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สารบัญ 

 

                หนา 
บทคัดยอภาษาไทย                 (1) 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ                 (3) 
กิตติกรรมประกาศ                 (5) 
สารบัญ                   (6) 
สารบัญตาราง                  (8) 

 

สารบัญภาพ                  (12)  
บทท่ี 1 บทนํา  
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา      1  
 วัตถุประสงคของการวิจัย        2  
 สมมติฐานการวิจัย        2
 ขอบเขตของการวิจัย        2 
 กรอบแนวความคิดในการวิจัย       4 

 

 นิยามศัพทเฉพาะ         4  
 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย       5
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ      
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม      6
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออม      9
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             19
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564           26
 ขอมูลทั่วไปของชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ          30
 จังหวัดสมุทรปราการ        
 งานวิจัยที่เกี่ยวของ                32 
บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย        
 ประชากรและกลุมตัวอยาง               38
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย                38
 การเก็บรวบรวมขอมูล                39 
    การวิเคราะหขอมูล                40
บทท่ี 4 ผลการวิจัย         
 ผลการวิเคราะหขอมูล                42   
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บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ   
 สรุปผล                   95 
 อภิปรายผล                112
 ขอเสนอแนะ                         118  
บรรณานุกรม                 120  
ภาคผนวก                 124  
ประวัติการศึกษาและการทํางาน               135  
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สารบัญตาราง  

 

ตารางที ่                  หนา 
1 แสดงจํานวนและคารอยละปจจัยดานลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 43 

จําแนกตามเพศ 
 

2 แสดงจํานวนและคารอยละปจจัยดานลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 43 
จําแนกตามอาย ุ

3 แสดงจํานวนและคารอยละปจจัยดานลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 44 
จําแนกตามสถานภาพ 

4 แสดงจํานวนและคารอยละปจจัยดานลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 44 
จําแนกตามจํานวนบุตร 

5 แสดงจํานวนและคารอยละปจจัยดานลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 45 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

6 แสดงจํานวนและคารอยละปจจัยดานลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 45 
จําแนกตามอาชีพ 

7 แสดงจํานวนและคารอยละปจจัยดานสังคมของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม  46 
วัตถุประสงคในการออม 

8 แสดงจํานวนและคารอยละปจจัยดานสังคมของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม  47 
ผูมีอิทธิพลตอทานมากที่สุดในการตัดสินใจออม 

9 แสดงจํานวนและคารอยละปจจัยดานสังคมของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม  47 
การสงเสริมแบบใดท่ีทําใหออมเงินได 

10 แสดงจํานวนและคารอยละปจจัยดานเศรษฐกิจของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 48 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

11 แสดงจํานวนและคารอยละปจจัยดานเศรษฐกิจของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 48 
รายจายเฉลี่ยตอเดือน 

12 แสดงจํานวนและคารอยละปจจัยดานเศรษฐกิจของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 49 
ในแตละเดือนมีการใชจายเกี่ยวกับ 

13 แสดงจํานวนและคารอยละปจจัยดานเศรษฐกิจของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 49 
ภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยแตละเดือน 

14 แสดงจํานวนและคารอยละปจจัยดานเศรษฐกิจของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 50 
ภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือน 

15 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาระดับพฤติกรรมการออมเงินของ 51 
ครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด 
สมุทรปราการ ดานรูปแบบการออมเงิน 
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ตารางที ่                 หนา 
16 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาระดับพฤติกรรมการออมเงินของ 52 

ครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ  
จังหวัดสมุทรปราการ ดานความรูเกี่ยวกับการออมเงิน 

17 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาระดับพฤติกรรมการออมเงินของ 53 
ครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ  
จังหวัดสมุทรปราการ ดานทัศนคติที่มีตอการออม  

18 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาระดับพฤติกรรมการออมเงินของ 54 
ครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ  
จังหวัดสมุทรปราการ ดานพฤติกรรมการออม 

19 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาระดับพฤติกรรมการออมเงินของ 55 
ครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ  
จังหวัดสมุทรปราการ ดานอุปสรรคในการออม 

20 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาระดับพฤติกรรมการออมเงินของ 55 
ครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ  
จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม 

 21 การทดสอบความสัมพันธของเพศที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน : กรณีศึกษา   56 
 ชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด สมุทรปราการ 
 22 การทดสอบความสัมพันธของเพศที่มตีอการสงเสริมที่ทําใหออมเงินได : กรณีศึกษา 57 
       ชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด สมุทรปราการ 
 23 การทดสอบความสัมพันธของเพศที่มีตอรายจายเฉลี่ยตอเดือน : กรณีศึกษาชุมชน 58 
          พรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 24 การทดสอบความสัมพันธของเพศที่มีตอภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน:   59 
          กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด  
 สมุทรปราการ  
 25 การทดสอบความสัมพันธของอายุที่มีตอผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน :    60 
 กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด  
 สมุทรปราการ 
 26 การทดสอบความสัมพันธของอายุที่มีตอรายจาย : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร 61 
 เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ  
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ตารางที ่                 หนา 
 27 การทดสอบความสัมพันธของอายุที่มีตอภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน :      62 
 กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ  
 จังหวัดสมุทรปราการ 
 28 การทดสอบความสัมพันธของอายุที่มีตอภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือน : กรณีศึกษา    63 
 ชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด  
 สมุทรปราการ 
 29 การทดสอบความสัมพันธของสถานภาพท่ีมอีิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน :   64 
  กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ   
  จังหวัดสมุทรปราการ 
 30 การทดสอบความสัมพันธของสถานภาพท่ีมีตอรายจาย : กรณีศึกษาชุมชน  65 
  พรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
 31 การทดสอบความสัมพันธของสถานภาพท่ีมภีาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน :  66 
  กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ   
  จังหวัดสมุทรปราการ 
 32 การทดสอบความสัมพันธของสถานภาพท่ีมภีาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือน : กรณีศึกษา 67 
  ชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอ บางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 33 การทดสอบความสัมพันธของจํานวนบุตรที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน :  68 
  กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ  
  จังหวัดสมุทรปราการ  
 34 การทดสอบความสัมพันธของจํานวนบุตรที่มีรายจายเฉลี่ยตอเดือน : กรณีศึกษา 69 
  ชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 35 การทดสอบความสัมพันธของจํานวนบุตรที่มีภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน : 70 
  กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ   
  จังหวัดสมุทรปราการ 
 36 การทดสอบความสัมพันธของจํานวนบุตรที่ภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือน : กรณีศึกษา 71 
  ชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 37 การทดสอบความสัมพันธของระดับการศึกษาที่มอีิทธิพลในการออมเงิน : กรณีศึกษา 72 
 ชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
   38 การทดสอบความสัมพันธของระดับการศึกษาที่รายไดเฉลี่ยตอเดือน : กรณีศึกษา 73 
  ชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 
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ตารางที ่                 หนา 
  
 39 การทดสอบความสัมพันธของระดับการศึกษาที่มรีายจายเฉลี่ยตอเดือน : กรณีศึกษา 74 
  ชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 40 การทดสอบความสัมพันธของระดับการศึกษาที่มภีาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน : 75 
  กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ   
  จังหวัดสมุทรปราการ 
 41 การทดสอบความสัมพันธของระดับการศึกษาที่มภีาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือน : กรณีศึกษา 76 
  ชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 42 การทดสอบความสัมพันธของอาชีพที่มอีิทธิพลในการออม : กรณีศึกษาชุมชน  77 
  พรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
 43 การทดสอบความสัมพันธของอาชีพท่ีมีตอการสงเสริมที่ทําใหออมเงิน : กรณีศึกษา 78 
  ชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 44 การทดสอบความสัมพันธของอาชีพที่มรีายจายเฉลี่ยตอเดือน : กรณีศึกษาชุมชน 79 
  พรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
 45 การทดสอบความสัมพันธของอาชีพท่ีมภีาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน : กรณีศึกษา 80 
  ชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 46 การทดสอบความสัมพันธของอาชีพท่ีมภีาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือน : กรณีศึกษาชุมชน 81 
  พรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
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มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

สารบัญภาพ 

แผนภูมิที ่                  หนา 
 1 สรุปกรอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      22 
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