
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

บรรณานุกรม 

กนกวรรณ  วิเชียร. (2555). การศึกษาพฤติกรรมการออมของขาราชการและ ลูกจางประจํา 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สารนิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย              
 ศรีนครินทรวิโรฒ. 
กรมการพัฒนาชุมชน. (2549). คูมือปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพ่ือยกระดับรายไดครัวเรือน. 
 กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน. 
กระทรวงการคลัง .  (2558) .  ปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการออมของประเทศไทย. 
 กรุงเทพมหานคร : กลุมงานดุลยภาพการเงิน การออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจ      
 การคลัง. 
กัลยา  วานิชยบัญชา. (2540). การวิเคราะหสถิติ : สถิติเพ่ือการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย. 
ไกรวิชญ  ประชุมพันธ, ธนสุวิทย  ทับหิรัญรักษ และสุคนธ  เครือนํ้าคํา. (2561). ปจจัยที่มีผลตอ
 พฤติกรรมการออมของผูบริโภคเพ่ือใชจายในอนาคตของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร. 
 วารสารวิชาการบัณฑติวิทยาลัยสวนดุสิต, 14 (2), 313 – 329. 
คณะกรรมการวิชาเศรษฐศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดี. (2551). เศรษฐศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิตที่ดี. 
 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
คณะกรรมการการอํานวยการเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย. (2550). หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
 ตัวอยาง . กรุงเทพฯ : โรงพิมพอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง. 
จุฑาธิบด์ิ  ฤกษสันทัด. (2554). การเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัทเอกชนและ
 ขาราชการในเขตกรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
จุฬารัตน  อมรสุทธิสัตย. (2554). การใหความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออมเงินของลูกคา
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
จิราภรณ  ต้ังกิตติภาภรณ. (2556). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ชลธิชา  อัศวนิรันดร. (2552). การออมเพื่อความม่ันคงยามสูงวัย. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาประชากรศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ฐานียา  กัมพลาวลี. (2552). เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมระหวางพนักงาน
 สถาบันการเงินและขาราชการ (รายงานการวิจัย). กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
ณัฏฐพงศ ทองภักดี. (2550). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:ความเปนมาและความหมายปรัชญาเศรษฐกิจ
 พอเพียงกับการบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร. 
ดาราภรณ  โคสิริ วิวัฒน .  (2558).  การศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการออมของขาราชการ
 กองทัพอากาศ.  การศึกษาคนควาอิสระ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. (2549). กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย. พิมพคร้ังที่ 3. 
 กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิซซิ่ง. 
เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ. (2561). ขอมูลทั่วไปของชุมชน            
 พรอมจิตร. สมุทรปราการ : เทศบาลตําบลคลองดาน (เอกสารอัดสําเนา) 
ธนัญญา  ธีระอกนิษฐ. (2555). พฤติกรรมมนุษยเพ่ือการพัฒนาตน. อุดรธานี : สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
ธนัยนันท  ทิพาพงศสิริ. (2553). ออมรอยใหไดลาน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุดประกาย. 
นเรศ  หนองใหญ. (2560). พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.               
 งานนิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
บุญชม  ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบ้ืองตน. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน. 
บุญรุง  จันทรนาค. (2554). การออม. คนเม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2562, จาก 
 https://www.sites.google.com/site/boonrung02/home/hnwy-thi-3-kar-xxm 
ประเวศ  วะสี. (2550). เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟนเศรษฐกิจสังคม.กรุงเทพฯ : 

หมอชาวบาน. 
ประยุทธ  ไทยธานี. (2550). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน.     

คณะครุศาสตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  
ประสิทธิ์  ทองอุน. (2542). พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ : เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น. 
พรทิพย วงษวานิช, นพวรรณ ทับทอง และเกียรติชัย วีระญาณนนท.  (2555). พฤติกรรมการออมและ
 การกูยืมของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด. วิทยานิพนธ
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรการจัดการ, มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ. 
เพลินใจ  แตเกษม ,วริศรา  ศิริสุทธิเดชา ,รติรส อรุณคง และชุติมา ไชยรัตน. (2552). ผูตองขังกับการใช

ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ : สํานักวิจัยและพัฒนา
ระบบงานราชทัณฑ. 

ภูสิทธิ์  ขันติกุล. (2555).การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (รายงานการวิจัย).กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสวนสุนันทา.  

มุกดา โควหกุล. (2559). การจัดการการเงินสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของประชากร ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารเศรษฐศาสตร และบริหารธุรกิจปริทัศน, 12 (1), 
128-149. 

วรรณพิมล  อุปโชติสุวรรณ. (2553). การจัดการดานกลยุทธของธุรกิจกองทุนรวมที่สงผลตอการออม
 แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น ข อ งนั ก ล ง ทุ น ไ ท ย .  ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  : ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

https://www.sites.google.com/site/boonrung02/home/hnwy-thi-3-kar-xxm


มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

วรรณา  โชคบันดาลสุข .  (2555) .  พฤติกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (รายงานการวิจัย). ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
 จอมบึง. 
วรากรณ  สามโกเศศ. (2550). รูจักใช เขาใจเงิน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ธนาคารไทยพาณิชย. 
วรเดช  จันทรศร. (2554). การจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรงเทพฯ : 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
วเรศ  อุปปาติด. (2537). เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
วิโรจน  เจษฎาลักษณ และธนภรณ เน่ืองพลี. (2561). พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการออมของ
 ผูสูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 11 (1), 
 3061 – 3074. 
วิไลลักษณ  ไทยอุตสาห และวลัยภรณ  อัตตะนันท .  (2530).การเรงการออมของครัวเรือนใน          
 ประเทศ ไทย .  วิทยา นิพนธ เ ศรษฐศาสตรมหา บัณฑิต .สาข าวิ ชากา รบริ ห าร ธุ ร กิ จ ,                      
 คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
สมาน  พั่วโพธ์ิ .(2551). รูปแบบการพัฒนาหมูบานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง. วิทยานิพนธศิลปศาสตร  
 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
สิริมา  วิทยา. (2558). พฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
 สหกรณการเกษตร สาขาอําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล. การศึกษาคนควาอิสระ เศรษฐศาสตร     
 มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.          
สุภาณี  อรรถจินดา, ศรีอรุณ  เรศานนท และจันทรเพ็ญ  จาปะเกษตร. (2525). การศึกษาการสงออก  
 สินคาอุตสาหกรรมขนาดยอย. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. 
สุวีณา  กลัดเกิด. (2551). การศึกษาพฤติกรรมการออมและปจจัยที่มีความสัมพันธกับการออมของ
 พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี. การศึกษา
 คนควาอิสระ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
เสาวลักษณ นิกรพิทยา, ภณิตา สุนทรไชย และกอบชัย นิกรพิทยา. (2554). การออมกอนวัยเกษียณของ
 บุคลากรทางการศึกษา กรมสามัญศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. (รายงานการ
 วิจัย). คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ . (2555).            
 การบริหารธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอรุณการพิมพ. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2551). ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
 สูการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : เพชรรุงการพิมพ. 
    .  (2559) .  สรุปสาระสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ สิบสอง             
 พ.ศ. 2560-2564. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 สํานักนายกรัฐมนตรี. 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

อรวรรณ  ปลันธนโอวาท. (2549). การส่ือสารเพ่ือการโนมนาวใจ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
อโนทัย  ศิริรักษ. (2549). พฤติกรรมการออมของพนักงานฝายผลิตในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร. 
 (ปญหาพิเศษ). รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. 

Educational and Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610.  
 
 
 
 
 
 
 




