวาที่
จะขยายขอบเขตของปญหา (เพิ่มจํานวนครั้งในการประเมิน)
การจํากัดขอบเขตปญหานี้ นอกจากจะทําใหความตองการเผชิญความเสี่ยงของบุคคลลดลง
แลว ยังทําใหการตัดสินใจของบุคคลบิดเบือนไปจากสิ่งที่ควรจะเปนอีกดวย ตัวอยางเชน จากการ
วิจัยของคาเมอเรอรและคณะ (Thaler. 1999: 201; citing Camerer et al. 1997. Labor Supply of
New York City Cabdrivers: One Day at a Time.) พบวา คนขับรถแท็กซี่ในนครนิวยอรกที่เชารถ
มาเปนเวลา 12 ชั่วโมงตอวันนั้นจะวางแผนรายไดเปนรายวัน ดังนั้น ในวันที่มีงานมาก (เชน วันที่
ฝนตกหรือวันที่มีการจัดงานแสดงใหญๆ) เขาจะเลิกงานเร็วกวาปกติ เพราะเขาคิดวาเขาไดรายได
ตอวันตามที่เขาตองการแลว ทั้ง ๆ ที่ในวันดังกลาว เขาควรจะทํางานใหมากเพราะจะทําใหเขาได
รายไดตอชั่วโมงสูงกวาปกติ คาเมอเรอรและคณะจึงสรุปวา ความยืดหยุนของจํานวนชั่วโมงในการ
ทํางานของคนขับรถแท็กซีจ่ ะแปรผกผันกับรายไดรายวันของเขา (ซึ่งรายไดตอวันวัดจากรายไดของ
คนขับรถแท็กซี่คนอื่นที่ไดรับในวันเดียวกัน) หมายความวา รายไดยิ่งมาก จํานวนชั่วโมงที่ใชในการ
ทํางานยิ่งนอย รายไดยิ่งนอย จํานวนชั่วโมงทํางานยิ่งมาก ผลที่พบนี้เปนเชนเดียวกันกับ ริซโซและ
เซคฮาวเซอร (Thaler. 1999: 201; citing Rizzo; & Zeckhauser. 1998. Income Targets and
Physician Behavior.) ที่พบวา แพทยจะประเมินผลงานของตนเองเปนรายปมากกวาเปนรายวัน
การกระจายความเสี่ยงเมือ่ ตองตัดสินใจเพียงหนึ่งครั้งจะมีมากกวาการกระจายความเสี่ยง
เมื่อมีการตัดสินใจในปญหาเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง เปนอีกประเด็นหนึ่งของความคิดเกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนขอบเขตของปญหาที่มีความสําคัญ ซึ่งความเบี่ยงเบนของการตัดสินใจนี้ รีดและโลเวน
ชไตน (Thaler. 1999: 201; citing Read; & Loewenstein. 1995. Diversification Bias: Explaining
the Discrepancy in Variety Seeking between Combined and Separated choices.) เรียกวา การ
กระจายความเสี่ยงอยางมีอคติ (diversification bias) ตัวอยางของสถานการณที่สะทอนการ
ตัดสินใจแบบนี้ไดแก ไซมอนสัน (Thaler. 1999: 201; citing Simonson. 1990. The Effect of
Purchase Quantity and Timing on Variety-seeking Behavior.) ไดทดลองใหนักเรียนเลือกอาหาร
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ของวาง (ลูกอม ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ) โดยสรางสถานการณขึ้น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 นําอาหารของ
วางมาใหเลือกทุกวันที่มีชวั่ โมงเรียน (สัปดาหละ 3 วัน) นักเรียนจะเลือกไดวันละ 1 อยาง แบบที่ 2
นําอาหารของวางมาใหเลือกเฉพาะวันแรกของการเรียนในแตละสัปดาห นักเรียนจะเลือกไดครั้งละ
3 อยาง (เลือกเผื่อ 2 วันที่เหลือในสัปดาหเดียวกันดวย) ไซมอนสันพบวา สถานการณแบบที่ 1
นักเรียนจะเลือกอาหารของวางที่แตกตางหลากหลายนอยกวาสถานการณแบบที่ 2 จากขอคนพบนี้
ไซมอนสันสรุปวา บุคคลมีแนวโนมทีจ่ ะกระจายความเสี่ยงมากกวาหากใหตัดสินใจเพียงครัง้ เดียว
ซึ่งกระบวนการตัดสินใจนี้เรียกวา การสืบคนทางเลือกดวยตนเอง (choice heuristic)
จากสวนประกอบของการคิดเชิงบัญชีทงั้ สามที่กลาวไปแลวนั้น มีผูนําการคิดเชิงบัญชีมาใช
ในการศึกษาพฤติกรรมตาง ๆ ที่เปนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับเงินในหลากหลายรูปแบบ
ทั้งนี้รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคและการออมที่ไดรับความสนใจในการนําไปศึกษาเพื่อใหเกิดความ
เขาใจตอการทําพฤติกรรมดังกลาวของบุคคลในลักษณะตาง ๆ (Thaler. 1990; Prelec; &
Loewenstein. 1998; Rabinovich; & Webley. 2007: 444; citing Shefrin; & Thaler. 1992.
Mental Accounting, Saving and Self-control.) และเปนการศึกษาดวยขอมูลการออมจากหลาย
ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา (Levin. 1998; Graham; & Isaac. 2002; Hirst; et al. 1994; Heath.
1995) ในยุโรป ไดแก เนเธอรแลนด (Winnett; & Lewis, 1995; Rabinovich; & Webley. 2007) เบ
ลารุส (Rabinovich; & Webley, 2007) อิตาลี (Bonini; & Rumiati. 1996) สหราชอาณาจักร
(Ranyard; et al. 2006) รวมถึงในเอเชีย ไดแก ญี่ปุน (Shefrin; & Thaler. 1988: 634; citing
Ishikawa; & Ueda. 1984. The Bonus Payment System and Japanese Personal Savings.) และ
พบวาการคิดเชิงบัญชีมีความเกี่ยวพันกับพฤติกรรมการบริโภคและการออมในหลายแงมุม
ดวยเหตุนี้ ผูว ิจัยจึงเห็นวา การคิดเชิงบัญชีนาจะมีความสําคัญตอพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของ
คนไทยดังเชนที่มีการศึกษาในประเทศตาง ๆ มาแลว ดังนั้น การทําความเขาใจการคิดเชิงบัญชีจึง
นาจะเปนสิ่งสําคัญ และเปนประโยชนตอการนําไปใชในการอธิบายพฤติกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึง
พฤติกรรมการจัดการเงินรายไดเพื่อการบริโภคและการออมของคนไทยดวย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยจึงมุงทําการวิจัยเชิงสํารวจการคิดเชิงบัญชีของนิสิตระดับปริญญาโท ดวยวิธีการศึกษาเฉพาะ
กรณี เพื่อใหทราบถึงความมีอยูของระบบการคิดดังกลาวสําหรับสวนประกอบทั้งสามสวนขางตน
4. จิตวิทยาการรูคิด: การประเมินคาทางเลือกและการตัดสินใจ
เนื่องจากการพัฒนาของทฤษฎีจินตภาพที่เปนพื้นฐานของแนวคิดการคิดเชิงบัญชีนั้นไดรับ
การขยายองคความรูของเศรษฐศาสตร มาจาก ฐานความรูดานจิตวิทยาการรูคิดเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางกระจางชัดในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงเห็นวาควรจะได
มีการทําความเขาใจเกี่ยวกับองคความรูดานจิตวิทยาการรูคิด โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจเปนเบื้องตนเสียกอน
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การศึกษาจิตวิทยาการรูคิด เปนการศึกษาทีว่ าดวยกระบวนการทางจิต ที่สง ผลถึงการ
แสดงออกทางกาย เปนการศึกษาทีใ่ ชแนวคิดแบบเดียวกับที่นักฟสิกสศึกษาแรงโนมถวงจากการ
เคลื่อนไหวของสิ่งของ กลาวคือ นักฟสิกสไมสามารถมองเห็นแรงโนมถวงได แตสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับกฎของแรงโนมถวงจากการที่พบเห็นวา วัตถุสิ่งของทุกอยางในโลกนี้ตองตกลงสูพ ื้นดิน
ฉันใดก็ฉันนั้น นักจิตวิทยาการรูคิดก็ไมสามารถมองเห็นกระบวนการทางจิตของบุคคลได แต
สามารถอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตจากการสังเกตพฤติกรรมของมนุษยนั่นเอง (RobinsonRiegler; & Robinson-Riegler. 2004: 2)
กระบวนการทางจิตวิทยาการรูคิดที่สําคัญและสงผลตอการกระทําของมนุษยมีอยูหลายสวน
ไดมีผูทําการศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจตอกระบวนการทางจิตในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
ก) การรับรูและการจดจํา เปนกระบวนการขัน้ ตนที่บคุ คลจะทําการแปลความหมายสิ่งที่
ผานประสาทสัมผัสในลักษณะตาง ๆ และเก็บเขาไวเปนขอมูลขาวสาร
ข) ความสนใจ เปนกระบวนการที่ทําใหบคุ คลรับรูและจดจําตอขอมูลขาวสารที่ไดรับอยาง
จริงจัง
ค) การนําขอมูลขาวสารที่มีอยูในอดีตที่ถูกบันทึกอยูในความทรงจํามาใชประกอบกับการ
รับรูสิ่งใหม
ง) การจดจําและการสรางรูปแบบเฉพาะของสิ่งที่รับรูเขามาใหม
จ) การจัดเก็บขอมูลขาวสารในรูปแบบทีบ่ ุคคลคุนเคยเพื่อจะไดนํามาใชในวันขางหนา
ฉ) การนําขอมูลขาวสารทีถ่ ูกจัดเก็บไปแลวมาใชอยางมีอคติ (bias)
ช) ความทรงจําเกี่ยวกับตัวตนของบุคคล
ซ) การสรางภาษาของมนุษย การจดจํา ความเขาใจที่มีตอ ภาษาที่มนุษยใชเพื่อการ
ติดตอสื่อสารระหวางกัน
ฌ) การแกปญหา เปนกระบวนการที่บุคคลใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายภายใตขอจํากัดใน
ลักษณะตาง ๆ
ญ) การตัดสินใจ เปนกระบวนการที่บุคคลตองใหสวนประกอบของกระบวนการจิตวิทยา
การรูคิดหลายประการเชน ความสนใจ ความทรงจํา และการนําความรูที่อยูในความ
ทรงจํากลับมาใช เพื่อใหสามารถเลือกการกระทําที่ทําใหบุคคลบรรลุเปาหมายได
จากความรูเกีย่ วกับสมมติฐานวัฏจักรชีวติ เชิงพฤติกรรมที่กลาวไวในหัวขอที่ 2 ชีใ้ หเห็นวา
การออม เปนกระบวนการตัดสินใจของบุคคลที่ตองกระทําในปจจุบนั และไดรับผลประโยชนกลับคืน
ในอนาคต ดังนั้น การทําพฤติกรรมการออมของบุคคลจึงเกี่ยวของสัมพันธกับจิตวิทยาการรูคดิ ใน
เรื่องการตัดสินใจเปนสําคัญ เพราะเปนการกระทําที่ไมอาจทราบผลจากการกระทําไดอยางแนนอน
เนื่องจากบุคคลที่ทําการเก็บออมเงินนั้นไดแคคาดการณสถานการณในอนาคตวา ตองเก็บออมเงิน
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ในปจจุบันเทาไรจึงจะเพียงพอสําหรับการใชจายในอนาคต
หามีผูใดทราบอยางแนนอนไมวาจะ
เพียงพอหรือไมเพียงพอ ดังนั้น ในที่นี้จึงจะไดนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินใจในมุมมอง
ของจิตวิทยาการรูคิดเปนสําคัญ
การตัดสินใจ (decision making) เปนการเลือกทางเลือกที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
โดยเปนการเลือกที่บุคคลนัน้ มีขอมูลเกี่ยวกับสถานการณที่เกี่ยวของ
รวมถึงผลของการกระทํา
ดังกลาวอยางจํากัด กลาวอีกนัยหนึ่งวา เปนการเลือกทางเลือกภายใตความไมแนนอนหรือเรียกอีก
อยางหนึ่งวา ความเสี่ยง กอนที่บุคคลจะทําการตัดสินใจเลือกนั้น แสดงวา บุคคลมีทางเลือกหลาย
ทางและบุคคลตองทําการประเมินคาทางเลือก (judgment) ตาง ๆ เหลานั้นเสียกอน การประเมินคา
ทางเลือกนี้เปนกระบวนการโดยใชวธิ ีอุปมาน (inductive) ในการวิเคราะหสถานการณและผลของ
การกระทําที่เกี่ยวของ แฮสตีและดาเวส ไดใหความหมายของการประเมินคาทางเลือกไววา “เปน
ความสามารถของมนุษยในการคิดคํานึง (infer) ประมาณการ (estimate) และทํานายผลของ
(predict) เหตุการณที่ไมเคยเกิดขึ้นหรือไมเคยรูจักมากอน” (Robinson-Riegler; & RobinsonRiegler. 2004: 538; citing Hastie; & Dawes. 2001. Rational Choice in an Uncertain World:
The Psychology of Judgment and Decision Making. pp. 48) ดังนั้น การประเมินคาจึงเปน
กระบวนการคิดแบบคาดเดาผลลัพธดว ยทักษะที่อยูบนฐานของการมีขอมูลอยางจํากัดตามความรู
ความคาดหวัง และความเชื่อที่มีมาอยูกอนหนา
การประเมินคานี้เปนสิ่งที่บคุ คลจะกระทําตลอดเวลากับสิ่งตาง ๆ ที่บุคคลไดเผชิญ ประสบ
พบเจอ ทําใหบางครั้งการประเมินคาอาจมีความผิดพลาดไปบางเนื่องจากการที่บุคคลตองกระทํา
การนี้อยูบอยครั้ง ทําใหหลายตอหลายครั้งบุคคลไมมขี อมูลที่ครบถวนจนถึงขั้นทีท่ ําใหทราบผลลัพธ
อยางแทจริง แตบุคคลก็ตองประเมินคาวัตถุ ปรากฏการณ หรือสิ่งที่เผชิญนั้นเสียแลว ดวยเหตุนี้
บุคคลจึงใชวธิ กี ารวิเคราะหผานการสืบคนดวยตนเอง (heuristic) หรือ เกณฑที่มาจากประสบการณ
(rules of thumb) ซึ่งเกณฑที่มาจากประสบการณนี้เปนกระบวนการทางลัด (shortcut) ที่บุคคลใช
ในการแกปญหา ดวยกระบวนการนีเ้ องทําใหบุคคลไมจําเปนตองทราบ (หรือไมตองรอใหทราบ)
ทางเลือกของปญหาทุกทางเลือก และผลลัพธของการกระทําตามทางเลือกอยางละเอียดกอนทําการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกเพื่อแกปญหา เกณฑที่มาจากประสบการณจึงเปนหลักการขั้นพื้นฐานของ
การประเมินคาที่บุคคลสรางขึ้นอยางงาย ๆ เพื่อลดความจําเปนในการแสวงหาขอมูลที่สมบูรณแบบ
และลดความจําเปนที่ตองใชทักษะดานการคํานวณลง ดังนั้น การประเมินคาทางเลือกโดยมีเกณฑ
ที่มาจากประสบการณเปนฐานนี้จึงทําใหการประเมินคาทางเลือกเปนกระบวนการที่พึ่งพา
กระบวนการทางจิต (mental load) เปนสําคัญ แตอยางไรก็ตาม เกณฑที่มาจากประสบการณซึ่ง
ขึ้นอยูกับฐานขอมูลของแตละบุคคลและความสามารถในการคํานวณอันจํากัดของบุคคลนั้นไม
จําเปนตองนําไปสูคําตอบทีถ่ ูกตองเสมอไป ขึ้นอยูกับวาการประเมินคาในครั้งนั้นอาศัยหรืออางอิง
กระบวนการทางจิตใดเปนฐานในการประเมิน
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1) การประเมินคาทางเลือกโดยใชความทรงจําเปนฐานการประเมิน
การประเมินคาทางเลือกโดยใชความทรงจํานี้เปนกระบวนการที่บคุ คลใชการสืบคนดวย
ตนเองเทาที่สามารถระลึกได (availability heuristic) มาเปนเครือ่ งประกอบการประเมิน การใช
วิธีการระลึกการสืบคนดวยตนเองนี้ ก็ดวยเหตุผลทีว่ า เปนการงายสําหรับบุคคลที่จะนึกถึงสิง่ ที่เคย
เกิดขึ้นกับตนเอง ความงายในการระลึกถึงประสบการณของตนเองนี้อาจมีสาเหตุจากความคุนเคย
ความสนใจ ความเขาใจในสิ่งตางๆ อยางไรก็ตามความทรงจําหรือการระลึกถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นใน
อดีตอาจใหขอมูลที่ผิดพลาดได เมื่อมีการใชเกณฑที่มาจากประสบการณที่มาจากความทรงจําที่มี
ความผิดพลาดอยางเปนระบบ ยอมกอใหเกิดการประเมินคาทางเลือกที่ผิดพลาดอยางเปนระบบ
เชนเดียวกัน ลักษณะความผิดพลาดหรือความเบี่ยงเบนจากวิธีการนีป้ ระกอบดวย
ก. ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการใหรหัส (biased encoding)
ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการใหรหัสเปนผลลัพธหนึ่งทีเ่ กิดจากความงายในการ
ระลึกถึงประสบการณของตนเอง ตัวอยางของความเบี่ยงเบนของการใหรหัสคือการที่บุคคลมักจะ
ระลึกถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นและไดรับการตอกย้ําในสื่อมวลชนไดงายกวา
เหตุการณที่ไมปรากฏ
ในสื่อมวลชน เชน เราจะนึกถึงเหตุการณที่คนติดยาเสพติดจับคนบริสุทธิเ์ ปนตัวประกันไดงายกวา
เหตุการณที่คนปกติจับคนบริสุทธิเ์ ปนตัวประกัน
เนื่องจากเหตุการณที่คนติดยาเสพติดจับคน
บริสุทธิเ์ ปนตัวประกันมีประเด็นในการนําเสนอผานสื่อมวลชนและเรียกรองความสนใจจากประชาชน
ไดมากกวา ดังนั้น ถาหากวันใดวันหนึง่ เราประสบเหตุการณจับคนเปนตัวประกัน เราก็จะเกิด
ความคิดเชื่อมโยงทันทีวา คนที่จับคนอื่นเปนตัวประกันนั้นติดยาเสพติด โดยไมหยุดพิจารณาถึง
ขอเท็จจริงวาบุคคลนั้นอาจไมไดติดยาเสพติด แตอาจมีปญหาคับของใจอื่นจนเปนเหตุใหตองจับคน
อื่นเปนตัวประกันก็เปนได
ข. ความเบี่ยงเบนของการเรียกใชขอมูลในอดีต (biased retrieval)
บางครั้งความเบี่ยงเบนนั้นก็เกิดขึ้นเนื่องจากการชี้นําการตอบปญหาดวยการ
ยกตัวอยาง เชน หากคุณไดรับคําถามวา “เยาวชนในปจจุบันสวนใหญเปนอยางไร” คุณอาจให
คําตอบที่กวางและหลากหลาย โดยอาจมีทั้งพฤติกรรมที่ดีและไมดี แตถาผูถามเปลี่ยนคําถามเปนวา
“เยาวชนในปจจุบันสวนใหญเปนอยางไร ยกตัวอยางเชน ติดยาเสพติด” คําถามในแบบหลังนี้มักจะ
ทําใหคําตอบของคุณมุงเฉพาะเจาะจงไปที่พฤติกรรมที่ไมดีหรือที่เปนปญหาเสียเปนสวนใหญ ดังนั้น
คําตอบของคุณจึงถูกเบี่ยงเบนไปเนื่องจากวิธีการนําเสนอปญหาที่ทําใหเกิดการเรียกขอมูลในความ
ทรงจําเพียงบางสวนเทานั้น
นอกจากนี้ ความเบี่ยงเบนในการเรียกใชขอมูลอาจเกิดขึ้นเนื่องจากระยะเวลาที่
เกิดเหตุการณ จากการวิจัยพบวา การระลึกถึงเหตุการณที่เพิง่ เกิดขึ้นทําไดงายกวาการระลึกถึง
เหตุการณที่เกิดขึ้นนานมาแลว ดังนั้น ดวยกระบวนการคิดโดยใชเกณฑที่มาจากประสบการณมักจะ
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ใหคาแกเหตุการณที่เพิ่งเกิดขึ้นสูงกวาความเปนจริง เชน กรณีการเกิดสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
พ.ศ. 2547 ที่สงผลกระทบถึงประเทศไทย จะเห็นวา หลังเกิดเหตุการณผูคนพากันหวาดหวั่นตอ
การเดินทางไปทองเที่ยวยังสถานที่ที่เพิ่งไดรับความเสียหายจากคลืน่ ยักษในชวงแรก ๆ อยางมาก
แตเมื่อผานมาจนถึงปจจุบันผูคนก็เริ่มหลั่งไหลไปทองเที่ยวยังสถานที่ดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถา
หากไดพิจารณากันดวยความรูเชิงวิทยาศาสตรอยางลึกซึ้งแลว จะพบวา โอกาสที่จะเกิดสึนามิที่มี
สาเหตุที่แทจริงมาจากการเคลื่อนของเปลือกโลกที่จุดเดิม ดวยระดับความเคลื่อนไหวเทาเดิมใน
ระยะเวลาไมหางกันมากนักนั้นเปนไปไดยาก ดังนั้น การเกิดสึนามิที่รุนแรงเทาเดิมในเวลาใกลเคียง
กันจึงเปนเรื่องที่ดูจะมีเหตุผลเชิงวิชาการธรณีวิทยานอยมาก แตความรูสึกหวาดกลัวอยางมากตอ
การเกิดสึนามิอยางรุนแรงซ้ําที่เดิมในเวลาที่หางจากการเกิดสึนามิครั้งกอนหนาไมนานนัก มีความ
สมเหตุสมผลเชิงจิตวิทยาเปนอยางมาก
2) การประเมินคาโดยใชความคลายคลึงกันเปนฐานการประเมิน
การประเมินคาโดยใชความคลายคลึงกัน
เปนฐานการประเมินจะใชการสืบคนดวย
ตนเองดานการเปนตัวแทน (representativeness heuristic) มาเปนสวนประกอบอันสําคัญในการ
ประเมินคา การสืบคนดวยตนเองดานการเปนตัวแทนนี้คือการประเมินระดับความเปนตัวแทนของ
สิ่งที่คนเราพบโดยเทียบเคียงกับฐานความคิดดั้งเดิมของตนเอง เชน ในบริบทของคนไทย เมื่อเห็น
คนใสแวน คนสวนใหญก็มกั จะคิดวาคนคนนั้นนาเปนคนเรียนเกงหรือผูที่คงแกเรียน แทจริงแลวเขา
อาจเปนผูมีปญหาทางสายตาเทานั้น หรือในสังคมอเมริกัน เมื่อพบคนที่สูงมากกวาปกติก็มักจะดวน
สรุปวา ประกอบอาชีพเปนนักกีฬาบาสเกตบอล ทั้ง ๆ ที่ในความเปนจริง คนที่มีลักษณะอยางนั้น
อาจไมไดเปนอยางที่คิดก็เปนได ลักษณะการประเมินคาเหลานี้ แบงออกเปน 3 ประเภทคือ
ก. การประเมินคาโดยไมใหความสําคัญกับโอกาสความเปนไปได (ignore base
rate) ตัวอยางของการประเมินคาในลักษณะนี้ เชน การเรียกตรวจผูขับขี่รถยนตผิดกฎจราจรใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา แมจากสถิติพบวา ผูขับขี่ทเี่ ปนชนผิวขาวจะมีสัดสวนการกระทําผิดกฎจราจร
(รอยละ 76) มากกวาผูขับขี่ที่เปนชนผิวดํา (รอยละ 17) แตอัตราการเรียกตรวจของตํารวจจะเรียก
ตรวจผูขบั ขีท่ เี่ ปนชนผิวดํา (รอยละ 73) มากกวาผูขับขี่ที่เปนชนผิวชาว (รอยละ 19.7) (RobinsonRiegler; & Robinson-Riegler. 2004: 538; citing Harris. 1999. Driving While Black: Racial
Profiling on Our Nation’s Highways) จากตัวอยางขางตนเปนตัวอยางหนึ่งที่ชี้ใหเห็นถึงความ
ผิดพลาดในการทํางานของตํารวจในประเทศสหรัฐอเมริกาอันเนื่องมาจากการประเมินคาดวยการใช
ความรูสึกมากกวาที่จะใชขอ มูลทางสถิตทิ ี่เปนหลักฐานอันนาเชื่อถือได
ข. การประเมินคาดวยความผิดพลาดจากการนําขอมูลมารวมกัน (conjunction
fallacy) ตัวอยางของความผิดพลาดในการประเมินคาแบบนี้ คือ สมมติวา คุณไดรับรูขอมูลเกีย่ วกับ
ผูหญิงคนหนึ่งวา เธอเปนนักกิจกรรมในเรื่องการรณรงคตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยาง
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ยิ่ง การรณรงคที่ใหความสําคัญตอความมีมนุษยธรรม ความเทาเทียมกันของคนในสังคม หากมีผู
ถามคุณวา ในปจจุบัน ผูหญิงคนนี้จบการศึกษาแลว ใหคุณเลือกวา ระหวางเธอเปนพนักงาน
ธนาคารกับเธอเปนพนักงานธนาคารที่มบี ทบาทในการรณรงคเกี่ยวกับสิทธิสตรีเพื่อความเทาเทียม
กันในที่ทํางาน คุณจะเลือกขอใด จากการวิจัยพบวา คนสวนใหญจะเลือกประการหลังมากกวา
เพราะจากขอมูลเบื้องตนจึงทําใหตัดสินใจเชนนั้น ทั้ง ๆ ที่โอกาสทีจ่ ะตอบถูกในกรณีที่สองนั้นนอย
กวากรณีที่หนึง่ หากคิดถึงคาความนาจะเปนของเหตุการณ กลาวคือ โอกาสความนาจะเปนของการ
เปนพนักงานธนาคารมีโอกาสรอยละ 50 (เปนหรือไมเปนพนักงานธนาคาร 50:50) และโอกาสความ
นาจะเปนของการมีบทบาทในการรณรงคเกี่ยวกับสิทธิสตรีเพื่อความเทาเทียมกันในที่ทํางานก็มี
โอกาสรอยละ 50 (มีบทบาทหรือไมมีบทบาทมีคาเปน 50:50) ดังนั้น โอกาสความนาจะเปนในกรณี
ที่สองนี้จึงมีเพียงแครอยละ 25 (โอกาสเปนพนักงานธนาคารรอยละ 50 คูณกับโอกาสการมีบทบาท
ในการรณรงคฯ รอยละ 50) แตบุคคลสวนใหญใหคาน้ําหนักกับขอมูลในอดีตมากพอที่จะทําให
เกิดการตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่มีโอกาสถูกตองนอยกวาได
ค. การประเมินคาจากฐานการรับรูการเกิดเหตุการณที่หลากหลายอยางผิดพลาด
(misperception of event clusters) ตัวอยางของการประเมินคาในรูปแบบนี้เชน การทายเพศของ
บุตรที่อยูใ นครรภของสตรีที่มีบุตรเปนเพศใดเพศหนึง่ เพียงเพศเดียวติดกันมาแลวหลายคน ผูทาย
มักนําเอาเพศของบุตรคนทีเ่ กิดกอนหนาทั้งหมดมาเปนสวนประกอบในการทํานาย (ซึ่งอาจมีทั้ง
ทํานายวาจะเปนเพศเดียวกันกับบุตรคนกอนหนาหรือทํานายวาเปนตางเพศกับบุตรคนกอนหนา)
ทั้ง ๆ ที่เพศของบุตรแตละคนนั้นโดยธรรมชาติแลวไมขึ้นอยูกับเพศของบุตรคนกอนหนาเลยก็ตาม
3) การประเมินคาจากการประมาณการขั้นตน
บางครั้งเมื่อมีเหตุการณที่ตอ งประเมินคาและเหตุการณนั้นเปนเหตุการณที่ผูประเมินไม
มีความใกลชดิ หรือคุนเคยเลย วิธีการทีผ่ ูประเมินจะใชคือการคิดเปรียบเทียบจากประสบการณของ
ตนเองแลวปรับการประมาณใหเหมาะสมกับเหตุการณนั้น
ซึ่งการประเมินคาดวยวิธีการนี้อาจมี
ความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได เพราะการใชประสบการณที่ตนเองมีอยูเปนหลักยึดเพื่อการปรับและ
ประเมินคาอาจไมใกลเคียงกับคาที่เหมาะสม ยกตัวอยางเชน หากมีคนคนหนึ่งซึ่งปกติจะซื้อสินคา
จากหางสรรพสินคาอยูเปนประจํา เมื่อตองไปเลือกซือ้ สินคาจากรานคาในทองตลาดทั่วไป ก็จะใช
ราคาสินคาทีต่ นเองประสบอยูเปนประจําในหางสรรพสินคาเปนหลักในการประเมินความเหมาะสม
ของราคาสินคาในสถานที่แหงนั้นดวยการปรับราคาลดลงบาง เพื่อใหดูเหมาะสมกับลักษณะของ
สถานที่ แตหากเปรียบเทียบกับคนอีกคนหนึ่งซึ่งปกติซื้อสินคาจากตลาดสดอยูเปนประจํา เมื่อไป
เลือกซื้อสินคาจากรานคาเดียวกัน ก็จะใชราคาสินคาในตลาดสดเปนหลักในการประเมิน ดังนั้น
ราคาสินคาที่เหมาะสมของสินคาชนิดเดียวกันจากคนสองคนนี้อาจจะไมเทากัน เพราะประสบการณ
และความเคยชินของแตละคนนั้นแตกตางกัน ซึ่งความเบี่ยงเบนลักษณะนี้เปนฐานของการวิเคราะห
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เรื่องจุดอางอิง (reference point) หรือหมุดหมาย (anchoring) ของทฤษฎีจินตภาพ (prospect
theory) ที่เสนอโดยคาหเนแมนและทเวิรสกี (Kahneman; & Tversky. 1979)
จากสาเหตุทกี่ ารตัดสินใจเลือกทางเลือกอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลมาจากการประเมิน
คาทางเลือกตางๆ ของปญหา ซึ่งการประเมินคาเปนกระบวนการที่ใชกระบวนการทางจิตที่มีโอกาส
เกิดความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดในลักษณะตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวอยูเสมอ ๆ ทําใหการวิจัย
เกี่ยวกับจิตวิทยาการรูคิดดานการตัดสินใจจึงเปนการวิจัยเพื่อคนหาวา บุคคลไดกระทําการใดบางที่
เปนความผิดพลาด
เชนเดียวกันกับการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริโภคและการออมที่ความรูทาง
เศรษฐศาสตรไดกลาววา หากบุคคลเปนผูที่มีเหตุผลแลว บุคคลยอมมีการเก็บออมเพื่อรักษาระดับ
การครองชีพในระยะยาวของตนใหคงเสนคงวาตลอดอายุขัย แตอยางไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัยที่
ผานมาแลวจึงพบวา บุคคลจะมีการเลือ่ นเวลาการออมของตนออกไปจนกระทัง่ ทําใหมีเงินออมไม
มากพอที่จะรักษาระดับการครองชีพของตนใหสม่ําเสมอเชนเดียวกันตลอดอายุขัย ดวยเหตุนี้จึง
ทําใหมีผูใหความสนใจตอกระบวนการทางจิตที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ
การเงินเพื่อการบริโภคและการออมเพื่อจะไดเขาใจวา บุคคลมีกระบวนการคิดและตัดสินใจอยางไร
ความรูเกี่ยวกับการตัดสินใจและการประเมินคาทางเลือกดวยวิธีการทางจิตวิทยาการรูคิดนี้
คาดวาจะทําใหการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถวิเคราะหขอ มูลเมื่อเทียบเคียงกับการคิดเชิงบัญชีของทา
เลอรไดอยางมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ อาจจะชวยใหสามารถอภิปรายขอมูลที่รวบรวมโดยใช
วิธีการวิเคราะหขององคความรูนี้ไปเปนฐานในการอธิบายไดดียิ่งขึ้น
วิธีการวิจัยสําหรับจิตวิทยาการรูคิด
การวิจัยดานจิตวิทยาการรูคดิ มีวัตถุประสงคที่จะทําใหเกิดความเขาใจสิ่งตาง ๆ ดวยวิธีการ
แสวงหาความรูที่มุงสูเปาหมายเชนเดียวกัน
กับเปาหมายของการศึกษาคนควาดวยวิธกี ารทาง
วิทยาศาสตรในสาขาวิชาแขนงอื่น ๆ กลาวคือ สามารถใหความหมาย ทํานาย อธิบายและ
ปรับเปลี่ยนสิง่ ที่เปนเปาหมายของสาขาวิชานั้นๆ
ใหเปนไปในทางที่เหมาะสมได ในกรณีของ
จิตวิทยาการรูค ิด สิ่งที่เปนเปาหมายคือกระบวนการคิดนั่นเอง วิธีวิทยาการวิจัยทีช่ วยใหความเขาใจ
ในกระบวนการคิดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเปนทีย่ อมรับของนักจิตวิทยาการรูค ิด ประกอบดวย
การวิจัยเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงทดลอง (Robinson-Riegler; & Robinson-Riegler. 2004) การ
วิจัยเชิงพรรณนา จะชวยใหนักจิตวิทยาการรูคิดสามารถ ใหความหมายแกปรากฏการณที่เกิดขึ้น
ในขณะที่ การวิจัยเชิงทดลองจะชวยใหนกั จิตวิทยาการรูคิดสามารถอธิบายและทํานายกระบวนการ
คิดที่จะนําไปสูการทําพฤติกรรมที่สนใจได และในที่สดุ จะชวยใหผทู ี่เกี่ยวของสามารถนําความเขาใจ
ที่มีตอกระบวนการคิดนั้นไปใชในการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การศึกษาการคิดเชิงบัญชีในครั้งนี้ เปนการทําความเขาใจการคิดเชิงบัญชีในบริบท
ของคนไทยเปนครั้งแรกจึงควรจะเริ่มจากการทําความเขาใจตอการใหความหมายของบุคคลตอสิ่งที่
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เปนเปาหมายเสียกอน ดวยการใชวธิ ีการวิจัยเชิงพรรณนา อนึ่ง วิธวี ิทยาการวิจัยเชิงพรรณนา
สําหรับการศึกษาดานจิตวิทยาการรูคิดนี้ โรบินสันรีกเลอรและโรบินสันรีกเลอร (Robinson-Riegler;
& Robinson-Riegler. 2004: 34) แนะนําวา สามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การสังเกตอยางเปน
ธรรมชาติ (naturalistic observation) การศึกษาเฉพาะกรณี (case studies) และการรายงานตนเอง
(self-reports) การใชวธิ วี ิทยาการวิจัยเหลานี้นอกจากจะชี้ใหเห็นวา ปจจัยแตละปจจัยมีความ
เกี่ยวของกันแลว ยังชี้ใหเห็นวา ปจจัยเหลานั้นเกี่ยวของกันอยางไร และทําไมจึงเกี่ยวของกันดวย
วิธีการศึกษาทั้งสามวิธีมีความเหมาะสมกับการนําไปศึกษาการรูคดิ ของบุคคลในกรณีที่
แตกตางกันออกไป (Robinson-Riegler; & Robinson-Riegler. 2004: 35–36) ดังนี้
1) การสังเกตอยางเปนธรรมชาติ เปนการสังเกตพฤติกรรมในสภาพธรรมชาติโดยที่นักวิจัย
ตองไมมีอิทธิพลตอการทําพฤติกรรมของบุคคลหรือสิง่ ที่ถูกสังเกต
วิธกี ารมีขอจํากัดในการ
ศึกษาวิจัยสําหรับนักจิตวิทยาการรูคิดเนื่องจากกระบวนการทางจิต (mental processes) เปนสิ่งที่
สังเกตไดยาก นักจิตวิทยาการรูคิดที่ทําการวิจัยดวยวิธีนี้ตองใชการสรุปลงความเห็น (infer) ถึง
กระบวนการทางจิตจากพฤติกรรมทีต่ นเองสังเกตเห็นได วิธีการนี้จึงเปนวิธีทนี่ ํามาใชนอยสําหรับ
การศึกษาวิจัยทางจิตวิทยาการรูคิด
2)
การศึกษาเฉพาะกรณี เปนวิธีการวิจัยดวยการสืบสาวเชิงลึกกับบุคคลหรือสิ่งที่
ตองการศึกษา วิธีการนี้เหมาะสําหรับการศึกษาสภาพการณที่มีความจําเพาะเจาะจงโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการศึกษาระบบสมอง (brain systems)
3)
การรายงานตนเองเปนวิธีการวิจัยที่ใหผูใหขอมูลบอกผูวิจัยทราบถึงความรู เจตคติ
ความรูหรือความคิดของผูใหขอมูลดวยการตอบแบบสอบถามหรือการใหสัมภาษณ
5. การศึกษาเฉพาะกรณี
จากวิธีการศึกษาจิตวิทยาการรูคิดที่กลาววา การศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) เปน
วิธีการวิจัยดวยการสืบสาวเชิงลึกกับบุคคลที่ตองการศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาระบบ
สมองที่แสดงถึงกระบวนการคิดของบุคคล ผูว ิจัยจึงเห็นวา วิธีการศึกษาแบบการศึกษาเฉพาะกรณี
เปนวิธีการศึกษาที่ชว ยใหเกิดความเขาใจการคิดเกี่ยวกับการจัดการการเงินสวนบุคคลไดเปนอยาง
ดี ดังจะเห็นไดจากที่มีผูอธิบายเกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะกรณีไวดงั ตอไปนี้
การศึกษาเฉพาะกรณีเปนการวิเคราะหและการอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับระบบที่มีขอบเขต
จํากัดระบบใดระบบหนึ่ง (Merriam. 2009: 40) คําวา “ระบบที่มีขอบเขตจํากัดระบบใดระบบหนึ่ง”
หมายความถึง สิ่งที่ตองการศึกษาอยางจําเพาะเจาะจง เชน การศึกษาบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่ เปน
กรณีตัวอยางของปรากฏการณบางอยาง การศึกษาโครงการใดโครงการหนึ่ง การศึกษากลุมใดกลุม
หนึ่ง เปนตน ดังนั้น การศึกษาเฉพาะกรณีจึงเปนการเลือกวาจะศึกษาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยให
ความสําคัญกับการไดรับความรูเชิงประสบการณ (Experiential knowledge) เกีย่ วกับกรณี (The
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case) ที่ศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลของสังคม การเมืองและบริบทอื่น ๆ (Stake. 2005: 444)
ที่มีตอกรณีทที่ ําการศึกษานั้น หากการศึกษาวิจัยมุงคนหาปรากฏการณ (Phenomenon) ที่ฝง ตัวอยู
ในเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง (real-life context) ของกรณีที่ศึกษา โดยที่เสนแบงระหวางปรากฏการณ
กับเหตุการณเหลานั้นยังคลุมเครือ
การศึกษาเฉพาะกรณีจะเปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการ
ศึกษาวิจัยในลักษณะดังกลาว (Yin. 2003: 13) เพราะจะชวยใหผทู ี่ทาํ การศึกษาวิจัยสามารถตอบ
คําถามการวิจยั ไดวา เหตุการณที่เกิดขึน้ จริงนั้นเปนอยางไร (How) และทําไม (Why) จึงเกิด
เหตุการณเชนนั้นได โดยผูวิจัยไมไดเขาไปมีสวนในการควบคุม (Control) ใหเกิดเหตุการณเหลานั้น
ขึ้น ทําใหผูวิจยั รับรูปรากฏการณรวมสมัย (Contemporary phenomenon) ที่เชือ่ มโยงกับเหตุการณ
ดังกลาว ไดไปโดยปริยาย (Yin. 2003: 9)
ดวยเหตุนี้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทม่ี ุงทําความเขาใจการคิดที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําของ
บุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทําอันเกี่ยวกับการจัดการการเงินสวนบุคคล จึงเปนความมุงหวังที่
จะเขาใจปรากฏการณทางความคิดที่สงผลถึงเหตุการณ ซึ่งในทีน่ ี้ก็คือการกระทําของผูใหขอ มูลที่
แสดงถึงการจัดการการเงิน โดยที่การแบงแยกเหตุการณออกจากปรากฏการณดังกลาวเปนไปได
ยาก เพราะการกระทําอันเกี่ยวของกับรายไดและคาใชจายมักเปนการกระทําที่ผานการไตรตรอง
กอนลงมือกระทําจริง มิใชการกระทําทีเ่ กิดขึ้นตามสัญชาตญาณ บุคคลยอมตองคิดวาจะจัดการ
อยางไรกับเงินรายไดและคาใชจายของตนเองกอนที่จะแสดงการกระทําที่สอดคลองกับความคิดนั้น
ออกมา ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวา การศึกษาเฉพาะกรณีจึงเปนกลยุทธการวิจัย (Research strategy) ที่
เหมาะสมกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้นอกจากมุงทําความเขาใจปรากฏการณทางความคิดอันเกี่ยวเนื่องกับ
เหตุการณที่เปนการแสดงออกถึงการจัดการการเงินของบุคคลแลว ยังมีจุดมุงหมายที่จําเพาะเจาะจง
ในการคนหาขอมูลเชิงประจักษเพื่อตรวจสอบขอเสนอ (Proposition) ของสมมติฐานวัฏจักรชีวติ เชิง
พฤติกรรม (Behavioral life-cycle hypothesis) (Shefrin; & Thaler. 1988) ที่กลาวไวเกีย่ วกับ
ความสัมพันธระหวางการคิดเชิงบัญชี (Mental accounting) และการจัดการการเงินสวนบุคคล วา
บุคคลมีการคิดเกี่ยวกับเงินโดยมีการจัดประเภท (Categorization) ของทรัพยสมบัติ (Wealth) คือ
การสรางบัญชีแยกประเภทขึ้นมาในใจ หรือที่เรียกวา บัญชีคิดในใจ (Mental account) (บัญชีคิดใน
ใจนี้เปนองคประกอบหนึ่งในสามองคประกอบของการคิดเชิงบัญชี (Mental accounting)) พรอมกับ
การสรางขอกําหนด (Rule) ในการจัดการเงินที่อยูตางประเภทกัน ซึ่งเปนกระบวนการคิดที่แตกตาง
ไปจากขอสมมติฐานของทฤษฎีวัฏจักรชีวิตของการบริโภคและการออม (Sachs; & Larrain. 1993:
98-103) ที่กลาววา เงินไมวาจะมาจากแหลงใด แบบใด ยอมมีความเปน “เงิน” ที่เหมือนกันใน
ความคิดของบุคคล ดังนั้น “เงิน” จึงถูกนํามาจัดการไดอยางเปนอิสระ (Fungibility assumption) ไม
มีการจํากัดขอบเขตของการบริหารจัดการเงิน ดวยเหตุนี้ การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอ มูล
การวิจัยสําหรับการศึกษาเฉพาะกรณีในครั้งนี้ จึงมุงคนหาและนําเสนอขอมูลเชิงประจักษเพื่อแสดง
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ถึงเหตุการณ (ซึ่งหมายถึงการกระทํา) เกี่ยวกับการแบงแยกหรือจัดประเภทของเงิน วาเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงหรือไม เหตุใดบุคคลจึงแบงแยกหรือไมแบงแยกประเภทของเงิน (ซึ่งเปนการสะทอน
ปรากฏการณทางความคิดของบุคคลผูนนั้ ) เพื่อใหเขาใจถึงความสัมพันธระหวางปรากฏการณและ
เหตุการณดังกลาวไดอยางชัดเจนขึ้น
การวิเคราะหขอมูลของกรณีศึกษาแตละราย ใชวธิ ีการเทียบเคียงรูปแบบ (pattern
matching) (Yin. 2003: 116–120) ปรากฏการณทางความคิดของผูใหขอมูลแตละรายกับองคประ
กอบตาง ๆ ของการคิดเชิงบัญชี สวนการวิเคราะหขอมูลขามกรณีศึกษา (cross-case analysis) ใช
วิธีเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางกรณีศึกษา (Stake. 2006: 6) เพื่อใหเกิด
ความเขาใจปรากฏการณทางความคิดดังกลาวไดดียิ่งขึน้
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรม องคประกอบหนึ่งของการคิดเชิงบัญชี (Mental
accounting) (Thaler. 1988; 1999) ไดแก บัญชีคิดในใจ มีสวนอยางสําคัญในการจัดการรายได การ
จัดการคาใชจาย จนสามารถมีเงินออมได (van de Water. 2004; Wells. 2000) ผูวิจัยจึงตองการ
ศึกษาวา บุคคลชาวไทยทีส่ ามารถมีเงินออมจากรายไดของตนเอง จนเพียงพอที่จะนําไปใชเปนคา
เลาเรียนระดับปริญญาโทได มีการคิดเชิงบัญชีหรือไม โดยการตีความจากการเลือกวิธีปฏิบัตใิ นการ
จัดการรายไดและคาใชจาย
ซึ่งเปนแนวทางการศึกษาตามแบบของสาขาจิตวิทยาการรูคิด
(cognitive psychology) (Robinson-Riegler & Robinson-Riegler. 2004: 2) ที่ศกึ ษากระบวนการ
ทางจิต (mental processes) ผานพฤติกรรมของบุคคล พรอมกันนั้น ผูวิจัยทําการศึกษาวา บริบท
ใดที่มีสวนในการพัฒนาการคิดเชิงบัญชีของผูใหขอมูล
นอกจากการคิดเชิงบัญชีดา นบัญชีคิดในใจที่ผูวิจัยใชเปนฐานรากสําคัญของการศึกษาใน
ครั้งนี้แลว ผูว ิจัยยังตองการศึกษาอีกวา องคประกอบอื่นของการคิดเชิงบัญชีอกี 2 องคประกอบ
ไดแก การตัดสินใจโดยใชการคิดเชิงบัญชี และ ความคิดตอขอบเขตของปญหาและใชการคิดเชิง
บัญชีอยางยืดหยุน มีสวนสนับสนุนการตัดสินใจเลือกการจัดการรายไดและคาใชจายเพื่อการมีเงิน
ออมของผูใหขอมูลหรือไม อยางไร นอกจากนี้ ผูวิจัยยังคนหาอีกวา มีการคิดประเภทอื่นที่ทําใหการ
สรางเงินออมของผูใหขอมูลประสบความสําเร็จดวยหรือไม
เพื่อใหทําความเขาใจกระบวนการคิดของบุคคลเปนไปอยางละเอียด ลึกซึ้ง ผูวิจัยจึงใช
วิธีการวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case study)
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การคิดเชิงบัญชีเพื่อการจัดการการเงินสวนบุคคลของนิสติ ปริญญาโท
ผูวิจัยเลือกใชวิธวี ิจัยการศึกษาเฉพาะกรณีดวยการรายงานตนเอง (self-report) มาเปนแนวทางใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เนือ่ งจากการศึกษาการคิดของบุคคลซึ่งเปนกระบวนการทางจิต (Mental
processes) ที่ยอมมีความแตกตางกันไปในแตละคน ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจเบื้องตนตอการ
คิดที่เกี่ยวกับการจัดการการเงินสวนบุคคลอยางมีรายละเอียดมากพอที่จะนํามาประมวลรวม เปน
ความสัมพันธระหวางการคิดกับพฤติกรรม ผูวิจัยจึงใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)
เกี่ยวกับการกระทําที่มีตอการจัดการรายไดและคาใชจาย ซึ่งผูใหขอมูลเลือกใชเพื่อใหตนเองมีเงิน
ออม และ ความคิดที่เปนพื้นฐานของการกระทําดังกลาว เพื่อนําไปสูการเชื่อมโยงการกระทําและ
การคิดที่เกี่ยวของกับการกระทํา

1. ผูใหขอมูล
ขั้นตอนการคัดเลือกผูใหขอมูล
ผูที่เปนผูใหขอ มูลที่ผูวิจัยไดกําหนดไว ประกอบดวย
1. กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ คณะสังคมศาสตร และ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ใชเงินทุนในการศึกษาดวยเงินที่เก็บออมจากการทํางาน
เพื่อใหไดบุคคลกลุมดังกลาว ผูวิจัยทําการสํารวจเบื้องตนโดยใชแบบสอบถาม ทีป่ ระกอบดวย
ขอคําถามดังตอไปนี้
1. ชื่อ – ชื่อสกุล
2. สาขาวิชาที่กําลังศึกษาและชั้นปที่กําลังศึกษา
3. เพศ
4. อายุ
5. สถานภาพสมรส
6. แหลงเงินทุนหลักที่ใชในการศึกษาระดับปริญญาโท
7. ที่มาของเงินออม (ถามเฉพาะนิสิตทีต่ อบวาใชเงินออมของตนเองเปนแหลงเงินทุนหลัก)
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เมื่อไดผูตอบแบบสอบถามที่มีคุณสมบัตติ รงตามที่ผวู จิ ัยกําหนดไว
ผูตอบแบบสอบถามผูนั้นแสดงความสมัครใจที่เปนผูใหขอมูล

ผูวิจัยไดทาบทามเพื่อให

2. ขั้นตอนในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ขั้นสํารวจขอมูลเบื้องตน ผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรเพื่อ
สงถึงประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการและ
การตลาด และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความรวมมืออนุญาตใหเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากนิสิต ภาคนอกราชการในหลักสูตรดังกลาว
2. ขั้นเลือกกลุมผูใหขอมูล ผูวิจัยทําการสํารวจขอมูลเบื้องตนของนิสิตเกี่ยวกับแหลงเงินทุนที่
นิสิตใชเพื่อการสนับสนุนการเรียน จากนิสิตทั้ง 143 คน โดยเปนนิสิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการและการตลาด คณะสังคมศาสตร จํานวน 111 คน และ นิสิตวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต จํานวน 32 คน
ผูวิจัยคัดเลือกนิสิตทีต่ อบแบบสอบถามซึง่ ใชเงินออมจากการทํางานของตนเองมาเปนแหลง
เงินทุนหลักสําหรับชําระคาเลาเรียนระดับปริญญาโท พบวา มีนิสติ จํานวน 22 ทานที่มีคุณสมบัตติ รง
ตามที่ผูวิจัยกําหนด
จากนั้นผูวิจัยจึงทําการติดตอสอบถามความสมัครใจในการเขารวมเปนผูใหขอมูลสําหรับการ
วิจัยในครั้งนี้ พบวา นิสิตทุกทานมีความยินดีที่จะเปนผูใหขอมูล
3. ขั้นเตรียมเครือ่ งมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบดวยประเด็นคําถามสําหรับการ
สัมภาษณเชิงลึกในลักษณะตาง ๆ เกีย่ วกับการจัดการการเงินเพื่อใหมีเงินออมสําหรับเปนคาใชจาย
ในการเลาเรียนระดับปริญญาโท ทั้งที่เปนประสบการณจริงและเหตุการณสมมติเพื่อใหผูใหขอมูล
สามารถระลึกถึงสิ่งที่ตนเองเคยกระทํามากอนได
4. ขั้นกอนการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยติดตอประสานงานไปยังผูใหขอ มูลเพือ่ นัดหมาย
วันเวลาและสถานที่ ผูวิจัยพบวามีนิสิตเพียง 10 ทานที่สะดวกจะมาใหขอมูลในชวงเวลาดังกลาว
5. ขั้นเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ ผูวิจัยจัดเตรียมสถานที่ทเี่ หมาะสม เชน เปน
สถานที่ปด ปราศจากเสียงรบกวน สะดวกตอการบันทึกเสียง และเปนสถานที่ทผี่ ูใหขอมูลสะดวกใน
การเดินทาง
6. ขั้นวิเคราะหขอ มูล เมื่อผูวิจัยทําการทบทวนขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณของนิสิตทั้ง 10
ทาน พบวา มีขอมูลของผูใหขอมูลเพียง 6 ทานที่มีความละเอียดมากพอที่จะนํามาวิเคราะหถงึ การ
คิดที่เกี่ยวกับการจัดการรายไดและคาใชจายเพื่อใหมีเงินออมสําหรับการศึกษา
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ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยการเทียบเคียงรูปแบบ (Pattern matching) (Yin. 2003:
116 – 120) กับองคประกอบของแนวคิดการคิดเชิงบัญชี (Thaler. 1999) มาเปนพื้นฐานสําหรับการ
วิเคราะหขอมูล สําหรับการวิเคราะหระหวางกรณีศึกษา (Cross-case analysis) ใชวธิ กี าร
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางกรณี (Stake. 2006: 6)
7. ขั้นเขียนรายงานการวิจัย
ผูวิจัยจัดทํารายงานการวิจัยโดยนําเสนอขอมูลที่เก็บรวบรวม
สังเคราะหและเปรียบเทียบกับแนวคิดการคิดเชิงบัญชีของทาเลอร
และแสดงการคิดอื่นที่เปน
สวนประกอบสําคัญของการกระทําการออม
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลไปพรอม ๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล เนื่องจากการเก็บรวบรวม
ขอมูลในแตละรายนั้น เปนประโยชนตอ การสรางแนวทางในการวิเคราะหขอมูลของผูวิจัย และการ
กําหนดแนวทางขอสรุปของการวิจัยดวย

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล (รายละเอียดแนวคําถามอยู
ในภาคผนวก) โดยผูวิจัยสรางแนวคําถามโดยใชแนวคําถามของแนวคิดการคิดเชิงบัญชีเปนหลัก
โดยแบงออกเปน 3 ประเด็นดังนี้
1) ประเด็นคําถามการคิดเกี่ยวกับการสรางเงินออมเพื่อการศึกษา
ตัวอยางแนวคําถาม
o การออมในความเขาใจของคุณหมายถึงอะไร
o คุณมีการตั้งเปาหมายการออมเพื่อการศึกษาหรือไม
o เมื่อคิดวา จะออมเงินรายไดของตนเองเพื่อการศึกษา คุณเริ่มตนอยางไร
o เมื่อตั้งใจวา จะนําเงินจํานวนหนึ่งไปเก็บออมอยางสม่ําเสมอแลว เคยมีบางไหมที่ทํา
ไมไดตามที่ตงั้ ใจ ถามีแลวรูสึกอยางไร และมีการแกไขหรือไม อยางไร
o ตอนที่ยังเปนเด็กเคยมีการตัง้ เปาหมายออมเงินหรือไม ถามี เคยตั้งเปาหมายเพื่อจะ
นําไปทําอะไร
2) ประเด็นคําถามการคิดเกี่ยวกับการจัดการรายได
ตัวอยางแนวคําถาม
o เมื่อไดรับรายไดแลว มีการจัดการกับรายไดอยางไร
o คุณมีการหารายไดพิเศษหรือไม หากไดรับรายไดพิเศษจัดการกับรายไดพิเศษนัน้
อยางไร
o ที่ทํางานของคุณมีการจายโบนัสหรือไม
o หากคุณไดรับโบนัส คุณจัดการกับโบนัสอยางไร
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o คุณมีรายไดครั้งแรกเมื่อไร ไดรายไดนั้นมาอยางไร คุณจัดการกับรายไดนั้นอยางไร
o สมมติวา ทานถูกลอตเตอรี่ไดรับเงิน 10,000 บาท ทานคิดวา ทานจะทําอยางไรกับ
เงินจํานวนนี้
o ถาที่ทํางานใหเลือกการรับเงินรายไดได 2 แบบ ทานคิดวา จะเลือกรับเงินรายไดแบบ
ใด ระหวาง “ไดรับเงินกอนแลวจึงทํางาน” กับ “ทํางานเสร็จแลวจึงไดรับเงิน”
3) ประเด็นคําถามการคิดเกี่ยวกับการจัดการคาใชจาย
ตัวอยางแนวคําถาม
o คุณมีการวางแผนการใชจายเงินอยางไร
o คุณมีการประเมินการใชจายของคุณหรือไม
o คุณควบคุมการใชจายของคุณอยางไร
o ใครเปนแบบอยางของคุณในการจัดการคาใชจาย
o หากมีความจําเปนตองใชจา ยจํานวนมาก คุณจัดการกับคาใชจายเหลานั้นอยางไร

4. การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมขอมูล ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) โดย
ผูวิจัยเริ่มตนการสัมภาษณดวยการใหผูใหขอมูลเลาประวัตขิ องตนเอง
อันประกอบดวยประวัติ
ครอบครัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน หลังจากนั้น ผูวิจัยจึงสอบถามถึงสาเหตุทตี่ องออม
จากรายไดที่ไดรับจากการทํางานของตนเองเพื่อเปนคาเลาเรียนระดับปริญญาโท เมื่อทราบเหตุผล
หรือความจําเปนที่ตองใชเงินออมแลวจึงสอบถามถึงกระบวนการทีท่ ําใหผูใหขอมูลใชสําหรับการ
สะสมเงินออมที่จะทําใหเพียงพอสําหรับนํามาใชเปนคาเลาเรียน นับตั้งแตการวางแผนการออมเงิน
การจัดการรายได การจัดการคาใชจาย ซึ่งในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการออมเงิน ผูวิจัยจะ
สอบถามถึงเหตุผลทีเ่ ลือกการกระทําเหลานั้นและสอบถามถึงประสบการณในอดีตของผูใหขอ มูลที่
ผูใหขอมูลคิดวา มีสวนเกี่ยวของหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกการกระทําแตละขั้นตอนของ
กระบวนการออมเงินเพื่อการศึกษาระดับปริญญาโท
นอกจากผูวิจัยจะใหผูใหขอมูลเลาถึงเหตุการณและการกระทําทีต่ นเองทํามาในอดีตแลว ผูวิจัย
ยังไดสัมภาษณโดยใชเหตุการณสมมติที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งผูวิจัยคาดหวังวา จะชวยใหผูใหขอ มูล
ระลึกถึงเหตุการณที่อาจเคยเกิดขึ้นกับผูใ หขอมูล เพราะมีความคลายคลึงกันได
การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเปนรายบุคคล เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551
จนถึง เดือนมกราคม 2552
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5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
การจัดกระทําขอมูล
1. การเก็บขอมูลภาคสนามทําโดยการบันทึกเสียงการสนทนาการสัมภาษณ ผูวิจัยนําเสียงที่
บันทึกไวมาถอดเทปทุกถอยคําพูดและพิมพออกมาเปนเอกสาร พิมพ 2/3 ของหนาโดยเวนวาง
ดานขวา 1/3 หนา เพื่อใชในการเขียนขอความหรือบันทึกขอมูลชวยจํา
2. อานเอกสารบันทึกการสัมภาษณรอบแรก เพื่อทบทวนความเขาใจการกระทําเพือ่ การออม
ของกรณีศึกษาเปนราย ๆ ไป ผูวิจัยคัดเลือก บันทึกและเนนขอความแสดงลักษณะการกระทําที่
กรณีศึกษาใชเพื่อการจัดการเงินรายไดของตนเอง สาเหตุ ที่มาและ/หรือความจําเปนในการเก็บออม
เงินเพื่อการศึกษา ประวัติสว นบุคคล และประสบการณการจัดการเงินของผูใหขอมูลเปนราย ๆ ไป
3. อานเอกสารบันทึกการสัมภาษณรอบที่สอง เพื่อทําความเขาใจความคิดที่อยูเบื้องหลังการ
กระทําดวยการตีความการคิดจากการกระทํา รวมถึง คําพูดที่ใชเมื่อพูดถึงการกระทํา คําอธิบายเพื่อ
แสดงเหตุผลหรือความรูสึกประกอบการกระทํา
4. นําการคิดของกรณีศึกษาทีเ่ กิดจากการตีความของผูวจิ ัยไปเทียบเคียงกับรายละเอียด
ลักษณะและองคประกอบของการคิดเชิงบัญชี
5. ทําการจัดกลุมการคิดเปนหมวดหมู โดยใชแนวคิดการคิดเชิงบัญชี (Thaler. 1999) เปน
แนวทางในการจัดกลุม ประกอบดวย การจัดการรายได การจัดการคาใชจาย การสรางเงินออม
นอกจากนี้ หากพบวายังมีการคิดที่ประกอบการกระทําการออม แตไมจัดเปนการคิดตามแนวคิด
ขางตนก็ทําการจัดกลุมไวดวย
6. อานเอกสารบันทึกการสัมภาษณรอบที่สาม เพื่อตรวจสอบความเทีย่ งตรงของหมวดหมูการ
จัดกลุมการคิดอีกครั้งหนึ่ง
7. รางขอสรุปของขอมูล เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางการคิดแตละหมวดหมูของกรณีศึกษา
แตละราย
8. นําการคิดของกรณีศึกษาแตละรายทีถ่ ูกจัดหมวดหมูแลว มาเปรียบเทียบกับการคิดของ
กรณีศึกษารายอื่น ๆ เพือ่ ตรวจสอบความเหมือนหรือความตางของการคิด (Stake. 2006: 6)
เพื่อใหไดขอสรุปการคิดแตละหมวดหมูของกรณีศึกษาทุกรายในภาพรวม
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อทําความเขาใจการคิดของผูใหขอมูลที่นําไปสูการ
กระทําที่ผูใหขอมูลเชื่อวา
จะทําใหตนเองมีเงินออม
ผูวิจัยจะใชการวิเคราะหขอมูลดวยการ
เทียบเคียงรูปแบบ (Pattern matching) (Yin. 2003: 116–120) กับองคประกอบของแนวคิดการคิด
เชิงบัญชี (Thaler. 1999) มาเปนพื้นฐานสําหรับการวิเคราะหขอมูล สําหรับการวิเคราะหระหวาง
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กรณีศึกษา (Cross-case analysis) ใชวิธีการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวาง
กรณี (Stake. 2006: 6) รายละเอียดการวิเคราะหขอมูลเปนดังนี้
1. ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลของผูใหขอมูลทั้ง 6 ทานโดยการจัดกลุมคําหรือประโยคที่
สะทอนถึงวิธกี ารคิด ตัดสินใจและการกระทําเพื่อการจัดการการเงินของผูใหขอมูล
ตัวอยางของกลุมคําหรือประโยคดังกลาว
“เวลาเงินเดือนออกปุบ ก็จะรีบโอนเขาไปกอนเลยหมื่นนึง...คือจะมีแบงค (บัญชี) อีกแบงค
(บัญชี) นึงไงคะ เออ บัญชี สองบัญชี บัญชีนึงคือบัญชีเก็บออมไวสําหรับเรียนโดยเฉพาะ อีกบัญชีนึง
ก็ไวใชจายทั่วไป” คุณสาธิกา
2. ผูวิจัยนํากลุมคําหรือประโยคมาวิเคราะหรูปแบบของการกระทําเพื่อนําไปเทียบเคียงกับ
รูปแบบการคิดเชิงบัญชี
ตัวอยางการวิเคราะหรูปแบบการกระทํา
จากประโยคขางตน พบวา บัญชีที่คุณสาธิกากลาวถึงทั้งสองบัญชี เปนบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทเงินฝากออมทรัพย ซึ่งสามารถฝากและเบิกถอนไดตามที่เจาของบัญชีตองการ แตอยางไรก็
ดี คุณสาธิกามีการกําหนดวัตถุประสงคการนําเงินในบัญชีเงินฝากทั้งสองไปใชแตกตางกัน
3. ผูวิจัยนําเสนอประเด็นขอมูลที่พบวา มีความสอดคลองหรือไมสอดคลองกับขอเสนอของทา
เลอรเกี่ยวกับการนําการคิดเชิงบัญชีมาใชในการจัดการการเงินสวนบุคคล
ตัวอยางการวิเคราะหเทียบเคียงรูปแบบ
จากการที่คุณสาธิกาแบงบัญชีเงินฝากของตนเองออกเปน 2 บัญชีและกําหนดวัตถุประสงคของ
แตละบัญชี โดยบัญชีเลมที่หนึ่งเปนบัญชีเงินฝากเพื่อการศึกษา และบัญชีเลมที่สองเปนบัญชีเงิน
ฝากเพื่อใชจายประจําวัน
ผูวิจัยจึงวิเคราะหไดวา บัญชีทั้งสองเลมที่มีวัตถุประสงคแตกตางกันนี้ หมายถึง การกําหนด
บัญชีคิดในใจสําหรับรายไดขึ้นมา 2 บัญชี โดยบัญชีเงินฝากเลมที่หนึ่งจัดเปนบัญชีคิดในใจประเภท
สินทรัพยปจจุบัน (Current asset) ตามขอเสนอของทาเลอร เพราะบัญชีเงินฝากเลมนี้ คุณสาธิกามี
แนวโนมที่จะนํามาใชจายเพื่อการบริโภคนอย สวนบัญชีเงินฝากเลมที่สอง จัดเปนบัญชีคิดในใจ
ประเภทรายไดปจจุบัน (Current income) ตามขอเสนอของทาเลอร เพราะบัญชีเงินฝากเลมนี้ คุณ
สาธิกามีแนวโนมที่จะนํามาใชจายเพื่อการบริโภคมาก
จากเหตุการณนี้
ทําใหคุณสาธิกาจึงมีเงินเก็บออมในบัญชีเงินฝากเลมทีห่ นึ่งมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับบัญชีเงินฝากเลมที่สอง ซึ่งเปนไปตามขอเสนอของเชฟรินและทาเลอร (1988) ที่
กลาววา ทรัพยสมบัติ (wealth) ที่บุคคลจัดวาเปนสินทรัพยปจจุบัน (Current asset) จะมีคาความ
โนมเอียงในการบริโภคนอยกวาทรัพยสมบัติทบี่ ุคคลจัดวาเปนรายไดปจจุบัน (Current income)
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เหตุที่ผวู ิจัยวิเคราะหวา บัญชีทั้งสองเปนบัญชีคิดในใจสองประเภทที่มีความแตกตางกัน เพราะ
โดยสภาพกายภาพแลว บัญชีเงินฝากทั้งสองมีคุณสมบัติในการฝากถอนแบบเดียวกัน แตความ
แตกตางกันนัน้ เกิดขึ้นจากการกําหนดของคุณสาธิกาเอง จึงทําใหการนําเงินจากบัญชีเงินฝากทั้ง
สองไปใชแตกตางกัน
กลาวโดยสรุปไดวา คุณสาธิกามีการใชการคิดเชิงบัญชีเรื่องการจัดสรรรายไดออกเปนหลาย
บัญชีคิดในใจ เพื่อชวยในการจัดการการเงินเพื่อใหมีเงินออมของตนเองใหเปนไปตามที่ตองการ
4. ผูวิจัยทําการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของการคิดที่ผูใหขอมูลแตละราย
ใชประกอบการตัดสินใจเลือกการกระทําของตนเอง
ตัวอยางการวิเคราะหเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของผูใหขอมูล
“มีบัญชีออมทรัพยสี่หาเลม แตละเลมมีเหตุผลในตัวของมันอยางนี้... เลมเดิม ๆ เราทําบริษัท
เกา ก็เก็บเอาไวกอน เลมนัน้ มีเอทีเอ็มอยูแลว ก็เผื่อมีเหตุฉุกเฉิน ก็จะถอนไดเลย...อยางบริษัทใหม
เขาก็เปลี่ยนธนาคาร เขาก็มีเอทีเอ็มอยูแลว ก็เปนเรื่องเงินเดือนธรรมดา สวนออมทรัพยที่ไมมี
เอทีเอ็ม จะเหมือนกับวา เก็บเอาไวเพื่อที่วาจะตั้งใจวา จะไมถอน ไวมีเหตุฉุกเฉินแบบชวยทีบ่ าน
หรืออะไรอยางนี้ อาจจะทําตัวเองลําบากดวยก็ได อาจจะแบบไปถอนที่ธนาคารหรืออะไร แตถามี
เอทีเอ็มปบ มันก็เหมือนจะไปซ้ํา ก็แบบกดออกมาไดงาย ๆ.....ฝากประจํานะ ตอนแรกนั้นนะคือ เก็บ
ในรูปออมทรัพยกอนแลวโยกมาเปนประจํา เพราะเอามาจายเงินโท....กองทุนรวมก็คือ ตั้งใจวา อันนี้
จะเอาไวทําธุรกิจในอนาคต ก็เหมือนจะเก็บไวเปนเงินกอนทําธุรกิจ กะไมเบิกอะไรอยางนี้ ก็เลย
เลือกที่จะทํากองทุนรวม” คุณประสิตา
จากประโยคขางตนของคุณประสิตา พบวา คุณประสิตามีการแบงเงินรายไดของตนเองไปนํา
ฝากไวในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 3 บัญชี บัญชีเงินฝากประจํา 1 บัญชี กองทุนรวม 1 กอง สินทรัพย
ทางการเงินทั้งหมดมีวัตถุประสงคการใชจายที่คุณประสิตาไดกําหนดขึ้น เชนเดียวกับทีค่ ุณสาธิกา
กําหนดใหกับบัญชีเงินฝาก 2 บัญชีของตนเอง
ดังนั้น คุณประสิตาจึงเปนผูที่มีการใชการคิดเชิงบัญชีในเรื่องการจัดสรรรายไดออกเปนหลาย
บัญชีคิดในใจเชนเดียวกับคุณสาธิกา
5. ผูวิจัยรวบรวมสรุปเหตุผลของการเลือกการกระทําเกี่ยวกับการจัดการการเงินของผูใหขอมูล
เพื่อสะทอนถึงที่มาของการคิดและบริบทที่เกี่ยวของกับการจัดการการเงิน
ตัวอยางของเหตุผลของการเลือกการกระทํา
“จบแลว ทํางานแลว เราก็ใหเงินคุณพอคุณแมดวย ทุกเดือนแลวก็ตองเก็บเองดวย แลวยังไป
ขอเขาอีก แลวก็ยังมีนองที่ยังตองเรียนอยู ยังเรียนไมจบ เราก็ เออ ใหนองไปดีกวา เราคงอยาไป
กวนเลย เราทํางานเองได เราก็เก็บเองดีกวา” คุณสาธิกา
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บทวิเคราะห
จากการที่คุณสาธิกากลาววา ตนเองไมตองการรบกวนคุณพอคุณแมใหสงเสียตนเองในการ
เรียนระดับปริญญาโทอีก เพราะพิจารณาแลววา ยังมีนองที่คุณพอคุณแมตองรับผิดชอบสงเสียให
เรียนอยู แสดงใหเห็นวา ความตัง้ ใจที่จะออมเพื่อการศึกษาของคุณสาธิกาเกิดจากความรูสึก
รับผิดชอบตอครอบครัว ซึ่งสามารถบมเพาะไดจากการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสรุปวา ความตั้งใจที่จะออมเพื่อการศึกษาของคุณสาธิกานั้น สวนหนึ่งมีที่มา
จากการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา

6. การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ผูวิจัยเห็นวา เหมาะสมกับ
การวิจัยในครัง้ นี้มีอยู 2 วิธีคือ การใหเพื่อนที่ไมมีผลประโยชนโดยตรงชวยสะทอนความคิดเห็น
(peer debriefing)
และการตรวจสอบโดยผูมีสวนรวมในการวิจัยหรือผูใหขอมูล (member
checking) (กิติพัฒน นนทปทมะดุลย. 2546) เนื่องจาก การวิจัยในครั้งนี้มุงเนนถึงการทําความ
เขาใจการคิดที่เกี่ยวของกับการจัดการการเงินสวนบุคคลของนิสิต ดังนั้น เพื่อใหขอมูลที่ไดรับนั้นมี
ความนาเชื่อถือ ควรใหผทู ี่มีความรูเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหความคิดเห็นถึงความเหมาะสมในการตีความ
จัดกลุมและนําเสนอผลการวิจัย รวมถึงการใหผูที่เปนผูใหขอมูลไดตรวจสอบสิง่ ที่ผูวิจัยไดสรุปสิ่งที่
ผูใหขอมูลแสดงมา เพื่อจะไดเปนการยืนยันวา มีความสอดคลองกันเปนอยางดีระหวางขอมูลที่
ผูวิจัยสรุปและขอความจริงของผูใหขอมูล
ผูวิจัยใชการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลทั้ง 2 วิธี ดังนี้
1) การใหนักวิชาการที่มีความชํานาญเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรมไดสะทอนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห การตีความและการเขียนรายงานการวิจัย ในการนี้ ผูวิจัยไดรับความ
อนุเคราะหจาก อาจารย ดร. สิทธิเดช พงศกิจวรสิน อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มาเปนผูใหความคิดเห็นดังกลาว
2) ผูวิจัยไดใหผใู หขอมูลทุกรายอานรางรายงานการวิจัยเพื่อแสดงความคิดเห็นตอความตรง
และความสมบูรณของการตีความที่มีตอการกระทําและความคิดเห็นที่ผูใหขอมูลไดบอกเลาแกผูวิจัย
ผูวิจัยตรวจสอบการใชการคิดเชิงบัญชีในการจัดการการเงินของผูใหขอมูล 2 มิติ คือ มิติที่ 1
การใชการคิดเชิงบัญชีในการตัดสินใจเลือกการกระทําจัดการรายไดและคาใชจายของผูใหขอมูลแต
ละราย โดยใชการเทียบเคียงรูปแบบกับแนวคิดการคิดเชิงบัญชีทที่ าเลอรไดเสนอไว มิติที่ 2 การ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของการใชการคิดเชิงบัญชีระหวางผูใหขอมูลแตละราย
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บทที่ 4
ขอมูลกรณีศึกษารายบุคคล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ ชั้นปที่ 2 จํานวน
111 คน และนิสติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
ชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 จํานวน 32 คน ระหวางภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2551 พบวา มีนิสิตที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนผูรวมวิจัยดวยการใหขอมูล คือ เปนผูท ี่ใชเงินออมซึ่งเกิดจากการเก็บ
สะสมรายไดจากการทํางานของนิสิตเอง มาเปนแหลงเงินสําคัญที่ใชในการลงทะเบียนเรียนระดับ
ปริญญาโทนี้ จํานวน 22 คน ผูวิจัยจึงสอบถามความสมัครใจในการเปนผูรวมวิจัยของนิสิตทัง้ 22
คน พบวา ทุกคนยินดีเปนผูรวมวิจัย แตอยางไรก็ดี เมื่อทําการนัดเวลาเพื่อขอสัมภาษณมีนิสิตเพียง
10 คนที่สะดวกจะมาใหสัมภาษณ หลังจากที่สัมภาษณทั้ง 10 คนแลว พบวา ขอมูลของนิสิต 6 คน
เปนขอมูลที่มคี วามละเอียดและความชัดเจน สามารถแสดงถึงกระบวนการคิดเกีย่ วกับการจัดการ
การเงินไดเปนอยางดี ผูวิจัยจึงนําขอมูลของนิสิตทั้ง 6 คน มาใชในการวิเคราะหเพื่อการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยนําเสนอขอมูลของผูรวมวิจัยโดยแบงออกเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลและการจัดการการเงินของผูรวมวิจัยเปนรายบุคคล
ตอนที่ 2 สรุปประเด็นการจัดการการเงินเพื่อใหมีเงินเก็บออมเพื่อเปนคาเลาเรียนระดับ
ปริญญาโทของผูรวมวิจัยเปนรายบุคคล

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลและการจัดการการเงินของผูรวมวิจัยเปนรายบุคคล
ขอมูลพื้นฐานของนิสิตทั้ง 6 คนโดยสรุปเปนดังนี้ ผูรวมวิจัยเปนเพศหญิง 5 คน เพศชาย
1 คน มีอายุอยูระหวาง 26 – 32 ป สถานภาพสมรส โสด 5 คน แตงงานแลวแตยังไมมีบุตร 1 คน
จํานวนพี่นองในครอบครัวอยูระหวาง 2 – 5 คน ผูรวมวิจัยทุกรายจบการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล ปจจุบนั กําลังศึกษาระดับปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ
5 คน ดานการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต 1 คน สวนใหญมีภูมิลําเนาเดิมอยูในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ทุกรายทํางานอยูในบริษัทเอกชน มีอายุงานอยูระหวาง 3 ปครึ่ง – 16 ป
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ตาราง 1 สรุปขอมูลพื้นฐานของผูรวมวิจัย
ผูรวมวิจัย

เพศ

อายุ

สถานภาพ
สมรส

สาธิกา

หญิง

26

โสด

จรัณชัย

ชาย

32

สมรส

ประสิตา

หญิง

28

โสด

อชิรญา

หญิง

27

ธนกัลย

หญิง

ฐิติรัตน

หญิง

(นามสมมติ)

จํานวนพี่นอง
(ไมรวมผูรวม
วิจัย)
4 คน
(ตางมารดา
2 คน)
2 คน
(ตางบิดา
1 คน)

ภูมิภาคที่
เปน
ภูมิลําเนา
ภาคกลาง

บุคคลที่พัก
อาศัยอยูดวยใน
ปจจุบัน
บิดา
มารดาเลี้ยง
และนอง 3 คน

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

สาขาวิชาที่กําลัง
ศึกษาระดับ
ปริญญาโท

ระยะเวลาการ
ทํางานประจํา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

3 ปครึ่ง

ภาคเหนือ

ภรรยา

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

16 ป

3 คน

ภาคกลาง

บิดาและพี่นอง

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

6 ป

โสด

1 คน

ภาคกลาง

วิทยาศาสตร

บริหารธุรกิจ

5 ปครึ่ง

27

โสด

2 คน

ภาคกลาง

เศรษฐศาสตร

บริหารธุรกิจ

5 ปเศษ

27

โสด

3 คน

ภาคกลาง

ศึกษาศาสตร

การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตรประยุกต

4 ป

บิดามารดา
และพี่
บิดามารดา
และนอง
พี่สาวและพี่เขย

หมายเหตุ: ปจจุบันผูรวมวิจัยทุกทานพักอาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และทํางานประจําในกิจการเอกชน
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ผูรวมวิจัยคนที่ 1 (คุณสาธิกา)
คุณสาธิกา เปนผูหญิง อายุ 26 ป เปนลูกคนที่ 2 ในพี่นอง 5 คน พี่นองแมเดียวกัน 3 คน
นองตางมารดา 2 คน มารดาเสียชีวติ แลว ปจจุบันพักอาศัยอยูกับบิดา มารดาเลี้ยงและนองอีก 3
คน พี่สาวไปเรียนทีต่ างประเทศดวยเงินทุนของบิดา ปจจุบันบิดาประกอบอาชีพคาขายอุปกรณ
กอสราง ในอดีตบิดาเคยทํางานที่ธนาคารแหงหนึ่ง
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาของรัฐ
ปจจุบันกําลังศึกษาระดับปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลังจากจบปริญญาตรีเริ่มทํางานที่บริษทั เอกชนขามชาติ ประมาณครึ่งป แลวยายมาอยูที่
บริษัทเอกชนอีกแหงหนึ่ง ประมาณ 3 ป ชวยทางบานขายของวันเสารอาทิตยและหลังเลิกเรียนเปน
ประจํา
ในวัยเด็กไดรบั เงินจากญาติผูใหญในวันตรุษจีน (อั่งเปา) คุณสาธิกาจะนําเขาฝากในบัญชี
เงินฝากธนาคาร ไมนํามาใชจายเพื่อซื้อสิ่งของในชวงเวลาที่ไดรับเงิน คุณสาธิกาตองการเก็บสะสม
ไวเผื่อมีสิ่งของที่อยากได นอกเหนือจากสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ใชอยูเปนประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ถาสิ่งของนั้นมีราคาสูง ทําใหไมตองขอเงินบิดามารดาเพื่อมาซื้อของเหลานั้น สิ่งของอยางแรกที่นํา
เงินเก็บสะสมดังกลาวซื้อหามาใชคือ โทรศัพทมือถือ
นอกจากเงินที่ไดรับในวันตรุษจีนแลว ยังเก็บสะสมเงินที่เหลือจากคาใชจายรายวันที่บิดา
มารดาใหเปนคาอาหารคาขนมและคากินอยูในโรงเรียน โดยการจัดเก็บดวยหยอดใสกระปุก และ
นําไปฝากธนาคารอีกดวย
ในวัยเด็ก
คุณสาธิกาไมเคยมีการตั้งเปาหมายเก็บออมเงินเพื่อซื้อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดย
เฉพาะเจาะจง มีเพียงเฉพาะการเก็บสะสมเงินเหลือจายและเงินที่ไดรับในวาระพิเศษดังที่ไดกลาวไป
แลวขางตน
หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณสาธิกามีความตั้งใจที่จะเรียนตอในระดับปริญญา
โท แตเมื่อนําไปปรึกษากับบิดา ก็ไดรบั คําแนะนําวา ใหทํางานกอนเพื่อใหมีประสบการณ จึงเริ่ม
ทํางาน หลังจากทํางานไปแลวสักระยะ ก็ไดทราบวา เพื่อนที่เรียนจบปริญญาตรีมาพรอมกันหลาย
คนเรียนปริญญาโทกันแลว ทําใหความตั้งใจที่จะเรียนตอกลับเขามาสูความสนใจอีกครั้งหนึ่ง จึงเริ่ม
หาขอมูลเกี่ยวกับการเรียนตอในระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาหลายแหง ทั้งขอมูลเกีย่ วกับ
หลักสูตรและคาใชจาย เมื่อนําขอมูลคาใชจายในการเรียนตอมาพิจารณารวมกับภาระทางการเงิน
ของบิดาที่ยังตองสงเสียเลีย้ งดูนองอีกหลายคน จึงตัดสินใจที่จะเก็บสะสมเงินรายไดของตัวเองเพื่อ
นํามาใชในการเรียนตอครั้งนี้
กอนเริ่มตนเก็บสะสมเงินรายไดเพื่อเรียนตอ คุณสาธิกาไดหาขอมูลคาใชจายในการเรียนทั้ง
ดานจํานวนเงินและระยะเวลาที่ตองจาย
เพื่อทราบถึงจํานวนเงินที่จําเปนตองสะสมใหเพียงพอ
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สําหรับการใชจายในระยะเวลาหนึ่งแมไมครบสําหรับคาใชจายทั้งหลักสูตร
สวนเงินที่ยังมีไม
เพียงพอสําหรับการเรียนจนจบนั้น คุณสาธิกาใชการเก็บสะสมเงินรายไดระหวางที่เรียนไปเรื่อย ๆ
การเริ่มตนเก็บสะสมเงินรายไดเพื่อเรียนตอทําไดหลังจากทํางานไปแลว 2 ป ดวยการ
วางแผนจัดสรรจํานวนเงินประมาณครึ่งหนึ่งของเงินเดือนนําไปฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพยที่เปด
ใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินที่ตอ งการเก็บสะสมสําหรับการเรียนไปเก็บไวแยกตางหากจาก
บัญชีเงินฝากออมทรัพยที่มีอยูเดิม
สิ่งสําคัญที่คณ
ุ สาธิกาคิดวา ทําใหการเก็บออมเงินบรรลุเปาหมาย คือ ความตั้งใจและความ
คาดหวังถึงรางวัลที่จะไดรบั จากความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายเก็บออมเงินครั้งนี้ คือ ความ
ภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัว
ผูที่คุณสาธิกาคิดวา เปนทั้งผูที่ใหคําแนะนําอบรมสั่งสอนและเปนแบบอยางในการบริหารจัด
การเงินคือ บิดาของตนเอง บิดาของคุณสาธิกาไดประพฤติปฏิบตั ิตวั ใหคุณสาธิกาเห็นถึงวิธีการจัด
การเงินสวนตัว ดวยความประหยัด มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตทีส่ ะทอนใหเห็นถึงความระมัดระวัง
ในการใชจาย เปนผูสอนใหจํากัดจํานวนเงินที่จะใชจายในแตละวัน และเปนผูแนะนําและพาคุณสาธิ-กาไปเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อเก็บออมเงิน
หลังจากที่คุณสาธิกาตั้งใจวาจะเก็บออมเงิน เพื่อนํามาเปนคาเลาเรียนในระดับปริญญาโท
แลว คุณสาธิกาปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของตนเองในการซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ โดยจะพิจารณา
ความจําเปนในการซื้อสิ่งของเปนอันดับแรก จากนั้นจึงดูวา มีเงินพอที่จะซื้อหรือไม แลวจึงยอนกลับ
มาถามตัวเองอีกครั้งวา
สิ่งของที่จะซื้อนั้นมีสิ่งของอื่นที่ใชแทนกันไดหรือไม
เปนการสราง
กระบวนการไตรตรองกอนตัดสินใจซื้อสิ่งของตาง ๆ
ระหวางการเก็บออมเงินมีบางเดือนคุณสาธิกาก็ทําไมไดตามที่ตนเองตั้งใจไว คุณสาธิกาจะ
แกไขทันทีหลังจากที่รูวาตนเองทําไมไดตามเปาหมาย คุณสาธิกาจะตรวจสอบจํานวนเงินที่เก็บไวได
อยางสม่ําเสมอ
การตั้งเปาหมายการออมคุณสาธิกาจะทําใหสําเร็จเปนเรื่อง ๆ ไป ไมตั้งเปาหมายออมเงิน
หลาย ๆ อยางไปพรอม ๆ กัน
คุณสาธิกามีการใชจายดวยบัตรเครดิตดวย โดยคุณสาธิกาใชวิธีการกันเงินเดือนตอเดือน
กลาวคือ ถึงแมวา การจายเงินตามบัตรเครดิตจะเกิดขึน้ ในเดือนถัดไป แตคุณสาธิกาจะกันเงินสดไว
ตั้งแตเดือนที่รดู บัตรเครดิตเพื่อเตรียมรอจายสําหรับใบเรียกเก็บที่จะสงตามมาเลย การใชจายผาน
บัตรเครดิตดวยวิธีการทําใหเหมือนกับเปนการจายซื้อดวยเงินสดเพียงแตยืดเวลาการสงมอบเงินสด
ออกไป
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คุณสาธิกาใหความหมายของเงินออมไววาเปนเงินกองทุนที่มีไวใชในยามฉุกเฉิน ปจจุบัน
คุณสาธิกามีทรัพยสินในความครอบครองของตนเอง เปนบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย
2 เลม
ผูรวมวิจัยคนที่ 2 (คุณจรัณชัย)
คุณจรัณชัยเปนผูชาย อายุ 32 ป มีพี่นอง 3 คน เปนลูกคนโต นองรวมบิดา 1 คน นองตาง
บิดา 1 คน แตงงานแลว พักอาศัยอยูกับภรรยา ยังไมมีบุตร มีบานเปนของตนเองซึ่งยังคงผอนชําระ
อยู
คุณจรัณชัยเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 5 ที่จังหวัดในภาคเหนือ เรียนประถมศึกษา
ปที่ 6 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จังหวัดในภาคกลาง จบมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่โรงเรียนมัธยมในกรุงเทพ
หยุดเรียนไปประมาณ 2 ป จากนั้นเรียนการศึกษานอกโรงเรียน ภาคค่ํา ดวยการสงเสียตนเอง จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ปจจุบันกําลังศึกษาระดับปริญญาโท
ดานบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เริ่มทํางานหาเลี้ยงชีพเปนครั้งแรกหลังจากจบมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่โรงกลึง จากนั้นยายไป
ทํางานสงเอกสารที่บริษทั เอกชนแหงหนึ่งจนไดบรรจุเปนเสมียน จากนั้นยายที่ทํางานไปหลายแหง
ไดแก บริษัทชิปปง, รานขายอาหารพิซซา, บริษัทขายเครื่องปรับอากาศ และบริษัทขายเคมีภณ
ั ฑ
ปจจุบนั ทํางานที่บริษทั เอกชนแหงหนึ่ง เปนระยะเวลาประมาณ 6 ป ตําแหนงปจจุบัน นักวิเคราะห
ทางการเงิน
ดวยเหตุที่ คุณจรัณชัยจําเปนตองหาเลีย้ งชีพดูแลตนเองและครอบครัว เริ่มทํางานมีรายได
เปนของตัวเองตั้งแตอายุยังนอย จึงไมไดมีการเก็บออมอยางเปนระบบ เพราะตองนําเงินรายไดที่
ไดรับไมมากนักมาใชจายในชีวติ ประจําวันและสงใหกบั มารดาเปนประจํา การจัดการเงินรายไดจึง
เปนไปแบบควบคุมรายจายใหไมเกินรายไดหลังหักเงินที่สงใหกับมารดาแลว เปนการใชจายแบบ
เดือนชนเดือน ไมมีการวางแผนกําหนดกรอบการใชจายสําหรับคาใชจายแตละประเภท แตจะ
พยายามใหพอใชในแตละเดือน เงินโบนัสที่ไดรับปละครั้งจะนําไปฝากไวในธนาคารเพื่อมานําใชจาย
ตลอดทั้งป
คุณจรัณชัยมีลักษณะการตอบสนองความตองการซื้อสิ่งของที่มีมูลคาสูงแบบเก็บเงินให
เพียงพอกอนจึงคอยตัดสินใจซื้อ
การตั้งเปาหมายเก็บเงินครัง้ แรกจึงเกิดจากความตองการซื้อ
สิ่งของคือ รถจักรยานยนต ตองการสะสมเงินรายไดใหเพียงพอสําหรับการดาวนรถจักรยานยนต
เปนจํานวนเงินประมาณ 8 – 9 พันบาท
วิธีการทีใ่ ชในการเก็บออมเงินครั้งนั้น คือ การนําเงินคาจางรายอาทิตยที่ไดรบั ไปฝากใน
ธนาคารผานตูเอทีเอ็มทันทีหลังรับเงินกอนที่จะเขาบาน คุณจรัณชัยทําเชนนั้นทุกอาทิตยจนเกิดเปน
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ความเคยชิน เมื่อไดเงินครบตามทีต่ องการก็ไดแจงใหผูใหญทางบานทราบแตก็ไมไดรับอนุญาตให
ซื้อ เพราะเกรงวา จะไดรับอันตรายจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ถึงแมวา คุณจรัณชัยจะไมไดทําอยางที่ตั้งใจไว แตคุณจรัณชัยก็ภูมิใจในตนเองที่สามารถ
บรรลุเปาหมายออมเงินที่ตนเองตั้งใจไว และเชื่อมั่นในตนเองวา ถาหากมีความตองการซื้อสิ่งของที่
มีมูลคาสูงตอไป ก็จะสามารถควบคุมตนเองใหออมเงินเพื่อซื้อสิ่งของนั้นได
จวบจนเมื่อเติบใหญ เมื่อไดรับเงินเดือน คุณจรัณชัยจะจัดสรรเงินไปยังคาใชจายตาง ๆ เชน
เงินที่ใหกับมารดา เงินที่จะเขาฝากเก็บไวในธนาคาร (โดยใหภรรยาเปนผูจัดการนําเงินฝากและเก็บ
รักษาบัญชี) คุณจรัณชัยจะดูแลการใชจายเงินที่เหลืออยู ดวยวิธีการใชจายเงินที่มอี ยูใหหมดภายใน
เดือน กลาวคือ เงินจํานวนที่มีอยูจะใชจายใหหมดในเดือนเดียว ถาปลายเดือนเงินเหลือนอยก็จะ
ประหยัด ใชจายดวยความระมัดระวัง แตถาเงินเหลือมาก ก็จะดูวาตองการจะซื้อสิ่งใดหรือไม
เพื่อใหเงินที่เหลืออยูถูกนําไปใชใหหมดภายในเดือนนั้น ดวยเหตุนี้ จึงตัดสินใจใหภรรยาเปน
ผูบริหารจัดการเงินเก็บของครอบครัวและเปนการจัดการอยางอิสระโดยที่คุณจรัณชัยจะไมเขาไป
รวมจัดการดวย
ในสวนเงินโบนัส คุณจรัณชัยจัดการโดยการฝากรวมไวกับเงินไดรายเดือนเพื่อนํามาใชจาย
ตลอดปไมไดนําไปเก็บออมเพื่อใชจายในอนาคตหรือนําไปลงทุนใด ๆ
คุณจรัณชัยมีความตั้งใจอยางแนวแนมาตั้งแตเด็กวาจะตองเรียนใหสูงที่สุดเทาทีจ่ ะทําได
ประกอบกับชวงสามสี่ปกอนที่คุณจรัณชัยจะเริ่มเรียนปริญญาโท คุณจรัณชัยไดรับโบนัสมากกวาที่
เคยไดรับจึงเริม่ จัดสรรเงินที่เหลือจากการใชจายเพื่อนํามาใชสําหรับเรียนตอระดับปริญญาโท และ
เมื่อพิจารณาวา เงินจํานวนดังกลาวมีจํานวนมากพอสําหรับคาใชจายคาเลาเรียนตลอดหลักสูตร จึง
ตัดสินใจสอบเขาเรียนตอ หลังจากที่คุณจรัณชัยตัดสินใจวา จะนําเงินที่เหลือจากการใชจายซึ่งมี
จํานวนมากพอใหเรียนตอนีไ้ ปเปนทุนเพือ่ การเรียน คุณจรัณชัยไดนําเงินดังกลาวไปฝากไวแยก
ตางหากจากเงินที่ใชอยูเปนประจําดัวยการเปดบัญชีเงินฝากประเภทประจํา 3 เดือน โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นกวาการฝากไวในบัญชีเงินฝากออมทรัพย
คุณจรัณชัยแสดงความเห็นวา ตนเองจะประสบความสําเร็จในการเก็บออมเงิน ก็ตอเมื่อ มี
ความมุงมั่นตองการซื้อสิ่งของอยางใดอยางหนึ่งมาก ๆ จะทําใหมคี วามอดทนในการควบคุมตนเอง
ไดอยางสม่ําเสมอ
คุณจรัณชัยสรางกระบวนการคิดในการจัดการการเงินดวยตนเอง
เนื่องจากคุณจรัณชัย
ทํางานหาเลี้ยงตนเองและการพักอาศัยเพียงลําพังตั้งแตอายุยังนอย
คุณจรัณชัยจึงแสดงความ
คิดเห็นวา ตนเองปราศจากผูใหคําแนะนําสั่งสอนหรือเปนแบบอยางในการจัดการเงิน
พฤติกรรมการใชจายของคุณจรัณชัย มีลักษณะเปนผูที่พิจารณาความเพียงพอของเงินที่
ตนเองมีอยูกอนตัดสินใจซื้อสิ่งของเสมอ หากมีเงินไมพอก็จะไมซื้อสิ่งของ คุณจรัณชัยมีความตั้งใจ
อยางยิ่งที่จะไมกูยืมเงินมาเพื่อซื้อสินคา เวนเสียแตสินคานั้นมีมูลคาสูงมาก เชน บาน รถยนต เปน
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ตน ถามีสิ่งของที่อยากไดจะเก็บเงินใหมจี ํานวนเพียงพอที่จะซื้อกอนจึงจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ถามี
เงินพอ จะตัดสินใจซื้อสินคาไดโดยงาย ไมลังเลใจที่จะซื้อ
คุณจรัณชัยมีบัตรเครดิตเปนของตนเอง ในชวงแรกทีม่ ีบัตรเครดิต คุณจรัณชัยจะใชจายมาก
ขึ้น แตปจจุบนั จะใชจายผานบัตรเครดิตนอยมาก เพราะคิดวา ไมตา งกับการใชเงินสดซื้อสินคา โดย
มักจะใชบตั รเครดิตเมื่อเงินสดที่เหลืออยูในมือมีจํานวนไมมากนักเมื่อเทียบกับจํานวนวันที่เหลืออยู
ในเดือนนั้น
คุณจรัณชัยใหความหมายของเงินออมวา คือเงินที่ตองนําฝากเก็บอยางสม่ําเสมอ ไม
นํามาใชจาย ปจจุบันคุณจรัณชัยมีทรัพยสินที่อยูในความครอบครองของตนเอง ประกอบดวย
บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยและประจํา บานที่ผอนรวมกับภรรยา 1 หลังและ
รถยนต 1 คัน ที่รวมกันผอนกับภรรยาเชนเดียวกัน
ผูรวมวิจัยคนที่ 3 (คุณประสิตา)
คุณประสิตาเปนผูหญิง อายุ 28 ป เปนลูกคนที่ 3 ในจํานวนพี่นอง 4 คน พักอาศัยอยูกับ
บิดาและนองสาวในบานของบิดา พี่สาว 2 คนแตงงานแลว มารดาเสียชีวติ เมื่อ 10 ปที่แลว
จบชั้นประถมที่โรงเรียนวัดใกลบาน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี และปวส. สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล ระดับปริญญาตรี จบการศึกษาดาน
บริหารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล กําลังศึกษาระดับปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เริ่มทํางานพิเศษชวงปดเทอมตั้งแตอยูประถมศึกษาปที่ 3 จนจบปริญญาตรี หลังจากจบ
ปริญญาตรีทํางานที่บริษัทเอกชนแหงหนึ่ง เปนเวลา 5 ป ปจจุบันทํางานอยูที่บริษัทเอกชนอีกแหง
หนึ่ง เปนเวลา 1 ป
คุณประสิตาเริม่ เก็บรวบรวมเงินรายไดพิเศษจากการทํางานชวงปดเทอมดวยการหยอดใส
กระปุกออมสินและเมื่อมีจํานวนมากพอสมควรจึงนําไปฝากในบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสินซึ่ง
เปนสมุดบัญชีที่เปนชื่อของตนเอง พี่สาวคนโตของคุณประสิตาเปนผูแนะนําการเก็บสะสมเงินดวย
การนําเงินฝากเขาบัญชีธนาคาร
การทํางานชวงปดเทอมมีสาเหตุมาจากการที่ฐานะทางบานไมดีนัก
และเปนการปฏิบัติ
ตามปกติของครอบครัวที่พนี่ องทุกคนในครอบครัวจะตองไปทํางานหารายไดเพื่อชวยแบงเบาภาระ
บิดามารดาตั้งแตอายุยังนอย
การเก็บออมเงินรายไดพิเศษของคุณประสิตาในตอนแรกยังไมไดมีการกําหนดวัตถุประสงค
หรือตั้งเปาหมายใด ๆ และยังไมไดนํามาใชจาย จวบจนกระทัง่ เขาเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) เพื่อนํามาสมทบกับเงินของมารดาเพื่อนํามาจายเปนคาเลาเรียน การเรียนใน
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ระดับชั้นทีต่ ่ํากวา ปวช. คุณประสิตายังไมมีคาเลาเรียนสูงนัก เนื่องจากเรียนในสถาบันการศึกษา
ของรัฐมาโดยตลอด
เมื่อคุณประสิตาเริ่มเขาเรียนปวช. จึงเริ่มมีการทํางานพิเศษควบคูไ ปพรอมกับการเรียน จึง
เปนการตั้งใจทํางานเพื่อหาเงินมาไวสําหรับเปนคาใชจา ยในระหวางเรียน
คุณประสิตาทําเชนนี้
เรื่อยมาจนถึงการศึกษาระดับปริญญาโท
เมื่อคุณประสิตาเริ่มมีรายไดจากการทํางานประจํา การจัดการเงินรายไดของคุณประสิตาจะ
ใชวธิ ีการนําเงินรายไดที่ไดรับบางสวนแยกไปเก็บออมไวในบัญชีเงินฝากตางหากจากบัญชีเงินฝาก
ที่มีไวสําหรับใชจายรายวัน เปนการนําฝากอยางสม่ําเสมอทุกเดือน
คุณประสิตาสามารถใชวธิ ีการนี้จนเมื่อไมนานมานี้
หลังจากเปลี่ยนทีท่ ํางานก็มีการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับลักษณะการทํางาน ทําใหมีคาใชจายเพิ่มมากขึ้นจึงเปลีย่ นวิธีการจัดการเงิน
รายไดเปนการนําเงินเหลือจายในแตละเดือนไปสะสมเปนเงินออม สงผลกระทบใหมูลคาเงินเก็บไม
เพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอเชนในอดีต
คุณประสิตามีการวางแผนการใชจายในแตละเดือนโดยการวางแผนการใชจายกอนเงินเดือน
ออกเพียงเล็กนอย ดวยการกําหนดงบประมาณการนําเงินไปใชจายสําหรับคาใชจายประเภทตาง ๆ
คุณประสิตาจะเขียนบันทึกวางแผนกําหนดงบประมาณการใชจายเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
จากนั้นจึงทําการควบคุมการใชจายดวยความพยายามที่จะไมใชเงินใหเกินจากที่ตนเองกําหนด แต
อยางไรก็ตาม การประเมินการใชจายไมไดทําเปนลายลักษณอักษร กลับใชวธิ ีการคํานวณอยาง
คราว ๆ จากความทรงจําของตนเองวา ใชจายสวนใดเกินไปหรือไม ถามีคาใชจายใดมากเกินไปก็จะ
พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดคาใชจายในสวนนั้นลง ใหอยูระดับที่ตนเองคิดวา ใกลเคียง
กับงบประมาณที่ตนเองวางแผนไวตั้งแตแรก การวางแผนการใชจายนี้คุณประสิตาใชกับเงินโบนัสที่
ไดรับเปนรายปดวย
คุณประสิตามีการตั้งเปาหมายเก็บออมเงินอยางมีระบบ กลาวคือ เงินที่ตองการเก็บออมจะ
ทําการแบงแยกไปสูบัญชีเงินฝากตาง ๆ และกองทุนรวม ดังนี้
1) บัญชีเงินฝากออมทรัพยมีบัตรเอทีเอ็ม 2 บัญชี บัญชีหนึ่งเปนบัญชีสําหรับรับเงินเดือน
เขาจากบริษทั และใชจายจากบัญชีนี้ อีกบัญชีหนึ่งเปนบัญชีทเี่ ปดไวรับเงินเดือนเขาจากที่ทํางาน
เกา แตไมไดปดบัญชีเมื่อลาออกจากงาน และมีไวสําหรับเผื่อมีความจําเปนตองใชจายฉุกเฉิน
2) บัญชีเงินฝากออมทรัพยไมมีบัตรเอทีเอ็ม 1 บัญชีสาํ หรับเก็บเงินที่ตองการใชสาํ รอง
สําหรับคาใชจา ยของตัวเองและของครอบครัวเมื่อเกิดความจําเปน
(การบริหารจัดการเงินของ
ครอบครัวทําโดยการชวยกันรับผิดชอบคาใชจายของครอบครัวรวมกันในหมูพี่นองทุกคน
เมื่อ
ครอบครัวเกิดความจําเปน 4 คนพี่นอง จะรวมกันรับผิดชอบคาใชจายเทา ๆ กัน)
3) บัญชีเงินฝากประจํา 3 เดือน 1 บัญชีสําหรับคาเลาเรียนในระดับปริญญาโท และ
วางแผนไววา เมื่อเรียนปริญญาโทจบแลว จะยังคงฝากเงินบัญชีนี้เพื่อวัตถุประสงคอื่นตอไป
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4) กองทุนรวม 1 กอง สําหรับเก็บออมเงินไวเผื่อการทําธุรกิจในอนาคต หากมีความ
ตองการและมีความพรอมที่จะทําธุรกิจของตนเอง
การบรรลุเปาหมายการออมเงินสําหรับตนเองในวัยเด็กนั้น คุณประสิตาเห็นวา การนําเงิน
เขาฝากในธนาคารชวยใหสามารถเก็บออมเงินไดจริง ๆ เพราะถาเก็บเงินไวกบั ตัวเอง เชน หยอด
กระปุกออมสินเก็บไวกค็ ิดวา อาจจะสามารถแคะกระปุกออมสินออกมาใชจายตามอําเภอใจไดอยู
แตการนําเงินฝากธนาคารทําใหเกิดอุปสรรคขัดขวางการนําเงินมาใชจายรายวัน
แตเมื่อเปนผูใหญแลว คุณประสิตาเห็นวา การควบคุมตนเองเปนสิ่งสําคัญที่สุดทีท่ ําใหบรรลุ
เปาหมายออมเงิน เพราะถึงแมจะนําเงินไปฝากธนาคารแลว แตถาไมควบคุมตนเองก็สามารถถอน
เงินไดโดยงายแตกตางไปจากตอนที่เปนเด็ก
ผูใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการเงินตั้งแตเด็กจนถึงปจจุบันคือพี่สาวคนโต นอกจากนี้ยังมี
คําแนะนํากึ่งสอนของหัวหนางานในที่ทํางานแหงแรกที่เสนอแนะถึงวิธีการใชบัตรเครดิตที่จะทําให
เกิดผลประโยชนงอกเงยขึ้นได
การซื้อสินคามาใชสําหรับคุณประสิตาจะพยายามซื้อเทาที่มีเงินจะจาย แตถาจําเปนจริง ๆ
ก็อาจกูเงินได ซึ่งมักเปนการยืมจากพี่นอง ไมใชการกูยืมเงินในระบบสถาบันการเงิน ยกเวนแตการ
ซื้อรถยนตที่คาดวาจะเกิดขึน้ ในอีกไมชานานและมีความจําเปนตองซื้อเพื่อใชในครอบครัว คุณประสิ
ตาคาดวาตนเองคงตองกูยืมจากสถาบันการเงิน
การซื้อของใชสวนตัว คุณประสิตากลาววา ตนเองเปนคนที่ซื้อของใชสวนตัวไมบอย ใช
เวลานานกวาจะตัดสินใจซือ้ เวนเสียแตวาชอบสินคาชิ้นนั้นจริง ๆ
คุณประสิตาใชบัตรเครดิตเพราะตองการสะสมแตมเพือ่ จะไดนําแตมที่สะสมไดไปแลก
สิ่งของที่ตองการ วิธีการใชจายผานบัตรเครดิตของคุณประสิตาจะทําโดย การกําหนดงบประมาณ
สําหรับการใชจายผานบัตรเครดิตเปนรายเดือน เมื่อบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารมีใบแจงหนี้มาจะ
ทําการจายชําระตรงตามเวลาที่กําหนดเต็มจํานวนเงิน ไมเคยผอนชําระยอดการใชจาย
คุณประสิตาใหความหมายของเงินออม วาเปนเงินเก็บที่มีเปาหมายวาจะนําเงินนั้นไปใชทํา
ประโยชนอยางใดอยางหนึ่งในอนาคต ปจจุบันคุณประสิตามีทรัพยสนิ ที่เปนของตนเองประกอบดวย
บัญชีเงินฝากออมทรัพยมีบัตรเอทีเอ็ม 2 เลม ไมมีบัตรเอทีเอ็ม 2 เลม บัญชีเงินฝากประจําประเภท
3 เดือน 1 เลม และกองทุนรวม 1 กอง
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ผูรวมวิจัยคนที่ 4 (คุณอชิรญา)
คุณอชิรญาเปนผูหญิง อายุ 27 ป เปนบุตรคนที่ 2 ในจํานวนพี่นอง 2 คน พักอาศัยอยูกับ
บิดา มารดา และพี่ชาย มารดาเคยเปนพนักงานธนาคารแลวลาออกตอนคลอดลูกคนที่ 2 จากนั้นมา
ขายขนมน้ําแข็งใส หนาปากซอยบาน ปจจุบันเปนแมบานเต็มตัว บิดาเคยประกอบธุรกิจรับเหมา
กอสราง
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล กําลังศึกษาปริญญา
โทดานบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทํางานมาแลว 5 ปครึ่ง ทํางานครั้งแรกกับบริษทั เอกชนแหงหนึ่งเปนเวลา 3 ป แลวเปลี่ยน
ที่ทํางานมาทําที่บริษทั ขามชาติแหงหนึ่ง ทําหนาที่ดานการขาย
คุณอชิรญาไดรับเงินพิเศษเปนเงินที่ไดตามเทศกาล เชน เงินแตะเอียจากญาติผูใหญ หรือ
เมื่อไปพบปะญาติผูใหญ ซึ่งตอนที่ยังเปนเด็กเงินเหลานี้จะฝากไวกับมารดา เมื่อตองการใชก็จะขอ
จากมารดาและจดไววา เบิกมาเทาไร เหลือเงินที่มารดาอีกเทาไร สวนใหญเปนการเบิกเงินมาเพื่อ
จายคาลงทะเบียนเรียนพิเศษ ยกเวนชวงที่กําลังเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนําเงินมาซื้อ
สินคาที่ตองการตามวัย เชน สินคายี่หอซาริโอ เปนตน
การตั้งเปาหมายเก็บออมเงินในวัยเด็กมีเพียงครั้งเดียวคือเก็บสะสมเงินเพื่อนําเงินมาจายคา
เรียนพิเศษ สําหรับเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัย เปนการเก็บสะสมจากการเงินที่ญาติผูใหญใหใน
วาระพิเศษเพียงครั้งเดียว
คุณอชิรญาวางแผนบริหารจัดการเงินของตนเอง เมื่อเห็นวา มีรายไดมากขึ้นและตองเสีย
ภาษี คุณอชิรญาจึงตองการหาหนทางที่จะลดภาระภาษี โดยเริ่มจากการซื้อประกันชีวติ เพื่อจะนํา
เงินที่จายคาเบื้ยประกันมาหักลดหยอนกอนนํารายไดไปเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําป แต
ตอมาเริ่มเปลีย่ นเปนการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (Long-term Fund) ซึ่งเปนกองทุนรวม
เพื่อการลงทุนระยะยาวที่สามารถนํามาหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดเชนเดียวกัน และมี
ระยะเวลาทีต่ อ งผูกพันนอยกวาการซื้อประกันชีวติ
การจัดการเงินไดรายไดรายเดือนนั้น คุณอชิรญาจะทําโดยโอนเงินเดือนที่ไดรับผานบัญชี
เงินฝากออมทรัพยไปลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวเปนจํานวนที่แนนอนจํานวนหนึ่ง และอีกสวน
หนึ่งจะนําไปซื้อกองทุนตราสารหนี้ที่คุณอชิรญากําหนดวัตถุประสงคไวเพื่อจายคาเลาเรียน สวนเงิน
ที่เหลือจะนําไปซื้อกองทุนตราสารหนี้ที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเงินสําหรับการใชจายประจําวัน
ทุก ๆ วันจันทร คุณอชิรญาจะขายกองทุนตราสารหนี้ในจํานวนที่ประมาณการณวาเพียงพอ
สําหรับการใชจายในชีวติ ประจําวันตลอด 1 สัปดาหขางหนาและฝากไวในบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพยที่มีบตั รเอทีเอ็ม ในระหวางสัปดาห คุณอชิรญาจะใชบตั รเอทีเอ็มในการเบิกเงิน
มาเพื่อใชจายในแตละวัน ซึง่ ในบัญชีเงินฝากออมทรัพยจะมียอดเงินคงเหลือเพียงหลักพันเทานัน้
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นอกจากนี้ ในปจจุบันยังเก็บเงินรวมกับแฟน โดยนําเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้กอง
ใหม ซึ่งเปนการลงเงินจํานวนเทา ๆ กันทุกครั้ง เพื่อเตรียมการสําหรับการแตงงานและสราง
ครอบครัว
การเก็บออมเงินของคุณอชิรญานอกจากมุงหวังสรางเงินออมแลว คุณอชิรญายังใชเปนวิธี
ควบคุมการใชจายของตนเองดวย
จะเห็นไดวา คุณอชิรญามีการวางแผนและตั้งเปาหมายเก็บออมเงินอยางมีระบบ โดยแบง
เงินรายไดจัดสรรลงสูบัญชีเงินฝากที่กําหนดวัตถุประสงคการนําไปใชอยางแนชัด ประกอบดวย การ
ออมเงินเพื่อจายคาเลาเรียน การออมเงินเพื่อแตงงานและสรางครอบครัว
ดวยวิธีการเก็บออมที่ทําอยางเครงครัด สม่ําเสมอและแนวแนกับความตั้งใจของตนเอง คุณ
อชิรญาจึงสามารถเก็บออมเงินไดมากพอที่จะนํามาใชจา ยเปนคาเรียนพิเศษในระดับมัธยมและคา
เลาเรียนในระดับปริญญาโท
สาเหตุที่ทําใหคุณอชิรญามีความแนวแนในการเก็บออมเงิน
เนื่องมาจากไมตองการเปนภาระใหกับครอบครัว
คุณอชิรญาศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการเงินดวยการศึกษาดวยตนเองผานหนังสือเกี่ยวกับ
การบริหารการเงินและการคนควาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต
จนกระทั่งมีความสนใจและยอมรับ
คําแนะนําจากบุคคลในอินเทอรเน็ตที่อางตัววา เปนพนักงานธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งผานกระดาน
สนทนา บุคคลผูนี้จะเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยทางการเงินที่นาสนใจลงทุน เปนผูใหคําแนะนํา
ในการแกไขปญหาอันเกี่ยวเนื่องกับธนาคารแหงนั้นเสมอ
คุณอชิรญาจึงมีความไววางใจและ
ตัดสินใจนําเงินที่ตนเองตองการจะออมไปลงทุนในผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคารพาณิชยแหงนี้
เพราะมีความมั่นใจถึงผลตอบแทนและการไดรับการอธิบายถึงสิ่งทีต่ นเองสงสัยและไมเขาใจไดเปน
อยางดี
การซื้อสินคาจะซื้อสินคาที่มีราคาไมสูง และมีสิ่งของไวใชเทาที่จาํ เปน จะไมจัดหาสิ่งของ
เครื่องใชมาเก็บไวเผื่อสําหรับโอกาสตาง ๆ หากจําเปนตองซื้อสินคาจะเลือกซื้อสินคาที่สามารถใช
ประโยชนได ไมจําเปนตองเปนสินคาที่มมี ูลคาสูงสุดเทาที่จะสามารถจายได เชน ซื้อรถยนตก็เลือก
รุนที่ถูกที่สุด แมวาจะมีรายไดมากพอที่จะซื้อรุนที่มีราคาแพงกวาได ก็ไมซื้อ
คุณอชิรญาจะพยายามไมสรางหนี้ เพราะไมตองเสียคาดอกเบี้ย แตถาเปนการผอนโดยไมมี
ดอกเบี้ยก็จะผอน
คุณอชิรญาใชบัตรเครดิตเพือ่ ซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคของครอบครัว
และจายคาน้ํามัน
รถยนต เพราะจะไดรับสวนลดคาน้ํามันจากการใชบัตรเครดิต การจายเงินชําระคาใชจายผานบัตร
เครดิตจะจายทั้งหมดเต็มจํานวนภายในกําหนดที่ใบแจงหนี้ไดระบุไว
คุณอชิรญาใหความหมายของเงินออม วาหมายถึง เงินที่ไมตองนํามาใชจนกวาจะไมมี
รายไดจากการทํางานอีกตอไป (เกษียณหรือวางงาน) ปจจุบันคุณอชิรญามีทรัพยสินในครอบครอง
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ไดแก รถยนต 1 คัน บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 1 เลม กองทุนรวมตราสารหนี้ 3 กอง
กองทุนรวมหุนระยะยาว 1 กอง กรมธรรมประกันชีวติ 1 ฉบับ
ผูรวมวิจัยคนที่ 5 (คุณธนกัลย)
คุณธนกัลยเปนผูหญิง อายุ 27 ป เปนบุตรคนที่ 2 ในจํานวนพี่นอง 3 คน เกิดทีจ่ ังหวัดใน
ภาคกลาง ยายเขามาอยูในกรุงเทพตั้งแตระดับประถม คุณพอคุณแมมาทํางานในกรุงเทพ คุณพอ
รับราชการทหาร คุณแมเปนแมบาน พักอาศัยอยูในที่พักของทางราชการที่คุณพอสังกัด
คุณธนกัลยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กําลังศึกษาระดับปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณธนกัลยเริม่ ทํางานครั้งแรกที่ซูเปอรมารเก็ตชื่อดังแหงหนึ่ง มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
กําหนดราคาสินคาของรานคา จากนั้นไมนานลาออกไปทํางานที่ธนาคารพาณิชยของเอกชนแหง
หนึ่งเปนเวลาประมาณ 2 ป ปจจุบันยายมาทํางานอยูที่ธนาคารพาณิชยของเอกชนอีกแหงหนึ่ง
รับผิดชอบดานการใหสินเชือ่ มาเปนเวลา 3 ป
คุณธนกัลยมีรายไดจากการทํางานชวงปดภาคเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 5 คุณธน
กัลยจะเก็บเงินจํานวนดังกลาวไวเพื่อซื้อสิ่งของเครื่องใชที่ตองการโดยมีวิธีการจัดเก็บดวยการเก็บ
ไวกับตัว เงินที่เก็บไวคุณธนกัลยจะนําเงินบางสวนไปซื้อของที่อยากได อาทิ ชุดนักเรียนใหม
กระเปานักเรียนใหม ของใชจุกจิก เชน กระเปาใสดินสอ ปากกา ผาเช็ดหนา ยี่หอ ซาริโอ เนื่องจาก
ของใชแบบนีค้ ุณแมจะซื้อใหเปนเวลา เชน ชุดนักเรียน กระเปานักเรียน ซื้อให 3 ป 1 ครั้ง และถา
หากเปนของใชจุกจิกคุณแมมองวาเปนของใชฟุมเฟอย จะไมใหเงินไปซื้อของเหลานั้นโดยเด็ดขาด
เมื่อคุณธนกัลยมีรายไดจากการทํางาน
คุณธนกัลยจัดการเงินไดรายเดือนโดยการแบง
ออกเปน 2 สวน สวนหนึ่งเปนเงินเก็บที่จะนําออกมาใชจายตามวัตถุประสงค เชน คาเลาเรียน เงิน
สวนนี้จะเก็บไวในบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจํา อีกสวนหนึ่งมีไวสําหรับใชจายรายวัน
โดยจะควบคุมการใชจายโดยการกําหนดจํานวนเงินที่ตองการนําไปใชจายในแตละวันใหไมเกินวัน
ละ 200 บาท และจะพยายามใหตัวเองใชจายไมเกินจํานวนที่กําหนดไว สวนใหญแลวสามารถทําได
ตามที่ตั้งใจไว เวนเสียแตคา ใชจายเชิงสังคม เชน คาของขวัญวันเกิดเพื่อน คาของขวัญวันแตงงาน
เพื่อน ที่ทําใหไมเปนไปตามที่กําหนด
สาเหตุที่ทําใหคุณธนกัลยตอ งการเรียนตอปริญญาโทเนื่องมาจากหากสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทจะชวยใหการเลือ่ นชั้นการทํางานเปนไดรวดเร็วขึ้น กอปรกับในขณะนั้น เพื่อนที่เรียนจบ
ปริญญาตรีมาพรอมกัน เรียนระดับปริญญาโทหรือจบระดับปริญญาโทหลายคนแลว
คุณธนกัลยเก็บออมเงินสําหรับคาเลาเรียนระดับปริญญาโทโดยไดเงินจํานวนนี้มาจาก
รายไดพิเศษที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากเงินเดือน คุณธนกัลยกันเงินจํานวนนี้ไปเก็บตางหากจากเงินใช
จายประจําวันดวยการนําไปฝากไวในบัญชีเงินฝากประจํา
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สิ่งที่ทําใหคุณธนกัลยสามารถมีเงินออมได เนื่องมาจาก การปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยางใน
การดําเนินชีวติ ดวยความประหยัดมัธยัสถเปนอยางยิ่งของคุณยายและมารดาซึ่งเปนแมบานไมได
ประกอบอาชีพมีรายไดแตสามารถมีเงินเก็บออมไดดวยการสะสมเงินไดของบิดา จนมีเงินเก็บเปน
จํานวนไมนอย ประกอบกับคําอบรมสั่งสอนของมารดา ที่กลาววา เมื่อทํางานมาแลวตองมีเงินเก็บ
ไมเชนนั้นเปนการทํางานที่เสียเปลา รวมทั้งคําแนะนําในการจัดสรรเงินของคนรักถึงวิธีการทีจ่ ะทํา
ใหมีเงินเก็บดวยการแบงเงินไปฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารหลาย ๆ บัญชีรวมถึงการแบงเงินที่จะ
ใชจายออกเปนสวน ๆ
เมื่อคุณธนกัลยตองการซื้อสิ่งของใดๆ
จะใชวิธีการเก็บสะสมเงินเพื่อใหมีเงินเพียงพอ
สําหรับสิ่งของนั้น ๆ ซึ่งคุณธนกัลยสามารถทําไดเชนนั้นตั้งแตยังเด็ก เพราะการขอเงินจากมารดา
นอกเหนือจากคาเลาเรียนนั้นทําไดยากมาก จึงทําใหคุณธนกัลยมคี วามอดทนอดกลั้นตอการควบคุม
ตนเองเพื่อใหมีเงินออมดังกลาว คุณธนกัลยไมมีพฤติกรรมสรางภาระหนี้สิน ไมวาจะเปนหนี้ใน
ระบบหรือนอกระบบ เพราะไมตองการเสียดอกเบี้ย
รูปแบบการใชชีวติ ของคุณธนกัลยเปนไปอยางเรียบงาย สวนใหญจะอยูบาน ไมคอยไป
เที่ยว ถาไปเที่ยวก็จะไปกับครอบครัวหรือคนรัก
แมคุณธนกัลยจะทํางานอยูในสถาบันการเงิน และมีบตั รเครดิต แตคุณธนกัลยจะไมคอยใช
จายผานบัตรเครดิต จะใชเฉพาะเมื่อจําเปนจริง ๆ ซึ่งการจายชําระคาใชจายตามบัตรเครดิตจะจาย
ชําระหลังไดรบั ใบแจงหนี้ทนั ทีที่มีโอกาส ไมรอใหถึงวันครบกําหนดชําระที่สถาบันการเงินแจงไวใน
ใบแจงหนี้
คุณธนกัลยใหความหมายของเงินออม คือ เงินที่เก็บสะสมไวใชเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินใน
อนาคต หรือหากมีความจําเปนเชน จะแตงงาน ก็สามารถนําเงินเก็บออมนั้นมาใชได ทรัพยสนิ ที่คณ
ุ
ธนกัลยครอบครองอยูในปจจุบันประกอบดวย เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจํา 1 เลม
และเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 1 เลม
ผูรวมวิจัยคนที่ 6 (คุณฐิติรัตน)
คุณฐิติรตั นเปนผูหญิง อายุ 27 ป เปนบุตรคนสุดทองในจํานวนพี่นอ ง 4 คน ภูมิลําเนาอยูที่
จังหวัดในภาคกลาง บิดาแยกจากครอบครัวไปทํางานตางประเทศตัง้ แตผูรวมวิจัยยังเล็ก มารดาเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในการศึกษาเลาเรียนและความเปนอยูของลูก ๆ เกือบทุกคน กอนทีบ่ ิดาจะ
แยกออกไป มารดาประกอบอาชีพทํานาพรอมกับทําขนมไทยขายตามเทศกาลหรือเมื่อมีคนมาสั่งทํา
แตหลังจากทีบ่ ิดาแยกไป มารดาจึงใหคนอื่นเชาทํานา ปจจุบันมารดาประกอบอาชีพทําขนมขาย
ตามเทศกาลหรือตามแตทมี่ ีคนสั่งและรับจางเย็บเสื้อผาที่มีผูมาสั่งทํา
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คุณฐิติรตั นจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดบานเกิด จบชั้นปริญญาตรี
จากคณะศึกษาศาสตร สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล ปจจุบันกําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณฐิติรตั นทํางานเปนครูแนะแนวที่โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของเอกชน
นับตั้งแตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงปจจุบันนับเปนเวลาประมาณ 4 ป
ในวัยเด็ก คุณฐิติรตั นจะเก็บเงินจากเงินเหลือจายที่มารดาใหไวเพื่อใชจายรายวันหรือราย
สัปดาหดวยการหยอดกระปุกเพื่อนําไปซื้อสิ่งของที่ตองการ
นอกเหนือจากที่มารดาใหคาใชจาย
ประจํามาแลว เชน คาเครื่องเขียน ซึ่งจํานวนเงินคาใชจายประจําทีไ่ ดรับจากมารดาเปนจํานวนเงิน
ที่มารดาใหคุณฐิติรตั นประมาณการเองวา ตองการไดรับเทาไรจึงจะเพียงพอสําหรับคาใชจายในวัน
เปดเรียน
การเก็บออมอยางเปนระบบของคุณฐิติรตั น เริ่มตนครั้งแรกจากโครงการสงเสริมการออม
ของทางโรงเรียน โดยมีการใหนักเรียนเปดบัญชีเงินฝาก ทุกวันที่ไปโรงเรียนจะนําเงินไปใหคณ
ุ ครู
ประจําชั้น และคุณครูประจําชั้นจะเปนคนนําไปฝากเขาบัญชีให เงินที่ฝากไวทั้งหมดรวมกับดอกเบี้ย
เงินฝากไดรับกลับคืนตอนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6
ตอนเด็ก คุณฐิติรตั นเคยตั้งเปาหมายเก็บออมเงินเพื่อซื้อจักรยาน โดยมารดาแสดงความ
จํานงวา จะชวยสมทบใหครึ่งหนึ่งของราคาจักรยาน การเก็บเงินครั้งนั้นสามารถทําไดสําเร็จ วิธกี าร
ที่ทําใหสําเร็จคือ การนําเงินหยอดลงในกระปุกที่ไมมที ี่เปดเพื่อนําเหรียญออกมาใช คุณฐิติรัตนเชื่อ
วา หากเก็บไวในกระปุกที่เปดออกได ตนเองนาจะไมสามารถหักหามใจใหไมแคะกระปุกนําเงิน
ออกมาใชได
หลังจากนั้น คุณฐิติรัตนไดตั้งเปาเก็บเงินเพื่อซื้อกีตาร แตเมือ่ เก็บเงินไดตามจํานวนที่
เพียงพอสําหรับการซื้อกีตารแลว ไปขออนุญาตมารดา แตไมไดรับอนุญาต จึงไมไดซื้อตามที่ตั้งใจ
ไว ซึ่งวิธีการตั้งเปาหมายเก็บเงินเชนนี้ คุณฐิติรตั นก็ไดนํามาใชอีกหลายตอหลายครั้ง
นับจากเรียนมัธยม คุณฐิติรตั นเริ่มบริหารจัดการเงินเหลือจากการใชจายเพือ่ ซื้อสิ่งของที่
ตองการนอกเหนือจากที่มารดาซื้อใหแลว เมื่อคุณฐิติรตั นเรียนระดับปริญญาตรี ซึง่ ตองยายจากการ
พักอาศัยกับมารดาในตางจังหวัด เพื่อมาศึกษาในกรุงเทพ มารดายังคงใชวธิ ีการใหคุณฐิติรัตน
ประมาณรายจายที่จําเปน เพื่อกําหนดเปนเงินทีม่ ารดาจะใหแกคุณฐิติรตั น การประมาณการ
รายจายนี้กําหนดเปนรายเดือน และคุณฐิติรตั นตองพยายามใชจายใหไมเกินวงเงินดังกลาว เพราะ
การขอเงินเพิ่มจากมารดาเปนเรื่องยาก จึงเสมือนกับคุณฐิติรตั นไดรับการฝกหัดบริหารเงินเดือนนับ
แตนั้นมา
ดังนั้น เมื่อคุณฐิติรตั นเริม่ ทํางานมีรายไดเปนของตัวเอง คุณฐิตริ ัตนก็ทําการบริหารจัด
การเงินรายไดเพื่อใหเพียงพอตอการใชจายของตนเอง ดวยการประมาณการรายจายรายเดือน เพื่อ
จะไดจัดสรรลงสูคาใชจายประเภทตาง ๆ ไดแก คารถโดยสาร คาอาหาร คาใชสอยสวนตัว เงินให
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มารดา เงินใหพี่เพื่อชวยคาใชจายในบาน (คุณฐิตริ ตั นอาศัยอยูกบั พี่สาวและครอบครัวของพี่สาว)
และวางแผนวา ตนเองตองมีเงินเหลือติดบัญชีไวอยางนอยหารอยบาททุกเดือน และจํานวนเงิน
คงเหลือนี้จะตองทบขึ้นเรื่อย ๆ คือ เมื่อผานไปสองเดือนในบัญชีตองมีเงินเหลือติดบัญชีอยางนอย
หนึ่งพันบาท เชนนี้ไปเรื่อยๆ หากเดือนใดใชเงินเกินไป ทําใหมีเงินคงเหลือนอยกวาทีต่ ั้งใจไว เดือน
ถัดไปคุณฐิติรตั นจะลดการใชจายลงเพื่อชดเชยกับเงินทีล่ ดลงไป นอกจากนี้ คุณฐิติรัตนยังใชวธิ กี าร
จดบันทึกรายรับรายจายรายวันนับตั้งแตวันที่ทํางานวันแรกจนทํางานมาไดประมาณสามป จึงหยุด
การจดบันทึก เพราะคิดวา ตนเองมีขอมูลเกี่ยวกับการใชจายมากพอและสามารถจัดการกับ
คาใชจายไดดีพอสมควรเปนที่พอใจของตนเองแลว
หลังจากใชวธิ กี ารกําหนดจํานวนเงินคงเหลือขั้นต่ําในบัญชีเปนระยะเวลานานพอสมควรและ
ในภายหลังไดปรับเพิ่มเงินสะสมรายเดือนเปนหนึ่งพันบาท ทําโดยการนําไปฝากในบัญชีเงินฝาก
ธนาคารแบบฝากออมทรัพยพิเศษที่กําหนดจํานวนเงินฝากรายเดือนและระยะเวลาการฝาก ตาม
คําแนะนําของเพื่อนรุนพี่ เพราะจะไดรับผลตอบแทนที่เปนดอกเบีย้ ในอัตราที่สูงกวา และจะชวย
บังคับตัวเองไดดีขึ้น เนื่องจากถอนไมไดจนกวาจะครบระยะที่ทําไวกบั ธนาคาร
หลังจากที่เริ่มทํางานคุณฐิตริ ัตนจัดการใหมีการเก็บออมเงินอยางเปนระบบโดยกําหนด
จํานวนเงินขั้นต่ําในแตละเดือน ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน ในตอนแรกการเก็บออมเงินยังไมมีการ
กําหนด วัตถุประสงคการใชเงินออม แตหลังจากทํางานมาระยะหนึ่ง ก็คิดวา จะเรียนตอระดับ
ปริญญาโท จึงสํารวจจํานวนเงินทีต่ นเองเก็บสะสมไว พบวา เพียงพอสําหรับคาลงทะเบียนเรียน
ประมาณครึ่งหนึ่งของคาลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร จึงตัดสินใจสมัครเรียน และยังคงเก็บสะสม
เงินออมเพื่อจายคาลงทะเบียนเรียนอีกสวนหนึ่งซึ่งจะถึงเวลาจายในอีกระยะหนึ่งหลังจากเขาเรียน
ไดแลว
ความตั้งใจอยางแนวแนที่ตอ งการมีเงินเหลือเก็บจากรายไดเปนของตนเอง แมจะเปนคนที่
รูสึกวาตนเองใชจายฟุมเฟอย แตก็จะมีสติรูตวั คอยเตือนตัวเองใหตรวจสอบเงินคงเหลือใหอยูใน
ระดับที่ตนเองตั้งใจเสมอ หากในบางครั้ง ใชจายมากเกินไปจนกระทั่งเงินคงเหลือมีนอยกวาที่
กําหนด จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยการควบคุมตนเองใหมีการใชจายนอยลงรวมถึงการแสวงหา
วิธีการที่จะทําใหตนเองลดคาใชจายลงไดแมวาอาจจะตองลําบากมากขึ้น ตัวอยางทีค่ ุณฐิติรตั นแสดง
ไวคือ การคนหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนวิธีการเดินทางจากเดินทางดวยรถยนตโดยสารมาเปนรถไฟ
เพื่อลดคาใชจา ย แตอาจเพิ่มระยะเวลาในการเดินทาง จึงอาจเหนื่อยมากขึ้น
บุคคลในครอบครัว ไดแก มารดา พี่สาว เปนแบบอยางของความประหยัด มารดาเปนผูที่
พิจารณาความเหมาะสมของการใชจายอยูเสมอ ถาควรจะประหยัดก็ตองประหยัด แตถาสิ่งใด
สมควรจายและคุมกวาก็จาย
คุณฐิติรตั นรับรูมาโดยตลอดวา
พี่สาวจะไมเคยขอเงินมารดา
นอกเหนือจากคาเลาเรียน และเมื่อมีรายไดเปนของตัวเองก็สงเงินใหมารดาดวย ซึ่งคุณฐิติรตั นก็ทํา
ตามอยางพี่สาว
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การตั้งเปาหมายการออมเงินของคุณฐิติรตั นจะเปนการตั้งเปาหมายและทําใหสําเร็จเปน
เรื่องๆ ไป ไมมีการตั้งเปาหมายออมเงินโดยมีวัตถุประสงคหลาย ๆ อยางพรอม ๆ กัน
คุณฐิติรตั นมีวธิ ีการใชจายทีม่ ัธยัสถ คํานึงถึงความสมเหตุสมผลในการใชจาย พิจารณา
ความจําเปนในการซื้อสิ่งของวา ตนเองมีสิ่งของแบบเดียวกันที่ยังใชไดอยูหรือไม หากยังไมมีหรือมี
แตอยูในสภาพใชไมไดหรือเกือบใชไมได ก็จะพิจารณาวา เหมาะสมที่จะซื้อ คุณฐิติรตั นจะตัดสินใจ
ซื้อไดอยางงายดาย
คุณฐิติรตั นใหความหมายของเงินออมไววา เปนเงินที่เก็บไวเพื่อนํามาใชเมื่อตองการหรือ
จําเปนใชจายเปนพิเศษนอกเหนือจากที่ใชอยูเปนประจํา ทรัพยสนิ ที่คุณฐิติรัตนครอบครองอยูใน
ปจจุบัน ประกอบดวย บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแบบกําหนดจํานวนเงินฝากและ
ระยะเวลาไถถอน 1 เลม และบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 1 เลม

ตอนที่ 2 สรุปประเด็นการจัดการการเงินเพื่อใหมีเงินเก็บออมเพื่อเปนคาเลา
เรียนระดับปริญญาโท
จากขอมูลสวนบุคคลและการจัดการการเงินเพื่อใหมีเงินออมของผูรวมวิจัยแตละราย ผูวิจัย
จึงไดนําขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการการเงิน เพื่อใหมีเงินเก็บออม สําหรับเปนคาเลาเรียนระดับ
ปริญญาโท มาเสนอไวเปนขอมูลสรุปรายบุคคล เพื่อใหสามารถเขาใจรายละเอียดของผูรวมวิจัย
แตละรายไดดียิ่งขึ้นดังตาราง 2
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ตาราง 2 สรุปประเด็นการจัดการการเงินเพื่อใหมีเงินเก็บออมสําหรับเปนคาเลาเรียนระดับปริญญาโท
ผูรวม
วิจัย
(นามสมมติ)

สาธิกา

จรัณชัย

ประสิตา

จุดเริ่มตน
การออมเพื่อการศึกษา

การตั้งเปาหมายเก็บออม
เงินเพื่อนํามาใชเปนคาเลา
เรียนระดับปริญญาโท
กําหนดจํานวนเงินและ
เพื่อนรุนเดียวกันเรียน
ปริญญาโทแลวหลายคน ระยะเวลาที่ตองการจะเก็บ
สอบถามผูปกครองเพื่อ ออมเพื่อนํามาใชเปนคาเลา
ขอรับการสนับสนุนทาง เรียน และวางแผนการเก็บ
การเงินแลว แตไดรับการ ออมเปนรายเดือน
ยับยั้งการเรียนตอ เพราะ
ผูปกครองเห็นวา
คาใชจายคอนขางสูง
หลังจากมีเงินเหลือจายที่ ไมมีการวางแผนการเก็บออม
สะสมไวมากพอที่จะเรียน ตามชวงเวลาเพื่อนํามาใชเปน
จึงตัดสินใจนําเงินจํานวน คาเลาเรียน เงินที่ใชเปนคา
ดังกลาวมาใชในการเรียน เลาเรียนมาจากเงินเหลือจาก
เพราะมีความตั้งใจตั้งแต การใชจายตามปกติ
เมื่ออายุยังนอยวาจะ
เรียนใหสูงที่สุดเทาที่จะ
ทําได
วางแผนการเก็บออมเงินเปน
ครอบครัวมีฐานะทาง
เศรษฐกิจไมดีนัก จึงเก็บ รายเดือนเพื่อเปนคาใชจาย
ออมเงินเพื่อการศึกษามา สําหรับคาเลาเรียน
ตั้งแตอายุยังนอย

การจัดการรายได
สําหรับคาเลาเรียน

การจัดการคาใชจาย
เพื่อใหมีเงินเก็บออม

จัดสรรเงินรายไดที่ตองการ
นํามาใชเพื่อการเลาเรียนไป
ฝากไวในบัญชีเงินฝากประจํา
3 เดือน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช
จายโดยลดปริมาณการบริโภค
ลง
คํานึงถึงการบรรลุเปา
หมายเงินออมอยูเสมอ ๆ

หลังจากมีเงินเหลือจายมาก
ใชจายตามปกติเพราะเปนการ
เพียงพอสําหรับเปนคาใชจาย เก็บออมเงินจากเงินเหลือจาย
สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ระดับปริญญาโทตลอด
หลักสูตร
นําเงินจํานวน
ดังกลาวไปฝากไวในบัญชีเงิน
ฝากประจํา 3 เดือน
จัดสรรเงินรายไดที่ตองการ
นํามาใชเพื่อการเลาเรียนไป
ฝากไวในบัญชีเงินฝากประจํา
3 เดือน

กําหนดวงเงินที่จะนําไปใช
จายหรือเก็บออมสําหรับสิ่ง
ตาง ๆ เปนรายเดือน

สิ่งที่ทําประกอบการ
จัดการรายไดและ
คาใชจาย
ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี
เงินฝากเพื่อเปนคาเลาเรียน
อยางสม่ําเสมอ
หากมียอดเงินตามระยะเวลา
ต่ํากวาที่วางแผนไวจะปรับ
เพิ่มจํานวนเงินเก็บออมใน
เดือนถัดไปใหมากขึ้นเพื่อให
มียอดเงินเทากับที่วางแผน
ไมนําเงินสวนที่ฝากไวใน
บัญชีเงินฝากเพื่อการเรียนมา
ใชจายอยางอื่น

ตรวจสอบการใชจายของ
ตนเองใหอยูในวงเงินโดย
อาศัยความทรงจําเปนหลัก
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ตาราง 2 (ตอ) สรุปประเด็นการจัดการการเงินเพื่อใหมีเงินเก็บออมสําหรับเปนคาเลาเรียนระดับปริญญาโท
ผูรวม
วิจัย(นาม
สมมติ)

อชิรญา

ธนกัลย

ฐิติรัตน

จุดเริ่มตน
การออมเพื่อการศึกษา

การตั้งเปาหมายเก็บออม
การจัดการรายได
สําหรับคาเลาเรียน
เงินเพื่อนํามาใชเปนคาเลา
เรียนระดับปริญญาโท
ฐานะทางเศรษฐกิจของ วางแผนการเก็บออมเงินเปน จัดสรรเงินรายไดที่ตองการ
ครอบครัวไมดีนัก และไม รายเดือนเพื่อนํามาใชเปนคา นํามาใชเพื่อการเลาเรียนไป
ลงทุนในกองทุนรวมตราสาร
ตองการใหผูปกครองไป เลาเรียน
หนี้
กูยืมเพื่อนํามาจายคาเลา
เรียนใหตนเอง

หากจบปริญญาโทจะมี
ความเจริญกาวหนาใน
หนาที่การงานประกอบ
กับเพื่อนรุนเดียวกันเรียน
ปริญญาโทแลวหลายคน
หลังตัดสินใจวาจะเรียน
ตอจึงสํารวจความ
เพียงพอของจํานวนเงินที่
ตนเองเก็บสะสมมาตั้งแต
เริ่มทํางาน แลวจึงเริ่มตน
ออมเงินเพื่อการศึกษา
อยางจริงจัง

ไมไดวางแผนการเก็บออมเงิน
เพื่อนํามาใชเปนคาเลาเรียน
โดยเฉพาะ เงินที่นํามาใชเปน
คาเลาเรียนมาจากรายได
พิเศษ
วางแผนการเก็บออมเงินเปน
รายเดือนแตไมไดกําหนด
วัตถุประสงคอยางจําเพาะ
เจาะจงวาจะนํามาใชเปนคา
เลาเรียนในตอนแรก

นําเงินรายไดพิเศษฝากใน
บัญชีเงินฝากประจํา 3 เดือน

การจัดการคาใชจาย
เพื่อใหมีเงินเก็บออม
กําหนดวงเงินการใชจายเปน
รายสัปดาห ประมาณสัปดาห
ละ 3,000 บาท
ควบคุมจํานวนและราคา
สิ่งของที่มีไวเพื่อใชสวนตัวให
พอเพียงกับการดํารงชีพ
เทานั้น
กําหนดวงเงินการใชจาย
สําหรับคาอาหารเปนรายวัน
วันละ 200 บาท

สิ่งที่ทําประกอบการ
จัดการรายไดและ
คาใชจาย
-

-

กําหนดจํานวนเงินคงเหลือขั้น ควบคุมการใชสิ่งของเครื่องใช จดบันทึกรายจายทุกวัน
ต่ํารายเดือนในบัญชีเงินฝากที่ สวนตัวอยางละเอียดถี่ถวน
มีไวเพื่อการใชจายตามปกติ
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บทที่ 5
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยตองการทราบการคิดเกี่ยวกับการจัดการเงินรายไดและคาใชจาย
เพื่อใหมีเงินเก็บออมสําหรับคาใชจายในการเรียนระดับปริญญาโท โดยใชแนวคิดการคิดเชิงบัญชี
และสมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรมมาเปนแนวทางในการวิเคราะหการคิด
ผูวิจัยใชการ
วิเคราะหขอมูลแบบวิเคราะหระหวางกรณีศึกษา (cross-case analysis) ดวยการพิจารณาจากความ
เหมือนและความแตกตางกัน (Stake. 2006: 6) ของรูปแบบที่ไปดวยกันได (pattern matching)
ของผูรวมวิจัยแตละราย (Yin. 2003: 116-120) ผูวิจัยแบงการนําเสนอออกเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การคิดเกี่ยวกับการจัดการการเงินสวนบุคคล
1. การคิดเกี่ยวกับการสรางเงินออมเพื่อการศึกษา
2. การคิดเกี่ยวกับการจัดการรายได
3. การคิดเกี่ยวกับการจัดการคาใชจาย
ตอนที่ 2 การสังเคราะหการจัดการการเงินสวนบุคคล
1. กระบวนการการจัดการการเงินเพื่อใหมีเงินออมของผูรวมวิจัย
2. บุคลิกลักษณะของผูที่ใชการคิดเชิงบัญชีประกอบการตัดสินใจ

ตอนที่ 1 การคิดเกี่ยวกับการจัดการการเงินสวนบุคคล
1. การคิดเกี่ยวกับการสรางเงินออมเพื่อการศึกษา
1.1 ความตั้งใจที่จะออมเพื่อการศึกษา
ผูรวมวิจัยทุกรายกลาววา ตนเองมีความตองการเรียนตอในระดับปริญญาโท ทําใหผูรวม
วิจัยทําการวางแผนการออมเงิน ผูรวมวิจัยบางรายกลาววา ตนเองตองกําหนดเปาหมายการออมไว
อยางแนนอนสําหรับแตละงวดเวลา
ผูรวมวิจัยสวนใหญจะวางแผนเปนรายเดือนสอดคลองกับ
ระยะเวลาการไดรับเงินรายไดประจํา จากการกระทําดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการที่ผูรวมวิจัยเหลานี้
คิดถึงความตัง้ ใจที่จะออมเงินรายไดบางสวนไวเพื่อการศึกษา ซึง่ เปนความพยายามในการจํากัด
ปริมาณเงินที่จะไปใชจายเพื่อการบริโภคในปจจุบันไมใหนําเงินรายไดที่มีอยูทั้งหมดไปใชจนไมมี
เงินเหลือเพื่อเก็บออม
“ตั้งใจจะเรียนปริญญาโทตั้งแตเรียนจบปริญญาตรีแลว แตไปขอปาปา ปาปาก็ขอ
เลยนะลูก คิดดี ๆ อะไรอยางนี้ (คาใชจาย)คอนขางสูง ลองทํางานกอนดีไหม...พอ
ทํางานไดซัก 2 ป ก็ เอานา เก็บเงินเองดีกวา พอเริ่มคิดที่จะเรียนนี่ เราก็พอมีเงิน
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เก็บอยูบาง แตวาก็ยังไมพอ ก็ตองเก็บเงินเพิ่ม ก็ ‘plan’ ไวปนึงเลย เก็บเงินแลวก็
คอยตัดสินใจมาสมัคร ...ตองศึกษา(คาเลาเรียน)กอน... เราก็ ‘plan’ แลววา ถาป
แรกนี่นะ เราควรจะมีซักแสนนึงไวกอนเปนทุน แลวหลังจากนั้น ถาเราหามาได ก็
คอย ๆ เก็บไปเรื่อยๆ เก็บไปดวย เก็บไปเรื่อย ๆ” คุณสาธิกา
“ความตั้งใจคะ เราตองมีเปาหมาย เราตองทําใหได คือความตั้งใจอยางเดียวเลยวา
ตองคิดถึงอนาคตคะ เราตองการมีชีวิตที่ดีกวานี้ อันนี้คือ ‘plan’ ทีเ่ ราตองทําใหได
มันก็ไมถึงกับลําบากมากหรอกนา ก็แคชวงเดียว ถาเราเก็บได เราก็จะภูมิใจใน
ตัวเอง คิดถึงตอนที่มันทําสําเร็จนะคะ โห เราตองภูมิใจในตัวเองแนเลย พอแมตอง
ภูมิใจอะไรอยางนี้นะ ตองยืด เราตองยืดได ก็เลยทําใหมีพลังเหมือนกัน”
คุณสาธิกา
“พอดีผมรูวา ผมจะตองมาเรียน ผมก็ตองเก็บเงินไวกอนนึง เพื่อที่จะมาหมุน
มากกวา” คุณจรัณชัย
“เปนคนที่ไมกลาเสี่ยงครับ ถาพรอมเมื่อไร คือตอนนั้นผมมีกอนที่พอดีเลยนะ คือ
ไมไดแบบมีเกิน 200,000 ผมก็พอแลว เรียนแลว ก็คือจะใชกอนนี้แหละ คือจะ
ไมไดไปยุง คือจะไมไดคาดหวังอะไรวา อนาคตฉันจะตองมีเงินมา ‘โปะ’ ในเทอม
สุดทาย (มีเงิน)พอเรียนจบทั้งคอรสกอนแลวคอยเริ่มเรียน” คุณจรัณชัย
“ถาฝากประจํานะ ตอนนั้นนะคือ เก็บในรูปออมทรัพยกอนแลวโยกมาเปนประจํา
เพราะเอามาจายเงินโท ก็คือ พอรูจํานวนเงินที่เรากะวาพอจะเรียนโทไดโดยไม
ลําบากแลว ก็ตอนที่อยูบริษทั แรก เก็บมาเรื่อยๆ จน ‘โอเค’ แลวแหละ ก็จะยายมา
เปนประจํา เพื่อที่วา เราจะคํานวณคาแตละเดือนมาจายคาเทอมอยูชวงนึงก็ฝาก
ประจําไว เราก็แบบวา พอมันครบก็เอามาจายพอดี พอดี ตลอด ก็เลยเลือกเปน
ประจําไว บัญชีนี้นะเอาไวเปนทุนเรียนโท” คุณประสิตา
“พอเงินเดือนออกปุบจะเขา LTF หาพัน อันนี้คือสองปที่ผานมา เพราะวาเริ่มเรียน
คือตองเก็บเปนคาเทอม เดือนละหนึ่งหมื่นบาท เทอมนึงมันตกสี่เดือนคาเทอมมัน
ก็สี่หมื่นสอง ก็จะกันเขากองทุนตราสารหนี้” คุณอชิรญา
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“ตอนที่เราเขาไป(ทํางาน)ทีแ่ บงค(ชื่อธนาคารแหงหนึ่ง) ชวงนั้นก็มีโอที แลวก็มี
รายไดพิเศษบางสวนจากการทํางาน
ก็เลยเอาสวนนั้นมาใช(จายคาเลาเรียน
ปริญญาโท) ตอนนั้นหนูก็ตัดสินใจวา ขอทํางานกอน แลวก็พอทํางานไดประมาณ
2 ป ก็มีประสบการณก็มาใชกับปริญญาโทได เพราะวา เขา(หลักสูตรปริญญาโท)
กําหนดไวแลว (ตองมีประสบการณการทํางานอยางนอย 2 ป)” คุณธนกัลย
“เริ่มเก็บออมก็คือ พอทํางานไดซักพักนึงคะ โรงเรียนเขาจะใหเปดบัญชีเพื่อโอน
เงินเดือนเขา ธนาคารเขาก็จะใหทําบัตรเอทีเอ็ม หนูก็ใชวิธีการกะเอาจากคาใชจาย
ทั้งหมดแลววา อยางนอยนี่ตองมีติดบัญชีไว ทุกเดือนที่เงินเขาไป ชวงแรกเอาแค
หารอยคือตองเดือนอยางนอยตองเหลือไว หารอยในบัญชี เดือนหนาตองเหลืออีก
หารอย” คุณฐิติรัตน
“เงินเก็บเริ่มเก็บตั้งแตทํางานตน ๆ คะ ตอนที่ทํางานตน ๆ ยังไมไดคิดวา จะเก็บ
เพื่อไปเรียน แตรูสึกวา ทํางานแลวมันนาจะมีตงั เก็บบาง อยางนอยเดือนละ
เทาไหรเปนขัน้ ต่ํากอนอยางนี้คะ” คุณฐิตริ ัตน
ในกรณีของคุณสาธิกาและคุณฐิติรตั นไดกลาววา มีบางเดือนที่ตนเองทําไมไดตามเปาหมาย
รายเดือนที่วางไว ก็จะรีบ “เตือน” ตนเองวา ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจายและปรับเพิ่มเงินที่
จะนําเขาสมทบใหมากขึ้นในเดือนถัดไป
“เราตั้งใจแลวเราก็ตองทําใหได เราตองเก็บเงินเองนี่ เราก็โอเคนา ก็คอย ๆ เก็บมา
แตก็ไมไดตามเปาทุกเดือนนะคะ บางเดือนมันก็มีแอบฉีกมานิดนึง...แตก็พยายาม
เก็บหอมรอมริบมาเรื่อยๆ ...ก็ยังพยายาม แบบเดือนหนาก็พยายามเก็บเยอะ
กวาเดิมนะ เอานะเดือนนี้เราไดเทานี้ โอนนอยมาหนอย เดือนหนาก็พยายามเก็บ
เพิ่มขึ้นใหไดตามเปาที่เราวางไวเปนเดือน ๆ นะคะ” คุณสาธิกา
“มีเหมือนกันที่เงินเหลือไมถึง แตสมมติวา เดือนนี้รูตวั วา ดึงออกมาเกินแลว เดือน
หนาตองลด เก็บกักเขาไปใหมันเเทาเดิมกับยอดที่มันควรตองมี แลวหนูก็เพิ่งมา
หยุดเขียนบัญชีรายรับรายจายเมื่อประมาณปที่แลว ตั้งแตทํางานวันแรกเลยเนี่ย
เขียนทุกวัน คารถเทาไหร กินอะไรซื้ออะไร ประมาณเมื่อปที่แลว (พ.ศ. 2551) หนู
แบบเลิก เลิกเขียน หนึ่งขี้เกียจ แลวก็รสู ึกวา มันพอคุมอยูแลวหละ แลวมันตอง
เก็บเทาไรตามเปาที่วางไว” คุณฐิติรตั น
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คุณอชิรญาและคุณธนกัลยมีการกําหนดขอบเขตระยะเวลาการตั้งเปาหมายใหสั้นกวาหนึ่ง
เดือนเพิ่มขึ้นอีก คือ กําหนดวงเงินใชจา ยเปนรายอาทิตยและรายวันตามลําดับ แสดงใหเห็นถึงการ
ใชชว งระยะเวลา (Time horizon) ที่สั้นขึ้นเพื่อประโยชนในการบรรลุเปาหมายการออมเงินและเพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบผลการเก็บออมเงินของตนเองอีกดวย
“จะเหลือในบัญชีแคพอใช อาทิตยแตละอาทิตยเทานั้น คือเราจะคิดไวเลยวา
อาทิตยนึง สมมติวาเราจะใชเงินสามพัน นับอังคารชนอังคาร คือวันจันทรเราจะ
ขายกองทุนสามพัน อาจจะเผื่อเหลือหนอย อาจจะหาพัน เผื่อเหลือเผื่อขาด แลว
เราก็เอาเงินสดไปใช เพราะฉะนั้น เอทีเอ็มมีเงินแคหลักพันเทานัน้ แตจะขาย
กองทุนทุกอาทิตย ทุกอาทิตย” คุณอชิรญา
“เราจะ ‘fix’ ตัวเองวา วันหนึ่ง เราตองแบงเลยวา ใชไดแคสองรอย อันนี้ เอา ณ
ปจจุบันแลวกัน ก็คือ ทุกเดือน คือเงินอื่นไปหมดแลวนะคะ...รายไดที่เราจะเก็บ
เราก็กันไปแลว คาใชจายรายวันเราไมควรเกินวันละสองรอยบาทนะคะ สองรอยนี้
จะไมเกี่ยวกับคาเดินทาง ไมเกี่ยวกับอะไรเลย สองรอยนี่คือเรากันการกินการอะไร
อยางนี้คะ หมายถึงวา เออ เราก็กิน ๆ ในสองรอยนี่แหละแลวเราเหลือจากสองรอย
เทาไร เราก็หยอดกระปุก ไอกระปุกตัวนีแ้ หละ มันก็จะเปนเงินฝากของเราอีกทีนึง
หรือวา เรามีความจําเปนตองซื้ออะไรที่มีนอกเหนือจากที่เราวางแผนไว เราก็เอา
ในกระปุกนี่แหละไปซื้อ” คุณธนกัลย
ผูรวมวิจัยสวนใหญระบุวา ตนเองกําหนดวัตถุประสงควาจะออมเพื่อนําไปทําอะไรไวอยาง
ชัดเจน ทําใหตนเองเกิดความมุงมั่นอยางแนวแนที่จะบรรลุเปาหมายนั้น เพราะวัตถุประสงคทผี่ ูรวม
วิจัยกําหนดไวลว นแลวแตเปนเปาหมายที่ผูรวมวิจัยเชือ่ วา
จะทําใหตนเองมีอนาคตที่ดีได
นอกเหนือจากการกําหนดเปาหมายการออมเพื่อการศึกษาแลว คุณประสิตาและคุณอชิรญามีการ
กําหนดวัตถุประสงคในการออมนอกเหนือจากการออมเพื่อการศึกษาไวดวย โดยคุณประสิตามีการ
กําหนดวัตถุประสงคในการออมเพื่อเปนคาใชจายยามฉุกเฉินของครอบครัว
การออมเพื่อการ
ประกอบธุรกิจในอนาคต สวนคุณอชิรญามีการกําหนดวัตถุประสงคในการออมเพื่อการแตงงาน การ
ออมเพื่อวัยเกษียณ
“บัญชีออมทรัพยมีสี่หาเลม บางบัญชีก็จะมีเอทีเอ็ม บางบัญชีก็จะไมมีเอทีเอ็ม แต
ละเลมมีเหตุผลในตัวของมันอยางนี้ ไอเลมเดิม ๆ มันจะเปนเหมือนเราทําบริษทั
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เกานะคะ แตวาก็คือเก็บเอาไวกอน เพื่อ..เลมนั้นมีเอทีเอ็มอยูแลว เราก็เผื่อมีเหตุ
ฉุกเฉินเราก็จะถอนไดเลย แลวอยางบริษัทใหมเขาก็จะเปลี่ยนธนาคาร เขาก็มี
เอทีเอ็มอยูแลวคะ ก็เปนเรื่องเงินเดือนธรรมดา สวนออมทรัพยที่ไมมีเอทีเอ็ม ขยัน
จะเหมือนกับวา เก็บเอาไวเพื่อที่วาจะตั้งใจวา จะไมถอน ไวมีเหตุฉกุ เฉินแบบชวย
ที่บานหรืออะไรอยางนี้ เราอาจจะทําตัวเองลําบากดวยก็ได อาจจะแบบไปถอนที่
ธนาคารหรือไร แตถามีเอทีเอ็มปบ มันก็เหมือนจะไปซ้ํา เราก็แบบกดออกมาได
งาย ๆ ...อยางกองทุนรวมตอนแรกมันก็ยังเปนเงินฝากออมทรัพยทั้งหมด แตเรา
เริ่มมาแตกแลว ตอนที่เรียนโท กองทุนรวมก็คือ ตั้งใจวาอันนี้จะเอาไวทําธุรกิจใน
อนาคต ก็เหมือนจะเก็บไวเปนเงินกอนทําธุรกิจนะ กะไมเบิกอะไรอยางนี้ ก็เลย
เลือกที่จะทํากองทุนรวม” คุณประสิตา
“มีกองทุนตราสารหนี้อยูอีกเลมนึง แตอันนี้เก็บเงินรวมกันกับแฟน คือคิดวา เผื่อ
จะตองแตงงาน และเขาก็เปนคนที่เรื่อยๆ ไมเก็บเงิน เราก็เลยคิดวา ตองทําอะไร
ซักอยางแลว ก็เลยคิดวา เก็บเงินกัน คือเขาจายเทาไร เดี๋ยวเราจายใหเทานั้น”
คุณอชิรญา
“อยาง LTF ก็คือซื้อเดือนละ 5,000 เงินจํานวนนี้ก็คอื ตั้งใจวาจะไมใชนะคะ...ก็มี
วัตถุประสงควา ใชในยามเกษียณ หรือวาแบบหมดสิ้นแลว ไมมีเงินแลวซักบาทนึง
ไมมีงานทําหรืออะไรอยางนี้ อันนั้นนะ เอามาใชได” คุณอชิรญา
ก) วิเคราะหและอภิปรายความตัง้ ใจทีจ่ ะออมเพื่อการศึกษา
จากขอมูลของผูรวมวิจัย พบวา การทําพฤติกรรมการออมเปนกระบวนการที่ตองอาศัย
กระบวนการคิดควบคุมตน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความพยายามอยางยิ่งยวดของผูรวมวิจัยที่จะเอาชนะ
ใจตนเองไมใหนําเงินรายไดทั้งหมดไปใชจนไมมีเงินเหลือ ซึ่งเปนไปตามที่ เชฟรินและทาเลอรได
กลาวไวในสมมติฐานวัฏจักรชีวติ เชิงพฤติกรรม (Behavioral life-cycle hypothesis) วา การควบคุม
ตนเพื่อใหเกิดการออมหมายถึงการที่บุคคลยอมแลกระหวางการไดรับความพึงพอใจจากการบริโภค
ในปจจุบันกับผลประโยชนอันจะเกิดขึ้นจากเงินที่เก็บออมไวในอนาคต การควบคุมตนเพื่อการออม
นี้เปนสิ่งที่ทําไดยาก เพราะเปนความรูสึกของความพยายาม (feeling of effort) ที่ตองเอาชนะความ
ยากลําบากทางใจ (mental difficulty) ไมใชความตองการเอาชนะความยากลําบากทางกาย
(physical difficulty) ซึ่งเจมส (Shefrin; & Thaler. 1988: 611; citing James. 1981. The principles
of Psychology. pp. 1167) กลาววา เปนความพยายามที่จะมุงความสนใจไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปน
ปรากฏการณที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับความมุงมั่น (Effort of attention is thus the essential
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phenomenon of will) ดังนั้น เพื่อใหการควบคุมตนในการออมมีทิศทางที่แนนอน ผูรวมวิจัยทีม่ ีการ
ออมอยางตั้งใจจึงกําหนดเปาหมาย ทั้งดานวัตถุประสงคในการนําเงินออมไปใช จํานวนเงินที่
ตองการจะออม รวมถึงระยะเวลาทีต่ องการบรรลุเปาหมายจํานวนเงินดังกลาว
ข) บริบทที่เกี่ยวของกับความตัง้ ใจทีจ่ ะออมเพื่อการศึกษา
ข.1 การเปดรับขอมูลการสรางเงินออมจากสื่อสาธารณะ
คุณอชิรญาเปนผูรวมวิจัยทีแ่ สดงใหเห็นถึงเปดรับขอมูลเกี่ยวกับการออมผานสื่อสาธารณะ
อยางสม่ําเสมอ เชน หนังสือที่เกี่ยวกับการวางแผนการออม การสนทนาผานเว็บบอรดเกี่ยวกับการ
ออม ทําใหคุณอชิรญามีการปรับความเขาใจเกี่ยวกับการออมใหตรงกับสิ่งทีต่ นเองรับรู กลาวคือ
เดิมคุณอชิรญาเขาใจวา
การออมหมายถึงการมีเงินเก็บเพือ่ นําไปจับจายใชสอยเมื่อตองการซื้อ
สิ่งของหรือยามจําเปน แตเมื่อคุณอชิรญาเรียนรูจากการอานและสนทนาจึงทําใหความคิดของคุณ
อชิรญาเปลี่ยนไป โดยคุณอชิรญาใหความหมายกับการออมวา เปนเงินเก็บที่จะไมนํามาใชเวนแต
เมื่อเกษียณหรือวางงานเทานั้น จึงทําใหคุณอชิรญาปรับการคิดเกี่ยวกับเงินออมไปสูการกําหนด
วัตถุประสงคการออมเพื่อเกษียณอยางจําเพาะเจาะจงดวย
“เริ่มแรกเลย ไปอานในเว็บพันทิพ คือ เราก็รูจากอินเตอรเน็ตหมดเลย...จะมีอยู
คนนึง เปนเจาหนาที่ธนาคาร(ชื่อธนาคาร) เขาจะใช log in ชื่อพี่จุก คือใครเลนหอง
นี้ จะรูจักพี่จุก เพราะเขาจะเปนคนที่แบบใหขอมูลดีมากเลย แตตองเปนของ (ชื่อ
ธนาคาร) เทานั้น ใครมีปญหาเกี่ยวกับแบงคนี้นะ เขาจะแบบตามใหเลย แลวพี่จกุ
นี่เขาจะเชียรกองทุนตราสารหนี้มาก พี่จุกอธิบายละเอียดมากวาใหไปที่ธนาคารให
เอาเอกสารอะไรไปบาง คืออานไปแลวก็คือ มันจะมีแตคนมาโพสตวา ดีกวาฝาก
ออมทรัพยเพราะไดดอกเบี้ยสูงกวา แตวา สภาพคลองใกลเคียงกัน” คุณอชิรญา
“สวนใหญอานหนังสือดวย หนังสือพวกวางแผนการออม มันมีเยอะมากเลยคะ
เพิ่งเริ่มอาน เราเปนคนชอบอานหนังสืออยูแลว จะชอบอานพวกที่เปนคนเขียน
สนุก ๆ หนอย ไมเครียดมาก...คือเหมือนกับวา ออมกอนรวยกวา ก็อานหนังสือนี้
แหละ” คุณอชิรญา
“จากที่เราคิดวา เราเปนคนประหยัด มีเงินเก็บ แตพอมาอานหนังสือ ออมกอนรวย
กวา ก็เพิ่งจะมานึกไดวา เฮย จริง ๆ แลวเราเปนคนทีไ่ มมีเงินเก็บนะ เพราะวา เงิน
เก็บของเรามันตองโดนใชไปอยางนี้ทุกทีเลย...ก็เลยแบบที่ซื้อ LTF นี่คือเงินเก็บ นี่
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มันจะตองเปนอะไรที่แบบไมใช หามใช ลืมมันไปไดเลย อยางนี้ อันนี้คือเงินเก็บ”
คุณอชิรญา
บทวิเคราะหการเปดรับขอมูลการสรางเงินออมจากสื่อสาธารณะ
จากกรณีของคุณอชิรญา ชี้ใหเห็นวา การเปดรับขอมูลสาธารณะยอมสงผลตอการคิดและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินสวนบุคคล จากเดิมที่คุณอชิรญาคิดวา การมีเงินออมคือ
การมีเงินสะสมเพื่อนําไปใชจายไดเมื่อมีความจําเปน
แตเมื่อไดอานหนังสือเกี่ยวกับการจัดการ
การเงินแลว ก็ทําใหความหมายของคําวา เงินออม เปลี่ยนไป เปนการมีเงินสะสมไวเพื่อนําไปใชใน
ยามที่เกษียณหรือไมไดทํางานแลว สงผลใหการจัดสรรเงินเพื่อการออมของคุณอชิรญาเปลี่ยนไป
โดยเพิ่มเงินออมระยะยาวขึน้ ซึ่งเปนการออมโดยสมัครใจอันเกิดจากการเปดรับขอมูลขาวสาร
จากการเปลี่ยนการใหความหมายคําวา เงินออม ที่แตกตางไปจากคนอื่น ทําใหคุณอชิรญา
กระทําพฤติกรรมเพื่อการออมที่แตกตางไปจากคนอื่น โดยเพิ่มมุมมองสรางพฤติกรรมการออมใน
ระยะยาวมากกวาผูรวมวิจัยรายอื่น
ข.2 ประสบการณการตั้งเปาหมายการออมในอดีต
คุณจรัณชัย คุณประสิตาและคุณฐิติรตั น เปนผูทเี่ คยมีประสบการณการตั้งเปาหมายการ
ออมอยางจริงจังมากอน โดยผูรวมวิจัยทั้งสามรายใชการเก็บเล็กผสมนอยเงินรายไดหรือเงินเหลือ
จายจากเงินที่ไดรับเพื่อเปนคากินอยูประจําวันจากบิดามารดาอยางอดทน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
การออมของตนเอง แตมีเพียงคุณจรัณชัยเทานั้นไมไดนําเงินที่ตั้งใจเก็บสะสมนั้นไปใชซื้อสิ่งของ
ตามที่ตนเองวางแผนไว เนือ่ งจากไมไดรับอนุญาตจากผูปกครองในเวลานั้น คุณอชิรญาและคุณธน
กัลยแมไมไดเก็บออมเงินโดยการตั้งเปาหมายไว แตก็มีการเก็บออมเงินจากเงินที่ไดรับเปนพิเศษ
เชน ไดรับจากญาติผูใหญตามเทศกาล ไดรับจากการทํางานพิเศษชวงปดเทอม เพื่อนํามาใชจาย
สําหรับคาใชจา ยสวนตัวที่ไมตองการขอเงินจากบิดามารดาได
“เมื่อสมัยวัยรุน ที่จบม. 3 มาแลว ทํางานโรงกลึงก็คือ ตั้งเปานาจะเปนครั้งเดียว คือ
จะซื้อมอเตอรไซค แลวก็เก็บ ก็ทําไดนะ ตอนนั้นแบบ พอวันที่ไดเงินดาวน ตอน
นั้น ผมเก็บได 8 หรือ 9 พัน สมัยยังเด็ก ๆ ผมก็วาเยอะนะ สมัยนั้น มอเตอรไซค
คันละหมื่นกวาบาท ผมก็เตรียมแลว ปรากฏวา ที่บา นไมใหขี่ ที่บานบอกวา มัน
อันตราย ก็เลย แผนนั้นก็ลมไป” คุณจรัณชัย
“ปดเทอมจะไมเคยหยุดอยูเฉย ๆ คะ...ทํางานตั้งแตเล็ก ๆ เลย ก็คือ ป. 3 ชวยแม
ตัดขี้ดาย...จะทําทุกปดเทอม...ก็คือไปกับพี่สาว แมเขาจะแบบเออใหทํา...ฐานะก็
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ไมไดวา ร่ํารวย ก็คือแมจายคาเทอม...ก็เก็บเขาธนาคาร คือเอามาจายคาเทอม...
ป.3 จะไมไดคาเทอม เพราะวาเรียนโรงเรียนวัด ป. 3 ก็คือเก็บเขาธนาคารอยาง
เดียวเลย ก็คือพอตองจายคาเทอมเองก็จะเก็บเพื่อจายคาเทอม (เมื่อไรที่ขยันเริม่
จายคาเทอมเอง) ปวช. (มากพอที่จะจายทั้งหมดไหม) ไมพอ ก็คือตองขอคุณแม
ดวย ก็คือชวยเขานะคะ เทาที่เราทําได เพราะวาตอวันเราไมไดเยอะ” คุณประสิตา
“ครั้งแรกที่จําได รูสึกวา จะเปนตอนมัธยมตน อยากไดจักรยาน ตั้งใจเก็บตัง แลวก็
บอกแม แมบอกวา แมชว ยครึ่งนึง ตอนนั้นหนูเก็บไดเการอย แมใหอีกเการอย
เริ่มตนตั้งแตตอนเขามัธยม ตั้งแตม. 1 แตรูสึกวา กวาจะไดซื้อประมาณม. 3” คุณ
ฐิติรตั น
“หลังจากนั้น เปนม.ปลาย อยากไดกีตาร อันนี้เก็บไดจนครบตามที่จะตองซื้อกีตาร
แตพอถึงเวลาซื้อจริง ๆ นี่แมไมใหซื้อ” คุณฐิติรตั น
“ตอนนั้น มันจะแคคิดวา คือพอแมจะไมไดมีเงินมาก คือตอนนั้นจะคิดแควา ตอง
เก็บเงินเพื่อใหไดเงินคาเรียนพิเศษ เพราะวา พอแมเขาไมมี คือสวนใหญก็คือชวง
ตรุษจีน พอเปนคนจีน ก็จะไดแตะเอีย หรือวาเวลาไปพบญาติ ญาติเขาก็จะใหตงั
อันนี้ก็จะเก็บไว แลวเราก็จะดูวา มันพอกันที่คอรสเรียนพิเศษหรือยัง” คุณอชิรญา
“เก็บออมครั้งแรกนี่ไดมาตั้งแตเด็กแลวคะ ไดแตะเอีย ไดอะไรมาแลว ตอนชวงที่
ปดเทอม สมัยเด็ก ๆ ประมาณประถมมัธยม บานปาหนูเคาทําเปนรานอาหาร
เล็ก ๆ ก็มีซักประมาณยี่สิบ สามสิบโตะ เปนรานอาหารสวนอาหารอะไรอยางนี้ ปด
เทอมทุกปดเทอม แมหนูก็ตองใหไป ไมใหอยูบาน ทุกปดเทอม หนูก็จะไปอยู
รานอาหาร ปาใหวันละเจ็ดสิบ แลวเราเปนเด็ก แลวไปเสิรฟ เราไดทิปดวย เราจะ
เอามาหยอดทุกวัน พอเปดเทอมมา เราไดสามสี่พันตลอด แลวเราก็เก็บ แตวา
ไมใชหมดนะคะ อยางพันนึงได เราจะซื้อของที่เราอยากได แมเราเคาจะไมซื้อของ
สุรุยสุรายใหเลย อยางตอนนั้นมันฮิต ซาริโอ เราจะเอาตังมาซื้อ...แลวจําได
ประมาณ ม. 4 ม. 5 ก็ยังไปทํางานรานปา ก็ไดเก็บตังได ตอนนั้นอยากไดจาคอบ
เราก็ไปซื้อ เราเก็บตังได ก็คือ จะใชเก็บอยางนี้ คือ ไดตังไดเปนหมื่น ๆ เลยคะ
สมัยเด็ก ๆ ก็ได” คุณธนกัลย
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บทวิเคราะหประสบการณการตั้งเปาหมายการออมในอดีต
การมีประสบการณการตั้งเปาหมายการออมในอดีต และ ประสบผลสําเร็จสามารถเก็บออม
เงินไดตามที่ตงั้ เปาไว สงผลใหผูรวมวิจัยมีความเชื่อมั่นในตนเองจึงมีการตั้งเปาหมายการออมตอมา
อีกหลายครั้ง เปนไปตามแนวคิดทฤษฎีการรับรูความสามารถของตน (Bandura. 1997: 80) ทีก่ ลาว
วา
บุคคลจะมีการรับรูความสามารถของตนตอเรือ่ งใดเรื่องหนึ่งสูง
หากบุคคลผูนั้นเคยมี
ประสบการณกระทําสิ่งนั้นโดยตรงและประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการจิตวิทยาการ
รูคิดที่ใชความทรงจําเปนฐานในการประเมินทางเลือกเพื่อการออม
ข.3 การมีแบบอยางหรือผูแนะนํา
คุณสาธิกา คุณประสิตา คุณอชิรญา คุณธนกัลย และคุณฐิติรัตนกลาววา ตนเองมีแบบอยาง
ผูที่ทําการออมใหเห็นหรือมีผูใหคําแนะนําเกี่ยวกับการออมที่ดี
โดยที่ผูที่เปนแบบอยางหรือผูให
คําแนะนําแกคุณสาธิกา คุณประสิตา คุณธนกัลยและคุณฐิติรตั น เปนบุคคลในครอบครัวหรือบุคคล
ใกลชดิ เชน บิดา มารดา พี่นองรวมสายโลหิต คนรัก หัวหนางาน ในขณะที่ผใู หคําแนะนําสําหรับ
คุณอชิรญา เปนบุคคลที่คณ
ุ อชิรญาสนทนาดวยในเว็บบอรด และอาจารยผูสอนเกี่ยวกับการจัดการ
การเงิน สําหรับคุณจรัณชัยกลาววาตนเองไมมีแบบอยางหรือไดรับคําแนะนําจากผูใด การจัดการ
การเงินที่ทําอยูเปนสิ่งที่คุณจรัณชัยคิดเอง
“ปาปาเคยทํางานเปนนายแบงค คือ เขาจะสอนแบบเหมือนกับปลูกฝงมาตั้งแตเด็ก
วา ใชเทานี้นะ วันนี้ใชเทานี้พอ ก็คือจํากัดเงินทุกอยางวา มันเปนอยางนี้ แลวทีเ่ ห็น
ไดชัดคือ คุณพอตอนทํางานจะไมไดขับรถไป จะมีรถoffice มารับ เคาก็เคยมาเลาให
ฟงวา วันนึงนี่เขาจะใชเทาไร กินขาวที่ canteen เทานี้ บางทีตกรถตูมาไมทันก็นั่ง
รถเมลกลับบาน ไมนั่งแท็กซี่ ก็ โอโฮ เขาก็มีอายุแลว เขายังประหยัดเลย จริงๆ มัน
ไมไดเปนเรื่องยากเลย ถาจะนั่งแท็กซี่กลับบาน เขาจะสบายดวยซ้าํ เขาก็ยังมาโหน
รถเมล” คุณสาธิกา
“พี่สาวคนโตเขาจะแบบชวย แนะนําตอนเด็กๆ คะ วาใหไปฝาก พาไปอะไรอยางนี้...
เราวา เราไมมีตนแบบ เรามีความรูสึกวาเหมือนเราอยากจะทําแบบนี้ เพื่อเปาหมาย
สิ่งนูนสิ่งนี้ แตเรานะเหมือนมีที่ปรึกษาทีด่ ี คือเหมือนเวลาทีเ่ ราแบบ อุยมีสิ่งนี้ เราก็
จะโทรถามพีค่ นโต เราจะจําคําพูดหัวหนาบริษัทแรกเราไดคะ... พอไมเขาใจอะไรนะ
มีที่ปรึกษาดี” คุณประสิตา
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“จะมีอยูคนนึง เปนเจาหนาที่ธนาคาร (ชือ่ ธนาคาร) เขาจะใช log in ชื่อพี่จุก คือใคร
เลนหองนี้ จะรูจักพี่จุก เพราะเขาจะเปนคนที่แบบใหขอ มูลดีมากเลย” คุณอชิรญา
“แมเคยสอน แมเราเปนคนใชเงินประหยัดมาก ประหยัดมาก ๆ (เนนเสียง) คือแม
เราไมไดมีรายไดเยอะ พอเปนทหารรายไดไมเยอะ แตสามารถเก็บเงินเปนหลาย ๆ
แสนได เพราะประหยัด เคาไมแตงตัว เขาจะสอนเราบอกวา ไมใชวาทํางานมาสิบป
แลวไมมีเงินเลย สิบป แสดงวา คุณทํางานฟรีนะ เขาก็พูดอยางนี้ เราก็มาคิดซิ ถา
เราไมเก็บหรือเราไมทําอะไร อยางนี้ มันก็หมดไปแลว” คุณธนกัลย
“คุณแมนี่แหละเปนคนหยอดกระปุกทุกครั้ง แลวเราก็เห็นที่แบบคือวา คุณแมเรานะ
เคาก็การศึกษาไมสูงนะคะ เขาไปธนาคารก็จะไมเปน แตคืออานออกเขียนไดนะคะ
แตวาจะไมถนัดการธนาคาร เขาจะเก็บเงินเอง...เรามีอะไรเดือดรอนนี่เราบอกแมได
แมสามารถเอาในกระปุกใหไดเลย เขาจะหยอด ๆ ทุกวัน” คุณธนกัลย
“ไมมีใครแนะนํา รูสึกวา ตัวเองบอกตัวเอง อาจจะเปนความคิดเด็ก ที่วา ถาจะเก็บ
เงินมันก็ตองแบงคมากกวา นาจะนะ ไมมีใครบอกแนนอน” คุณจรัณชัย
“เราไมรูสึกเคยคิดวา ถาฉันไมพอใช ฉันจะยืม แคบริหารเงินไดกอนที่เราไดนี่ ใหมัน
อยูก็พอ ไมเคยยืมแบบเปนจริงเปนจัง ยืมไมมีเลย อยางมากก็แฟนนี่ ใกลสิ้นเดือน
สามสี่วัน ก็โอเค รอยนึง ยืมมากินขาว แตไมยืมเปนจริงเปนจังวา ไปทําเรื่องยืม
พิเศษพันอยางนี้ ไมเคย... ถาถามจริงๆ คงจะเปนเงินแคนั้น คุณก็ตองใชแคนั้น
ประมาณนั้น” คุณจรัณชัย
บทวิเคราะหการมีแบบอยางหรือผูแนะนํา
การที่ผูรวมวิจยั ใหความสําคัญกับการเปนแบบอยางหรือคําแนะนําของบุคคลอื่นเพื่อ
นํามาใชเปนแนวทางการตัดสินใจเพื่อเลือกการปฏิบัตขิ องตนเอง แสดงวา การทําพฤติกรรมการ
ออมเปนกระบวนการถายทอดทางสังคม (Socialization) เกิดจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธทางสังคม
กับบุคคลอื่น
บุคคลจึงไดรับการเรียนรูเพื่อจะปรับตนใหเขากับมาตรฐาน
จารีตประเพณี
ขนบธรรมเนียมและการปฏิบัตติ าง ๆ ในสังคม นํามาสูการปรับพฤติกรรมของตนเองใหสอดคลอง
กับพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ (วันเพ็ญ พิศาลพงศ. 2547: 56–57)
แมวา ผูรวมวิจัยสวนใหญจะกระทําการออมโดยมีแบบอยางหรือคําแนะนําของบุคคลอื่นเปน
แนวทางในการนําไปปฏิบตั ิ แตสําหรับในกรณีของคุณจรัณชัยมีความแตกตางออกไปเพราะคุณจรัณ
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ชัยกลาววาตนเองไมมีแบบอยางหรือไดรับคําแนะนําจากบุคคลอื่น สาเหตุที่เปนเชนนั้นนาจะเกิด
ขึ้นมาจากการที่คุณจรัณชัยตองทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพและสงเสียตนเองในการเรียนนับตั้งแตจบชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 เปนตนมา จึงแตกตางจากผูรวมวิจัยรายอื่นที่ไดรับการสนับสนุนและสงเสียให
เรียนหนังสือจนถึงระดับปริญญาตรี ดังนัน้ กระบวนการจัดการการเงินของคุณจรัณชัยจึงเปนแบบที่
ตนเองสรางขึน้ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจของตนเอง โดยเปนการจัดการใหตนเอง
สามารถดํารงชีวติ อยูไดดวยการยึดหลักสําคัญเพียงประการเดียวคือ
การดํารงอยูโดยไมกอหนี้
พยายามปรับพฤติกรรมไมใหมีคาใชจายเกินกวาที่หามาได
พฤติกรรมของคุณจรัณชัยมีความ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบุคคลที่มีการคิดเชิงบัญชี (Mental accounting characteristic) 2
ประการ (van de Water. 2004: 35) คือ เปนผูหลีกเลี่ยงการกอหนี้ (Debt aversion) และ ผูค นหา
วิธีการควบคุมการใชจายดวยตนเอง (Heuristic control spending)
ข.4 การอบรมเลี้ยงดู
ขอมูลจากคุณสาธิกา คุณประสิตา คุณธนกัลยและคุณฐิติรตั นแสดงใหเห็นถึงการอบรมเลี้ยง
ดูเกี่ยวกับการจับจายใชสอยเพื่อซื้อหาของใชสวนตัว
โดยพิจารณาถึงความจําเปนและความ
พอเหมาะพอดี
เปนสิ่งสงผลใหผูรว มวิจัยเหลานี้มีความมุงมั่นและความอดทนที่จะเก็บออมเงิน
รายไดของตนเอง โดยผูรวมวิจัยแตละคนไดรับการอบรมเลี้ยงดูที่แตกตางกันดังนี้
คุณสาธิกาไดรับการยับยั้งเมื่อเอยขอบิดาใหสงเสียตนเองเพื่อเรียนตอในระดับปริญญาโท
และเมื่อคุณสาธิกานําคําปฏิเสธของบิดามาพิจารณารวมกับภาระการดูแลพี่และนองของคุณสาธิกาที่
บิดาตองรับผิดชอบ คุณสาธิกาจึงตัดสินใจที่จะเก็บออมเงินเพื่อเรียนตอดวยตนเอง
“ไปขอปาปา ปาปาก็ตอบขอเลยนะลูก คิดดี ๆ อะไรอยางนี้ (คาใชจา ย) คอนขางสูง
จริง ๆ ที่บานก็พอสงได แตวา เออ ลองทํางานกอนไหม...พี่สาวคนโตนี่ไปเรียนที่
ญี่ปุน...ทุนคุณพอนี่ละคะ...ยังมีนองที่ยังตองเรียนอยู ยังเรียนไมจบ เราก็ เออ ให
นองไปดีกวา เราคงอยาไปกวนเลย เราทํางานเองได เราก็เก็บเองดีกวา” คุณสาธิกา
“ตั้งแตเด็กเลยคือจะสอนใหประหยัด พอไดเงินมาก็จะถามวา ตองใชอะไรบาง...เขา
ก็จะมาหารเฉลี่ยเลยวา วันนึงตองใชเทานี้ ไดเปนอาทิตยก็คูณไป อาจจะใหเกินมา
นิดนึง เผื่อเหลือเผื่อขาดแลว ถาเกิดไมพอเนี่ย คอยมาเบิกใหม อาจจะแบบประหยัด
มาก” คุณสาธิกา
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คุณประสิตาไดรับการอบรมเลี้ยงดู ใหมีสวนรวมชวยเหลือครอบครัวในการหารายไดตั้งแต
อายุยังนอยและมีสวนรวมในการนําเงินของตนเองมาจุนเจือครอบครัวเมื่อมีความจําเปน ซึ่งพี่นอง
ทุกคนของคุณประสิตาไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเดียวกัน
“ปดเทอมถึงจะไดไปทํางาน ไปทํางาน ปดเทอมก็ไปทํางานเก็บคาเทอมเอง แบบ
ทํางานตั้งแตเล็ก ๆ เลย ก็คือ ป. 3 ชวยแมตัดขี้ดาย ป. 3 ก็ไปตัดขี้ดายกับพี่ ป. 2
ดวยซ้ํา ก็คือไปกับพี่สาว แมเขาจะแบบ เออ ใหทํา พี่นอง 4 คน ก็จะตัดขี้ดายแตเล็ก
อยางนี้ทุกคน...ที่บานเดือดรอนหรือจะไปซื้อของอะไร พี่นองทุกคนจะแบบเบิกของ
สวนตัวออกมาชวยกันอยางนี้” คุณประสิตา
คุณธนกัลยไดรับการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กจากมารดา
โดยไมซื้อสิ่งของที่ฟุมเฟอยให
กลาวคือ มารดาจะจัดหาสิ่งของเครื่องใชสวนตัวของคุณธนกัลยใหเทาที่จําเปน ดังนั้น หากคุณ
ธนกัลยตองการซื้อสิ่งของใดที่นอกเหนือจากที่มารดาใหแลวตองเก็บรวบรวมเงินที่ตนเองไดรับเปน
พิเศษมาจายเอง
“เราจะซื้อของที่เราอยากได แมเราเคาจะไมซื้อของสุรุยสุรายใหเลย” คุณธนกัลย
คุณฐิติรตั นไดรับการอบรมเลี้ยงดูโดยจํากัดจํานวนเงินที่จะใหสําหรับการใชจาย มารดาของ
คุณฐิติรตั นจะไมยอมใหเงินเพิ่มจากเงินเดือนที่ใหแกคุณฐิติรตั นไดโดยงาย หากคุณฐิติรตั นตองการ
เงินเพิ่มมากกวาที่มารดาให ตองอธิบายเหตุผลความจําเปนอยางละเอียด
“แมใหเปนคนคิดเองวา วันนึงตองใชเทาไหร หนูก็มานั่งคํานวณแลว ขาวที่โรงเรียน
จานละเทาไร ขนมเทาไร น้าํ เทาไร จากคาใชจายจริงคะ ไมเยอะ แลวก็เลยเฉลีย่ มา
เปนวัน..ไมคอ ยเหลือเก็บ คือแบบคอนขางที่จะคํานวณพอดีวา เราตองใชอะไรบาง”
คุณฐิติรตั น
บทวิเคราะหการอบรมเลี้ยงดู
จากวิธีการอบรมเลี้ยงดูที่แมจะแตกตางกันในรายละเอียด แตผูวิจัยก็สรุปไดวา การที่บิดา
มารดาเลี้ยงดูบุตรดวยการใหการสนับสนุนดานการเงินแกบุตรอยางจํากัด
สงผลใหบตุ รมีความ
กระตือรือรนและความมุงมั่นที่จะเก็บออมเงินเพื่อใหตนเองสามารถตอบสนองความตองการซื้อ
สิ่งของสวนตัวของตนเองไดมากขึ้น
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ข.5 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ขอมูลจากผูรวมวิจัย 2 รายคือ คุณประสิตาและคุณอชิรญา สะทอนใหเห็นวา ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวที่ไมเอื้ออํานวยใหคุณประสิตาและคุณอชิรญาขอการสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อการเรียนในระดับปริญญาโทได เปนสิ่งที่ทําใหผูรว มวิจัยทั้งสองตระหนักวา ตนเองเทานั้นที่เปน
ที่พึ่งแหงตน ไมเพียงแตเทานั้น จากขอมูลพบวา ผูรวมวิจัยทัง้ สองยังเปนที่พึ่งทางการเงินใหแก
ครอบครัวอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณอชิรญาที่เปนผูหารายไดหลักที่จุนเจือและยกระดับความ
เปนอยูของครอบครัว
“ตอนเล็ก ๆ เหมือนอยากชวยแม เพราะวา ฐานะไมคอ ยดี” คุณประสิตา
“พอแมจะไมไดมีเงินมาก พี่ชายเปนแบบไมอะไรเลย ไมอะไร อยากไดอะไรก็ขอพอ
แม พอแมก็ตองไปยืมญาติมา เราเห็นแลว บางทีเราก็รูสึกเหมือนกัน ทําไมเราตอง
เปนคนดิ้นรนดวยนี่ แตมันไมไดแลวไง...ตอนเด็ก ๆ ที่เห็นนี่ แมก็ตองไปขายขนม
น้ําแข็งไสตามขางทางแบบนี้ แลวพอก็แบบตองมายืมเงินญาติ แลวคือ แลวเรา
จะตองไปเอาอีกเหรอ อยางนี้” คุณอชิรญา
บทวิเคราะหฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีสวนกระตุนการคิด
ของบุคคลใหพัฒนาพฤติกรรมการออมของตนเองขึ้นได กลาวคือ บุคคลที่อยูในครอบครัวที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจไมดีอาจทําใหจําเปนตองเรงการพัฒนาพฤติกรรมการออมใหมากขึ้น หากตองการมี
ชีวติ ความเปนอยูที่ดีกวาเดิมในอนาคต
ค) การนําไปใชเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมการออม
จากขอมูลความตั้งใจที่จะออมเพื่อการศึกษาและบริบทที่เกี่ยวของของผูรวมวิจัย ผูวิจัยเห็น
วา สามารถนําไปใชเพือ่ การสงเสริมการคิดเพื่อการออมของบุคคลไดนับแตวยั เด็ก กลาวคือ
นอกจากผูปกครองหรือผูใหญที่ใกลชิด จะทําตัวเปนแบบอยางหรือใหคําแนะนําแกบุตรหลานแลว
การสงเสริมใหบุตรหลาน มีประสบการณการคิดตั้งเปาหมายการออม และ กระตุนใหเด็กมีความ
กระตือรือรนในการบรรลุเปาหมายดวยการใหกําลังใจ หรือ มีสวนรวมในการตัง้ เปาหมายดวยการ
อนุญาตใหเด็กไดนําเงินที่เก็บออมไดไปใชตามทีเ่ ขาตัง้ ใจ มีสวนอยางสําคัญทําใหเด็กมีความเชื่อมั่น
ในศักยภาพการควบคุมตนของตนเองดานการจัดการรายไดและคาใชจาย ดังจะเห็นไดจากการที่
เหตุการณดังกลาวยังคงเปนความทรงจําที่โดดเดนของผูรวมวิจัย ผูรวมวิจยั ที่เคยมีประสบการณ
ดังกลาวสามารถระลึกถึงและเลาถึงเหตุการณอยางภาคภูมิใจและแสดงความเชื่อมั่นวา ตนเองจะ

74

สามารถตั้งเปาหมายการออมและบรรลุเปาหมายไดอีกอยางแนนอน ดังนั้น ในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
หลาน ผูปกครองยังควรสงเสริมหรือกระตุนใหบุตรหลานไดสรางประสบการณดังกลาว ซึ่งผูว ิจัยเชื่อ
วา จะสงผลดีตอการพัฒนาพฤติกรรมการออมในวัยผูใหญ
นอกจากนี้ การจํากัดวงเงินที่จะใหแกบตุ รหลานอยางสมเหตุสมผล ไมตามใจบุตรหลานดวย
การซื้อสิ่งของใหโดยงาย
การที่ใหเงินบุตรหลานโดยไมมีเหตุผลความจําเปนอันสมควรเปนสิ่งที่
ผูปกครองควรหลีกเลี่ยง เพราะไมเชนนัน้ จะทําใหบตุ รหลานไมไดรับการฝกความอดทนอดกลั้นตอ
สิ่งเราที่มากระตุนความตองการของตนเองใหอยากซื้อสินคาตาง ๆ ที่มีอยูอยางมากมายในปจจุบัน
การไมตามใจเด็กเปนการฝกการคิดของเด็กในการตานทานอารมณความตองการซื้อสิ่งของ โดยเริ่ม
จากสิ่งของซึ่งไมมีความจําเปนตอการดํารงชีพแมจะมีราคาไมสูงนัก
การฝกเด็กควบคุมอารมณ
ดังกลาวเปนการฝกใหเด็กไดใชบุคลิกนักวางแผน (planner) มาควบคุมบุคลิกนักปฏิบัติ (doer) ตาม
แนวทางของสมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม (Shefrin; & Thaler. 1988: 611) การฝกการคิด
เชนนี้จะสงผลเมื่อเด็กเติบโตเปนผูใหญ มีรายไดของตนเองก็จะสามารถระงับยับยัง้ ความตองการซื้อ
สินคามาตอบสนองตนเองในปจจุบันได และในทีส่ ุดจะสงผลใหเกิดการรับรูความสามารถของตนใน
การจัดการคาใชจายใหไมเกินกวารายไดของตนเองได
1.2 การกําหนดเวลาที่จะนําเงินออมไปใชจาย
จากขอมูลของผูรวมวิจัยทั้ง 6 ราย พบวา การคิดของผูรวมวิจัย 4 ราย (คุณสาธิกา, คุณประ
สิตา, คุณธนกัลยและคุณฐิตริ ัตน) เกี่ยวกับการสรางเงินออมดานระยะเวลาในการวางแผนรายไดเพื่อ
การใชจายจะกําหนดชวงเวลาวางแผนการออมไวไมเกิน 3 ปหรือนอยกวา ยกเวนคุณอชิรญาที่เปน
ผูรวมวิจัยรายเดียวที่มีการวางแผนและตั้งใจเก็บออมเงินโดยสมัครใจเพื่อเตรียมไวสําหรับวัย
เกษียณหรือเมื่อไมมีรายไดอยางจริงจัง
คุณประสิตาเปนผูที่มีการวางแผนการจัดการรายไดเพื่อการใชจายและการออมโดยกําหนด
วัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเชนเดียวกับคุณอชิรญา แตมีกําหนดกรอบระยะเวลาของการนําเงินออม
ไปใชจายในระยะเวลาที่สั้นกวา เชน การเก็บออมเงินเพื่อการศึกษา การเก็บออมเงินบางสวนเพื่อ
การทําธุรกิจในอนาคต
“เลมนั้นมีเอทีเอ็มอยูแลว เราก็เผื่อมีเหตุฉกุ เฉิน เราก็จะถอนไดเลย...ออมทรัพยที่ไม
มีเอทีเอ็ม ขยันจะเหมือนกับวา เก็บเอาไวเพื่อที่วาจะตั้งใจวาจะไมถอน ไวมีเหตุ
ฉุกเฉินแบบชวยทีบ่ านหรืออะไรอยางนี้...ฝากประจํา...เพราะเอามาจายเงินโท...
กองทุนรวมก็คือ ตั้งใจวา อันนี้จะเอาไวทาํ ธุรกิจในอนาคต ก็เหมือนจะเก็บไวเปนเงิน
กอนทําธุรกิจนะ กะไมเบิกอะไรอยางนี้” คุณประสิตา
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“มีกองทุนตราสารหนี้อยูอีกเลมนึง แตอันนี้เก็บเงินรวมกันกับแฟน คือคิดวา เผื่อ
จะตองแตงงาน...อยาง LTF ก็คือซื้อเดือนละ 5,000 เงินจํานวนนี้ก็คือตั้งใจวาจะไม
ใชนะคะ ก็มีวตั ถุประสงควาใชในยามเกษียณ” คุณอชิรญา
คุณสาธิกาและคุณฐิติรัตนเปนผูที่วางแผนการออมโดยกําหนดวัตถุประสงคการออมไวอยาง
ชัดเจน กรอบระยะเวลาการบรรลุวัตถุประสงคจะไมเกิน 2 – 3 ป การวางแผนการออมจะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคเปนเรื่องๆ ไป ไมกําหนดวัตถุประสงคการออมหลายอยางพรอม ๆ กัน
“พอเริ่มคิดที่จะเรียนเนี่ย เราก็พอมีเงินเก็บอยูบาง แตวาก็ยังไมพอ ก็ตองเก็บเงิน
เพิ่ม ก็แพลนไวปนึงเลย” คุณสาธิกา
“แค ‘plan’ เอาตรงนี้ใหรอดกอน เอาใหจบกอนนะ แลวเราคอยตั้งเปาหมายใหม คือ
เอาตรงนี้ใหสาํ เร็จกอน เปาหมายใหมก็คอยตามมา ถึงตอนนี้ก็ยังไมไดคิดอะไรมาก”
คุณสาธิกา
“ตอนแรกที่ฝากประจําคะ ก็คือบอกตัวเองวา ตองมีเงินเก็บ เพื่อสําหรับอีก 2 ป ไป
เรียนตอ อีกปอยากไดโนตบุกอยางนี้ เราจะไดมีเงินตัวนั้น” คุณฐิติรตั น
บุคคลที่มีการวางแผนจัดการรายไดโดยขึ้นอยูกับรายได ณ ขณะนั้นมากที่สุดไดแก
คุณจรัณชัย
คุณจรัณชัยเปนผูท ี่ไมมีการวางแผนการออมเงินอยางมีการตั้งเปาหมายทั้งดาน
ระยะเวลาและวัตถุประสงค เงินออมที่คุณจรัณชัยมีเกิดจากเงินรายไดที่เหลือจากการใชจายอยาง
เต็มที่ แตเนือ่ งจากในชวงสามถึงสี่ปกอนหนาไดรับรายไดเพิ่มขึ้นมากกวาปกติ และคุณจรัณชัยก็
ไมไดปรับระดับการบริโภคใหเพิ่มขึ้นอยางเทาเทียมกับระดับรายไดทเี่ พิ่มขึ้นจึงเปนเหตุใหคุณจรัณ
ชัยมีเงินเหลือแมไดใชจายอยางเต็มที่แลวก็ตาม
“สามถึงสี่ปที่แลว รูสึกวา โบนัสมันไดมากกวาเดิม...มันไดกอนใหญมาก แลวก็
หลาย ๆ อยางมันลงตัว มันไมไดเหมือนอยางเดิมที่หัวชนแบบหมุนไมทันแลว หัก
ทุกอยางมันเริ่มอยูตัวแลว ผมก็เริ่มกันเงินเก็บได คราวนี้มันก็เริ่มออมใน ‘concept’
ผมแลว แตละเดือนก็เริ่มมีตัง มีเหลือก็ไมใช หลังจากนั้น พอเริ่มเห็นตัวเงินแลว ก็จะ
เริ่มคิดวา เรียนตอนี่เปนความคิดมาตั้งนานแลว” คุณจรัณชัย
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ก) วิเคราะหกําหนดเวลาที่จะนําเงินออมไปใชจาย
ทฤษฎีวัฏจักรชีวติ (Life-cycle theory) และสมมติฐานรายไดถาวร (Permanent income
hypothesis) กลาววา การบริโภคจะเปนสัดสวนที่สัมพันธกบั รายไดถาวรมากกวารายไดปจจุบัน
(Thaler. 1990: 196) ซึ่งหมายความวา บุคคลจะวางแผนการบริโภคและการออมเพื่อใหตนเองมีเงิน
เพียงพอสําหรับการจับจายใชสอยตลอดชีวติ โดยพิจารณาจากรายไดปจจุบันและรายไดที่คาดวาจะ
ไดรับในอนาคตของชวงชีวติ ที่เหลือ แตผลการวิจัยในอดีตกลับไมสนับสนุนขอเสนอดังกลาว คนสวน
ใหญปรับลดระดับการบริโภคลงเมื่อถึงวัยเกษียณหรือเมื่อไมมีรายได (Banks, Blundell; & Tanner.
1998) แสดงวา ระดับการบริโภคของบุคคลผันแปรตามรายได ณ ขณะใดขณะหนึ่งเปนสําคัญ
แมแตผลการวิจัยของฟริดแมนในปค.ศ. 1957 ซึ่งเปนผูเสนอแนวคิดสมมติฐานรายไดถาวรก็ยัง
พบวา ระยะเวลาทีบ่ ุคคลใชในการวางแผนรายได (planning horizon) จะอยูในชวง 3 ปหรือนอย
กวานั้น (Thaler. 1990: 197; citing Friedman. 1957. A theory of the consumption function.)
สําหรับชาวอเมริกันจะมีการจัดสรรเงินรายไดอยางเพียงพอจนถึงวัยเกษียณก็ตอเมือ่ มีการออมแบบ
บังคับ (Forced savings) (Mullainathan; & Thaler. 2000: 10) ดังนั้น มัลไลนาธานและทาเลอรจึง
สรุปไววา การออมเพื่อวัยเกษียณแบบสมัครใจ ซึ่งเปนการออมที่มีระยะเวลายาวนาน เปนสิ่งที่ทําได
ยากสําหรับบุคคลทัว่ ไป เนือ่ งมาจากปญหาการรูคิด (cognitive problem) และปญหาการควบคุมตน
(self-control problem)
การกําหนดเวลาในการบรรลุเปาหมายการออมเปรียบเทียบไดกับการมีจุดอางอิง
(Reference point) ตามทฤษฎีจินตภาพ (Prospect Theory) ของคาหนแมนและทเวิรสกี
(Kahneman; & Tversky. 1979) ซึ่งจุดอางอิงดังกลาวตองมีความชัดเจนเพื่อที่บุคคลจะไดใชเปน
เครื่องมือประกอบในการตัดสินใจได แตถาหากการออมมีจุดมุงหวังไวใชจายในวัยเกษียณ แมจะ
เปนชวงเวลาที่แนนอน แตก็อาจจะนานเกินไปสําหรับบุคคลที่มีอายุนอย ดังนั้น จุดอางอิงสําหรับ
การออมในวัยเกษียณจึงเปนจุดอางอิงที่ไมเดนชัด
จากขอมูลของผูรวมวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรุปไดวา การวางแผนการออมดวยการ
จัดการรายไดและคาใชจายแบบสมัครใจที่ผูรวมวิจัยสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลสําเร็จ จะใชระยะเวลาไมเกินกวา 3 ป ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับขอสมมติฐาน
(assumption) ของทฤษฎีวัฏจักรชีวติ
แตสอดคลองกับขอเสนอของสมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิง
พฤติกรรม (Behavioral Life-Cycle Hypothesis)
ข. บริบททีเ่ กีย่ วของกับการกําหนดเวลาการบรรลุเปาหมายเงินออม
ข.1.ประสบการณการกําหนดเวลาการบรรลุเปาหมายการออมในอดีต
คุณจรัณชัย คุณประสิตา และคุณฐิติรัตนเปนผูทเี่ คยมีประสบการณการตั้งเปาหมายการ
ออมในขณะที่ยังเปนเด็ก คุณจรัณชัยใชเวลาในการเก็บออมเงินเพื่อซื้อรถจักรยานยนตเปนเวลา
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ประมาณ 1 ป คุณฐิติรตั นใชเวลาในการเก็บออมเงินเพื่อซื้อรถจักรยานเปนเวลาประมาณ 3 ปโดย
นําเงินที่ตนเองเก็บไดไปรวมกับเงินของมารดาที่ชวยออกคารถจักรยานอีกครึ่งหนึ่ง คุณประสิตาใช
เวลาในการเก็บออมเงินเพื่อเปนคาเลาเรียนนานประมาณ 6 ปแตก็ไมสามารถจายคาเลาเรียนได
ทั้งหมด เปนเพียงการนําเงินที่ตนเองเก็บไดไปสมทบกับเงินที่บิดามารดาจะจายคาเลาเรียนให เพื่อ
เปนการแบงเบาภาระของบิดามารดาลง
“เริ่มตนตั้งแตตอนเขามัธยม ตั้งแตม. 1 ...แตรูสึกวา กวาจะไดซื้อประมาณ ม. 3”
คุณฐิติรตั น
“ถาป. 3 จะไมไดคาเทอม...รูสึกวา จะเก็บมาจนถึงชวงนึงแลวคะ แตวาจําไมไดวา
ยังไง แลวตองจายคาเทอม ตองจายคาเทอมแลวก็เบิกออกมา ...(ชื่อสถานที่เรียน
ระดับปวช.).. นะคะที่เริ่มจายเองแลว” คุณประสิตา
บทวิเคราะหประสบการณการกําหนดเวลาการบรรลุเปาหมายการออมในอดีต
แมวาคุณประสิตาจะใชเวลาในการเก็บออมนานกวา 3 ป แตเปนการเก็บออมที่ไมไดกําหนด
วัตถุประสงคไวแตแรก จึงเปนการเก็บสะสมเงินออมเผื่อมีเหตุการณความจําเปนเทานั้น ประกอบ
กับในเวลานั้นคุณประสิตายังมีอายุนอย (เริ่มตนจากประมาณ 8 ขวบ) เงินรายไดที่ไดรับจากการ
ทํางานพิเศษจึงยังมีไมมากนัก
ความมุงมั่นในการเก็บออมเงินโดยมีเปาหมายจํานวนเงินและ
ระยะเวลาในการเก็บออมจึงมีนอย ทําใหการเก็บออมสามารถยาวนานไดมากกวา 3 ป ซึ่งแตกตาง
ไปจากคุณจรัณชัยและคุณฐิติรตั นที่มีความชัดเจนเรื่องเปาหมายการเก็บออม จํานวนเงินทีต่ อ งการ
แมจะไมกําหนดระยะเวลา แตเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของตนเองใหไดเร็วทีส่ ุด จึง
มุงมั่นเก็บออมเงินอยางแนวแน ทําใหประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมายการออมภายใน 3 ป
ค) การนําไปใชเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมการออม
การฝกการตั้งเปาหมายการออมของบุคคล
ควรเริม่ ตนจากการตั้งเปาหมายระยะเวลาที่
ตองการบรรลุ โดยไมเกินสามป เพราะสอดคลองกับพฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นจริงของผูรวมวิจัยที่เปนผู
ประสบความสําเร็จในการจัดการเงินออม ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวมีความสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของผูที่มีการคิดเชิงบัญชี (Mental accounting characteristic) ดานการเปนผูทวี่ างแผนการเงินของ
ตนเองในระยะสั้นใหสอดคลองกับสถานการณที่ตนเองเผชิญในขณะใดขณะหนึ่ง
(Short-term,
current situation) เพราะแมแตคุณอชิรญาซึ่งกลาววาตนเองมีการเก็บออมเงินเพื่อวัยเกษียณยัง
กลาวถึงการจายคาเบี้ยประกันชีวติ ที่มีระยะเวลานาน 20 ปวาเปนระยะเวลาที่นานเกินไป คุณ
อชิรญาไมมั่นใจวา ตนเองจะมี “กําลัง” ทรัพย (หมายถึง รายไดที่ตอเนื่อง) มากพอที่จะจายคาเบี้ย
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ประกันชีวติ ไดยาวนานถึงเพียงนั้น หรือ ตนเองอาจมีเหตุจําเปนที่ตองใชจายจนทําใหไมสามารถ
จายคาเบี้ยประกันอยางตอเนื่องไดตลอดอายุกรมธรรม ซึ่งตองมีเวลายาวนานนับเปนสิบปได

2. การคิดเกี่ยวกับการจัดการรายได
2.1 การจัดสรรรายไดออกเปนหลายบัญชีคิดในใจ
ผูรวมวิจัยทุกรายมีการนําเงินที่ตนเองตองการเก็บออมเพื่อการศึกษาไปเก็บไวแยกตางหาก
จากเงินที่ตนเองจะนําไปใชจายในการบริโภคประจําวัน กลาวคือ คุณสาธิกาแยกเปนบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยอีกเลมหนึ่ง คุณประสิตาและคุณธนกัลยนําฝากไวในบัญชีเงินฝากประจํา คุณอชิรญาแยก
เปนกองทุนรวมตราสารหนี้อีกเลมหนึ่ง คุณฐิติรัตนเริ่มตนจากการกําหนดเงินคงเหลือขั้นต่ําในสมุด
บัญชีเดียวกัน ตอมาภายหลังเปลี่ยนเปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยแบบมีระยะเวลา
“บัญชีนึงคือบัญชีเก็บออมไวสําหรับเรียนโดยเฉพาะ...พอเงินออกปุบก็จะกันเงิน
ออกมากอนเลย ถอนมาเลยหมื่นนึงไปไวอีกบัญชีนึง” คุณสาธิกา
“ฝากประจํานะตอนนั้นนะคือ เก็บในรูปออมทรัพยกอน แลวโยกมาเปนประจํา
เพราะเอามาจายเงินโท ก็คือ พอรูจํานวนเงินที่เรากะวา พอจะเรียนโทไดโดยไม
ลําบากแลว ก็ตอนที่อยูบริษทั แรก เก็บมาเรื่อยๆ จนโอเคแลวแหละ ก็จะยายมาเปน
ประจํา เพื่อทีว่ า เราจะคํานวณคาแตละเดือนมาจายคาเทอมอยูชวงนึงก็ฝากประจํา
ไว เราก็แบบวา พอมันครบก็เอามาจายพอดี พอดี ตลอด ก็เลือกเปนประจํา บัญชีนี้
นะเอาไวเปนทุนเรียนโท” คุณประสิตา
“เริ่มเรียน คือตองเก็บเปนคาเทอมเดือนละ 10,000 บาท เทอมนึงมันก็ตก 4 เดือน
คาเทอมมันก็ 42,000 ก็จะกันเขากองทุนตราสารหนี้กองนึง” คุณอชิรญา
“แบบก็ตองแบงอยางชัดเจน พอดีไดรายไดสวนตางตรงนั้นมาก็เก็บไปเลย เปน
บัญชีเงินฝากประจํา ถาไมทําอยางนั้นเรารูตัวเองวา เราคงตองหยิบมา” คุณธนกัลย
“หนูก็ใชวธิ ีการกะเอาจากคาใชจายทั้งหมดแลววาอยางนอยนี่ตองมีติดบัญชีไว ทุก
เดือนที่เงินเขาไป ชวงแรกเอาแคหารอย คือตองเดือนนี้อยางนอยตองเหลือไวหา
รอยในบัญชี เดือนหนาตองเหลืออีกหารอย...ชวงหลังหนูจําไมไดวา หนูเพิ่มเทาไหร
แตวาชวงหลังเพิ่มเปนหนึ่งพัน เพราะวาไปเปดเปนฝากประจํา มันก็จะมีดอกเบี้ย
แลวก็มันบังคับตัวเองดวยวา มันถอนไมไดแนนอน จนกวาจะครบระยะที่ทําไวกบั
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ธนาคารอยางนี้...บัญชีเงินเขานี่อยูกับไทยพาณิชย แตบัญชีที่ฝากประจํานี่อยูกับ
ธนชาต ก็คือใชวธิ ีการวา ไปกดตังออกมาจากไทยพาณิชยหนึ่งพัน สําหรับการเอา
ไปฝากที่ธนชาต” คุณฐิติรัตน
มีผูรวมวิจัย กลาววา ตนเองแบงแยกเงินที่ตองการจะออมกับเงินที่มีไวเพื่อนํามาใชจายใน
ชีวติ ประจําวันออกจากกันเพื่อจะไดไม “เผลอ” นําเงินที่ตองการเก็บออมมาใชจาย ซึ่งจะทําใหการ
เก็บออมไมเปนไปตามทีต่ องการและเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบมูลคาเงินทีส่ ามารถเก็บออม
ได
“ก็พยายามเปดดูสมุดบัญชี ดูตัวเลข มันนาจะเปนศูนยกลม ๆ นะ เออ มันหายไปนะ
เราตองมาคอยเติม คอย update book แบงคตลอดคะ ถาไมได update book เอ
เงินเราจะเปนไงบางนะ ก็ตอ งคอยเอา ATM ไปคอยกดเช็คดู” คุณสาธิกา
“ถาอยูกับตัวเองทั้งหมด มันก็จะใชไปเรือ่ ยๆ” คุณประสิตา
“(ทําไมไมรวมเปนเลมเดียวกัน) มันจะแยกไมไดไงคะ เหมือน คือเราก็ตองมานั่งจํา
อีกวา เงินที่เราฝากกับแฟนมันกี่บาท ฝากไปทุกเดือนหรือเปลานะ เดือนที่แลวฝาก
ไหม ไปดูไมได เพราะมันจะปนกันหมด แลวยังเงินทีเ่ อาไปจายคาเทอม เราอาจจะ
เผลอไปขายมาใชก็ได” คุณอชิรญา
“ถาไมทําอยางนั้น เรารูตัวเองวา เราคงตองหยิบมา” คุณธนกัลย
“ถาลําพังหมุนแตละเดือน เพื่อใหมีสิ่งของเหลานี้ หนูกลัวควบคุมตัวเองยาก ทํา
เทาที่รูสึกวา ไมเปนไร” คุณฐิติรตั น
“ตัวเองก็ไมได เปนคนทีช่ นะใจตัวเองไดเทาไร เพราะถานิสัยตัวเอง ผมเดาวา นาจะ
เอาไปใช สมมติวา หยอนไวในกระเปา ทุก ๆ เดือน เพราะวา ถาถาม เคยมี
ประสบการณ เคยหยอนไวในกระปุก ก็แคะไปใช ก็เลยคิดวา นาเอาเขาแบงค”
คุณจรัณชัย
สําหรับคุณจรัณชัย
การนําเงินเขาฝากประจํานั้นมีเหตุผลประกอบคือตองการไดรับ
ผลตอบแทนที่สูงกวาบัญชีเงินฝากออมทรัพย การตัดสินใจนําเงินที่ฝากในบัญชีเงินฝากประจําเพื่อ
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เปนคาเลาเรียนเกิดขึ้นเมื่อเห็นวา
ตลอดหลักสูตร

เงินจํานวนดังกลาวมีจํานวนมากเพียงพอสําหรับคาเลาเรียน

“ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเมื่อสามถึงสี่ปที่แลว ดอกเบี้ยแคสามถึงสี่เปอรเซ็นต เราก็รูสกึ วา
มันดีกวาที่อื่นแลว ผมเริ่มมีโบนัสกอนใหญ ๆ ชวงนั้นแหละ สามสี่ป เราก็มองวา จะ
ฝากอะไรที่มันดีที่สุด ก็เลยประจํา พอเก็บไดซักระยะนึงนี่ มันก็จะเริ่มเห็นวา มัน
พอที่เราจะเรียนแลว” คุณจรัณชัย
นอกจากการแบงเงินออมเพื่อการศึกษาแลว ในกรณีของคุณประสิตาและคุณอชิรญา มีการ
แบงเงินออกไปออมเพื่อวัตถุประสงคอื่น กลาวคือ สําหรับคุณประสิตา ยังมีบัญชีเงินฝากเพื่อการ
เก็บออมอีก 2 บัญชี คือ บัญชีเพื่อคาใชจายจําเปนของครอบครัว บัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจใน
อนาคต สวนคุณอชิรญามีการเก็บออมเพื่อการแตงงาน และการเก็บออมเพื่อวัยเกษียณหรือเมื่อ
วางงาน
ก)
วิเคราะหและอภิปรายการจัดการรายไดดวยการจัดสรรรายไดออกเปนหลาย
บัญชีคิดในใจ
สมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม (Behavioral life-cycle hypothesis) (Shefrin; &
Thaler. 1988) กลาววา เพือ่ จัดการกับปญหาการควบคุมตนในการจัดการรายไดใหมีเงินออม บุคคล
จึงแบงทรัพยสมบัติ (wealth) ออกเปนบัญชีคิดในใจ (mental account) หลายบัญชีและกําหนดกฎ
การนําเงินในบัญชีเหลานั้นไปใชแตกตางกันไป ประเภทของบัญชีคิดในใจหลัก ๆ ที่เชฟรินและทา
เลอรแบงประเภทไว ประกอบดวย รายไดที่นําไปใชจายไดทันที (current spendable income: I)
ทรัพยสินที่มีสภาพคลอง (current assets: A) และ รายไดในอนาคต (future income: F) โดยบุคคล
มีแนวโนมที่จะนําเงินที่จัดเปนรายไดที่นําไปใชจายไดทันทีไปใชมากที่สุด เงินที่จัดเปนทรัพยสิน
สภาพคลองมีแนวโนมที่จะนําเงินไปใชจา ย นอยกวา เงินที่จัดไวในบัญชีคิดในใจประเภทรายไดที่
นําไปใชจายไดทันที สวนรายไดในอนาคต บุคคลจะมีแนวโนมในการนําเงินที่จัดไวในบัญชีคิดในใจ
ประเภทนี้นอยที่สุด
คุณสาธิกา คุณประสิตา คุณอชิรญา คุณธนกัลยและคุณฐิติรตั นมีการแบงเงินรายไดออก
ตามวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ เพือ่ การใชจายตามปกติและเพื่อการเก็บออม ซึ่งผูรวมวิจัยแต
ละรายมีวธิ ีในการนําไปเก็บออมแตกตางกัน ผูที่ตองใชความสามารถของการคิดควบคุมตนเองมาก
ที่สุด คือ คุณฐิติรตั น เนื่องจากคุณฐิติรตั นใชวธิ ีการเก็บเงินสําหรับใชจายและออมไวในบัญชีเดียวกัน
เพียงแตกําหนดวาจํานวนเงินขั้นต่ําทีต่ องมีเหลือไวในบัญชีเพื่อการเก็บออม ทําใหคุณฐิติรตั นตอง
ระมัดระวังไมใหตนเองมีเงินเหลือนอยกวาที่กําหนดไว แตสําหรับผูรวมวิจัยอีก 4 รายใชวิธกี ารแบง
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เงินไปเก็บไวในบัญชีที่แยกตางหากจากกัน (แมวาจะเปนการนําฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพยหรือ
กองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งมีสภาพคลอง สามารถเบิกถอนไดตามที่ตอ งการ เชน คุณสาธิกาและคุณ
อชิรญา) เพื่อใหมีความชัดเจนในการแบงแยก การทําเชนนีท้ ําใหผูรวมวิจัยลดตนทุนทางจิต
(psychic cost) (Shefrin; & Thaler. 1990: 611) ลงได เนื่องจากหากเก็บเงินที่มีวัตถุประสงค
แตกตางกันไวดวยกัน ยอมทําใหบุคคลตองใชความสามารถทางจิตดานความทรงจําในการรับรูและ
ระลึกไดวาตนเองมีเงินที่เก็บไวสําหรับแตละวัตถุประสงคเปนจํานวนเทาไร แตเมื่อไดแบงแยกเงินไป
เก็บออมไวในลักษณะหรือรูปแบบที่แตกตางกันแลว ยอมลดภาระความจําเปนที่ตองใชความคิดและ
ความทรงจําไปได จึงเปนการลดตนทุนทางจิตนั่นเอง การกระทําของผูรวมวิจัยทั้ง 5 รายเปนวิธกี าร
ที่สอดคลองกับขอเสนอของสมมติฐานวัฏจักรชีวติ เชิงพฤติกรรม เรื่องการแบงแยกทรัพยสมบัติและ
การกําหนดกฎการนําเงินในทรัพยสมบัติแตละประเภทไปใชจายใหแตกตางกัน
ผูรวมวิจัย 4 ราย คือ คุณสาธิกา คุณประสิตา คุณธนกัลยและคุณฐิติรตั น มีการแบงทรัพย
สมบัติออกเปนบัญชีคิดในใจ 2 ประเภท ไดแก บัญชีคิดในใจประเภทรายไดที่นาํ มาใชจายไดทันที
และบัญชีคิดในใจประเภททรัพยสมบัติปจจุบัน แตในกรณีของคุณอชิรญา มีการแบงทรัพยสมบัติ
ออกเปนบัญชีคิดในใจ 3 ประเภท โดยมีทั้งบัญชีคิดในใจประเภทรายไดที่นํามาใชจายไดทันที
ประเภทสินทรัพยปจจุบัน และประเภทรายไดในอนาคต บัญชีรายไดในอนาคตของคุณอชิรญา คือ
เงินที่คุณอชิรญานําไปซื้อกองทุนรวมระยะยาว ซึ่งคุณอชิรญากําหนดวัตถุประสงคไววาจะนําเงินใน
กองทุนรวมนี้ไปใชกต็ อเมื่อเกษียณหรือไมมีงานทําแลวเทานั้น ดังนั้น แมเงินจํานวนนี้จะเปนเงินที่
คุณอชิรญาครอบครองอยู แตการที่คุณอชิรญากําหนดวัตถุประสงคไวเชนนั้น ยอมทําใหคุณอชิรญา
จะไมนําเงินมาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคอีกเปนเวลานาน
(เสมือนวาเปนรายไดในอนาคต
นั่นเอง) เวนเสียแตมีความจําเปนอยางยิ่งยวด
สําหรับกรณีของคุณจรัณชัยที่นําเงินเขาฝากในบัญชีเงินฝากประจําเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ไมไดมีการกําหนดวัตถุประสงคสําหรับการนําเงินไปใชจายอยางแนนอนในตอนแรกนั้น เปนกรณีที่
แตกตางไปจากผูรวมวิจัยรายอื่น และเมื่อพิจารณาประกอบกับฐานการคิดเกี่ยวกับการจัดการรายได
ของคุณจรัณชัย ที่กลาววา เมื่อไดรับเงินเดือนและนําไปจายคาใชจายที่จําเปน เชน เงินทีใ่ หกับ
มารดา เงินคาผอนบานผอนรถแลว ก็จะใชจายเงินที่เหลืออยูอยางเต็มที่ แตสาเหตุที่ตนเองมีเงินเก็บ
เปนเพราะเงินที่ไดรับมีจํานวนมากเกินกวาที่ตนเองจะใชจนหมด
การกระทําของคุณจรัณชัย
สอดคลองกับขอเสนอของทฤษฎีวัฏจักรชีวติ (Life-cycle Theory) ที่กลาววา บุคคลจะประมาณการ
ระดับการบริโภคของตนเองจากรายไดในปจจุบันรวมกับรายไดที่คาดวาจะไดรับตลอดอายุขัย ระดับ
การบริโภคของบุคคลจึงไมผันแปรไปตามรายได ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ดังนั้น เมื่อบุคคลมีรายได
เพิ่มขึ้นในชวงวัยกลางคน บุคคลจึงมีเงินเหลือเพื่อการเก็บออม (เงินออมคือสวนตางระหวางรายได
กับคาใชจาย เมื่อคาใชจายไมเพิ่มขึ้นแตรายไดเพิ่มขึ้น บุคคลจึงมีเงินออม) ดวยเหตุนี้ สามารถกลาว
ไดวา กระบวนการคิดเกี่ยวกับการจัดการการเงินของคุณจรัณชัยเปนกรณีที่สนับสนุนขอเสนอของ
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ทฤษฎีวัฏจักรชีวติ แตอยางไรก็ตาม พึงสังเกตวา การที่คุณจรัณชัยสามารถคิดใชจายเงินรายได
อยางเต็มที่กต็ อเมื่อคุณจรัณชัยไดนําเงินรายไดไปจายคาใชจายที่จาํ เปนตองจายแลวเทานั้น ไมใช
เงินรายไดที่คณ
ุ จรัณชัยไดรับมาทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีนี้จึงเปนการสนับสนุนคํากลาวของเชฟริน
และทาเลอร (Shefrin; & Thaler. 1988: 613) ที่กลาววา ขอเสนอของทฤษฎีวัฎจักรชีวติ นั้นเปนสวน
หนึ่งของสมมติฐานวัฏจักรชีวติ เชิงพฤติกรรม กรณีการจัดการเงินรายไดนั้นไมมีตนทุนทางจิต (คือ
ไมตองใชความพยายามในการระงับยับยัง้ ใจใหไมใชจายเงินที่มีอยูไปทั้งหมด)
ข) บริบทของการคิดเกี่ยวกับการจัดการรายได
ข.1 ประสบการณการจัดการรายไดในอดีต
คุณสาธิกา คุณประสิตา คุณอชิรญาและคุณธนกัลยมปี ระสบการณการจัดการเงินไดพิเศษที่
ไดรับตอนที่ยงั เปนเด็กหรือยังเรียนอยู โดยมีความแตกตางกันบางเล็กนอยดังนี้
คุณสาธิกาไดรับเงินจากญาติผูใหญในวาระพิเศษจะนําเงินไปฝากไวในธนาคาร คุณประสิตา
ไดรับเงินจากการทํางานหารายไดชวงปดเทอมจะนําไปใสไวในกระปุกออมสิน เมื่อกระปุกออมสิน
เต็มก็จะนําไปฝากเขาธนาคาร คุณอชิรญาไดรับเงินจากญาติผูใหญในวาระพิเศษจะนําเงินไปฝากไว
กับมารดาและจดบันทึกไว เมื่อตองการใชก็จะไปขอเงินจากมารดา คุณธนกัลยไดรับเงินจากการ
ทํางานหารายไดพิเศษชวงปดเทอมและไดรับจากญาติผูใหญจะนําเงินไปฝากไวในธนาคาร
“ก็จะมีกระปุกออมสินของตัวเองไวหยอดเหรียญตามประสาเด็ก ๆ นะคะ ถาเปนเงิน
ใหญหนอยก็ใหเขาแบงค พอโตมาก็สิบหาแลว ก็ทําบัตรเอทีเอ็มไดแลว เขา (คุณ
พอ) ก็พาไปทําแลว ก็จะดูแลบัญชีตวั เองแลว” คุณสาธิกา
“เก็บใสกระปุกจนมันเหมือนกับวา ตอนเด็กนะคะ จนมันเต็มแลวก็คือ เหมือนเด็ก
ทั่วไปก็คือเอาไปแลกเปนแบงคแลวก็ฝากธนาคารอยางนี้” คุณประสิตา
“(ตอนเด็ก ๆ เงินเหลือจากการใชจาย) มันจะเปนเหรียญ เสร็จแลว พอมันเต็ม
กระปุก ก็เอาไปแลกเปนแบงค แลวก็เอาแบงคมาฝากแม เราตองเขียนเอาไววา
กี่บาท” คุณอชิรญา
“ตอนชวงทีป่ ด เทอม บานปาหนูเคาเปนรานอาหาร เราเปนเด็กแลวไปเสิรฟ ปาให
เราไดทิปดวย เราจะเอามาหยอดทุกวัน พอเปดเทอมมา เราไดสามสี่พันตลอด”
คุณธนกัลย
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สําหรับคุณจรัณชัยซึ่งหารายไดเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและจายคาเลาเรียนของตนเองมาโดย
ตลอด ตองใชการบริหารจัดการอยางเขมงวดเพื่อใหตนเองมีเงินพอใชโดยไมเปนหนี้ตลอดมา จึง
เปนสถานการณที่แตกตางจากผูรวมวิจัยรายอื่น ในเรื่องการจัดการรายไดในชวงทีย่ ังเปนเยาวชน ที่
ไมสามารถวางแผนการเก็บออมเงินไดอยางเปนระบบ ยกเวนตอนทีค่ ุณจรัณชัยตองการเก็บเงินเพื่อ
นําไปซื้อรถจักรยานยนต คุณจรัณชัยตองนําเงินเขาฝากในบัญชีเงินฝากอยางเครงครัดโดยคุณจรัณ
ชัยใหเหตุผลวา หากไมทําเชนนั้น คุณจรัณชัยมั่นใจวา ตนเองตองนําเงินที่ตองการเก็บออมเพื่อซื้อ
รถจักรยานยนตมาใชอยางแนนอน
“ถาผมจําไมผิด ผมจะไดรายวัน วันละประมาณ 200 อาทิตยนึง เขาจะออกเงินให
ครั้งนึง ทํางาน 6 วัน ก็จะไดประมาณ 1200 ถาตอนโนน กินก็ประมาณ 60 ก็จะเหลือ
ไวเทาที่กิน ทีเ่ หลือก็จะเก็บ...เขาแบงค ฝากในตู ATM ยุคนั้น ก็คือ ฝากในตู ATM
ไดแลว...ไมขามวัน จําไดพอกลางคืน ผมก็ฝากเลย ทํางานเลิก ก็โรงกลึง ทํางานเลิก
ซัก 6 โมง กลับถึงบานก็เขาตู ATM ขางบานเลย...ตอนนั้นก็รูสึกวา มันเคยชิน
มากกวา ทําจนรูสึกวา มันชิน...ครั้งนั้น ผมรูสึกเลยวา เอาเงินเขาฝากแลวก็ภูมิใจกับ
สิ่งที่เห็น หาพันแลว หกพันแลว แตคือไมมีความคิดอื่น ตอนนั้นถาจําไมผิด มันชิน
แลว เงินออกไปแบงค” คุณจรัณชัย
สวนคุณฐิติรตั น นําขนมที่เหลือจากที่มีผูมาสั่งมารดาทํา ไปขายก็จะนําเงินไปมอบใหแก
มารดาทั้งหมด สวนเงินที่มารดาใหเพื่อเปนคาขนมรายวันหรือรายสัปดาหก็มีเหลือไมมากนัก เพราะ
มารดาจะใหเงินใกลเคียงกับที่ตอ งใชจายจริง แตคณ
ุ ฐิติรตั นก็ยังสามารถเก็บออมเงินที่เหลือเพื่อ
นําไปซื้อรถจักรยานไดดวยการเก็บไวในกระปุกออมสินที่ไมมีชองเปดใหนําเงินออกมาได
“เทาที่หนูจําได แมก็ไมไดใหเหลือถึงขนาดวา จะเอามาเก็บ คือเหมือนกับดูแลววา
วันนึงตองกินอะไรบาง ใชอะไรบาง ก็ใหตามนั้น” คุณฐิติรัตน
“มันไมมีรู มันเปนกระปุกที่ไมมีรู จําไดเลยวา ขอเปนกระปุกที่ไมมีรูเปด เพราะกลัว
วาจะเอาตัวเองไมอยู หยอดคราวนั้น หยอดจนเต็ม แลวเราก็เอาไปฝาก คราวนี้เรา
จะเปดแลวก็นบั เหรียญ เปนเหรียญโดยมาก ไมคอยเปนแบงค” คุณฐิติรัตน
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บทวิเคราะหประสบการณการจัดการรายไดในอดีต
จากขอมูลดังกลาว ผูว ิจัยเห็นวา ผูรวมวิจัยทุกคนเปนผูที่มีประสบการณการนําเงินที่ตนเอง
ยังไมใชจายในปจจุบัน หรือ ยังไมตองการใชจายในปจจุบันไปเก็บไวแยกตางหากจากเงินที่ตนเอง
ตองการใชจาย โดยมีผูรวมวิจัยถึงสามราย (คุณจรัณชัย คุณประสิตา และคุณฐิติรตั น) กลาววา หาก
ไมทําเชนนั้น
ตนเองคงไมสามารถระงับยับยั้งการนําเงินที่มีอยูไปใชจายทั้งหมดได
การมี
ประสบการณจัดการรายไดแบบแบงแยกเงินที่ตองนํามาใชจายกับเงินที่เก็บออมออกจากกันนาจะมี
สวนอยางสําคัญตอการแบงแยกเงินรายไดออกเปนสวน ๆ และเก็บไวตางที่กันของผูรวมวิจัย เพราะ
ทุกคนรับรูว า
วิธีการดังกลาวชวยใหตนเองสามารถมีเงินเหลือไวสําหรับการใชจายที่จําเปนใน
อนาคตได
แตอยางไรก็ตาม การแบงแยกเงินออกเปนสวน ๆ และนําเงินที่ตองการเก็บออมไปฝากไว
ในธนาคารนี้ ผูรวมวิจัย 4 ราย (คุณสาธิกา คุณประสิตา คุณธนกัลยและคุณฐิติรตั น) กลาววา ไดรับ
คําแนะนําหรือพาไปเปดบัญชีเงินฝากจากบุคคลในครอบครัว มีเพียงคุณจรัณชัยเทานั้นที่กลาววา
การกระทําดังกลาวเปนการคิดของตนเองอยางแทจริง ไมมีผูใดแนะนําหรือทําใหเห็นเปนแบบอยาง
แสดงวา การกระทําของบุคคลสวนใหญเปนไปตามการถายทอดทางสังคมโดยผานการอบรมสั่งสอน
ข.2 การไดรับคําแนะนําจากบุคคลอื่น
คุณธนกัลยไดรับคําแนะนําจากคนรักเกี่ยวกับการจัดแบงรายไดออกเปนสวน ๆ เพื่อ
วัตถุประสงคการใชจายที่แตกตางกัน ซึ่งแมวา คุณธนกัลยไมสามารถทําไดตามที่ไดรับคําแนะนํา
ทั้งหมด แตก็ไดใชแนวทางที่ไดรับคําแนะนํานั้นมาปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการรายไดของตนเองดวย
“แฟนเคาชวยสอนคะ เมื่อกอนเราก็ใชเงินแบบไมคอยเปนระเบียบ แตวาแฟนเรา
เคาจบทางดานการเงินมาแลว การใชเงินเคาเปนระเบียบ คอนขางเปนระเบียบ เคา
ก็จะบอกเราวา กอนนึงแบงไวซิ หยอดกระปุกไวไปเที่ยว หยอดกระปุกไวใช
อยางเชน ที่ผูหญิงตองทําผมทําอะไร หยอดกระปุก กระปุกนึง สําหรับเครื่องสําอาง
อะไรอยางนี้ แลวก็อีกอันนึงก็กันไปเลยซิเปนเงินฝากซักกอน เราก็มีสามกระปุก อีก
หนึ่งกระเปา เอาไวใชรายวัน เคาสอนเยอะ แตเราเอามาใชไมหมด ที่ทําไดก็คือ กัน
เปนกอนเลย แลวก็ใชในกระเปานี้รายวัน” คุณธนกัลย
ค) การนําไปใชเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการรายได
การไดรับคําแนะนําและฝกฝนจากบุคคลในครอบครัวหรือผูใกลชิดมีสวนอยางสําคัญสําหรับ
ผูรวมวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการรายไดท่คี าํ นึงถึงการตอบสนองความตองการในอนาคต แมวาจะมีผู
รวมวิจัย 2 ราย คือคุณจรัณชัยที่ไมไดรับการฝกฝนจากบุคคลอื่น และคุณอชิรญาที่ไดรับคําแนะนํา
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จากบุคคลที่ไมเคยรูจักหนาคาตา
แตก็เปนคําแนะนําที่คุณอชิรญาสามารถลองนํามาปฏิบัติเพื่อ
ตรวจสอบผลดีผลเสียไดดวยตนเอง ดังนั้น การพัฒนาพฤติกรรมการจัดการรายได หากบุคคลไดรับ
โอกาสในการฝกฝนเสียแตเมื่อยังเปนเด็ก ไมมีรายไดหลักจากการทํางานของตนเอง ก็ทําใหไดลอง
ผิดลองถูกกับเงินพิเศษตาง ๆ เปนกระบวนการเรียนรูผานประสบการณตรง ทําใหไมตอ งใช
เวลานานในการลองผิดลองถูก เพื่อใหการปฏิบัตเิ ปนไปอยางเหมาะสมเมื่อมีรายไดเปนของตนเอง
อยางจริงจัง
การจัดการรายไดของคุณจรัณชัย แมไมไดรับการฝกฝน แตคุณจรัณชัยมีหลักการจัดการ
รายได คือ ใชจายเงินที่เหลือหลังจากนําเงินไปจายคาใชจายที่จําเปนทั้งหมดแลว และเปนการใช
จายที่ตองไมกอใหเกิดหนี้สิน จึงสงผลใหคุณจรัณชัยไมมีความกังวลใจเกี่ยวกับการสรางภาระทาง
เงินใหกับตนเอง แมวาตนเองจะมีรายไดไมสูงมากนักตาม แตใชวธิ ีจัดการควบคุมพฤติกรรมการใช
จายใหสอดคลองกับรายไดเปนหลัก

3. การคิดเกี่ยวกับการจัดการคาใชจาย
3.1 การจัดสรรวงเงินสําหรับคาใชจายในการบริโภคแตละประเภท
คุณประสิตาเปนผูที่บันทึก (เขียน) วาตนเองจะนําเงินที่กําลังจะไดรับไปใชกบั คาใชจาย
ประเภทใดบาง ทุกเดือนกอนที่จะไดรับเงินเดือน ในระหวางเดือน คุณประสิตาจะหมั่นทบทวนวา
มีคาใชจายประเภทใดนาจะใกลเคียงกับวงเงินที่ตนเองกําหนด
คุณประสิตาจะพยายามควบคุม
คาใชจายประเภทนั้น แตอยางไรก็ดี คุณประสิตาจะไมทําการบันทึกคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อ
นํามาใชในการสอบทานผลการใชจายของตนเองอีก
คุณประสิตาทําการบันทึกเพื่อแบงแยกเงิน
รายไดสูคาใชจายรายประเภทนี้กับเงินรายไดประเภทโบนัสดวย
“เราเปนคนแบบวา คือทุกเดือนพอแบบเงินเดือนใกลออก เราก็จะ ‘list’ เลยวา เดือน
นี้ฉันจะใชอันนี้เรื่องกินเทานี้ เราจะเขียนไงคะ กินเทานี้ ใหปา 4,000 กองกลาง
4,000 แลว ทัง้ ๆ ที่เงินเดือนเทากัน แตเขียนทุกเดือนเลยนะคะ คือจะเขียนทุกเดือน
บางเดือนก็จะแบบเอา อันนี้มาเพิ่มนะ เอาฝากเพิ่มขึ้น อันนี้ลดลงมาฝากเพิ่มขึ้นหรือ
แตจะทําแบบทุกเดือน” คุณประสิตา
“เคยประเมิน แตวา ไมสม่ําเสมอ แลวไมสําเร็จ คือเหมือนกับวา ตอนวางแผน
อาจจะเกงวางแผนวาจะทําอยางนี้ แตพอตอนควบคุมนะ เคยลองแลวคะ ลอง
พยายามแลวแตทําไมไดทกุ วัน ทําไมไดทุกเดือน...คือไมไดไปควบคุมในรูปเอกสาร
การเขียน แตจะควบคุมเวลาเงินจะออกจากกระเปา ก็จะบังคับตัวเอง เหมือนนึก
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ออกวา เดือนนี้ฉันใชไอนี่เทานี้นี่ ก็จะควบคุมการใช แตไม ‘list’ แลวคะ ‘list’ ตอน
ควบคุมไมคอยสําเร็จ” คุณประสิตา
คุณฐิติรตั นมกี ารกระทําที่เปนไปในแนวทางเดียวกับคุณประสิตา คือการบันทึกเกี่ยวกับ
รายไดคาใชจา ยแตคนละจุดของเวลา กลาวคือ คุณฐิติรัตนที่ไมไดบันทึก (เขียน) วา ตนเองจะนําเงิน
ไดแตละเดือนไปใชจายกับสิง่ ใด แตคุณฐิติรตั นจะทําการจดบันทึกรายจายทุกรายการอยางละเอียด
เพื่อใหตนเองทราบวา การใชจายของตนเปนอยางไร และสามารถนําขอมูลนั้นไปใชในการควบคุม
ตนเองได
“เดือนนี้รูตัววา ดึงออกมาเกินแลว เดือนหนาตองลด เก็บกักเขาไปใหมันเทาเดิม กับ
ยอดที่ควรตองมี แลวก็หนูเพิ่งมาหยุดเขียนบัญชีรายรับรายจายเมื่อประมาณปที่
แลว ตั้งแตทํางานวันแรกเลยเนี่ย เขียนทุกวัน คารถเทาไหร กินอะไร ซื้ออะไร ชวง
กอนเปน จําไดเลย ชวงหลังมาไมคอยเปนแบบนั้น จะจดเลยคะ สมมติวา ซื้อแชมพู
มา จะจดไวที่ใตขวด กี่บาท กับวันที่ซื้อมาใช ทําอยางนี้ ตั้งแตตอนเรียนปริญญาตรี
ที่เริ่มจดคาใชจายตัวเองทุกวัน” คุณฐิติรัตน
คุณสาธิกา คุณอชิรญาและคุณธนกัลย แมไมไดทําการควบคุมคาใชจายสวนตัวดวยการ
แบงแยกตามประเภทของคาใชจาย แตใชวิธีการควบคุมโดยแบงตามชวงเวลา กลาวคือ คุณธนกัลย
กําหนดวงเงินการใชจายเพือ่ การบริโภคเปนรายวัน หากมีเงินเหลือจากการใชจายรายวัน คุณธน
กัลยจะนําเงินนั้นไปสมทบกับเงินที่เก็บออมไวดวย
คุณอชิรญากําหนดวงเงินคาใชจายเพือ่ การ
อุปโภคบริโภคเปนรายสัปดาห โดยที่คุณอชิรญากลาววา จํานวนเงินที่กําหนดไวนั้นเปนจํานวนที่
เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับคาครองชีพของบุคคลทั่วไปที่พํานักอยูในเมืองหลวง
คุณสาธิกา
กําหนดวงเงินคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคเปนรายเดือน
“เก็บไว 50% ของเงินเดือน ของใชก็คือประหยัดนะคะ จากเดิมที่ใชจายเยอะๆ ชอป
ปงบอยๆ เออก็ตองเก็บไวบาง” คุณสาธิกา
สําหรับคุณจรัณชัยมีการคิดเกี่ยวกับการจัดการคาใชจายที่แตกตางออกไปจากผูรวมวิจัย
รายอื่น คุณจรัณชัยกลาววา หลังจากที่ตนเองไดนําเงินไดรายเดือนแบงสรรไปยังคาใชจายที่จาํ เปน
จนครบถวนแลว
คุณจรัณชัยจะตัง้ ใจใชจายเงินที่เหลือจากการจัดสรรแลวใหหมดภายในเดือน
ดังนั้น คุณจรัณชัยจึงเปนผูที่มีวิธคี ิดเกีย่ วกับการจัดการเงินรายไดของตนเองแตกตางกับผูร ว มวิจัย
รายอื่น เพราะในขณะทีผ่ ูรว มวิจัยรายอืน่ กําหนดวงเงินคาใชจายเพือ่ ใหตนเองใชจายไมเกินไปกวาที่
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กําหนดไวและหากมีเงินเหลือก็จะนําไปเก็บออมรวมกับเงินออมที่กันจากเงินรายไดตั้งแตแรก แต
สําหรับคุณจรัณชัย การกําหนดวงเงินคาใชจายทําเพื่อใหตนเองไดนําเงินนั้นไปจายซื้อสิ่งของได
อยางเต็มที่ภายในหนึ่งเดือน
“ใชจายเปนเดือนชนเดือน กินอยูในเดือน บางทีเหลือก็ตองกินใหหมดภายในเดือน
ไมไดเลยนะ มันตองใช เปนโรคจิต เห็นไมได สมมติเดือนนี้เหลือสามพัน โอย เงิน
เหลือแลว มันหมายถึงวา ถาเราไปประหยัดตนเดือน พอปลายเดือนเราไมไดซื้อแลว
แตเรา เอะ ยังมีเงินยังเหลือนะ ยังพอซื้อไอนี่ได ถาอยากไดเสื้อ อยากไดหนังสือเรา
ซื้อเลย ถาเห็นวา เงินเหลือ ถาไมเหลือก็โอเค ชีวิตฉันก็เหมือนเดิม แตจะไมขาม
เดือน” คุณจรัณชัย
ก) วิเคราะหและอภิปรายการจัดสรรวงเงินสําหรับคาใชจายในการบริโภคแตละ
ประเภท
การคิดเชิงบัญชีของบุคคลที่นํามาใชกับการควบคุมตนเกี่ยวกับคาใชจายในการบริโภค คือ
แนวคิดที่ประยุกตมาจากการดําเนินงานของธุรกิจที่ตอ งมีการกําหนดวงเงินงบประมาณใหกับ
คาใชจายแตละประเภท บุคคลก็จะทําเชนเดียวกับธุรกิจ โดยการกําหนดวงเงินงบประมาณใหกับ
คาใชจายสวนตัวแตละประเภท (Thaler. 1999: 193) เปนการสรางกฎใหกับตนเอง การกําหนด
วงเงินนี้จะสงผลใหบุคคลทําการควบคุมคาใชจายเปนรายประเภท และหากบุคคลเครงครัดตอวงเงิน
ที่ตนเองกําหนดไว บุคคลจะไมนําวงเงินที่เหลืออยูที่ตนเองจัดสรรสําหรับคาใชจายหนึ่ง ไปใชจาย
กับคาใชจายอืน่ ที่ตนเองใชจา ยจน “เต็ม” วงเงินแลว (Thaler. 1999: 194) ยิ่งบุคคลมีเงินนอยเทาไร
การทําใหกฎไดรับรูจากภายนอก (explicit) และถูกนําไปใชอยางเขมงวดก็ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นเทานัน้
นอกจากนี้ ผูที่มีรายไดนอยกวาจะวางแผนการใชจายในระยะเวลาที่สั้นกวาผูที่มรี ายไดมาก (Thaler.
1999: 193)
การกระทําของผูรวมวิจัยทุกรายเปนไปตามขอเสนอของสมมติฐานวัฏจักรชีวติ เชิง
พฤติกรรม กลาวคือ แมมีขอมูลของผูรวมวิจัยเพียงรายเดียวที่สอดคลองกับขอเสนอของทฤษฎีใน
เรื่องการแบงรายไดลงสูคาใชจายเปนรายประเภท และทําการจดบันทึกการวางแผนวงเงินคาใชจาย
แตละประเภทเปนรายเดือน ซึ่งเปนการกระทําที่ทําใหเปนกฎที่รับรูไดจากภายนอกดวยการเขียน
เปนลายลักษณอักษร แตถงึ กระนั้น ผูรวมวิจัยรายอื่น ๆ ก็มีกรอบการคิดเกี่ยวกับระยะเวลาในการ
นําเงินไดรายเดือนไปใช ซึ่งผูรวมวิจัย 3 ราย (คุณสาธิกา คุณจรัณชัย และคุณฐิตริ ัตน) จะใชกําหนด
กรอบการใชไมเกิน 1 เดือน สวนคุณอชิรญาและคุณธนกัลยจะสรางกรอบการใชจายไมเกิน
1 สัปดาหและ 1 วัน ตามลําดับ
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จากการคิดของผูรวมวิจัยที่แสดงออกมาผานการกระทําและความตั้งใจดังกลาว แสดงให
เห็นวา บุคคลมีการสราง “ฉลาก” (label) ใหกับเงิน ซึ่งขัดแยงขอสมมติฐาน (assumption) ของ
ทฤษฎีวัฏจักรชีวติ ของการบริโภคและการออม ที่กลาววา เงินสามารถแลกเปลี่ยนโอนยายขามกัน
ไปมาได บุคคลจะคิดเกี่ยวกับเงินแบบไมแบงแยกออกจากกัน เพราะเงินไมมีการกําหนดประเภท
(Thaler. 1990: 194)
แตจากการคิดของผูรวมวิจยั ทั้งหกราย แสดงใหเห็นวา ทุกรายมีการแบงแยกเงิน เพียงแต
ใชเกณฑการแบงแยกแตกตางกันเทานัน้ กลาวคือ บางรายแบงแยกตามประเภทคาใชจาย บางราย
แบงแยกตามระยะเวลา
ข) การนําไปใชเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการคาใชจาย
การแบงแยกคาใชจายตามหมวดสินคาหรือบริการหรือการกําหนดวงเงินคาใชจายตาม
ระยะเวลา มีสวนสนับสนุนใหผูรวมวิจัยนําไปใชเปนเครื่องมือชวยในการควบคุมตนเองไมใหใชจาย
เกินกวาทีต่ นเองกําหนดได
เพราะการจัดสรรวงเงินตามหมวดสินคาหรือตามระยะเวลาก็จดั เปน
จุดอางอิง (Reference point) ที่ใชในการตรวจสอบการกระทําที่เกิดขึ้นของตนเองไดเปนอยางดี
ดังนั้น บุคคลผูมีรายไดควรไดรับการฝกอบรมเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดวงเงิน
ใหกับการใชจา ยสําหรับคาใชจายประเภทตาง ๆ และควรฝกหัดการนําไปปฏิบตั ิอยางจริงจัง วิธกี าร
ดังกลาวจะชวยใหบุคคลสามารถจัดการรายไดไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 การใชบัตรเครดิต
ผูรวมวิจัย 5 รายเปนผูทมี่ ีบัตรเครดิต ยกเวนแตเพียงคุณฐิติรตั นที่ไมมีบัตรเครดิต ผูรวม
วิจัยที่มีบตั รเครดิต 4 ราย (คุณสาธิกา คุณประสิตา คุณอชิรญา คุณธนกัลย) แสดงความเห็นวา การ
ซื้อสินคาผานบัตรเครดิตทําใหการตัดสินใจซื้อรวดเร็วกวาการซื้อสินคาดวยเงินสด โดยผูรวมวิจัยทั้ง
สี่จะจํากัดจํานวนเงินที่จะใชจายผานบัตรเครดิตตองวดการชําระคาใชจายผานบัตรเครดิตใหไมสูง
มาก จนไมสามารถจายชําระไดทั้งหมดภายในระยะเวลาที่ผูออกบัตรกําหนด
“เราตองคํานวณแลววา จะรูดแตละที มันก็ยังมีขีดขอบจํากัด มีสวนชวยใหใชจาย
คลอง แตมันก็ยังมีจํากัดไมถึงกับวา ขนาดรูด ‘กระจาย’ ขนาดนัน้ เราตองคํานวณ
กอนวา คือ เอาอยางนี้แลวกัน จะกันเงินเดือนตอเดือนไงคะ มันก็เหมือนกับวา เอา
เงินสดของเดือนนี้ไปจายเดือนหนา ไมใชวา ใชเกินเดือนหนา จายเดือนหนา ก็คือ
เราใชแทนเงินสดของเดือนนี้ ไมใชแทนเงินสดของเดือนหนา เราตองคํานวณวา
จายบัตรเครดิตไปเทานี้ คือ จุดประสงคก็คืออยากได ‘point’ เราก็จะกันเงินสดของ
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เดือนนี้ไปจายเดือนหนา
คุณสาธิกา

คือจะไมมีการไปปนกัน

แตใชแทนเงินสดเทานั้นเอง”

คุณประสิตากลาววา การใชบตั รเครดิตทําใหมีความสะดวกในการจายชําระโดยไมตองถือ
เงินสด และยังเปนการสะสมยอดการใชจายเพื่อนํายอดสะสมดังกลาวไปแลกซือ้ สินคาโดยไมตอง
จายเงินที่ผูออกบัตรนําเสนอไดอีกดวย เชนเดียวกับคุณอชิรญาที่ทาํ บัตรเครดิตของหางสรรพสินคา
ชื่อดังเพื่อจะไดรับผลประโยชนจากการเปนสมาชิกบัตร เนื่องจาก คุณอชิรญาตองซื้อสินคาอุปโภค
บริโภคจากหางสรรพสินคาแหงนั้นเปนประจํา นอกจากนี้ คุณอชิรญายังใชประโยชนจากบัตรเครดิต
เมื่อผูขายสินคาจัดรายการสงเสริมการขายใหแกผูซื้อที่ตองการผอนคาสินคา โดยผูขายคิดอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 0 ทําใหคุณอชิรญาสามารถยืดระยะเวลาการจายชําระเงินออกไปได
“หัวหนาคนเดิม เราวาเขาโอเคเรื่องการใชเงิน เราอาจจะแบบติดเขามานิดนึง เขาจะ
เหมือนกับวา ใช (บัตรเครดิต) แลวก็แบบสะสมเปนยอด เขาบอกใหเอาเงินไปตอเงิน
ก็เปนเหมือนพอไดยอดก็ไดของมา” คุณประสิตา
“เราทําบัตร...(ชื่อหางสรรพสินคาแหงหนึ่ง)...กอนอันแรก ที่ทําบัตรนี้ เพราะวา มันมี
สวนลดคาน้ํามัน แลวก็คือทุกเดือนตองซื้อของเขาบาน คือทุกเดือนจะใหแมเขียนมา
วา อะไรหมด พวกแชมพู สบู ยาลางจาน แลวเราตองไปซื้อที่ (ชื่อหางสรรพสินคา
แหงเดียวกัน) อยูแลวทุกเดือน เดือนนึงก็พันกวา ก็เลยคิดวา ใชบัตรเขาจะไดได
อะไรเยอะ...มันมีเงินจาย แลวก็มันเสียดอกเบี้ย ถาเกิดแบบแรนแคนจริง ๆ ไมมีเงิน
เลย ก็คงตองจายชําระคาบัตรเครดิตขัน้ ต่ํา แตวาในเมื่อเรามี แลวเราจะไปเสีย
ดอกเบี้ยทําไม” คุณอชิรญา
สําหรับคุณจรัณชัย ที่เปนผูมีบัตรเครดิตเชนกัน แตจะใชจายผานบัตรเมื่อมูลคาการจายมี
มูลคาสูงพอสมควร ซึ่งมักจะเปนการจายคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับงานประจําทีท่ ําอยู แตสาํ หรับ
คาใชจายสวนตัวแลว คุณจรัณชัยจะไมคอ ยใชบตั รเครดิตเวนแตตองการใหตนเองมีเงินสดในมือมาก
พอในชวงกอนเงินเดือนออกเทานั้น คุณจรัณชัยแสดงความเห็นวา ที่ไมตองการใชบัตรเครดิตเพราะ
คิดวา การจายคาสินคาผานบัตรเครดิตหรือจายดวยเงินสดไมแตกตางกัน เพราะอยางไรเสียก็ตอง
จายเงินออกไปอยูดี
“ชวงแรกที่ไดนี่ใชทุกอยางเลยนะ คือแบบทุกอยางที่ซอื้ นี่ก็จะใชบัตรเครดิต แลวก็มา
จายสิ้นเดือน แตชวงนี้ก็เปลี่ยนพฤติกรรมการใชไปบาง เพราะรูสึกวา พออายุเริ่ม
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มาก ก็เริ่มมันไมตางกัน ก็ เออ จายไปเลยละกัน ขีเ้ กียจ เปนความขีเ้ กียจไมมีอะไร
เสียหายเลย แตรูสึกวา ไมเอาละ จายเงินสดดีกวา ชวงหลัง ๆ ตอนทํางานเปน
โคออดิเนเตอร พอมีการจัดประชุมหรืออะไรอยางนี้ เราก็เปนคนชําระไปกอน อันนี้
มันก็จะไดใชใน ‘case’ นั้น อยางปลาย ๆ เดือนนี่ ถาเงินสดเราเหลืออยูในตัวซักสอง
สามพันนี้ ถาจะซื้อของหาหกรอยหรือพัน เราก็จะเปลี่ยนเปนรูดบัตรแทนเพื่อเก็บ
เงินสดนั้นไวใช” คุณจรัณชัย
ก) วิเคราะหและอภิปรายการใชบัตรเครดิต
ตามแนวคิดการคิดเชิงบัญชี บัตรเครดิตเปนตัวอยางทีด่ ีในเรื่องการเปนเครื่องมือที่ใชในการ
แบงแยกการรับรูความรูสึกสูญเสีย (เสียดาย) ที่เกิดจากการใชจายไดมากที่สุด (payment
decoupling) (Thaler. 1999: 193) เนื่องจาก การใชจายผานบัตรเครดิตชวยแยกระยะเวลาการจาย
ชําระคาสินคากับระยะเวลาที่ไดบริโภคสินคาออกจากกันเปนเวลาประมาณ 2 - 3 สัปดาห โดยการ
จายชําระเกิดขึ้นหลังการบริโภค ดังนั้น บุคคลจึงรูสึกวา ไดรับความพึงพอใจจากการบริโภคสินคา
แลว ทําใหเมือ่ ถึงเวลาทีต่ องจายชําระความรูสึกเสียดายเงินจะนอยลง นอกจากนี้ ความรูสึกสูญเสีย
เมื่อตองจายเงินซื้อสินคาที่เกิดจากการตัดสินใจเปนครัง้ ๆ จะมีมากกวาความรูส ึกสูญเสียเมือ่ การ
จายคาสินคานั้นถูกรวมไปกับคาใชจายอืน่ ๆ เชน คารับประทานอาหารมื้อเย็นหนึ่งมื้อมูลคา 500
บาท หากจายดวยเงินสดจะรูสึกวาเปนคาใชจายทีส่ ูง แตหากใชบตั รเครดิตในการจาย คา
รับประทานอาหารจํานวนเดียวกันจะถูกนําไปรวมกับรายการอื่น ๆ ในงวดการชําระถัดไป ซึ่ง
คาใชจายนี้จะเปนเพียงสวนหนึ่งของคาใชจายทั้งหมดทําใหความรูสึกเสียดายเงินทีน่ ําไปใชในการ
รับประทานอาหารเพียงหนึ่งมื้อนี้ลดลงไปได ดังนั้น การจายชําระคาสินคาดวยบัตรเครดิตจึงลด
ความสามารถดานความทรงจําที่มีตอราคาสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งลงได
การคิดของคุณสาธิกา คุณประสิตา คุณอชิรญา และคุณธนกัลยเปนไปตามการคาดการณ
ของแนวคิดการคิดเชิงบัญชีเกี่ยวกับการแบงแยกการรับรูความรูสึกสูญเสียจากการจายเงินกับ
ความรูสึกพึงพอใจจากการไดบริโภคสินคา เห็นไดจากการที่ผูรวมวิจัยรูสึกวาการซื้อสินคาดวยบัตร
เครดิตทําใหตนเองตัดสินใจไดเร็วขึ้น
มีเพียงคุณจรัณชัยเพียงคนเดียวที่รูสึกในทางตรงขาม
กลาวคือ ไมวาจะจายซื้อสินคาดวยเงินสดหรือดวยบัตรเครดิตก็ไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจของ
ตนเอง แตคณ
ุ จรัณชัยใชบตั รเครดิตเพื่อเพิ่มสภาพคลองในชวงกอนรับเงินเดือนงวดถัดไป หากมี
เงินสดที่เหลืออยูในมือไมมากนัก
สําหรับผูรวมวิจัย 4 รายขางตน แมจะรูสึกเสียดายเงินนอยกวาเมื่อใชบัตรเครดิตซื้อสินคา
แตผูรวมวิจัยทั้งสี่รายก็ไมไดใชจายผานบัตรอยางเต็มที่
(อาจหมายถึงเต็มวงเงินที่ผูออกบัตร
กําหนด) เพราะใชวิธีการคิดเชิงบัญชีดานการแบงประเภทเงินเพื่อการใชจาย (consumption
categorization) กลาวคือ ทุกคนระบุวา ตนเองจะกําหนดวงเงินการใชจายผานบัตรของตนเอง
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ดังนั้น การใชจายผานบัตรจึงจัดเปนประเภทหนึ่งของคาใชจายที่ผูรว มวิจัยนําเงินรายไดมาจัดสรรไว
เปนรายเดือน โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณสาธิกาที่กลาววา เปนการนําเงินเดือนปจจุบันไปจายคาใชจาย
เดือนปจจุบัน ไมใชการนําเงินเดือนอนาคตมาจายคาใชจายเดือนปจจุบัน
จากวิธีการคิดของทั้งสี่คน ทําใหทราบวา ผูรว มวิจัยมีการแบงประเภทบัญชีคิดในใจเงิน
รายไดตามระยะเวลาดวย เปนการสราง “ฉลาก” ใหกับเงิน เชน เงินของเดือนนี้กับเงินของเดือน
หนาไมไดมองวา เปนเงินเดียวกัน
ข) บริบทของการคิดเกี่ยวกับการจัดการคาใชจายผานบัตรเครดิต
การไดรับคําแนะนําจากบุคคลอื่น
คุณประสิตาเปนผูที่ไดรับคําแนะนําจากหัวหนางานเกี่ยวกับการใชบัตรเครดิต โดยเปนการ
ใชเพื่อสะสมมูลคาการใชจายผานบัตร ซึ่งสามารถนํามาเปนคะแนนสะสมเพื่อแลกเปนเครื่องใชหรือ
การบริการอื่น ๆ ที่คุณประสิตาเห็นวาจําเปนตองใช
“หัวหนาคนเดิม เราวาเขาโอเคคะ เรื่องการใชเงิน เรื่องอะไร เราอาจจะแบบติดเขา
มานิดนึง ก็คือ เหมือนกับวา เขาจะเหมือนกับวา ใช(บัตรเครดิต) แลวก็แบบสะสม
เปนยอด เขาบอกใหเอาเงินไปตอเงิน ก็เปนเหมือนพอไดยอดก็ไดของมา แตไมได
วา ใหเปนคนที่ใชเกิน” คุณประสิตา
ค) การนําไปใชเพื่อสงเสริมการจัดการคาใชจายผานบัตรเครดิต
การใชบตั รเครดิตเปนสื่อกลางในการชําระคาสินคา/บริการในปจจุบนั มีความแพรหลาย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคคลทีท่ ํางานในภาคอุตสาหกรรม ดังจะเห็นไดจากผูรวมวิจัย 5 ใน 6 รายเปน
ผูที่มีบัตรเครดิตไวครอบครอง แมวาแตละคนจะมีความเห็นตอความจําเปนในการมีบัตรเครดิตเพื่อ
เปนสื่อกลางในการชําระราคาแตกตางกันออกไป ซึ่งการใชจายผานบัตรเครดิตเปนวิธีการที่มีความ
สะดวกสบายเพราะเปนการไดรับสิ่งของไปบริโภคกอนการชําระเงินจริงจะเกิดขึ้น แตก็เปนวิธกี ารที่
สรางปญหาใหกับผูที่ไมสามารถควบคุมตนเองใหใชจา ยอยูในวงเงินที่ตนเองสามารถชําระคาสินคา
ไดอยางครบถวน ดังนั้น แทนที่การใชจายผานบัตรเครดิตจะเปนการอํานวยความสะดวกในเรื่องการ
เก็บเงินไวกอนเพื่อนําไปชําระราคากันภายหลัง แตกลับกลายเปนการสรางภาระหนี้สินไปโดยไม
รูตัวสําหรับผูม ีบัตรเครดิตบางราย
แตจากแนวคิดในการใชจายผานบัตรเครดิตของผูรวมวิจัยที่มีบตั รเครดิตทุกราย พบวา ผู
รวมวิจัยคํานึงถึงวงเงินทีต่ นเองสามารถชําระไดภายในรอบการชําระคาใชจายผานบัตรเครดิตถัดไป
มากกวา วงเงินที่สถาบันการเงินหรือหนวยงานผูออกบัตรกําหนดใหกับผูถือบัตร กลาวอีกนัยหนึ่ง
ไดวา ผูรวมวิจัยมีการกําหนดวงเงินใหกับการใชจายผานบัตรเครดิตตามรอบการเรียกเก็บเงิน ซึ่ง
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เปนเชนเดียวกับการกําหนดวงเงินคาใชจายตามประเภทตาง ๆ ตามหัวขอ 3.1 ชี้ใหเห็นวา การใช
จายผานบัตรเครดิตของผูรวมวิจัยยังคงอยูในขอบเขตประโยชนหลักของบัตรเครดิต นั่นคือ การ
อํานวยความสะดวกในการชําระเงินภายหลังการบริโภคสินคา
ผูรวมวิจัยทุกรายที่มีบัตรเครดิตเลือกใชจา ยผานบัตรเครดิตโดยกําหนดวงเงินที่ตนเอง
สามารถจายได เพราะผูรวมวิจัยมีความเขาใจถึงประโยชนที่แทจริงอันเกิดจากการใชบตั รเครดิตและ
ทราบเปนอยางดีเกี่ยวกับปญหาที่จะตามมา หากใชจายผานบัตรเครดิตอยางไมมีการควบคุม เชน
การเสียดอกเบี้ยจากการไมชําระคาใชจายครบถวนในรอบการเรียกเก็บ ความเสียหายอันอาจจะ
เกิดขึ้นจากการไมสามารถชําระเงินตนและดอกเบี้ยจากบัตรเครดิตได เปนอยางดี ผูรวมวิจัยจึงมี
ความระมัดระวังในการใชจา ยผานบัตรเครดิตอยางปองกันไมใหเกิดปญหาตามมาได
ดังนั้น การเรียนรูเพื่อนําไปใชสําหรับพฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิตจากผูรวมวิจัยใน
ครั้งนี้ คือ ผูมีบัตรเครดิตควรฝกตนเองในการใชจายผานบัตรเครดิตโดยกําหนดวงเงินที่ตนเอง
สามารถชําระไดภายในหนึ่งรอบระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของบัตรเครดิตนั้น ไมควรใชจายอยูบน
ฐานวงเงินที่สถาบันการเงินหรือหนวยงานผูออกบัตรเครดิตเปนผูกาํ หนดให เพราะวงเงินดังกลาว
มักสูงกวารายไดรายเดือนของผูมีบัตรเครดิต
จึงอาจทําใหผูมีบัตรเครดิตประสบปญหาการชําระ
ราคาในภายหลังได และผูมีบัตรเครดิตควรใชการพิจารณาซื้อสินคาผานบัตรเครดิตดวยความรูสึก
เดียวกับการใชจายดวยเงินสด เพียงแตเปนการยืดระยะเวลาการจายออกไปเทานั้น
สรุปการคิดที่เกี่ยวกับการจัดการการเงินสวนบุคคลเพื่อใหมีเงินออม
จากขอมูลการจัดการการเงินสวนบุคคลเพื่อใหมีเงินออมสําหรับการศึกษาระดับปริญญาโท
ของผูรวมวิจัยทั้ง 6 ราย ผูวิจัยนํามาสรุปเปนภาพประกอบเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจไวดังนี้
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การมี
แบบอยาง

การอบรม
เลี้ยงดู

ฐานะทาง
เศรษฐกิจ

ประสบการณ

การตั้ง
เปาหมาย
การออม

ประสบการณ
การจัดการรายได

การไดรับ
คําแนะนํา

การคิดเกี่ยวกับ
การจัดการรายได
ความตั้งใจที่จะออมเพื่อ
การศึกษา

การจัดสรรรายไดออกเปน
หลายบัญชีคิดในใจ

การเปดรับ
ขอมูล
ขาวสาร

การคิดเกี่ยวกับ
การสรางเงินออมเพื่อการศึกษา

การคิดเกี่ยวกับ
การจัดการคาใชจาย

ประสบการณ

การกําหนด
เวลาบรรลุ
เปาหมาย
เงินออม

การคิดเชิงบัญชี

การกําหนดเวลาที่จะนํา
เงินออมไปใชจาย

การจัดสรรวงเงินสําหรับ
คาใชจายในการบริโภค
แตละประเภท

การใชบัตรเครดิต

การไดรับ
คําแนะนํา

ภาพประกอบ 1 สรุปการคิดที่เกี่ยวกับการจัดการการเงินสวนบุคคลเพื่อใหมีเงินออม
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สัญลักษณที่ใชในภาพประกอบ
ก

ข

แทน ก เปนบริบทของ ข

ก

ข

แทน ก นําไปสู ข

ตอนที่ 2 การสังเคราะหการจัดการการเงินสวนบุคคล
1. กระบวนการการจัดการการเงินเพื่อใหมีเงินออมของผูรวมวิจัย
เมื่อนําขอมูลจากการสัมภาษณผูรวมวิจัยเกี่ยวกับการจัดการรายไดและคาใชจาย รวมถึง
วิธีการสะสมเงินออมมาประมวลรวมกัน ผูวิจัยสามารถนํามาสังเคราะหและสรุปเปนกระบวนการเพื่อ
อธิบายการจัดการการเงินสวนบุคคลเพื่อใหมีเงินออมในภาพรวมของผูรวมวิจัย ดังภาพประกอบ 2
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- การเรียนตอหรือจบการศึกษาระดับปริญญาโทของเพือ่ นระดับปริญญาตรี
- โอกาสกาวหนาในหนาที่การงานอยางมั่นคง

ตองการมีชีวิตทีด่ ีใน
อนาคต
- ปรับลดความถี่ในการไปซื้อ
สินคา
- คิดไตรตรองถึงความจําเปน
กอนซื้อสินคา
- ใชจายดวยความระมัดระวัง
- จดบันทึกรายรับรายจาย

การคิดจัดการคาใชจาย
- กําหนดระดับสูงสุดของ
คาใชจายตาง ๆรวมถึงการ
ใชจายผานบัตรเครดิต
- กําหนดระดับสูงสุดของ
คาใชจายตามชวงเวลา

ตัดสินใจสะสมเงิน
รายไดเปนเงินออม

การคิดสรางเงินออม
-ความตั้งใจที่จะออม
- กําหนดเวลาการออม

กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่คาดวา
จะทําใหมีเงินออม

ตองการเรียนตอระดับปริญญาโท

- ศึกษาจํานวนเงินและระยะเวลาที่ตอ งใชเงิน
- เปรียบเทียบเงินออมที่มีอยูกับจํานวนเงินทีต่ องใช
ในการศึกษาระดับปริญญาโท

กระบวนการคิด/ความรูสึกเมื่อไมบรรลุเปาหมายที่
นําไปสูการปรับแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมาย
เงินออม ประกอบดวย
- การใหอภัยและพรอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
- การกํากับตนเองที่เพิ่มมากขึ้น
- ความรูสึกรับผิดชอบตอตนเองและครอบครัว

การคิดเชิงบัญชี
การคิดจัดการรายได
- แยกสมุดบัญชีออกตาม
วัตถุประสงค
- โอนเงินเขาบัญชีเงินออม
ตามจํานวนเงินที่ตั้งใจ
อยางสม่ําเสมอ

- ตรวจสอบยอดเงินใน
บัญชีเงินออมเปนประจํา
- เงินพิเศษสวนใหญนําไป
เก็บออม

กําหนดการกระทําเพือ่ จัดการ
เงินรายไดใหไดผลตามเปาหมาย
เงินออมที่ตั้งใจไว

เปรียบเทียบผลการกระทํากับ
เปาหมายเงินออมที่ตองการ:
จํานวนเงินและระยะเวลา
สะสมเงินได

คนหาสาเหตุที่ทาํ ใหไมบรรลุเปาหมาย
- ความจําเปนในการใชจาย
- ความตองการซื้อสินคา
- การละเลยเปาหมาย

ตามที่ตั้งเปาหมาย

มีเงินออมเพียงพอที่จะเรียน
จนจบการศึกษาและสามารถเรียน
จนสําเร็จการศึกษาได
ผลลัพธ

สะสมเงิน
ไมไดตามที่
ตั้งเปาหมาย

เมื่อจบการศึกษา

การคิดที่เปนเหตุใหบรรลุเปาหมาย
- ความผูกพันกับเปาหมาย
- ความตองการมีชีวิตทีด่ ีขึ้น
- การคิดถึงอนาคต
- การจินตนาการถึงความภาคภูมิใจ
ของครอบครัวหากตนเองทําได
สําเร็จ

ความภาคภูมิใจในตนเอง
ความภาคภูมิใจของบิดามารดา

ภาพประกอบ 2 สังเคราะหกระบวนการจัดการการเงินสวนบุคคลที่มีเปาหมายสะสมออมเงิน
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สัญลักษณที่ใชในภาพประกอบ
ก

ข

แทน ก เปนองคประกอบของ ข

ก

ข

แทน ก นําไปสู ข

ก

ข

แทน ก เปนบริบทของ ข

จากภาพประกอบ 2 อธิบายไดดังนี้ ความตองการมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตเปนเหตุผลสําคัญ
ที่ทําใหผูรว มวิจัยทุกรายตองการเรียนตอในระดับปริญญาโท ปจจัยที่ทําใหผูรว มวิจัยคิดวา การเรียน
ตอปริญญาโทจะทําใหมีชีวติ ที่ดีขึ้น
เนื่องมาจากความกาวหนาในหนาที่การงานจะเกิดขึ้นได
เนื่องจากมีการศึกษาทีส่ ูงกวาระดับปริญญาตรี รวมกับสภาพแวดลอมทางสังคม ไดแก เพื่อนที่เรียน
ระดับปริญญาตรีมาพรอมกันไดเรียนหรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไปแลว ดังนั้น ผูรวมวิจัย
จึงตัดสินใจทีจ่ ะเรียนตอ ผูรวมวิจัยบางรายไดลองพิจารณาวิธีการในการหาเงินมาสนับสนุนการเรียน
ตอ เชน ขอเงินสนับสนุนจากบิดามารดา แตก็พบวา ครอบครัวยังมีภาระรับผิดชอบอยูจึงเปนการไม
เหมาะสมที่จะขอความชวยเหลือ เมื่อผูรว มวิจัยไดพิจารณาอยางรอบดานแลว ผูรว มวิจัยจึงตัดสินใจ
ที่จะเก็บสะสมเงินรายไดจากการทํางานเพื่อนํามาใชเปนแหลงทุนสําคัญในการศึกษาตอ
สิ่งแรกที่ผูรวมวิจัยลงมือกระทําเมื่อตัดสินใจสะสมเงินเอง คือการวางแผนการออมเงิน โดย
การศึกษาจํานวนเงินโดยประมาณที่ตองใชหากสามารถสอบเขาเรียนได
ระยะเวลาที่คาดวาจะ
สามารถสอบเขาเรียนได จากนั้นจึงทําการเปรียบเทียบจํานวนเงินที่ตนเองมีอยูกับจํานวนเงินที่ตอง
สะสมเพื่อใหเพียงพอสําหรับการเปนทุนรอนคาเลาเรียน แลวจึงกําหนดจํานวนเงินและระยะเวลาที่
จะใชในการเก็บออมเงิน
เมื่อทราบจํานวนเงินและระยะเวลาแลว ผูรวมวิจัยจึงกําหนดแนวทางการปฏิบัตทิ หี่ วังวาจะ
ทําใหมีเงินเก็บสะสมตามทีต่ ั้งใจไว แนวทางการปฏิบตั ิแบงออกเปน 2 สวนคือ
สวนที1่ การปรับพฤติกรรมการใชจาย ประกอบดวย การปรับลดความถี่ในการซื้อสินคา/
เดินเลนในหางสรรพสินคา การคิดไตรตรองกอนการซื้อสินคาถึงความจําเปนที่ตอ งมีสินคาชิ้นนั้น
หรือชนิดนั้น รวมถึงความเหมาะสมของราคาสินคาหากมีความจําเปนตองซื้อ การใชจายดวยความ
ระมัดระวัง การจดบันทึกรายรับรายจาย
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สวนที่ 2 การกําหนดขอบเขตการเงิน ประกอบดวย การกําหนดจํานวนเงินที่จะเก็บสะสมใน
แตละเดือน การกําหนดจํานวนเงินที่จะนํามาใชจายเปนรายวัน รายสัปดาหหรือรายเดือน การ
กําหนดจํานวนสูงสุดสําหรับคาใชจายประเภทตาง ๆ รวมถึงการใชจา ยผานบัตรเครดิต
หลังจากกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อใหมีเงินเก็บสะสมไวตามทีต่ ั้งใจแลว
ผูรว มวิจัยยัง
ดําเนินการจัดสรรเงินรายไดเขาเปนเงินออมอยางเปนรูปธรรม โดยการแยกสมุดบัญชีเงินฝากที่ใช
สําหรับเก็บออมเงินออกจากสมุดบัญชีเงินฝากที่มีไวสาํ หรับใชจายประจําวัน การโอนเงินเขาบัญชี
เงินออมอยางสม่ําเสมอซึ่งสวนใหญเปนการนําเขาฝากดวยตนเองมากกวาเปนการฝากโดยอัตโนมัติ
การตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินออมเปนประจํา การนําเงินไดพิเศษที่ไดรับเปนครั้งคราวเชน เงิน
โบนัส เงินไดจากการทํางานพิเศษ มาเก็บไวเปนเงินออม
การตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินออมเปนเครื่องมือที่ทําใหผูรว มวิจัยไดทราบและทบทวน
พฤติกรรมของตนเองอยูอยางสม่ําเสมอวา ผลการเก็บออมเปนไปตามที่ตองการหรือไม ตลอด
ชวงเวลาทีท่ ําการออม หากผลการเก็บออมไมเปนไปตามที่ตั้งใจ ผูรวมวิจัยจะคนหาสาเหตุ ผูรวม
วิจัยพบวา ความแตกตางนั้นเกิดขึ้นจากความจําเปนในการใชจาย เชน เกิดจาก “ภาษีสังคม” บาง
ความตองการซื้อสินคามาตอบสนองความตองการของตนเองบาง หรือการละเลยหรือไมยดึ มั่นตอ
เปาหมายบาง เมื่อพบสาเหตุแลว ผูรวมวิจัยจะสรางกระบวนการคิดพรอมกับความรูสึกที่จะทําให
เกิดความมุงมั่น ปรับพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุความตั้งใจในการเก็บออมเงินใหไดตามเปาหมาย เชน
ความรูสึกผิดที่นําเงินที่ตองการเก็บออมมาใชจาย ความรูสึกเสียดายที่ทําไมไดตามที่หวัง การสราง
ความรูสึกที่จะมุงมั่นรับผิดชอบตอครอบครัวที่จะไมทําใหครอบครัวตองเดือดรอนหากตนเองตอง
เรียนตอ ความตองการรับผิดชอบตอตนเอง การกระตุนตัวเองดวยการใหกําลังใจตนเอง พรอมกับ
ใหอภัยและใหโอกาสตัวเองในการแกไข ปรับปรุงพฤติกรรม
กระบวนการสรางความคิดและความรูสึกขางตนจะมีผลทําใหผูรวมวิจัยกลับไปคิดทบทวน
ถึงแนวทางการปฏิบัตทิ ี่ตนเองไดกําหนดไวในตอนแรกวา มีความเหมาะสมหรือไม มีสวนใดที่ตอง
เปลี่ยนแปลง เชน การปรับพฤติกรรมการใชจาย การปรับเพิ่มจํานวนเงินทีต่ อ งนําเขาไปสะสมไว
เปนเงินออม เปนตน
ถาหากการตรวจสอบจํานวนเงินออมแลวพบวา เปนไปตามทีต่ องการ ผูรวมวิจัยแสดง
ทัศนะวา มักเกิดจากความยึดมั่นผูกพันกับเปาหมายการออมเงิน ความตองการชีวติ ที่ดีขึ้น การย้ํา
กับตนเองใหคดิ ถึงอนาคตเปนสําคัญ ทําใหมีความอดทนและมีความหนักแนนตอความตั้งใจเก็บ
สะสมออมเงินของตนเอง และยังมีการจินตนาการถึงผลลัพธแหงความสําเร็จที่สามารถเรียนจบได
ดวยเงินออมของตนเองวา ตองนํามาซึ่งความภาคภูมิใจแกตนเองและครอบครัว
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2. บุคลิกลักษณะของผูรวมวิจัยที่สอดคลองกับการเปนผูที่ใชวิธีการคิดเชิง
บัญชีประกอบการตัดสินใจ
จากขอมูลการกระทําที่แสดงถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการการเงินของผูรวมวิจัยทั้ง
เหตุการณที่เปนประสบการณตรงและเหตุการณที่เปนเหตุการณสมมติ พบวา ในภาพรวมผูรวมวิจัย
มีบุคลิกลักษณะของการเปนผูที่มีการคิดเชิงบัญชี (Mental Accounting Characteristic) ซึ่ง
สนับสนุนการมีเงินออม (van de Water. 2004: 35) หลายประการ ดังนี้
ก) หลีกเลี่ยงการกอหนี้ (Debt aversion) จากขอมูลการสัมภาษณผูรวมวิจัยทุกราย
หลีกเลี่ยงการกอหนี้ หรือกอหนี้เทาที่จําเปน เชน กูยมื เพื่อการศึกษาตามโครงการของรัฐบาล ซื้อ
บาน ซื้อรถยนต เปนตน แตจะไมกอหนี้สําหรับสินคาเพื่อการบริโภค การหลีกเลี่ยงการกอหนี้ใน
กลุมผูรวมวิจยั นี้ หลายรายเกิดจากการไดรับการอบรมสั่งสอนอยางเขมงวดจากบิดามารดา ผูรวม
วิจัยทุกรายพยายามควบคุมการใชจายของตนใหไมเกินรายไดที่ตนเองไดรับ ดังนั้น การที่บุคคลไม
กอหนี้จึงเปนความพยายามของตนเองที่จะสรางขอจํากัดการใชจาย ทั้ง ๆ ที่ บุคคลนั้นมีรายไดมาก
พอที่จะสามารถกูยืมจากสถาบันการเงินมาไดก็ตาม (Thaler. 1990: 202–203)
ข) ควบคุมคาใชจายดวยการสืบคนวิธีการโดยตนเอง (Heuristics control
spending) การออมเกิดขึ้นไดดวยกระบวนการควบคุมทีผ่ ูรวมวิจัยใชประสบการณที่ผานมาของ
ตนเองเปนเครื่องมือประกอบการกระทํา จะเห็นไดจากการที่ผูรวมวิจัยไดเรียนรูและลองผิดลองถูก
กับการกระทําเพื่อการใหมีเงินออมจากเงินไดของตนเอง นับตั้งแตยังอยูในวัยเรียน หากวิธีการในวัย
เด็กทําใหประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งใจไว ก็จะบันทึกจดจําวิธีการนั้นไดอยางแมนยํา และนํามาใชซ้ํา
อีก แตถาหากวิธีการทีใ่ ชไมทําใหบรรลุผลสมตามทีต่ งั้ ใจ ผูรวมวิจัยบันทึกจดจําและปรับเปลีย่ น
วิธีการใหสอดคลองกับเปาหมายของตนเอง กระบวนการตาง ๆ เหลานั้น แมในบางครั้งเกิดขึ้นจาก
คําแนะนําหรือการเห็นแบบอยางจากบุคคลอื่น อาทิ คนในครอบครัว เพื่อนรวมงาน ผูใหคําแนะนํา
ผานกระดานสนทนาในอินเทอรเน็ต แตในที่สุดแลว ผูรวมวิจัยจะพัฒนาวิธีการควบคุมที่เหมาะสม
กับตนเองที่สอดคลองกับสถานการณของตนเองมากกวาการกําหนดระดับการบริโภคอยางมีเหตุผล
(Rationally set spending level) ตามแนวทางของทฤษฎีวัฏจักรชีวติ
ค) จัดการเงินอยางแยกสวน (Separate assets) การแบงแยกทรัพยสมบัติ การแบงแยก
รายได การจํากัดคาใชจายดวยการจัดสรรวงเงินตามประเภทการใชจาย เปนรูปแบบที่โดดเดนที่สุด
ของกระบวนการคิดเพื่อใหเกิดเงินออมของผูรวมวิจัย
ผูรวมวิจัยหลายรายใชวิธีการเหลานีอ้ ยาง
เขมงวด โดยมีความมุงหวังถึงความเปนอยูที่ดีในอนาคตเปนหลักชัย ซึ่งกระบวนการนี้ตองใชพลังใจ
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ที่เขมแข็งของผูรวมวิจัยเปนอยางมาก เพราะทรัพยสมบัติที่ผูรว มวิจัยกําหนดแบงแยกขึ้นในใจนั้น
ลวนแลวแตอยูในอํานาจของผูรวมวิจัยเอง ดังนั้น ความแนวแนและมั่นคงตอการตัดสินใจจํากัด
ความตองการตอบสนองตนเองในปจจุบันจึงตองมีอยูตลอดเวลา เพราะไมเชนนัน้ แลว ผูรว มวิจัย
สามารถจะ “ทลายกําแพง” ที่ตนเองสรางและรับรูอยูแตเพียงผูเดียวลงไดอยางงายดาย ผูรวมวิจยั จึง
ตองเปนผูที่มมี ุมมองตอทรัพยสมบัติอยางแยกสวน
จึงจะจัดการเงินไดตามที่ตนเองประสงค
(internal rules) วิธีการเชนนี้เปนไปตามขอเสนอของสมมติฐานวัฏจักรชีวติ เชิงพฤติกรรม (Shefrin;
& Thaler, 1988: 611–613) ที่กลาววา นักวางแผน (planner) ที่ตอ งการควบคุมความปรารถนาจะ
ตอบสนองความตองการของตนเอง ณ ขณะใดขณะหนึ่งของนักปฏิบัติ (doer) โดยใชความมุงมั่น
(willpower) เปนเครื่องมือชวยใหบรรลุเปาหมายของนักวางแผนและสอดคลองกับผลการวิจัยของรา
บิโนวิชและเวบลี (Rabinovich; & Webley. 2007) ที่พบวา ครัวเรือนในประเทศเนเธอรแลนดที่
สามารถทําการออมไดสําเร็จตามที่วางแผนไวใชวธิ ีการนําเงินบางสวนเขาฝากในบัญชีเงินฝาก
ธนาคารแบบขอกําหนดเงื่อนไข (contractual saving) ดวยการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากหนึ่งไปยัง
บัญชีเงินฝากอีกบัญชีหนึ่งโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ครัวเรือนในประเทศเบลารุสใชวธิ ีนําเงินที่ตองการ
จะเก็บออมไปลงทุนในเงินตราตางประเทศ (การเปดบัญชีเงินฝากธนาคารในเบลารุสมีขอกําหนด
เกี่ยวกับรายไดของผูขอเปดบัญชี
จึงทําใหการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเปนเรื่องยุงยากกวาใน
เนเธอรแลนด ครัวเรือนในเบลารุสจึงไมใชวิธเี ปดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการออมเงิน)
ง) วางแผนระยะสั้นและพิจารณาตัดสินใจการจัดการเงินตามสถานการณที่เผชิญอยู
ในปจจุบัน (Short-term, current situation) เปนคุณลักษณะอีกประการหนึ่งที่พบในผูรวมวิจยั ทุก
ราย การกําหนดวงเงินใชจา ยสําหรับระยะเวลาหนึ่ง เชน เปนวัน เปนสัปดาห หรือเปนเดือน ควบคู
ไปกับการพิจารณาความจําเปนของการดํารงชีพในขณะนั้นตามความรับผิดชอบที่มีตอครอบครัว
และความรับผิดชอบในหนาที่การงาน ทําใหผูรวมวิจัยมีความยืดหยุนตอวิธีการจัดการเงิน ผูรวม
วิจัยจะเลือกวิธีการจัดการเงินใหสอดคลองกับสถานการณ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง การวางแผนการเงิน
ในรูปแบบนี้มคี วามสะดวกกับผูรวมวิจัยมากกวาการวางแผนการเงินตามแนวทางของทฤษฎีวฏั จักร
ชีวติ ของการบริโภคและการออม (Sach & Larrain. 1993: 98-103) ที่กลาววา บุคคลจะวางแผน
การเงินแบบวางแผนระยะยาวตลอดชีวติ ซึ่งเปนการวางแผนที่ทําใหบุคคลตองทําการประมาณการ
องคประกอบเพื่อการวางแผนการเงินไวหลายประการ เชน อายุขัย อายุการทํางาน ระยะเวลาการมี
ชีวติ อยู รายไดที่คาดวาจะไดรับในแตละชวงชีวิต เปนตน องคประกอบเหลานี้ทํานายหรือคาดการณ
ไดยาก เชน จะตายเมื่ออายุเทาไร จะไดรับรายไดเพิ่มขึ้นเทาไรในอีกสิบปขางหนา แมแตสิ่งที่คาด
เดาไดงายที่สุด คือ อายุการทํางาน ก็ยังไมมีความแนนอนวาจะเปนเชนนั้นแน ๆ กลาวโดยสรุปได
วา ผูที่ใชการคิดเชิงบัญชีในการจัดการการเงินจะเปนผูที่วางแผนการเงินของตนเองในระยะสัน้ โดย
ใหมีความสอดคลองกับสถานการณที่ตนเองเผชิญในขณะนั้น
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บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การคิดเชิงบัญชีเพื่อการจัดการการเงินของนิสิตปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร
และพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจการคิด
เกี่ยวกับการจัดสรรรายได และ การจัดการคาใชจาย จนกระทั่งมีเงินเก็บออมของตนเองมากเพียง
พอที่จะนํามาใชเปนแหลงเงินทุนหลักในการศึกษาของนิสิตกลุมดังกลาว
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวธิ ีการศึกษาแบบ
เฉพาะกรณี (Case study) ดวยการสัมภาษณเชิงลึกถึงประสบการณการจัดการการเงินของผูรวม
วิจัยและจากเหตุการณสมมติ เพื่อเปนวิถีนําไปสูการแสดงความคิดเกี่ยวกับการจัดการการเงินสวน
บุคคลของผูรวมวิจัย ผูวิจยั ดําเนินการคัดเลือกผูรวมวิจัย จากการสอบถามเบื้องตนเกี่ยวกับแหลง
เงินที่ใช สําหรับการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาโทของนิสิตทีเ่ รียนนอกเวลาราชการในหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการและสาขาการตลาด ชั้นปที่ 2 และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต ชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 ซึ่งนิสิตทั้งหมดจํานวน
ทั้งสิ้น 142 คน มีนิสิตที่ใชเงินออมที่มาจากการเก็บสะสมรายไดการทํางานของตนเองเปนแหลงเงิน
สําคัญที่ใชลงทะเบียนเรียน จํานวนทั้งสิน้ 22 คน จากนั้น ผูวิจัยจึงสอบถามนิสิตกลุมดังกลาวถึง
ความสมัครใจในการรวมเปนผูรวมวิจัยดวยการใหขอมูลแกผูวิจัย ซึ่งนิสิตทุกคนยินดี จากนั้น ผูวิจัย
จึงทําการนัดเวลาเพื่อสัมภาษณ แตมีนิสติ เพียง 10 คนที่สะดวกในการใหสัมภาษณและจากนิสิต
ที่มาสัมภาษณมีเพียง
6 คนเทานั้นที่ใหขอมูลที่มีความลึกเพียงพอตอการนํามาวิเคราะหเพื่อ
คนหากระบวนการคิดตอไป

6.1 ขอมูลพื้นฐานของผูรวมวิจัย
ขอมูลทั่วไป
ผูรวมวิจัยจํานวน 6 คน เปนเพศหญิง 5 คน เพศชาย 1 คน มีอายุอยูระหวาง 26 – 32 ป
สถานภาพสมรส โสด 5 คน แตงงานแลวแตยังไมมีบุตร 1 คน จํานวนพี่นองในครอบครัวอยูระหวาง
2 – 5 คน ผูรวมวิจัยทุกรายจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
รัฐบาล ปจจุบันกําลังศึกษาระดับปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ 5 คน ดานการวิจัยพฤติกรรมศาสตร
ประยุกต 1 คน สวนใหญมีภูมิลําเนาเดิมอยูในเขตภาคกลาง ผูรวมวิจัยทุกคนปจจุบันทํางานใน
บริษัทเอกชน มีอายุงานอยูระหวาง 3 ปครึ่งถึง 16 ป
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ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการการเงินสวนบุคคลเพื่อบรรลุเปาหมายการออมเงิน
ผูรวมวิจัย 5 รายมีวิธีการในการจัดการการเงินสวนบุคคล อันประกอบดวยการจัดสรร
รายได การจัดการคาใชจาย การสรางเงินออม เพื่อใหบรรลุเปาหมายการออมเงินเพื่อนํามาใชเปน
แหลงเงินทุนสําหรับการเลาเรียนในระดับปริญญาโท
ผูรวมวิจัยทุกรายเคยมีประสบการณการเก็บออมเงินในวัยเด็ก เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ เชน
ชําระคาเลาเรียน/คาเรียนพิเศษของตัวเอง ซื้อสิ่งของที่ตองการ เปนตน โดยเงินที่เก็บออมนั้นมา
จากแหลงเงิน 2 สวนคือ เงินที่ไดรับจากการทํางานพิเศษหรือไดรับในวาระหรือโอกาสพิเศษ กับ
เงินเหลือจากการใชจายประจําวัน ผูรวมวิจัยที่มีประสบการณการเก็บออมเงินในวัยเด็กสวนใหญจะ
เก็บออมเงินเพื่อซื้อสิ่งของจากแหลงเงินสวนแรก
หลังจากที่ผูรวมวิจัยมีรายไดเปนของตนเองแลว ผูรวมวิจัยทุกรายจะมีวิธีการในการจัดสรร
รายไดเพื่อนําไปใชจายเปนคาใชจายประเภทตาง ๆ ผูรวมวิจัย 5 รายมีการจัดสรรรายไดบางสวน
หรือกําหนดจํานวนขั้นต่ําของเงินเหลือจายเพื่อนําไปเก็บออม หลังจากเริ่มทํางานไปได ระยะเวลา
หนึ่ง
รายละเอียดวิธีการเก็บออมเงินของผูรวมวิจัยแตละรายมีความแตกตางกันไปบางดังนี้ คุณ
สาธิกา นําจํานวนเงินประมาณครึ่งหนึ่งของเงินเดือนไปฝากเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยที่ตนเอง
ตั้งใจไววาจะนําไปใชเปนเงินทุนคาเลาเรียนเปนประจํา คุณจรัณชัยรวบรวมเงินเดือนและเงินโบนัสที่
เหลือจากการใชจายฝากไวในบัญชีเงินฝากประจํา และเมื่อพิจารณาวา มีจํานวนมากพอที่สําหรับ
เปนเงินทุนในการเลาเรียน จึงตัดสินใจกันเงินจํานวนดังกลาวไมนํามาใชเพื่อการอุปโภคบริโภค คุณ
ประสิตาเปดบัญชีเงินฝากประจํา 3 เดือน 1 บัญชี เพื่อเปนการสะสมเงินไวเพื่อเปนเงินทุนในการเลา
เรียนของตนเอง คุณอชิรญานําเงินเดือนเขาฝากในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่กําหนดดวยตนเองวา
จะนําไปใชเปนเงินทุนคาเลาเรียนเปนประจําทุกเดือน คุณธนกัลย สะสมเงินที่ไดรับจากการทํางาน
นอกเวลาดวยการนําฝากในบัญชีเงินฝากประจํามาเปนเงินทุนเพื่อการเลาเรียน คุณฐิติรตั น ตอน
แรกกําหนดจํานวนเงินเหลือจายขั้นต่ําในแตละเดือนและสะสมเงินเหลือจายทุกเดือนไว เพื่อนํามา
เปนคาเลาเรียน
ตอมาเปลี่ยนเปนนําเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแบบ
กําหนดระยะเวลาการฝากเปนจํานวนเทากันทุกเดือน
พฤติกรรมการใชจายของผูร วมวิจัยสวนใหญจะมีพื้นฐานการใชจายทีป่ ระหยัดและอดออม
มาตั้งแตยังเด็ก
พื้นฐานการใชจายเชนนี้ไดรับการถายทอดผานการปลูกฝงและทําใหเห็นเปน
ตัวอยางของบุคคลในครอบครัวทีใ่ กลชิด เชน บิดา มารดา คุณยาย พี่นอง เปนตน ยกเวนผูรว มวิจัย
ที่เริ่มทํางานประจําตั้งแตยังเด็กทําใหมีความจํากัดดานเงินรายไดของตนเองทําใหผรู วมวิจัยสราง
พฤติกรรมการประหยัดและอดออมขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับความจํากัดดังกลาวขึน้ เอง
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6.2 การคิดที่ผูรวมวิจัยใชในการจัดการการเงิน
จากการวิเคราะหขอมูลที่แสดงถึงการคิดซึ่งผูรวมวิจัยใชในการจัดการการเงินสวนบุคคลเพื่อให
มีเงินออมเปนของตนเอง อันประกอบดวย การคิดเกี่ยวกับการสรางเงินออมเพื่อการศึกษา การคิด
เกี่ยวกับการจัดการรายได และการคิดเกี่ยวกับการจัดการคาใชจาย ซึ่งการคิดที่สะทอนผานการ
กระทําดังกลาวเหลานั้น มีที่มาจากรากฐานสาขาของความรูทเี่ กี่ยวของกับจิตวิทยาที่แตกตางกัน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสรุปการคิดที่ผูรวมวิจัยใชในการจัดการการเงินตามแขนงความรูทางจิตวิทยา ไวดังนี้
การคิดดวยกระบวนการจิตวิทยาการรูคิด
การคิดที่ผูรวมวิจัยใชเพื่อการจัดการเงินรายได คาใชจายของตนเองเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
การออมเงินสําหรับใชเปนเงินทุนเพื่อการเลาเรียนปริญญาโทของตนเอง สวนใหญเปนกระบวนการ
คิดที่เปนไปตามแนวทางจิตวิทยาการรูคดิ ดานการประเมินคาทางเลือกและการตัดสินใจ โดยใช
ความทรงจํามาเปนฐานในการตัดสินใจ (Robinson-Riegler; & Robinson-Riegler. 2004) ทั้งดาน
การจัดสรรเงินรายได การควบคุมคาใชจาย ความทรงจําที่ผูรวมวิจยั ใชเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดการการเงินของตนเอง ประกอบดวย ความทรงจําเกี่ยวกับการปลูกฝงและคําสั่งสอนของ
ผูปกครองประกอบกับการกระทําของบุคคลในครอบครัว เชน ความประหยัดมัธยัสถ การอดทนตอ
ความยากลําบาก การอดออมแมมีรายไดนอย
ความทรงจําเกี่ยวกับวิธกี ารที่ทําใหตนเองมี
ความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายออมเงินในวัยเด็ก นอกจากนี้ยังใชความทรงจําในระยะสั้น เชน
การจดจําวาตนเองใชจายไปกับคาใชจายประเภทใดไปแลวบางภายในเดือนเดียวกัน ใชจายมากเกิน
กวาทีต่ นเองกําหนดไวหรือยัง มาประกอบการควบคุมตนเองเพื่อใหใชจายอยูในขอบเขตทีต่ นเอง
กําหนดไว
นอกจากความทรงจําแลว ผูรวมวิจัยยังใหความสนใจรับรูสิ่งใหมที่ชวยเพิ่มความรูเกี่ยวกับ
เครื่องมือและเทคนิคการสรางเงินออมจากบุคคลอื่นที่ไมใชบุคคลในครอบครัว เชน หัวหนางาน
เพื่อนรวมงาน คนรัก ลูกคา หรือแมแตผูใหคําแนะนําในกระดานสนทนาตามเว็บบอรด โดยผูรวม
วิจัย สวนใหญไดนําความรูที่ไดรับใหมมาผนวกกับความทรงจําทีม่ ีอยู มาทดลองใชกับการวางแผน
และจัดการการเงินอยางมีเปาหมายออมเงินของตนเองจนสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
การคิดเชิงบัญชี
ผูรวมวิจัยมีวธิ ีการคิดดวยการคิดเชิงบัญชีทั้ง 3 สวนมาประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการ
จัดการการเงินของตนเอง โดยสรุปดังนี้
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สวนที่ 1 การตัดสินใจโดยใชการคิดเชิงบัญชี
ในสวนนี้ ประเด็นที่มีความชัดเจนวา ผูรวมวิจัยมีการนําวิธีการคิดเชิงบัญชีไปใชในการ
จัดการการเงินสวนบุคคลของตนเอง คือ การใชบัตรเครดิต (Thaler. 1999: 193) กลาวคือ แมวา ผู
รวมวิจัยที่มีบตั รเครดิตสวนใหญใหความคิดเห็นที่ตรงกันวา
การใชจายผานบัตรเครดิตทําให
ตัดสินใจซื้อสินคาไดรวดเร็วขึ้น ซึ่งหมายถึงการแบงแยกความรูสกึ เสียดายเงินกับความพึงพอใจที่
เกิดจากการบริโภคออกจากกันได ตามการคาดการณของแนวคิดการคิดเชิงบัญชี (Thaler. 1999:
192–193) แตอยางไรก็ตาม ผูรวมวิจัยเหลานั้น ยังพยายามฝน ‘ธรรมชาติ’ ของการคิดเชิงบัญชี
เกี่ยวกับบัตรเครดิตดังกลาวดวยการบันทึกรับรู (ในสมอง) ถึงจํานวนเงินทีต่ อ งจายเพื่อสินคาผาน
บัตรเครดิตเสมือนเปนการจายดวยเงินสด ซึ่งชวยใหผูรวมวิจัยสามารถควบคุมยอดการใชจายผาน
บัตรเครดิตไมใหเกินไปกวาที่ตนเองกําหนดไวได เปนกระบวนการคิดที่พยายามจับคูความสัมพันธ
ระหวางความพึงพอใจจากการไดบริโภคสินคากับความเสียดายเงินจากการจายซื้อสินคาเขาไว
ดวยกัน นอกจากนี้ ยังมีผูรวมวิจัยทีใ่ ชกระบวนการคิดวา การใชจายผานบัตรเครดิตเปนเสมือนการ
สรางรายไดทางออมดวยการสะสมยอดการใชจายเพื่อนําไปแลกซื้อสินคาและบริการในอนาคตอีก
ดวย จัดเปนการนําคาใชจายที่เกิดขึน้ ไปสรางบัญชีคิดในใจอีกประเภทหนึ่งคือ รายไดปจจุบัน
(current income) เพื่อเปนประโยชนตอ การลดภาระคาครองชีพจากความจําเปนในการซื้อสิ่งของ/
บริการมาเพื่อการบริโภคของตนเองไดอีกดวย
สวนที่ 2 การนําบัญชีคิดในใจมาจัดแบงประเภททรัพยสมบัติหรือการจัดทํางบประมาณ
ผูรวมวิจัยแสดงถึงการนําการคิดเชิงบัญชีในสวนนี้มาใชเพื่อการจัดการการเงินอยางเดนชัด
ในทุกประเด็น เปนไปตามแนวคิดสมมติฐานวัฏจักรชีวติ เชิงพฤติกรรม (Shefrin; & Thaler. 1988)
การแบงประเภทคาใชจายออกตามหมวดหมู (Thaler. 1999: 193–194) เปนวิธกี ารสําคัญที่
ทําใหผูรวมวิจัยสามารถควบคุมการใชจายในแตละหมวดหมูใหไมเกินกวาทีต่ นเองวางแผนไว
หมวดหมูของคาใชจายที่ผูรว มวิจัยทุกรายทําการแบงสรรตรงกัน คือ เงินที่มอบใหแกบิดามารดา
และคาใชจายสําหรับการใชจายสําหรับการดํารงชีวิตประจําวัน นอกจากคาใชจาย 2 ประเภทนีแ้ ลว
ผูรวมวิจัยแตละรายมีหมวดหมูของคาใชจายที่แตกตางกัน เชน คาผอนบาน คาผอนรถ เงินจัดสรร
ใหกับเงินกองกลางของครอบครัว เปนตน การแบงสรรคาใชจายนี้ ผูร วมวิจัยจะกําหนดกรอบไวเปน
รายเดือน และมีผูรวมวิจัยบางรายมีการกําหนดกรอบยอยออกเปนรายสัปดาหและรายวันอีกดวย
การกําหนดกรอบวงเงินคาใชจายยังรวมไปถึงการกําหนดกรอบวงเงินการใชจายผานบัตร
เครดิตดวย แมวา ตามปกติแลว สถาบันผูออกบัตรเครดิตจะมีการกําหนดกรอบวงเงินการใชจาย
ใหกับผูถือบัตรแตละราย แตกรอบวงเงินนั้นก็ยังเปนกรอบวงเงินที่มักจะมีมูลคาสูงกวาเงินไดราย
เดือนของผูถือบัตร ดังนั้น หากผูถือบัตรใชจายผานบัตรเต็มวงเงินก็หมายความวา ผูถือบัตรนั้นมี
แนวโนมที่จะใชจายเกินกวาเงินรายไดรายเดือน ซึ่งอาจทําใหผูถือบัตรเริ่มกอหนี้สินได แตสําหรับผู
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รวมวิจัยที่มีบตั รเครดิตทุกคนมีลักษณะการใชจายผานบัตรเครดิตโดยกําหนดวงเงินของตนเอง
ขึ้นมาตางหาก โดยที่วงเงินดังกลาวจะไมเกินกวาจํานวนเงินที่จะนําเงินรายไดในแตละเดือนไปจาย
ได จึงทําใหผูรวมวิจัยทุกรายจึงไมเคยมียอดวงเงินคางจายขามงวดการจายชําระคาบัตรเครดิตเลย
การแบงทรัพยสมบัติออกเปนประเภทตาง ๆ (Thaler. 1990: 194)
เปนวิธีการสําคัญ
อีกวิธีหนึ่งตามแนวคิดการคิดเชิงบัญชีทผี่ ูรวมวิจัยเกือบทุกรายใชในการจัดสรรรายไดของตนเอง
โดยผูรวมวิจัยจะมีการจัดแบงเงินรายไดนําไปฝากหรือลงทุนในสินทรัพยทางการเงินตาง ๆ และผู
รวมวิจัยจะกําหนดวัตถุประสงคการฝากหรือลงทุนในสินทรัพยเหลานั้นขึ้นในใจของตนเอง เชน เพื่อ
การใชจายประจําวัน เพื่อรองรับการเกษียณ เพื่อการศึกษา เพื่อรองรับแผนการสรางธุรกิจใน
อนาคต เพื่อเปนเงินสํารองยามฉุกเฉิน เปนตน เปนเหตุใหสินทรัพยเหลานั้นแมโดยคุณสมบัตแิ ลวมี
ความเหมือนกันทุกประการ เชน เปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยเหมือนกัน เปนการลงทุนในกองทุน
รวมเหมือนกัน แตเมื่อถูกกําหนดวัตถุประสงคไวแตกตางกัน จึงถูกนํามาใชจายในปริมาณที่
แตกตางกัน เชน ผูรวมวิจัยมีสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย 2 เลม แตเลมหนึ่งมีไวสําหรับการใชจาย
ประจําวัน อีกเลมหนึ่งมีไวสําหรับเปนเงินสํารองยามฉุกเฉิน ดังนั้น เมื่อผูรวมวิจัยตองการเงินเพื่อ
นํามาซื้ออาหาร ผูรวมวิจัยก็จะถอนเงินจากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเลมแรกเทานั้น ลักษณะ
เชนนี้หมายความวา ผูรว มวิจัยสรางการรับรูและจดจําวา สมุดบัญชีเงินฝากเลมนีจ้ ัดเปนบัญชีคดิ ใน
ใจประเภทรายไดปจจุบัน (current income) จึงเปนทรัพยสมบัติที่มคี าความโนมเอียงในการบริโภค
(marginal propensity to consume) สูง สวนสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยอีกเลมหนึ่ง จะถูกถอน
เงินออกมาใชเมื่อยามจําเปนเทานั้น ก็จัดเปนบัญชีคิดในใจประเภทสินทรัพยปจจุบัน (current
asset) ซึ่งเปนทรัพยสมบัติที่มีคาความโนมเอียงในการบริโภคต่ํากวาบัญชีคิดในใจประเภทรายได
ปจจุบัน นอกจากนี้ยังมีผูรวมวิจัยบางรายไดนําเงินรายไดบางสวนไปเก็บออมไวเพื่อการเกษียณ
โดยเขาวางแผนไววาจะนํามาใชเมื่อเกษียณแลว (ผูรว มวิจัยรายนี้อายุยังไมถึง 30 ป) หรือหากมีชวง
ใดวางงานไมมีรายไดก็อาจจะนําเงินสวนนี้มาใชจาย สินทรัพยประเภทนี้จึงเขาขายที่จะถูกจัดเปน
บัญชีคิดในใจประเภทรายไดในอนาคต (future income) ซึ่งเปนทรัพยสมบัติที่มีคาความโนมเอียงใน
การบริโภคต่ํากวาสินทรัพยปจจุบัน (Shefrin; & Thaler. 1988: 616–617) สินทรัพยที่ถูกจัดเปน
บัญชีคิดในใจประเภทนี้จึงถูกนําไปใชจายนอยที่สุด เมื่อเทียบกับบัญชีคิดในใจอีกสองบัญชีขางตน
สวนที่ 3 ความคิดตอขอบเขตของปญหาและการใชการคิดเชิงบัญชีอยางยืดหยุน
ประเด็นสําคัญของการคิดเชิงบัญชีในสวนที่ 3 ที่ผูรวมวิจัยนําไปใชเพื่อจัดการเงินรายไดและ
คาใชจายของตน คือ การกําหนดกรอบเวลาในการประเมินผลปญหา (Thaler. 1999: 197) ดวยการ
กําหนดจํานวนเงินที่ตนเองจะใชจายโดยมีเงื่อนเวลาเขามาประกอบ ไดแก การกําหนดงบประมาณ
เปนรายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือน ซึ่งสวนใหญผูรวมวิจัยจะกําหนดกรอบเวลาเปนรายเดือน
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เพื่อใหสอดคลองกับรอบระยะเวลาการไดรับเงินรายไดสวนใหญของตนเอง ยกเวนผูรว มวิจยั บาง
รายที่กําหนดเปนรายวันและรายสัปดาห
การที่ผูรวมวิจยั มีการกําหนดกรอบเวลาเชนไรนั้น
จะมีความสัมพันธกบั ความถีใ่ นการ
ประเมินผลการใชจายเงินของตนเอง ยิ่งผูรวมวิจัยมีการกําหนดกรอบเวลาสั้นเทาไร ผูรวมวิจัยก็จะ
ยิ่งประเมินผลตนเองบอยขึน้ เทานั้น การประเมินผลการใชจายที่มคี วามถี่มาก จะทําใหผูรว มวิจัย
รับรูถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวในการวางแผนการจัดการการเงินไดมาก
ยิ่งถาหากผูรวมวิจัยใชวิธีการคิดเชิงบัญชีแบบการกําหนดกรอบเพื่อบรรลุความพอใจ
(Hedonic framing) การรับรูความลมเหลวบอย ๆ จะทําใหผูรวมวิจัยมีการปรับแบบแผนการใชจาย
เร็วกวาการทีน่ าน ๆ จะไดรับรูถึงความลมเหลวในการจัดการการเงินของตนเอง ดวยการคิดเชนนี้
จะชวยใหผูรว มวิจัยสามารถบรรลุเปาหมายการเก็บออมเงินไดดีขึ้น และยังชวยลดภาระในการจดจํา
รายการคาใชจายไดในกรณีที่ผูรวมวิจัยมีการแบงหมวดหมูคาใชจายออกเปนประเภทตาง ๆ อีก
ดวย
จากขอมูลของการวิจัยครั้งนี้เกี่ยวกับการคิดเชิงบัญชีทมี่ ีอยูในการกระทําเพื่อการจัดการ
การเงินสวนบุคคลเพื่อใหมีเงินออมสําหรับคาเลาเรียนระดับปริญญาโทของผูรวมวิจัยสามารถสรุปได
ดังตารางตอไปนี้
ตาราง 3 สรุปขอคนพบการกระทําที่แสดงถึงการนําการคิดเชิงบัญชีไปใชเพื่อการจัดการการเงินให
มีเงินออม
สวนประกอบของ
การคิดเชิงบัญชี
สวนประกอบที่ 1
การตัดสินใจโดยใชการคิด
เชิงบัญชี
สวนประกอบที่ 2
การนําบัญชีคิดในใจมา
จัดแบงประเภททรัพย
สมบัติหรือการวางแผน
งบประมาณรายจาย
แบงแยกตามประเภท
คาใชจาย
สวนประกอบที่ 3
ความคิดตอขอบเขตของ
ปญหาและการใชการคิด
เชิงบัญชีอยางยืดหยุน

ขอคนพบการกระทําที่แสดงถึงการนําการคิดเชิงบัญชีไปใช
เพื่อการจัดการการเงินใหมีเงินออม
-

การจายคาสินคาผานบัตรเครดิตแตบันทึกการรับรูของตนเองเสมือนเปนการจาย
ดวยเงินสด

-

การควบคุมคาใชจายดวยการกําหนดวงเงินสําหรับคาใชจายแตละประเภท
ภายในกรอบระยะเวลาหนึ่ง รวมถึงการกําหนดกรอบวงเงินการใชจายผานบัตร
เครดิตเปนรายเดือน
การนําเงินรายไดไปฝากหรือลงทุนในสินทรัพยทางการเงินประเภทตาง ๆ พรอม
กับกําหนดวัตถุประสงคการฝากหรือลงทุนขึ้นในใจ
เพื่อเปนแนวทางในการ
ตัดสินใจนําเงินฝาก/ลงทุนไปใชจายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดนั้น

-

-

การกําหนดกรอบจํานวนเงินที่จะใชจายโดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเวลาเขามาเปน
สวนประกอบ เชน รายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือน ซึ่งสงผลตอการปรับแบบ
แผนการใชจายตามผลการประเมินการควบคุมตนใหเปนไปตามกรอบวงเงิน
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แมวา ผูรวมวิจัยเกือบทั้งหมดจะแสดงวาตนเองมีการกระทําที่สอดคลองกับการกระทําที่
แสดงวา มีการใชการคิดเชิงบัญชีเพื่อการจัดการการเงิน ตามแนวทางของสมมติฐานวัฏจักรชีวติ เชิง
พฤติกรรมในการจัดการเงินรายไดและคาใชจายของตน แตอยางไรก็ตาม ในบรรดาผูรวมวิจัย
เหลานั้นก็ยังไมไดใชการคิดคลอยตามการคิดเชิงบัญชีทุกสวนประกอบ เมื่อพิจารณาเปนรายบุคคล
ผูวิจัยจึงสรุปไดวา การที่บุคคลจะจัดการการเงินสวนบุคคลไดดีไมจําเปนตองใชการคิดแบบการคิด
เชิงบัญชีอยางครบทุกองคประกอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการคิดเกี่ยวกับการใชบัตรเครดิต
นอกจากนี้ ยังมีผูรวมวิจัยหนึ่งราย (คุณจรัณชัย) ที่แสดงการคิดตอการจัดการเงินรายไดที่มี
แนวโนมสอดคลองกับทฤษฎีวัฏจักรชีวติ ของการบริโภคและการออม มากกวาสมมติฐานวัฏจักรชีวติ
เชิงพฤติกรรม เนื่องจากคุณจรัณชัยแสดงความเห็นวา ตนเองมีการจัดการเงินรายไดประจําและเงิน
รายไดโบนัสในลักษณะเดียวกัน คือ นํามาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคในปจจุบัน ไมไดมีการ
วางแผนแบงเงินรายไดออกเปนสวน ๆ เพียงแตตนเองมีระดับการใชจายอยางเต็มที่ที่คงเสนคงวา
ไมปรับเปลีย่ นไปตามรายไดที่เปลี่ยนไปในทางที่เพิ่มขึน้ จึงทําใหตนเองมีเงินเหลือจากการใชจาย
จนมากพอที่จะนํามาใชเปนคาเลาเรียน แตอยางไรก็ตาม คุณจรัณชัยก็ไดกลาววา ตนเองใชจาย
อยางเต็มที่กต็ อเมื่อตนเองไดนําเงินรายไดที่ไดรับไปจายคาใชจายทีจ่ ําเปนจนครบถวนแลว จึงจะทํา
เชนนั้นได ดังนั้น ในกรณีนี้ จึงเปนการสนับสนุนคํากลาวของเชฟรินและทาเลอร (Shefrin; &
Thaler. 1988: 613) ที่กลาววา ทฤษฎีวฏั จักรชีวติ ของการบริโภคและการออมนั้นเปนสวนหนึง่ ของ
สมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม ในกรณีที่การจัดการการเงินนั้นไมมีตนทุนทางจิต คือ ไมตอง
ใชความพยายามในการระงับยับยั้งการใชจาย จากผลการวิจัยในครั้งนี้จึงทําใหพบวา มีผูรวมวิจัย
อยางนอยหนึ่งคน ที่แมเขาจะไมไดใชการคิดเชิงบัญชีในการจัดการรายได แตก็สามารถเก็บออมเงิน
ได ดวยการรักษาระดับการบริโภคอยางคงเสนคงวา
การคิดเชิงจิตวิทยาลักษณะอื่นที่สนับสนุนการจัดการการเงินสวนบุคคลที่มีเปาหมาย
ออมเงิน
นอกจากระบบการคิดตามแนวทางจิตวิทยาการรูคิดและการคิดเชิงบัญชีแลว การที่ผูรวม
วิจัยบรรลุเปาหมายออมเงินไดยังตองใชกระบวนการคิดที่สรางความรูสึกกระตุนและสงเสริมตนเอง
ใหยังคงยึดมั่นอยูกับเปาหมายการออมที่มักใชเวลานานกวาที่จะบรรลุผลสําเร็จได กระบวนการคิด
ดานความรูสึกดังกลาวประกอบดวย
ความตั้งใจ เปนความรูสึกแรกหลังจากที่ผูรวมวิจัยมีการกําหนดเปาหมายออมเงิน ผูรวม
วิจัยจะบอกตัวเองวา ตองทําใหสําเร็จใหจงได ความตั้งใจเปนความรูสึกที่สรางขึ้นเพื่อใหผูรวมวิจัย
เตรียมพรอมกับความยากลําบากที่จะตองเผชิญตอไปหลังจากเขาชวงทีต่ องอดออมเพื่อสะสมเงินให
ไดตามที่ตองการ
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การกํากับตนเองอยางเขมงวดที่จะไมละเมิดกฎที่ตนเองสรางขึ้น
ทั้งในเรื่องการจัดสรร
รายไดไปเก็บไวในสินทรัพยประเภทตาง ๆ อยางมีวัตถุประสงค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช
จายใหเหมาะสมกับรายไดที่เหลืออยูหลังจากหักเงินออมแลว
ความรูสึกรับผิดชอบตอตนเองและครอบครัวมีสวนอยางสําคัญที่ทําใหผูรวมวิจัยใชความ
พยายามที่จะกระทําการกํากับตนเองไดอยางเขมงวดมากยิ่งขึ้น
การจินตนาการถึงความสําเร็จที่นํามาสูความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัวเปนสิ่งที่ผู
รวมวิจัยใชเปนเครื่องหลอหลอมจิตใจใหมีความเขมแข็งอดทนตอสิ่งยั่วยุใหซื้อสินคาทั้งสิ่งยั่วยุทเี่ กิด
จากตนเองคือความอยากไดสินคา
และสิ่งยั่วยุจากภายนอกคือการโฆษณาประชาสัมพันธสนิ คา
ตาง ๆ รวมถึงบรรยากาศทางสังคมของตนเองที่อาจสรางสิ่งยั่วยุใหเกิดการใชจายมากกวาระดับที่
ตนเองตั้งใจไวขึ้นมาได
การใหอภัยตนเองและการพรอมใหโอกาสตนเองในการแกไขปรับปรุงพฤติกรรมใหสามารถ
กลับมาสะสมเงินไดตามแผนอีกครั้งหนึ่ง เปนกระบวนการคิดดานความรูสึกสุดทายที่ผูรวมวิจัยใช
เพื่อปลอบประโลมตนเองเมื่อใดก็ตามที่มีผลการออมไมเปนไปตามที่ตองการ ดวยการใหอภัยและให
โอกาสแกตนเองนี่เอง
ที่ทําใหผูรว มวิจัยไมเกิดความทอแทจนกระทั่งละทิ้งเปาหมายการจัดการ
การเงินเพื่อใหมีเงินออมไป
ในที่สุดดวยวิธีการคิดทางจิตวิทยาประเภทตาง ๆ ทั้งมวลที่กลาวไปแลว อันประกอบดวย
การคิดตามกระบวนการจิตวิทยาการรูคิด การคิดเชิงบัญชี และการคิดลักษณะดานการสราง
ความรูสึก จึงทําใหผูรวมวิจัยประสบความสําเร็จในการเก็บสะสมเงินรายไดเพื่อนํามาใชจายเปน
เงินทุนคาเลาเรียนในระดับปริญญาโทของตนเองไดอยางดีเปนที่ภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัว
ดังที่หวังไว

6.3 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. สําหรับการออมโดยมีวัตถุประสงคอยางจําเพาะเจาะจง เชน การออมเพื่อการศึกษา
ผูที่ตองการบรรลุวตั ถุประสงค ควรมีการกําหนดจํานวนเงินและระยะเวลาทีต่ องการบรรลุเปาหมาย
เปนขั้นตอนแรก จากนั้นจึงดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการรายไดและคาใชจายของตนเอง ดวยการ
จัดสรรรายไดบางสวนเปนจํานวนเงินที่แนนอนสําหรับชวงเวลาหนึ่ง ๆ เชน หนึ่งเดือน (ควรเปน
ระยะเวลาที่มคี วามสอดคลองกับชวงเวลาการไดรับรายได)
ไปเก็บไวในรูปของสินทรัพยที่แยก
ตางหากจากสินทรัพยที่จะนํามาใชจายในการบริโภคประจําวัน นอกจากนี้แลว ผูตองการออมเงิน
ควรกําหนดวงเงินคาใชจายใหกับคาใชจายแตละประเภท เชน คาอาหาร คาเดินทาง คาเสื้อผา เปน
ตน เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมตนเองใหไมใชจายเกินกวาทีว่ างแผนไว และเพื่อใหการเก็บออม
เงินบรรลุตามแผนที่ตนเองตั้งไว ควรหมั่นตรวจสอบจํานวนเงินทีต่ นเองเก็บออมไวเปนระยะ ๆ เผื่อ
ตอนที่ยอดเงินที่สะสมไดไมเปนไปตามที่วางแผน (โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีนอยกวาที่วางแผนไว)
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จะไดปรับเปลีย่ นยอดจํานวนเงินรายไดที่จัดสรรเขาสูสนิ ทรัพยเพื่อการออมพรอมทั้งปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคใหเหมาะสมได สิ่งที่สําคัญสําหรับการออมโดยมีเปาหมายคือการตระหนักถึง
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการนําเงินที่เก็บออมไปดําเนินการไดตามที่ตองการอยูเสมอ เชน นําไปจาย
คาเลาเรียนจนจบการศึกษาได
จะทําใหผูเก็บออมมีความอดทนในการควบคุมตนเองตลอด
ระยะเวลาการเก็บออมอันยาวนานได
2. การอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง ดวยคําสั่งสอนหรือทําใหดูเปนตัวอยางเปนพื้นฐานที่มี
ความสําคัญตอบุคคลในดานความสามารถในการจัดการการเงินเมื่อมีรายไดจากการทํางานประจํา
เปนของตนเอง ดังนั้น ความตระหนักตอบทบาทดังกลาวของผูปกครองหรือผูที่ทําหนาที่เลี้ยงดูเด็ก
และเยาวชนจึงเปนสิ่งสําคัญ ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธหรือใหการอบรมแกบิดามารดาหรือผู
ที่มีสวนในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนใหความสําคัญกับการปฏิบตั ิหรือการอบรมสั่งสอนเด็กและ
เยาวชนเกี่ยวกับการจัดการการเงินอยางเปนระบบและมีวินัย
3. จากผลการวิจัยที่พบวา วิธีการจัดการการเงินที่มีการคิดเชิงบัญชีเปนพื้นฐานชวยใหผใู ห
ขอมูลสวนใหญบรรลุเปาหมายการออมเงินของตนเองทั้งในดานการจัดสรรรายได
การจัดการ
คาใชจายและการสรางเงินออมไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การแยกเก็บเงินในทรัพยสินชนิดตาง ๆ
ที่แตกตางกันไปตามวัตถุประสงคที่ตองการนําไปใช เปนตน ผูวิจยั เห็นวา ควรมีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการโดยมุงใหความรูเ กี่ยวกับวิธีการสรางเงินออมของตนเอง เชน การแบงแยกเงินที่ตองการ
เก็บออมไวตางหากจากเงินที่นํามาใชจายตามปกติ
การตั้งเปาหมายออมเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่
ตองการ เปนตน ซึ่งเปนวิธีการที่มีผลสัมฤทธิสูงแกเด็กและเยาวชน เพื่อเปนการปลูกฝงความรูเชิง
เทคนิคปฏิบตั ซิ ึ่งเด็กและเยาวชนสามารถรับรู จดจําและนําไปใชเมื่อเติบโตเปนผูใหญที่มีรายไดจาก
การทํางานเปนของตนเอง
4. การสงเสริมใหมีสื่อสาธารณะ เชน หนังสือ รายการวิทยุโทรทัศน คอลัมนหนังสือพิมพ
หรือเว็บไซตที่ใหความรูแกประชาชนเปนอีกชองทางหนึ่งที่จะชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการ
รายไดและคาใชจายใหมีความเหมาะสมได โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมบุคคลทีม่ ีการเปดรับขอมูล
ขาวสารในวงกวาง

6.4 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. จากการวิจัยดวยวิธีศึกษาเฉพาะกรณี (case study) ในครั้งนี้ พบวา ผูรวมวิจัยสวนใหญ
ใชวธิ ีการในการจัดการการเงินที่มีความสอดคลองกับแนวทางที่สมมติฐานวัฏจักรชีวติ เชิงพฤติกรรม
ไดกลาวไวจนประสบความสําเร็จในการเก็บออมเงินจนบรรลุเปาหมายก็จริง แตอยางไรก็ตามยังมีผู
รวมวิจัยรายหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะทางชีวสังคมแตกตางจากผูรวมวิจัยรายอื่นหลายประการ ไดแก เพศ
แตกตางกัน (เปนเพศชาย สวนผูรวมวิจัยรายอื่นเปนเพศหญิงทั้งหมด) ทํางานหารายไดเลี้ยงชีพ
ตนเองตั้งแตยงั เปนเยาวชน สมรสแลว อายุมากกวาผูรวมวิจัยรายอื่น เขาเปนผูที่มีการกระทําที่มี
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ความสอดคลองกับแนวทางของทฤษฎีวฏั จักรชีวติ ของการบริโภคและการออมมากกวาสมมติฐาน
วัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม และ สามารถประสบความสําเร็จในการนําเงินไดที่ตนเองสะสมมาเปน
แหลงเงินทุนเพื่อการศึกษาไดเชนเดียวกัน ดังนั้น เพื่อใหเกิดความกระจางชัดถึงสาเหตุที่ทําใหเกิด
กระบวนการคิดที่มีความแตกตางกันดังกลาว
จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุมบุคคลที่มคี ุณ
ลักษณะและพืน้ ฐานชีวติ ที่หลากหลายกวางานวิจัยนี้
เพื่อจะไดนําไปสูขอสรุปเกี่ยวกับปจจัยที่
กําหนดการตัดสินใจเลือกกระบวนการคิดเกี่ยวกับการจัดการการเงินสวนบุคคลที่มีความแตกตางกัน
ของแนวคิดทฤษฎีทั้งสองได
2. จากขอสรุปบุคลิกลักษณะของผูที่ใชการคิดเชิงบัญชีประกอบการตัดสินใจที่เปนขอเสนอ
ของฟาน เดอ วอเตอร (van de Water. 2004: 35) และผลการวิจยั นี้ก็พบวา ผูร วมวิจัยหลายคนมี
บุคลิกลักษณะดังกลาวเชนเดียวกัน ควรมีการนําไปศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งอาจพัฒนาไปสูการสรางดัชนี
ชี้วัดการเปนผูท ี่มีการคิดเชิงบัญชี เพื่อประโยชนในการวิเคราะห และทํานายพฤติกรรมการจัดการ
การเงินและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจอื่นทีเ่ กี่ยวของไดตอ ไป
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แนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณ
หมวดการคิดเกี่ยวกับการสรางเงินออม
o การออมในความเขาใจของคุณหมายถึงอะไร
o เงินออมครั้งแรกของคุณมาจากไหน
o คุณมีการตั้งเปาหมายการออมเพื่อการศึกษาหรือไม
o เมื่อคิดวา จะออมเงินรายไดของตนเองเพื่อการศึกษา คุณเริ่มตนอยางไร
o เมื่อตั้งใจวา จะนําเงินจํานวนหนึ่งไปเก็บออมอยางสม่ําเสมอแลว เคยมีบางไหมที่ทํา
ไมไดตามที่ตงั้ ใจ ถามีแลวรูสึกอยางไร และมีการแกไขหรือไม อยางไร
o ตอนที่ยังเปนเด็กเคยมีการตัง้ เปาหมายออมเงินหรือไม ถามี เคยตั้งเปาหมายเพื่อจะ
นําไปทําอะไร เมื่อตั้งเปาหมายแลวมีวธิ กี ารเก็บออมอยางไร ทําไมถึงทําอยางนั้น
o คุณไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการเก็บออมจากใคร
o ทําไมคุณจึงเลือกที่จะนําเงินที่ตองการเก็บออมไปเก็บไวในรูปแบบสินทรัพยดังกลาว
o ปจจุบันคุณมีทรัพยสินอะไรบาง
หมวดการคิดเกี่ยวกับการจัดการรายได
o เมื่อไดรับรายไดแลว มีการจัดการกับรายไดอยางไร
o คุณมีการหารายไดพิเศษหรือไม หากไดรับรายไดพิเศษจัดการกับรายไดพิเศษนัน้
อยางไร
o ที่ทํางานของคุณมีการจายโบนัสหรือไม
o หากคุณไดรับโบนัส คุณจัดการกับโบนัสอยางไร
o คุณมีรายไดครั้งแรกเมื่อไร ไดรายไดนั้นมาอยางไร คุณจัดการกับรายไดนั้นอยางไร ใคร
เปนผูสอนหรือแนะนําการจัดการรายไดนั้น
o เมื่อแบงรายไดไปเก็บไวในบัญชีตาง ๆ แลว มีการนําไปใชที่ไมเปนไปตามที่ตั้งใจไว
หรือไม
o เพราะอะไรจึงตองนําเงินไปเก็บออมไวในบัญชีตาง ๆ ที่แยกออกตามวัตถุประสงค
o สมมติวา ทานถูกลอตเตอรี่ไดรับเงิน 10,000 บาท ทานคิดวา ทานจะทําอยางไรกับเงิน
จํานวนนี้
o ถาที่ทํางานใหเลือกการรับเงินรายไดได 2 แบบ ทานคิดวา จะเลือกรับเงินรายไดแบบ
ใด ระหวาง “ไดรับเงินกอนแลวจึงทํางาน” กับ “ทํางานเสร็จแลวจึงไดรับเงิน”
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หมวดการคิดเกี่ยวกับการจัดการคาใชจาย
o คุณมีการวางแผนการใชจายเงินอยางไร
o คุณมีการประเมินการใชจายของคุณหรือไม
o คุณควบคุมการใชจายของคุณอยางไร
o ใครเปนแบบอยางของคุณในการจัดการคาใชจาย
o หากมีความจําเปนตองใชจา ยจํานวนมาก คุณจัดการกับคาใชจายเหลานั้นอยางไร
o คุณมีบัตรเครดิตหรือไม ถามี มีการใชจายผานบัตรเครดิตอยางไร
o คุณเคยผอนคาสินคาผานบัตรเครดิตหรือไม
o คุณคิดวา คุณเปนคนที่ซอื้ ของงายหรือยาก ทําไมจึงคิดเชนนั้น
o กอนซื้อสินคามีการหาขอมูลเพื่อเปรียบเทียบราคาหรือคุณภาพสินคาหรือไม
o คุณเคยกูยืมเพื่อซื้อสินคาหรือไม ทําไมถึงตองกูยืม
o วันนี้เปนวันหยุด ทานตั้งใจไปดูหนังเรื่องหนึ่ง หลังจากซื้อตั๋วหนังแลว ทานหิวจึงไป
ทานอาหารกอนแลวคอยกลับมาดูหนัง แตเมื่อมาถึงหนาประตูโรงหนัง ทานกลับ
พบวา ตัว๋ หนังที่ซื้อไวหายไปเสียแลว อยากทราบวา ทานจะซื้อตั๋วหนังใบใหมหรือไม
o สมมติวา คุณกําลังวางแผนไปทองเที่ยวเปนเวลา 1 อาทิตยทเี่ กาะสมุยในอีก 6 เดือน
ขางหนา คาดวาจะมีคาใชจา ยรวมทั้งสิ้น 18,000 บาท คุณมีทางเลือก 2 ทางในการ
จายคาใชจายดังกลาว
1. ทยอยจายเดือนละ 3,000 บาท ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันเดินทาง เปนเวลา 6 เดือน
2. ทยอยจายเดือนละ 3,000 บาท หลังกลับจากไปเที่ยวเกาะสมุยมาแลว เปน
เวลา 6 เดือน
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