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บทคดัย่อภาษาไทย  

56260311 : พฒันศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : แนวทางการส่งเสริม, โครงการธนาคารโรงเรียน 

นาย ณัฐพล กองทอง: แนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิก
โครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อาจารย ์ดร. รัชฎาพร เกตานนท ์แนวแห่งธรรม 

  
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือ 1) ศึกษาระดบัภาวะการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็น

สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย
ท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษา คือ สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนท่ี
เป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวดัลพบุรี จ  านวน 280 คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เป็นการวิจยัแบบผสาน
วิธี (Mixed Method Research) ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์แนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนในจงัหวดัลพบุรี ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการสมัภาษณ์ จ านวน 21 คน 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย สถิติทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และ
การวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ระดบัภาวะการออมเงินของนกัเรียนท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนท่ีเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ดา้นรายไดต่้อเดือน ส่วนใหญ่ มีรายได ้500-2,000 บาท/เดือน ดา้นแหล่งท่ีมาของรายได ้มาจากผูป้กครอง ดา้นสาเหตุของ
การออมเงิน ออมเพ่ือน าเงินไปซ้ือของ ดา้นความถ่ีในการออมเงิน ออมเงิน 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ ดา้นจ านวนเงินกบัธนาคารโรงเรียนใน
แต่ละคร้ัง ออมเงิน ไม่เกิน 10 บาท/คร้ัง ดา้นส่ิงท่ีมีส่วนในการตดัสินใจในการออมเงินคือ ตวัเอง ดา้นช่วงวนัในการออมในแต่ละ
เดือน ในช่วงวนัท่ี 1-7 ของเดือน ดา้นลกัษณะในการออมเงินในปัจจุบนั คือ น าเงินส่วนท่ีเหลือจากการใชจ่้ายมาออม ดา้นรูปแบบใน
การออมเงิน คือ ออมเงินดว้ยตนเอง 

2.ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของครู/อาจารย ์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียน/ธนาคารออม
สิน ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพอ่แม่/ผูป้กครอง ปัจจยัจากกลุ่มเพ่ือน ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม มีผลต่อระดบัการออมเงิน
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ท่ีแตกต่างกนั 

3. แนวทางการส่งเสริมการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน 
จากการวิจยัเชิงคุณภาพ พบวา่ ควรมีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทางดา้นการประหยดัอดออม รวมทั้งครูตอ้ง
มีความรู้ทางการเงิน เช่น การฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ทางการเงินแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากน้ีการฝึกฝนให้นกัเรียนไดมี้
ทกัษะอาชีพ เป็นส่ิงท่ีส าคญั เพ่ือเป็นแนวทางหน่ึงในการเพ่ิมรายได ้
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

56260311 : Major (DEVELOPMENT EDUCATION) 
Keyword : CONDITIONS PROMOTING, THE BANKING SCHOOL 

MR. NATTAPOL KHONGTONG : THE CONDITIONS PROMOTING THE SAVING 
OF HIGH SCHOOL STUDENTS WHO ARE MEMBERS OF THE BANKING SCHOOL 
LOPBURI   THESIS ADVISOR :  RATCHADAPORN KETANON, PH.D. 

The purpose of this research were to 1)  study level of savings of senior high school that are 
members of school bank, Lopburi province. 2) to study factors that involve level of savings of senior high school 
that are members of school bank, Lopburi province.  3)  to study how to promote savings of senior high school 
that are members of school bank, Lopburi province. 

The research sample used for the members of school bank, senior high school, Lopburi province. 
were 280 by stratified from Simple  random sampling.  And key information interviews were provided through 
Focus Group Discussion were 21.  Statistical data were analyzed using data calculated of frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test for independent, one way ANOVA and content analysis. 

The research results were revealed that: 

1.  Level of savings of members in school bank, senior high school, income per month, most of 
students were 500-2,000 baht. Source of income of students get from their parents. The reason of savings is save 
for to buy something.  Frequency of savings 10 baht per time.  The factors that involve decision in savings are 
because themselves.  Students will savings money in 1-7 of every month.  In the present, students savings from 
expense that left every day. And savings by themselves. 

2.  The factors that support by teachers, support by Staff of AOMSIN Bank, support by their 
parents. The factor about their friends. The different of opinion about savings that affect to savings of senior high 
school, members of school bank. 

3. How to promote savings of senior high school, members of school bank. The qualitative results 
were found the development approaches of the teachers to know about savings and have knowledge about 
financial. In addition, have to training students about professional skills, they are important for increasing income 
of student. 
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กิตติกรรมประก าศ  

กติติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เร่ือง แนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนักเรียนระดับมธัยมศึกษา     
ตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี ส าเร็จลุล่วงได ้เพราะไดรั้บความ
เมตตา ความเอาใจใส่อยา่งดียิง่จาก อาจารย ์ดร. รัชฎาพร เกตานนท ์แนวแห่งธรรม และ อาจารย ์     ดร. 
ทิพยว์รรณ สุขใจรุ่งวฒันา อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีไดเ้สียสละเวลาให้ค  าปรึกษา ให้ขอ้คิดเห็น 
และไดค้อยตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาท่ีท าการวิจยั จนกระทัง่วิทยานิพนธ์เล่ม
น้ีเสร็จส้ิน จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. คณิต เขียววิชยั ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
และ อาจารย ์ดร. จุรีวรรณ จนัพลา ท่ีไดก้รุณาให้ค  าแนะน าในการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนท าให้
วทิยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. นพพร จนัทรน าชู ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วรรณวีร์ 
บุญคุม้ อาจารย ์พิทกัษ ์สุพรรโณภาพ ผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจยั ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า ตรวจสอบ 
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนท าใหเ้คร่ืองท่ีใชใ้นการวจิยัมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณ ท่านคณาจารยส์าขาวิชาพฒันศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่านท่ีไดใ้ห้ขอ้คิด ค าแนะน า และถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ แก่
ผูว้จิยั ขอขอบคุณพี่นอ้งในคณะทุกท่านท่ีเป็นก าลงัใจและคอยช่วยเหลือตลอดมา 

ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร ตลอดจนคณะครู โรงเรียนพระนารายณ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลยั 
โรงเรียนชยับาดาลวิทยา โรงเรียนบา้นหม่ีวิทยา โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา โรงเรียนพฒันานิคม และ
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา เจ้าหน้าท่ีธนาคารออมสิน สาขาหนองม่วง ทุกท่านท่ีได้คอยให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ค  าปรึกษา ค าแนะน าต่างๆ กลุ่มตวัอย่างในการท าวิจยัทุกๆ ท่านท่ีให้ความร่วมมือเป็น
อยา่งดีในการตอบแบบสอบถามและใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ เจา้ของหนงัสือ เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ท่ีช่วยท าให้วิทยานิพนธ์
เล่มน้ีมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ตลอดจนทุกๆ ท่านท่ีมีส่วนร่วมในการท าให้วิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วง 
ซ่ึงไม่สามารถกล่าวนามไดท้ั้งหมด ณ ท่ีน้ี 

คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา ครู
อาจารยท่ี์คอยอบรมสั่งสอน แนะน า ใหค้  าสั่งสอน และก าลงัใจอยา่งดียิง่เสมอมา 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวฯ ไดท้รงริเร่ิมน ากิจการดา้นการออมทรัพยม์า
ใชเ้ป็นคร้ังแรกในปี พุทธศกัราช 2456 โดยไดท้ดลองการตั้งธนาคารรับฝากเงินข้ึนเรียกวา่ “แบงค์
ลีฟอ เทีย” ณ พระต าหนักสวนจิตรลดา ส าหรับให้มหาดเล็กและขา้ราชบริพารของพระองค์ได้
เรียนรู้การด าเนินงานของธนาคาร และเพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการออมแก่ประชาชนโดยทัว่ไป 
พระองคจึ์งไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ด าเนินการจดัตั้ง “คลงัออมสิน” ข้ึนในสังกดั กรมพระ
คลงัมหาสมบติั กระทรวงพระคลงัมหาสมบติั และพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใช้ 
“พระราชบญัญติัคลงัออมสิน พ.ศ. 2456 ” ประกาศใช้ในวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2456 และโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานเงินทุนประเดิมจ่ายจากเงินคงพระคลงัมหาสมบติัหน่ึงแสนบาทให้เป็นทุนด าเนินการ 
(ธนาคารออมสิน, 2560) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7 ทรงมี
พระราชด าริเห็นควรโอนกิจการคลงัออมสินใหไ้ปอยูใ่นความรับผิดชอบของกรมไปรษณียโ์ทรเลข 
กิจการไดเ้ร่ิมแพร่หลายและ เป็นท่ีนิยมของประชาชนอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงนบัไดว้า่กิจการคลงัออม
สินในช่วงระยะน้ีเติบโตข้ึนมาก จึงเรียกไดว้า่เป็น “ยุคแห่งความกา้วหนา้ของการคลงัออมสินแห่ง
ประเทศไทย” หลังจากนั้น ในสมยัรัฐบาลหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) เป็น
นายกรัฐมนตรีไดส้นบัสนุนให้คลงัออมสินเปล่ียนฐานะเป็น “ธนาคารออมสิน” เพื่อท าหนา้ท่ีการ
ธนาคารและเป็นสถาบันการออมทรัพย์ท่ีสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับต่างประเทศ โดยตรา
พระราชบญัญติัธนาคารออมสิน พ.ศ.2489 และให้รับโอนทรัพยสิ์นและกิจการคลงัออมสินจาก
กรมไปรษณียโ์ทรเลขมาด าเนินการต่อไป ธนาคารออมสินเร่ิมด าเนินการเม่ือ 1 เมษายน 2490 เป็น
ตน้มา ปัจจุบนัธนาคารออมสินมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นรัฐวิสาหกิจ ในรูปของสถาบนัการเงินท่ีมี
รัฐบาล เป็นประกนัอยู่ภายใต ้การก ากบัดูแลของ กระทรวงการคลงั โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยในการออมทรัพย ์และเพื่อให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนทัว่ไป 
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน และเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 ธนาคารออมสิน อายุครบ 102 ปี มี
สาขา 1,121 สาขา ทัว่ประเทศ (ธนาคารออมสิน, 2558 : 7-8)  

ปัจจุบนั ประเทศไทยก าลงัประสบปัญหาสภาพเศรษฐกิจของประเทศอยูใ่นภาวะวกิฤต 
จุดอ่อนประการหน่ึงของคนไทย คือ ขาดการประหยดัและอดออม ท าให้มีการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย 
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ฟุ่มเฟือย เกินกวา่ฐานะและรายไดท้  าใหเ้ป็นหน้ี จากการส ารวจของส านกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2555 พบวา่หน้ีสินส่วนบุคคลของประชาชนทัว่
ประเทศมีหน้ีสินเฉล่ีย 115,355 บาท ต่อคน (ธนาคารออมสิน, 2558 : 7-8) 

จากการส ารวจของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง นักเรียน 
นกัศึกษาทัว่ประเทศจ านวน 1,114 คน ในปี 2551 พบวา่ ปัจจยัหลกัท่ีท าใหว้ยัรุ่นใชจ่้ายฟุ่มเฟือยมาก
ท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ การบริโภคสินคา้ตามสมยันิยม (แฟชัน่) และตามอยา่งเพื่อนฝงู ซ่ึงสูงถึง
ร้อยละ 46.4 รองลงมา ไดแ้ก่ การวางแผนการใชเ้งินท่ีไม่ถูกตอ้งและขาดวนิยัการใชเ้งินร้อยละ 19.0 
อนัดบัสาม คือ การท่ีวยัรุ่นคลัง่ไคล ้และมีรสนิยมในสินคา้ยีห่อ้ชั้นน า ดูหนงัฟังเพลง และเลียบแบบ
ศิลปิน ดารา นกัร้องท่ีช่ืนชอบ หรืออิทธิพลจากโฆษณา ส่วนท่ีเหลือเป็นผลมาจากผูป้กครอง อาทิ 
การใหเ้งินมากมายไวใ้ชจ่้ายในรูปแบบบตัรเครดิตและบตัร ATM ทดแทนเวลาท่ีผูป้กครองไม่ไดอ้ยู่
กับบุตรหลาน หรือบางคร้ังผูป้กครองก็มีการให้รางวลัพิเศษมากเกินความจ าเป็น เพื่อฉลอง
ความส าเร็จของลูกหลานตน เป็นการปลูกฝังนิสัยในการใชจ่้ายแบบฟุ่มเฟือยเกินตวัใหก้บัเด็กวยัรุ่น 
ทั้งแบบท่ีตั้งใจและไม่ไดต้ั้งใจ ในท่ีสุดไม่อาจเยยีวยาพฤติกรรมดงักล่าวได ้การสร้างพฤติกรรมการ
ประหยดัและอดออม จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งปลูกฝังค่านิยมการประหยดัและอดออม
ใหแ้ก่เด็กและเยาวชนไทยในเวลาน้ี (ธนาคารออมสิน, 2558 : 7-8) 

นอกจากน้ี คณะรักษาความความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ
ไดมี้การประกาศ เร่ืองค่านิยมพื้นฐานของคนไทย 12 ประการ ไดแ้ก่  

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 
2. ซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม   
3. กตญัญูต่อพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางออ้ม  
5. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน  
7. เขา้ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขท่ีถูกตอ้ง  
8. มีระเบียบวนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่  
9. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบติัตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  
10. รู้จ ักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รู้จกัอดออมไวใ้ชเ้ม่ือยามจ าเป็น มีไวพ้อกินพอใช ้ถา้เหลือก็แจกจ่าย
จ าหน่าย และพร้อมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุม้กนัท่ีดี  
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11. มีความเขม้แข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพต่้ออ านาจฝ่ายต ่าหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลวัต่อบาปตามหลกัของศาสนา  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง  
ซ่ึงค่านิยมพื้นฐานท่ีส าคญัขอ้หน่ึง คือ การประหยดัอดออม ดงันั้นการปลูกฝังใหเ้ยาวชน

มีความตระหนักในการประหยดั จะเป็นหนทางหน่ึงท่ีสร้างนิสัยในการบริโภคท่ีฟุ่มเฟือยให้ลด
นอ้ยลง ฝึกให้เยาวชนใชชี้วิตอยู่อยา่งพอเพียง และประกอบกบั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2545 หมวด 5 การบริหารและจดัการศึกษา กล่าวไวว้า่ 
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าท่ีเก่ียวกบัส่งเสริม และก ากบัดูแลการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท 
ก าหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา ดงันั้นเพื่อสนอง พรบ.ดงักล่าวไดใ้หทิ้ศทางการปฏิรูป
การเรียนรู้อย่างมีความสุข “การจดัตั้งธนาคารโรงเรียนเป็นแนวทางหน่ึงในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ โดยมีการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย นอกจากจะฝึกให้นักเรียนมีวินัยในการใช้จ่ายเงินอย่าง
ประหยดัแลว้ ยงัฝึกให้นกัเรียนรับผิดชอบในหน้าท่ี มีความเสียสละ ซ่ือสัตย ์พึ่งพาตนเองได ้และ
เป็นประโยชน์ในการมีชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542: 25) 

นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศนโยบายในการปลูกฝังค่านิยมการ
ประหยดัและอดออม โดยใช้คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการแก่เยาวชนไทย อนัไดแ้ก่ ขยนั ประหยดั 
ซ่ือสัตย ์มีวินยั สุภาพ สะอาด สามคัคี มีน ้ าใจ โดยมีจุดเนน้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและเป็นการพฒันา
เยาวชนใหเ้ป็นคนดี มีความรู้ และอยูดี่มีสุข ดว้ยการใชคุ้ณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้
ท่ีเช่ือมโยงกบัความร่วมมือของสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนัศาสนา และสถาบนัการศึกษา โดย
ค่านิยมการประหยดัอดออม ถือเป็นค่านิยมท่ีอยูใ่นหวัขอ้ท่ี 2 ของค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ โดยได้
กล่าวไวว้า่ ประหยดั หมายถึง การรู้จกัเก็บออม ถนอมใชท้รัพยสิ์น ส่ิงของให้เกิดประโยชน์คุม้ค่า 
ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผูท่ี้มีความประ หยดั คือ ผูท่ี้ด าเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จกัฐานะการเงินของตน คิด
ก่อนใช ้คิดก่อนซ้ือ เก็บออม ถนอมใชท้รัพยสิ์นส่ิงของอยา่งคุม้ค่า รู้จกัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายของ
ตนเองอยู่เสมอ ดงันั้นเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัให้เยาชนไทยรู้จกัการประหยดัและอดออม เพื่อ
กา้วผ่านวิกฤติการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคม การปลูกฝังค่านิยมการประหยดัอดออม จึงเป็น
แนวทางท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อช่วยให้ผ่านพน้วิกฤติการณ์ดงักล่าวไดเ้ป็นอย่างดี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

จากวิสัยทศัน์ของการจดัการศึกษา ตาม พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 
2545 ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2545 ท่ีมีวสิัยทศัน์ในการมุ่งพฒันาคนให้เป็น “มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข” หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงคือบุคคลท่ีมีความ “เก่ง ดี มีสุข” ประกอบกับ
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ท่ีได้อัญเชิญหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวางในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม 

จนถึงระดบัประเทศ ซ่ึงไดมี้ส่วนเสริมสร้างภูมิคุม้กนัและช่วยให้สังคมไทยสามารถยนื
หยดัอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพอ้งร่วมกนั
นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อมุ่งใหเ้กิดภูมิคุม้กนัและมีการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม เพื่อใหก้ารพฒันาประเทศ
ไปสู่ความสมดุลและย ัง่ยืน เป็นสังคมท่ีอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม 
และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง ตลอดจนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 2555 ไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์8 ประการ ของผูเ้รียนไว ้เพื่อเป็น
การมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่ง
มีความสุข ในฐานะ เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ซ่ึงเป็นไปตามวิสัยทศัน์ของการจดัการศึกษา นัน่
คือ เก่ง ดี มีสุข โดยคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์8 ประการ มีดงัน้ี  

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ 
2. ซ่ือสัตยสุ์จริต  
3. มีวนิยั  
4. ใฝ่เรียนรู้  
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง  
6. มุ่งมัน่ในการท างาน  
7. รักความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ  
การประหยดัและอดออมสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ในหัวขอ้ท่ี 5 คือ อยู่

อย่างพอเพียง ซ่ึงหมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี และปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข โดยผูท่ี้อยู่
อย่างพอเพียง คือ ผูท่ี้ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมดัระวงั อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น
ดว้ยความรับผดิชอบ ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ มีการวางแผนป้องกนัความ
เส่ียง และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 25) 

ธนาคารออมสินในฐานะท่ีเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมการออมมาเป็นเวลา
ยาวนาน ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของเยาวชนท่ีจะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลอนัมีค่าของสังคมใน
อนาคต ธนาคารจึงมุ่งส่งเสริมวินยัการออมและค่านิยมอนัดีให้กบัเยาวชน โดยการจดัตั้งธนาคาร
โรงเรียนในโรงเรียนและสถาบนัการศึกษา โดยเร่ิมต้นโครงการธนาคารโรงเรียนข้ึนเม่ือวนัท่ี                                      
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12 สิงหาคม พ.ศ.2541 โดยธนาคารโรงเรียนแห่งแรกท่ีเปิด คือ ธนาคารโรงเรียนประชานิเวศน์ 
กรุงเทพมหานคร และไดเ้ปิดเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จนถึงปัจจุบนั มีธนาคารโรงเรียนทั้งหมด จ านวน 733 
แห่ง จ านวนบญัชีกวา่ 1.4 ลา้นบญัชี และเงินออมสะสมทั้งหมดกวา่ 459 ลา้นบาท (ธนาคารออมสิน, 
2558 : 7-8) 

ธนาคารออมสินตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาดงักล่าว อีกทั้งภารกิจหลกัของการ
เป็นธนาคารเพื่อการออมโดยด าเนินงานในลกัษณะของการให้บริการรับฝากเงินในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมการออมแก่ประชาชนคนไทย มีปรัชญาของการเป็นธนาคารเพื่อการพฒันาสังคมแบบ
ยัง่ยืน มีความตั้งใจท่ีจะแก้ไขปัญหาของชาติด้วยการสนับสนุนให้เกิดการพฒันาท่ีฐานรากของ
สังคมให้มีความเขม้แข็ง ให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เป็นชุมชน หรือประชาคม มีกิจกรรม
ร่วมกนั สามารถพึ่งพาตนเองได ้เพื่อสร้างทุนทางสังคมให้มีความเหนียวแน่น มัน่คง ส่งเสริมให้
สมาชิกภายในกลุ่มได้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพฒันา ร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยผ่านกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ ท่ีธนาคารจดัท าข้ึน ซ่ึงหน่ึงในโครงการนั้น ก็คือ โครงการธนาคารโรงเรียน 
(ธนาคารออมสิน, 2558 : 7-8) 

ธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจ าลอง ท่ีด าเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน มีครู
เจา้หนา้ท่ี และพนกังานธนาคารออมสินเป็นท่ีปรึกษา นกัเรียนผูป้ฏิบติังานในธนาคารโรงเรียน มีทั้ง
นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีมีความ
ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียด ถ่ีถว้น มีมนุษยสัมพนัธ์ดี ไดรั้บการสนบัสนุน จาก
ผูป้กครองและอาจารยท่ี์ปรึกษา (ธนาคารโรงเรียน, 2560) 

กิจกรรมท่ีธนาคารโรงเรียนด าเนินการ คือ การรับฝาก-ถอนเงินตั้งแต่ 1 บาทข้ึนไป การ
ฝากเงินของธนาคารโรงเรียน มีเพียงประเภทเดียวคือ เงินฝากเผื่อเรียก ซ่ึงเป็นเงินฝากท่ีสามารถ
ฝาก-ถอนได ้ตั้งแต่ 1 บาทข้ึนไป และจะฝาก-ถอนวนัละก่ีคร้ังก็ได ้โดยแต่ละโรงเรียนจะเปิดบญัชี
กับธนาคารออมสินสาขาพี่เล้ียงเพียงบัญชีเดียว ส่วนบญัชีย่อยของนักเรียนแต่ละรายธนาคาร
โรงเรียนจะเป็นผูรั้บผิดชอบ โดยใหด้อกเบ้ียอตัราเดียวกบัประกาศธนาคารออมสินเงินฝากเผื่อเรียก 
(อตัราดอกเบ้ียเฉพาะธนาคารโรงเรียน)โดยจะมีเจา้หน้าท่ี และนักเรียนร่วมปฏิบติังาน โดยแบ่ง
ภาระงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงนกัเรียนสามารถฝากเงินไดอ้ยา่งสม ่าเสมอในวนัเปิดท า
การของโรงเรียน ระยะเวลาการเปิดให้บริการนั้นข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของโรงเรียน จะเป็นช่วง
เช้าก่อนเร่ิมเรียนหรือช่วงพกักลางวนัโดยธนาคารโรงเรียนจะเปิดด าเนินกิจการในช่วงท่ีเวลาเปิด
ภาคเรียนและหยุดด าเนินกิจการเม่ือปิดภาคเรียน จะไปส่งเงินในแต่ละวนั หลังจากท่ีธนาคาร
โรงเรียนปิดบญัชี ในการด าเนินงานธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินให้การสนบัสนุนในดา้นการ
ฝึกอบรมนักเรียนผูป้ฏิบัติงานถึงวิธีการปฏิบัติงานของธนาคาร ก ารจัดเตรียมสถานท่ี เคร่ือง
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คอมพิวเตอร์ เคร่ืองใชส้ านกังาน แบบพิมพต่์าง ๆ โดยจดัท าแบบพิมพแ์ละสมุดเงินฝากซ่ึงออกแบบ
เป็นการเฉพาะส าหรับธนาคารโรงเรียน ตลอดจนจดักิจกรรมเสริมทกัษะให้กบันกัเรียนในธนาคาร
โรงเรียนไดมี้ส่วนร่วม  

ธนาคารโรงเรียนท่ีจัดตั้ งข้ึนได้นั้ น นอกจากธนาคารออมสินจะเป็นผู ้สนับสนุน
ระบบงาน  เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงานท่ีจ าเป็นแล้วนั้น คุณสมบติัของ
โรงเรียนท่ีจะจดัตั้งธนาคารโรงเรียนได ้จะตอ้งประกอบไปดว้ยความเห็นชอบและการไดรั้บความ
ร่วมมือจากคณะผูบ้ริหารโรงเรียนกล่าวคือคณะผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเห็นถึงประโยชน์และ
ความส าคญั รวมทั้งการให้ความสนับสนุนของโรงเรียน โดยมีการจดัครูผูรั้บผิดชอบโดยตรง 
จดัเตรียมอาคารสถานท่ีท่ีใช้เป็นธนาคารโรงเรียน และโรงเรียนควรมีจ านวนนักเรียนประมาณ 
1,000 คนข้ึนไป 

จงัหวดัลพบุรี เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคกลาง เป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูก่ึ่งกลางของประเทศ มี
พื้นท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก มีประวติัศาสตร์ยาวนาน ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของกองก าลงั
ทั้งทหารบกและทหารอากาศหลายหน่วย เป็นศูนยก์ลางทางดา้นการทหาร กองก าลงัทางการรบ ซ่ึง
จงัหวดัลพบุรีนั้นมีภูมิประเทศท่ีเหมาะสมคืออยูใ่นเขตตอนกลางของประเทศจึงท าใหเ้ป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้นการทหารซ่ึงสามารถท่ีกระจายหรือแจกจ่ายก าลงัพล อาวุธยุทธโทปกรณ์ไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ 
ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง ลพบุรีไดรั้บการท านุบ ารุงอีก
คร้ังสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี และนอกจากนั้นไดมี้การวางผงัเมืองใหม่และ
ตั้งหน่วยทหารข้ึนมาในเมืองลพบุรี ซ่ึงมีหน่วยทหารท่ีส าคญัไดแ้ก่ ศูนยก์ารทหารปืนใหญ่, ศูนยก์าร
บินทหารบก, หน่วยบญัชาการสงครามพิเศษ, ศูนยอ์  านวยการสร้างอาวุธ ศูนยก์ารอุตสาหกรรม
ป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร, หน่วยรบพิเศษ เป็นตน้ ดงันั้นเมืองลพบุรีจึงไดช่ื้อวา่เป็นเมือง
ทหารเพราะมีหน่วยทหารท่ีส าคญัตั้งอยูถึ่ง 11 หน่วย ลพบุรีในปัจจุบนัจึงเป็น เมืองเศรษฐกิจ เมือง
ท่องเท่ียว ศูนยก์ารศึกษาของภาคกลางตอนบน และยงัเป็นเมืองทหารอีกดว้ย และนอกจากน้ียงัมี
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจหลายแห่ง เช่น เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ พระราชวงันารายณ์ราชนิเวศน์                              
พระปรางคส์ามยอด เขาสนามแจง และทุ่งทานตะวนัท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ (มีพื้นท่ีถึง 200,000 - 
300,000 ไร่) และไดช่ื้อว่าเป็นจงัหวดัท่ีมีลิงอาศยัอยู่เป็นจ านวนมากและนบัว่าเป็นจงัหวดัท่ีไดรั้บ
ความสนใจจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัลพบุรีเป็น
จ านวนมาก จากค านิยามดังกล่าวท่ีจังหวดัลพบุรีได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์กลางทางด้าน
การศึกษานั้น เป็นเพราะว่าจงัหวดัลพบุรีมีสถาบนัการศึกษา ทั้งระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดบัอุดมศึกษา ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียง ตั้งอยูเ่ป็นจ านวนมาก อาทิเช่น โรงเรียนพิบูลวทิยาลยั ซ่ึง
เปิดสอนเฉพาะระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายแห่งแรกและ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%9B.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98_%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98_%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/11
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87
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แห่งเดียวของกรมสามญัศึกษาในส่วนภูมิภาค ประกอบกบัธนาคารโรงเรียนในจงัหวดัลพบุรี หลาย
โรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จในการท าหนา้ท่ีส่งเสริมให้เยาวชนไดอ้อมทรัพย ์เช่น โรงเรียนพิบูล
วิทยาลยั โรงเรียนพระนารายณ์ โรงเรียนชยับาดาลวิทยา โรงเรียนหนองม่วงวิทยา เป็นตน้ ซ่ึงเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาท่ีได้รับรางวลัโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมดา้นการออม ท่ีธนาคารออมสิน ร่วมกบั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
จดัข้ึน ตั้งแต่ปี 2548 เป็นตน้มา นอกจากน้ี ในบางโรงเรียนเรียนยงัพบวา่ โครงการธนาคารโรงเรียน
ในจงัหวดัลพบุรี ยงัมีปัญหาและอุปสรรคในการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการออม ท่ีขาดการมีส่วนร่วม
จากหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง ทั้ ง  โรงเรียน และธนาคารสาขาพี่ เ ล้ียง เป็นต้น (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: ความน า) 

ดงันั้น ผูว้ิจยัในฐานะนกัศึกษา สาขาวิชาพฒันศึกษา ท่ีมีภูมิล าเนาและปฏิบติังานอยู่ใน
จงัหวดัลพบุรี ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการออมเงินของเยาวชนในจงัหวดัลพบุรี จึงมุ่งใช้
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการส่งเสริม
ภาวะการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน 
จงัหวดัลพบุรี เพื่อเป็นการพฒันาเยาวชนใหมี้พฤติกรรมท่ีดีดา้นการออม มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
เพื่อพฒันาให้มีความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถพึ่งพาตนเองได ้และน าไปสู่
การพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ย ัง่ยนืต่อไป 

 
ค าถามการวจัิย 

1. ระดบัการออมเงินของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี เป็นอยา่งไร 

2. ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อภาวะการออมเงินของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็น
สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 

3. แนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็น
สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี เป็นอยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะการออมเงินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็น
สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี
เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 
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3. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี
เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 

  
สมมุติฐานการวจัิย 

1. สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีระดับ
ภาวะการออมเงินท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัด้านการสนับสนุนของครู/อาจารย์ ปัจจยัด้านการสนับสนุนของเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารโรงเรียน/เจา้หน้าท่ีธนาคารออมสิน ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพ่อแม่/ผูป้กครอง ปัจจยั
จากกลุ่มเพื่อน ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม มีผลต่อระดบัการส่งเสริมภาวะการออมเงินของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 

  
ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษาวิจยั เร่ืองแนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี มีขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 

1. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ท่ีเป็น

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวดัลพบุรี ปีการศึกษา 2560 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 โดยพิจารณาจากโรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนเกินกวา่ 1,000 คนข้ึนไป 
โดยจะมีจ านวน 6 อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง จ านวน 2 โรงเรียน อ าเภอบา้นหม่ี จ านวน 1 โรงเรียน 
อ าเภอโคกส าโรง จ านวน 1 โรงเรียน อ าเภอชยับาดาล จ านวน 1 โรงเรียน อ าเภอพฒันานิคม จ านวน 
1 โรงเรียน อ าเภอหนองม่วง จ านวน 1 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 7 โรงเรียน จ านวนสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียน ทั้งหมด 1,104 คน (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5, 2560) 

1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนท่ีเป็น
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวดัลพบุรี ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด 6 อ  าเภอ ไดแ้ก่ 
อ าเภอเมือง อ าเภอบา้นหม่ี อ าเภอโคกส าโรง อ าเภอชยับาดาล อ าเภอพฒันานิคม อ าเภอหนองม่วง 
จ านวนสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ทั้งหมด 280 คน จากการก าหนดขนาดตวัอยา่งจากตาราง
ของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)  

1.3 ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) คือ สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ซ่ึง
ประกอบดว้ย ครูผูรั้บผิดชอบโครงการ เจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียนและนกัเรียน จากโรงเรียนตาม
กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 7 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งส้ิน 21 คน 
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2. ขอบเขตด้านตัวแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรตน้ (Independent Variables) คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งเสริมภาวะการออม

เงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน แบ่งเป็น ปัจจยั
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนการเรียน อาชีพของ
ผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครอง และภูมิล าเนา 

2. ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของครู/อาจารย ์
3. ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของเจา้หนา้ท่ีนาคารโรงเรียน/เจา้หนา้ท่ีธนาคารออมสิน 
4. ปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน 
5. ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม 
ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ ระดบัการออมเงิน 

3. ขอบเขตด้านพืน้ที ่
ขอบเขตด้านพื้นท่ี ผูว้ิจ ัยได้รวบรวมข้อมูลและศึกษาสมาชิกโครงการธนาคาร

โรงเรียนท่ีเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวดัลพบุรี ปีการศึกษา 2560 ไดแ้ก่ อ าเภอ
เมือง อ าเภอบา้นหม่ี อ าเภอโคกส าโรง อ าเภอชยับาดาล อ าเภอพฒันานิคม อ าเภอหนองม่วง จ านวน
จ านวน 7 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นท่ี 6 อ าเภอ 

4. ขอบเขตระยะเวลา  
ระยะเวลาในการด าเนินงานวจิยั เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2560  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ภาวะการออมเงิน หมายถึง ลกัษณะพฤติกรรม นิสัย ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี ท่ีแสดงออกมาในดา้นประหยดั
อดออม รวมทั้งพฤติกรรมทางการใชจ่้ายเงิน 

นักเรียน หมายถึง ผูท่ี้ก  าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเป็นสมาชิก
โครงการโรงเรียน ในโรงเรียนท่ีมีการด าเนินโครงการธนาคารโรงเรียน ท่ีเป็นการจ าลองสาขาของ
ธนาคารไวใ้นสถาบนัการศึกษา และเปิดโอกาสใหน้กัเรียน เป็นผูด้  าเนินการธนาคารดว้ยตนเอง 

การส่งเสริมภาวะการออมเงิน หมายถึง การส่งเสริม เสริมสร้าง พฒันาให้นักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี ให้มี
แนวคิด มีลกัษณะนิสัย พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการใช้จ่ายเงิน ทรัพยสิ์น และมีการเก็บสะสม
รายไดเ้พิ่มมากยิ่งข้ึน รวมทั้งมีความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย รู้จกัพิจารณา
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ตนเองก่อนใชจ่้าย เพื่อน าไปสู่การพฒันาเยาวชนให้มีความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สามารถพึ่งพาตนเองได ้และน าไปสู่การพฒันาประชากรไทยท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

โครงการธนาคารโรงเรียน หมายถึง การจ าลองสาขาของธนาคารไวใ้นสถาบนัการศึกษา 
และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผูด้  าเนินการธนาคารด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของ
ธนาคารออมสินสาขา ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงให้ค  าแนะน า โดยโครงการดงักล่าวน้ีมีบทบาทหน้าท่ีท่ี
จะเสริมสร้างประสบการณ์การท างานท่ีเหมือนจริง ในรูปแบบของสถาบนัการเงินให้กบันกัเรียน 
และพฒันาต่อยอดใหเ้ด็กมีนิสัยรักการออมโครงการท่ีโรงเรียนจดัตั้งข้ึน โดยไดรั้บความร่วมมือจาก
ธนาคารออมสิน โดยนักเ รียนผู ้ปฏิบัติงานในธนาคาร โรงเ รียน มีทั้ งนัก เ รียนในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีมีความประพฤติดี มีความ
รับผดิชอบ มีความละเอียด ถ่ีถว้น มีมนุษยสัมพนัธ์ดี ไดรั้บการสนบัสนุน จากผูป้กครองและอาจารย์
ท่ีปรึกษา โครงการธนาคารโรงเรียนน้ี ถือไดว้า่เป็นศูนยร์วมของสมาชิกท่ีมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้การ
ร่วมกนั ร่วมกนัคิดแลกเปล่ียนประสบการณ์โดยผา่นกิจกรรมต่าง ๆ เสริมสร้าง และปลูกฝังนิสัยการ
ประหยดัรักการออม รู้จักรับผิดชอบและเสียสละต่อตนเอง ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม 
สร้างสรรคใ์นส่ิงท่ีดี อนัเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 

ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะส่วนบุคคลของสมาชิกธนาคารโรงเรียน ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา แผนการเรียน อาชีพของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครอง และภูมิล าเนา 

ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของครู/อาจารย ์หมายถึง อิทธิพล หรือ บทบาทการด าเนินงาน
ของคณะครู/อาจารย ์ภายในสถานศึกษานั้น ท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อลกัษณะพฤติกรรมของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ทางดา้นการประหยดัอดออม
และความสม ่าเสมอในออมเงิน 

ปัจจยัด้านการสนับสนุนของเจ้าหน้าท่ีธนาคารโรงเรียน/เจ้าหน้าท่ีธนาคารออมสิน 
หมายถึง ลกัษณะของการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน และเจา้หนา้ท่ีจากธนาคารออม
สิน ผูรั้บผิดชอบโครงการธนาคารธนาคารโรงเรียน ท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อลกัษณะพฤติกรรมของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ทางดา้นการประหยดั
อดออมและความสม ่าเสมอในออมเงิน 

ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพ่อแม่/ผูป้กครอง หมายถึง อิทธิพล หรือ บทบาทของพ่อ
แม่ หรือ ผูป้กครองท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อลกัษณะพฤติกรรมของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
ท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ทางดา้นการประหยดัอดออมและความสม ่าเสมอในการ
ออมเงิน 
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ปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน หมายถึง อิทธิพล หรือ บทบาทของกลุ่มเพื่อนท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อ
ลกัษณะพฤติกรรมของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน 
ทางดา้นการประหยดัอดออมและความสม ่าเสมอในออมเงิน 

ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นของบุคคล                             
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการประหยดัอดออมและความสม ่าเสมอในการออมเงิน ของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน  

 
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ  

1. ท าให้ทราบถึงระดบัการการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็น
สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 

2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะการออมเงินของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 

3. ท าให้ทราบถึงแนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 

4. สามารถน าผลการศึกษาท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นส่วนงานต่าง ๆ ของการด าเนินโครงการ
อ่ืน ๆ เพื่อพฒันางานใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทที ่2 

วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษา แนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรีโดยผูว้ิจยัไดศึ้กษา
แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการออม 
2. แนวคิดเก่ียวกบัค่านิยมการอดออม 
3. แนวคิดเก่ียวกบัคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
4. แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
5. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
6. แนวคิดเก่ียวกบัโครงการธนาคารโรงเรียน 
7. บริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบั จงัหวดัลพบุรี 
8. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
9. กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
1. แนวคิดเกีย่วกบัการออม 

 
การออม เป็นท่ีค าท่ีคนส่วนใหญ่ มีความคุน้เคยเป็นอย่างดี แต่อาจจะมีเพียงไม่ก่ีคนท่ี

เขา้ใจความหมายท่ีแทจ้ริงของการออม การออมนั้นไม่มีค  าท่ีจะมาใชเ้พื่อจ ากดัความหมายไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งท่ีสุด บางคร้ังเราอาจไดย้ินความหมายของค าวา่ “การออม” และ ค าวา่ “ประหยดั” ซ่ึงเป็นค า
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัน ามาใช้ควบคู่กนั นัน่เป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นว่า การท่ีเราจะ
สามารถออมเงินหรือบางส่ิงบางอยา่งท่ีเราจะออมนั้น ตอ้งเร่ิมตน้จากการประหยดัก่อนนัน่เอง ใน
ส่วนน้ี ผูว้จิยัจึงขอน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการออม ดงัน้ี 
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1.1 ความหมายของการออม 
มีผูใ้หค้วามหมายของการออม ไวด้งัต่อไปน้ี 
คิดเล้ียน (Kilien 1953, อา้งถึงในสุธิดา เทียนมนสั (2538: 16) ให้ความหมายของการ

ออม เป็น 2 ลกัษณะ คือ “การออมของครัวเรือน หมายถึง รายไดท่ี้ไม่ไดใ้ชจ่้ายในปัจจุบนั” ส่วนอีก
ความหมาย คือ “การออมของครัวเรือน หมายถึง การเปล่ียนแปลงความมัง่คัง่ของครัวเรือน” 

บุญเสริม บุญเจริญผล (2552) ให้ความหมายการออม ไวว้า่ การเก็บเงินไวใ้ชใ้นอนาคต 
เช่นเก็บเงินฝากธนาคารหรือซ่อนเอาไวท่ี้ไหนก็ได ้เก็บทองค า เก็บสินคา้ หรือเก็บอะไรก็ได้ไวใ้ช้
ในอนาคตได ้

เสกสรร ศุภแสง (2536: 13-16) ใหค้วามหมาย การออม หมายถึง การเก็บสะสมเงินทีละ
เล็กทีละน้อย ให้พอกพูนข้ึนเม่ือเวลาล่วงเลยผ่านไป ซ่ึงการออมส่วนใหญ่มกัจะอยู่ในรูปของเงิน
ฝากกบัธนาคาร หรือบริษทัเงินทุนโดยไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากผลตอบแทนเม่ือเรามีเงินเหลือใช้เป็น
ประจ าทุกเดือน ส่ิงท่ีเราควรค านึงถึง คือ เราจะจดัการกบัเงินเหลือใช้นั่นเอย่างไรให้เหมาะสม 
เพื่อให้งอกเงยเพิ่มมากข้ึน โดยทัว่ไปเรามกัจะเก็บในรูปเงินออมหรือเงินฝากกบัธนาคาร บริษทั
เงินทุน ซ่ึงเราจะเรียกวิธีการน้ีวา่ “การออม” หรือถา้ใชว้ิธีการซ้ือทองรูปพรรณ ทองแท่ง หรือท่ีดิน
เก็บไว ้ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล หุ้นกู ้หุ้น หรือหลกัทรัพยอ่ื์น ๆ ก็จะเขา้ลกัษณะท่ีเรียกวา่ “การลงทุน” 
เคร่ืองมือส าหรับการออม ท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดี ไดแ้ก่ บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์บญัชีเงินฝากประจ า
และบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีถูกมองว่ามีความสะดวก ปลอดภยั และมัน่คง แต่เงินอีกทางหน่ึง
ผลตอบแทน (ดอกเบ้ีย) จากการฝากเงินก็จะไม่สูงมากนกั ทั้งน้ีดว้ยความท่ีระบบเงินฝาก มีความ
เส่ียงต ่า ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินจากการฝากเงินจึงอยูใ่นระดบัท่ีไม่สูงมากนกั แต่เป็นการตอบแทน
ความมัน่คงของการเก็บเงินนั้นไวแ้ทน ดงันั้น คนส่วนใหญ่จึงคุน้เคยกบัการจดัสรรเงินไวใ้นระบบ
เงินฝาก เพื่อสามารถเบิกถอนออกมาใชไ้ดส้ะดวกในยามท่ีตอ้งการนัน่เอง  

สุขใจ น ้ าผุด (2541: 8) ให้ความหมายของการประหยดัและการออม คือการใชจ่้ายเงิน
อย่างรู้ค่า คิดก่อนซ้ือ คิดก่อนใช้ และการท่ีเรารับเขา้มากกว่าการจ่ายออกไป เงินส่วนท่ีเหลือเก็บ
เรียกวา่ เงินออม ถา้สะสมมากเขา้จะกลายเป็นเงินกอ้นใหญ่น าไปใชป้ระโยชน์ในยามจ าเป็น 

พรพรรณ วฒันวิชยั (2545: 12) ให้ความหมายของการออม คือ การเก็บสะสมรายได้
ส่วนหน่ึงท่ีไม่ไดใ้ช้จ่ายไปเพื่อการบริโภค หรือเพื่อเป็นรายไดส่้วนท่ีเหลือจากการใช้จ่ายท่ีจ  าเป็น
ต่อการด ารงชีวติ แลว้น าไปเก็บไวโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการใชจ่้ายในอนาคต 

ภราดร ปรีดาศกัด์ิ (2549: 368)ให้ความหมายของการออม คือการกนัเงินรายได้ส่วน
หน่ึงเอาไว ้โดยมิไดน้ าเงินส่วนน้ีออกไปใช้จ่ายเพื่อซ้ือสินคา้และบริการในช่วงเวลาหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อ
จะเก็บเงินนั้นเอาไวใ้ชจ่้ายในอนาคต รายไดส่้วนน้ีจึงเรียกวา่ “เงินออม” (Saving) การออมท่ีแทจ้ริง
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ตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์นั้น เจา้ของเงินจะตอ้งไม่เก็บเงินนั้นเฉย ๆ หรือน าไปซ้ืออุปโภค
และบริโภคจะตอ้งไม่รวมร่ายจ่ายเพื่อสินคา้ถาวร ซ่ึงอยูใ่นทางบญัชีรวมเอาสินคา้ถาวรเขา้ไปเป็น
ส่วนหน่ึงของทรัพยสิ์นดว้ย 

สุจิตรา บวัใบ (2527: 33) ให้ความหมายของการออม ไวว้า่ จ  านวนรายไดท่ี้ยงัไม่ไดใ้ช้
ในการซ้ือสินคา้และบริการเพื่ออุปโภคบริโภคในระยะเวลาหน่ึง หรือหมายถึงส่วนแตกต่างระหวา่ง
รายไดแ้ละรายจ่ายท่ีใชใ้นการอุปโภคบริโภค 

อจัฉรา  ผอ่งอุดม (2546 : 6)  ให้ความหมายของการออม คือ การสงวน เก็บง า เพื่อให้มี
โอกาส เก็บสะสมให้มากข้ึน หรือสามารถสร้างหลกัฐานให้มีในวนัขา้งหนา้ เช่น ถา้เราไม่มีท่ีดินก็
ตอ้งพยายามเก็บเงินซ้ือเพื่อสามารถใชเ้งินนั้นผอ่นท่ีดิน บา้น  

พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542 : 667-1134) 
ไดบ้ญัญติัไวว้า่ การออม หมายถึง เก็บหอมรอมริบ ถนอม สงวน ประหยดั  

พจนานุกรมทางเศรษฐศาสตร์ไดใ้ห้ความหมายค าว่า เงินออม (saving) คือ ส่วนหน่ึง
ของรายได้ท่ีไม่ได้จ่ายไปเพื่อการบริโภค หากแต่เก็บไวโ้ดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายต่าง ๆ ใน
อนาคต การใช้เงินออมอาจท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น การถือเป็นเงินสด น าเงินไปฝากกบัธนาคาร 
หรือน าเงินไปซ้ือหลกัทรัพย ์เป็นตน้ จ านวนเงินท่ีออมนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ 

1. จ านวนรายได ้ถา้บุคคลมีรายไดเ้พิ่มข้ึน การออมก็จะเพิ่มข้ึนไปดว้ย 
2. การคาดการณ์เก่ียวกบัรายไดใ้นอนาคต ถา้ผูมี้รายไดค้าดวา่ในอนาคตจะมีรายไดม้าก 

ก็อาจจะเก็บออมในปัจจุบนัลดลง 
3. อตัราดอกเบ้ีย ถา้อตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัอยูใ่นระดบัสูงจะจูงใจใหค้นเก็บออมมากข้ึน 
ศูนยส่์งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน กรุงเทพมหานคร 

(2558) ได้ไห้ความหมายไวว้่า การออมคือการน าเงินท่ีออมเก็บไวเ้ป็นเงินสดไปลงทุนเพื่อหา
ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นดอกผลจากสถาบนัการเงินเช่น ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละตลาด
หุน้ เป็นตน้  

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2550)ไดก้ าหนดแนวทางการใชเ้งินใหถู้กตอ้ง คือ การใชเ้งิน
อย่างประหยดั ไม่ใช้ส่ิงของท่ีไม่จ  าเป็นหรือไม่มีประโยชน์ มรการบนัทึกรายรับ – รายจ่ายทุก
รายการ อยา่งชดัเจน เพื่อใหรู้้ส่าในหน่ึงวนัหรือเดือนหน่ึง ใชจ่้ายอะไรไปบา้ง และสามารถเก็บออม
เงินไดห้รือไม่ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของการวางแผนการด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

จากการทบทวนแนวคิดของการออม ผูว้ิจยัจึงขอสรุปไดว้า่ การออม หมายถึง การเก็บ 
ถนอมรายได ้หรือส่ิงของ ส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชจ่้ายในปัจจุบนั แลว้เก็บไวใ้ชป้ระโยชน์ในอนาคตเพื่อ
เป็นการวางแผนการด าเนินชีวติท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมต่อไปในอนาคต 
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1.2 ความส าคัญของการออม 
ความส าคญัของการออม ถือเป็นส่ิงท่ีจะท าให้เห็นคุณค่าของการออมเงินอย่างชดัเจน 

โดยความส าคญัของการออมนั้น มีมากมายหลายประการ ดงัน้ี  (กระทรวงการคลงั, 2560) 
คนส่วนใหญ่มกัจะเขา้ใจว่าเงินออม หมายถึงรายได้หักค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคและ

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นความหมายท่ีค่อนขา้งใกลต้วัและนบัเป็นความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเพียงส่วนหน่ึง 
เพราะเงินออมในระบบเศรษฐกิจมีความหมายกวา้งรวมถึง เงินออมทั้งของภาครัฐ คือ รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ และเงินออมของภาคเอกชนท่ีเป็นภาคธุรกิจและครัวเรือนทั้งหมด การออมนอกจากจะ
มีความส าคญัต่อประชาชนในแง่ ท าใหเ้กิดความมัน่คงในอนาคตแลว้ ยงัมีความส าคญัต่อการพฒันา
เศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก เพราะช่วยสนบัสนุน การลงทุนและการผลิตของประเทศ หากประเทศมีเงิน
ออมและเงินลงทุนค่อนขา้งสมดุล การลงทุนในประเทศก็ไม่ตอ้งอาศยัเงินทุนจากต่างประเทศมาก
นัก การแก้ปัญหาความไม่สมดุลของการออมและการลงทุนในประเทศ นอกจากการพิจารณา
โครงสร้างการลงทุนว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือไม่แล้ว ด้านการออมก็ต้อง
พิจารณาวา่จะสามารถผลกัดนัในส่วนใดให้เพิ่มข้ึนได ้ปัจจุบนัการออมในประเทศไทยอยูท่ี่คนเพียง
บางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีมีฐานะ จึงไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะสนับสนุนให้มีเงินออมในประเทศ
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากค่าครองชีพในปัจจุบนัไดเ้พิ่มสูงข้ึนมากท าใหป้ระชาชนเดือดร้อนจากขา้วของแพง 
รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคท าให้ประชาชนจบัจ่ายใชส้อยและเป็นหน้ีสินกนัมาก ผลท่ีเกิดข้ึนคือ 
การออมภาคครัวเรือนลดลงตรงข้ามกับการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าคงทน เช่น 
รถยนต์ โทรศพัท์มือถือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากการเขา้ถึงแหล่งเงินกูย้ืมท่ีสะดวกข้ึน 
รวมทั้งมาตรการใหเ้ครดิตสินเช่ือ เครดิตสินคา้ท่ีผอ่นปรนจูงใจใหมี้การซ้ือสินคา้เงินผอ่นในสารพดั
รูปแบบ ประกอบกบัการช่วยเหลือของภาครัฐเชิงสวสัดิการ เช่น โครงการประกนัสุขภาพ  ท าให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกมีความมัน่คงและปลอดภยัในชีวิตมากข้ึน มีผลให้ครัวเรือนมองขา้มความ
จ าเป็นในการท่ีจะออมเงินไวใ้ช้ยามฉุกเฉิน   และท่ีส าคัญครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อยและหรือมี
การศึกษาต ่าจะเป็นกลุ่มท่ีมีการออมต ่าและมีปัญหาต่อการวางแผนการออมดว้ย ประกอบกบัค่าเงิน
แทจ้ริงหดตวัลงเน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึนท าให้ราคาสินคา้เพิ่มข้ึนเกินกว่าการขยายตวัของ
รายได ้“การบริโภคนิยม” จึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนเกินกว่า “การออมนิยม” จะตามทนั ซ่ึงถา้ไม่มี
วนิยัการออมท่ีดี การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ท่ีง่ายจะยอ้นกลบัมาส่งผลเสียรุนแรงต่อเศรษฐกิจกลายเป็น
เขา้ถึงแหล่งหน้ีสินเพิ่ม 

จากปัญหาดงักล่าวหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดพ้ยายามรณรงค ์ใหป้ระชาชน
เปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคท่ีฟุ่มเฟือยมาสร้างนิสัยการ ใช้จ่ายอย่างประหยดัลดการบริโภคท่ีไม่
จ  าเป็นลงและเก็บออมไวใ้ชย้ามเดือดร้อนหรือเหลือเก็บไวใ้ชใ้นอนาคต  เพื่อความมัน่คงของชีวติ 
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ศุภลกัษณ์ จองเดิน (2557) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการออม ไวว้า่เงินออมเป็นปัจจยั
ท่ีจะท าให้เป้าหมายซ่ึงบุคคลก าหนดไวใ้นอนาคตบรรลุจุดประสงค์ เช่น ก าหนดเป้าหมายไวว้่า
จะตอ้งมีบา้นเป็นของตนเองในอนาคตใหไ้ด ้เงินออมจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดเป้าหมายท่ีวางไว้
เป็นจริงข้ึนมาได้ นอกจากน้ีเงินออมยงัใช้ส าหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินท่ีอาจ
เกิดข้ึนอยา่งคาดไม่ถึงของบุคคลไดด้ว้ย ดงันั้นบุคคลจึงควรมีการออมอยา่งสม ่าเสมอในชีวติ 

การท่ีคนเรามี “เป้าหมาย” อยา่งหน่ึงอยา่งใดในอนาคตก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนแน่นอนก็
จะท าให้เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเก็บออมมากข้ึน เป้าหมายของแต่ละบุคลอาจแตกต่างกัน 
แลว้แต่ความจ าเป็นและความตอ้งการของเขาและยงัข้ึนอยูก่บัความหวงัและความทะเยอทะยานใน
ชีวิตของเขาดว้ย ตวัอย่างเช่น บางคนอยากมีบา้นและท่ีดินเป็นของตงัเอง อยากจะมีการศึกษาสูง
อยากมีชีวิตท่ีสุขสบายในยามปลดเกษียณ หรือหวงัท่ีจะให้ลูกหลานมีหลักฐานมัน่คง ดังนั้ น
เป้าหมายในการออมแตกต่างกนัน้ีจะเป็นส่ิงท่ีก าหนดให้จ  านวนเงินออมและระยะเวลาในการออม
แตกต่างกนัไป 

จากการทบทวน ความส าคญัของการออมนั้น ผูว้ิจยัไดส้รุปถึงความส าคญัของการการ
ออม ได้ว่า การเงินออมนั้ นจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เป้าหมายท่ีตั้ งไว้ประสบความส าเร็จ 
นอกจากน้ีเงินออมยงัใชส้ าหรับแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งคาดไม่ถึง
ของบุคคลไดอี้กทางด้วย และท่ีส าคญัประการหน่ึงนั้นการออมมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก เพราะเงินออมจะช่วยสนบัสนุน การลงทุนและการผลิตของประเทศ 
หากประเทศนั้นมีเงินออมและเงินลงทุนค่อนขา้งมาก การลงทุนในประเทศก็ไม่ตอ้งอาศยัเงินทุน
จากต่างประเทศมากนกั  ท  าใหภ้าวะทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีความมัง่คง และเขม้แขง็ 

 
1.3 ประโยชน์ของการออม 

การออมเงินนั้นถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีทุกคนตอ้งปฏิบติัให้สม ่าเสมอ และควรปลูกฝังการ
ประหยดัให้กับเยาวชนไทย เพื่ออนาคตจะได้ไม่ต้องพบกับความยากล าบากและปัญหาต่าง ๆ
(กระทรวงการคลงั, 2560)  ผูว้จิยัไดน้ าเสนอประโยชน์ของการออม ไวด้งัน้ี  

1.3.1 เงินออมช่วยให้ฝันเป็นจริงได้ ผูท่ี้มีความฝัน อยากมีบ้าน มีรถ มีชีวิตในวนั
เกษียณท่ีมีความสุขอยากเท่ียวรอบโลก การออมเงินตั้งแต่เน่ิน ๆ ยอ่มช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายตามฝัน 
เพราะเงินออมจ านวนไม่มากในแต่ละวนัจะกลายเป็นเงินกอ้นโตท่ีจะช่วยใหฝั้นเป็นจริงได ้

1.3.2 เงินออมจะช่วยลดผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินหรืออุบติัเหตุทางการเงินได ้ไม่วา่
จะเป็นการเกิดรายจ่ายท่ีคาดไม่ถึง เช่น การเจ็บป่วยกะทันหันของคนใกล้ชิด การถูกเลิกจ้าง
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กะทนัหนั การท่ีลูกคา้ลดลงกะทนัหนัท าให้ขาดรายไดท้นัที การมีเงินออมยอ่มช่วยลดความรุนแรง
ของผลกระทบทางการเงิน เงินออมเป็นแหล่งเงินส าคญัท่ีช่วยใหเ้ราจดัการปัญหาไดดี้ 

1.3.3 เพื่อลดความผนัผวนของการบริโภคและเพื่อเหตุฉุกเฉินโดยท่ีรายได้ของ
ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีความแน่นอนจึงตอ้งออมเงินไวใ้ชบ้ริโภคเม่ือรายไดต้กต ่าหรือขาดรายได้
ขณะเดียวกนั ก็ตอ้งออมไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉิน เจบ็ป่วย หรือในยามท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน เป็นตน้ 

1.3.4 เพื่อสร้างความมัน่คงในชีวิต ซ่ึงไดว้างแผนไวล่้วงหน้าเช่นการออมเพื่อ ใช้จ่าย
ยามเกษียณอายุ การออมเพื่อการศึกษา  การออมเพื่อซ้ือท่ีอยู่อาศยัโดยหวงัผลตอบแทนในรูป
ดอกเบ้ีย เงินปันผลและก าไรจาก ส่วนต่างราคาซ้ือขายหรือในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

1.3.5 การออมเป็นปัจจยัส าคญัต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานและ เป็นปัจจยั
ส าคญัในการก าหนดการลงทุนพฒันาเศรษฐกิจเป็นอยา่งมากเน่ืองจากเป็นการช่วยสนบัสนุนการ
การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศใหมี้ฐานะความมัน่คงและย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

1.3.6 ช่วยสร้างเสริมความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและลดผลกระทบจากความผนั
ผวนทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากการออมในระดบัสูงจะท าให้การลงทุนในระดบัประเทศไม่จ  าเป็นตอ้ง
อาศยัเงินทุนจากต่างประเทศ หากการพึ่งพิงเงินทุนจากต่างประเทศในระดบัสูงและต่อเน่ือง รวมทั้ง
น าเงินออมไปลงทุนในโครงการท่ีไม่มีประสิทธิภาพย่อมน ามาสู่การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจได้ง่าย                               
ดงักรณี ปี 2540 ดงันั้น การออมจึงนบัวา่ มีความส าคญัค่อนขา้งมากเพื่อรองรับการลงทุน และเพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจและต่อผูอ้อมเองเพื่อเป็นหลกัประกนัความมัน่คงในชีวิตระยะยาว  

ผูว้ิจยั พอสรุปถึงประโยชน์ของการออมไดว้า่ ถา้บุคคลใดท่ีมีการออมทรัพย ์ก็จะท าไห้
บุคคลนั้นสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข และสมดุล และเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันก็จะ
สามารถแกไ้ขปัญหาหรือความเส่ียงทางการเงินท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี ในขณะเดียวกนั
ประโยชน์ของการออมท่ีมีผลต่อประเทศชาติ ก็จะท าให้ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น มีความ
เจริญเติบโตและมัน่คงมากยิง่ข้ึน 

 
1.4 วธีิการออมเงิน 

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (2526: 45) ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติตนในการ
ประหยดัและอดออม ไวด้งัน้ี 

1. มีความเป็นอยูต่ามสมควรแก่สภาวะ และฐานะของตน 
2. มีความพอดีในการใชจ่้ายทรัพย ์ไม่สุรุ่ยสุร่าย หรือตระหน่ีถ่ีเหนียวจนเกินควร 
3. ค านึงถึงฐานะและรายไดข้องตน คิดก่อนจ่าย ใชเ้ท่าท่ีจ  าเป็นเสมอ 
4. ใชท้รัพยากรเวลา และพลงังานใหเ้ป็นประโยชน์มากท่ีสุด 



 18 

 

5. จดังานพิธีการต่าง ๆ ตามสมควร ใชจ่้ายเท่าท่ีจ  าเป็น 
6. รู้จกัเก็บทรัพย ์และหาวธีิเพิ่มพูนทรัพยส์มบติัโดยทางท่ีชอบ 
7. รู้จกัดูแลทรัพยข์องตน และของส่วนรวม 
8. รู้จกัวางแผนการใชจ่้าย และออมดว้ยความรอบคอบ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2542 : 4)  ไดก้  าหนดแนวทางการใชเ้งินท่ีถูกตอ้ง คือ การใช้

จ่ายอย่างประหยดั ไม่ใช้ส่ิงของท่ีไม่จ  าเป็นหรือไม่มีประโยชน์ มีการบนัทึกรายรับ รายจ่ายทุก
รายการ เพื่อให้รู้วา่ในวนัหน่ึง ๆ หรือเดือนหน่ึง ๆ ใชจ่้ายอะไรไปบา้ง และสามารถเก็บออมเงินได้
หรือไม่ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของการวางแผนการด าเนินชีวติท่ีมีคุณภาพ และเสนอแนะวธีิการออมไว้
หลายทาง อาทิเช่น 

1. ฝากไวก้บัธนาคาร 
2. ซ้ือตัว๋สัญญา ใชเ้งินกบับริษทัเงินทุน 
3. ซ้ือสลากออมสิน 
4. ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล 
5. ซ้ือหุน้ หน่วยลงทุนต่าง ๆ 
6. ค่อยเก็บออมรอรับเงินกอ้นใหญ่ เช่น ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เป็นสมาชิกกองทุน

บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ เป็นสมาชิกกองทุนเล้ียงชีพ เป็นตน้ 
นอกจากน้ี มานพ แกว้สนิท (2556: 44) ไดก้ล่าวถึงวธีิการออมเงินไว ้ดงัน้ี 
1. ออมเงินให้กบัตนเองก่อนเสมอ วิธีการออมเงินท่ีง่ายท่ีสุดโดยไม่ใช้หมดเสียก่อนก็

คือ เก็บเงินไวใ้นท่ี ๆ จะไม่มีโอกาสเอามาใช้ไดต้ั้งแต่แรก ให้จดัการแบ่งเงินส่วนหน่ึงจากรายรับ
ประจ าเดือนและฝากไวก้บับญัชีออมทรัพยห์รือบญัชีส าหรับการเกษียณ การท าแบบน้ีจะช่วยใหไ้ม่
ตอ้งตดัสินใจภายหลงัว่าจะตอ้งออมเงินและใช้จ่ายเท่าไหรดีในแต่ละเดือน นอกจากน้ียงัเป็นการ
ออมเงินโดยอตัโนมติัและสามารถน าเงินส่วนน้ีมาใชไ้ดต้ามตอ้งการภายหลงั เม่ือเวลาผา่นไป แมว้ ่

 จะแบ่งเงินออมเพียงแค่จ  านวนเล็กนอ้ย แต่ยอดรวมก็จะค่อย ๆ สะสมมากข้ึน ดงันั้น
จึงควรเร่ิมออมเงินใหเ้ร็วท่ีสุดจะเป็นผลดีท่ีสุด 

2. หลีกเล่ียงการเป็นหน้ี แต่บางคร้ังหน้ีบางอย่างอาจหลีกเล่ียงไม่ได ้เช่นการซ้ือบา้น 
การซ้ือรถยนต ์เป็นตน้ ส าหรับผูมี้รายไดสู้งสามารถซ้ือบา้นและจ่ายเป็นเงินสดไดเ้ตม็จ านวนในคร้ัง
เดียว แต่คนส่วนใหญ่ตอ้งเป็นหน้ีเพื่อกูเ้งินและค่อย ๆ ผอ่นใชคื้น อยา่งไรก็ตามใหพ้ยายามหลีกเล่ียง
การเป็นหน้ีให้ไดม้ากท่ีสุด เพราะการจ่ายเงินตอนซ้ือคร้ังแรกคร้ังเดียว ย่อมถูกกว่าการผ่อน ซ่ึงมี
ดอกเบ้ียสะสมตลอดระยะเวลาท่ีเป็นหน้ี 
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3. ตั้งเป้าหมายของการออมเงิน มนัจะง่ายกวา่ถา้มีจ  านวนเงินหรือเป้าหมายการออมท่ี
แน่นอน ให้ตั้งเป้าหมายท่ีเราสามารถท าได้จริงเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจในตดัสินใจเพื่อการออม 
ส าหรับการออมเพื่อเป้าหมายใหญ่ ๆ เช่นการซ้ือบา้น อาจจะตอ้งใชเ้วลาหลายปีหรืออาจถึงสิบปี จึง
เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งคอยดูความคืบหนา้เป็นระยะ โดยแค่มองภาพรวมกวา้ง ๆ ก็จะสามารถเห็นวา่
สมารถออมเงินไดม้ากนอ้ยเท่าใด จึงจะถึงเป้าหมาย 

 เป้าหมายใหญ่ๆ เช่นการออมเงินเพื่อการใช้หลงัเกษียณนั้นใช้เวลานานมาก ซ่ึงเม่ือ
ถึงเวลานั้น สภาวะเศรษฐกิจอาจจะแตกต่างไปจากปัจจุบนั เช่น เงินเฟ้อ อาจจะตอ้งใช้เวลาใน
การศึกษาและวเิคราะห์อนาคตก่อนท่ีเราจะตั้งเป้าหมายการออมเงิน  

4. ตั้งงบประมาณ ว่าท่ีจริงเป็นเร่ืองง่ายมากท่ีจะตั้งเป้าหมายการออมเงิน แต่ถา้ไม่ได้
ควบคุมรายจ่ายแลว้ละก็เป็นเร่ืองยากท่ีจะออมเงินไดส้ าเร็จ เพื่อให้การเงินเป็นระบบระเบียบ ให้
ลองตั้งงบประมาณตั้งแต่ตน้เดือน แบ่งรายรับของเราเป็นส่วนๆเพื่อใชก้บัค่าใชจ่้ายใหญ่ๆจะช่วยให้
ไม่ใชเ้งินเกิน ความจ าเป็น 

5. ใหจ้ดบนัทึกค่าใชจ่้าย เปรียบเหมือนเป็นการคาดเขม็ขดัค่าใชจ่้ายนั้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งท า
ส าหรับทุก ๆ คนท่ีตอ้งการจะออมเงิน แต่ถ้าไม่จดบนัทึกค่าใช้จ่ายแล้วก็จะท าให้เราออมเงินถึง
เป้าหมายไดย้าก การจดยอดรวมของค่าใชจ่้ายรายเดือนในแต่ละประเภทจะช่วยใหพ้บวา่ ปัญหาของ
การใชเ้งิน จะช่วยให้แกไ้ขหรือปรับเปล่ียนวิธีการใชจ่้าย อยา่งไรก็ตามการท าอยา่งน้ีตอ้งการความ
ละเอียดรอบคอบอยา่งมาก ขณะท่ีทุกคนควรให้ความใส่ใจบนัทึกค่าใชจ่้ายใหญ่ ๆ เช่น ค่าเช่าบา้น
หรือผอ่นช าระหน้ี การใส่ใจกบัการจดบนัทึกค่าใชจ่้ายเล็ก ๆ นอ้ย ๆ อาจจะข้ึนอยูก่บัสถานะทางการ
เงินของแต่ละคนดว้ย 

6. เร่ิมออมเงินให้เร็วท่ีสุด เงินท่ีแยกมาเก็บไวใ้นบญัชีออมทรัพย์จะสะสมรวมกับ
ดอกเบ้ียทบตน้ ยิ่งเราเร่ิมออมเงินมานานเท่าไหร่ เราก็จะได้ดอกเบ้ียมากข้ึนเท่านั้น จึงเป็นส่ิงท่ี
ไดเ้ปรียบถา้เราเร่ิมออมเงินเสียตั้งแต่เน่ิน ๆ แมว้่าจ  านวนเงินท่ีแบ่งมาออมจะเพียงเล็กนอ้ยในช่วง
วยัรุ่น ก็ให้พยายามท าต่อไป เพราะเงินท่ีดูเหมือนเล็กนอ้ย เม่ือรวมกบัดอกเบ้ียทบตน้ผา่นไปนาน ๆ 
ก็จะสะสมและเพิ่มจ านวนเป็นหลายเท่าของเงินตน้ได ้

7. ลองพิจารณาฝากเงินเขา้บญัชีเพื่อการเกษียณ ในช่วงท่ีเรายงัอายุน้อย มีก าลงัและ
สุขภาพท่ีแข็งแรง การเกษียณนั้นดูเหมือนเป็นเร่ืองท่ีห่างไกลจนแทบไม่ตอ้งคิดถึง แต่เม่ือถึงเวลาท่ี
เราอายุมากข้ึนและหมดพลงัเหล่านั้นแลว้ การมีเงินออมไวใ้ชอ้าจจะเป็นส่ิงท่ีเราตอ้งคิดถึงอยูต่ลอด 
นอกเสียจากว่าเราจะโชคดีมีฐานะร ่ ารวย การออมเงินส าหรับการเกษียณนั้นเป็นส่ิงท่ีเราควร
ค านึงถึงเม่ือเราเร่ิมมีอาชีพท่ีมัน่คง  
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8. ลงทุนในหุ้นอย่างระมดัระวงั ถ้าเรามีวินัยการออมเงินและมีเงินส่วนท่ีเหลือ การ
ลงทุนในหุ้นอาจจะเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนท่ีดีได้ แต่อาจจะมีความเส่ียงสูง ก่อนท่ีจะเร่ิม
ลงทุนในหุน้ ตอ้งเขา้ใจวา่เงินท่ีลงทุนไปอาจจะไม่ไดก้ลบัคืนมา โดยเฉพาะถา้ไม่รู้ตวัวา่ก าลงัลงทุน
ในอะไรอยู่ ดงันั้นอย่าใช้วิธีน้ีเพื่อการออมเงินในระยะยาว แต่เปรียบการลงทุนในหุ้นเหมือนการ
พนนัท่ีถูกกฎหมายในจ านวนเงินท่ีเรายอมสูญเสียได ้คนโดยส่วนใหญ่ไม่จ  าเป็นตอ้งลงทุนในหุ้น
เพื่อใหมี้เงินใชย้ามเกษียณ 

9. ใชเ้งินกบัส่ิงของฟุ่มเฟือยเป็นส่ิงสุดทา้ย การออมเงินไม่ไดห้มายความวา่ห้ามใชจ่้าย
ตลอดเวลา ถา้หากจ่ายหน้ีครบแลว้ มีเงินส่วนท่ีส ารองยามฉุกเฉินแลว้ และมีเงินลงทุนส าหรับส่ิง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ แลว้ การจะใช้จ่ายของส่วนตวัท่ีไม่จ  าเป็นบา้งก็ย่อมท าได ้การใช้จ่าย
อย่างควบคุมกบัของฟุ่มเฟือยนั้นก็ถือเป็นวิธีการให้รางวลักบัการท างานหนักแก่ตวัเองทางหน่ึง 
ดงันั้นจึงอยา่กลวัท่ีจะฟุ่มเฟือยบา้งในบางคร้ังถา้เรามีวินยัทางการเงิน ของฟุ่มเฟือยไดแ้ก่ ของหรือ
ส่ิงท่ีไม่ไดก่้อใหเ้กิดประโยชน์ในระยะยาว ซ่ึงยกตวัอยา่ง ไดแ้ก่ การไปร้านอาหารท่ีหรูหรา การไป
เท่ียววนัหยดุ ซ้ือรถคนัใหม่ เคเบิ้ลทีว ีอุปกรณ์ไฮเทคต่าง ๆ เป็นตน้ 

 
1.5 แนวทางการปลูกฝังนิสัยการออมในเยาวชน 

แนวทางการปลูกฝังหรือเสริมสร้างนิสัยการออมในเยาวชน ได้มีหน่วยงาน องค์กร 
รวมทั้ง นักวิชาการหลายท่าน ได้กล่าวถึงแนวทางการปลูกฝังนิสัยการออมไวม้ากมาย ผูว้ิจยัได้
รวบรวม และสรุปไว ้ดงัน้ี 

วีระชาติ ชุตินนัท์วโรดม (2556: 23) ไดก้ล่าวว่า นิสัยการใช้เงินหรือนิสัยการออมเป็น
เร่ืองท่ีจะตอ้งได้รับการปลูกฝังและได้รับการสอนตั้งแต่เด็ก ๆ อย่างท่ีเคยได้ยินสุภาษิตไทยท่ีว่า                            
“รักววัให้ผูก รักลูกให้ตี” เช่นเดียวกบัการสอนให้เด็กรู้จกัออมจะตอ้งไดรั้บการปลูกฝังจากพ่อแม่ 
เพราะพ่อแม่ก็เปรียบเสมือนคุณครูคนแรกของลูกแต่ละคน ซ่ึงหากรากฐานท่ีมาจากสถาบัน
ครอบครัวมีการปูพื้นฐานท่ีดีในเร่ืองของพฤติกรรมการใช้เงินแลว้ ก็เป็นส่ิงท่ีดีท่ีจะติดตวักบัเด็ก
ตลอดไป การปลูกฝังให้เด็กรู้จกัการออมตั้งแต่เด็ก ๆ จะท าใหเ้ด็กเหล่านั้นไดรู้้จกัคุณค่าของเงินมาก
ข้ึนและรู้จกัประมาณตนเองไปพร้อมกนั 

ในช่วงวยัเด็กคุณพ่อและคุณแม่ควรท่ีจะปลูกฝังให้ลูกหลานของท่านรู้จกัใช้รู้จกัออม 
เพราะลูกจะไดเ้ติบโตข้ึนมาเป็นคนท่ีมีความสามารถในการจดัการดา้นการเงินไดเ้ป็นอย่างดีและ
การรู้จกัใช้ และรู้จกัเก็บในเวลาท่ีจะใช้จ่ายในแต่ละคร้ังนั้นจะท าให้เด็กรู้คุณค่าของเงินมากข้ึน                                    
การท่ีพอ่แม่จะสอนใหลู้กรู้จกัออมพอ่แม่ก็ควรจะท าตวัเป็นตวัอยา่งท่ีดีก่อนเพราะการเป็นตวัอยา่งท่ี
ดีใหลู้กเห็น จะท าใหลู้กปฏิบติัตามไดง่้ายข้ึน 
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พอคุณพ่อคุณแม่เป็นตวัอยา่งท่ีดีไดแ้ลว้ ลูกก็สามารถเห็นภาพและจึงเกิดทศันคติท่ีดีต่อ
การออม หลงัจากนั้นคุณพอ่คุณแม่ก็ควรปลูกฝังในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การสอนใหเ้หลือเงินเก็บจากการ
ท่ีไดค้่าขนมไปโรงเรียนเม่ือญาติผูใ้หญ่ให้เงินก็สอนให้เก็บสะสมไว ้เม่ือเก็บสะสมเงินไดจ้  านวน
มากพอก็สอนให้น าไปฝากธนาคาร สอนให้ใช้เงินอย่างประหยดัและรู้จกัค่าของเงิน โดยให้ลูก
พิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมก่อนท่ีจะน าเงินท่ีเก็บออมไปใช ้ 

เม่ือลูกอยากไดอ้ะไรพ่อแม่ก็สอนให้เก็บเงินเพื่อซ้ือส่ิงของนั้น ๆ ให้ลูกมีเป้าหมายของ
ชีวิตในเร่ืองการออมเงินเพื่อสามารถน าเงินไปใชไ้ดใ้นอนาคต เม่ือเกิดความจ าเป็นเม่ือลูกอยากได้
อะไรคุณพ่อคุณแม่ก็ตอ้งให้ลูกใช้ความพยายามในการเก็บเงินเพื่อให้ได้ส่ิงของนั้นมาอย่าซ้ือให้
ง่ายๆ เด็ดขาดเพื่อท่ีลูกจะไดเ้ห็นคุณค่าของส่ิงของ และเห็นคุณค่าของเงินดว้ย เม่ือลูกไดรั้บเงินมาก
ก็สอนให้ลูกรู้จกัเก็บเงินไวส่้วนหน่ึงก่อน เช่น สมมติว่าไดรั้บเงินจากพ่อแม่สัปดาห์ละ 500 บาท                                
ก็ตอ้งเก็บออมไวก่้อน 100 บาท แลว้ท่ีเหลือจึงค่อยใช ้เพราะถา้เราใชก่้อนเก็บเงินอาจจะไม่เหลือให้
เก็บก็ได้ และเม่ือลูกเก็บเงินได้ระดับหน่ึงก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะสมทบให้เป็นเท่าตวัเพื่อสร้าง
ก าลังใจให้เด็ก ๆ เช่นเม่ือลูกเก็บเงินได้ 1,000 บาท ลูกก็จะมีเงินฝากเป็น 2,000 บาท เพื่อสร้าง
ก าลงัใจให้ลูกและเป็นการกระตุน้การออม เม่ือลูกเร่ิมเขา้มหาวิทยาลยัหรือจบการศึกษาออกมามี
งานท าและมีเงินเดือนเป็นของตนเองก็สอนให้เขารู้จกับริหารเงิน โดยแบ่งเป็นเงินส าหรับการออม 
เงินส าหรับการลงทุน เงินใช้จ่ายประจ าวนั ส าหรับการลงทุนท่ีไม่เส่ียงมาก เช่นการซ้ือพนัธบตัร
รัฐบาล การซ้ือกองทุนรวมตราสารหน้ี เพื่อเพิ่มค่าให้มากข้ึน และสอนให้ลูกรู้จกัตั้งเป้าหมายเพื่อ
การออมเพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย เช่นตอ้งเก็บเงินให้ได้อย่างน้อย 1,000,000 บาท ก่อนอายุ 40 ปี 
เป็นตน้ 

สังคมในปัจจุบนัเด็ก ๆ มีส่ิงย ัว่ยุเป็นจ านวนมาก และพ่อแม่ยุคปัจจุบนัก็ตอ้งท างานมาก
ข้ึน ท าใหมี้เวลาอยูก่บัลูกนอ้ยลง จึงเลือกใชว้ธีิการจ่ายเงินเพื่อซ้ือของใหลู้กเป็นการทดแทนท่ีมีเวลา
อยู่กบัลูกน้อยลง ท าให้ลูกไม่รู้จกัคุณค่าของเงินและใช้จ่ายอย่างไม่ระมดัระวงั และจะก่อให้เกิด
ปัญหาดา้นการเงินในอนาคต แต่ถา้แต่ละครอบครัวช่วยกนัปลูกฝังนิสัยการออมและการใชเ้งินอยา่ง
รู้คุณค่าอยา่งสม ่าเสมอตั้งแต่เด็ก เช่ือวา่เม่ือเด็กเหล่าน้ีโตข้ึนก็จะไม่ประสบปัญหาเร่ืองการเงินจาก
ความไม่มีวนิยัดา้นการใชจ่้าย 

ดงันั้น การสอนให้ลูกรู้จกัการออมและรู้จกัการใชเ้งินตั้งแต่ลูกยงัเล็กจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น 
วิธีการสอนลูกดงักล่าวขา้งตน้อาจปรับใชไ้ดต้ามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัว แต่ส่ิงหน่ึงท่ี
ทุกครอบครัวจะตอ้งช้ีให้ลูกเห็นก็คือคุณประโยชน์ท่ีไดจ้ากการออมและการเลือกใชเ้งินอยา่งชาญ
ฉลาด โดยยกตวัอย่างท่ีเป็นรูปธรรมให้ลูกของตนได้เห็นถึงขอ้ดีของการออมเงินและรู้จกัใช้เงิน                                  
ในเวลาเดียวกนัพ่อแม่ก็ควรจะแสดงให้เห็นตวัอยา่งของคนรอบ ๆ ตวัท่ีไม่รู้จกัการบริหารเงินของ
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ตนเองและในท่ีสุดบุคคลเหล่านั้นก็มีปัญหาทางการเงิน หรือทุกข์ท่ีเกิดจากการมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
เพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่รู้จกัการบริหารจดัการเงินของตนเองท่ีดี จากตวัอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจน
เหล่านั้นจะท าใหลู้กตระหนกัถึงคุณค่าของเงินและรู้จกัการออมข้ึนมาทนัที 

นอกจากน้ี มานพ แกว้สนิท (2553 : 12) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการปลูกฝังการออมทรัพย์
ในกลุ่มเยาวชนไทย ไว ้ดงัน้ี 

1. ให้คุณแม่ใช้วิธีซ้ือกระปุกออมสินให้ 2 กระปุก คือกระปุกเงินออมและกระปุก
ส าหรับเงินบริจาค เพื่อสอนให้เด็ก ๆ รู้จกัการให้มากกวา่การฝักใฝ่ในตวัเลขของเงิน โดยมีกติกาวา่ 
หากเหลือเงินค่าขนมเพื่อมาหยอดกระปุกเท่าไหร่ก็ตาม คุณแม่จะเพิ่มใหอี้ก 2 เท่าของเงินท่ีเหลือ  

2. พาเด็ก ๆ ไปเปิดบญัชีท่ีเป็นช่ือของเขาเองท่ีธนาคารใกลบ้า้น แมไ้ม่มากมายแต่อยา่ง
น้อยก็จะท าให้เขาภูมิใจว่าได้ท าอะไรแบบน้ีสม ่าเสมอจนเป็นนิสัยทุกเดือน เขาก็จะออมเงินใน
อนาคตโดยอตัโนมติั โดยใหเ้ขาเขา้แถวเอง น าเงินเขา้บญัชีตวัเอง อดออมในกระปุกของตวัเอง วธีิน้ี
น่าจะท าใหเ้ขาจะภูมิใจมาก ท่ีไดฝ้ากเงินดัง่ลูกคา้รายอ่ืน ๆ 

3. คุณแม่อาจแบ่งเงินบางส่วนไปซ้ือประกนัสะสมทรัพยใ์ห้ลูกเพื่อเป็นทุนการศึกษา
หรือซ้ือสลากออมสิน ซ่ึงหากถูกรางวลัก็จะไดเ้งินเขา้บญัชีเพิ่ม เม่ือไดดู้ตวัเลขยอดเงินในสมุดคู่ฝาก
จะท าใหเ้กิดแรงบนัดาลใจอยากจะเก็บเงินใหย้อดเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 

4. หากลูกของคุณอยากซ้ือของเล่น ก็ให้ใชเ้งินท่ีเก็บออมน้ีในการใชจ่้าย ถา้เห็นวา่ของ
ส่ิงนั้นสมควรซ้ือหรือมีราคาสูงมาก คุณแม่อาจใช้วิธีออกให้คร่ึงหน่ึงอย่าใชว้ิธีซ้ือให้ก่อนแลว้ให้
เด็ก ๆ ผอ่นจ่ายภายหลงั เพราะวธีิน้ีจะสร้างนิสัยท่ีผดิวธีิในการใชจ่้าย 

จากการทบทวน แนวคิดเก่ียวกบัการออมเงิน ผูว้จิยั พอสรุปไดว้า่ การออม หมายถึง การ
เก็บ ถนอมรายได ้หรือส่ิงของส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ่าย เก็บไวใ้ชป้ระโยชน์ในอนาคต ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัประการหน่ึงท่ีจะท าให้เป้าหมายท่ีตั้งไวป้ระสบความส าเร็จ ถา้บุคคลใดท่ีมีการออมทรัพย ์                                           
ก็จะท าไห้บุคคลนั้นสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข และเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันก็จะ
สามารถแกไ้ขปัญหาหรือความเส่ียงทางการเงินท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี ในขณะเดียวกนั 

ประโยชน์ของการออมท่ีมีผลต่อประเทศชาติ ก็จะท าใหภ้าวะทางเศรษฐกิจของประเทศ
นั้น มีความเจริญเติบโตและมัน่คงมากยิง่ข้ึน 
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2. แนวคิดเกีย่วกบัค่านิยมการอดออม 
 
การประหยดั อดออม เป็นค่านิยมท่ีมีส าคญัและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในสภาพสังคม

ปัจจุบนั การปลูกฝังค่านิยมการออม และความจ าเป็นของการใชเ้งิน จะเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี
ให้กบัเยาวชน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันั้น เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการประหยดั
ให้แก่เยาวชน และเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย ์ให้กบัทุกคนไดรู้้จกัการออม มีการใช้จ่ายอยา่ง
ประหยดั ส่งเสริมคุณธรรม ความซ่ือสัตย ์สุจริต ผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัค่านิยมการอด
ออม ดงัน้ี 

 
2.1 ความหมายของค่านิยม 

ความหมายของค่านิยมมีผูรู้้หลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
ไพฑูรย ์เครือแกว้ (2518: 7) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ค่านิยม มาจากค าในภาษาองักฤษวา่ 

“Value” และมาจากค าสองค าคือ “ค่า” “นิยม” เม่ือค าสองค ารวมกนัแปลวา่ การก าหนดคุณค่า คุณ
ค่าท่ีเราตอ้งการท าให้เกิดคุณค่า คุณค่าดงักล่าวน้ีมีทั้งคุณค่าแทแ้ละคุณค่าเทียม ซ่ึงคุณค่าแทเ้ป็นคุณ
ค่าท่ีสนองความตอ้งการในการพฒันาคุณภาพชีวิต ส่วนคุณค่าเทียม หมายถึงคุณค่าท่ีสนองความ
ตอ้งการอยากเสพส่ิงปรนเปรอชัว่คู่ชัว่ยาม 

โสภา ชูพิชยักุล และ อรทยั ช่ืนมนุษย ์(2515: 150) ให้ความหมายไวว้า่ ค่านิยม คือส่ิงท่ี
บอกวา่ อะไรท่ีนบัวา่ดี นบัวา่เป็นส่ิงท่ีพึงพอใจหรือบอกวา่อะไรควรเป็นอยา่งไร 

ฐะปะนีย ์นาครทรรพ (2523)ให้ความหมายของค าวา่ ค่านิยม วา่ หมายถึง ส่ิงส าคญัขั้น
มูลพื้นฐานท่ีท าให้บุคคลตดัสินใจวา่ควรจะปฏิบติัหรือไม่ควรปฏิบติั พฤติกรรมหรือการแสดงออก
ต่าง ๆ ยอ่มข้ึนกบัลกัษณะค่านิยมท่ีบุคคลมีอยู ่ค่านิยมเป็นเร่ืองของความคิดในส่ิงท่ีควรจะเป็นซ่ึง
คนส่วนใหญ่เห็นพอ้งตอ้งกนั 

ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2523: 45) ให้ค  าอธิบายให้ความหมายและความสัมพนัธ์
ระหวา่งทศันคติและค่านิยมของคนไวว้า่ ทศันคติและค่านิยม นบัวา่มีความส าคญัต่อชีวิตมนุษยท์ั้ง
ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมและพฒันาการของบุคคลเอง ทศันคติมีอิทธิพลต่อการแสดงออกอาจท า
ใหค้วามสัมพนัธ์ของเรากบัคนอ่ืน กบักลุ่ม และสังคมส่วนรวม เป็นไปอยา่งราบร่ืนหรือขดัแยง้ เป็น
ปัญหา ส่วนค่านิยมก็เป็นหลกัควบคุมการรับรู้การตดัสินใจเลือก และการสนองตอบส่ิงแวดล้อม
ของบุคคล 

สาโรช บวัศรี (2537: 13) ไดนิ้ยามไวว้า่ ค่านิยม คือ สภาพหรือการกระท าบางประการ                                    
ท่ีเราเช่ือถือหรือนิยมวา่ควรยดึมัน่หรือควรกระท าเพื่อจะไดบ้รรลุจุดมุ่งหมายของตวัเราเอง หรือของ
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สังคมท่ีเราอาศยัอยู่ ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัท่ี ทิศนา แขมณี (2546) กล่าวว่าค่านิยมเป็นหลกัการคิด หรือ
ความเช่ือท่ีบุคคลยดึถือเป็นคุณค่า หรือแนวทางในการตดัสินและการด ารงชีวติ  

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (2526 : 35) ให้ความหมายค่านิยมว่า คือ ค่านิยม
ในส่ิงท่ีมีค่าควรแก่การปกป้อง คุม้ครองป้องกนั ดูแลรักษาไวใ้ห้มัน่คงด ารงอยู ่และให้เจริญรุ่งเรือง
สืบไป เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 

ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ (2548: 31) ใหค้วามหมายของ ค่านิยมวา่ คือทศันคติความสนใจ 
รวมทั้ง ความอยาก ความตอ้งการของบุคคล และยงัไดใ้ห้ความหมายของค่านิยมในแนวทางสังคม
วา่ คือ ส่ิงท่ีสังคมเห็นวา่ส าคญั 

จรีย ์สุวตัถี (2543: 23) กล่าไวว้่า ค่านิยม คือ ความคิดจากจิตใจผสมกบัการกระท าท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงันั้นการศึกษาค่านิยมคือการศึกษา จิตใจ และพฤติกรรมของคน 

ชนาธิป ชินะนาวิน (2545: 12) กล่าววา่ ค่านิยม คือ ความรู้สึก ช่ืนชอบ และความเช่ือท่ี
ยดึถือวา่ควรปฏิบติัอยา่งไร และเป็นมาตรฐานก าหนดวา่ ส่ิงใดดี ส่ิงใดเลว และเป็นเป้าหมายในการ
กระท ากิจกรรม 

ราชบณัฑิตยสถาน (2546: 242) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า ค่านิยม ไวว้่า เป็นส่ิงส่ิงท่ี
บุคคลหรือสังคมยดึถือเป็นเคร่ืองช่วยตดัสอนใจ และก าหนดการกระท าของตนเอง 

จากการทบทวนความหมายของ ค่านิยม ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ค่านิยม หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคล
พอใจหรือเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า แล้วยอมรับไวเ้ป็นความเช่ือ หรือความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 
ค่านิยมจะอยูใ่นตวับุคคลในรูปแบบของความเช่ือตลอดไป จนกวา่จะพบกบัค่านิยมใหม่ ค่านิยมจึง
เป็นเสมือนพื้นฐานแห่งการประพฤติ ปฏิบติัของบุคคลโดยตรง  

 
2.2 ประเภทของค่านิยม 

ค่านิยม แบ่งออกไดม้ากมายหลายประเภท และมีนกัวิชาการ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ 
ไดใ้หค้วามหมาย ไวด้งัน้ี 

สุนทรี โคมิน และ สนิท สมคัรการ (2522: 3) กล่าวถึง ค่านิยมว่า การศึกษาต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงอนัเกิดจากการไดรั้บการศึกษา การเจริญเติบโต การชวนเช่ือลว้นแลว้แต่
สามารถน ามาตั้งเป็นค าถามเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของค่านิยมได ้

เกียรติศกัด์ิ  อิชยานนัท ์(2526 : 35)  ไดแ้บ่งประเภทของค่านิยมออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
1. ค่านิยมเก่ียวกบัตนเอง ซ่ึงไดแ้ก่ ค่านิยมประหยดั ความขยนัหมัน่เพียร การพึ่งตนเอง

และการมีสติปัญญา 
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2. ค่านิยมเก่ียวกบัสังคม ซ่ึงไดแ้ก่ ค่านิยมความรับผิดชอบ ความสามคัคี ความมีวินยั 
และการยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 

3. ค่านิยมเก่ียวกบัชาติ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่านิยมการรักชาติ 
สาโรช บวัศรี (2527 : 22,25-26)  ได้ท  าการศึกษาและแบ่งค่านิยมเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 

ค่านิยมเฉพาะบุคคล เช่น การประหยดั การพึ่งตนเอง ความขยนัหมัน่เพียร และค่านิยมของสังคม 
หรือค่านิยมทางวฒันธรรม เช่น ความสันติสุข ความสงบสุข ซ่ึงไดใ้หค้วามเห็นในการเกิดค่านิยมไว้
วา่ เม่ือเกิดความจ าเป็นหรือ ความตอ้งการ ขั้นต่อไปจะเกิดเป็นความชอบ ความสนใจ ซ่ึงจะกระตุน้
ให้เกิดความนิยมชมชอบ เข้าใจในคุณค่ากลายเป็นค่านิยม ถ้าค่านิยมก่อตวัเป็นระยะเวลานาน
พอสมควร ท าให้เกิดสภาวะความพร้อมท่ีจะกระท าอยู่ในใจเรียกว่า ทศันคติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการ
กระท า หรือพฤติกรรมตามล าดบัขั้น ดงัน้ี 

ล าดบัท่ี 1 ความจ าเป็น หรือความตอ้งการ 
ล าดบัท่ี 2 ความชอบ และความสนใจ 
ล าดบัท่ี 3 ค่านิยม 
ล าดบัท่ี 4 ทศันคติ 
ล าดบัท่ี 5 พฤติกรรม 
ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2531 : 85-190)  ได้กว่าว่า ทศันคติ ค่านิยม คุณธรรม และ

เหตุผลเชิงจริยธรรม เกิดจากประสบการณ์ทางสังคม ความเฉลียวฉลาดและสุขภาพจิตของคน ซ่ึงจะ
ท าใหเ้กิดพฤติกรรมซ่ึงสามารถอธิบายไดด้ว้ยจริยธรรม 

สมนึก คู่เมือง (2545: 16) ไดน้ าหลกัธรรมของศาสนา มาเป็นหลกัในการแบ่งประเภท
ของค่านิยมเป็น 2 ประเภท คือ ค่านิยมท่ีเป็นศีลธรรม และค่านิยมท่ีเป็นขอ้ตกลง ซ่ึงไดแ้ก่ ธรรม
เนียมประเพณี อุดมการณ์ วนิยั กฎหมาย เป็นตน้ 

 
2.3 แนวคิดค่านิยมด้านการอดออม 

ค่านิยมดา้นการประหยดัและอดออม ไดมี้ผูใ้หค้วามหมาย ไวด้งัน้ี 
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (2526 : 45) ไดใ้ห้ความหมายค าว่าการประหยดั

อดออม วา่คือการกระท าสายกลาง ท่ีพอเหมาะพอควรแก่ภาวะและฐานะของตนเองแก่เหตุการณ์ แก่
เหตุผล แก่ความจ าเป็น หรือมชัฌิมาปฏิปทา ซ่ึงคือ ทางสายกลางตามค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา 
ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัการกระท าท่ีหยอ่นยาน ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็นการเสียเปล่าสูญเปล่า การ
เคร่งเครียด ตระหน่ี ขาดแคลน ฝืดเคือง โดยสรุปแลว้ ประหยดั คือ การใชจ่้ายใหพ้อสมควรแก่ก าลงั
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ทรัพยท่ี์หามาได ้โดยไม่ให้ฝืดเคืองและไม่ให้ฟุ่มเฟือย และกรมการศาสนา ไดก้ าหนดวิธีปฏิบติัใน
การประหยดัและอดออม ไวด้งัน้ี 

1. มีความเป็นอยูต่ามสมควรแก่สภาวะ และฐานะของตน 
2. มีความพอดีในการใชจ่้ายทรัพย ์ไม่สุรุ่ยสุร่าย หรือตระหน่ีถ่ีเหนียวจนเกินควร 
3. ค านึงถึงฐานะและรายไดข้องตน คิดก่อนจ่าย ใชเ้ท่าท่ีจ  าเป็นเสมอ 
4. ใชท้รัพยากรเวลา และพลงังานใหเ้ป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
5. จดังานพิธีการต่าง ๆ ตามสมควร ใชจ่้ายเท่าท่ีจ  าเป็น 
6. รู้จกัเก็บทรัพย ์และหาวธีิเพิ่มพูนทรัพยส์มบติัโดยทางท่ีชอบ 
7. รู้จกัดูแลทรัพยข์องตน และของส่วนรวม 
8. รู้จกัวางแผนการใชจ่้าย และออมดว้ยความรอบคอบ 
ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2523) ได้ให้ค  าจ  ากัดความว่าค่านิยม

พื้นฐานด้านการประหยดัและอดออม คือ การรู้จกัใช้ รู้จกัการออมทรัพยสิ์น เวลาทรัพยากร ทั้ง
ส่วนตวัและสังคมตามความจ าเป็นให้เกิดประโยชน์และคุม้ค่าท่ีสุด รวมทั้งการรู้จกัด ารงชีวิตให้
เหมาะสมกบัสภาพฐานะความเป็นอยูส่่วนตวั และสังคม 

ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2529) ไดใ้ห้ความหมายของค่านิยมของ
การประหยดัอดออม คือ การรู้จกัใช้ทรัพย ์เวลา ทรัพยากร และพลงังานท่ีมีอยู่หรือหามาไดเ้ท่าท่ี
จ  าเป็นต่อการช่วยใหชี้วติด ารงอยู ่

สุขใจ น ้ าผุด (2541 : 8-12) ไดใ้ห้ความหมายของการประหยดัและการอดออม คือ การ
ใชจ่้ายเงินอยา่งรู้ค่า คิดก่อนซ้ือ คิดก่อนใช ้และการท่ีเรารับเขา้มากกวา่จ่ายออกไป เงินส่วนท่ีเหลือ
เก็บเรียกวา่เงินออม สะสมมากเขา้จะกลายเป็นเงินกอ้นใหญ่ใชป้ระโยชน์ยามจ าเป็น เด็ก ๆ จะตอ้ง
ลองหดัวางแผนทางการเงินไดอ้ยา่งง่าย ๆ ดว้ยการรู้จกัก าหนดเป้าหมายทางการเงินระยะสั้น และ
เป้าหมายทางการเงินระยะยาว จากนั้นควบคุมการใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

พจนานุกรมทางเศรษฐศาสตร์ไดใ้ห้ความหมายค าว่า เงินออม (saving) คือ ส่วนหน่ึง
ของรายได้ท่ีไม่ได้จ่ายไปเพื่อการบริโภค หากแต่เก็บไวโ้ดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายต่าง ๆ ใน
อนาคต การใช้เงินออมอาจท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น การถือเป็นเงินสด น าเงินไปฝากกบัธนาคาร 
หรือน าเงินไปซ้ือหลกัทรัพย ์เป็นตน้ จ านวนเงินท่ีออมนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ 

1. จ านวนรายได ้ถา้บุคคลมีรายไดเ้พิ่มข้ึน การออมก็จะเพิ่มข้ึนไปดว้ย 
2. การคาดการณ์เก่ียวกบัรายไดใ้นอนาคต ถา้ผูมี้รายไดค้าดวา่ในอนาคตจะมีรายไดม้าก 

ก็อาจจะเก็บออมในปัจจุบนัลดลง 
3. อตัราดอกเบ้ีย ถา้อตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัอยูใ่นระดบัสูงจะจูงใจใหค้นเก็บออมมากข้ึน  
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คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2539) ไดป้ระกาศ เร่ืองค่านิยมพื้นฐาน ไวว้า่ค่านิยม
พื้นฐานท่ีส าคญัขอ้หน่ึง คือ การประหยดัอดออม ดงันั้นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความตระหนกัใน
การประหยดั จะเป็นหนทางหน่ึงท่ีสร้างนิสัยในการบริโภคท่ีฟุ่มเฟือยให้ลดน้อยลง ฝึกให้เยาวชน
ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ฉบบั
ปรับปรุง พุทธศกัราช 2545 หมวด 5 การบริหารและจดัการศึกษา กล่าวไวว้า่ กระทรวง ศึกษาธิการ
มีหน้าท่ีเก่ียวกบัส่งเสริม และก ากบัดูแลการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท ก าหนดนโยบายแผน
และมาตรฐานการศึกษา ดงันั้นเพื่อสนอง พระราชบญัญติัดงักล่าวไดใ้ห้ทิศทางการปฏิรูปการเรียนรู้
อยา่งมีความสุข “การจดัตั้งธนาคารโรงเรียนเป็นแนวทางหน่ึงในการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยมี
การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย นอกจากจะฝึกให้นักเรียนมีวินัยในการใช้จ่ายเงินอย่างประหยดัแล้ว                                  
ยงัฝึกให้นกัเรียนรับผิดชอบในหนา้ท่ี มีความเสียสละ ซ่ือสัตย ์พึ่งพาตนเองได ้และเป็นประโยชน์
ในการมีชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข  

บญัญติั ค านูณวฒัน์ (2557: 3) ไดผ้ลส ารวจพบว่าเด็กไทยกว่า 48% หรือเกือบคร่ึง ไม่
ออมเงิน และมีบางส่วนท่ีออมเงินเป็นสัปดาห์เฉล่ียสัปดาห์ละ 100 บาท คิดเป็น 37% ท่ีเหลือไม่
แน่ใจในพฤติการณ์การออมเงิน ซ่ึงในจุดน้ีผมมองว่าออมเงิน เป็นเร่ืองแรกท่ีตอ้งเร่ิมวางแผน ให้
เกิดความมัน่คงในชีวิต ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและความสุขในระยะยาว เพราะวงจรชีวิตเราตั้งแต่
เด็กยนัแก่ ล้วนแต่อยู่บนเส้นทางการเงินและเศรษฐกิจด้วยกนัทั้งนั้น เม่ือเจาะลึกลงไปอีกพบว่า
เด็กไทยส่วน ใหญ่กังวลว่าหลงัเรียนจบแล้ว เงินเดือนท่ีได้รับเม่ือแรกท างานจะไม่เพียงพอกบั
ค่าใช้จ่ายส่วนตวัท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบนั ท าให้ช่วงแรกของการท างานคิดจะยงัขอเงินจากพ่อแม่ใช้ไป
ก่อน จากจุดน้ีก็เลยลองไปคน้หาแนวโนม้พฤติกรรมใชจ่้ายของเด็กไทยในส านกังานสถิติแห่งชาติ 
ยอ้นหลงัทุก 3 ปี พบวา่ ปี2551 เด็กไทยทัว่ประเทศใชจ่้ายฟุ่มเฟือย 28.2% ต่อมาในปี 2554 คิดเป็น 
53% และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุก ๆ ปี อย่างไรก็ตาม หากยอ้นมาดูกนัท่ีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทย 
จากส านกังานสถิติแห่งชาติ พบวา่ครัวเรือนทัว่ประเทศมีค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการออมกวา่ 
96.5% ส่วนท่ีเหลือ 3.5% เป็นเงินออม เรียกไดว้า่แทบจะไม่มีเงินเก็บในครอบครัวเลย 

จากการใหค้วามหมายของค่านิยมการประหยดัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี สรุปไดว้า่ คือ ค่านิยม
ในการรู้จกัใชจ่้ายเงิน ทรัพยสิ์น ทรัพยากรและเวลา ทั้งส่วนตนและส่วนรวมให้เกิดประโยชน์มาก
ท่ีสุด ละเอียดรอบคอบ ขณะเดียวกนัก็จะตอ้งรู้จกัด ารงชีวิตเหมาะสมกบัสภาพฐานะของตน และ
ด ารงตนอยา่งไม่ประมาท ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.4 ประเภทของค่านิยมการอดออม 
ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2527 : 12)  ไดแ้บ่งค่านิยมการประหยดั

อดออม ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
1. การประหยดัทรัพยสิ์น หมายถึง การรู้จกัวางแผนการใชจ่้ายเงินให้เกิดประโยชน์มาก

ท่ีสุด เหมาะสมกับรายรับ มีการเก็บออม ยบัย ั้งความต้องการของตน ใช้เงินอยู่ในขอบเขตท่ี 
เหมาะสม ค านึงถึงความคุม้ค่า ความจ าเป็น เช่น ไม่ซ้ือของกินจุกจิก ไม่ซ้ือของตามผูอ่ื้น ไม่ซ้ือของ
ตามค าโฆษณา แบ่งเงินท่ีไดรั้บจากพอ่แม่ใส่ออมสิน เลือกซ้ืออาหารท่ีมีคุณประโยชน์ 

2. การประหยดัเวลา หมายถึง การรู้จกัวางแผนการใช้เวลาของตน และใช้ให้เกิด
ประโยชน์ คุม้ค่ามากท่ีสุด เช่น ใชเ้วลาในวนัหยดุเรียนพิเศษ ช่วยท างานบา้น คน้ควา้หาความรู้ 

3. การประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช้ หมายถึง การรู้จกัใช้ส่ิงของเคร่ืองใช้ทั้งส่วนของตน
และ ส่วนร่วมใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด 

4. การประหยดัทรัพยากร หมายถึงการใช้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ตามธรรมชาติ ให้เป็น
ประโยชน์แก่มนุษยใ์หคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด 

ท่านเจา้ประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (2541: 69) กล่าวว่า ค่านิยมการประหยดั มีอยู่                           
5 ประการ ดงัน้ี 

1. ประหยดักิริยา คือ ระมดัระวงัอาการเคล่ือนไหวของร่างกายท่ีปรากฏออกมาทาง
อิริยาบถ ทางสรีระทางจรรยามารยาทใหอ้ยูใ่นฐานท่ีพอควร เป็นระเบียบวนิยัดีงาม 

2. ประหยดัปาก ทั้งในหน้าท่ีพูดหรือส่งภาษา และในหน้าท่ีบดเค้ียวอาหาร กล่าวคือ 
รู้จกัเลือกค าพูดค าจริงและไดป้ระโยชน์พูดไม่พูดค าชัว่ไม่พูดเกินตวั ยุแย่เสียดสี ส่วนประหยดัใน
หน้าท่ีการกินนั้น ก็คือ ตอ้งรู้จกัประมาณเลือกอาหารท่ีดี เหมาะสมกบัอายุ เหมาะสมกบัฤดูกาล                         
กินแต่พอดี ไม่มากไม่นอ้ยจนอิดโรยอ่อนก าลงั 

3. ประหยดัความคิด คือ เหน่ียวร้ังใจไวไ้ม่ให้ท าชั่ว ไม่ให้ใส่อารมณ์ไปตามความ
ตอ้งการของร่างกาย 

4. ประหยดัเวลา คือ เป็นผูรู้้จกกาลสมยั ด่วนในคราวท่ีควรด่วน ช้าในคราวท่ีควรช้า 
จดัสรรเวลาเป็น 

5. ประหยดัทรัพย ์คือ รู้จกัใชท้รัพยใ์ห้เกิดผล รอบคอบละเอียดถ่ีถว้น รู้จกับูรณะทรัพย์
เก่า ๆ เท่ากบัการรู้จกัหาทรัพยใ์หม่ รู้จกัแบ่งรายไดไ้วใ้ชใ้นคราวท่ีจ าเป็นหาไดม้ากก็ควรแบ่งเก็บให้
มาก หาไดน้้อยก็ควรแบ่งเก็บให้น้อย ถา้หาไม่ไดพ้อจ่ายก็ตอ้งลดรายจ่ายลง หรือลงแรงหารายได้
เพิ่มมากข้ึนจนพอเหมาะ 
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กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 49) ได้แบ่งค่านิยมด้านการประหยดัออกเป็น 3 ส่วน                              
ซ่ึงสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัได ้ดงัน้ี 

1. การประหยดัเวลา หมายถึง การรู้จกัวางแผนการใช้เวลาของตน และให้ใช้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่ามากท่ีสุด เช่น การใช้เวลาเดินทางไปโรงเรียน เดินทางกลับบ้าน ใช้เวลาใน
การศึกษาเล่าเรียน ท าแบบฝึกหดัทบทวนบทเรียน หาความรู้เพิ่มเติม ใชเ้วลาในการท าธุรกิจส่วนตวั 
ในการนอน การพกัผอ่น ท างานอดิเรก ช่วยเหลืองานบา้น ชุมชนและสังคม 

2. การประหยดัเงิน หมายถึง การรู้จักวางแผนการใช้เวลาของตน และใช้ให้เกิด
ประโยชน์คุม้ค่ามากท่ีสุด เหมาะสมกบัรายรับ มีการเก็บออม ยบัย ั้งความตอ้งการของตน อนัมีผลท า
ใหใ้ชเ้งินอยูใ่นขอบเขตท่ีเหมาะพอควร รอบคอบ 

3. การประหยดัในดา้นส่ิงของเคร่ืองใช ้หมายถึง การรู้จกัใชส่ิ้งของเคร่ืองใชท้ั้งของตน
และส่วนรวมให้ไดเ้กิดประโยชน์คุม้ค่ามากท่ีสุด รักษา ซ่อมแซมส่ิงของเคร่ืองใช้ให้ใช้งานไดอ้ยู่
เสมอ ไม่ใชอ้ยา่งฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น ดว้ยความเคยชินหรือสะดวกสบายของตน เช่นประหยดั
ไฟฟ้า น ้าประปาของส่วนรวม 

จากการทบทวน แนวคิดเก่ียวกบัการออมเงิน ผูว้ิจยั พอสรุปไดว้่า การออมเงินนั้นจะ
เป็นปัจจยัท่ีจะท าใหเ้ป้าหมายซ่ึงบุคคลก าหนดไวใ้นอนาคตบรรลุจุดประสงค ์เช่น ก าหนดเป้าหมาย
ไวว้า่จะตอ้งมีบา้นเป็นของตนเองในอนาคตให้ได ้เงินออมจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดเป้าหมายท่ี
วางไวเ้ป็นจริงข้ึนมาได ้นอกจากน้ีเงินออมยงัใชส้ าหรับแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินท่ี
อาจเกิดข้ึนอยา่งคาดไม่ถึงของบุคคลไดด้ว้ย ดงันั้นเราจึงควรมีการออมอย่างสม ่าเสมอในชีวิตและ
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งปลูกฝังค่านิยมการประหยดั อดออม ใหก้บัเยาวชนไทยเพื่อสร้างอนาคตของ
ประเทศใหมี้ความมัน่คง และย ัง่ยนืต่อไป 

 
3. แนวคิดเกีย่วกบัคุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ 

 
กระทรวงศึกษาธิการไดมี้การก าหนดให้ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการแก่เยาวชน

ไทย อนัไดแ้ก่ ขยนั ประหยดั ซ่ือสัตย ์มีวินยั สุภาพ สะอาด สามคัคี มีน ้ าใจ โดยมีจุดเนน้เพื่อพฒันา
เยาวชนใหเ้ป็นคนดี มีความรู้ และอยูดี่มีสุข ดว้ยการใชคุ้ณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้
ท่ีเช่ือมโยงกบัความร่วมมือของสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนัศาสนา และสถาบนั การศึกษา 
การปลูกฝังคุณธรรม จึงหมายถึง การจดัสภาพการเรียนรู้ เพื่อให้ผู ้เรียนมองเห็นคุณค่าของการมี
ศีลธรรมและจริยธรรมในดา้นต่าง ๆ และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ และ
พฤติกรรมท่ีดีงาม ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนวคิดเก่ียวคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ไดด้งัน้ี 
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3.1 ความหมายของคุณธรรม 
ค าว่า  “คุณธรรม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 253) ไดใ้หค้วามหมายวา่ คุณธรรม (คุนนะ -) น. สภาพคุณงามความดี 

คุณธรรม เป็นการสมาสค าว่า คุณ กบั ธรรม เขา้ดว้ยกนั ซ่ึง คุณ หมายถึง มีค่า 
มีความดีและธรรม หมายถึง ความประพฤติ คุณธรรม หมายถึง ความประพฤติในส่ิงท่ีดีท่ีมีค่า 
ประพฤติแต่คุณงามความดี 

ฤกษช์ยั คุณูปการ (2539: 2) กล่าววา่ คุณธรรม (Morality) หมายถึง ความเช่ือของบุคคล
ส่วนใหญ่ซ่ึงยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ีดีงาม และส่งเสริมให้สมาชิกในสังคมกระท าความดี และสร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่สังคม เช่น การรักษาศีล และการประพฤติตามหลักธรรม หรือค าสอนใน
พระพุทธศาสนา 

ช าเลือง วุฒิจนัทร์ (2524: 7) อธิบายวา่คุณธรรมเป็นลกัษณะความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ 
จริยธรรมเป็นลกัษณะการแสดงออกของร่างกาย 

ศกัด์ิชยั นิรัญทวี (2550) ไดเ้ปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของค าวา่ คุณธรรมและ
จริยธรรมวา่ คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดี เป็นส่ิงท่ีส่อแสดงความ หมายถึงคุณภาพของจิตใจ 
เช่นเดียวกบัจริยธรรม แต่ขณะเดียวกนัท่ีส่องแสดงความมีตวัตนของมนัเองอีกดว้ย โดยท่ีจริยธรรม
มีความหมายหนักไปในทางความประพฤติท่ีดีงาม หรือถูกต้องกับมติของสังคมมากกว่า ส่วน
คุณธรรมเป็นเร่ืองภายในอยา่งแทจ้ริง 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยรู ธมมจิตโต) (2541) กล่าววา่ คุณธรรมคือคุณสมบติัท่ีดีของ
จิตใจ ถา้ปลูกฝังเร่ืองคุณธรรมไดจ้ะเป็นพื้นฐานจรรยาบรรณ จรรยาบรรณน้ีเป็นเร่ืองพฤติกรรมใน
การท่ีจะพฒันาตอ้งตีความออกไปว่า พฤติกรรมเหล่าน้ีมีพื้นฐานจากคุณธรรมขอ้ใด เช่น เบญจศีล
เป็นจริยธรรม เบญจธรรมเป็นคุณธรรมคือ ความเมตตากรุณา ถา้มีความเมตตากรุณาจะมีฐานของ
ศีลขอ้ท่ี 1 เป็นตน้ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2540: 14) ไดก้ล่าววา่คุณธรรมเป็น ภาพของจิตใจ
กล่าวคือคุณสมบติัท่ีเสริมสร้างจิตใจใหดี้งาม ใหเ้ป็นจิตใจท่ีสูง ประณีตและประเสริฐ 

ธีรรัตน์ กิจจารักษ ์(2542: 6) กล่าววา่ คุณธรรม คือ อุปนิสัยอนัดีงามท่ีมีอยูใ่นจิตใจของ
คน ซ่ึงอุปนิสัยอนัดีงามน้ีได้มาจากความเพียรพยายามท่ีจะประพฤติจนกลายเป็นส่ิงท่ีเคยชิน
คุณธรรมจะมีความสัมพนัธ์กบัหนา้ท่ี เพราะการกระท าหนา้ท่ีจนเป็นนิสัยจะกลายเป็นคุณธรรม 

จอห์น คุย (1975: 12) ไดก้ล่าววา่คุณธรรม คือ หลกัของความประพฤติท่ีมีการฝึกอบรม
ให้เป็นความประพฤติของพลเมืองดี โดยเน้นท่ีรายบุคคลเท่ากบัท่ีตระหนักถึงผลทางสังคมท่ีจะ
ด ารงรูปแบบของสังคมนั้น ดงันั้น หลกัจริยธรรมจึงไม่มีใคร คนใดคนหน่ึงผูกขาด การตดัสินใจ 
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ไม่ใช่เร่ืองเหนือธรรมชาติ ไม่สร่งรูปแบบเฉพาะผกูขาดหรือวถีิชีวติเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง การแปล
ความหมายคุณธรรมในชีวิตสังคมซ่ึงเต็มไปดว้ยการเร่งรุดหน้าท่ี จะสร้างลกัษณะนิสัยของบุคคล
โดยเนน้ความส าคญัในดา้นจิตใจในการจดัจริยศึกษา 

โคลเบิร์ก (2543)ได้ให้ค  าจ  ากดัความไวว้่า คุณธรรม คือ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็น
กฎเกณฑ์และมาตรฐานของการประพฤติและปฏิบัติในสังคมและท าให้บุคคลมีการพัฒนา 
จนกระทัง่มีลกัษณะพฤติกรรมเป็นของตนเองมาตรฐานการตดัสินใจของสังคมจะเป็นเคร่ืองตดัสิน
วา่การแสดงออกพฤติกรรมเช่นนั้นเป็นเร่ืองท่ีผิดหรือถูก 

จากแนวคิดและความหมายดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจยัพอสรุปได้ว่า คุณธรรม หมายถึง 
สภาพคุณงามความดี และคุณลกัษณะหรือสภาวะท่ีมีค่าอยูภ่ายในจิตใจของมนุษย ์ท่ีเป็นไปในทางท่ี
ถูกตอ้งดีงามซ่ึงเป็นภาวะนามธรรมอยูใ่นจิตใจของแต่และคน คุณธรรมจริยธรรมนบัวา่เป็นพื้นฐาน
ท่ีส าคญัของคนทุกคนและทุกวิชาชีพ หากบุคคลใดหรือวิชาชีพใดไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลกั
ยึดเบ้ืองตน้แลว้ก็ยากท่ีจะกา้วไปสู่ความส าเร็จแห่งตนและแห่งวิชาชีพนั้น ๆ ท่ียิ่งกว่านั้นก็คือการ
ขาดคุณธรรมจริยธรรมทั้งในส่วนบุคคลและในวิชาชีพ อาจมีผลร้ายต่อตนเอง สังคมและวงการ
วชิาชีพในอนาคตไดอี้กดว้ย 

 
3.2 คุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ 

คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2542 : 5) ได้ประกาศ เร่ืองค่านิยมพื้นฐาน ไวว้่า
ค่านิยมพื้นฐาน เห็นควรให้ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการแก่เยาวชนไทย อนัได้แก่ ขยนั 
ประหยดั ซ่ือสัตย ์มีวินยั สุภาพ สะอาด สามคัคี มีน ้ าใจ โดยมีจุดเนน้เพื่อพฒันาเยาวชนให้เป็นคนดี 
มีความรู้ และอยูดี่มีสุข ดว้ยการใชคุ้ณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัความ
ร่วมมือของสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนัศาสนา และสถาบนั การศึกษา การปลูกฝังคุณธรรมจึง
หมายถึง การจดัสภาพการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนมองเห็นคุณค่าของการมีศีลธรรมและจริยธรรมใน
ดา้นต่าง ๆ และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ และพฤติกรรมท่ีดีงาม 

ประกอบกบั การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มุ่งปลูกฝังด้าน
ปัญญา พฒันากระบวนการคิดของผูเ้รียนให้มีความ สามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วจิารณญาณ และมุ่งพฒันาความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลูกฝังใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าของตนเอง 
เขา้ใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น สามารถแก้ปัญหาขดัแยง้ทางอารมณ์ได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
ดงันั้น การจะพฒันาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และด าเนินชีวิตท่ีดี มีความสุข คุณธรรมพื้นฐาน
ส าคญัท่ีควรเร่งปลูกฝังมี 8 ประการ ประกอบดว้ย 
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1. ขยนั คือ ความตั้งใจเพียรพยายามท าหนา้ท่ีการงานอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ อดทนไม่
ทอ้ถอยเม่ือพบอุปสรรค ความขยนัตอ้งควบคู่กบัการใชปั้ญญา แกปั้ญหาจนเกิดผลส าเร็จตามความ
มุ่งหมาย ผูท่ี้มีความขยนั คือ ผูท่ี้ตั้ งใจท าอย่างจริงจงัต่อ เน่ืองในเร่ืองท่ีถูกท่ีควร เป็นคนสู้งาน                                        
มีความพยายาม ไม่ทอ้ถอย กลา้เผชิญอุปสรรค รักงานท่ีท า ตั้งใจท าหนา้ท่ีอยา่งจริงจงั 

2. ประหยดั คือ การรู้จกัเก็บออม ถนอมใช้ทรัพยสิ์น ส่ิงของให้เกิดประโยชน์คุม้ค่า                                
ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผูท่ี้มีความประ หยดั คือ ผูท่ี้ด าเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จกัฐานะการเงินของตน คิด
ก่อนใช ้คิดก่อนซ้ือ เก็บออม ถนอมใชท้รัพยสิ์นส่ิงของอยา่งคุม้ค่า รู้จกัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายของ
ตนเองอยูเ่สมอ 

3. ซ่ือสัตย ์คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ ปลอดจาก
ความรู้สึกล าเอียงหรืออคติ ผูท่ี้มีความซ่ือสัตย ์คือ ผูท่ี้มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหนา้ท่ี ต่อวิชาชีพ 
ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางออ้ม รับรู้หน้าท่ีของตนเองและปฏิบติัอย่าง
เตม็ท่ีถูกตอ้งง 

4. มีวินยั คือ การยึดมัน่ในระเบียบแบบแผน ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั ซ่ึงมีทั้งวินยัใน
ตนเองและวินัยต่อสังคม ผูท่ี้มีวินัย คือ ผูท่ี้ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา 
สถาบนั/องคก์ร/สังคมและประเทศ โดยท่ีตนเองยนิดีปฏิบติัตามอยา่งเตม็ใจและตั้งใจ 

5. สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ                           
ผู ้ท่ีมีความสุภาพ คือ ผู ้ท่ีอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง 
วางอ านาจข่มผูอ่ื้น ทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกนัยงัคงมีความมัน่ใจในตนเอง เป็นผูท่ี้มี
มารยาท วางตนเหมาะสมตามวฒันธรรมไทย 

6. สะอาด คือ ปราศจากความมวัหมอง ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม ความผ่องใส 
เป็นท่ีเจริญตา ท าให้เกิดความสบายใจแก่ผูพ้บเห็น ผูท่ี้มีความสะอาด คือ ผูรั้กษาร่างกาย ท่ีอยูอ่าศยั 
ส่ิงแวดลอ้มถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ ฝึกฝนจิตใจมิใหขุ้่นมวั มีความแจ่มใสอยูเ่สมอ 

7. สามคัคี คือ ความพร้อมเพรียงกนั ความกลมเกลียวกนั ความปรองดองกนั ร่วมใจกนั
ปฏิบติังานให้บรรลุผลตามท่ีต้อง การ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท                              
ไม่เอารัดเอาเปรียบกนั เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด 
ความหลากหลายในเร่ืองเช้ือชาติ ความกลมเกลียวกนัในลักษณะเช่นน้ี เรียกอีกอย่างว่า ความ
สมานฉันท์ ผูท่ี้มีความสามคัคี คือ ผูท่ี้เปิดใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รู้บทบาทของตน                                  
ทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามท่ีดี มีความมุ่งมัน่ต่อการรวมพลงั ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เพื่อให้การงาน
ส าเร็จลุล่วง แกปั้ญหาและขจดัความขดัแยง้ได ้เป็นผูมี้เหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
วฒันธรรม ความคิด ความเช่ือ พร้อมท่ีจะปรับตวัเพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 
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8. มีน ้าใจ คือ ความจริงใจท่ีไม่เห็นแก่เพียงตวัเองหรือเร่ืองของตวัเอง แต่เห็นอกเห็นใจ 
เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย ์มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความตอ้งการ ความจ าเป็น 
ความทุกขสุ์ขของผูอ่ื้น และพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั ผูท่ี้มีน ้าใจ คือ ผูใ้หแ้ละผู ้
อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จกัแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อท าประโยชน์แก่ผูอ่ื้น เขา้ใจ เห็นใจ 
ผูท่ี้มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบติัการ เพื่อบรรเทา
ปัญหาหรือร่วมสร้างสรรคส่ิ์งดีงามใหเ้กิดข้ึนในชุมชน 

จากการท่ี คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ได้ประกาศ เร่ืองค่านิยมพื้นฐาน ไวว้่า
ค่านิยมพื้นฐานท่ีส าคญัข้อหน่ึง คือ การประหยดัอดออม ดังนั้นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความ
ตระหนักในการประหยดั จะเป็นหนทางหน่ึงท่ีสร้างนิสัยในการบริโภคท่ีฟุ่มเฟือยให้ลดน้อยลง                          
ฝึกใหเ้ยาวชนใชชี้วติอยูอ่ยา่งพอเพียง เพื่อความย ัง่ยนืต่อไป 

 
3.3 ประโยชน์ของคุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการต่อเยาวชน 

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการมีประโยชน์ต่อเด็กในการด าเนินชีวิต รวมทั้งเร่ืองของชีวิต
ท่ีเป็นอยู่ทั้งหมด โดยคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2542 : 5) ได้กล่าวคุณธรรมพื้นฐาน 8 
ประการ วา่มีประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ดงัน้ี 

1. เร่ืองของความสัมพนัธ์กบัโลกภายนอก ด้วยพฤติกรรมทางกาย วาจา และการใช้
อินทรียต่์าง ๆ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย การเห็น การไดย้ิน ฯลฯ สัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางวตัถุและ
ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม เรียกสั้น ๆ วา่ ศีล 

2. เร่ืองของจิตใจ เจตจ านง ความตั้งใจ แรงจูงใจ ท่ีจะท าให้เรามีพฤติกรรมต่าง ๆ 
สัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มนั้น ตามภาวะและคุณสมบติัต่าง ๆ ของจิตใจของเรา เรียกวา่ สมาธิ 

3. เร่ืองของปัญญา ความรู้ ความคิด เป็นตวัช้ีทางว่าเราท าพฤติกรรมของเราไปตาม
ความรู้ ความเขา้ใจ และภายในขอบ เขตของความรู้นั้น ซ่ึงเรียกวา่ ปัญญา ความสัมพนัธ์ทั้งหมดน้ี
เป็นปัจจยัส่งผลกระทบต่อกนั ระหวา่งพฤติกรรม จิตใจ/อารมณ์ และปัญญา ซ่ึงเป็นส่วนประกอบ
แห่งการด าเนินชีวิต เป็นเร่ืองของชีวิตของเรา จะแยกจากกนัไม่ได ้รวมทั้งหมดเรียกวา่ “จริยะ” ใน
ชีวิตท่ีเป็นอยู ่เด็กยอ่มตอ้งพบประสบการณ์ต่าง ๆ และตอ้งเจอสถานการณ์ใหม่ๆตลอดเวลาทุกวนั 
เม่ือเจอประสบการณ์ใหม่ เราก็ตอ้งเรียนรู้และตอ้งมีปฏิกิริยาตอบไป เม่ือมีสถานการณ์เกิดข้ึนใหม่ 
เราก็ตอ้งคิดว่าจะจดัการอยา่งไร จะแกปั้ญหาอยา่งไร น่ีคือการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม หรือการ
ด าเนินชีวิตท่ีดี คือ ชีวิตท่ีมีการศึกษา ดงันั้น ในการพฒันามนุษย ์จึงเป็นการพฒันาชีวิตท่ีด าเนินไป
พร้อมกันทั้ ง 3 ด้าน แยกจากกันไม่ได้ ดังน้ี พฒันาด้านความสัมพนัธ์ แบ่งเป็น 1) พฒันาด้าน
ความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางวตัถุหรือส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ คือ การพฒันาร่างกายใหแ้ขง็แรง
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เจริญเติบโต สะอาด มีสุขภาพดี รู้จกัเลือกเฟ้นบริโภคใชส้อยปัจจยั 4 อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการ
พฒันาและสร้างสรรค์ รู้จกัเลือกใชอ้ยา่งรู้คุณค่า ประหยดั คิดก่อนใช้ 2) พฒันาดา้นความสัมพนัธ์
กบัส่ิงแวดลอ้มทางสังคมกบัเพื่อนมนุษย ์ตั้งแต่การอยูร่่วมกนัในครอบครัว มีวินยัในการด ารงชีวิต 
ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความสามคัคี รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รู้บท บาทของตน ให้
ความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั แกปั้ญหาและขจดัความขดัแยง้ได ้3) พฒันาดา้นจิตใจ เร่ืองของคุณธรรม 
ความดี สมรรถภาพจิตใจ ความเขม้แข็ง ขยนัหมัน่เพียร อดทน มีสติ มีสมาธิ มีความสุข สดช่ืน เบิก
บาน สุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ มีน ้ าใจ มีจิตใจ
กวา้งขวาง เสียสละ โอบออ้มอารี 4) พฒันาดา้นความรู้ ความเขา้ใจ การคิด เหตุผล เน้นการรู้ตรง
ตามความเป็นจริง และสามารถน าความรู้มาใชใ้นการคิด แกปั้ญหา และดบัทุกขไ์ดใ้นท่ีสุด 

จากการทบทวนถึงประโยชน์ของคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการนั้น ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า
คุณธรรมนั้นมีประโยชน์ต่อเด็กในการด าเนินชีวิตและมีความส าคญัต่อการพฒันาเยาวชนไทยใน
สังคมปัจจุบนัเป็นอยา่งยิง่ ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง จึงควรเร่งรัดน าไปปลูกฝัง ใหก้บัเยาวชนของชาติ 
เพื่อให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ก้าวสู่สังคมคุณธรรมน าความรู้ โดยจะต้องต่ืนตัว 
กระตือรือร้น และผนึกก าลงัเพื่อการพฒันาไปสู่ความกา้วหนา้อยา่งมัน่คงอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกคนควร
ท างานให้เต็มก าลงั เต็มความสามารถ และหากคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ดงักล่าวน้ี เกิดข้ึนกบั
ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน สถาบนั ตลอดจนประเทศใดแลว้ โดยเฉพาะประเทศไทยนั้นก็จะพน้
วกิฤติทั้งทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พฒันาชาติให้มีความเจริญกา้วหนา้ เป็นสังคมคุณธรรม
น าความรู้ ชีวิตของคนในชาติ คงจะดีกวา่เดิม สังคมไทยจะสงบสุขกวา่น้ี ประเทศไทยก็คงเป็นไทย
อยูต่ลอดไป มีการพฒันาอยา่งรุดหนา้ไม่ดอ้ยกวา่ประเทศใดในโลกน้ีทั้งในปัจจุบนัและอนาคตอยา่ง
แน่นอน 

 
4.  แนวคิดเกีย่วกบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 
จากการท่ี กระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้การประกาศใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อให้เป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และ
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มี
ปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก นั้น และไดมี้การ
ก าหนด ถึง คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน ไวใ้นหลกัสูตรดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอ
แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดงัน้ี 
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4.1 ความหมายของคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์หมายถึง คุณภาพของผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

ท่ีก าหนดข้ึนโดยพิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปล่ียนแปลงของโลกยุคปัจจุบนั ซ่ึงท าใหมี้
ความจ าเป็นตอ้งเนน้และปลูกฝังลกัษณะดงักล่าวให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนทุกคนเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
การพฒันาในองคร์วมทั้งดา้นสติปัญญา และคุณธรรม อนัจะน าไปสู่ความเจริญกา้วหนา้และความ
มัน่คงสงบสุขในสังคม  

 
4.2 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 8 ประการ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี 

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ 
ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยดึมัน่ในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

2. ซ่ือสัตยสุ์จริต คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมัน่ในความถูกตอ้ง ประพฤติตรง
ตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอ่ื้น ทั้งทางกาย วาจา ใจ 

3. มีวินัย หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมัน่ในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

5. อยูอ่ยา่งพอเพียง หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการด าเนินชีวติอยา่งพอประมาณ 
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี และปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

6. มุ่งมัน่ในการท างาน หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบ
ในการท าหนา้ท่ีการงานดว้ยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย 

7. รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วม
อนุรักษสื์บทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรม ใชภ้าษาไทยในการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ชุมชน และสังคม ดว้ยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่
หวงัผลตอบแทน 

นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พิ่มเติมใหส้อดคลอ้ง
ตามบริบทและจุดเนน้ของตนเองเพิ่มเติมได ้
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4.3 แนวทางการวดัผลและประเมินผลคุณลักษณะอนัพงึประสงค์     
การวดัและประเมินผลดา้นคุณลกัษณะอนัพึงสงค์นั้น มีความละเอียดอ่อน เพราะเป็น

เร่ืองของการพฒันาคุณลกัษณะท่ีตอ้งการปลูกฝังให้เกิดในตวัผูเ้รียน การวดัและประเมินผลจึงตอ้ง
ค านึงถึงผลท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนเม่ือได้รับการพฒันาเป็นระยะ หรือเม่ือส้ินปีการศึกษา ดังนั้น
เพื่อใหมี้แนวทางการสรุปผลการประเมินท่ีชดัเจน  เป็นธรรมส าหรับผูเ้รียน จึงมีการก าหนดตวัช้ีวดั
ในการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ไดด้งัน้ี 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์
 ตวัช้ีวดั 1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
  1.2 ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทย 
  1.3 ศรัทธา ยดึมัน่ และปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนา 
  1.4 เคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 
 ตวัช้ีวดั 2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 
  2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผูอ่ื้นทั้งทางกาย วาจา ใจ 
3. ซ่ือสัตยสุ์จริต 
 ตวัช้ีวดั 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 

โรงเรียนและสังคม 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
 ตวัช้ีวดั 4.1 ตั้งใจ เพียรพยามในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
  4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอก

โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม บนัทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ และ
สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 ตวัช้ีวดั 5.1. ด าเนินชีวติอยา่งพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
  5.2 มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี ปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 ตวัช้ีวดั 6.1 ตั้งใจและรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน 
  6.2 ท างานดว้ยความเพียรพยามและอดทนเพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย 
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7. รักความเป็นไทย 
 ตวัช้ีวดั 7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมไทย และมี

ความกตญัญูกตเวที 
  7.2 เห็นคุณค่าและใชภ้าษาไทยในการส่อสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
  7.3 อนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
 ตวัช้ีวดั 8.1 ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจและพึงพอใจ โดยไม่หวงัผลตอบแทน 
  8.2 เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
จากการทบทวนดงักล่าว ผูว้ิจยัสรุปแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ไดว้่า 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์น้ี เป็นแนวทางในการพฒันาผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
ก าหนดข้ึนโดยพิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปล่ียนแปลงของโลกยุคปัจจุบนั ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศชาติ เพราะเป็นการพฒันาเยาวชนในองคร์วมทั้งดา้นสติปัญญา และ
คุณธรรม อนัจะน าไปสู่ความเจริญกา้วหนา้และความมัน่คงสงบสุขในสังคม ต่อไป 
 

5. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
 

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ให้เป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถ ในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก พร้อมกนัน้ีได้ปรับกระบวนการ 
พฒันาหลกัสูตรให้มีความสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ีมุ่งเนน้การกระจายอ านาจทางการศึกษาใหท้อ้งถ่ิน
และสถานศึกษาไดมี้บทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ และ
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  

การจดัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัได ้
ทุกฝ่าย ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระดบัชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตอ้งร่วมรับผดิชอบ โดยร่วมกนัท างาน
อย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนบัสนุน ตรวจสอบ ตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อพฒันาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-3) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ประกอบดว้ย 
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5.1 วสัิยทัศน์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้

เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้
และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็ม
ตามศกัยภาพ  

 
5.2 หลกัการ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาค และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการ
จดัการเรียนรู้ 

5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์  
  

5.3 จุดหมาย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู ้เ รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา                                            

มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบั
ผูเ้รียน เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
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2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ีและมี
ทกัษะชีวติ  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถีิชีวติและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข  
 
5.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียน
ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ดงัน้ี หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ 
ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมใน
การใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการ
เจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารด้วย
หลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มา
ใช้ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไป
ใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน และการ
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อยู่ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี
ดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ 
การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
5.5 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ดงัน้ี 

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ 
ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยดึมัน่ในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

2. ซ่ือสัตยสุ์จริต คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมัน่ในความถูกตอ้ง ประพฤติตรง
ตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอ่ื้น ทั้งทางกาย วาจา ใจ 

3. มีวินัย หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมัน่ในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

5. อยูอ่ยา่งพอเพียง หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอยา่งพอประมาณ 
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี และปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

6. มุ่งมัน่ในการท างาน หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบ
ในการท าหนา้ท่ีการงานดว้ยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย 

7. รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วม
อนุรักษสื์บทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรม ใชภ้าษาไทยในการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ชุมชน และสังคม ดว้ยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่
หวงัผลตอบแทน 
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5.6 พฤติกรรมบ่งช้ีถึงความอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

1. ใชท้รัพยสิ์นของตนเอง เช่น เงิน ส่ิงของ เคร่ืองใช ้ฯลฯ อยา่งประหยดัคุม้ค่า และเก็บ
รักษาดูแลอยา่งดี รวมทั้งการใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม 

2. ใชท้รัพยากรของส่วนรวมอยา่งประหยดั คุม้ค่า และเก็บรักษาดูแลอยา่งดี 
3. ปฏิบติัตนและตดัสินใจดว้ยความรอบคอบ มีเหตุผล 
4. ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น และไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน พร้อมใหอ้ภยัเม่ือผูอ่ื้นกระท าผิดพลาด 
5. วางแผนการเรียน การท างาน และการใชชี้วติประจ าวนับนพื้นฐานของความรู้ ขอ้มูล 

ข่าวสาร 
6. รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม ยอมรับและปรับตวัเพื่ออยู่

ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
จากคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ทั้ง 8 ประการ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ดงักล่าว จะเห็นได้ว่า การประหยดัอดออม จะมีความสอดคล้องกับ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในขอ้ท่ี 5 คือ อยูอ่ยา่งพอเพียง ซ่ึงหมายถึง ผูท่ี้ด าเนินชีวติอยา่งประมาณ
ตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมดัระวงั อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น เห็น
คุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ มีการวางแผนป้องกนัความเส่ียง และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
 

6. โครงการธนาคารโรงเรียน 
 

โครงการธนาคารโรงเรียน ถือวา่เป็นโครงการมีบทบาทในการส่งเสริมการออมมาเป็น
เวลายาวนาน โดยเร่ิมตน้จากธนาคารออมสิน ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของเยาวชนท่ีจะเติบโตเป็น
ทรัพยากรบุคคลอนัมีค่าของสังคมในอนาคต ธนาคารจึงมุ่งส่งเสริมวินยัการออมและค่านิยมอนัดี
ให้กบัเยาวชน โดยการจดัตั้งธนาคารโรงเรียนในโรงเรียนและสถาบนัการศึกษา เป็นการจ าลอง
สาขาธนาคารไวใ้นโรงเรียน มีนกัเรียนและนกัศึกษาเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตนเอง (วารสารออมสิน
เพื่อชุมชน, 2551 : 13)  ผูว้จิยัขอน าเสนอโครงการธนาคารโรงเรียน ดงัน้ี  
 
6.1 ความเป็นมาของโครงการธนาคารโรงเรียน 

ธนาคารออมสินตระหนักดีว่า เด็กในวนัน้ี คือ ผูใ้หญ่ในวนัหน้าเยาวชนท่ีได้รับการ
ปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมท่ีดีมีความรู้อย่างถูกตอ้งพอเพียงย่อมเติบโตเป็นก าลงัส าคญัของชาติ 
ธนาคารโรงเรียนไดจ้ดัตั้งโครงการต่าง ๆ ท่ีมีคุณค่าต่อการตระเตรียมเยาวชนให้เป็นผูท่ี้มีนิสัยรัก
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การออม เขา้ใจสภาพแวดลอ้มและไดรั้บการศึกษาอยา่งพอเพียงส าหรับอนาคต เพื่อปลูกฝังการออม
ทรัพยใ์ห้กบัเด็กนกัเรียน ธนาคารออมสินจึงจดักิจกรรมส่งเสริมการออมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง
การส่งพนกังานออกไปรับเงินฝากตามโรงเรียน เพื่อบริการรับฝากเงินแก่เด็ก ๆ ซ่ึงไม่สามารถไปใช้
บริการในวนัธรรมดาหรือเวลาท าการได ้

ในปัจจุบนั การศึกษาแนวใหม่เด็ก ๆ นักเรียนจะมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและ
ววิฒันาการสมยัใหม่มากยิง่ข้ึน ไดฝึ้กปฏิบติัมากกวา่การท่องจ า หลกัสูตรใหม่มุ่งไปท่ีการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ เป็นการเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมท่ีไดผ้ลมากท่ีสุด ธนาคารออมสินเล็งเห็น
รูปแบบการในสภาวะสังคมดังกล่าว จึงพิจารณาเห็นว่า ในอนาคตถ้าหากยงัให้บริการรับฝาก
แบบเดิม ๆ เด็ก ๆ ก็ยงัคงเป็นแบบเดิม คนรุ่นต่อ ๆ ไปของชาติก็จะไม่มีภูมิคุม้กนัเม่ือประเทศชาติ
เผชิญปัญหาเศรษฐกิจอีกคร้ัง ความลม้เลวของสังคมคงเวยีนกลบัมาท่ีปัญหาการขาดค่านิยมการออม
ของคนไทยอีก  
 
6.2 วตัถุประสงค์ของโครงการธนาคารโรงเรียน 

วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการ คือเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรู้้จกัและรักการออมทรัพย์
และนอกเหนือจากจะท าให้เด็กในโรงเรียนท่ีธนาคารโรงเรียนเขา้ไปจดัตั้งไดมี้โอกาสออมทรัพย์
อย่างต่อเน่ืองแลว้ ยงัช่วยฝึกให้เด็กนกัเรียนไดเ้รียนรู้ระบบการธนาคาร ฝึกความรับผิดชอบ รู้จกั
เสียสละ รู้จกัใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้เร่ิมตน้การเป็น
คนท่ีระเบียบวินยั และท่ีส าคญัคือ การใหเ้ด็กรู้จกัความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ึงเป็นหวัใจของการเป็นคนดี 
น าไปสู่สังคมท่ีดี 
 
6.3 รูปแบบของธนาคารโรงเรียน  

รูปแบบของโครงการธนาคารโรงเรียน มีลกัษณะเป็นการจ าลองธนาคารท่ีใกลเ้คียงกบั
ของจริงมากท่ีสุดไปไวใ้นโรงเรียน โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนักงานธนาคารออมสินสาขา
ใกลเ้คียงเป็นสาขาพี่เล้ียง เด็กท่ีเขา้ร่วมโครงการท าหน้าท่ีบริหารจดัการและให้บริการแก่เพื่อน ๆ 
ในสถานศึกษานั้นจะเป็นเด็กท่ีได้รับการคดัเลือกมาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงจะเป็นเด็กท่ีมีความ
ประพฤติดี เรียนดี และมีความรับผิดชอบ โดยเล็กท่ีจะได้รับการฝึกอบรมและเรียนรู้ระบบการ
ท างานจากธนาคารออมสินก่อนการปฏิบติังานจริง อยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ ในการปฏิบติังานอาจจะมี
มากกวา่ 1 ชุดปฏิบติังาน ช่วยกนัหมุนเวยีนผลดัเปล่ียนกนัไปก็ได ้
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บุคลากรประกอบดว้ยผูท่ี้ท  าหนา้ท่ี 
ผูจ้ดัการ 1 คน 
พนกังานการเงิน 1 คน 
พนกังานบญัชี 1 คน 
พนกังานติดต่อ 1 คน 
พนกังานลงรายการ 1 คน 
ระยะเวลาในการเปิดด าเนินการ อาจมีการเปิดด าเนินการทุกวนั หรือเฉพาะบางวนัในแต่

ละอาทิตยก์็ไดต้ามความเหมาะสม ส าหรับระยะเวลาการรับฝาก-ถอน ควรเป็นช่วงเชา้ก่อนเขา้เรียน
หรือช่วงพกัเท่ียง โดยสาขาพี่เล้ียงจะไปรับฝากเงินท่ีโรงเรียนหลงัจากธนาคารโรงเรียนปิดบญัชีแลว้   

ประเภทเงินฝาก ส าหรับระยะเงินฝากท่ีใชใ้นธนาคารโรงเรียนจะเป็นเงินฝากประเภท
เผือ่เรียก ซ่ึงเป็นเงินฝากท่ีสามารถฝาก-ถอน ไดต้ั้งแต่ 1 บาทข้ึนไป และจะฝากถอนวนัละก่ีคร้ังก็ได ้
โดยแต่ละโรงเรียนจะเปิดบญัชีกบัสาขาเพียงสาขาเพียงบญัชีเดียว ส่วนบญัชียอ่ยของนกัเรียนแต่ละ
ราย ธนาคารจะเป็นผูรั้บผดิชอบ 

อตัราดอกเบ้ีย ธนาคารโรงเรียนคิดอตัราดอกเบ้ียเดียวกบัอตัราเงินฝากเผื่อเรียก ของ
ธนาคารออมสิน หรือตามประกาศของธนาคารในแต่ละกรณี ทั้งน้ีเพื่อเป็นการส่งเสริมธนาคารได้
บวกเพิ่มอตัราดอกเบ้ียเงินฝากใหก้บักิจกรรมในโครงการอีกจ านวนหน่ึงดว้ย 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ธนาคารจะจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ี
ใชใ้นการปฏิบติังาน อาทิ คอมพิวเตอร์ พาสบุ๊ค ปร้ินเตอร์ สมุดเงินฝาก แบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีใชใ้น
การฝากถอนเงิน และการลงบญัชี 

การสนบัสนุนแก่โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการธนาคารออมสิน จะสนบัสนุนในรูปของ
การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียน หรืออุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ 
 
6.4 เป้าหมายของธนาคารโรงเรียน  

เป้าหมายของโครงการธนาคารโรงเรียน คือ โรงเรียนท่ีจะเขา้ร่วมในโครงการนั้นตอ้งมี
จ านวนนักเรียนมากพอสมควร เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา ผูบ้ริหารของ
สถานศึกษาตอ้งเห็นความส าคญัของโครงการ สามารถจดัหาสถานท่ีส าหรับจดัตั้งธนาคารโรงเรียน
ได ้ดงัน้ีโครงการธนาคารโรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของแผนการธนาคารเพื่อสังคมของธนาคารออม
สิน โดยแต่ละปีจะมีก าหนดเป้าหมายเปิดตามโรงเรียนต่าง ๆ ทัว่ประเทศแตกต่างกนัออกไปเพิ่มข้ึน
ทุกปี 
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6.5 งบประมาณโครงการ  
งบประมาณของโครงการจะ ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส าหนบัการด าเนินงานโครงการ 

และส าหรับการสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์โครงการ 
 
6.6 การบริหารจัดการโครงการ  

ธนาคารออมสินจะแบ่งภารกิจออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ ภาพรวมในส่วนกลาง กล่าวคือ 
ในการบริหารโครงการ รวมทั้งการใช้งบประมาณในการจดัตั้งธนาคารโรงเรียนแต่ละแห่งนั้น                                         
จะอยู่ในดุลยพินิจของธนาคารออมสินภาค (ทัว่ประเทศมี 14 ภาค) ซ่ึงเป็นผูค้ดัเลือกโรงเรียนและ
ประสานงานโครงการในพื้นท่ีควบคุม ส าหรับภาพรวมในส่วนกลางนั้น ส านกัส่ือสารองคก์รมีการ
มอบหมายและจดัตั้งคณะท างาน ท าหนา้ท่ีประสานงาน บริหารโครงการและด าเนินการจดักิจกรรม
ให้สามารถด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง พร้อมท่ีจะขยายผลและพฒันาเยาวชนท่ีเขา้มาทีส่วนร่วมใน
โครงการและไดริ้เร่ิมจดัตั้งสโมสรเยาวชนธนาคารโรงเรียน โดยสมาชิกของธนาคารโรงเรียนจะมี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมท่ีธนาคารจดัข้ึน ซ่ึงเป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านผูน้ าการออมในลักษณะ
กิจกรรมเชิงอนุรักษ ์เนน้กิจกรรมท่ีพฒันาศกัยภาพของเยาวชนเป็นส าคญั 
 
6.7 ขั้นตอนการด าเนินโครงการธนาคารโรงเรียน  

ขั้นตอนการด าเนินโครงการธนาคารโรงเรียน เป็นไปตามตาราง ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ขั้นตอนการด าเนินโครงการธนาคารโรงเรียน 
กจิกรรม ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

1. จดัด าเนินการคดัเลือก
โรงเรียนท่ีเหมาะสมและ
น าเสนอธนาคารโรงเรียน 

มกราคม – ตุลาคม ส านกัส่ือสารองคก์รธนาคาร
ออมสินภาค 

2. จดัเตรียมสถานท่ีและ
ฝึกอบรมนกัเรียน จดัเตรียมพิธี
การเปิดด าเนินการ 

พฤษภาคม – พฤศจิกายน โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
ส านกัส่ือสารองคก์ร ฝ่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ส านกังานระบบสารสนเทศ 
ธนาคารออมสินภาค 
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ตารางท่ี 1 ขั้นตอนการด าเนินโครงการธนาคารโรงเรียน (ต่อ) 
กจิกรรม ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

3. ด าเนินการรับฝาก – ถอน นบัจากเปิดภาคเรียน –วนั
ปิดภาคเรียน 

โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ธนาคารออมสินสาขาพี่เล้ียง
ธนาคารออมสินภาค 

4. ติดตามการด าเนินการ ธนัวาคม ส านกัส่ือสารองคก์ร/ ภาค 
5. ประเมินผล ธนัวาคม ส านกัวจิยัและพฒันา 

 
6.8 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

ธนาคารออมสินวดัผลการด าเนินโครงการออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเวลาสั้ นและ
ระยะเวลายาว คือ 

6.8.1 ระยะสั้น เป็นการวดัผลความส าเร็จในแต่ละปี โดยเร่ิมจากวนัท่ี 1 มกราคม ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี แบ่งออกเป็น 2 ระดบั 

 - ธนาคารออมสิน วดัผลการด าเนินงานจากโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการในแต่ละ
ปี หากมีจ านวนโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการมากกว่าหรือเท่ากบัเป้าหมายท่ีก าหนดไวถื้อว่าประสบ
ผลส าเร็จ แต่ถา้จ านวนโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการนอ้ยกวา่ก าหนดถือวา่ไม่ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย ซ่ึงเป้าหมายแต่ละปีจะก าหนดไวใ้นแผนด าเนินงานของหน่วยงาน 

 - ระดับโรงเรียน วดัผลการด าเนินงานจากบญัชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน 
เปรียบเทียบกบัจ านวนนกัเรียนทั้งหมด และความเคล่ือนไหวของบญัชี 

6.8.2 ระยะยาว เป็นการวดัผลความส าเร็จในทางการส่งเสริมการออมทรัพย ์โดยวดัจาก
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการออมของนกัเรียน 

จากการทบทวนวรรณกรรม เก่ียวกบัโครงการธนาคารโรงเรียนท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น 
ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ โครงการธนาคารโรงเรียนเป็นการจ าลองธนาคารโรงเรียนท่ีใกลเ้คียงกบัธนาคาร
ของจริงมากท่ีสุดไปไวใ้นสถานศึกษา โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัของการด าเนินโครงการ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้นกัเรียนไดรู้้จกัและมีความรักการออมเงินอนัเป็นการพฒันาคุณธรรมและคุณลกัษณะ
ของเยาวชนไทยเพื่อใหมี้ทกัษะการด ารงชีวิตตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต่์อไป และในการวจิยัใน
คร้ังน้ีผูว้ิจยัได้น าความรู้ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการตั้งค  าถามการวิจยัเก่ียวกบัข้อมูลทัว่ไป
เก่ียวกบัการเป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนของนกัเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา จงัหวดัลพบุรี ท่ีเป็น



 46 

 

สมาชิกธนาคารโรงเรียนว่า เพราะอะไรนกัเรียนจึงมีความสนใจเขา้ร่วมเป็นสมาชิกโรงเรียนและ
ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนมากนอ้ยเพียงใด 
 

7. บริบททีเ่กีย่วข้องกบั จังหวดัลพบุรี 
 

จังหวดัลพบุรีเป็นจังหวดัท่ีมีความเป็นประวติัศาสตร์มาอย่างยาวนาน ผ่านความ
เจริญรุ่งเรืองมาแลว้หลายคร้ัง เคยเป็นราชธานีแห่งท่ี 2 คร้ังสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อม
ดว้ยวิทยาการทนัสมยั ปัจจุบนัลพบุรีก็ยงัคงมีเสน่ห์เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่โลก จงัหวดัน้ีเต็มไปดว้ย
ความหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นประวติัศาสตร์ โบราณสถานอนังดงาม ทรงคุณค่า เร่ืองราวท่ีน่าสนใจ 
ธรรมชาติสวยงามแปลกตา ทุ่งทานตะวนัอนัยิ่งใหญ่ไม่มีใครเหมือน เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ ฯลฯ                                 
สมดงัค าขวญัของจงัหวดั ท่ีว่า “วงันารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเล่ือง                                     
เมืองแห่งดินสอพอง แผน่ดินทองสมเด็จพระนารายณ์” หรือเป็นท่ีรู้จกัในช่ือท่ีเรียกวา่ “เมืองละโว”้ 
ซ่ึงในท่ีน้ี ผูว้จิยัจะกล่าวถึงบริบททัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวดัลพบุรี รวมไปถึงบริบทดา้นโรงเรียนท่ีด าเนิน
โครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี ดงัต่อไปน้ี 
 
7.1 ข้อมูลทัว่ไป 

กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 1-4) กล่าววา่ จงัหวดัลพบุรีตั้งอยูใ่นภาคกลาง
ของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 14 องศา 48 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 องศา 25 ลิปดา
ตะวนัออก อยูห่่างจากกรุงเทพมหานครไปทางเหนือตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน 
ประมาณ 155 กิโลเมตร หรือทางรถไฟสายเหนือประมาณ 133 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 6,586.67 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 4,116,668 ไร่ จงัหวดัลพบุรีตั้งอยู่ ภาคกลางของประเทศไทย บนฝ่ังซ้าย
ของแม่น ้ าลพบุรี มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางถนนพหลโยธิน
153 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางรถไฟประมาณ 133 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 6,641,859 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 3,874,846 ไร่ จงัหวดัลพบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 121 
ต าบล 1,122 หมู่บา้น ในดา้นการปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 
แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง (ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด และเทศบาลเมือง
บา้นหม่ี) เทศบาลต าบล 19 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 103 แห่ง 11 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอ
เมืองลพบุรี อ าเภอพฒันานิคม อ าเภอโคกส าโรง อ าเภอชยับาดาล อ าเภอท่าวุง้ อ าเภอบา้นหม่ี อ าเภอ
ท่าหลวง อ าเภอสระโบสถ ์อ าเภอโคกเจริญ อ าเภอล าสนธิ อ าเภอหนองม่วง 
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จงัหวดัลพบุรี เป็นจงัหวดัในภาคกลาง เป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูก่ึ่งกลางของประเทศ มีพื้นท่ี
อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก มีประวติัศาสตร์ยาวนาน ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของกองก าลงัทั้ง
ทหารบกและทหารอากาศหลายหน่วย เป็นศูนยก์ลางทางดา้นการทหาร กองก าลงัทางการรบ ซ่ึง
จงัหวดัลพบุรีนั้นมีภูมิประเทศท่ีเหมาะสมคืออยูใ่นเขตตอนกลางของประเทศจึงท าใหเ้ป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้นการทหารซ่ึงสามารถท่ีกระจายหรือแจกจ่ายก าลงัพล อาวุธยุทธโทปกรณ์ไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ 
ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง ลพบุรีไดรั้บการท านุบ ารุงอีก
คร้ังสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี และนอกจากนั้นไดมี้การวางผงัเมืองใหม่และ
ตั้งหน่วยทหารข้ึนมาในเมืองลพบุรี ซ่ึงมีหน่วยทหารท่ีส าคญัไดแ้ก่ ศูนยก์ารทหารปืนใหญ่, ศูนยก์าร
บินทหารบก, หน่วยบญัชาการสงครามพิเศษ, ศูนยอ์  านวยการสร้างอาวุธ ศูนยก์ารอุตสาหกรรม
ป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร, หน่วยรบพิเศษเป็นตน้ ดงันั้นเมืองลพบุรีจึงไดช่ื้อว่าเป็นเมือง
ทหารเพราะมีหน่วยทหารท่ีส าคญัตั้งอยูถึ่ง 11 หน่วย ลพบุรีในปัจจุบนัจึงเป็น "เมืองเศรษฐกิจ เมือง
ท่องเท่ียว ศูนยก์ารศึกษาของภาคกลางตอนบน และยงัเป็นเมืองทหารอีกดว้ย" และนอกจากน้ียงัมี
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจหลายแห่ง เช่น เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ พระราชวงันารายณ์ราชนิเวศน์ พระ
ปรางคส์ามยอด เขาสนามแจง และทุ่งทานตะวนัท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศมีพื้นท่ีถึง 200,000-300,000 
ไร่และได้ช่ือว่าเป็นจังหวดัท่ีมีลิงอาศัยอยู่มากและนับว่าเป็นจังหวดัท่ีได้รับความสนใจจาก
นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัลพบุรีเป็นจ านวนมาก                              
ภูมิประเทศของจงัหวดัลพบุรี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ท่ีราบลุ่ม มีพื้นท่ี 1,170 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นท่ีของอ าเภอท่าวุง้ทั้งหมด ตอนกลาง 
และตะวนัตกของอ าเภอเมืองลพบุรี ตอนกลางและตะวนัตกเฉียงใตข้องอ าเภอโคกส าโรง และส่วน
ใหญ่ของอ าเภอบา้นหม่ี พื้นท่ีราบตอนกลางของอ าเภอเมืองลพบุรี บริเวณหมู่บา้นสะพานอิฐ และ
หมู่บา้นหินสองก้อนจะมีดินสีขาวท่ีสามารถน ามาท าดินสอพองได้ และดินสอพองของจงัหวดั
ลพบุรีไดช่ื้อวา่เป็นดินสอพองท่ีดีท่ีสุดของเมืองไทย 

ท่ีราบสลับเนินเขาและภูเขา มีเน้ือท่ี 4,816.67 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีด้าน
ตะวนัออกของอ าเภอเมืองลพบุรี ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของอ าเภอบา้นหม่ีบางส่วน ทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือและตะวนัออกของอ าเภอโคกส าโรงและอ าเภอท่าหลวง 
 
7.2 ข้อมูลเกีย่วกบัโรงเรียนที่ด าเนินโครงการธนาคารโรงเรียน จังหวดัลพบุรี 

โรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดัลพบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษา เขต 5 
ประกอบดว้ย 11 อ าเภอ ดงัน้ี อ าเภอเมืองลพบุรี ไดแ้ก่ โรงเรียนโคกกระเทียมวทิยาลยั โรงเรียนโคก
ตูมวิทยา โรงเรียนดงตาลวิทยา โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา โรงเรียนพระนารายณ์ โรงเรียนพิบูล

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%9B.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98_%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98_%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/11
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%87
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วทิยาลยั อ าเภอท่าวุง้ ไดแ้ก่ โรงเรียนท่าวุง้วทิยาคาร โรงเรียนบา้นเบิกวทิยาคม อ าเภอบา้นหม่ี ไดแ้ก่ 
โรงเรียนบ้านหม่ีวิทยา โรงเรียนปิยะบุตร์ อ าเภอโคกส าโรง ได้แก่ โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา 
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั อ าเภอชยับาดาล ไดแ้ก่ โรงเรียนชยับาดาลวิทยา โรงเรียนชยับาดาล
พิทยาคม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ลพบุรี อ าเภอท่าหลวง ไดแ้ก่ โรงเรียน
ท่าหลวงวิทยาคม อ าเภอพฒันานิคม ไดแ้ก่ โรงเรียนพฒันานิคม โรงเรียนโคกสลุงวิทยา โรงเรียน
ขุนรามวิทยา อ าเภอโคกเจริญ ไดแ้ก่ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา โรงเรียนยากรางวิทยา อ าเภอล าสนธิ 
ไดแ้ก่โรงเรียนล าสนธิวิทยา อ าเภอสระโบสถ ์ไดแ้ก่ โรงเรียนสระโบสถว์ิทยาคาร อ าเภอหนองม่วง 
ไดแ้ก่ โรงเรียนหนองม่วงวทิยา รวมทั้งส้ิน 25 โรงเรียน 

โรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดัลพบุรี ภายใตก้ารบริหารงาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
มธัยมศึกษา เขต 5 เป็นองค์กรท่ีขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพการมธัยมศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน
และมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย รวมทั้งลดช่องว่างของโอกาสทางการศึกษา 
ภายในปี 2558 โดยมีพนัธกิจร่วมกนั ในการเร่งพฒันาการจดัการศึกษามธัยมศึกษา เพื่อใหผู้เ้รียนได้
มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยด้วยการบริหารจัดการตามหลัก                                      
ธรรมาภิบาล และเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนนกัเรียนในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในจงัหวดัลพบุรี สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 25 โรงเรียน 
ที่ อ าเภอ ช่ือโรงเรียน จ านวนนักเรียน (คน) 
1 เมือง โรงเรียนโคกกระเทียมวทิยาลยั โรงเรียนโคก

ตูมวทิยา 
โรงเรียนดงตาลวทิยา 
โรงเรียนบา้นข่อยวทิยา 
โรงเรียนพระนารายณ์ 
โรงเรียนพิบูลวทิยาลยั 

962 
454 
500 
75 

2,696 
3,236 

2 บา้นหม่ี โรงเรียนบา้นหม่ีวทิยา 
โรงเรียนปิยะบุตร์ 
โรงเรียนบา้นชีวทิยา 

1,669 
620 
305 

3 ท่าวุง้ โรงเรียนท่าวุง้วทิยาคาร 
โรงเรียนบา้นเบิกวทิยาคม 

650 
132 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนนกัเรียนในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในจงัหวดัลพบุรี สังกดัส านกังาน                            
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 25 โรงเรียน (ต่อ) 

ที่ อ าเภอ ช่ือโรงเรียน จ านวนนักเรียน (คน) 
4 โคกส าโรง โรงเรียนโคกส าโรงวทิยา 

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวทิยาลยั 
1,687 
692 

5 ชยับาดาล โรงเรียนชยับาดาลวทิยา 
โรงเรียนชยับาดาลพิทยาคม โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติฯ 

2,439 
932 
348 

6 พฒันานิคม โรงเรียนพฒันานิคม 
โรงเรียนโคกสลุงวทิยา 
โรงเรียนขุนรามวทิยา 

1,573 
468 
186 

7 โคกเจริญ โรงเรียนโคกเจริญวทิยา 
โรงเรียนยางรากวทิยา 

749 
233 

8 ล าสนธิ โรงเรียนล าสนธิวทิยา 652 
9 สระโบสถ ์ โรงเรียนสระโบสถว์ทิยาคาร 440 

10 ท่าหลวง โรงเรียนท่าหลวงวทิยาคม 602 
11 หนองม่วง โรงเรียนหนองม่วงวทิยา 1,019 

รวมทั้งหมด 23,319 
 

ในการน้ี ผูว้ิจยัได้คดัเลือก กลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการศึกษาในคร้ังน้ี โดยพิจารณาจาก
โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนเกินกวา่ 1,000 คนข้ึนไป จะมีโรงเรียนทั้งส้ิน 7 โรงเรียน  
 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดัลพบุรี ท่ีมีจ  านวนนกัเรียนเกิน
กวา่ 1,000 คนข้ึนไป สังกดัส านกังานเขตการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ปีการศึกษา 2558 

ที่ อ าเภอ ช่ือโรงเรียน จ านวนนักเรียน (คน) 
1 เมือง โรงเรียนพระนารายณ์  2,696 

2 เมือง โรงเรียนพิบูลวทิยาลยั 3,236 
3 บา้นหม่ี โรงเรียนบา้นหม่ีวทิยา  1,669 
4 โคกส าโรง โรงเรียนโคกส าโรงวทิยา 1,687 
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ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดัลพบุรี ท่ีมีจ  านวนนกัเรียนเกิน
กวา่ 1,000 คนข้ึนไป สังกดัส านกังานเขตการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ปีการศึกษา 2558 
(ต่อ) 

ที่ อ าเภอ ช่ือโรงเรียน จ านวนนักเรียน (คน) 
5 ชยับาดาล โรงเรียนชยับาดาลวทิยา  2,439 
6 พฒันานิคม โรงเรียนพฒันานิคม  1,573 
7 หนองม่วง โรงเรียนหนองม่วงวทิยา 1,019 

รวมทั้งหมด 14,319 
 

7.10.1 โรงเรียนพระนารายณ์  
 โรงเรียนพระนารายณ์  เป็นโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ของกรมสามญั

ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ท่ีต  าบลท่าศาลา อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ห่างจากศาลา
กลางจงัหวดัลพบุรี ออกไปตามเส้นทางถนนพหลโยธิน ประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ มีเน้ือท่ี 56 ไร่ 3 
งาน 26 ตารางวา ผูท่ี้คิดริเร่ิมก่อตั้งโรงเรียนข้ึนคือ นายชงค ์วงษข์นัธ์ และ นายสุพจน์ วฒันประดิษฐ์ 
ต่อมา นาย เจริญ เจริญทรัพย,์ พนัเอก (พิเศษ) วิเชียร อ่อนนุช, นายประวติั (ยง้) งามพนัธ์ุดิศร และ 
คณะกรรมการชุดหน่ึง ด าเนินการจดัหาซ้ือท่ีดินในทอ้งท่ีต าบลท่าศาลา อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดั
ลพบุรี ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนในปัจจุบนั ต่อมา นายโชดก วีรธรรมพูลสวสัด์ิ ผูว้า่ราชการจงัหวดั
ลพบุรีไดย้ืน่เร่ืองขอจดัตั้งโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงตอนแรกใชช่ื้อวา่ “ โรงเรียนพิบูล 2 ” 
แต่ทางคณะกรรมการเห็นว่าควรใช้ช่ือเดิมของโรงเรียนประจ าจงัหวดัของลพบุรีจึงได้ขอตั้งช่ือ
โรงเรียนไปยงักรมสามญัศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และไดป้ระกาศจดัตั้งโรงเรียนข้ึน เม่ือวนัท่ี 8 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2523 และใช้ช่ือว่า “โรงเรียนพระนารายณ์” หลงัจากนั้นได้มีการก่อสร้างอาคาร
เรียนชัว่คราวหลงัคามุงแฝก จ านวน 5 ห้องเรียน ท าถนนหินลูกรัง ถมท่ีและปรับปรุงพื้นท่ี สร้าง
อาคารเรียนชัว่คราว 20 หอ้ง บา้นพกัครู 3 หลงัหอ้งน ้า – หอ้งส้วม 2 หลงั ตลอดจนมีผูบ้ริจาคสมทบ
อีกเป็นจ านวนมาก 

 ใน ปี พ.ศ.2524 โรงเรียนไดรั้บงบประมาณจากกรมสามญัศึกษาก่อสร้างอาคาร
เรียน 318 ค จ านวน 2 หลงั อาคารโรงฝึกงาน 2 ยนิูต บา้นพกัครู 1 หลงั หอ้งน ้าหอ้งส้วม 2 หลงั และ
อาคารเรียนชัว่คราว 18 หอ้งเรียน อีกทั้งยงัไดรั้บเงินบริจาค จากผูป้กครองนกัเรียนและผูมี้จิตศรัทธา
จ านวนหน่ึง จึงสามารถสร้างอาคารเรียนไดส้ าเร็จ และรับนกัเรียนเขา้เรียนไดจ้  านวน 40 หอ้งเรียน 

 ปี พ.ศ. 2525 จ านวนนกัเรียนมีเพิ่มข้ึนถึง 2,984 คน ซ่ึงตอ้งใช้ห้องเรียนทั้งหมด 
จ านวน 60 ห้องเรียนรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา สร้างอาคารเรียน 318ค                                         
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อีก 1 หลงั โรงฝึกงาน 1 ยูนิต บา้นพกัครู 1 หลงั บา้นพกัภารโรง 1 หลงั ห้องน ้ า – ห้องส้วม 1 หลงั
และไดรั้บบริจาคเป็นวสัดุสร้างสนามบาสเก็ตบอล จากนายพีรศกัด์ิ ศิริพานิชกร เป็นเงิน 100,000 
บาท นอกจากน้ียงัมีคณะครู อาจารย ์นกัเรียน ผูป้กครอง และผูมี้จิตศรัทธา ร่วมกนับริจาคสร้างศาลา
ร่วมใจอีก 1 หลงั ราคาประมาณ 200,000 บาท 

 ปี พ.ศ.2529 โรงเรียนพระนารายณ์ สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนพระ
นารายณ์ กลุ่ม ส.ว.น.พ. และผูมี้จิตศรัทธา ไดร่้วมกนัสร้างหอพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน เพื่อเป็น
การสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีตอ้งการให้มีพระพุทธรูปประจ าสถานศึกษาและเพื่อ
เฉลมฉลองในวโรกาสมหามงคลสมยัท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 

 ปัจจุบนั โรงเรียนพระนารายณ์ จดัการเรียนการสอน ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐานปีพุทธศกัราช 2551 เป็นโรงเรียนเขา้สู่มาตรฐานสากล และเปิดสอนหลกัสูตร
อาเซียนศึกษาแบบเขม้ตามโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of Asean) ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ มีนายโกวิทย ์ทองอยู่ เป็นผูบ้ริหารโรงเรียน มีครู-อาจารย ์จ านวน 151 คนบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน 2 คน ลูกจ้างประจ า 10 คน และด้วยความสามารถในการบริหารงานของกลุ่ม
บริหารงาน และความความตั้งใจในการสอน และตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถของครู 
และบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ความร่วมมือในการสนับสนุนแก่โรงเรียนในด้านต่าง ๆ ของ
ผูป้กครองและชุมชนทั้งในอดีต และปัจจุบนัท าให้ โรงเรียนมีความ เจริญกา้วหนา้มีช่ือเสียง ไดรั้บ
การคดัเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนดีเด่นระดบัมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ ได้รับ
รางวลัพระราชทานในปี พ.ศ. 2547 นับว่าโรงเรียนพระนารายณ์ เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมี
ความส าคญัของจงัหวดัลพบุรีเป็นท่ียอมรับของ ชาวลพบุรี และชุมชนโดยทัว่ไป 

7.10.2 โรงเรียนพิบูลวทิยาลยั 
 โรงเรียนก าเนิดคร้ังแรกท่ีวดัเสาธงทอง ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี มีท่าน

พระครูลวะ (เนียม ภุมมสโร) เจา้อาวาสวดัเสาธงทองต่อมาเล่ือนสมณศกัด์ิเป็นพระราชาคณะ ท่ี 
พระสังฆภารวาหมุนี ด ารงต าแหน่ง ผูก้  ากบัคณะสงฆ ์จงัหวดัลพบุรี เป็นองคริ์เร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 23 
กรกฎาคม 2442 ใชตึ้กคชสาร หรือ โคโรซาน เป็นท่ีเรียน มีนกัเรียนคร้ังแรก 18 คน จา้งครูมาสอน
โดยทุนของท่านเจา้คุณ ต่อมามีนกัเรียนมากข้ึนไดส้ร้างสถานท่ี เรียนดา้นทิศเหนือตึกปิจูในวดัเสา
ธงทอง เป็นท่ีเรียน มีนกัเรียนประมาณ 150 คน (ตึกทั้งสองใชเ้ป็นท่ีพกัและท่ีท างานของครู ปัจจุบนั
กรมศิลปากร ได้บูรณะและข้ึนทะเบียนไวแ้ล้ว) โรงเรียนท่ีตั้งข้ึนน้ีช่ือว่า “โรงเรียนประจ าเมือง
ลพบุรี วดัเสาธงทอง” 
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 เม่ือนกัเรียนมากข้ึน ไดย้า้ยมาสร้างท่ีเรียนใหม่ บริเวณบา้นหลวงรับราชทูต (บา้น
วชิาเยนทร์) สร้างโดยทุนของเท่านเจา้คุณพระสังฆภารวามุนี ร่วมกบัเงินบริจาคของประชาชน และ
ส่วนราชการธรรมการจงัหวดัลพบุรี ยา้ยนกัเรียนมาเรียนท่ีใหม่ เม่ือปี 2458 และใชช่ื้อวา่ โรงเรียน
ประจ าจงัหวดัลพบุรี “วิชาเยนทร์” ชั้นมธัยมปีท่ี 1 ถึง ชั้นมธัยมปีท่ี 3 ไดป้รับปรุงกิจการลูกเสือข้ึน 
ลูกเสือราบ ลูกเสือมา้ ลูกเสือพลาบาล พร้อมท่ีจะปฏิบติังานช่วยเหลือทางราชการไดทุ้กเวลา โดย
ทางกรมทหารปืนใหญ่ท่ี 3 ส่งครูมาช่วยฝึก ในช่วงน้ีมีนกัเรียนหญิงมาร่วมเรียนดว้ยแต่ไม่ถึง 10 คน 
เม่ือทางจงัหวดัเปิดสตรีข้ึน ช่ือว่าโรงเรียนสตรีลพบุรี “ลวะศรี” นักเรียนหญิงก็ยา้ยไปเรียนท่ี
โรงเรียนแห่งใหม่ 

 ปี พ.ศ. 2471 ทางราชการยุบกรมทหารปืนใหญ่ท่ี 3 (ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีบริเวณโรงเรียน
ปัจจุบนั)อาคารต่าง ๆ โอนให้กระทรวงธรรมการ โรงเรียนวิชาเยนทร์ จึงยา้ยมาอยู่ท่ีใหม่ชัว่คราว
และทางราชการไดใ้ห้หาสถานท่ี ใหม่สร้างอาคารเรียนคือบริเวณดา้นเหนือวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 
(วดัราชา) สร้างอาคารไม ้2 ชั้น อาคารเรียนอีก 1 หลงั (อาคารทั้ง 2 ยงัอยูใ่นปัจจุบนั) ในปี พ.ศ. 2473 
ได้ยา้ยนักเรียนไปเรียนท่ีใหม่ พระองค์เจา้ธานีนิวติั เสนาบดีกระทรวงธรรมการได้เสด็จมาเปิด
อาคารเรียน และขนานนามโรงเรียนใหม่วา่ “โรงเรียนประจ าจงัหวดัลพบุรี พระนารายณ์” ตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. 2471 การศึกษาไดเ้จริญข้ึนตามล าดบั เปิดการสอนถึงชั้นมธัยมปีท่ี 6 มีนกัเรียนประมาณ 300 
คน ครู12 คน อาคารดงักล่าว ปัจจุบนั เป็นท่ีท าการ หน่วยศิลปากรท่ี 1 ลพบุรี และบริเวณโรงเรียนก็
คือ สวนราชานุสรณ์ เม่ือ พล.ต. หลวงพิบูลสงคราม (ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม) เป็น
นายกรัฐมนตรี ไดบู้รณะเมืองลพบุรี ให้เป็นเมืองทหารปรับปรุงผงัเมืองใหม่ ตั้งแต่ทางรถไฟไป
จนถึงเมืองใหม่ ขณะเดียวกนัก็ค  านึงถึงการศึกษาไปดว้ย เห็นวา่โรงเรียนเดิมท่ีคบัแคบมาก จึงหาท 

 เรียนใหม่ เห็นวา่บริเวณกรมทหารปืนใหญ่ท่ี 3 เดิม มีท่ีมากจึงสร้างอาคารเรียน
ใหม่คือตึก 1 ดว้ยงบประมาณของการทรวงกลาโหม  

 ปี พ.ศ. 2481 ไดย้า้ยนกัเรียนมาสอนท่ีโรงเรียนใหม่ และเปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น 
“โรงเรียนประจ าจงัหวดัลพบุรี พิบูลวิทยาลัย” อนัเป็นมงคลนามของนายกรัฐมนตรีซ่ึงเป็นผู ้
สถาปนาโรงเรียนใหม่ ปี พ.ศ.2481 สร้างตึก 2 และโรงอาหาร เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โรงเรียนปิด
ชัว่คราว เน่ืองจากทหารญ่ีปุ่นเขา้มาพกัในโรงเรียน และใชตึ้ก 2 เป็นท่ีพกันกัเรียนตอ้งอพยพยา้ยไป
เรียนตามโรงเรียนวดัต่าง ๆ เม่ือสงครามสงบก็กลบัมาเรียนท่ีเดิม กระทรวงศึกษาธิการ ไดเ้ปิดแผน
ฝึกหดัครูข้ึน ช่ือวา่ โรงเรียนฝึกหดัครูพิบูลวทิยาลยั เปิดสอนเม่ือ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 รับนกัเรียน
ท่ีจบชั้น ม.6 มาเรียน 3 ปี ไดวุ้ฒิ ป.ป. แผนกฝึกหัดครู เปิดสอนอยู่ถึงปี 2489 ก็ยุบน านกัเรียนไป
เรียนฝึกหดัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา ธนบุรี 
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 ในปี พ.ศ. 2522 พิบูลวทิยาลยั มีนกัเรียนมากประมาณ 5,400 คน ครูประมาณ 320 
คนโรงเรียนจึงไดไ้ปสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ โดยแยก ม.1 ไปในปี พ.ศ.2523 โดย ใชช่ื้อวา่โรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย 2 ต่อมากรมสามญัศึกษาได้เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนพระนารายณ์ตามช่ือเดิมของ
โรงเรียนประจ าจงัหวดัลพบุรี พระนารายณ์ โรงเรียนตั้งอยูท่ี่ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เปิด
สอนระดบัชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3  

 ปัจจุบนั โรงเรียนพิบูลวิทยาลยั เปิดสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายคือชั้น 
ม.4 ม.5 และ ม.6 เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายแห่งแรกและแห่งเดียวของกรมสามญัศึกษาใน
ภูมิภาค มีห้องรวม 78 ห้อง มี นางสมยั ลาเกล้ียง เป็นผูบ้ริหารโรงเรียน มีนกัเรียนประมาณ 3,300 
คนครูอาจารย ์180 คน มีอาคารเรียนรวม 6 หลงั อาคารชัว่คราว อาคารประกอบอีกมากมายประวติั
และผลงาน ของโรงเรียนดีเด่นตลอดมาทั้งการเรียนในสายสามญั วิชาชีพศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
กิจกรรมต่าง ๆ ศิษยเ์ก่าของโรงเรียน ตั้งแต่รุ่นวดัเสาธงทองวิชาเยนทร์พระนารายณ์ จนมาถึงพิบูล
วทิยาลยั ไดส้ร้างช่ือเสียงใหแ้ก่ทางโรงเรียน ไดป้ระกอบอาชีพทางการงาน ทั้งส่วนราชการ ส่วนตวั 
สร้างประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมเป็นจ านวนมาก นบัแต่อดีต มาจนถึงปัจจุบนัน้ี 

7.10.3 โรงเรียนบา้นหม่ีวทิยา 
 โรงเรียน บ้านหม่ีวิทยา เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ต  าบลสนามแจง อ าเภอบา้นหม่ี จงัหวดั
ลพบุรี มีเน้ือท่ีทั้งหมด 34 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา เดิมช่ือโรงเรียนประจ าอ าเภอบา้นเซ่า ก่อตั้งข้ึนเม่ือ
วนัท่ี 10 มิถุนายน 2465 โดยนายพล นางปาน ปานขาว (พ่อเฒ่าผ่าน แม่เฒ่าผ่าน ปานขาว) คหบดี
ชาวต าบลเชียงงา อ าเภอบ้านเซ่า (อ าเภอบ้านหม่ีในปัจจุบนั) จงัหวดัลพบุรี เปิดสอนในระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2465 ต่อมา เม่ือ พ.ศ.2482 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนประจ าอ าเภอ
บา้นหม่ี และในปี พ.ศ.2494 โรงเรียนไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่อีกเป็น โรงเรียนบา้นหม่ี “ปานขาว” เปิด
สอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในปี พ.ศ.2519 ต่อมา พ.ศ. 2500 

 นายชงค ์วงษข์นัธ์ ครูใหญ่โรงเรียนบา้นหม่ี “ปานขาว” ในขณะนั้น เห็นวา่พื้นท่ี
ของโรงเรียนเดิมคบัแคบ ไม่สามารถจะขยายใหก้วา้งได ้เน่ืองจากพื้นท่ีติดกบัวดัเชียงงา จึงไดติ้ดต่อ
ขอความกรุณาจาก พลต ารวจเอกสงวน – คุณนายบุญช่วย จิตตาลาน คหบดีชาวตลาดบา้นหม่ีเพื่อขอ
ท่ีดินยา้ยโรงเรียน และได้รับความกรุณาจากท่านบริจาคท่ีดินทางไปหมวดศิลา ต าบลสนามแจง
อ าเภอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี เป็นจ านวน 20 ไร่ และบริจาคเงินสด จ านวน 140,000 บาท เพื่อสมทบ
กบัเงินงบประมาณของทางราชการในการก่อสร้างอาคาร 1 หลงั ข้ึนท่ีบริเวณท่ีดินท่ีบริจาคซ่ึง
อาคารเรียนหลงัใหม่ก่อสร้างส าเร็จเม่ือ พ.ศ. 2503  ในปีการศึกษา 2504 ไดท้  าการยา้ยนกัเรียนชั้นม.
4 - ม.6 มาเรียนท่ีอาคารเรียนหลงัใหม่ท่ีสร้างเสร็จ ส่วนนกัเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ยงัคงเรียนท่ีโรงเรียน
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เดิม จนถึงปีการศึกษา 2506 จึงไดย้า้ยนกัเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียนหลงัใหม่ทั้งหมด ส่วนอาคารเรียน
หลงัเดิมท่ีบริเวณวดัเชียงงาไดย้กให้เป็นอาคารเรียนของ โรงเรียนประถมวดัเชียงงา (ร.ร. อนุบาล
บา้นหม่ี) ต่อมาทางราชการได้เปล่ียนช่ือจากโรงเรียนบา้นหม่ี “ปานขาว” เป็น โรงเรียนบา้นหม่ี
วิทยา (ตามหนงัสือ วส ท่ี 1267/2505 ลงวนัท่ี 5 กนัยายน 2505) จนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี โรงเรียนบา้น
หม่ีวิทยาไดเ้จริญกา้วหน้ามาเป็นล าดบัในปีการศึกษา 2531 โรงเรียนบา้นหม่ีวิทยา ไดรั้บคดัเลือก
จากเขตการศึกษา 6 ให้เป็นโรงเรียน ไดรั้บรางวลัพระราชทานประเภทโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาด
ใหญ่ ไดรั้บรับการคดัเลือกให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมจริยธรรมดีเด่นของกรมการศาสนา กระทรวง 
ศึกษาธิการ ไดรั้บรางวลัห้องสมุดเหรียญทองโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ เขตการศึกษา 6 ปี
การศึกษา 2546 

 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนยงัไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นโรงเรียนตน้แบบโรงเรียน
ในฝันตามโครงการ หน่ึงอ าเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน และเป็นโรงเรียนผูน้ าดา้น ICT 

 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบ้านหม่ีวิทยา ได้รับรางวลัโรงเรียนพระราชทาน
โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลาง 

 ปัจจุบนั เปิดท าการสอนตามจ านวนห้องเรียน ดงัน้ี ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ห้องเรียน รวม 23 ห้อง ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย รวม 15 ห้อง รวมทั้งส้ิน 38 ห้องเรียน จ านวน
นกัเรียน 1,717 คน จ านวนขา้ราชการครู 90 คน ครูอตัราจา้ง 4 คน นกัการภารโรง 3 คน ยาม 2 คน 
คนงาน 1 คน พนกังานขบัรถยนต ์1 คน มีนายสุวรรณ บุญคง เป็นผูบ้ริหารโรงเรียน 

7.10.4 โรงเรียนโคกส าโรงวทิยา 
 โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 เดิมช่ือ 

“โรงเรียนมธัยมวสิามญัโคกส าโรง” ในระยะแรกอาศยัสถานท่ีเรียนและครูของโรงเรียนโคกส าโรง 
ซ่ึงเป็นโรงเรียนประถมศึกษาด าเนินการเรียนการสอน โดยเปิดสอนชั้ นมัธยมปีท่ี 4 ถึง ชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีนกัเรียนเร่ิมแรกจ านวน 16 คน มีนายถนอม ดวงแกว้ เป็นผูรั้กษาการในต าแหน่ง
ครูใหญ่คนแรก 

 ปีการศึกษา 2502 ไดรั้บความอนุเคราะห์จาก คุณสงวน บุญรักษ์ อนุญาตให้ใช้
ท่ีดินจ านวน 10 ไร่ ท่ีถนนพหลโยธิน ต าบลโคกส าโรง เป็นสถานท่ีก่อสร้างอาคารเรียนและปี
การศึกษา 2503 ไดเ้ปล่ียนช่ือโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา” เปิดท าการสอนตั้งแต่
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 แบบสหศึกษา 

 ปีการศึกษา 2514 นายชวลิต แสงคลอ้ย ซ่ึงเป็นครูใหญ่ในขณะนั้น เห็นวา่ สถานท่ี
เรียนเดิมคบัแคบ ประกอบกบันกัเรียนเดิมมีจ านวนเพิ่มข้ึน จึงไดติ้ดต่อกบัพ่อคา้ คหบดี ผูป้กครอง
และไดรั้บบริจาคท่ีดิน บริเวณ หมู่ 9 ต าบลคลองเกตุ จ านวน 46 ไร่ 98 ตารางวา และนายสังวาลย ์
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หินเกิด ไดรั้บบริจาคท่ีดินเพิ่มอีก 6 ไร่ 82 ตารางวา รวมเป็นเน้ือท่ี ทั้งหมด 52 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา 
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนในปัจจุบนั ไดด้ าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและทยอยยา้ย นกัเรียน มา
เรียนสถานท่ีใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 จนถึงปีการศึกษา 2520 ไดย้า้ยนกัเรียนทั้งหมดมาเรียน
สถานท่ีเรียนใหม่ตั้งแต่นั้นมา โดยมีนายอุดม เกตุววิฒัน์ ด ารงต าแหน่งอาจารยใ์หญ่คนแรก ปัจจุบนั
มีนางเบญจวรรณ โมธินา เป็นผูบ้ริหารโรงเรียน 

7.10.5 โรงเรียนชยับาดาลวทิยา 
 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอชัยบาดาล จงัหวดัลพบุรี 

สังกดักรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดท าการสอนเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2511 ในระดบัชั้น 
ม.ศ. 1 ถึง ม.ศ.3 ติดต่อขอเปิดโดย นายเฉลิม สวสัดิทฑั เป็นนายอ าเภอ นายก าธร นุกูลกิจ เป็น
ศึกษาธิการอ าเภอ ร่วมด้วย พระอธิการจอม เจ้าคณะต าบลบัวชุม นายบุญช่วย มาประเสริฐ 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัลพบุรี คณะครู พ่อคา้ ขา้ราชการและประชาชน อ าเภอชยับาดาล
อีกหลายท่าน ไดรั้บท่ีดินบริจาคจาก นายพิกุล เป้ิลสูงเนิน และนายเมธา เกษไชย จ านวน 21 ไร่เศษ 
ปีการศึกษา 2511 ซ่ึงเป็นปีแรก อาศยัเรียนอยูใ่นโรงเรียนบา้นล านารายณ์ มีนกัเรียน 1 ห้องเรียน 35 
คน กรมสามญัศึกษาไดส่้ง นายบุญยิง่ อินทรพงษ ์ครูโรงเรียนแก่งคอยวิทยามาสอนช่วย และยงัมีครู
โรงเรียนบา้นล านารายณ์มาช่วยสอนให้ และยงัมีครูโรงเรียนบา้นล านารายณ์มาช่วยสอนให้ ปี
การศึกษา 2512 ยงัคงอาศยัเรียนอยู่ในโรงเรียนบา้นล านารายณ์ มีนกัเรียน 3 ห้อง จ านวน 104 คน 
กรมสามญัไดส่้ง นายสมบติั ชูชีพชยั ครูโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลยั มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
และบรรจุครูมาอีก 3 คน มีครูรวม 4 คน ปีการศึกษา 2513 ยา้ยไปอาศยัเรียนท่ีตึกพานิชย ์สองชั้น 4 
คูหาของ นายวนัชยั หิรัญรักษ ์ซ่ึงใหใ้ชโ้ดยไม่คิดมูลค่า มีนกัเรียน 4 หอ้ง จ านวน 191 คน มีครู 7 คน 
ไดง้บประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 212 สองชั้น หน่ึงหลงั 6 ห้องเรียน บา้นพกัครู 1 หลงั อาคารค
หกรรมศิลป์ 1 หลงั โดยสร้างในท่ีดินแปลงใหม่มีเน้ือท่ี 30 ไร่เศษ ซ่ึงนายถ่าย หิรัญรักษ์ มอบให้
โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีนายสมบติั ชูชีพชยั ครูใหญ่ นายสวสัด์ิ พูลสุข ศึกษาธิการอ าเภอชยับาดาล 
และนายจ าเนียร ปฎิเวธวรรณกิจ ช่วยกนัด าเนินงานจนเสร็จส้ิน อาคารต่างๆเหล่าน้ีสร้างแลว้เสร็จ
ในปี พ.ศ. 2514 ส าหรับท่ีดินแปลงเก่าจ านวน 21 ไร่เศษ ปัจจุบนัใชเ้ป็นสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 

 ปัจจุบนัโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตั้ งอยู่เลขท่ี 608 หมู่ท่ี 11 ถนนสุระนารายณ์ 
ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
5 เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนนกัเรียนประมาณ 
2,500 คน มีนายอมรศกัด์ิ เรืองรุ่ง เป็นผูบ้ริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 105 
คน มีห้องรวม 60 ห้อง มีอาคารเรียนรวม 5 หลัง อาคารประกอบอีกมากมาย จดัเป็นโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
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7.10.6 โรงเรียนพฒันานิคม 
 โรงเรียนพฒันานิคม ตั้งอยูเ่ลขท่ี 192 หมู่ 6 ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม 

จงัหวดัลพบุรีเร่ิมก่อตั้งเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2504 นบัถึงปัจจุบนั เม่ือพุทธศกัราช 2403 รัฐบาลของ 
ฯพณฯ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ไดอ้อกกฎหมายยกเลิกอาชีพขบัสามลอ้ในกรุงเทพมหานคร และได้
อพยพครอบครัวของกรรมการสามลอ้เขา้ไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตพื้นท่ีอ าเภอพฒันา
นิคม ซ่ึงในขณะนั้นอ าเภอพฒันานิคม ยงัเป็นป่านอ้ยใหญ่และไดจ้ดัสรรท่ีดินให้แก่กรรมการสาม
ลอ้คนละ 25 ไร่ พร้อมกบัไดมี้ค าสั่งใหส้ร้างโรงเรียนข้ึนเพื่อเป็นสถานท่ีให้การศึกษาอบรมแก่บุตร
ธิดากรรมการสามลอ้เหล่านั้น กรมประชาสงเคราะห์ไดจ้ดัสรรท่ีดินใหส้ร้างโรงเรียน มีเน้ือท่ี 72 ไร่ 
3 งาน 38.4 ตารางวาโดยเปิดสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 (มศ.3 ) 
สังกดักรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาฯเร่ิมดว้ย อาคารชัว่คราวก่ึงถาวร ทรงป้ันหยา 1 หลงั ยาว 80 
เมตร จ านวน 10 หอ้งเรียน บา้นพกัครู 3 หลงั ซ่ึงท าการสร้างในบริเวณโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั ไดท้  าการสอนปีแรก เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2504 มีนกัเรียนจ านวน7 คน ครู 2 คน และภาร
โรง 1 คน โดยมี ฯพณฯ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซ่ึงในขณะนั้นมีนาย
อนันต์ อ ่าพนัธ์ เป็นครูใหญ่ต่อมาในปีพุทธศกัราช 2525 กรมสามญัศึกษาให้โรงเรียนเปิดสอน                                 
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-ม. 6) โดยมีผูว้่าราชการจงัหวดัลพบุรี นายวิธาน สุวรรณทตั                              
ใหเ้กียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเม่ือ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2525 

 ปัจจุบนัโรงเรียนพฒันานิคมเจริญกา้วหนา้มาโดยล าดบั มีอาคารเรียนแบบถาวร 2 
ชั้น 16 หอ้งเรียนจ านวน หลงั อาคารเรียนแบบถาวร 3 ชั้น 24 หอ้งเรียน 1 หลงั หอประชุม จ านวน 1 
หลงั โรงฝึกงาน จ านวน 4 หอ้งเรียน หอถงัประชา รพช.1 บา้นพกัครู 14 หลงั หอ้งน ้า 6 ท่ี/27 จ  านวน 
4 หลงั มีบุคลากรทั้งหมด 89 คนแยกเป็นครูปฏิบติัการสอน 61 คน บริหาร 4 คน พนกังานราชการ                             
2 คน ครูอตัราจา้ง 8 คน ครูชาวต่างชาติ 2 คน เจา้หน้าท่ี 2 คน ลูกจา้งชัว่คราว 7 คน พนกังานขบั
รถยนต ์1 คน มีนกัเรียนทั้งหมด 1,606 คน มีนายปราโมทย ์เจริญสลุง เป็นผูบ้ริหารโรงเรียน 

7.10.7 โรงเรียนหนองม่วงวทิยา 
 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา เร่ิมก่อตั้งข้ึนเม่ือ วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2519 โดยพระครู

คนัธสารสุนทร เจา้อาวาสวดัหนองม่วง การก่อตั้งไดรั้บความร่วมมือจาก นายนิยม วรปัญญา ผูแ้ทน 
ราษฎรเขต 2 ของจงัหวดัลพบุรี อีกทั้งพ่อคา้ ประชาชน คหบดี และคณะกรรมการสถานศึกษา 
จ านวน 30 คน ท่ีมองเห็นความส าคญัของการศึกษา ได้ร่วมกนัสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจ านวน                                  
3 หอ้ง โดยในระยะแรกเปิดรับนกัเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 20 คน และมีครูช่วยสอน 
4 คน คือ 1) นายประสิทธ์ บุญเรือง 2) นายสถาพร มงคลรัตน์ 3) นายถาวร รอดทองดี 4) นางสาว
อุไรวรรณ ศงสนนัท ์
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 วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2519 กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัตั้งโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา และเปิดท าการสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ทางจงัหวดัลพบุรี ไดแ้ต่งตั้งให้ นายสุรินทร์ ทองแผ่ ศึกษานิเทศก์ จงัหวดัลพบุรี มารักษาการใน
ต าแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2519 ปัจจุบนั มีนางชูศรี ค  ากนั เป็นผูบ้ริหารโรงเรียน มีครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวม 70 คน มีนกัเรียน จ านวน 1,019 คน 

 
8. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมภาวะการออมของนกัเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุริ ผูว้จิยัไดแ้บ่งงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง คือ งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการออม และ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการธนาคารโรงเรียนโดย
ผูว้จิยัน ามาเสนอตามล าดบั ดงัน้ี 

 
8.1 งานวจัิยภายในประเทศ 

8.1.1 งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการออม 
 พิเชษฐ์ เช้ือทอง (2551: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยั การพฒันาค่านิยมด้านการ

ประหยดัและการออมของนักเรียนโรงเรียนชนบทศึกษา จังหวดัขอนแก่น การวิจัยคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดบัค่านิยมดา้นการประหยดัและการออมของนกัเรียนโรงเรียน
ชนบทศึกษา จงัหวดัขอนแก่นศึกษาก่อนการพฒันา 2) เพื่อเปรียบเทียบค่านิยมดา้นการประหยดัและ
การออมของนกัเรียนโรงเรียนชนบทศึกษา จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 3) เพื่อศึกษาผลการ
จดักิจกรรมตามโครงการพฒันาและส่งเสริมค่านิยมด้านการประหยดัและการออมของนักเรียน
โรงเรียนชนบทศึกษา จงัหวดัขอนแก่น ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนโรงเรียน
ชนบทศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ในปีการศึกษา 2551 จ านวน 1,523 
คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 310 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัค่านิยมดา้นการประหยดัและการออมของนกัเรียน แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 1) แบบสอบถาม
ขอ้มูลส่วนตวั 2) แบบสอบถามขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ 3) แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการ
ออม 4) แบบสอบถามเก่ียวกบัการวดัค่านิยมดา้นการประหยดัและการออม แบบสอบถามมีค่าความ
เช่ือมัน่ ท่ีระดบั 0.82 สถิตท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าที (t-test) จากการศึกษา พบว่า 1) ค่านิยมด้านการประหยดัและการออมของ
นกัเรียนโรงเรียนชนบทศึกษา จงัหวดัขอนแก่น ก่อนการพฒันา มีระดบัค่านิยมในภาพรวมและราย
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ดา้นทั้ง 2 ดา้น อยูใ่นระดบันอ้ย คือดา้นสร้างลกัษณะนิสัยในการประหยดัและการออมและดา้นการ
มีแผนการใชจ่้าย 2) ค่านิยมดา้นการประหยดัและการออมของนกัเรียนโรงเรียนชนบทศึกษา จงัหวดั
ขอนแก่น ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ทั้งภาพรวมและรายดา้นโดยค่าเฉล่ียของค่านิยมดา้นการประหยดัและการอดออมของนกัเรียน
หลงัการพฒันาสูงกว่าการพฒันา เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ค่านิยมดา้นการประหยดัและการออม
ของนกัเรียนหลงัการพฒันา ในดา้นการสร้างลกัษณะนิสัยในการประหยดัและการออมมีการพฒันา
ดีข้ึนอยู่ในระดบัดีมาก 3) ผลการจดักิจกรรม พบว่า ผลสัมฤทธ์ิของการจดักิจกรรมตามโครงการ
พฒันาและส่งเสริมค่านิยมดา้นการประหยดัและการออมของนกัเรียนโรงเรียนชนบทศึกษา จงัหวดั
ขอนแก่น ทั้งในภาพรวม และรายกิจกรรมทุกกิจกรรมมีผลสัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบัมาก  

 หทยัรัตน์ มาประณีต (2551: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยั ผลการด าเนินการกิจกรรม
สร้างเสริมทศันคติและพฤติกรรมการประหยดัอดออมของนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมโดยทัว่ไปของนิสิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการออมของ 
นิสิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัอยูใ่นรูปแบบสอบถาม
ส าหรับนิสิตวิชาเอกพฒันาสังคมชุมชนเมือง ชั้นปีท่ี 3 จ านวน 28 คน โดยไดด้ าเนินกิจกรรมฯ 3 
คร้ังระหวา่งเดือนมิถุนายนถึงเดือนกนัยายน 2551 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชว้ิธีเปรียบเทียบค่าคะแนน
เฉล่ีย (t-Test) ของทศันคติและพฤติกรรมการประหยดัและออมก่อนและหลงัการด าเนินกิจกรรมฯ 
ผลการวจิยัพบวา่คะแนนเฉล่ียของทศันคติและพฤติกรรมการประหยดัและออมก่อนและหลงัด าเนิน
กิจกรรม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จากการศึกษางานวิจยัดังกล่าว พบว่า
กิจการผลการประเมินการจดักิจกรรมทั้งหมดท่ีส าคญัโดยรวมประกอบดว้ย 1) ควรจะเพิ่มกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมการประหยดัและการออมมากกว่าน้ี เช่น การบรรยายดา้นวิธีวางแผนการใช้จ่ายเงินและ
การออมโดยวิทยากร และการฝึกท าบญัชีรายรับ – รายจ่าย 2) ควรจะจดักิจกรรมท่ีสร้างเสริมการ
ประหยดัและออมบ่อยคร้ังและอยา่งต่อเน่ือง 3) ควรเพิ่มระยะเวลาในการเขา้ร่วมจดักิจกรรมแต่ละ
คร้ังมากยิง่ข้ึน 

 บุญสืบ สุขสมทิพย ์(2553: บทคดัยอ่)ไดท้  าการวิจยั การศึกษาพฤติกรรมการออม
ของผูมี้รายไดป้ระจ า : กรณีศึกษา พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก 
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออม และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการออมของพนกังานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม โดย
ใชว้ิธีสอบถามเชิงลึก ประชากร จ านวน 240 คนและน าขอ้มูลมาประมวลผล โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ผลการวิจยัพบวา่ 1) พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
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นครไทย จงัหวดัพิษณุโลก ส่วนใหญ่ออมเพื่อใช้ในยามเจ็บป่วยหรือชรา ออมเงินสมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพร้อยละ 9 – 10 ของเงินเดือน ฝากเงินกบัสหกรณ์ออมทรัพยปี์ละ 600 – 1,000 บาท 
ฝากเงินกบัธนาคารพาณิชยแ์บบออมทรัพย ์โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ระบุจ านวนเงิน
ฝาก ไม่ซ้ือสลากออมสินหรือสลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และท่ีซ้ือส่วยใหญ่ซ้ือมาก
กกวา่ 10,000 บาท ไม่ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ส่วนท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตส่วนใหญ่ซ้ือแบบ
รายปี จ่ายเบ้ียประกนัชีวิตปีละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาลหรือหุ้นของบริษทัต่าง ๆ 
จ านวนเงินท่ีซ้ือตั้งแต่ 3,000 บาท จนถึง 1,000,000 บาท นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามยงัออมใน
รูปแบบอ่ืน ๆ ได้แก่ ทองค ารูปพรรณ ท่ีดิน กองทุนรวม เก็บไวก้ับตนเอง จ านวนท่ีออมตั้งแต่ 
10,000 จนถึง 20,000 บาท 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนัการเงินทางดา้นผลิตภณัฑ์
ท่ีมีผลต่อการออมมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การพฒันาเทคโนโลยี เช่น จ านวนตูเ้อทีเอ็ม
มีผลต่อความตอ้งการให้ใช้บริการของธนาคารมากข้ึน ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการออมมีค่าเฉล่ีย
รวมอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัภาครัฐบาลท่ีมีผลต่อการออมมีค่าอยูใ่นเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 
การรณรงคใ์ห้ใชข้องท่ีผลิตในประเทศไทยท าให้ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายและมีเงินเหลือส าหรับการ
ออมมากยิง่ข้ึน 

 พรปวณ์ี ภู่หอ้ย (2533: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยัการศึกษาพฤติกรรมการออมของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคลากร
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่โดยใชว้ธีิการการออกแบบสอบถามเพื่อท าการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลจากผูต้อบ
แบบสอบถาม จ านวน 120 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน คือ ขอ้มูลโดยทัว่ไปทางเศรษฐกิจละสังคมของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลพฤติกรรมและ
รูปแบบการออม และขอ้มูลทศันคติท่ีมีผลต่อการออม สถิติท่ีใช้ในการศึกษา คือ สถิติเชิงพรรณา 
มาตรวดัทศันคติ สมการถดถอยอยา่งง่าย ในการอธิบายความสัมพนัธ์ จากการศึกษาพบวา่ บุคลากร
ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรเพศหญิง มีวุฒิทางการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.3 รองลงมาคือระดบัปริญญาโท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีภาระหน้ีสินตอ้งรับผิดชอบ 
คิดเป็นร้อยละ 54.3 ของกลุ่มตวัอยา่ง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เท่ากบั 18,450 บาท รายจ่ายเฉล่ียเท่ากบั 
7,232 บาท และมีจ านวนเงินออมเฉล่ีย 4,500 บาทต่อเดือน โดยมีวตัถุประสงค์ในการออม 7 
วตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 1) เพื่อใชจ่้ายในวยัเกษียณ ร้อยละ 18.58 2) เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน ร้อย
ละ 14.70 3) เพื่อซ้ือทรัพยสิ์นต่าง ๆ ร้อยละ 14.72 4) เพื่อไวล้งทุนในอนาคต ร้อยละ 10.40 5) เพื่อ
การท่องเท่ียว ร้อยละ 7.45 6) เพื่อรับผลตอบแทน ร้อยละ 6.76 7) เพื่อเก็บไวเ้ป็นมรดกไวไ้ห้
ลูกหลาน ร้อยละ 6.76 ตามล าดบั รูปแบบการออมส่วนใหญ่จะท าการออมในรูปแบบการเปิดบญัชี
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เงินฝากกบัธนาคารทั้งแบบออมทรัพยแ์ละแบบประจ า และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมของบุคล
การ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัอ่ืน ๆ ตามล าดบั 

 สุภาวดี รัตนวเิศษ (2555: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยั การศึกษาโครงการคนรุ่นใหม่
ใส่ใจบญัชีครัวเรือน ต าบลหนองหวัฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงค ์
เพื่อ 1) เพื่อทราบระดบัความพึงพอใจในโครงการการจดัท าบญัชีครัวเรือน ในต าบลหนองหวัฟาน 
อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา อนัจะเป็นผลให้มีการจดัท าบญัชีครัวเรือนมากกว่าท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบนั ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ชาวบ้านท่ีเป็นสมาชิก
โครงการจดัท าบญัชีครัวเรือน หมู่บา้นหนองหัวฟาน ต าบลหนองหัวฟาน อ าเภอขามสะแกแสง 
จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบประเมินความพึงพอใจ
ของการจดัโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจบญัชีครัวเรือน ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจในโครงการ
การจดัท าบญัชีครัวเรือน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก 14 ขอ้ ส าหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ สามารถน าไปประยุกต์ในการ
ลงบญัชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์และ
เตรียมความพร้อมและความตรงต่อเวลาท่ีจะใหบ้ริการ 

8.1.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการธนาคารโรงเรียน 
 ศิริวรรณ รุ่งอาภา (2544: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยั ความตอ้งการและความพร้อม

ในการจดัตั้งธนาคารโรงเรียน ตามโครงการธนาคารออมสินของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรม
สามญัศึกษา ในจงัหวดัจนัทบุรี มีวตัถุประสงค ์คือ เพื่อศึกษาความตอ้งการ ความพร้อม และความ
สนใจท่ีจะเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน และศึกษาเพื่อหาระดับความสัมพนัธ์ของระดับ
โรงเรียนกับความพร้อมของโรงเรียน และศึกษา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการจดัตั้ ง
ธนาคารโรงเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูอาจารย ์ในโรงเรียนมธัยมศึกษา กรมสามญัศึกษา                       
ในจงัหวดัจนัทบุรี ในโรงเรียนกรณีศึกษา ได้แก่ โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา                                           
ในจงัหวดันนทบุรี จ านวน 11 โรงเรียน โดยแบ่งกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มผูบ้ริหาร ครูอาจารย ์จ  านวน 82 คน และกลุ่มนกัเรียน จ านวน 212 คน ใช้เคร่ืองมือแบบสอบถาม
ทั้งหมด รวบรวมขอ้มูลโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS for 
Window) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและสถิติไคสแควร์ การศึกษาคร้ังน้ี 
พบว่า ผูบ้ริหาร ครูอาจารย ์มีความตอ้งการท่ีจะร่วมโครงการเป็นส่วนใหญ่ แต่ความพร้อมด้าน
บุคลากร งบประมาณ สถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์อยูใ่นระดบันอ้ย เน่ืองจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเป็น
ส่วนมาก อยูใ่นระดบัต าบล นกัเรียนมีความตอ้งการท่ีจะขา้ร่วมโครงการเป็นส่วนใหญ่ จากการหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดของโรงเรียนกับระดับความพร้อม พบว่าระดับความด้านบุคลกร                              
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ในเร่ืองสมาชิกธนาคารโรงเรียน, ระดบัความพร้อมในดา้นสถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์ในเร่ือง อาคาร
สถานท่ีตั้ ง สถานท่ีมีความมัน่คง ปลอดภัยและสถานท่ีสะดวกต่อการติดต่อ จะมีความพร้อม                               
ในระดบัท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 หิรัญญา อ านาจเกียรติกุล (2544: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยั การศึกษาเปรียบเทียบ
การบริหารงานธนาคารโรงเรียน วตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ เพื่อศึกษานโยบายการบริหาร การ
ส่ือสาร ตลอดจนปัจจยัท่ีท าการบริหารธนาคารโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จ โดยศึกษาจาก
ธนาคารโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จ ได้แก่ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนวดัราชโอรส 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นนทบุรี และธนาคารโรงเรียนท่ีมีผลการส่งเสริมการออมทรัพย์
ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด ไดแ้ก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนนวมินทรานูทิศ
เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลยั การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใชว้ธีิการแบบวเิคราะห์เอกสารต่าง ๆ และการสัมภาษณ์เชิงลึก แลว้รวบรวม
ขอ้มูลท่ีได้มาศึกษาวิเคราะห์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ เป็นแนวทางการศึกษาวิจยั ผลการวิจยั
พบว่า ธนาคารโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จในการส่งเสริมให้นกัเรียนทุกคนได้ออมทรัพย ์คือ
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนวดัราชโอรส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ นนทบุรี มี
ความพร้อมทั้งทางดา้นนโยบาย บุคลากร และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ในเร่ืองของนโยบายของ
โรงเรียนเก่ียวกับการส่งเสริมการออมทรัพย์ มีการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน และส่งเสริมใน
หลกัสูตรการเรียนการสอน ความพร้อมของบุคลากรภายในโรงเรียน เช่น อาจารยท่ี์ปรึกษาผูจ้ดัการ
ธนาคารโรงเรียน หรือบางโรงเรียนจะเรียกวา่ หวัหนา้งานธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเป็นผูเ้อาใจใส่
ดูแลส่งเสริม ผลการด าเนินงานโครงการธนาคารโรงเรียนและมีจ านวนมากพอในการท างานแต่ละ
วนั มีอาจารยท่ี์ปฏิบติังานธนาคารโรงเรียนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจวตัถุประสงคข์องโครงการธนาคาร
โรงเรียน และการสร้างบรรยากาศของธนาคารโรงเรียนใหเ้หมือนจริง ท าใหน้กัเรียนเกิดความมัน่ใจ
และรู้สึกว่าได้ใช้บริการธนาคารจริง ๆ มีการประชาสัมพนัธ์กบัผูป้กครองอย่างสม ่าเสมอ และ
ต่อเน่ืองด้วยการผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีโรงเรียนมีอยู่ เช่น การประชุมผูป้กครองนกัเรียนและ
นักเรียน การประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย หน้าเสาธง วารสารของโรงเรียน แผ่นพบั การจัด
นิทรรศการ และการส่งจดหมายถึงผูป้กครองนกัเรียน มีการส่งเสริมการขายโดยการจดักิจกรรม
รณรงคด์า้นการออม เช่นการจดัสัปดาห์ส่งเสริมการออม การประกวดจ านวนคร้ังในการออมทรัพย ์
และโรงเรียนท่ีไม่ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมการออมทรัพย ์ไดแ้ก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ 
โรงเรียนนวมินทรานูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลยั  ไม่มีการวางแผน
ล่างหน้าในการร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน เป้าหมายในการส่งเสริมการออมทรัพยไ์ม่ชัดเจน 
บุคลากรไม่พร้อม ไม่มีการส่งเสริมการขาย และประชาสัมพนัธ์ในช่วงก่อนเปิดธนาคารโรงเรียน 
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ดงันั้นในการคดัเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินจึงควรเลือก
โรงเรียนท่ีมีนโยบายการส่งเสริมการออมท่ีชัดเจน บุคลากรมีความพร้อมในการท างานและมี
แผนงานในการบริหารธนาคารโรงเรียนท่ีดี 

 พรพรรณ วฒันวิชัย (2545: บทคดัย่อ)  ได้ท  าการวิจยั ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจฝากเงินในโครงการธนาคารโรงเรียน ของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคนิคราชบุรี การศึกษาใน
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจฝากเงินในโครงการธนาคาร
โรงเรียน กบัตวัแปรภายนอก ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางสังคม และเปรียบเทียบปัจจยัดงักล่าว
ระหวา่งนกัศึกษาท่ีฝากเงิน คิดวา่จะฝากเงิน และไม่ฝากเงิน ผลการศึกษาพบวา่ เพศ ระดบั การศึกษา 
บางประเภทวิชา รายได้เฉล่ียต่อเดือนของนักศึกษา ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของนักศึกษา อาชีพของ
ผูป้กครอง เจตคติท่ีมีต่อการฝากเงิน การคลอ้งตามกลุ่มอา้งอิงในการฝากเงิน มีสหสัมพนัธ์กบัการ
ตัดสินใจฝากเงินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ .01 และระดับท่ี .05 เพียงสองค่า และมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจฝากเงินอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 เพียงห้าค่า
และท่ีระดบั .05 เพียงหน่ึงค่า 

 วนิยั โหมดเทศน์ (2549: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยั การประเมินภาวะการออมของ
นกัเรียนในโครงการธนาคารโรงเรียนวดันวลนรดิส กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ประเมิน
ภาวการณ์ออมของนักเรียนในโครงการธนาคารโรงเรียน 2) เพื่อประเมินยุทธศาสตร์โครงการ
ธนาคารโรงเรียนวดันวลนรดิสและพฤติกรรมการออมของนกัเรียน การวจิยัในคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการ
ประเมินและวจิยัเชิงคุณภาพ ประชากรท่ีน ามาศึกษาเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนวดั
นวลนรดิส กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งส้ิน 282 คนเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความถ่ี ผลการประเมินภาวะการออมของนกัเรียน พบวา่ มีการออม
แบบต่อเน่ืองจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 34.04 และมีการออมแบบไม่ต่อเน่ือง จ านวน 186 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.96 โดยนกัเรียนมีพฤติกรรมการฝากเงินอยา่งสม ่าเสมอ จ านวน 48 คนคิดเป็นร้อย
ละ 17.02 และมีพฤติกรรมการฝากเงินอยา่งไม่สม ่าเสมอ จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 82.98 แยก
เป็นฝากเงินจ านวนไม่เท่ากนัทุกคร้ัง จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 78.36 และบญัชีไม่เคล่ือนไหว 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.62 คน ผลการประเมินพฤติกรรมการฝากเงินกบัธนาคารโรงเรียน 
จ าแนกตามภาวะการออมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยนักเรียนกลุ่มท่ีมี
ภาวะการออมอยา่งไม่ต่อเน่ืองมีจ านวน 186 คน จ าแนกเป็นนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการฝากเงินอยา่ง
ไม่สม ่าเสมอ จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 58.16 และนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการฝากเงินอย่าง
สม ่าเสมอ มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 นักเรียนกลุ่มท่ีมีภาวะการออมอย่างต่อเน่ือง                                            
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มีจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 34.04 จ าแนกเป็นนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการฝากเงินอย่างไม่
สม ่าเสมอ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 24.82 และมีพฤติกรรมการฝากเงินอยา่งสม ่าเสมอ จ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.22 ผลการประเมินการน ายุทธศาสตร์ธนาคารโรงเรียน พบว่า มีผลให้
นกัเรียนเห็นความส าคญัของการออมเงิน รู้จกัประหยดัและมีนิสัยรักการออมมากยิ่งข้ึน มีความรู้
ดา้นวิชาเศรษฐศาสตร์ส่งผลท าให้ภาวะการออมของนกัเรียน ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอคิดเป็นร้อยละ 
9.22 ซ่ึงบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว ้ 

 เถกิงเดช นวรัตน์ ณ อยุธยา (2550: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยั ค่านิยมด้านการ
ประหยัดและการอดออมของสมาชิกธนาคารโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัสรุปได้ว่า การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่                                         
1) เพื่อศึกษาระดบัค่านิยมการประหยดัและอดออมของสมาชิกธนาคารโรงเรียน ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบค่านิยมการประหยดัและอดออมของสมาชิก
ธนาคารโรงเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการออม ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
จ านวน 400 คน เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยั
พบวา่สมาชิกธนาคารโรงเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยพบวา่ระดบัค่านิยมในรายดา้นทั้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างลกัษณะนิสัย
ในการประหยดัและการออมและดา้นการวางแผนการใชจ่้าย อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั เม่ือ
แยกประเภทตามด้าน เพศ งานอดิเรก กิจกรรมท่ีแตกต่าง มีค่านิยมการแระหยดัและอดออมไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งภาพรวมรายดา้นในส่วนของผูท่ี้มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีค่านิยมการประหยดัและอดออมต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ทั้งภาพรวมและรายดา้น อีกประการหน่ึง คือ สมาชิกธนาคารโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีค่านิยมการประหยดัการอดออมไม่แตกต่าง
กนั อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งภาพรวมและรายดา้น มีลกัษณะรายไดท่ี้แตกต่างกนั 
มีค่านิยมการประหยดัและการอดออม อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งภาพรวมและราย
ดา้น มีการวางแผนการออมแตกต่าง ค่านิยมการประหยดัและการอดออมแตกต่างกนั ในดา้นการ
วางแผนใช้จ่ายกบัด้านภาพรวม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนด้านอ่ืนไม่พบความ
แตกต่าง มีระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน มีค่านิยมการประหยดัและการอดออมแตกต่างกัน อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งภาพรวมและรายด้าน และมีเป้าหมายในการออมท่ีแตกต่างกนั 
ดา้นสร้างลกัษณะนิสัย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 

 ณฤศา  โชติชัยธนากร (2551: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานโครงการธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุประสงค ์3 ประการ 
ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของเด็กนักเรียนท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารโรงเรียน 2) เพื่อ
ประเมินความรู้เก่ียวกบัระบบงานและการด าเนินงานธนาคารโรงเรียนของเด็กนกัเรียน ท่ีปฏิบติังาน
เป็นเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียนรวมถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน 3) เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการ
ธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษาในคร้ังน้ี เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ประชากร 3 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 เป็นเด็กนกัเรียนท่ีฝากเงินกบัธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัเชียงใหม่ 4 แห่ง 
สุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 100 ราย กลุ่มท่ี 2 นกัเรียนท่ีปฏิบติังานเป็นเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียน จ านวน 
24 ราย และอาจารยท่ี์ปรึกษา จ านวน 4 ราย กลุ่มท่ี 3 พนกังานธนาคารออมสินท่ีมีโครงการธนาคาร
โรงเรียนในความดูแลและไม่มีธนาคารโรงเรียนจ านวน 12 ราย อยูใ่นต าแหน่งผูบ้ริหาร จ านวน 6 ราย 
และพนักงานปฏิบติัการ จ านวน 6 ราย โดยใช้แบบสอบถามแตกต่างกนั ส าหรับแต่ละกลุ่มจาก
การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของเด็กนกัเรียนท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารโรงเรียน พบวา่ ร้อยละ 76 มี
เงินเหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละเดือน และเงินท่ีเหลือน าฝากไวท่ี้ธนาคารโรงเรียน ร้อยละ 35.53 
เก็บเงินไวใ้นกระปุกออมสิน และเก็บไวก้บัตนเองเพื่อน าไปใช้จ่ายในเดือนต่อไป ร้อยละ 21.05 
เท่ากนั จ  านวนเงินท่ีเหลือในแต่ละเดือนจะอยูใ่นช่วง 1 - 100 บาท มากท่ีสุด มีรายไดจ้ากผูป้กครอง
เฉล่ีย 2,175 บาทต่อเดือน ค่าความโนม้เอียงเฉล่ียในการออม (APS) มีค่าเท่ากบั 0.006 ค่าความโนม้
เอียงหน่วยสุดทา้ยในการออม (APS) มีค่าเท่ากบั 0.128 นกัเรียนทุกะดบัชั้นส่วนใหญ่ ใชจ่้ายเงินเพื่อ
ซ้ืออาหารและขนมปังเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ อุปกรณ์การเรียน นกัเรียน ร้อยละ 77 เห็นวา่เม่ือ
มีธนาคารโรงเรียนท าให้มีการออมเงินเพิ่มมากข้ึน และร้อยละ 92 เห็นว่า ควรด าเนินงานธนาคาร
โรงเรียนต่อไป ปัญหาท่ีพบไดแ้ก่ การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนค่อนขา้งชา้เน่ืองจาก 
ขาดความช านาญในการท างานและมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง เวลาท าการของธนาคาร
โรงเรียนไม่ตรงกบัเวลาท่ีนกัเรียนตอ้งการมาใชบ้ริการ และบางคร้ังเม่ือถอนเงินแลว้ไม่ไดรั้บเงิน
ทนัทีตอ้งมารับในวนัอ่ืนเพราะมีเงินสดส ารองไม่เพียงพอ ในส่วนของการประเมินความรู้ของ
นักเรียนท่ีมาปฏิบติังาน พบว่า นักเรียนเกือบทั้งหมดมีคะแนนอยู่ในช่วง 21 – 25 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ไม่มีผูไ้ดค้ะแนนต ่ากวา่ 15 คะแนน ปัญหาในการปฏิบติังานท่ีนกัเรียนพบ
มากท่ีสุด คือปัญหาเงินขาดเกินบัญชี ส าหับอาจารย์ท่ีปรึกษา พบว่า เกือบทั้ งหมดสอนวิชาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบญัชีและการเงิน และมีความเห็นวา่โครงการธนาคารโรงเรียนเป็นโครงการท่ีดีช่วย
สร้างอุปนิสัยในการออมเงิน เด็กท่ีปฏิบติังานไดเ้รียนรู้ระบบการท างานของธนาคารจึงควรมีการ
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ด าเนินโครงการต่อไป การวิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการของธนาคารโรงเรียน พบวา่ ในวนัเร่ิม
ด าเนินโครงการธนาคารโรงเรียน ทั้ง 4 แห่ง มีสัดส่วนเฉล่ียของเงินฝากคงเหลือต่อค่าใชจ่้ายเท่ากบั 
2.16 : 1 และหลงัจากเปิดด าเนินการแลว้ ณ 31 ธนัวาคม 2549 สัดส่วนของเงินฝากเฉล่ียต่อค่าใชจ่้าย 
เท่ากบั 2.19 : 1 ส่วนผลการด าเนินงานของสาขาท่ีรับฝากเงินจากโรงเรียนแต่ไม่มีธนาคารโรงเรียน
ในความดูแล พบวา่ ณ 31 ธนัวาคม 2549 มีสัดส่วนของเงินฝากรวมต่อค่าใชจ่้าย เท่ากบั 15.17 : 1 ใน
ส่วนของพนักงานธนาคารออมสินท่ีให้ความเห็น จ านวน 12 ราย ร้อยละ 75 เห็นว่าโครงการ
ธนาคารโรงเรียนเป็นโครงการท่ีดีควรด าเนินการต่อไปในระยะยาว ร้อยละ 100 เห็นวา่โครงการให้
ผลตอบแทนทางดา้นภาพลกัษณ์ท่ีดีของธนาคารออมสิน และผลไดด้า้นอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อสังคมมากกวา่
ผลไดท้างธุรกิจท่ีเป็นตวัเงิน ความเห็นดา้นปัญหาเป็นเร่ืองของอตัราก าลงัในสาขาท่ีดูแลธุรกิจดา้น
อ่ืน ๆ ของธนาคารไม่สามารถท่ีจะทุ่มเทเวลาให้จึงยากท่ีจะดูแลโครงการให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์
ธนาคารออมสินก าหนดไวไ้ด ้

 รังสรรค์ ลุประสงค์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยการประเมินโครงการ
ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์1” จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 วตัถุประสงค์ คือ เพื่อประเมินความเหมาะสมของบริบทท่ี
เก่ียวขอ้ง ความเหมาะสมของปัจจยัน าเขา้ท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน ความเหมาะสมของกระบวนการ
ด าเนินงาน และเพื่อประเมินเก่ียวกับผลผลิตตามวตัถุประสงค์ของโครงการธนาคารโรงเรียน 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบด้วย
กลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประเมินโครงการธนาคารโรงเรียน ไดแ้ก่ นกัเรียนท่ีเป็น
เจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียน นกัเรียนท่ีใช้และไม่ใช้บริการของธนาคารโรงเรียน กลุ่มตวัอย่างเป็น
นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น และมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยการสุ่มจากนักเรียนใน
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” ปีการศึกษา 2551 จ านวน 2,074 คน (ขอ้มูล 10 มิถุนายน 
2551) โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้น 200 คน 
(แบ่งเป็น กลุ่มท่ีใช้บริการธนาคารโรงเรียน 100 คน และไม่ใช้บริการธนาคารโรงเรียน 100 คน) 
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 200 คน (แบ่งเป็น กลุ่มท่ีใช้บริการธนาคารโรงเรียน 100 
คน และไม่ใชบ้ริการธนาคารโรงเรียน 100 คน) และกลุ่มนกัเรียนท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน 
20 คน ระยะเวลาท่ีใชใ้นการประเมินโครงการ ระหวา่งวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2550 ถึง วนัท่ี 4 ธนัวาคม 
2551 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการคือแบบประเมินโครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียน
บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” โดยใช้แบบประเมิน CIPP MODEL มี 4 ด้าน จ านวน 60 ขอ้ ดงัน้ี                                
1) ดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Context) จ  านวน 7 ขอ้ 2) ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) จ  านวน 19 ขอ้ 3) ดา้น
กระบวนการ (Process Evaluation) จ  านวน 16 ขอ้ 4) ดา้นผลผลิต (Procext Evaluation) จ  านวน 18 ขอ้ 
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ผลการประเมินพบว่า 1) สภาพแวดล้อม/บริบทโครงการ (Context) พบว่าโครงการธนาคาร
โรงเรียน เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นให้เยาวชนของชาติรู้จกัการออมทรัพยอ์ย่างต่อเน่ือง เสริมสร้าง
ประสบการณ์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีตอ้งเก่ียวข้องกับการเงินซ่ึง
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนท ากิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างนิสัยการประหยดั และเก็บออม 2) ปัจจยัน าเขา้โครงการ (Input) จากผลการรวบรวม
ขอ้มูล พบวา่ โครงการธนาคารโรงเรียนไดใ้ห้ความรู้ ความเขา้ใจ และเห็นความส าคญัของการออม 
และให้ความเห็นว่า นักเรียนเจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่ให้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และให้การ
ตอ้นรับแนะน าเป็นอย่างดี 3) กระบวนการจดัการโครงการ (Process) จากผลการรวบรวมข้อมูล 
พบว่า การประสานงาน การจดักิจกรรมส่งเสริมการออมและการสนับสนุน ติดตาม ดูแลของ
ธนาคารออมสิน สาขาบางปะอินซ่ึงเป็นสาขาพี่เล้ียงไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย 
พนักงานธนาคารออมสิน สาขาพี่เล้ียงถ่ายทอด และให้ค  าปรึกษาในการปฏิบติังานเป็นอย่างดี                                         
4) ผลผลิตของโครงการ (Product) จากผลการรวบรวมขอ้มูลในภาพรวม พบวา่ หลงัจากท่ีมีโครงการ
ธนาคารโรงเรียนเปิดให้บริการ ทัศนคติด้านการออมของนักเรียนดีข้ึน ส่งผลให้นักเรียนมี
พฤติกรรมการออมอย่างต่อเน่ืองมากข้ึนนักเรียนมีความภูมิใจท่ีมีเงินออมเป็นของตนเอง และ
สามารถน าเงินออมนั้นมาใชใ้นยามจ าเป็นและยามฉุกเฉินได ้ท าใหน้กัเรียนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

 สุนทรี ภูมิชัยสุวรรณ์ (2552: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยั ความพึงพอใจของผูใ้ช้
ระบบบริการธนาคารโรงเรียนวดัธรรมจริยาภิรมยใ์นจงัหวดัสมุทรสาคร วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบบริการธนาคารโรงเรียนวดัธรรมจริยาภิรมยใ์นจงัหวดัสมุทรสาคร 
ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบบริการธนาคารโรงเรียนวดัธรรมจริยา
ภิรมยใ์นจงัหวดัสมุทรสาคร ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากลูกคา้จ านวน 300 ราย 
และน าขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมในระดบัปานกลาง โดยมีระดบัความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ์เฉล่ียในระดบัมาก 
โดยมีความพึงพอใจสูงสุด ในปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ทุกคนตอ้งปิดบญัชีเม่ือจบการศึกษาหรือ
ลาออก มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ บริการฝากถอนวนัละก่ีคร้ังก็ได ้ดา้นราคามีระดบัความพึงพอใจ
เฉล่ียในระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจสูงสุด คืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากคงท่ี ไดรั้บเม่ือเทียบกบั
ธนาคารทัว่ไป มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ การบริการรับฝาก ถอนเงินขั้นต ่าคร้ังละ 1 บาท ด้าน
ช่องทางการให้บริการมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียในระดบัปานกลางโดยมีความพึงพอใจสูงสุด คือ 
เวลาท าการ (ช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนและพกักลางวนัตอนเท่ียง)  มีความพึงพอใจต ่าสุด คือช่อง
ให้บริการหนา้เคาเตอร์มีเพียงพอต่อการให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีระดบัความพึงพอใจ
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เฉล่ียในระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจสูงสุด คือมีป้ายประกาศ และป้ายแนะน าการใหบ้ริการ
ชดัเจน มีความพึงพอใจต ่า คือ การจดันิทรรศการ/จดัสถานท่ีในการประชาสัมพนัธ์ธนาคารโรงเรียน 
ดา้นบุคลากร ผูใ้ห้บริการ มีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจสูงสุด คือ 
พนกังานแต่งกายสุภาพ สะอาดเรียบร้อย มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ พนกังานกระตือรือร้นและเอาใจ
ใส่ในการให้บริการ  ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของโครงการธนาคารโรงเรียน มีระดบัความพึง
พอใจเฉล่ียในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การจดัสถานท่ีภายในเป็นสัดส่วนมีระเบียบ 
มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการรับบริการ เช่น เกา้อ้ี หนงัสือพิมพ ์น ้ าด่ืม 
ด้านกระบวนการให้บริการ มีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียในระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจ
สูงสุด คือ ความสะดวกในการขอใชบ้ริการฝาก ถอน มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ มีกล่องรับบริการ
รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของผู ้ใช้บริการ ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นวา่ไม่เหมาะสม ตามแนวคิดส่วนประสมการตลาด พบวา่ไม่เหมาะสม
มากท่ีสุด ในปัจจยัด้านการให้บริการ คือระยะเวลารอคอยเพื่อใช้บริการ รองลงมาในปัจจยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของโครงการธนาคารโรงเรียน คือ ส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ท่ีนัง่รอ
เม่ือมาใช้บริการ เช่น เก้าอ้ี หนังสือพิมพ์ น ้ าด่ืม และปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ คือความ
รวดเร็วของขั้นตอนของการใหบ้ริการ รับฝาก ถอนการเปิดบญัชี และปิดบญัชี ตามล าดบั 

 ธิชาพร ยอดกณัหา (2554: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยัการประเมินโครงการธนาคาร
โรงเรียนของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จังหวดันครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 42 วตัถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนท่าตะโก
พิทยาคม  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 โดยมุ่งประเมิน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริบท
ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิตโดยใช้การประเมินตามรูปแบบการประเมินแบบ
ซิปป์ (CIPP Model) ของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam) มาประยกุตใ์ชก้ลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ครู จ  านวน 55 
คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 11 คน นักเรียนท่ีเปิดบญัชีกบัโครงการธนาคาร
โรงเรียนจ านวน 296 คนนกัเรียนท่ีปฏิบติังานธนาคารโรงเรียนจ านวน 17 คนในปีการศึกษา 2554 
เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบประเมินจ านวน 3 ฉบบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา่ 1) ดา้นบริบท (Context) โดยรวม โครงการมีความสอดคลอ้ง
กับด้านบริบทในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ โครงการ
สอดคลอ้งกบันโยบายการจดัการศึกษาของโรงเรียนมีความสอดคลอ้งอยู่ในระดบัมาก รองลงมา
ได้แก่ โรงเรียนจดัวสัดุอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัสนับสนุนการด าเนินโครงการและเพียงพอ                                  
มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากท่ีสุดส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการด าเนินโครงการมีความสอดคลอ้งอยู่ในระดบัมาก ผลการ
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ประเมินสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 2) ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) โดยรวม ปัจจยัน าเขา้ของโครงการมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ผูบ้ริหาร
โรงเรียนส่งเสริมสนบัสนุนและให้ความส าคญักบัโครงการ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
รองลงมาไดแ้ก่ โรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์จากธนาคารออมสิน สาขาท่าตะโก มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ โรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุน
ดา้นอาคารสถานท่ีจดัโครงการจากธนาคารออมสิน สาขาท่าตะโก มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 3) ดา้นกระบวนการ (Process) โดยรวม กระบวนการของ
โครงการมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ความ
พึงพอใจของนักเรียน/ครูท่ีมีต่อโครงการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ 
ประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากผล
การประเมินสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 4) ดา้นผลผลิต (Porduct) โดยรวมผลผลิตของโครงการมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การปฏิบติังานธนาคาร
โรงเรียน กระตุน้ใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของการออมเงิน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา
ไดแ้ก่ นกัเรียนมีเงินเหลือเก็บจากการประหยดัใชจ่้ายต่าง ๆ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดส่วน
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดไดแ้ก่นักเรียนไดฝึ้กความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผูอ่ื้นมากข้ึนมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ผลการประเมินสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
  
8.2 งานวจัิยต่างประเทศ 

Nicholas Kaldor (2005) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัการอดออม ของประชากรวยัแรงงานท่ีมี
อายุในช่วง 18 -30 ปี ในรัฐ Ohio สหรัฐอเมริกา วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมเงิน
ของประชากรวยัแรงงาน โดยพบว่าแนวโน้มในการออมจากรายได้ท่ีมิใช่ค่าจ้างแรงงานมีค่า
มากกวา่แนวโนม้ในการออมจากรายไดจ้ากค่าจา้งแรงงาน 

เชส (Chase, 2008 : บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาความตอ้งการออมดว้ยการฝากเงินของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในระหวา่งปี 1995 – 2005 วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาตวามตอ้งการออมดว้ย
การฝากเงินของระดบัมธัยมศึกษาในระหว่างปี 1995 – 2005 โดยใช้การวิเคราะห์ในรูปสมการ
ถดถอย ผลการศึกษาพบว่า ตั้ งแต่ 1995 เป็นต้นมา ความต้องการฝากเงินของนักเรียน ระดับ
มธัยมศึกษา ไวท่ี้สถาบนัการออม เช่น ธนาคารออมทรัพย ์ธนาคารเพื่อการออม สมาคมเพื่อการออม 
รวมทั้งระบบการออมในไปรษณีย ์จะถูกก าหนดดว้ยปัจจยัดงัต่อไปน้ี คือ ความมัน่คงท่ีแทจ้ริงของ
ระดบัราคาสินคา้ จ านวนประชากร ผลตอบแทนเฉล่ียจากการฝากเงิน  
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อสับุคส์ (Ausbrooks , 2009 : บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ค่านิยมดา้นการออมเงินของนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนของรัฐในเมือง San Antomio 
รัฐ Texas วตัถุประสงคข์องการวจิยั คือ เพื่อศึกษาค่านิยมท่ีมีผลต่อการประหยดัอดออมของนกัเรียน
ในโรงเรียน 3 ประเภท ไดแ้ก่ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนแบบเฉพาะพิเศษ และโรงเรียนรัฐบาล ใน 
San Antonio รัฐ Texas โดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ในกลุ่มประชากร นกัเรียน 
จ านวน 400 คน ผลการวิจยัมีขอ้สรุปว่านักเรียนจากโรงเรียน 3 ประเภท มีค่านิยมท่ีมีผลต่อการ
ประหยดัอดออมท่ีสุด คือ ค่านิยมดา้นการศึกษาและรองลงมาคือ ค่านิยมดา้นศีลธรรม ซ่ึงอาจจะมา
จากสภาพ ครอบครัวของนักเรียนเหล่านั้นมีการอบรมสั่งสอนหรือปลูกฝังท าให้เกิดค่านิยมการ
ประหยดัอดออมท่ีแตกต่างกนั 

Laily Paim, Mohd, Jariah Masud, and Fazli Sabri (2010: บทคัดย่อ)ได้ท าการส ารวจ
การออมเพื่อชราภาพ ของพนกังานในประเทศมาเลเซีย วตัถุประสงค์ เพื่อส ารวจการออมเพื่อชรา
ภาพ ของพนกังานบริษทัเอกชน ในประเทศมาเลเซียโดยส่งแบบสอบถามไปยงัพนกังาน จ านวน 
2,246 คนท่ีท างานใน 23 หน่วยงาน โดยแยกเป็นราชการ 12 แห่ง และเอกชน 11 แห่ง ได้รับ
แบบสอบถามคืนประมาณร้อยละ 90.6 การวเิคราะห์ขอ้มูลใชว้ธีิการ Binary Logistic โดยมีการออม
เพื่อยามชราเป็นตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา เ ช้ือชาติชาติ สถานภาพ
การสมรส รายได้รวมของครัวเรือน การรับมือกับ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ความรู้ด้านการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน ผลิตภาพในการท างาน ผลการศึกษาพบวา่ ลูกจา้งทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน
ส่วนใหญ่มีการออมเพื่อชราภาพ รายไดไ้ม่ใช่ตวัแปรในการออม พฤติกรรมทางการเงินมี ผลต่อ
โอกาสในการออม การเขา้ถึงบริการทางการเงินและความรู้เก่ียวกบับริการทางการเงิน เป็นปัจจยั
ส าคญัในการออม ขอ้เสนอแนะจากคณะผูว้ิจยัก็คือ ควรจดัให้มีการอบรมให้ความรู้ดา้นการเงินแก่
พนกังาน 
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9. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

โดยผูว้ิจยัท าการรวบรวมและศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ประกอบกบัพิจารณาวตัถุประสงคก์ารวิจยัและขอบเขตของการวิจยั จนท าใหส้ามารถก าหนดกรอบ
แนวคิดการวจิยั ดงัน้ี 

 

 

 
แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

แนวคิด ทฤษฎทีีใ่ช้ในการศึกษา 
แนวคิดเก่ียวกบัการออม ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
แนวคิดเก่ียวกบัค่านิยมการอดออม กระทรวงศึกษาธิการ 
แนวคิดเก่ียวกบัคุณธรรมพื้นฐาน คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 
แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ 
แนวคิดเก่ียวกบัโครงการธนาคารโรงเรียน 

  

แนวทางการส่งเสริม 
ภาวะการออมเงิน 

  
ตัวแปรต้น 

ปัจจยัส่วนบุคคล  
ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของครู/อาจารย ์ 
ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของเจา้หนา้ท่ีธนาคารฯ 
ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 
ปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน 
ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม 

ตัวแปรตาม 
ระดบัการออมเงิน 
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี เป็นการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed 
Method Reserch) ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดบัภาวะการออมเงินของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี  2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อระดบัการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน 
จงัหวดัลพบุรี และ 3) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย
ท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี ซ่ึงมีวธีิการด าเนินงานตามขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาระดับและปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับการออมเงินของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี ดงัมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาระดบัและปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการออมเงินของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน

ปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  
โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ท่ีเป็นนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวดัลพบุรี ปีการศึกษา 2560 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 5 โดยพิจารณาจากโรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนเกินกว่า 1,000 คนข้ึนไป โดยจะมี
จ านวน 6 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง จ านวน 2 โรงเรียน  อ าเภอบา้นหม่ี จ านวน 1 โรงเรียน อ าเภอ
โคกส าโรง จ านวน 1 โรงเรียน อ าเภอชัยบาดาล จ านวน 1 โรงเรียน อ าเภอพฒันานิคม จ านวน                                
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1 โรงเรียน อ าเภอหนองม่วง จ านวน 1 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 7 โรงเรียน จ านวนสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียน ทั้งหมด 1,104 คน (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 5, 2558) 

กลุ่มตวัอยา่ง  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดัลพบุรี                           

ทั้ง 6 อ าเภอ จ านวน 7 โรงเรียน โดยมีนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียน จ านวนทั้ งส้ิน 280 คน และได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling) โดยการจบัฉลาก โดยการเปิดตารางของเครสซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จาก
การค านวณขนาดตัวอย่างท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ยอมให้คลาดเคล่ือนได้ร้อยละ5                  
ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคาร

โรงเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัลพบุรี ท่ีมีจ  านวนนกัเรียนเกินกวา่ 1,000 คนข้ึน
ไป สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ปีการศึกษา 2558 

ที่ อ าเภอ ช่ือโรงเรียน จ านวนนักเรียน (คน) จ านวนสมาชิก
โครงการฯ  

1 เมือง โรงเรียนพระนารายณ์  2,696 147 
2 เมือง โรงเรียนพิบูลวทิยาลยั 3,236 345 
3 บา้นหม่ี โรงเรียนบา้นหม่ีวทิยา  1,669 107 
4 โคกส าโรง โรงเรียนโคกส าโรงวทิยา 1,687 125 
5 ชยับาดาล โรงเรียนชยับาดาลวทิยา  2,439 134 
6 พฒันานิคม โรงเรียนพฒันานิคม  1,573 147 
7 หนองม่วง โรงเรียนหนองม่วงวทิยา 1,019 98 

รวมทั้งหมด 14,319 1,104 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม เพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
1. แบบสอบถามท่ีเป็นเคร่ืองมือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี สร้างข้ึนโดยอาศยั 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย รายละเอียดของ
แบบสอบถามท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ีแบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแ 

 แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา แผนการเรียน อาชีพของผูป้กครอง 
รายไดข้องผูป้กครอง และภูมิล าเนาโดยมีลกัษณะเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
จ  านวน 7 ขอ้ 

 แบบสอบถามตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัภาวะการออมเงินของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี มีลกัษณะเป็นค าถาม
แบบเลือกตอบหรือค าถามปลายปิด (Checklist) จ  านวน 9 ขอ้ 

 แบบสอบถามตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการออมเงินของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี มีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า จ  านวน 5 ระดบั ตั้งแต่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด  

ขอ้ค าถามแบบมาตรประเมินค่า แบ่งการวดั 5 ระดบั และก าหนดคะแนน ดงัน้ี 
5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก 
3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
แบบสอบถามตอนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เก่ียวกบั

แนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิก
โครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด 

 
การสร้างเคร่ืองมือ และการตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
วิธีการสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการสร้าง

แบบสอบถามตามขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. ท าการรวบรวม ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต าราและรายงานผลการวิจยัต่าง ๆ เพื่อน ามา

สร้างกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
2. ก าหนดตวัแปรตน้ตวัแปรตามและตั้งเป็นค าถาม 
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3. ท าการตรวจสอบและทดสอบดว้ยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปตรวจสอบความ
เท่ียงตรง (Validity) น าข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ของค าถามในแต่ละขอ้ 
จากนั้นน ามาปรับปรุงและแกไ้ขเพื่อให้แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนสามารถวดัไดเ้ท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
ตามท่ีตอ้งการ 

 โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ซ่ึงวธีิค านวณค่าความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเน้ือหาท่ีต้องการวิจยัโดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ท าการพิจารณาลงความเห็นและใหค้ะแนน ดงัน้ี (ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมยเ์ลิศ, 
2549: 73) 

+ 1  เม่ือแน่ใจวา่ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
   0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
- 1   เม่ือแน่ใจวา่ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
หลงัจากนั้นใหค้ะแนนท่ีไดใ้นแต่ละขอ้มาแทนค่าในสูตร ดงัน้ี 

 

IOC   =      
N
R  

 
เม่ือ IOC = ดชันีความสอดคลอ้ง 
  R = ผลคะแนนรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 N  = จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
ค่า IOC ท่ีค  านวณไดจ้ะตอ้งมีค่า 0.50 ข้ึนไป จึงจะถือว่าขอ้ค าถามนั้นมีความเท่ียว

ตรงเชิงเน้ือหา โดยผลการวิเคราะห์แบบสอบถามการวิจยั ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง                             
0.67 – 1.00 

4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงไปท าการทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ี
เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนบา้นหม่ีวทิยา จงัหวดัลพบุรี จ  านวน 30 คน 

5. น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ใช้สูตรประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมยเ์ลิศ, 2549: 86) ดงัน้ี 
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R = ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
K = จ านวนขอ้ความถาม 
S = ค่าความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 
S = ค่าความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 

 
จากการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในแต่ละตอน ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม ค่าความเช่ือมั่น 
ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของครู/อาจารย ์ 0.78 
ปัจจยัดา้นการสนับสนุนของเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียน/เจา้หน้าท่ีธนาคาร
ออมสิน 

0.81 

ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 0.80 
ปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน 0.78 
ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม 0.90 
 

6. ท าการตรวจสอบแบบสอบถาม โดยน าผลท่ีได้มาท าการปรับปรุงแก้ไขและน า
แบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลต่อไป 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูล โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร เพื่อน าไปขออนุญาตและ

ขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลในการแจกแบบสอบถาม 
2. ผูว้ิจยัน าหนังสือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและแบบสอบถามไปยงัโรงเรียนทั้ง 7 

โรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี 
3. ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยเดินทางไปเก็บขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล 

และตรวจสอบขอ้มูลดว้ยตนเอง จนไดส้ัดส่วนตามท่ีก าหนดไว ้
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4. ผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

5. น าผลการศึกษาเชิงปริมาณ มาสรุปผลเพื่อหาระดบัภาวะการออมเงินของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี  

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาวเิคราะห์โดยวธีิการดงัต่อไปน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยการน าเอาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ในรูปแบบ

ตารางและบรรยายประกอบ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในแบบสอบถามตอนท่ี 

1 ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  แบบสอบถามตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับระดับภาวะการออมเงินของนักเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน มีลกัษณะเป็นค าถามแบบ
เลือกตอบหรือค าถามปลายปิด (Checklist) จ  านวน 9 ขอ้ ไดแ้ก่ รายได ้แหล่งท่ีมาของรายได ้สาเหตุ
ของการออมเงิน ความถ่ีในการออมเงิน จ านวนเงินออมกบัธนาคารโรงเรียนในแต่ละคร้ัง ส่ิงท่ีมี
ส่วนในการตดัสินใจในการออมเงิน ช่วงวนัในการออมเงินในแต่ละเดือน ลกัษณะการออมเงินใน
ปัจจุบนั และรูปแบบในการออมเงิน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  

  แบบสอบถามตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการออมเงินของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน มีลกัษณะค าถามเป็น
แบบเลือกตอบหรือค าถามปลายปิด โดยมีประเด็นของปัจจยั 5 ดา้น ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นการสนบัสนุน
ของครู/อาจารย ์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของเจ้าหนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน/เจา้หนา้ท่ีธนาคารออมสิน 
ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพ่อแม่/ผูป้กครอง ปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน และปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบั
การออม โดยก าหนดเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยท่ีสุด และใช้การวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

 1.2 วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความแตกต่างของระดบัการออมเงินของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี วิเคราะห์โดย
การจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ใช้การทดสอบด้วยค่า t-test for independent การ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร 3 กลุ่มข้ึนไป ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา 
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แผนการเรียน อาชีพของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครอง ภูมิล าเนา ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way ANOVA) 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ท่ีเป็นขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
ในแบบสอบถามตอนท่ี 4 ใชก้ารวเิคราะห์โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
(Content Analysis) แลว้น าเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา 
 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี

เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนจังหวัดลพบุรี  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) 
โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
ผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย ท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี ใชก้ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยเลือกผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) จ  านวน ทั้งส้ิน 21 คน 

โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ประกอบดว้ย 
1. ครูผูรั้บผิดชอบโครงการธนาคารโรงเรียน จากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน                          

7 คน 
2. เจา้หนา้ท่ีจากธนาคารออมสิน ท่ีรับผดิชอบโครงการ จากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

จ านวน 7 คน 
3. นักเรียนผูรั้บผิดชอบโครงการธนาคารโรงเรียน จากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 

จ านวน 7 คน 
โดยมีเกณฑ ์ในการเลือกผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัน้ี 
1. คุณสมบติัของครูผูรั้บผดิชอบโครงการธนาคารโรงเรียน 

1.1 ด ารงต าแหน่งครูผูส้อน หรือ ฝ่ายสนบัสนุนการสอน 
1.2 มีภูมิล าเนา หรือปฏิบติังานในจงัหวดัลพบุรี ไม่ต ่ากวา่ 1 ปี 
1.3 มีประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีรับผิดชอบโครงการธนาคารโรงเรียน ไม่ต ่า

กวา่ 1 ปีการศึกษา 
2. คุณสมบติัของเจา้หนา้ท่ีจากธนาคารออมสิน ท่ีรับผดิชอบโครงการธนาคารโรงเรียน 

2.1 ด ารงต าแหน่งพนกังานประจ า สังกดั ธนาคารออมสิน 
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2.2 มีภูมิล าเนา หรือปฏิบติังานในจงัหวดัลพบุรี ไม่ต ่ากวา่ 1 ปี 
2.3 เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีรับผิดชอบโครงการธนาคารโรงเรียน 

ไม่ต ่ากวา่ 1 ปี 
3. คุณสมบติัของนกัเรียนท่ีรับผดิชอบโครงการธนาคารโรงเรียน 

3.1 เป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
3.2 มีภูมิล าเนา หรือก าลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาในจงัหวดัลพบุรี ไม่ต ่ากวา่ 1 ปี 
3.3 มีประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีรับผิดชอบโครงการธนาคารโรงเรียน ไม่ต ่า

กวา่ 1 ปีการศึกษา 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์                              

เชิงลึก 
(Indept Interview) ท่ีสร้างข้ึนโดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง

กรอบแนวคิดการศึกษาวิจยั โดยเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ และปัจจยัท่ีท าให้โครงการประสบผลส าเร็จ ในการส่งเสริมภาวะการออม
เงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 
โดยมีลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายเปิด โดยมีประเด็นขอ้ค าถาม ดงัน้ี 

1. ท่านคิดว่าการด าเนินงานโครงการธนาคารโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ตอ้ง
ประกอบดว้ยปัจจยัใดบา้ง 

2. ปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 

3. ท่านคิดวา่แนวทางการส่งเสริมการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี
เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี ท าอยา่งไร 

4. ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรในการส่งเสริมการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 
 

การสร้างเคร่ืองมือ และการตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
วิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสร้างแบบ

สัมภาษณ์ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 



 79 

 

1. ท าการรวบรวม ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต าราและรายงานผลการวิจยัต่าง ๆ เพื่อน ามา
สร้างกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ท าการตรวจสอบและทดสอบด้วยการน าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนไปตรวจสอบ
ความเท่ียงตรง (Validity) น าข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ของค าถามในแต่
ละขอ้ จากนั้นน ามาปรับปรุงและแกไ้ขเพื่อให้แบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนสามารถวดัไดเ้ท่ียงตรงเชิง
เน้ือหาตามท่ีตอ้งการ 

 โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ซ่ึงวธีิค านวณค่าความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเน้ือหาท่ีต้องการวิจยัโดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ท าการพิจารณาลงความเห็นและใหค้ะแนน ดงัน้ี (ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมยเ์ลิศ, 
2549 : 73)  
 

+ 1 เม่ือแน่ใจวา่ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
   0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
- 1  เม่ือแน่ใจวา่ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
หลงัจากนั้นใหค้ะแนนท่ีไดใ้นแต่ละขอ้มาแทนค่าในสูตร ดงัน้ี 

 

IOC   =      
N
R  

 
เม่ือ    IOC     =   ดชันีความสอดคลอ้ง 
  R   =   ผลคะแนนรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 N   =   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

 
ค่า IOC ท่ีค  านวณไดจ้ะตอ้งมีค่า 0.50 ข้ึนไป จึงจะถือว่าขอ้ค าถามนั้นมีความเท่ียว

ตรงเชิงเน้ือหา โดยผลการวเิคราะห์แบบสัมภาษณ์ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.67 – 1.00 
3. ท าการตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ โดยน าผลท่ีไดม้าท าการปรับปรุงแกไ้ขและน าแบบ

สัมภาษณ์ไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลต่อไป 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูล โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร เพื่อน าไปขออนุญาตและ

ขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ 
2. ผูว้ิจยัน าหนังสือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบสัมภาษณ์ไปยงัโรงเรียนทั้ ง                               

7 โรงเรียน และธนาคารออมสิน ทั้ง 6 สาขา 
3. ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั โดยเดินทางไปเก็บขอ้มูล รวบรวม

ขอ้มูล และตรวจสอบขอ้มูลดว้ยตนเอง จนไดส้ัดส่วนตามท่ีก าหนดไว ้
4. ผูว้ิจยัรวบรวมแบบสัมภาษณ์ท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ 
5. น าผลการศึกษามาเขียนบรรยายเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี  
 

การตรวจสอบข้อมูล 
ผูว้จิยั ไดใ้หค้วามส าคญักบัการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ อีกทั้งความพร้อม

ของตวัผูว้ิจยัท่ีมีความเป็นกลางและความเป็นกนัเองต่อการลงพื้นท่ีเพื่อสังเกตและเก็บขอ้มูล โดย
ผูว้ิจยัได้เลือกใช้วิธีตรวจสอบขอ้มูลท่ีเรียกว่า การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation)                                     
ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีใชต้รวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์วา่ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดม้านั้นมี
ความน่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด 

วธีิการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า ประกอบดว้ย 
1. การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบขอ้มูลและ

วิธีการไดม้าซ่ึงขอ้มูลวา่เหมาะสมและมีคุณภาพดีหรือไม่ ประชากรและสถานท่ีท่ีเลือกมาศึกษานั้น
เหมาะสมกบัเร่ืองและค าถามท่ีใช้ในการวิจยัเพียงใด ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล
โดยตรง จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ซ่ึงก็คือ คณะครูผูรั้บผิดชอบโครงการธนาคารโรงเรียน 
เจา้หนา้ท่ีจากธนาคารออมสิน และนกัเรียนท่ีรับผดิชอบโครงการธนาคารโรงเรียน 

2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้ิจยั (Investigator Triangulation) เป็นการตรวจสอบ
ขอ้มูลดา้นผูว้จิยั ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัโดยตรง ซ่ึงก็คือคณะครูผูรั้บผิดชอบ
โครงการธนาคารโรงเรียน เจ้าหน้าท่ีจากธนาคารออมสิน และนักเรียนท่ีรับผิดชอบโครงการ
ธนาคารโรงเรียน 
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3. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ (Methodological Triangulation) ซ่ึงผู ้วิจ ัยได้
รวบรวมขอ้มูลหลากหลายวิธี ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี ตลอดจนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผู ้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( Indept Interview) และการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้สังเกตพฤติกรรม
ระหวา่งการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัวา่มีหลกัความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์
หรือไม่ จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์นั้นไปตรวจสอบกับผูท่ี้รู้จกัและคุ้นเคยกับผูใ้ห้
สัมภาษณ์ เพื่อประเมินผลและพิจารณาถึงความน่าเช่ือถือจากขอ้มูลท่ีจะน าไปใช้นั้นว่ามีความ
น่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( Indept Interview) เพื่อ

การศึกษาแนวทางในการส่งเสริมภาวะการออม โดยใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แลว้
น าเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา 

 



 
 

82 

 
บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย ท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามจ านวน
ทั้งส้ิน 280 ฉบบั ไดรั้บคืนและเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ทุกฉบบั แบ่งเป็นผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
จ านวน 4 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัภาวะการออมเงินของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการออมเงินของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตอนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
ตอนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงิน 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเป็นสมาชิก
โครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี จ  านวน 280 คน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
แผนการเรียน อาชีพของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครอง และภูมิล าเนา วิเคราะห์โดยใชค้่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนและร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ 

(n = 280) 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

  ชาย 82 29.3 
  หญิง 198 70.7 

 
จากตารางท่ี 6 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็น

สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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เพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.7 และเพศชาย จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3  
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนและร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุ

(n = 280) 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

  15 ปี 33 11.8 
  16 ปี 105 37.5 
  17 ปี 122 43.6 
  18 ปี 19 6.8 
  19 ปี 1 0.4 

 
จากตารางท่ี 7 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็น

สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี มีรายละเอียด ดงัน้ี  
อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 17 ปี จ  านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.6 รองลงมาคือ อายุ 16 ปี จ  านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 อายุ 15 ปี จ  านวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.8 อาย ุ18 ปี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และอาย ุ19 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.4 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนและร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา 

(n = 280) 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

  มธัยมศึกษาปีท่ี 4 58 20.7 
  มธัยมศึกษาปีท่ี 5 149 53.2 
  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 73 26.1 
 

จากตารางท่ี 8 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ระดับการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ก าลงัศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 5 จ  านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.1 และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 
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ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนและร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลดา้นแผนการเรียน 
(n = 280) 

แผนการเรียน จ านวน ร้อยละ 
  วทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 188 77.1 
  ศิลป์ – ภาษา 17 6.1 
  ศิลป์ – ค  านวณ 5 1.8 
  อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาษาไทย - สังคมศึกษา 70 25.0 
 

จากตารางท่ี 9 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นแผนการเรียนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี มีรายละเอียด ดงัน้ี 

แผนการเรียน ผูพ้บว่า ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ก าลงัศึกษาอยู่ในแผนการเรียน
วทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 แผนการเรียนอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ แผนการ
เรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา จ านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 และแผนการเรียนศิลป์ – ค  านวณ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 
 
ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนและร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพของผูป้กครอง 

(n = 280) 
อาชีพของผู้ปกครอง จ านวน ร้อยละ 

  รับราชการ, รัฐวสิาหกิจ 57 20.4 
  ธุรกิจส่วนตวั 62 22.1 
  บริษทัองคก์รเอกชน 11 3.9 
  รับจา้งทัว่ไป 124 44.3 
  อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เกษตรกรรม  26 9.3 
 

จากตารางท่ี 10 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพของผูป้กครองของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี มีรายละเอียด ดงัน้ี 

อาชีพของผู้ปกครอง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีผูป้กครองประกอบอาชีพ
รับจา้งทัว่ไป จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 อาชีพธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.1 อาชีพรับราขการ – รัฐวิสาหกิจ จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 อาชีพอ่ืน ๆ ได้แก่ 
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เกษตรกรรม จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และอาชีพท างานบริษทั องค์กรเอกชน จ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 
 
ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนและร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดข้องผูป้กครอง 

(n = 280) 
รายได้ของผู้ปกครอง จ านวน ร้อยละ 

  นอ้ยกวา่ 10,000 บาท/เดือน 76 27.1 
  10,000 – 25,000 บาท/เดือน 137 48.9 
  25,000 – 50,000 บาท/เดือน 49 17.5 
  50,000 บาท/เดือน ข้ึนไป 18 6.4 
 

จากตารางท่ี 11 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ของผู ้ปกครองของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายได้ของผู้ปกครอง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีผูป้กครองท่ีมีรายได้อยู่
ในช่วง 10,000 – 25,000 บาท/เดือน จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 48.9 รายได้น้อยกว่า 10,000 
บาท/เดือน จ านวน 76 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.1 รายไดอ้ยูใ่นช่วง 25,000 – 50,000 บาท/เดือน จ านวน 
49 คน และรายไดม้ากกวา่50,000 บาท/เดือน ข้ึนไป จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 
 
ตารางท่ี 12 แสดงจ านวนและร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลดา้นภูมิล าเนา 

(n = 280) 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

  ลพบุรี 238 85.0 
  สิงห์บุรี 17 6.1 
  สระบุรี 16 5.7 
  อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พระนครศรีอยุธยา และเพชรบูรณ์ 9 3.2 
 

จากตารางท่ี 12 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นภูมิล าเนาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
ท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ภูมิล าเนา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัลพบุรี จ  านวน 
238 คน คิดเป็นร้อยละ 85.0 จงัหวดัสิงห์บุรี จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 จงัหวดัสระบุรี 



 86 

 

จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 และจงัหวดัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พระนครศรีอยธุยาและเพชรบูรณ์ จ านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 
 
ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัระดับภาวะการออมเงินของกลุ่มตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับภาวะการออมเงินของนักเรียนนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี จ  านวน 280 คน 
โดยเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัภาวะการออมเงิน จ านวน 9 ประเด็น ได้แก่ รายได้ แหล่งท่ีมาของ
รายได ้สาเหตุของการออมเงิน ความถ่ีในการออมเงิน จ านวนเงินออมกบัธนาคารโรงเรียนในแต่ละ
คร้ัง ส่ิงท่ีมีส่วนในการตดัสินใจในการออมเงิน ช่วงวนัในการออมเงินในแต่ละเดือน ลกัษณะการ
ออมเงินในปัจจุบนั และรูปแบบในการออมเงิน เป็นวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage)  
 
ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนและร้อยละของระดบัภาวะการออมเงินดา้นรายได/้เดือน 

(n = 280) 
รายได้/เดือน จ านวน ร้อยละ 

  นอ้ยกวา่ 500 บาท/เดือน 71 25.4 
  500 – 2,000 บาท/เดือน 124 44.3 
  2,001 – 4,000 บาท/เดือน 62 22.1 
  4,001 – 6,000 บาท/เดือน 6 2.1 
  6,001 บาท/ข้ึนไป 17 6.1 

 
จากตารางท่ี 13 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัภาวะการออมเงินด้านรายได้/เดือนของนกัเรียน

ระดบั มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

รายได้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 500 – 2,000 บาท/เดือน
จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 รายไดน้อ้ยกวา่ 500 บาท/เดือน จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.4 รายได ้2,001 – 4,000 บาท/เดือน จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 รายได ้5 ,000 บาท ข้ึนไป 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 และ รายได ้4,001 – 6,000 บาท/เดือน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.1  
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ตารางท่ี 14 แสดงจ านวนและร้อยละของระดบัภาวการณ์ออมเงินดา้นแหล่งท่ีมาของรายได ้
(n = 280) 

แหล่งทีม่าของรายได้ จ านวน ร้อยละ 
   ตวัเอง 19 6.8 
   ผูป้กครอง 239 85.4 
   ผูอุ้ปการะ 6 2.1 
   เงินกู ้ 1 0.4 
   ท างานพิเศษ 13 4.6 
   อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เงินก าไร/ดอกเบ้ีย 2 0.7 

 
จากตารางท่ี 14 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัภาวะการออมเงินออมเงินดา้นแหล่งท่ีมาของรายได้

ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี 
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

แหล่งที่มาของรายได้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดม้าจากผูป้กครอง 
จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 85.4 มีรายไดจ้ากตวัเอง 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 มีรายไดจ้ากการ
ท างานพิเศษ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 มีรายไดจ้ากผูอุ้ปการะ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.1 มีรายไดจ้ากแหล่งอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เงินก าไร/ดอกเบ้ีย จ  านวน 2 คน คิดเป็น 0.7 และมีรายไดจ้าก
เงินกู ้จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 

 
ตารางท่ี 15 แสดงจ านวนและร้อยละของระดบัภาวการณ์ออมเงินดา้นสาเหตุของการออมเงิน 

(n = 280) 
สาเหตุของการออมเงิน    จ านวน ร้อยละ 

   เพื่อความมัน่คงในอนาคต 77 27.5 
   พอ่-แม่ใหอ้อมเงิน 20 7.1 
   น าเงินไปซ้ือของ 81 28.9 
   น าเงินไปลงทุน 8 2.9 
    เพื่อน าเงินไปท ากิจกรรมของโรงเรียน 9 3.2 
    เพื่อทุนการศึกษาของตนเอง 42 15.0 
    เพื่อไวใ้ชจ่้ายในยามฉุกเฉิน เช่น เจบ็ไขไ้ดป่้วย 43 15.4 
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จากตารางท่ี 15 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัภาวะการออมเงินออมเงินดา้นสาเหตุของการออม
เงินของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดั
ลพบุรี มีรายละเอียด ดงัน้ี 

สาเหตุของการออมเงิน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ออมเงินเพื่อน าไปซ้ือของ 
จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 ออมเงินเพื่อความมัน่คงในอนาคต จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.5 ออมเงินเพื่อไวใ้ช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เช่น เจ็บไขไ้ดป่้วย จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 
ออมเงินเพื่อทุนการศึกษาของตนเอง จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ออมเงินเพื่อน าเงินไปท า
กิจกรรมของโรงเรียน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ออมเงินเพื่อน าเงินไปลงทุน จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.9 

 
ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนและร้อยละของระดบัภาวการณ์ออมเงินดา้นความถ่ีในการออมเงิน 

(n = 280) 
ความถี่ในการออมเงิน จ านวน ร้อยละ 

    ทุกวนั 86 30.7 
    1 – 2 คร้ัง/สัปดาห์ 125 44.6 
    3– 4 คร้ัง/สัปดาห์ 50 17.9 
    5 คร้ัง/สัปดาห์ 7 2.5 
    มากกวา่ 5 คร้ัง/สัปดาห์ 10 3.6 
   อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่มีเงินออม  2 0.7 

 
จากตารางท่ี 16 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัภาวะการออมเงินออมเงินดา้นความถ่ีในการออม

เงินของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดั
ลพบุรี มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ความถี่ในการออมเงิน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ออมเงิน 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ 
จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6 ออมเงินทุกวนั 86 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 ออมเงิน 3 -4 คร้ัง/
สัปดาห์ จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 ออมเงินมากกวา่ 5 คร้ัง/สัปดาห์ จ  านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.6 ออมเงิน 5 คร้ัง/สัปดาห์ จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่มีเงินออม 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 
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ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนและร้อยละของระดบัภาวะการออมเงินดา้นจ านวนเงินออมกบัธนาคาร
โรงเรียน/คร้ัง 

(n = 280) 
จ านวนเงินออมกบัธนาคารโรงเรียน/คร้ัง จ านวน ร้อยละ 

    ไม่เกิน 10 บาท 217 77.5 
    101 – 500 บาท 40 14.3 
    501 – 1,000 บาท 11 3.9 
    1,000 บาท ข้ึนไป 10 3.6 
    อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่มีเงินออม 2 0.7 

 
จากตารางท่ี 17 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัภาวะการออมเงินออมเงินดา้นจ านวนเงินออมกบั

ธนาคารโรงเรียน/คร้ังของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคาร
โรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี มีรายละเอียด ดงัน้ี 

จ านวนเงินออมกับธนาคารโรงเรียน/คร้ัง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีเงิน
ออม ไม่เกิน 10 บาท/คร้ัง จ  านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 มีเงินออม 101 – 500 บาท/คร้ัง 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 มีเงินออม 501 – 1,000 บาท/คร้ัง จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.9 มีเงินออม 1,000 บาทข้ึนไป/คร้ัง จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 และไม่มีเงินออม จ านวน                            
2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 

 
ตารางท่ี 18 แสดงจ านวนและร้อยละของระดบัภาวะการออมเงินดา้นส่ิงท่ีมีส่วนในการตดัสินใจใน

การออมเงิน 
(n = 280) 

ส่ิงทีม่ีส่วนในการตัดสินใจในการออมเงิน จ านวน ร้อยละ 
    ตวัเอง 220 78.6 
    พอ่-แม่ พี่-นอ้ง ญาติ 43 15.4 
    เพื่อน 2 0.7 
    ครูอาจารย ์   3 1.1 
    การประชาสัมพนัธ์ เช่น โปสเตอร์ ป้ายนิเทศ 2 0.7 

    ค่านิยมการออม 9 3.2 
    อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เพื่อนสนิท 1 0.4 
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จากตารางท่ี 18 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัภาวะการออมเงินออมเงินดา้นส่ิงท่ีมีส่วนในการ
ตดัสินใจในการออมเงินของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคาร
โรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ส่ิงทีม่ีส่วนในการตัดสินใจในการออมเงิน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ออมเงิน 
เพื่อตวัเอง จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 ออมเงินเพื่อพ่อ-แม่ พี่ – น้อง ญาติ จ านวน 43 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.4 ออมเงินตามค่านิยม จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ออมเงินเพื่อครูอาจารย ์
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ออมเงินตามเพื่อน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ออมเงินตาม
การประชาสัมพนัธ์ เช่น โปสเตอร์ ป้ายนิเทศ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ออมเงิน
ตามเพื่อนสนิท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 

 
ตารางท่ี 19 แสดงจ านวนและร้อยละของระดบัภาวการณ์ออมเงินดา้นช่วงวนัในการออมฯ 

(n = 280) 
ช่วงวนัในการออมเงินในแต่ละเดือน จ านวน ร้อยละ 

    ช่วงวนัท่ี 1 – 7 ของเดือน 109 38.9 
    ช่วงวนัท่ี 8 -15 ของเดือน 47 16.8 
    ช่วงวนัท่ี 16 -22 ของเดือน 31 11.1 
   ช่วงวนัท่ี 23 -31 ของเดือน   43 15.4 
    อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ วนัใดก็ไดข้องเดือน  50 17.9 

 
จากตารางท่ี 19 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัภาวะการออมเงินออมเงินดา้นดา้นช่วงวนัในการ

ออมเงินในแต่ละเดือนของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคาร
โรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ช่วงวันในการออมในแต่ละเดือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ออมเงินในช่วง
วนัท่ี 1 -7 ของเดือน จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 ออมเงินในช่วงอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ในวนัใดก็ได ้
จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 ออมเงินในช่วงวนัท่ี 8 -15 ของเดือน จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.8 คน ออมเงินในช่วงวนัท่ี 23 – 31 ของเดือน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 และออมเงิน
ในช่วงวนัท่ี 16 – 22 ของเดือน จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 
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ตารางท่ี 20 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับภาวะการออมเงินด้านลักษณะการออมเงินใน
ปัจจุบนั 

(n = 280) 
ลกัษณะการออมเงินในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 

     แบ่งเงินท่ีเป็นรายไดส่้วนหน่ึงไวอ้อม 96 34.3 
     น าเงินส่วนท่ีเหลือจากการใชจ่้ายมาออม 121 43.2 
     มีเงินเม่ือใดค่อยมาออม 44 15.7 
     น าเงินท่ีไดท้ั้งหมดมาออมแลว้ค่อยถอนไปใชที้หลงั 18 6.4 
     อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ น าเงินมาออมเพื่อหวงัดอกเบ้ีย 1 0.4 

 
จากตารางท่ี 20 ข้อมูลเก่ียวกับระดับภาวะการออมเงินด้านลักษณะการออมเงินใน

ปัจจุบนัของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดั
ลพบุรี มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ลกัษณะการออมเงินในปัจจุบัน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ น าเงินส่วนท่ีเหลือ
จากการใช้จ่ายมาออม จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 แบ่งเงินท่ีเป็นรายไดส่้วนหน่ึงไวอ้อม 
จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีเงินเม่ือใดค่อยมาออม จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 น า
เงินท่ีไดท้ั้งหมดมาออมแลว้ค่อยถอนไปใชที้หลงั จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 และอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
น าเงินมาออมเพื่อหวงัดอกเบ้ีย จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 

 
ตารางท่ี 21 แสดงจ านวนและร้อยละของระดบัภาวการณ์ออมเงินดา้นรูปแบบในการออมเงิน 

(n = 280) 
รูปแบบในการออมเงิน จ านวน ร้อยละ 

    ออมเงินดว้ยตนเอง 219 78.2 
    ออมเงินไวก้บักลุ่มเพื่อน 9 3.2 
    ออมเงินไวก้บัครูท่ีปรึกษา 4 1.4 
    ออมเงินไวก้บัธนาคารโรงเรียน 31 11.1 
    ออมเงินไวก้บัสถาบนัการออมเงินอ่ืน ๆ 17 6.1 
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จากตารางท่ี 21 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัภาวะการออมเงินดา้นรูปแบบในการออมเงินของ
นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี                                 
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รูปแบบในการออมเงิน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ออมเงินดว้ยตนเอง จ านวน 
219 คน คิดเป็นร้อยละ 78.2 ออมเงินไวก้บัธนาคารโรงเรียน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 ออมเงินไว้
กบัสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 ออมเงินไวก้บักลุ่มเพื่อน จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.2 ออมเงินไวก้บัครูท่ีปรึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 

 
ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อระดับการออมเงินของกลุ่มตัวอย่าง 

การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการออมเงินของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี จ  านวน 280 คน วิเคราะห์โดยการจ าแนก
ตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ใชก้ารทดสอบดว้ยค่า t-test for independent และการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร 3 กลุ่มข้ึนไป ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา แผนการเรียน 
อาชีพของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครอง ภูมิล าเนา จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way ANOVA) 
 
ตารางท่ี 22 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของครู/อาจารย ์โดยจ าแนกตามเพศ 

(n = 280) 
ปัจจัยด้านการสนับสนุน 

ของครู/อาจารย์ 
เพศ N Mean S. D. t p 

ไดรั้บค าแนะน า/อบรมจากคุณครูให้
รู้จกัการใชเ้งินอยา่งรู้คุณค่า 

ชาย 82 4.21 .766 
3.67 0.65 

หญิง 198 3.83 .794 
ไดรั้บการฝึกฝนจากคุณครูในการวาง
แผนการใชเ้งินอยา่งเหมาะสม 

ชาย 82 4.05 .735 
3.35 0.13 

หญิง 198 3.72 .761 
ไดรั้บค าแนะน าจากครูให้น าเงินมา
ฝากกบัธนาคารโรงเรียน 

ชาย 82 4.10 .826 
1.90 0.04* 

หญิง 198 3.90 .712 
ไดเ้ห็นคุณครูเป็นตวัอยา่งท่ีดีในดา้น
การออมเงิน 

ชาย 82 4.20 .823 
0.66 0.00* 

หญิง 198 4.13 .683 
รวม 3.18 0.25 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 22 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดบัการออม ปัจจยัด้านการสนับสนุนของครู/
อาจารยท่ี์แตกต่างกนัในแต่ละดา้น โดยปัจจยัดา้นการไดรั้บค าแนะน า/อบรมจากคุณครูให้รู้จกัการ
ใชเ้งินอยา่งรู้คุณค่า มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการได้รับ
การฝึกฝนจากคุณครูในการวางแผนการใช้เงินอย่างเหมาะสมมีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการไดรั้บค าแนะน าจากครูให้น าเงินมาฝากกบัธนาคารโรงเรียน มีผลท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นการได้เห็นคุณครูเป็นตวัอย่างท่ีดีใน
ด้านการออมเงิน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวม พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของครู/อาจารย ์ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
ตารางท่ี 23 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนฯ จ าแนกตาม

เพศ 
ปัจจัยด้านการสนับสนุน 

ของเจ้าหน้าทีธ่นาคารโรงเรียน/
เจ้าหน้าทีธ่นาคารออมสิน 

เพศ N Mean S. D. t p 

ไดรั้บการแนะน าท่ีดีจากเจา้หนา้ท่ี
ธนาคารโรงเรียนในการใหค้วามรู้
ดา้นการประหยดัและการอดออม 

ชาย 82 3.99 .839 
2.56 0.65 

หญิง 198 3.73 .722 

มีการประชาสัมพนัธ์จากเจา้หนา้ท่ี
ธนาคารโรงเรียนเก่ียวกบักิจกรรม
ส่งเสริมการออมของธนาคาร
โรงเรียน 

ชาย 82 3.90 .764 

1.81 0.89 
หญิง 198 3.73 .694 

เจา้หนา้ท่ีของธนาคารโรงเรียนได้
สอนการวางแผนในการออมเงิน 

ชาย 82 3.98 .816 
1.81 0.98 

หญิง 198 3.79 .778 
รวม 2.42 0.28 

 
ตารางท่ี 23 พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคาร

โรงเรียนท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออม ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของเจา้หนา้ท่ีธนาคาร
โรงเรียน/เจา้หนา้ท่ีธนาคารออมสิน ท่ีไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น โดยปัจจยัดา้นการไดรั้บการแนะน า
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ท่ีดีจากเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียนในการให้ความรู้ด้านการประหยดัและการอดออม มีผลท่ีไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการมีการประชาสัมพนัธ์จากเจา้หนา้ท่ี
ธนาคารโรงเรียนเก่ียวกบักิจกรรมส่งเสริมการออมของธนาคารโรงเรียน มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นเจา้หนา้ท่ีของธนาคารโรงเรียนไดส้อนการวางแผน
ในการออมเงิน มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวม พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนฯ ไม่แตกต่าง
กนั ซ่ึงไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางท่ี 24 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพอ่ แม่/ผูป้กครอง จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากพ่อแม่/
ผู้ปกครอง 

เพศ N Mean S. D. t p 

พ่อ แม่/ผูป้กครองไดแ้นะน าและสนบัสนุน
ในการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียน 

ชาย 82 3.85 .788 
1.04 0.97 

หญิง 198 3.75 .765 
พ่อแม่/ ผูป้กครอง สามารถปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในการออมเงิน 

ชาย 82 4.06 .807 
1.77 0.98 

หญิง 198 3.87 .799 
พ่อ แม่/ผูป้กครองได้ฝึกให้มีวินัยในการ
ออมเงิน 

ชาย 82 4.26 .829 
2.21 0.00* 

หญิง 198 4.03 .708 
พ่อ แม่/ ผู ้ปกครองสามารถช้ีให้เห็นถึง
ประโยชน์ของการออมเงิน 

ชาย 82 4.37 .746 
3.31 0.35 

หญิง 198 4.03 .796 
รวม 2.32 0.30 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 24 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออม ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพ่อแม่/
ผูป้กครองท่ีแตกต่างกนัในแต่ละดา้น โดยปัจจยัดา้นพ่อ แม่/ผูป้กครองไดแ้นะน าและสนบัสนุนใน
การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนมีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยั
ดา้นพอ่แม่/ ผูป้กครอง สามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการออมเงิน มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นพ่อ แม่/ผูป้กครองไดฝึ้กให้มีวินยัในการออมเงิน มีผลท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นพ่อ แม่/ ผูป้กครองสามารถช้ีให้เห็นถึง
ประโยชน์ของการออมเงิน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวม พบวา่ 
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพ่อ แม่/ผูป้กครอง ไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางท่ี 25 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยจากกลุ่มเพ่ือน เพศ N Mean S. D. t p 
เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท/เขา้ร่วม
กิจกรรมรณรงคก์ารออมเงินเพื่อน าเงินมา
ฝากกบัธนาคารโรงเรียน 

ชาย 82 4.04 .777 
2.75 0.53 

หญิง 198 3.75 .790 

ไดเ้ห็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนก าลงัเก็บออม
เงินเพื่อน าเงินไปฝากกบัธนาคารโรงเรียน 

ชาย 82 3.84 .793 
2.10 0.98 

หญิง 198 3.63 .748 
เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท แนะน าให้
ใชเ้งินอยา่งมีเหตุผลตามความจ าเป็น 

ชาย 82 3.98 .737 
2.38 0.46 

หญิง 198 4.03 .708 
รวม 2.90 0.51 

 
จากตารางท่ี 25 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ

ธนาคารโรงเรียนท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออม ปัจจยัจากกลุ่มเพื่อนท่ีแตกต่างกนัใน
แต่ละดา้น โดยปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท/เขา้ร่วมกิจกรรมรณรงคก์ารออมเงินเพื่อน า
เงินมาฝากกบัธนาคารโรงเรียน มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้น
การได้เห็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนก าลงัเก็บออมเงินเพื่อน าเงินไปฝากกบัธนาคารโรงเรียน มีผลท่ีไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัเพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท แนะน าให้
ใช้เงินอย่างมีเหตุผลตามความจ าเป็น มีผลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไวโ้ดย
ภาพรวม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัจากกลุ่มเพื่อนไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตารางท่ี 26 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม จ าแนกตามเพศ 
ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบัการออม เพศ N Mean S. D. t p 

นกัเรียนทราบถึงการใหบ้ริการของ
ธนาคารโรงเรียนเป็นอยา่งดี 

ชาย 82 3.88 .710 
0.98 0.86 

หญิง 198 3.87 .736 
เจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนสามารถให้
ค  าแนะน าขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ชาย 82 4.17 .699 
4.03 0.97 

หญิง 198 3.80 .705 
การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าให้
เห็นคุณค่าของเงินและพอใจกบัการ
ออม 

ชาย 82 4.09 .652 
1.77 0.64 

หญิง 198 3.92 .705 

การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนมี
ความมัน่คงและปลอดภยั 

ชาย 82 4.06 .691 
0.50 0.80 

หญิง 198 4.02 .716 
การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าให้
เกิดความภูมิใจในตนเองท่ีสามารถออม
เงินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ชาย 82 4.20 .693 
2.26 0.48 

หญิง 198 3.99 .691 

การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าให้
รู้จกัการวางแผนการใชเ้งินท าใหไ้ม่ใช่
จ่ายฟุ่มเฟ่ือย 

ชาย 82 4.23 .708 
2.21 0.00* 

หญิง 198 4.04 .636 

การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าให้
มีนิสัยรักการออมเงินท าใหมี้นิสัยรัก
การออม 

ชาย 82 4.27 .704 
2.69 0.00* 

หญิง 198 4.03 .660 

การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียน
สามารถน าเงินออมของตนเองมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

ชาย 82 4.28 .672 
1.84 1.30 

หญิง 198 4.11 .711 

รวม 2.49 0.74 
* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 26 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงินท่ีแตกต่างกนัในแต่ละดา้น โดย
ปัจจยัดา้นนกัเรียนทราบถึงการให้บริการของธนาคารโรงเรียนเป็นอยา่งดี มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนสามารถให้ค  าแนะน าขอ้มูล
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ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการออมเงินกบั
ธนาคารโรงเรียนท าให้เห็นคุณค่าของเงินและพอใจกบัการออม มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนมีความมัน่คงและปลอดภยั มีผลท่ี
ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าให้
เกิดความภูมิใจในตนเองท่ีสามารถออมเงินได้อย่างต่อเน่ือง มีผลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าให้รู้จกัการวางแผนการใชเ้งินท าให้
ไม่ใช่จ่ายฟุ่มเฟ่ือย มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการออมเงินกบั
ธนาคารโรงเรียนท าให้มีนิสัยรักการออมเงินท าให้มีนิสัยรักการออม มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัด้านการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนสามารถน าเงินออมของ
ตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวดี มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้ งไว ้โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีปัจจยัด้านทศันคติ
เก่ียวกบัการออม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางท่ี 27 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของครู/อาจารย ์จ  าแนกตามอายุ 

ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
ของครู/อาจารย์ 

อายุ N Mean S. D. F p 

ไดรั้บค าแนะน า/อบรมจากคุณครูให้
รู้จกัการใชเ้งินอยา่งรู้คุณค่า 

15 ปี 33 4.27 .574 

2.26 0.09* 

16 ปี 105 3.91 .900 

17 ปี 122 3.89 .725 
18 ปี 19 3.84 .958 
19 ปี 1 3.00 . 

ไดรั้บการฝึกฝนจากคุณครูในการ
วางแผนการใชงินอยา่งเหมาะสม 

15 ปี 33 4.06 .659 

2.06 0.12 

16 ปี 105 3.80 .825 

17 ปี 122 3.81 .742 

18 ปี 19 3.53 .697 
19 ปี 1 3.00 . 
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ตารางท่ี 27 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของครู/อาจารย ์จ าแนกตามอายุ (ต่อ) 
ปัจจัยด้านการสนับสนุน 

ของครู/อาจารย์ 
อายุ N Mean S. D. F p 

ไดรั้บค าแนะน า/อบรมจากคุณครูให้
น าเงินไปฝากกบัธนาคารโรงเรียน 

15 ปี 33 4.09 .723 

1.54 0.43 

16 ปี 105 4.03 .672 

17 ปี 122 3.88 .829 
18 ปี 19 3.84 .688 
19 ปี 1 4.00 . 

ไดเ้ห็นคุณครูเป็นตวัอยา่งท่ีดีในดา้น
การออมเงิน 

15 ปี 33 4.12 .740 

1.14 0.89 

16 ปี 105 4.20 .671 

17 ปี 122 4.12 .778 
18 ปี 19 4.05 .705 
19 ปี 1 4.00 . 

รวม 1.30 0.26 
* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 27 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัการสนบัสนุนของครู/
อาจารยมี์ผลต่อระดบัการออมเงินท่ีแตกต่างกนัในแต่ละดา้น โดยปัจจยัดา้นการไดรั้บค าแนะน า/
อบรมจากคุณครูให้รู้จกัการใชเ้งินอยา่งรู้คุณค่า มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ปัจจยัดา้นการไดรั้บการฝึกฝนจากคุณครูในการวางแผนการใช้เงินอย่างเหมาะสม มีผลท่ีแตกต่าง
กนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการไดรั้บค าแนะน า/อบรมจากคุณครูให้น าเงินไป
ฝากกบัธนาคารโรงเรียน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นการได้
เห็นคุณครูเป็นตวัอย่างท่ีดีในดา้นการออมเงิน มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของครู/
อาจารย ์ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตารางท่ี 28 แสดงการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียน/เจา้หน้าท่ี
ธนาคารออมสิน จ าแนกตามอาย ุ

ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
ของเจ้าหน้าทีธ่นาคารโรงเรียน/
เจ้าหน้าทีธ่นาคารออมสิน 

อายุ N Mean S. D. F p 

ไดรั้บการแนะน าท่ีดีจากเจา้หนา้ท่ี
จากเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนใน
การใหค้วามรู้ดา้นการประหยดัและ
การอดออม 

15 ปี 33 4.09 .678 

2.17 0.09* 

16 ปี 105 3.86 .802 

17 ปี 122 3.69 .739 

18 ปี 19 3.79 .787 
19 ปี 1 4.00 . 

มีการประชาสัมพนัธ์จากเจา้หนา้ท่ี
ธนาคารโรงเรียนเก่ียวกบักิจกรรม
ส่งเสริมการออมของธนาคาร
โรงเรียน 

15 ปี 33 4.06 .609 

2.25 0.04* 

16 ปี 105 3.75 .731 

17 ปี 122 3.75 .731 

18 ปี 19 3.58 .607 
19 ปี 1 5.00 . 

เจา้หนา้ท่ีของธนาคารโรงเรียนได้
สอนการวางแผนในการออมเงิน 

15 ปี 33 4.27 .719 

1.39 0.00* 

16 ปี 105 3.75 .731 

17 ปี 122 3.81 .827 

18 ปี 19 3.74 .806 
19 ปี 1 5.00 . 

รวม 1.82 0.12 
* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 28 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัปัจจยัดา้นการสนบัสนุน
ของเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน/เจา้หน้าท่ีธนาคารออมสิน ท่ีแตกต่างกนัในทุกดา้น โดยปัจจยัดา้น
การได้รับการแนะน าท่ีดีจากเจา้หน้าท่ีจากเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียนในการให้ความรู้ด้านการ
ประหยดัและการอดออม มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการมีการ
ประชาสัมพนัธ์จากเจ้าหน้าท่ีธนาคารโรงเรียนเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมการออมของธนาคาร
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โรงเรียน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นเจา้หนา้ท่ีของธนาคาร
โรงเรียนไดส้อนการวางแผนในการออมเงิน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัด้านการสนับสนุนของเจา้หน้าท่ี
ธนาคารโรงเรียน/เจา้หนา้ท่ีธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางท่ี 29 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพอ่ แม่/ผูป้กครอง จ าแนกตามอาย ุ

ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
จากพ่อ แม่/ผู้ปกครอง 

อายุ N Mean S. D. F p 

พอ่ แม่/ผูป้กครองไดแ้นะน าและ
สนบัสนุนในการออมเงินกบั
ธนาคารโรงเรียน 

15 ปี 33 3.94 .747 

1.39 0.63 

16 ปี 105 3.70 .759 

17 ปี 122 3.80 .799 

18 ปี 19 3.74 .733 
19 ปี 1 4.00 . 

พอ่แม่/ ผูป้กครอง สามารถปฏิบติั
ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการออมเงิน 

15 ปี 33 4.30 .810 

3.53 0.00* 

16 ปี 105 3.97 .790 

17 ปี 122 3.87 .782 

18 ปี 19 3.42 .769 
19 ปี 1 4.00 . 

พอ่ แม่/ผูป้กครองไดฝึ้กใหมี้วนิยัใน
การออมเงิน 

15 ปี 33 4.24 .663 

2.24 0.06* 

16 ปี 105 4.21 .768 

17 ปี 122 4.00 .750 

18 ปี 19 3.79 .713 
19 ปี 1 4.00 . 
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ตารางท่ี 29 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพอ่ แม่/ผูป้กครอง จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
จากพ่อ แม่/ผู้ปกครอง 

อายุ N Mean S. D. F p 

พอ่ แม่/ ผูป้กครองสามารถช้ีใหเ้ห็น
ถึงประโยชน์ของการออมเงิน 

15 ปี 33 4.30 .684 

1.77 0.29 

16 ปี 105 4.20 .813 
17 ปี 122 4.04 .797 

18 ปี 19 3.95 .848 
19 ปี 1 4.00 . 

รวม 2.21 0.68 
* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 29 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจาก
พ่อ แม่/ผูป้กครอง ท่ีแตกต่างกันในแต่ละด้าน โดยปัจจยัด้านพ่อ แม่/ผูป้กครองได้แนะน าและ
สนบัสนุนในการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียน  มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ ปัจจยัดา้นพ่อแม่/ ผูป้กครอง สามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการออมเงิน มีผลท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นพอ่ แม่/ผูป้กครองไดฝึ้กใหมี้วนิยัในการออม
เงิน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นพ่อ แม่/ ผูป้กครองสามารถ
ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของการออมเงิน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดย
ภาพรวม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพ่อ แม่/ผูป้กครอง 
ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตารางท่ี 30 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน จ าแนกตามอายุ 
ปัจจัยจากกลุ่มเพ่ือน อายุ N Mean S. D. F p 

เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท/เขา้
ร่วมกิจกรรมรณรงคก์ารออมเงินเพื่อ
น าเงินมาฝากกบัธนาคารโรงเรียน 

15 ปี 33 4.18 .769 

2.50 0.04* 

16 ปี 105 3.76 .779 

17 ปี 122 3.79 .815 

18 ปี 19 4.00 .667 
19 ปี 1 3.00 . 

ไดเ้ห็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนก าลงัเก็บ
ออมเงินเพื่อน าเงินไปฝากกบั
ธนาคารโรงเรียน 

15 ปี 33 4.06 .747 

3.27 0.00* 

16 ปี 105 3.58 .704 

17 ปี 122 3.64 .783 

18 ปี 19 4.05 .780 
19 ปี 1 3.00 . 

เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท 
แนะน าใหใ้ชเ้งินอยา่งมีเหตุผลตาม
ความจ าเป็น 

15 ปี 33 4.15 .619 

2.32 0.05* 

16 ปี 105 3.78 .707 

17 ปี 122 3.72 .806 

18 ปี 19 3.95 .848 
19 ปี 1 4.00 . 

รวม 4.01 0.00* 
* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 30 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับการออมเงิน ด้านปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน ท่ี
แตกต่างกนัในทุกดา้น โดยปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท/เขา้ร่วมกิจกรรมรณรงค์การ
ออมเงินเพื่อน าเงินมาฝากกบัธนาคารโรงเรียน  มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ปัจจยัดา้นการไดเ้ห็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนก าลงัเก็บออมเงินเพื่อน าเงินไปฝากกบัธนาคารโรงเรียน มี
ผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท
แนะน าให้ใชเ้งินอยา่งมีเหตุผลตามความจ าเป็น มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
โดยภาพรวม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนั มีปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตารางท่ี 31 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม จ าแนกตามอายุ 
ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบัการออม อายุ N Mean S. D. F p 
นกัเรียนทราบถึงการใหบ้ริการของ
ธนาคารโรงเรียนเป็นอยา่งดี 

15 ปี 33 4.12 .600 

1.92 0.13 

16 ปี 105 3.83 .740 

17 ปี 122 3.84 .743 

18 ปี 19 3.84 .688 
19 ปี 1 5.00 . 

เจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนสามารถ
ใหค้  าแนะน าขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

15 ปี 33 4.27 .626 

2.43 0.02* 

16 ปี 105 3.89 .738 

17 ปี 122 3.81 .720 

18 ปี 19 4.00 .667 
19 ปี 1 4.00 . 

การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท า
ใหเ้ห็นคุณค่าของเงินและพอใจกบั
การออม 

15 ปี 33 4.15 .619 

1.53 0.35 

16 ปี 105 3.93 .724 

17 ปี 122 3.93 .706 

18 ปี 19 4.16 .501 
19 ปี 1 4.00 . 

การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนมี
ความมัน่คงและปลอดภยั 

15 ปี 33 4.30 .684 

1.77 0.18 

16 ปี 105 3.95 .685 

17 ปี 122 4.02 .733 

18 ปี 19 4.00 .667 
19 ปี 1 4.00 . 

การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท า
ใหเ้กิดความภูมิใจในตนเองท่ี
สามารถออมเงินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

15 ปี 33 4.33 .595 

1.75 0.18 

16 ปี 105 4.01 .714 

17 ปี 122 4.02 .716 

18 ปี 19 4.00 .577 
19 ปี 1 4.00 . 
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ตารางท่ี 31 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบัการออม อายุ N Mean S. D. F p 
การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท า
ใหรู้้จกัการวางแผนการใชเ้งินท าให้
ไม่ใชจ่้ายฟุ่มเฟ่ือย 

15 ปี 33 4.36 .549 

1.68 0.18 

16 ปี 105 4.07 .697 

17 ปี 122 4.07 .652 

18 ปี 19 4.00 .667 
19 ปี 1 4.00 . 

การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท า
ใหมี้นิสัยรักการออมเงินท าใหมี้นิสัย
รักการออม 

15 ปี 33 4.21 .696 

1.33 0.58 

16 ปี 105 4.12 .661 

17 ปี 122 4.08 .687 

18 ปี 19 3.89 .737 
19 ปี 1 4.00 . 

การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียน
สามารถน าเงินออมของตนเองมาใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ครอบครัว 

15 ปี 33 4.42 .502 

1.68 0.23 

16 ปี 105 4.14 .777 

17 ปี 122 4.12 .687 

18 ปี 19 4.05 .621 
19 ปี 1 4.00 . 

รวม 2.06 0.08 
* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 31 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัทศันคติเก่ียวกบัการออม 
มีผลต่อระดบัการออมเงินท่ีแตกต่างกนัในแต่ละดา้น โดยปัจจยัดา้นนกัเรียนทราบถึงการให้บริการ
ของธนาคารโรงเรียนเป็นอย่างดี มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัด้าน
เจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนสามารถใหค้  าแนะน าขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัด้านการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าให้เห็นคุณค่าของเงินและ
พอใจกบัการออม มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการออมเงินกบั
ธนาคารโรงเรียนมีความมัน่คงและปลอดภยั มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ปัจจยัดา้นการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าใหเ้กิดความภูมิใจในตนเองท่ีสามารถออมเงินไดอ้ยา่ง
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ต่อเน่ือง มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัด้านการออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนท าให้รู้จกัการวางแผนการใชเ้งินท าใหไ้ม่ใชจ่้ายฟุ่มเฟ่ือย มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าให้มีนิสัยรักการออมเงินท าให้มี
นิสัยรักการออม มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นการออม
เงินกับธนาคารโรงเรียนสามารถน าเงินออมของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ครอบครัว มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
อายุท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้
 
ตารางท่ี 32 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของครู/อาจารย ์จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
ของครู/อาจารย์ 

ระดับ
การศึกษา 

N Mean S. D. F p 

ไดรั้บค าแนะน า/อบรมจากคุณครูให้
รู้จกัการใชเ้งินอยา่งรู้คุณค่า 

ม.4 58 4.17 .679 

3.37 0.02* ม.5 149 3.92 .858 

ม.6 73 3.79 .745 

ไดรั้บการฝึกฝนจากคุณครูในการ
วางแผนการใชเ้งินอยา่งเหมาะสม 

ม.4 58 3.98 .761 

2.31 0.08* ม.5 149 3.81 .803 

ม.6 73 3.70 .681 

ไดรั้บค าแนะน า/อบรมจากคุณครูให้
น าเงินไปฝากกบัธนาคารโรงเรียน 

ม.4 58 4.03 .748 

3.33 0.08* ม.5 149 4.03 .757 

ม.6 73 3.74 .708 

ไดเ้ห็นคุณครูเป็นตวัอยา่งท่ีดีในดา้น
การออมเงิน 

ม.4 58 4.22 .702 

4.24 0.00* ม.5 149 4.24 .713 

ม.6 73 3.89 .718 

รวม 5.51 0.00* 
* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 32 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัดา้นการ
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สนบัสนุนของครู/อาจารย ์ท่ีแตกต่างกนัในทุกดา้น โดยปัจจยัดา้นไดรั้บค าแนะน า/อบรมจากคุณครู
ให้รู้จกัการใช้เงินอย่างรู้คุณค่า มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการ
ไดรั้บการฝึกฝนจากคุณครูในการวางแผนการใช้เงินอย่างเหมาะสม มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการไดรั้บค าแนะน า/อบรมจากคุณครูให้น าเงินไปฝากกบัธนาคาร
โรงเรียน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นการไดเ้ห็นคุณครูเป็น
ตวัอย่างท่ีดีในดา้นการออมเงิน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวม 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัด้านการสนับสนุนของครู/อาจารย์ 
แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางท่ี 33 แสดงการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียน/เจา้หนา้ท่ี

ธนาคารออมสิน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ปัจจัยด้านการสนับสนุน 

ของเจ้าหน้าทีธ่นาคารโรงเรียน/
เจ้าหน้าทีธ่นาคารออมสิน 

ระดับ
การศึกษา 

N Mean S. D. F p 

ไดรั้บการแนะน าท่ีดีจากเจา้หนา้ท่ี
จากเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนใน
การใหค้วามรู้ดา้นการประหยดัและ
การอดออม 

ม.4 58 3.93 .792 

2.69 0.05* 
ม.5 149 3.85 .760 

ม.6 73 3.63 .736 

มีการประชาสัมพนัธ์จากเจา้หนา้ท่ี
ธนาคารโรงเรียนเก่ียวกบักิจกรรม
ส่งเสริมการออมของธนาคาร
โรงเรียน 

ม.4 58 3.98 .713 

2.65 0.03* 
ม.5 149 3.76 .713 

ม.6 73 3.67 .708 

เจา้หนา้ท่ีของธนาคารโรงเรียนได้
สอนการวางแผนในการออมเงิน 

ม.4 58 4.07 .856 

2.88 0.04* ม.5 149 3.79 .756 

ม.6 73 3.77 .791 
รวม 3.70 0.02* 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 33 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับการออมเงิน ปัจจัยด้านการ
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สนบัสนุนของเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน/เจา้หน้าท่ีธนาคารออมสิน ท่ีแตกต่างกนัในทุกดา้น โดย
ปัจจยัดา้นไดรั้บการแนะน าท่ีดีจากเจา้หน้าท่ีจากเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียนในการให้ความรู้ด้าน
การประหยดัและการอดออม มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ปัจจยัดา้นมีการ
ประชาสัมพนัธ์จากเจ้าหน้าท่ีธนาคารโรงเรียนเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมการออมของธนาคาร
โรงเรียน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นเจา้หนา้ท่ีของธนาคาร
โรงเรียนไดส้อนการวางแผนในการออมเงิน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของ 
เจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน ฯ แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางท่ี 34 แสดงการวิเคราะห์ปัจจยัด้านการสนับสนุนจากพ่อ แม่/ผูป้กครอง จ าแนกตามระดบั

การศึกษา 
ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
จากพ่อ แม่/ผู้ปกครอง 

ระดับ
การศึกษา 

N Mean S. D. F p 

พอ่ แม่/ผูป้กครองไดแ้นะน าและ
สนบัสนุนในการออมเงินกบั
ธนาคารโรงเรียน 

ม.4 58 3.90 .788 

1.57 0.38 ม.5 149 3.77 .775 

ม.6 73 3.71 .754 

พอ่แม่/ ผูป้กครอง สามารถปฏิบติั
ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการออม
เงิน 

ม.4 58 4.22 .817 

6.85 0.00* ม.5 149 3.96 .779 

ม.6 73 3.63 .755 

พอ่ แม่/ผูป้กครองไดฝึ้กใหมี้วนิยั
ในการออมเงิน 

ม.4 58 4.26 .785 

4.18 0.00* ม.5 149 4.15 .739 

ม.6 73 3.85 .701 

พอ่ แม่/ ผูป้กครองสามารถ
ช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของการออม
เงิน 

ม.4 58 4.28 .812 

2.70 0.06* ม.5 149 4.15 .783 

ม.6 73 3.96 .789 
รวม 6.48 0.00* 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 34 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับการออมเงินปัจจัยด้านการ
สนับสนุนจากพ่อ แม่/ผูป้กครอง ท่ีแตกต่างกันในทุกด้าน โดยปัจจยัด้านพ่อ แม่/ผูป้กครองได้
แนะน าและสนับสนุนในการออมเงินกับธนาคารโรงเรียน มีผลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ปัจจยัดา้นพ่อแม่/ ผูป้กครอง สามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการออมเงิน 
มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นพ่อ แม่/ผูป้กครองไดฝึ้กให้มีวินยัใน
การออมเงิน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นพ่อ แม่/ ผูป้กครอง
สามารถช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของการออมเงิน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของ 
จากพอ่ แม่/ผูป้กครอง แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางท่ี 35 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ปัจจัยจากกลุ่มเพ่ือน 
ระดับ

การศึกษา 
N Mean S. D. F p 

เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท/เขา้
ร่วมกิจกรรมรณรงคก์ารออมเงิน
เพื่อน าเงินมาฝากกบัธนาคาร
โรงเรียน 

ม.4 58 3.93 .876 

1.36 0.56 
ม.5 149 3.80 .771 

ม.6 73 3.84 .782 

ไดเ้ห็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนก าลงัเก็บ
ออมเงินเพื่อน าเงินไปฝากกบั
ธนาคารโรงเรียน 

ม.4 58 3.81 .826 

1.95 0.19 ม.5 149 3.62 .694 

ม.6 73 3.75 .846 

เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท 
แนะน าใหใ้ชเ้งินอยา่งมีเหตุผลตาม
ความจ าเป็น 

ม.4 58 3.95 .686 

1.75 0.25 ม.5 149 3.79 .747 

ม.6 73 3.74 .834 
รวม 8.44 0.00* 

 
จากตารางท่ี 35 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ

ธนาคารโรงเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัจากกลุ่ม
เพื่อน มีผลต่อระดบัการออมเงิน ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละดา้น โดนปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อน
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สนิท/เขา้ร่วมกิจกรรมรณรงคก์ารออมเงินเพื่อน าเงินมาฝากกบัธนาคารโรงเรียน มีผลท่ีไม่แตกต่าง
กนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการไดเ้ห็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนก าลงัเก็บออมเงิน
เพื่อน าเงินไปฝากกบัธนาคารโรงเรียน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และ
ปัจจยัด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท แนะน าให้ใช้เงินอย่างมีเหตุผลตามความจ าเป็น มีผลท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนั มีปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางท่ี 36 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบัการออม 
ระดับ

การศึกษา 
N Mean S. D. F p 

นกัเรียนทราบถึงการใหบ้ริการ
ของธนาคารโรงเรียนเป็นอยา่งดี 

ม.4 58 3.93 .722 

1.13 0.77 ม.5 149 3.85 .739 

ม.6 73 3.86 .713 

เจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน
สามารถใหค้ าแนะน าขอ้มูลได้
อยา่งถูกตอ้ง 

ม.4 58 4.12 .796 

2.84 0.02* ม.5 149 3.88 .687 

ม.6 73 3.79 .706 

การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียน
ท าใหเ้ห็นคุณค่าของเงินและพอใจ
กบัการออม 

ม.4 58 4.03 .772 

1.16 0.71 ม.5 149 3.95 .666 

ม.6 73 3.97 .687 

การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนมี
ความมัน่คงและปลอดภยั 

ม.4 58 4.12 .818 

1.42 0.43 ม.5 149 4.03 .657 

ม.6 73 3.96 .716 

การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียน
ท าใหเ้กิดความภูมิใจในตนเองท่ี
สามารถออมเงินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ม.4 58 4.21 .789 

1.97 0.13 ม.5 149 4.03 .667 

ม.6 73 3.97 .666 

การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียน
ท าใหรู้้จกัการวางแผนการใชเ้งิน
ท าใหไ้ม่ใช่จ่ายฟุ่มเฟ่ือย 

ม.4 58 4.22 .677 
1.72 0.19 ม.5 149 4.09 .657 

ม.6 73 4.01 .656 
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ตารางท่ี 36 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม จ าแนกตามระดบัการศึกษา (ต่อ) 

ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบัการออม 
ระดับ

การศึกษา 
N Mean S. D. F p 

การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียน
ท าใหมี้นิสัยรักการออมเงินท าให้
มีนิสัยรักการออม 

ม.4 58 4.16 .812 

1.98 0.11 ม.5 149 4.15 .608 

ม.6 73 3.96 .696 

การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียน
สามารถน าเงินออมของตนเองมา
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ครอบครัว 

ม.4 58 4.09 .942 

2.05 0.11 
ม.5 149 4.24 .611 

ม.6 73 4.05 .643 

รวม 1.46 0.23 
* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 36 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัดา้นทศันคติ
เก่ียวกบัการออม มีผลต่อระดบัการออมเงิน ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละดา้น โดยปัจจยัดา้นนกัเรียนทราบ
ถึงการใหบ้ริการของธนาคารโรงเรียนเป็นอยา่งดี มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ปัจจยัด้านเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียนสามารถให้ค  าแนะน าขอ้มูลได้อย่างถูกตอ้ง มีผลท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าใหเ้ห็นคุณค่า
ของเงินและพอใจกบัการออม มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้น
การออมเงินกับธนาคารโรงเรียนมีความมัน่คงและปลอดภยั มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัด้านการออมเงินกบัธรนาคารโรงเรียนท าให้เกิดความภูมิใจในตนเองท่ี
สามารถออมเงินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการ
ออมเงินกับธนาคารโรงเรียนท าให้รู้จกัการวางแผนการใช้เงินท าให้ไม่ใช่จ่ายฟุ่มเฟ่ือย มีผลท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าให้มี
นิสัยรักการออมเงินท าให้มีนิสัยรักการออม มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
และปัจจัยด้านการออมเงินกับธนาคารโรงเรียนสามารถน าเงินออมของตนเองมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวม 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน มีปัจจยัด้านทศันคติเก่ียวกับการออม ไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตารางท่ี 37 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของครู/อาจารย ์จ  าแนกตามแผนการเรียน 
ปัจจยัด้านการสนับสนุน 

ของครู/อาจารย์ 
แผนการเรียน N Mean S. D. F p 

ไดรั้บค าแนะน า/อบรมจากคุณครู
ใหรู้้จกัการใชเ้งินอยา่งรู้คุณค่า 

วิทย-์
คณิตศาสตร์ 

188 3.88 .838 

2.30 0.15 ศิลป์-ภาษา 17 4.35 .702 

ศิลป์-ค านวณ 5 4.20 .837 

อ่ืน ๆ 70 3.97 .701 
ไดรั้บการฝึกฝนจากคุณครูในการ
วางแผนการใชงินอยา่งเหมาะสม 

วิทย-์
คณิตศาสตร์ 

188 3.74 .782 

2.13 0.12 ศิลป์-ภาษา 17 4.35 .702 

ศิลป์-ค านวณ 5 4.00 .707 

อ่ืน ๆ 70 3.87 .700 
ไดรั้บค าแนะน า/อบรมจากคุณครู
ใหน้ าเงินไปฝากกบัธนาคาร
โรงเรียน 

วิทย-์
คณิตศาสตร์ 

188 3.85 .773 

2.20 0.00* ศิลป์-ภาษา 17 4.18 .636 

ศิลป์-ค านวณ 5 4.00 .707 

อ่ืน ๆ 70 4.19 .666 
ไดเ้ห็นคุณครูเป็นตวัอยา่งท่ีดีใน
ดา้นการออมเงิน 

วิทย-์
คณิตศาสตร์ 

188 4.04 .734 

2.37 0.32 ศิลป์-ภาษา 17 4.29 .686 

ศิลป์-ค านวณ 5 4.20 .837 

อ่ืน ๆ 70 4.40 .646 
รวม 4.69 0.00* 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 37 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีแผนการเรียนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงินปัจจยัดา้นการสนบัสนุน
ของครู/อาจารย ์ท่ีแตกต่างกนัในทุกดา้น โดยปัจจยัดา้นการไดรั้บค าแนะน า/อบรมจากคุณครูให้รู้จกั
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การใชเ้งินอยา่งรู้คุณค่า มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการไดรั้บการ
ฝึกฝนจากคุณครูในการวางแผนการใช้ เงินอย่างเหมาะสม มีผลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัด้านการได้รับค าแนะน า/อบรมจากคุณครูให้น าเงินไปฝากกบัธนาคาร
โรงเรียน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นการไดเ้ห็นคุณครูเป็น
ตวัอย่างท่ีดีในดา้นการออมเงิน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวม 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีแผนการเรียน ท่ีแตกต่างกัน มีปัจจยัด้านการสนับสนุนของครู/อาจารย์
แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางท่ี 38 แสดงการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียน/เจา้หน้าท่ี

ธนาคารออมสิน จ าแนกตามแผนการเรียน 
ปัจจยัด้านการสนับสนุน 

ของเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน/
เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน 

แผนการเรียน N Mean S. D. F p 

ไดรั้บการแนะน าท่ีดีจาก
เจา้หนา้ท่ีจากเจา้หนา้ท่ีธนาคาร
โรงเรียนในการใหค้วามรู้ดา้น
การประหยดัและการอดออม 

วิทย-์
คณิตศาสตร์ 

188 3.75 .792 

1.68 0.00* ศิลป์-ภาษา 17 4.00 .707 

ศิลป์-ค านวณ 5 3.80 .447 

อ่ืน ๆ 70 3.91 .717 
มีการประชาสมัพนัธ์จาก
เจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน
เก่ียวกบักิจกรรมส่งเสริมการออม
ของธนาคารโรงเรียน 

วิทย-์
คณิตศาสตร์ 

188 3.68 .705 

2.97 0.03* ศิลป์-ภาษา 17 3.94 .556 

ศิลป์-ค านวณ 5 4.00 1.000 

อ่ืน ๆ 70 4.00 .722 
เจา้หนา้ท่ีของธนาคารโรงเรียน
ไดส้อนการวางแผนในการออม
เงิน 

วิทย-์
คณิตศาสตร์ 

188 3.75 .792 

2.75 0.44 ศิลป์-ภาษา 17 4.12 .857 

ศิลป์-ค านวณ 5 4.20 .837 

อ่ืน ๆ 70 4.00 .742 
รวม 3.29 0.02* 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 38 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีแผนการเรียนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงินปัจจยัดา้นการสนบัสนุน 
ของเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน/เจา้หน้าท่ีธนาคารออมสิน ท่ีแตกต่างกนัในทุกดา้น โดยปัจจยัดา้น
การได้รับการแนะน าท่ีดีจากเจา้หน้าท่ีจากเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียนในการให้ความรู้ด้านการ
ประหยดัและการอดออม มีผลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ปัจจยัด้านมีการ
ประชาสัมพนัธ์จากเจ้าหน้าท่ีธนาคารโรงเรียนเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมการออมของธนาคาร
โรงเรียน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นเจา้หนา้ท่ีของธนาคาร
โรงเรียนไดส้อนการวางแผนในการออมเงิน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีแผนการเรียน ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัด้านการสนับสนุนของ
เจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางท่ี 39 แสดงการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพ่อ แม่/ผูป้กครอง จ าแนกตามแผนการ

เรียน 
ปัจจยัด้านการสนับสนุน 
จากพ่อ แม่/ผู้ปกครอง 

แผนการเรียน N Mean S. D. F p 

พ่อ แม่/ผูป้กครองไดแ้นะน าและ
สนบัสนุนในการออมเงินกบั
ธนาคารโรงเรียน 

วิทย-์
คณิตศาสตร์ 

188 3.75 .792 

1.53 0.73 ศิลป์-ภาษา 17 3.94 .748 

ศิลป์-ค านวณ 5 3.40 .548 

อ่ืน ๆ 70 3.84 .735 
พ่อแม่/ ผูป้กครอง สามารถ
ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใน
การออมเงิน 

วิทย-์
คณิตศาสตร์ 

188 3.88 .821 

2.49 0.51 ศิลป์-ภาษา 17 4.41 .795 

ศิลป์-ค านวณ 5 4.00 .000 

อ่ืน ๆ 70 3.94 .759 
พ่อ แม่/ผูป้กครองไดฝึ้กใหมี้
วินยัในการออมเงิน 

วิทย-์
คณิตศาสตร์ 

188 4.02 .770 

2.46 0.60 ศิลป์-ภาษา 17 4.47 .717 

ศิลป์-ค านวณ 5 4.20 .837 

อ่ืน ๆ 70 4.20 .672 
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ตารางท่ี 39 แสดงการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพ่อ แม่/ผูป้กครอง จ าแนกตามแผนการ
เรียน (ต่อ) 

ปัจจยัด้านการสนับสนุน 
จากพ่อ แม่/ผู้ปกครอง 

แผนการเรียน N Mean S. D. F p 

พ่อ แม่/ ผูป้กครองสามารถ
ช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชนข์องการ
ออมเงิน 

วิทย-์
คณิตศาสตร์ 

188 4.02 .770 

2.55 0.14 ศิลป์-ภาษา 17 4.47 .717 

ศิลป์-ค านวณ 5 4.20 .837 

อ่ืน ๆ 70 4.20 .672 
รวม 2.73 0.04* 

 
จากตารางท่ี 39 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ

ธนาคารโรงเรียนท่ีมีแผนการเรียนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัการสนบัสนุน
จากพ่อ แม่/ผูป้กครองออม มีผลต่อระดบัการออมเงิน ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละดา้น โดยปัจจยัดา้นพอ่ 
แม่/ผูป้กครองไดแ้นะน าและสนบัสนุนในการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียน มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั                                  
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นพ่อแม่/ ผูป้กครอง สามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการออมเงิน โรงเรียน มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นพ่อ 
แม่/ผูป้กครองไดฝึ้กให้มีวินยัในการออมเงิน มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้และปัจจยัดา้นพ่อ แม่/ ผูป้กครองสามารถช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของการออมเงิน มีผลท่ีแตกต่าง
กนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีแผนการเรียน ท่ีแตกต่าง
กนั มีปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพอ่ แม่/ผูป้กครอง แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตารางท่ี 40 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน จ าแนกตามแผนการเรียน 
ปัจจัยจากกลุ่มเพ่ือน แผนการเรียน N Mean S. D. F p 

เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท/
เขา้ร่วมกิจกรรมรณรงคก์าร
ออมเงินเพื่อน าเงินมาฝากกบั
ธนาคารโรงเรียน 

วทิย-์
คณิตศาสตร์ 

188 3.73 .798 

3.22 0.07* ศิลป์-ภาษา 17 4.06 .748 

ศิลป์-ค านวณ 5 4.20 .837 

อ่ืน ๆ 70 4.04 .751 
ไดเ้ห็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนก าลงั
เก็บออมเงินเพื่อน าเงินไปฝาก
กบัธนาคารโรงเรียน 

วทิย-์
คณิตศาสตร์ 

188 3.63 .773 

2.32 0.09* ศิลป์-ภาษา 17 4.06 .748 

ศิลป์-ค านวณ 5 3.40 .548 

อ่ืน ๆ 70 3.79 .740 
เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท 
แนะน าใหใ้ชเ้งินอยา่งมีเหตุผล
ตามความจ าเป็น 

วทิย-์
คณิตศาสตร์ 

188 3.73 .776 

2.21 0.03* ศิลป์-ภาษา 17 3.94 .659 

ศิลป์-ค านวณ 5 4.20 .447 

อ่ืน ๆ 70 3.96 .731 
รวม 3.19 0.02* 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 40 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีแผนการเรียนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน
ท่ีแตกต่างกนัในทุกดา้น โดยปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท/เขา้ร่วมกิจกรรมรณรงค์การ
ออมเงินเพื่อน าเงินมาฝากกบัธนาคารโรงเรียน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ปัจจยัดา้นการไดเ้ห็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนก าลงัเก็บออมเงินเพื่อน าเงินไปฝากกบัธนาคารโรงเรียนมีผล
ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท แนะน า
ให้ใช้เงินอย่างมีเหตุผลตามความจ าเป็น มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดย
ภาพรวม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีแผนการเรียน ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน แตกต่างกนั ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตารางท่ี 41 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม จ าแนกตามแผนการเรียน 
ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบั 

การออม 
แผนการเรียน N Mean S. D. F p 

นกัเรียนทราบถึงการใหบ้ริการ
ของธนาคารโรงเรียนเป็นอยา่ง
ดี 

วทิย-์
คณิตศาสตร์ 

188 3.79 .707 

2.35 0.23 ศิลป์-ภาษา 17 4.18 .636 

ศิลป์-ค านวณ 5 3.80 .447 

อ่ืน ๆ 70 4.03 .780 
เจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน
สามารถใหค้ าแนะน าขอ้มูลได้
อยา่งถูกตอ้ง 

วทิย-์
คณิตศาสตร์ 

188 3.84 .736 

1.97 0.01* ศิลป์-ภาษา 17 4.18 .636 

ศิลป์-ค านวณ 5 4.00 .707 

อ่ืน ๆ 70 4.01 .691 
การออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนท าให้เห็นคุณค่าของ
เงินและพอใจกบัการออม 

วทิย-์
คณิตศาสตร์ 

188 3.88 .694 

1.69 0.07* ศิลป์-ภาษา 17 4.12 .600 

ศิลป์-ค านวณ 5 4.20 .837 

อ่ืน ๆ 70 4.17 .659 
การออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนมีความมัน่คงและ
ปลอดภยั 

วทิย-์
คณิตศาสตร์ 

188 3.95 .733 

2.17 0.02* ศิลป์-ภาษา 17 4.18 .809 

ศิลป์-ค านวณ 5 4.00 .707 

อ่ืน ๆ 70 4.20 .580 
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ตารางท่ี 41 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม จ าแนกตามแผนการเรียน (ต่อ) 
ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบั 

การออม 
แผนการเรียน N Mean S. D. F p 

การออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนท าให้เกิดความภูมิใจ
ในตนเองท่ีสามารถออมเงินได้
อยา่งต่อเน่ือง 

วทิย-์
คณิตศาสตร์ 

188 3.96 .712 

2.48 0.37 ศิลป์-ภาษา 17 4.29 .772 

ศิลป์-ค านวณ 5 4.20 .837 

อ่ืน ๆ 70 4.21 .587 
การออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนท าให้รู้จกัการวาง
แผนการใชเ้งินท าใหไ้ม่ใชจ่้าย
ฟุ่มเฟือย 

วทิย-์
คณิตศาสตร์ 

188 4.05 .664 

2.06 0.07* ศิลป์-ภาษา 17 4.24 .752 

ศิลป์-ค านวณ 5 4.20 .837 

อ่ืน ๆ 70 4.19 .621 
การออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนท าใหมี้นิสัยรักการ
ออมเงิน 

วทิย-์
คณิตศาสตร์ 

188 4.03 .705 

2.35 0.07* ศิลป์-ภาษา 17 4.24 .752 

ศิลป์-ค านวณ 5 4.40 .548 

อ่ืน ๆ 70 4.24 .576 
การออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนสามารถน าเงินออม
ของตนเองมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ครอบครัว 

วทิย-์
คณิตศาสตร์ 

188 4.13 .666 

2.48 0.04* ศิลป์-ภาษา 17 3.82 1.237 

ศิลป์-ค านวณ 5 4.40 .548 

อ่ืน ๆ 70 4.31 .603 
รวม 17.55 0.81 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 41 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีแผนการเรียนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดับการออมเงิน ด้านปัจจยัทศันคติ
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เก่ียวกบัการออม ท่ีแตกต่างกนัในทุกดา้น โดยปัจจยัดา้นนกัเรียนทราบถึงการใหบ้ริการของธนาคาร
โรงเรียนเป็นอยา่งดี มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นเจา้หนา้ท่ีธนาคาร
โรงเรียนสามารถให้ค  าแนะน าขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าให้เห็นคุณค่าของเงินและพอใจกบัการออม มี
ผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัด้านการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนมี
ความมัน่คงและปลอดภยัมีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการออมเงิน
กับธนาคารโรงเรียนท าให้เกิดความภูมิใจในตนเองท่ีสามารถออมเงินได้อย่างต่อเน่ือง มีผลท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าให้รู้จกั
การวางแผนการใชเ้งินท าให้ไม่ใชจ่้ายฟุ่มเฟือย มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ปัจจยัดา้นการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าใหมี้นิสัยรักการออมเงิน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัด้านการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนสามารถน าเงินออมของ
ตนเองมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้ งไว ้โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีแผนการเรียน ท่ีแตกต่างกัน มีปัจจยัด้านทศันคติ
เก่ียวกบัการออม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางท่ี 42 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัของครู/อาจารย ์จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 

ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
ของครู/อาจารย์ 

อาชีพของ
ผู้ปกครอง 

N Mean S. D. F p 

ไดรั้บค าแนะน า/อบรมจาก
คุณครูให้รู้จกัการใชเ้งินอยา่งรู้
คุณค่า 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

57 3.95 .718 

1.54 0.50 

ธุรกิจส่วนตวั 62 4.05 .818 

บริษทั 
เอกชน 

11 4.18 .405 

รับจา้งทัว่ไป 124 3.89 .904 
อ่ืน ๆ 26 3.81 .491 
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ตารางท่ี 42 แสดงการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัของครู/อาจารย ์จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 
(ต่อ) 

ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
ของครู/อาจารย์ 

อาชีพของ
ผู้ปกครอง 

N Mean S. D. F p 

ไดรั้บการฝึกฝนจากคุณครูใน
การวางแผนการใชเ้งินอยา่ง
เหมาะสม 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

57 3.82 .869 

1.52 0.46 

ธุรกิจส่วนตวั 62 3.85 .743 

บริษทั 
เอกชน 

11 4.18 .405 

รับจา้งทัว่ไป 124 3.78 .802 
อ่ืน ๆ 26 3.69 .471 

ไดรั้บค าแนะน า/อบรมจาก
คุณครูใหน้ าเงินไปฝากกบั
ธนาคารโรงเรียน 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

57 3.88 .847 

2.66 0.18 

ธุรกิจส่วนตวั 62 3.87 .799 

บริษทั 
เอกชน 

11 4.55 .522 

รับจา้งทัว่ไป 124 4.03 .686 
อ่ืน ๆ 26 3.73 .667 

ไดเ้ห็นคุณครูเป็นตวัอยา่งท่ีดี
ในดา้นการออมเงิน 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

57 4.16 .841 

2.10 0.17 

ธุรกิจส่วนตวั 62 4.06 .765 

บริษทั 
เอกชน 

11 4.64 .505 

รับจา้งทัว่ไป 124 4.18 .663 
อ่ืน ๆ 26 3.96 .662 
รวม 1.93 0.10 

 
จากตารางท่ี 42 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ

ธนาคารโรงเรียนท่ีมีอาชีพของผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัดา้น
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การสนบัสนุน ของครู/อาจารย ์ท่ีแตกต่างกนัในทุกดา้น โดยปัจจยัดา้นการไดรั้บค าแนะน า/อบรม
จากคุณครูให้รู้จกัการใชเ้งินอยา่งรู้คุณค่า มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยั
ด้านการได้รับการฝึกฝนจากคุณครูในการวางแผนการใช้เงินอย่างเหมาะสม มีผลท่ีแตกต่างกนั                                 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการไดรั้บค าแนะน า/อบรมจากคุณครูให้น าเงินไปฝาก
กบัธนาคารโรงเรียน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นการไดเ้ห็น
คุณครูเป็นตวัอยา่งท่ีดีในดา้นการออมเงิน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดย
ภาพรวม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพของผูป้กครอง ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของ
ครู/อาจารย ์ไมแ่ตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางท่ี 43 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนฯ 

ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
ของเจ้าหน้าทีธ่นาคารโรงเรียน/
เจ้าหน้าทีธ่นาคารออมสิน 

อาชีพของ
ผู้ปกครอง 

N Mean S. D. F p 

ไดรั้บการแนะน าท่ีดีจาก
เจา้หนา้ท่ีจากเจา้หนา้ท่ีธนาคาร
โรงเรียนในการใหค้วามรู้ดา้น
การประหยดัและการอดออม 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

57 3.70 .944 

2.34 0.05* 

ธุรกิจส่วนตวั 62 3.76 .694 

บริษทั 
เอกชน 

11 3.91 .539 

รับจา้งทัว่ไป 124 3.94 .707 
อ่ืน ๆ 26 3.50 .762 

มีการประชาสัมพนัธ์จาก
เจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน
เก่ียวกบักิจกรรมส่งเสริมการ
ออมของธนาคารโรงเรียน 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

57 3.60 .753 

1.76 0.20 

ธุรกิจส่วนตวั 62 3.82 .758 

บริษทั 
เอกชน 

11 4.00 .632 

รับจา้งทัว่ไป 124 3.84 .714 
อ่ืน ๆ 26 3.73 .533 
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ตารางท่ี 43 แสดงการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนฯ 
(ต่อ) 

ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
ของเจ้าหน้าทีธ่นาคาร

โรงเรียน/เจ้าหน้าทีธ่นาคาร
ออมสิน 

อาชีพของ
ผู้ปกครอง 

N Mean S. D. F p 

เจา้หนา้ท่ีของธนาคารโรงเรียน
ไดส้อนการวางแผนในการ
ออมเงิน 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

57 3.58 .823 

1.34 0.07* 

ธุรกิจส่วนตวั 62 3.87 .859 

บริษทั 
เอกชน 

11 4.00 .894 

รับจา้งทัว่ไป 124 3.90 .715 
อ่ืน ๆ 26 4.00 .800 
รวม 1.92 0.10 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 43 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีอาชีพของผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัดา้น
ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน/เจา้หนา้ท่ีธนาคารออมสิน ท่ีแตกต่างกนัใน
ทุกดา้น โดยปัจจยัดา้นการไดรั้บการแนะน าท่ีดีจากเจา้หนา้ท่ีจากเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนในการ
ให้ความรู้ด้านการประหยดัและการอดออม มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ปัจจยัดา้นการมีการประชาสัมพนัธ์จากเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนเก่ียวกบักิจกรรมส่งเสริมการออม
ของธนาคารโรงเรียน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นเจา้หน้าท่ี
ของธนาคารโรงเรียนได้สอนการวางแผนในการออมเงิน มีผลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพของผูป้กครอง ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยั
ด้านการสนับสนุนของเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียนฯไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน                               
ท่ีตั้งไว ้
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ตารางท่ี 44 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพอ่ แม่/ผูป้กครอง จ าแนกตามอาชีพของ
ผูป้กครอง 

ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
จากพ่อ แม่/ผู้ปกครอง 

อาชีพของ
ผู้ปกครอง 

N Mean S. D. F p 

พอ่ แม่/ผูป้กครองไดแ้นะน า
และสนบัสนุนในการออมเงิน
กบัธนาคารโรงเรียน 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

57 3.63 .899 

1.80 0.24 

ธุรกิจส่วนตวั 62 3.76 .740 

บริษทั 
เอกชน 

11 4.18 .603 

รับจา้งทัว่ไป 124 3.81 .737 
อ่ืน ๆ 26 3.81 .749 

พอ่แม่/ ผูป้กครอง สามารถ
ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใน
การออมเงิน 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

57 4.11 .939 

1.83 0.27 

ธุรกิจส่วนตวั 62 3.84 .772 

บริษทั 
เอกชน 

11 4.18 .603 

รับจา้งทัว่ไป 124 3.88 .792 
อ่ืน ๆ 26 3.88 .653 

พอ่ แม่/ผูป้กครองไดฝึ้กใหมี้
วนิยัในการออม 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

57 4.19 .934 

1.43 0.54 

ธุรกิจส่วนตวั 62 4.16 .772 

บริษทั 
เอกชน 

11 4.18 .603 

รับจา้งทัว่ไป 124 4.02 .680 
อ่ืน ๆ 26 4.00 .632 
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ตารางท่ี 44 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพอ่ แม่/ผูป้กครอง จ าแนกตามอาชีพของ
ผูป้กครอง (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
จากพ่อ แม่/ผู้ปกครอง 

อาชีพของ
ผู้ปกครอง 

N Mean S. D. F p 

พอ่ แม่/ ผูป้กครองสามารถ
ช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของการ
ออมเงิน 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

57 4.32 .869 

2.37 0.06* 

ธุรกิจส่วนตวั 62 4.10 .783 

บริษทั 
เอกชน 

11 4.55 .522 

รับจา้งทัว่ไป 124 4.05 .785 
อ่ืน ๆ 26 3.96 .720 
รวม 1.07 0.36 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 44 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีอาชีพของผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัดา้น
การสนบัสนุนจากพอ่ แม่/ผูป้กครอง ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละดา้น โดยปัจจยัดา้นพอ่ แม่/ผูป้กครองได้
แนะน าและสนับสนุนในการออมเงินกับธนาคารโรงเรียน มีผลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ปัจจยัดา้นพ่อแม่/ ผูป้กครอง สามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการออมเงิน 
มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นพ่อ แม่/ผูป้กครองไดฝึ้กให้มีวินยัใน
การออม มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นพอ่ แม่/ผูป้กครอง
สามารถช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของการออมเงิน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
โดยภาพรวม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพของผูป้กครอง ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการสนบัสนุนจาก
พอ่ แม่/ผูป้กครอง ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตารางท่ี 45 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 

ปัจจัยจากกลุ่มเพ่ือน 
อาชีพของ
ผู้ปกครอง 

N Mean S. D. F p 

เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท/
เขา้ร่วมกิจกรรมรณรงคก์าร
ออมเงินเพื่อน าเงินมาฝากกบั
ธนาคารโรงเรียน 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

57 3.56 .780 

2.47 0.53 

ธุรกิจส่วนตวั 62 3.97 .809 

บริษทั 
เอกชน 

11 3.91 .831 

รับจา้งทัว่ไป 124 3.90 .794 
อ่ืน ๆ 26 3.81 .694 

ไดเ้ห็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนก าลงั
เก็บออมเงินเพื่อน าเงินไปฝาก
กบัธนาคารโรงเรียน 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

57 3.54 .781 

1.56 0.43 

ธุรกิจส่วนตวั 62 3.79 .771 

บริษทั 
เอกชน 

11 3.64 .809 

รับจา้งทัว่ไป 124 3.73 .745 
อ่ืน ๆ 26 3.62 .804 

เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท 
แนะน าใหใ้ชเ้งินอยา่งมีเหตุผล
ตามความจ าเป็น 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

57 3.75 .786 

1.12 0.92 

ธุรกิจส่วนตวั 62 3.85 .807 

บริษทั 
เอกชน 

11 3.82 .405 

รับจา้งทัว่ไป 124 3.83 .718 
อ่ืน ๆ 26 3.73 .919 
รวม 1.37 0.24 

 
จากตารางท่ี 45 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ

ธนาคารโรงเรียนท่ีมีอาชีพของผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัจาก
กลุ่มเพื่อน ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละดา้น โดยปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท/เขา้ร่วมกิจกรรม
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รณรงค์การออมเงินเพื่อน าเงินมาฝากกบัธนาคารโรงเรียน มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการไดเ้ห็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนก าลงัเก็บออมเงินเพื่อน าเงินไปฝากกบั
ธนาคารโรงเรียน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมชั้น
เรียน/เพื่อนสนิท แนะน าใหใ้ชเ้งินอยา่งมีเหตุผลตามความจ าเป็น มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไม่ไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพของผูป้กครอง ท่ีแตกต่างกนั มี
ปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางท่ี 46 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 

ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบั 
การออม 

อาชีพของ
ผู้ปกครอง 

N Mean S. D. F p 

นกัเรียนทราบถึงการใหบ้ริการ
ของธนาคารโรงเรียนเป็นอยา่ง
ดี 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

57 3.84 .797 

1.29 0.70 

ธุรกิจส่วนตวั 62 3.95 .688 

บริษทั 
เอกชน 

11 3.64 .505 

รับจา้งทัว่ไป 124 3.88 .739 
อ่ืน ๆ 26 3.81 .694 

เจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน
สามารถใหค้ าแนะน าขอ้มูลได้
อยา่งถูกตอ้ง 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

57 3.68 .760 

2.72 0.00* 

ธุรกิจส่วนตวั 62 4.02 .713 

บริษทั 
เอกชน 

11 4.36 .505 

รับจา้งทัว่ไป 124 3.95 .697 
อ่ืน ๆ 26 3.73 .724 
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ตารางท่ี 46 แสดงการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 
(ต่อ) 

ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบั 
การออม 

อาชีพของ
ผู้ปกครอง 

N Mean S. D. F p 

การออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนท าให้เห็นคุณค่าของ
เงินและพอใจกบัการออม 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

57 3.88 .803 

1.35 0.56 

ธุรกิจส่วนตวั 62 4.03 .600 

บริษทั 
เอกชน 

11 4.18 .751 

รับจา้งทัว่ไป 124 3.98 .687 
อ่ืน ๆ 26 3.88 .653 

การออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนมีความมัน่คงและ
ปลอดภยั 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

57 4.12 .758 

1.21 0.78 

ธุรกิจส่วนตวั 62 4.05 .734 

บริษทั 
เอกชน 

11 3.91 .831 

รับจา้งทัว่ไป 124 3.99 .669 
อ่ืน ๆ 26 4.00 .693 

การออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนท าให้เกิดความภูมิใจ
ในตนเองท่ีสามารถออมเงินได้
อยา่งต่อเน่ือง 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

57 4.00 .779 

1.33 0.60 

ธุรกิจส่วนตวั 62 4.18 .615 

บริษทั 
เอกชน 

11 4.00 .775 

รับจา้งทัว่ไป 124 4.02 .680 
อ่ืน ๆ 26 4.00 .748 
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ตารางท่ี 46 แสดงการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 
(ต่อ) 

ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบั 
การออม 

อาชีพของ
ผู้ปกครอง 

N Mean S. D. F p 

การออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนท าให้รู้จกัการวาง
แผนการใชเ้งินท าใหไ้ม่ใชจ่้าย
ฟุ่มเฟ่ือย 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

57 4.07 .651 

1.34 0.54 

ธุรกิจส่วนตวั 62 4.23 .711 

บริษทั 
เอกชน 

11 4.09 .701 

รับจา้งทัว่ไป 124 4.06 .654 
อ่ืน ๆ 26 4.04 .599 

การออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนท าใหมี้นิสัยรักการ
ออมเงินท าใหมี้นิสัยรักการ
ออม 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 57 4.09 .739 

1.54 0.84 
ธุรกิจส่วนตวั 62 4.16 .606 

บริษทั 
เอกชน 

11 3.91 .539 

รับจา้งทัว่ไป 124 4.10 .715 
อ่ืน ๆ 26 4.08 .628 

การออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนสามารถน าเงินออม
ของตนเองมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ครอบครัว 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

57 3.98 .916 

2.07 0.06* 

ธุรกิจส่วนตวั 62 4.31 .642 

บริษทั 
เอกชน 

11 3.91 .539 

รับจา้งทัว่ไป 124 4.21 .641 
อ่ืน ๆ 26 4.08 .560 
รวม 0.77 0.54 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 46 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีอาชีพของผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัดา้น
ทศันคติเก่ียวกบัการออม ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละดา้น โดยปัจจยัดา้นนกัเรียนทราบถึงการให้บริการ
ของธนาคารโรงเรียนเป็นอยา่งดี มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ปัจจยั
ด้านเจ้าหน้าท่ีธนาคารโรงเรียนสามารถให้ค  าแนะน าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง มีผลท่ีแตกต่างกนั                                     
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าใหเ้ห็นคุณค่าของเงิน
และพอใจกบัการออม มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไม่ไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการออม
เงินกับธนาคารโรงเรียนมีความมั่นคงและปลอดภัย มีผลท่ีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัด้านการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าให้เกิดความภูมิใจใน ตนเองท่ี
สามารถออมเงินไดอ้ย่างต่อเน่ือง มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยั
ดา้นการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าให้รู้จกัการวางแผนการใชเ้งินท าให้ไม่ใชจ่้ายฟุ่มเฟ่ือย มีผล
ท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท า
ให้มีนิสัยรักการออมเงินท าให้มีนิสัยรักการออม มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ปัจจยัด้านการออมเงินกับธนาคารโรงเรียนสามารถน าเงินออมของตนเองมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวมีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวม 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพของผูป้กครอง ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัด้านทศันคติเก่ียวกบัการออม                           
ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตารางท่ี 47 แสดงการวิเคราะห์ปัจจยัด้านการสนับสนุนของครู/อาจารย์ จ  าแนกตามรายได้ของ
ผูป้กครอง 

ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
ของครู/อาจารย์ 

รายได้ของ
ผู้ปกครอง 

N Mean S. D. F p 

ไดรั้บค าแนะน า/อบรมจาก
คุณครูให้รู้จกัการใชเ้งินอยา่งรู้
คุณค่า 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 3.71 .892 

2.55 0.07* 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 3.98 .680 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 4.20 .735 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 

18 3.89 1.183 

ไดรั้บการฝึกฝนจากคุณครูใน
การวางแผนการใชเ้งินอยา่ง
เหมาะสม 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 3.64 .795 

1.63 0.39 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 3.81 .723 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 4.02 .829 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 

18 4.00 .686 

ไดรั้บค าแนะน า/อบรมจาก
คุณครูใหน้ าเงินไปฝากกบั
ธนาคารโรงเรียน 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 3.89 .810 

1.90 0.18 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 3.93 .720 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 4.16 .800 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 

18 3.83 .514 
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ตารางท่ี 47 แสดงการวิเคราะห์ปัจจยัด้านการสนับสนุนของครู/อาจารย์ จ  าแนกตามรายได้ของ
ผูป้กครอง (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
ของครู/อาจารย์ 

รายได้ของ
ผู้ปกครอง 

N Mean S. D. F p 

ไดเ้ห็นคุณครูเป็นตวัอยา่งท่ีดีใน
ดา้นการออมเงิน 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 4.16 .749 

1.34 0.58 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 4.11 .693 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 4.27 .785 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 

18 4.06 .725 

รวม 2.80 0.40 
* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 47 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีรายไดข้องผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัดา้น
การสนบัสนุนของครู/อาจารย ์ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละดา้น โดยปัจจยัดา้นการไดรั้บค าแนะน า/อบรม
จากคุณครูให้รู้จกัการใชเ้งินอยา่งรู้คุณค่าปัจจยัดา้นเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนสามารถใหค้ าแนะน า
ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการไดรั้บการ
ฝึกฝนจากคุณครูในการวางแผนการใช้ เงินอย่างเหมาะสม มีผลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัด้านการได้รับค าแนะน า/อบรมจากคุณครูให้น าเงินไปฝากกบัธนาคาร
โรงเรียน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นการไดเ้ห็นคุณครูเป็น
ตวัอย่างท่ีดีในด้านการออมเงิน มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไม่ไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้โดย
ภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดข้องผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการสนบัสนุนของครู/
อาจารย ์ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตารางท่ี 48 แสดงการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียน/เจา้หน้าท่ี
ธนาคารออมสิน จ าแนกตามรายไดข้องผูป้กครอง 

ปัจจยัด้านการสนับสนุน 
ของเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน/

เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน 

รายได้ของ
ผู้ปกครอง 

N Mean S. D. F p 

ไดรั้บการแนะน าท่ีดีจาก
เจา้หนา้ท่ีจากเจา้หนา้ท่ีธนาคาร
โรงเรียนในการใหค้วามรู้ดา้น
การประหยดัและการอดออม 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 3.61 .767 

1.68 0.03* 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 3.84 .720 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 3.96 .865 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 

18 4.00 .686 

มีการประชาสมัพนัธ์จาก
เจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน
เก่ียวกบักิจกรรมส่งเสริมการ
ออมของธนาคารโรงเรียน 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 3.71 .708 

1.75 0.22 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 3.85 .726 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 3.65 .694 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 

18 3.94 .725 

เจา้หนา้ท่ีของธนาคารโรงเรียน
ไดส้อนการวางแผนในการออม
เงิน 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 3.86 .795 

1.77 0.29 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 3.82 .822 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 3.76 .723 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 18 4.17 .707 

รวม 1.28 0.27 
* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 48 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีรายไดข้องผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัดา้น
การสนบัสนุนของเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียน/เจา้หน้าท่ีธนาคารออมสิน ท่ีแตกต่างกนัในทุกดา้น 
โดยปัจจยัด้านการได้รับการแนะน าท่ีดีจากเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียนในการให้ความรู้ด้านการ
ประหยดัและการอดออม มีผลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ปัจจยัด้านมีการ
ประชาสัมพนัธ์จากเจ้าหน้าท่ีธนาคารโรงเรียนเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมการออมของธนาคาร
โรงเรียน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นเจา้หนา้ท่ีของธนาคาร
โรงเรียนไดส้อนการวางแผนในการออมเงิน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
โดยภาพรวม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดข้องผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัดา้นการสนบัสนุน
ของเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนฯ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางท่ี 49 แสดงการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพ่อ แม่/ผูป้กครอง จ าแนกตามรายได้

ของผูป้กครอง 
ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
จากพ่อ แม่/ผู้ปกครอง 

รายได้ของ
ผู้ปกครอง 

N Mean S. D. F p 

พอ่ แม่/ผูป้กครองไดแ้นะน า
และสนบัสนุนในการออมเงิน
กบัธนาคารโรงเรียน 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 3.86 .812 

1.79 0.26 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 3.69 .723 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 3.82 .834 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 

18 4.00 .767 
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ตารางท่ี 49 แสดงการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพ่อ แม่/ผูป้กครอง จ าแนกตามรายได้
ของผูป้กครอง (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
จากพ่อ แม่/ผู้ปกครอง 

รายได้ของ
ผู้ปกครอง 

N Mean S. D. F p 

พอ่แม่/ ผูป้กครอง สามารถ
ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใน
การออมเงิน 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 3.86 .795 

2.51 0.00* 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 3.83 .772 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 4.27 .836 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 

18 4.06 .802 

พอ่ แม่/ผูป้กครองไดฝึ้กใหมี้
วนิยัในการออมเงิน 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 4.07 .789 

1.67 0.03* 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 4.00 .707 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 4.37 .755 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 

18 4.17 .786 

พอ่ แม่/ ผูป้กครองสามารถ
ช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของการ
ออมเงิน 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 4.05 .831 

1.75 0.31 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 4.09 .790 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 4.29 .764 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 

18 4.28 .752 

รวม 2.91 0.03* 
* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 49 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีรายไดข้องผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัดา้น
การสนบัสนุนจากพ่อ แม่/ผูป้กครอง ท่ีแตกต่างกนัในทุกดา้น โดยปัจจยัดา้นพ่อ แม่/ผูป้กครองได้
แนะน าและสนับสนุนในการออมเงินกับธนาคารโรงเรียน มีผลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นพ่อแม่/ ผูป้กครอง สามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการออมเงิน 
มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นพ่อ แม่/ผูป้กครองไดฝึ้กให้มีวินยัใน
การออมเงิน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นพ่อ แม่/ ผูป้กครอง
สามารถช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของการออมเงิน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
โดยภาพรวม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดข้องผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัดา้นการสนบัสนุน
จากพอ่ แม่/ผูป้กครอง แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางท่ี 50 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน จ าแนกตามรายไดข้องผูป้กครอง 

ปัจจัยจากกลุ่มเพ่ือน 
รายได้ของ
ผู้ปกครอง 

N Mean S. D. F p 

เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อน
สนิท/เขา้ร่วมกิจกรรมรณรงค์
การออมเงินเพื่อน าเงินมาฝาก
กบัธนาคารโรงเรียน 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 3.74 .885 

1.57 0.44 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 3.85 .794 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 3.88 .754 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 

18 4.06 .416 

ไดเ้ห็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน
ก าลงัเก็บออมเงินเพื่อน าเงิน
ไปฝากกบัธนาคารโรงเรียน 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 3.61 .850 

1.99 0.16 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 3.69 .755 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 3.71 .645 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 

18 4.06 .725 
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ตารางท่ี 50 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน จ าแนกตามรายไดข้องผูป้กครอง (ต่อ) 

ปัจจัยจากกลุ่มเพ่ือน 
รายได้ของ
ผู้ปกครอง 

N Mean S. D. F p 

เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท 
แนะน าใหใ้ชเ้งินอยา่งมี
เหตุผลตามความจ าเป็น 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 3.68 .836 

1.71 0.29 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 3.82 .756 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 3.92 .672 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 

18 3.94 .639 

รวม 1.63 0.18 

 
จากตารางท่ี 50 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ

ธนาคารโรงเรียนท่ีมีรายไดข้องผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัจาก
กลุ่มเพื่อน ท่ีแตกต่างกนัในทุกดา้น โดยปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท/เขา้ร่วมกิจกรรม
รณรงคือการออมเงินเพื่อน าเงินมาฝากกับธนาคารโรงเรียน มีผลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการไดเ้ห็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนก าลงัเก็บออมเงินเพื่อน าเงินไปฝากกบั
ธนาคารโรงเรียน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมชั้น
เรียน/เพื่อนสนิท แนะน าให้ใชเ้งินอยา่งมีเหตุผลตามความจ าเป็น มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดข้องผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยั
จากกลุ่มเพื่อน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตารางท่ี 51 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม จ าแนกตามรายไดข้องผูป้กครอง 
ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบั 

การออม 
รายได้ของ
ผู้ปกครอง 

N Mean S. D. F p 

นกัเรียนทราบถึงการใหบ้ริการ
ของธนาคารโรงเรียนเป็นอยา่ง
ดี 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 3.82 .795 

1.74 0.23 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 3.82 .706 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 4.04 .706 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 

18 4.00 .594 

เจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน
สามารถใหค้ าแนะน าขอ้มูลได้
อยา่งถูกตอ้ง 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 3.91 .836 

1.31 0.61 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 3.86 .699 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 3.98 .661 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 

18 4.06 .539 

การออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนท าให้เห็นคุณค่าของ
เงินและพอใจกบัการออม 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 3.88 .711 

1.28 0.62 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 4.00 .697 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 4.02 .692 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 

18 4.00 .594 
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ตารางท่ี 51 แสดงการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม จ าแนกตามรายไดข้องผูป้กครอง 
(ต่อ) 

ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบั 
การออม 

รายได้ของ
ผู้ปกครอง 

N Mean S. D. F p 

การออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนมีความมัน่คงและ
ปลอดภยั 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 3.91 .803 

1.36 0.04* 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 4.00 .675 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 4.27 .670 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 

18 4.11 .471 

การออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนท าให้เกิดความภูมิใจ
ในตนเองท่ีสามารถออมเงินได้
อยา่งต่อเน่ือง 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 3.96 .756 

1.34 0.54 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 4.08 .687 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 4.12 .696 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 

18 4.00 .485 

การออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนท าให้รู้จกัการวาง
แผนการใชเ้งินท าใหไ้ม่ใชจ่้าย
ฟุ่มเฟือย 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 4.00 .730 

1.14 0.04* 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 4.07 .655 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 4.33 .591 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 

18 4.11 .471 
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ตารางท่ี 51 แสดงการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม จ าแนกตามรายไดข้องผูป้กครอง 
(ต่อ) 

ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบั 
การออม 

รายได้ของ
ผู้ปกครอง 

N Mean S. D. F p 

การออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนท าใหมี้นิสัยรักการ
ออมเงิน 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 3.96 .774 

1.39 0.02* 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 4.14 .666 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 4.29 .540 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 18 3.89 .583 

การออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนสามารถน าเงินออม
ของตนเองมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ครอบครัว 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท/เดือน 

76 4.11 .793 

1.23 0.70 

10,000 –25,000
บาท/เดือน 

137 4.20 .608 

25,000 –50,000
บาท/เดือน 

49 4.16 .850 

มากกวา่ 50,000 
บาท/เดือน 

18 4.06 .539 

รวม 1.49 0.21 
* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 51 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีรายไดข้องผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัดา้น
ทศันคติเก่ียวกบัการออมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละดา้น โดยปัจจยัดา้นนกัเรียนทราบถึงการให้บริการ
ของธนาคารโรงเรียนเป็นอย่างดี มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัด้าน
เจา้หน้าท่ีธนาคาโรงเรียนสามารถให้ค  าแนะน าขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าให้เห็นคุณค่าของเงิน
และพอใจกบัการออม  มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการออม
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เงินกบัธนาคารโรงเรียนมีความมัน่คงและปลอดภยั มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้ปัจจยัดา้นการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าให้เกิดความภูมิใจในตนเองท่ีสามารถออมเงินได้
อยา่งต่อเน่ือง มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการออมเงินกบั
ธนาคารโรงเรียนท าให้รู้จกัการวางแผนการใช้เงินท าให้ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย มีผลท่ีแตกต่างกัน                                 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าใหมี้นิสัยรักการออม
เงิน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัด้านการออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนสามารถน าเงินออมของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว มีผลท่ีไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ของ
ผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัด้านทศันคติเก่ียวกบัการออม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางท่ี 52 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของครู/อาจารย ์จ าแนกตามภูมิล าเนา 

ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
ของครู/อาจารย์ 

ภูมิล าเนา N Mean S. D. F p 

ไดรั้บค าแนะน า/อบรมจาก
คุณครูให้รู้จกัการใชเ้งินอยา่งรู้
คุณค่า 

ลพบุรี 238 3.94 .811 

1.38 0.67 
สิงห์บุรี 17 4.12 .600 

สระบุรี 16 3.75 .931 

อ่ืน ๆ 9 4.00 .707 
ไดรั้บการฝึกฝนจากคุณครูใน
การวางแผนการใชเ้งินอยา่ง
เหมาะสม 

ลพบุรี 238 3.84 .781 

1.26 0.09* 
สิงห์บุรี 17 4.00 .612 

สระบุรี 16 3.56 .629 

อ่ืน ๆ 9 3.33 .707 
ไดรั้บค าแนะน า/อบรมจาก
คุณครูใหน้ าเงินไปฝากกบั
ธนาคารโรงเรียน 

ลพบุรี 238 3.98 .746 

1.68 0.02* 
สิงห์บุรี 17 4.00 .500 

สระบุรี 16 3.94 .998 

อ่ืน ๆ 9 3.22 .441 
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ตารางท่ี 52 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของครู/อาจารย ์จ าแนกตามภูมิล าเนา (ต่อ) 
ปัจจัยด้านการสนับสนุน 

ของครู/อาจารย์ 
ภูมิล าเนา N Mean S. D. F p 

ไดเ้ห็นคุณครูเป็นตวัอยา่งท่ีดี
ในดา้นการออมเงิน 

ลพบุรี 238 4.16 .721 

3.06 0.00* 
สิงห์บุรี 17 4.24 .562 

สระบุรี 16 4.44 .727 

อ่ืน ๆ 9 3.22 .441 
รวม 2.65 0.04* 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 52 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัดา้นการสนบัสนุน
ของครู/อาจารย ์ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละดา้น โดยปัจจยัไดรั้บค าแนะน า/อบรมจากคุณครูให้รู้จกัการ
ใชเ้งินอยา่งรู้คุณค่า มีผลท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการได้รับ
การฝึกฝนจากคุณครูในการวางแผนการใช้เงินอย่างเหมาะสม มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัด้านการได้รับค าแนะน า/อบรมจากคุณครูให้น าเงินไปฝากกบัธนาคาร
โรงเรียน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นการไดเ้ห็นคุณครูเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีในดา้นการออมเงินเหมาะสม มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดย
ภาพรวม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของครู/อาจารย ์
แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตารางท่ี 53 แสดงการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียน/เจา้หน้าท่ี
ธนาคารออมสิน จ าแนกตามภูมิล าเนา 

ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
ของเจ้าหน้าทีธ่นาคารโรงเรียน/
เจ้าหน้าทีธ่นาคารออมสิน 

ภูมิล าเนา N Mean S. D. F p 

ไดรั้บการแนะน าท่ีดีจาก
เจา้หนา้ท่ีจากเจา้หนา้ท่ีธนาคาร
โรงเรียนในการใหค้วามรู้ดา้น
การประหยดัและการอดออม 

ลพบุรี 238 3.82 .779 

1.93 0.18 
สิงห์บุรี 17 4.06 .556 

สระบุรี 16 3.63 .806 

อ่ืน ๆ 9 3.44 .527 
มีการประชาสัมพนัธ์จาก
เจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน
เก่ียวกบักิจกรรมส่งเสริมการ
ออมของธนาคารโรงเรียน 

ลพบุรี 238 3.81 .725 

1.64 0.28 
สิงห์บุรี 17 3.76 .664 

สระบุรี 16 3.50 .632 

อ่ืน ๆ 9 3.56 .726 
เจา้หนา้ท่ีของธนาคารโรงเรียน
ไดส้อนการวางแผนในการ
ออมเงิน 

ลพบุรี 238 3.87 .796 

1.25 0.11 
สิงห์บุรี 17 3.94 .659 

สระบุรี 16 3.44 .814 

อ่ืน ๆ 9 3.56 .726 
รวม 1.96 0.12 

 
จากตารางท่ี 53 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ

ธนาคารโรงเรียนท่ีมีภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัดา้นการสนบัสนุน
ของเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน/เจา้หน้าท่ีธนาคารออมสิน ท่ีแตกต่างกนัในทุกดา้น โดยปัจจยัดา้น
การไดรั้บการแนะน าท่ีดีจากเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนในการให้ความรู้ดา้นการประหยดัและการ
อดออม มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการมีการประชาสัมพนัธ์จาก
เจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนเก่ียวกบักิจกรรมส่งเสริมการออมของธนาคารโรงเรียน มีผลท่ีแตกต่าง
กนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัด้านเจา้หน้าท่ีของธนาคารโรงเรียนได้สอนการ
วางแผนในการออมเงิน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวม พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนฯ 
ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้



 142 

 

ตารางท่ี 54 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพอ่ แม่/ผูป้กครอง จ าแนกตามภูมิล าเนา 
ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
จากพ่อ แม่/ผู้ปกครอง 

ภูมิล าเนา N Mean S. D. F p 

พอ่ แม่/ผูป้กครองไดแ้นะน า
และสนบัสนุนในการออมเงิน
กบัธนาคารโรงเรียน 

ลพบุรี 238 3.82 .795 

1.71 0.31 
สิงห์บุรี 17 3.59 .507 

สระบุรี 16 3.56 .629 

อ่ืน ๆ 9 3.56 .726 
พอ่แม่/ ผูป้กครอง สามารถ
ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใน
การออมเงิน 

ลพบุรี 238 3.91 .804 

1.59 0.43 
สิงห์บุรี 17 3.88 .697 

สระบุรี 16 4.25 .856 

อ่ืน ๆ 9 3.89 .928 
พอ่ แม่/ผูป้กครองไดฝึ้กใหมี้
วนิยัในการออมเงิน 

ลพบุรี 238 4.05 .761 

1.71 0.27 
สิงห์บุรี 17 4.47 .514 

สระบุรี 16 4.44 .629 

อ่ืน ๆ 9 3.89 .782 
พอ่ แม่/ ผูป้กครองสามารถ
ช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของการ
ออมเงิน 

ลพบุรี 238 4.09 .809 

1.53 0.06* 
สิงห์บุรี 17 4.53 .514 

สระบุรี 16 4.38 .719 

อ่ืน ๆ 9 3.89 .782 
รวม 1.00 0.39 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 54 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัดา้นการสนบัสนุน
จากพ่อ แม่/ผูป้กครอง ท่ีแตกต่างกนัในทุกด้าน โดยปัจจยัด้านพ่อ แม่/ผูป้กครองได้แนะน าและ
สนบัสนุนในการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ปัจจยัดา้นพ่อแม่/ ผูป้กครอง สามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการออมเงิน มีผลท่ีแตกต่างกนั 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นพ่อ แม่/ผูป้กครองไดฝึ้กให้มีวินยัในการออมเงิน มีผลท่ี
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แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นพ่อ แม่/ ผูป้กครองสามารถช้ีให้เห็นถึง
ประโยชน์ของการออมเงิน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวม พบวา่ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกัน มีปัจจยัด้านการสนับสนุนจากพ่อ แม่/ผูป้กครองท่ีไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางท่ี 55 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน จ าแนกตามภูมิล าเนา 

ปัจจัยจากกลุ่มเพ่ือน ภูมิล าเนา N Mean S. D. F p 
เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท/
เขา้ร่วมกิจกรรมรณรงคก์าร
ออมเงินเพื่อน าเงินมาฝากกบั
ธนาคารโรงเรียน 

ลพบุรี 238 3.88 .776 

1.48 0.70 
สิงห์บุรี 17 3.71 .920 

สระบุรี 16 3.38 .806 

อ่ืน ๆ 9 3.67 .866 
ไดเ้ห็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนก าลงั
เก็บออมเงินเพื่อน าเงินไปฝาก
กบัธนาคารโรงเรียน 

ลพบุรี 238 3.75 .764 

1.86 0.02* 
สิงห์บุรี 17 3.35 .702 

สระบุรี 16 3.38 .806 

อ่ืน ๆ 9 3.33 .500 
เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท 
แนะน าใหใ้ชเ้งินอยา่งมีเหตุผล
ตามความจ าเป็น 

ลพบุรี 238 3.84 .727 

1.89 0.19 
สิงห์บุรี 17 3.71 .588 

สระบุรี 16 3.44 1.153 

อ่ืน ๆ 9 3.78 .972 
รวม 3.13 0.02* 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 55 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัดา้นจากกลุ่มเพื่อน
ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละดา้น โดยปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท/เขา้ร่วมกิจกรรมรณรงค์
การออมเงินเพื่อน าเงินมาฝากกับธนาคารโรงเรียน มีผลท่ีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการไดเ้ห็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนก าลงัเก็บออมเงินเพื่อน าเงินไปฝากกบั
ธนาคารโรงเรียน มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมชั้น
เรียน/เพื่อนสนิท แนะน าให้ใชเ้งินอยา่งมีเหตุผลตามความจ าเป็น มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตาม
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สมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน 
แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางท่ี 56 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม จ าแนกตามภูมิล าเนา 

ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบั 
การออม 

ภูมิล าเนา N Mean S. D. F p 

นกัเรียนทราบถึงการใหบ้ริการ
ของธนาคารโรงเรียนเป็นอยา่งดี 

ลพบุรี 238 3.89 .729 

1.96 0.14 
สิงห์บุรี 17 3.76 .664 

สระบุรี 16 3.56 .629 

อ่ืน ๆ 9 4.22 .833 
เจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน
สามารถใหค้ าแนะน าขอ้มูลได้
อยา่งถูกตอ้ง 

ลพบุรี 238 3.95 .739 

1.25 0.64 
สิงห์บุรี 17 3.71 .588 

สระบุรี 16 3.50 .516 

อ่ืน ๆ 9 3.89 .601 
การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียน
ท าใหเ้ห็นคุณค่าของเงินและ
พอใจกบัการออม 

ลพบุรี 238 4.01 .693 

1.93 0.11 
สิงห์บุรี 17 3.88 .697 

สระบุรี 16 3.75 .577 

อ่ืน ๆ 9 3.56 .726 
การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียน
มีความมัน่คงและปลอดภยั 

ลพบุรี 238 4.05 .716 

1.93 0.13 
สิงห์บุรี 17 4.06 .659 

สระบุรี 16 3.63 .500 

อ่ืน ๆ 9 4.11 .782 
การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียน
ท าใหเ้กิดความภูมิใจในตนเองท่ี
สามารถออมเงินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ลพบุรี 238 4.05 .704 

1.76 0.19 
สิงห์บุรี 17 4.24 .562 

สระบุรี 16 3.75 .577 

อ่ืน ๆ 9 4.22 .833 
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ตารางท่ี 56 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม จ าแนกตามภูมิล าเนา (ต่อ) 
ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบั 

การออม 
ภูมิล าเนา N Mean S. D. F p 

การออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนท าให้รู้จกัการวาง
แผนการใชเ้งินท าใหไ้ม่ใชจ่้าย
ฟุ่มเฟือย 

ลพบุรี 238 4.13 .661 

1.93 0.93 
สิงห์บุรี 17 4.00 .612 

สระบุรี 16 3.75 .577 

อ่ืน ๆ 9 3.89 .782 
การออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนท าใหมี้นิสัยรักการ
ออมเงิน 

ลพบุรี 238 4.14 .689 

1.96 0.10 
สิงห์บุรี 17 4.00 .500 

สระบุรี 16 3.75 .577 

อ่ืน ๆ 9 3.89 .782 
การออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนสามารถน าเงินออม
ของตนเองมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ครอบครัว 

ลพบุรี 238 4.18 .709 

1.47 0.41 
สิงห์บุรี 17 4.18 .529 

สระบุรี 16 3.88 .719 

อ่ืน ๆ 9 4.11 .782 

รวม 2.26 0.08 
 

จากตารางท่ี 56 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงิน ดา้นปัจจยัทศันคติเก่ียวกบั
การออม ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละด้าน โดยปัจจยัด้านนักเรียนทราบถึงการให้บริการของธนาคาร
โรงเรียนเป็นอยา่งดี มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นเจา้หนา้ท่ีธนาคาร
โรงเรียนสามารถให้ค  าแนะน าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง มีผลท่ีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าให้เห็นคุณค่าของเงินและพอใจกบั
การออม มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัด้านการออมเงินกบัธนาคาร
โรงเรียนมีความมัน่คงและปลอดภยั มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้น
การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าให้เกิดความภูมิใจในตนเองท่ีสามารถออมเงินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท า
ให้รู้จกัการวางแผนการใช้เงินท าให้ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย มีผลท่ีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
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สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าใหมี้นิสัยรักการออมเงิน มีผลท่ีแตกต่าง
กนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และปัจจยัดา้นการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนสามารถน าเงิน
ออมของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว มีผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัดา้นทศันคติ
เก่ียวกบัการออมท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางส่งเสริมภาวะการออมเงินของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในแบบสอบถาม
ตอนท่ี 4 เป็นวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 
ตารางท่ี 57 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมภาวะการออมเงิน 
ล าดับที ่ ปัญหาและอุปสรรค ความถี่ ร้อยละ 

1 มีรายจ่ายมากกว่ารายรับท าให้ไม่มีเงินเพียงพอ
ไวส้ าหรับออม 

42 50.6 

2 เวลาเปิด ปิด ท าการของธนาคารโรงเรียนน้อย
เกินไป 

25 30.1 

3 บุคลากร เจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ ท าใหล่้าชา้ 10 12.0 
4 เม่ือน าเงินมาฝาก จะใช้เวลาในการด าเนินการ

ล่าชา้ ไม่สามารถน าสมุดเงินฝากคืนไดท้นัที 
4 4.8 

5 สถานท่ีมีความคบัแคบ 2 2.4 
 รวม 83 100 

  
จากตารางท่ี 57 พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมภาวะการออมเงินของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ มีรายจ่ายมากกวา่รายรับท าให้ไม่มีเงินเพียงพอไวส้ าหรับออม จ านวน 
42 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 เวลาเปิด ปิด ท าการของธนาคารโรงเรียนนอ้ยเกินไป จ านวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.1 บุคลากร เจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ ท าให้ล่าชา้ จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 เม่ือ
น าเงินมาฝาก จะใชเ้วลาในการด าเนินการล่าชา้ ไม่สามารถน าสมุดเงินฝากคืนไดท้นัที จ  านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.8 และสถานท่ีมีความคบัแคบ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4  
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ตารางท่ี 58 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะการส่งเสริมภาวะการออมเงิน 
ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ ร้อยละ 

1 ควรเพิ่มเวลาในการใหบ้ริการใหม้ากยิง่ข้ึน 12 29.2 
2 ควรเก็บออมเงินก่อนท่ีจะน าไปใชจ่้ายทุกคร้ัง 12 29.2 
3 ลดค่าใชจ่้ายจากกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน 

เช่น กิจกรรมคณะสี กิจกรรมกีฬาภายใน 
8 19.5 

4 ควรตั้งสมาชิกผูรั้บฝากเงินเพื่อนในห้องท าหนา้ท่ี
น าเงินไปฝาก 

5 12.2 

5 ควรมีการติดตั้งตูรั้บฝาก ถอนเงิน ตั้งอยู่ภายใน
โรงเรียน 

4 9.7 

 รวม 41 100 
  
จากตารางท่ี 58 พบว่า ขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ควรเพิ่มเวลาในการให้บริการให้มากยิ่งข้ึน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.2 ควรเก็บออมเงินก่อนท่ีจะน าไปใช้จ่ายทุกคร้ัง จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 ลด
ค่าใชจ่้ายจากกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เช่น กิจกรรมคณะสี กิจกรรมกีฬาภายใน จ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ควรตั้งสมาชิกผูรั้บฝากเงินเพื่อนในห้องท าหน้าท่ีน าเงินไปฝาก จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 ควรมีการติดตั้งตูรั้บฝาก ถอนเงิน ตั้งอยู่ภายในโรงเรียน จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.7 
 
ตอนที่ 5 ผลการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลายทีเ่ป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จังหวดัลพบุรี 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( Indept Interview) เก่ียวกบั

แนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนจงัหวดัลพบุรี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั (Key Informants) จ  านวน รวมทั้งส้ิน 21 คน ประกอบดว้ย ครูผูรั้บผิดชอบโครงการธนาคาร
โรงเรียน จ านวน 7 คน เจา้หน้าท่ีจากธนาคารออมสิน ท่ีรับผิดชอบโครงการ จ านวน 7 คน และ
นกัเรียนผูรั้บผดิชอบโครงการธนาคารโรงเรียน จ านวน 7 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
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5.1 การด าเนินงานโครงการธนาคารโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จน้ัน ต้องประกอบด้วย
ปัจจัย ดังต่อไปนี ้

 5.1.1 ดา้นบุคลากร 
  1) ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยคณะครู และบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนจะตอ้งคอยอบรม ใหค้วามรู้ดา้นการประหยดัอดออม ใหน้กัเรียนไดเ้ห็น
คุณค่าและความส าคญัของการใช้เงิน ทั้งให้ความรู้ภายในห้องเรียน และบูรณาการความรู้ไปใน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้นต่าง ๆ เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
เป็นตน้ ตลอดจน คณะครูทุกท่านจะตอ้งคอยส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม
ของโครงการธนาคารอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ 

  2) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ถือวา่มีบทบาท หนา้ท่ีท่ีส าคญัของการส่งเสริมการ
ออมภายในสถานศึกษา ต้องเห็นความส าคญัของโครงการธนาคารโรงเรียนอย่างแท้จริง โดย
ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องคอยดูแล ส่งเสริม รวมทั้งการเสริมสร้างขวญัก าลงัแก่ครูผูรั้บผิดชอบ
โครงการธนาคารอย่างใกล้ชิด เช่น ในการจดักิจกรรมส่งเสริมการออมของธนาคารโรงเรียน 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกกรมใหม้ากยิง่ข้ึน 

  3) เจ้าหน้าท่ีธนาคารออมสิน จะต้องเข้ามาตรวจสอบ คอยแก้ไขปัญหา 
รวมทั้งเสนอแนะและให้ค  าปรึกษา แก่คณะครูและนกัเรียนผูรั้บผิดชอบโครงการธนาคารโรงเรียน 
อย่างใกล้ชิด เพราะในบางโรงเรียนยงัขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีจากธนาคารออมสิน ท่ีคอยดูแล
รับผิดชอบโครงการธนาคารโรงเรียน โดยจะตอ้งดูแลเอาใจใส่ เขา้มาดูแล การด าเนินโครงการ
ธนาคารโรงเรียนมากยิง่ข้ึน เพื่อใหเ้กิดผลประสบผลส าเร็จสูงสุด 

  4) นักเรียนผูรั้บผิดชอบโครงการธนาคารโรงเรียน โดยนักเรียนท่ีเข้ามา
ช่วยงานโครงการธนาคารตอ้งมีจิตใจท่ีรักการบริการ มีความเสียสละ เน่ืองจากนกัเรียนตอ้งใชเ้วลา
ในช่วงพกักลางวนัซ่ึงเป็นเวลาพกัผอ่นส่วนตวั มาช่วยงานธนาคารโรงเรียน และท่ีส าคญัอีกประการ
หน่ึงท่ีจะท าใหโ้ครงการธนาคารโรงเรียนประสบผลส าเร็จไดน้ั้น คือ ทกัษะการท างานเป็นทีม หรือ
การท างานร่วมกนั ทุกคนจะตอ้งอาศยัการท างานเป็นหมู่คณะ โดยทุกคนตอ้งมีต าแหน่งเท่าเทียมกนั 
ไดเ้ห็นความส าคญัของกนัและกนั ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั รู้จกัยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกกต่างกนั 

  5) นกัเรียนท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ซ่ึงถือว่าเป็นอีกหน่ึง
ปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้การด าเนินงานโครงการธนาคารโรงเรียนให้เกิดประสบผลส าเร็จ โดย
นกัเรียนจะตอ้งมีความตระหนึกในการมีจิตส านึกท่ีดีในดา้นการประหยดัอดออม รวมทั้งควรเห็น
คุณค่าของการประหยดัอดออม  
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 5.1.2 ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงสนบัสนุน 
  1) อาคารสถานท่ี โดยอาคารสถานท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งของธนาคารโรงเรียน ควร

อยูด่า้นล่างของอาคารเรียนหรืออาคารส านกังาน ท่ีสะดวกในการเขา้มาใชบ้ริการ นกัเรียนสามารถ
เขา้ใชบ้ริการไดอ้ยา่งสะดวกสบายไม่ตอ้งข้ึนไปบนอาคารเรียน 

  2) ส่ิงสนับสนุน ได้แก่ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ภายในส านักงาน ตอ้งมีความ
พร้อมต่อการใชง้านตลอดเวลา เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์ตอ้งมีเพียงพอต่อความตอ้งการใช้งาน
และสามารถใช้งานได้ได้อย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ภายในส านักงาน ตอ้งมีความ
สะอาดเรียบร้อยซ่ึงจะสามารถสร้างแรงดึงดูดในการเขา้มาใชบ้ริการมากข้ึน  

 5.1.3 ดา้นเวลาในการใหบ้ริการ 
  เวลาในการเปิดให้บริการฝาก ถอนเงินของโครงการธนาคารโรงเรียน 

จ าเป็นตอ้งเปิดให้บริการทุกวนั ในช่วงกลางวนั ในเวลาเท่ียงตรง ของทุกวนัและหากวนัใดท่ีอาจจะ
ตอ้งปิดการใหบ้ริการตอ้งมีการแจง้ประชาสัมพนัธ์ล่วงหนา้แก่นกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ  

 ดงัค ากล่าวของนางฐานนัดร ร่มวาปี ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนพระ
นารายณ์ ท่ีกล่าวไวว้า่  

 “การด าเนินโครงการธนาคารโรงเรียนจะให้เกิดความส าเร็จนั้นจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ท้ังบุคลากรภายในโรงเรียนเองและบุคลากรภายนอกจาก
ธนาคารออมสินสาขาพี่เลีย้ง และการส่งเสริมปลูกฝังจิตส านึกด้านการประหยัดอดออมให้นักเรียน
เห็นถึงความส าคัญของการออมมากย่ิงขึน้” (นางฐานนัดร ร่มวาปี, ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์) 

 และค ากล่าวของนางระเบียบ วฒันสิงห์ด ารงค์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนหนองม่วงวทิยาท่ีกล่าวไวว้า่  

 “การด าเนินงานโครงการธนาคารโรงเรียนให้ประสบผลส าเ ร็จนั้น ต้อง
ประกอบด้วยปัจจัยด้านบุคลากร เร่ิมต้นจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีจากธนาคารและนักเรียนทุกคน รวมท้ังปัจจัยด้าน วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ีจะต้องมี
ความพร้อม รวมท้ังปัจจัยในด้านอ่ืน ๆ เช่น วนั เวลาในการเปิดให้บริการ กิจกรรมส่งเสริมการออม
ต่าง ๆ ท่ีจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนมีแรงดึงดูดในการเข้ามาออมเงินกับธนาคาร”(นางระเบียบ 
วฒันสิงห์ด ารงค,์ ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์) 

 สอดคล้องค ากล่าวของ นางสาวมารศรี ภุมรินทร์ ครู วิทยฐานะช านาญการ 
โรงเรียนพิบูลวทิยาลยั ยงัไดก้ล่าวไวว้า่  

 “การด าเนินโครงการธนาคารโรงเรียนจะให้เกิดความส าเ ร็จนั้น จะต้อง
ประกอบด้วยปัจจัยหลายด้านประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนิน
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โครงการ ความสะอาดเรียบร้อยจะสร้างความดึงดูดในการเข้ามาใช้บริการ และส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด
บุคลากรภายในธนาคารโรงเรียนต้องเป็นผู้ ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีใจรักการบริการ และมีความซ่ือสัตย์สุจริตด้วย” (นางสาวมารศรี ภุมรินทร์, 
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ) 

 นอกจากน้ีในภาพรวมคณะครูผู ้รับผิดชอบโครงการธนาคารโรงเรียนยงัให้
ความเห็นวา่ โครงการธนาคารธนาคารโรงเรียนจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้ง
เห็นความส าคญัของการประหยดัอดออมให้มากยิ่งข้ึน รวมทั้งคอยดูแลสนับสนุน สร้างขวญั
ก าลงัใจแก่คณะครูท่ีรับผดิชอบโครงการธนาคารโรงเรียนอยา่งใกลชิ้ด 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมการออมเงินของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายทีเ่ป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จังหวดัลพบุรี 

 5.2.1. ดา้นบุคลากร 
  1) ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยคณะครู และบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนยงัไม่เห็นความส าคญัของออมเงินเท่าท่ีควร และขาดองคค์วามรู้ดา้นการ
ประหยดัอดออม ซ่ึงจะต้องน าความรู้ด้านน้ีไปสอดแทรกหรือบูรณาการในรายวิชาท่ีตนเอง
รับผิดชอบ นอกจากน้ีครูและบุคลากรยงัมีภาระงานท่ีมาก อาจจะท าให้ไม่มีเวลาในการอบรมให้
ความรู้ดา้นการประหยดัอดออมแก่นกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

  2) ผู ้บริหารสถานศึกษา โดยผู ้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ย ังไม่ให้
ความส าคญัของโครงการธนาคารโรงเรียนเท่าท่ีควร เพราะโครงการธนาคารโรงเรียนยงัเป็น
โครงการท่ีมีองคก์รจากภายนอกเขา้มารับผิดชอบ ซ่ึงไม่ใช่หน่วยงานท่ีสังกดักระทรวงศึกษาธิการ
โดยตรง 

  3) เจา้หน้าท่ีธนาคารออมสิน โดยเจา้หน้าท่ีธนาคารออมสิน ท่ีรับผิดชอบ
โครงการธนาคารโรงเรียนโดยตรง มีความขาดแคลน บางโรงเรียนมีเจา้หนา้ท่ีจากธนาคารออมสิน
รับผิดชอบเพียง 1 คน หรือไม่มีเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการโดยตรง ตลอดจนการเปล่ียนแปลง
เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบอยูบ่่อยคร้ัง อาจเน่ืองจากมีการยา้ยสถานท่ีปฏิบติังาน 

  4) นกัเรียนผูรั้บผิดชอบโครงการธนาคารโรงเรียน นกัเรียนท่ีเขา้มาเป็นจิต
อาสา ปฏิบติัหน้าท่ีเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียน บางคร้ังอาจติดภารกิจในเร่ืองของการเรียน การท า
กิจกรรมต่าง ๆ เช่นในช่วงคาบเรียนท่ี 4 ก่อนท่ีจะเปิดให้บริการ นั้นเป็นชัว่โมงเรียนของนกัเรียน 
อาจท าให้เกิดความล่าชา้ รวมทั้งเม่ือนกัเรียนชุดท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน เรียนจบ
การศึกษาออกไป จะขาดความต่อเน่ืองในการฝึกฝนใหเ้จา้หนา้ท่ีเรียนธนาคารโรงเรียน ในรุ่นต่อไป 
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  5) นกัเรียนท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน นกัเรียนส่วนใหญ่ยงั
ขาดจิตส านึก และความตระหนกัในดา้นการประหยดัอดออม ไม่เห็นคุณค่าของการประหยดัอด
ออมเท่าท่ีควร รวมทั้ง ไม่มีการวางแผนทางการเงินท่ีจะเก็บไวใ้ชใ้นอนาคตอีกดว้ย 

 5.2.2 ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงสนบัสนุน 
  1) อาคารสถานท่ี ในบางโรงเรียนอาคารท่ีเป็นท่ีตั้งของธนาคารโรงเรียน 

อยูใ่นบริเวณชั้น 2 หรือ บริเวณดา้นมุมสุดของอาคารเรียน ท าให้นกัเรียนไม่สะดวกในการเดินทาง
ไปใชบ้ริการ เพราะตอ้งเสียเวลาในการเดินทางไปใชบ้ริการ อาจท าให้ข้ึนเรียนในคาบต่อไปไม่ทนั 
หรือบางโรงเรียน ธนาคารโรงเรียน มีความคบัแคบ แออดั ท าใหน้กัเรียนไม่อยากเขา้มาใชบ้ริการ 

  2) ส่ิงสนบัสนุน หรือเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีคอยให้ความสะดวกสบาย 
ท่ีใชภ้ายในส านกังาน มีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้าน เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์ขาดแคลน 
ในบางโรงเรียน มีเพียง 1 เคร่ือง อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการแก่นกัเรียน ท่ีเขา้มาใช้
บริการรวมทั้ง การอ านวยความสะดวกภายในธนาคารโรงเรียน เช่น การติดเคร่ืองปรับอากาศ การมี
บริการใหย้มืปากกา ดินสอ เป็นตน้ 

 5.2.3 ดา้นเวลาในการใหบ้ริการ 
  เวลาในการให้บริการฝาก ถอนเงินของโครงการธนาคารโรงเรียนไม่

เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัเรียนท่ีจะเขา้มาใช้บริการ เพราะในช่วงเวลาพกักลางวนั มีเวลา
เพียง 45 นาที นกัเรียนบางคนอาจตอ้งเร่งรีบในการรับประทานอาหารกลางวนัเพื่อมาให้ทนัท่ีจะเขา้
มาใชบ้ริการ  

  นอกจากน้ี ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกนัว่า นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่ มีการออมเงินท่ีน้อยกว่านักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เน่ืองจากจะตอ้งมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่า เป็นค่าใช้จ่ายเน่ืองจากการท า
กิจกรรม เช่น กิจกรรมภายในห้องเรียน กิจกรรมคณะสี กิจกรรมในการเรียนการสอน เป็นต้น 
ดงันั้นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จึงไม่ค่อยมีเงินออม ท าให้ไม่สามารถออมเงินได้
อย่างเต็มท่ี ท าให้เกิดเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัของการส่งเสริมการออมเงินของนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 

  ดังค ากล่าว ของ นางสาวพชัรพรรณ โพธ์ิศรี นักเรียนเจ้าหน้าท่ีธนาคาร
โรงเรียน  โรงเรียนโคกส าโรงวทิยา ท่ีกล่าวไวว้า่  

  “เวลาของการเปิดให้บริการของธนาคารโรงเรียนเป็นปัญหาและอุปสรรค
ในการเข้ามาใช้บริการธนาคารโรงเรียน โดยจะต้องมารอเจ้าหน้าท่ีธนาคารโรงเรียนก่อน เพราะ
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ในช่วงเวลาพักกลางวันซ่ึงจะตรงกับช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวันท าให้เวลาไม่ตรงกัน” 
(นางสาวพชัรพรรณ โพธ์ิศรี, ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์) 

  และค ากล่าวของนางสาวสุภาวลี อวิสุ นกัเรียนเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียน  
โรงเรียนหนอง ม่วงวทิยา ท่ีกล่าวไวว้า่  

  “ปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมการออมเงินของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ การท่ีนักเรียนมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเยน ท าให้
ไม่มเีงินเหลือท่ีจะเกบ็ออม และส่วนใหญ่นักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายจะมกีารออมเงินท่ี
น้อยกว่าระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น อาจเป็นเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายสูง แต่ก็จะมีเพียงนักเรียน
ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายส่วนน้อยท่ีจะมวิีนัยในการออมโดยออมเงินทุกวนั ขัน้ต า่วนัละ 5-10 
บาท” (นางสาวสุภาวลี อวสุิ, ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ) 

  สอดคล้องกบัค ากล่าว ของ นางสาวกนัทิมา เขียวมณี นักเรียนเจา้หน้าท่ี
ธนาคารโรงเรียน  โรงเรียนบา้นหม่ีวทิยา ท่ีกล่าวไวว้า่  

  “นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย นั้นต้องท ากิจกรรมภายใน
โรงเรียนค่อนข้างเยอะ และยังขาดความตระหนักถึงความส าคัญของการออมเงิน รวมท้ังนักเรียน
ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายส่วนมากยังมกีารออมเงินท่ีไม่ต่อเน่ือง ขาดความสม า่เสมอ เช่น การ
มาเปิดบัญชีทิง้ไว้และไม่มกีารออมเงินต่อจากนั้นอีกเลย” (นางสาวกนัทิมา เขียวมณี, ขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์)  

 นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาและอุปสรรคด้าน เวลา ในการให้บริการของธนาคาร
โรงเรียน ในแต่ละวนั เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียน ท่ีเป็นนักเรียนตอ้งเขา้เรียนตามปกติ 
จนถึงเวลาพกักลางวนั ท าใหอ้าจจะเกิดความไม่สะดวก หรือความล่าชา้ในการเปิดใหบ้ริการได ้

5.3 แนวทางการส่งเสริมการออมเงินของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่
เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จังหวดัลพบุรี 

 5.3.1 ดา้นบุคลากร 
  1) ครู/อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ควรมีการจดัอบรม ให้ความรู้ 

สร้างองคค์วามรู้ดา้นการประหยดัอดออม แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของทางโรงเรียน 
เพื่อจะไดน้ าความรู้เหล่าน้ีน าไปเผยแพร่แก่นกัเรียนใหน้กัเรียนไดเ้ห็นถึงคุณค่าและความส าคญัของ
การประหยดัอดออมมากกยิง่ข้ึน 

  2) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรม และควรก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินโครงการธนาคารโรงเรียนยงัสม ่าเสมอ 
โดยให้ครูผูรั้บผิดชอบโครงการธนาคารโรงเรียน รายงานผลการด าเนินโครงการธนาคารโรงเรียน
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เป็นประจ าจ าในทุก ๆ เดือน เพื่อทางโรงเรียนจะไดเ้ห็นความกา้วหน้าของโครงการธนาคารโรงเรียน
อยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งเสริมสร้างขวญัก าลงัใจใหแ้ก่คณะครูท่ีรับผดิชอบโครงการธนาคารโรงเรียนให้
มากยิง่ข้ึน การจดัพิธีมอบเกียรติบตัรแก่ครูผูรั้บผดิชอบโครงการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

  3) เจา้หนา้ท่ีธนาคารออมสิน โดยจะตอ้งมีการเพิ่มจ านวนเจา้หนา้ท่ีธนาคาร
ออมสินท่ีรับผิดชอบโครงการธนาคารโรงเรียนให้มากยิ่งข้ึน ต่อโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน เป็น
อยา่งนอ้ย เพื่อจะไดท้  าหนา้ท่ีหรือปฏิบติังานแทนกนัได ้ในกรณีท่ีอีกท่านไม่อยู ่และควรมีการจดัท า
ตารางการเขา้มาดูแลธนาคารโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ในทุก ๆ สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

  4) นักเรียนผูรั้บผิดชอบโครงการธนาคารโรงเรียน เช่น การตั้ งชุมนุม
ธนาคารโรงเรียน แลว้จดัอบรม ใหค้วามรู้ เพื่อสรรหานกัเรียนท่ีมีจิตอาสา มีความมุ่งมัน่อยา่งแทจ้ริง 
พร้อมท่ีจะเสียสละเวลาในการเขา้มาปฏิบติังานของธนาคารโรงเรียน โดยนกัเรียนท่ีเขา้มาช่วยงาน
โครงการธนาคารตอ้งมีจิตใจท่ีรักการใหบ้ริการ 

  5) นกัเรียนท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน แนวทางการส่งเสริม
การออมเงินของนกัเรียนฯ นั้นตอ้งมีการปลูกฝังให้นกัเรียนรู้คุณค่าของการประหยดัอดออม ผ่าน
การกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดแทรก ค่านิยมเร่ืองการประหยดัอดออม รวมทั้งการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 5.3.2 ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงสนบัสนุน 
  1) อาคารสถานท่ี ในการจดัตั้งจุดบริการธนาคารโรงเรียนนั้นตอ้งมีความ

เหมาะสมตามบริบทด้านสถานท่ีของแต่ละสถานศึกษา ซ่ึงอาจจะมีความแตกต่างกันตามความ
เหมาะสม และควรมีการดูแลการท าความสะอาดเรียบร้อย ใหน่้าเขา้มาใชบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 

  2) ส่ิงสนบัสนุน ควรมีการเพิ่มงบประมาณในการจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ท่ีใช้
ภายในส านกังานให้มากยิ่งข้ึน ให้เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้าน  เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์
โต๊ะ เกา้อ้ี ตูเ้ก็บเอกสาร แฟ้มเอกสารต่าง ๆ เป็นตน้ เพราะ อุปกรณ์ท่ีใชภ้ายในส านกังานนั้น ตอ้งมี
เพียงพอ และมีความพร้อมต่อการใชง้านตลอดเวลา รวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชภ้ายในส านกังาน ตอ้ง
มีการมอบหมายให้นกัเรียนท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียน คอยหมัน่ดูแลท าความความสะอาด 
อย่างสม ่าเสมอ มีการจดัตารางเวรการท าความสะอาดวสัดุ อุปกรณ์ และท าความสะอาดพื้นท่ี
ภายในบริเวรธนาคารโรงเรียนเป็นประจ าทุกวนั เพื่อสร้างความประทบัใจแก่ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ 

 5.3.3 ดา้นเวลาในการใหบ้ริการ 
  ควรมีการเพิ่ม เวลาในการเปิดให้บริการฝาก ถอนเงินของโครงการธนาคาร

โรงเรียน ให้มากข้ึน ในบางโรงเรียนอาจรับฝาก ถอนเงิน ในช่วงภาคเชา้ ช่วงเวลาก่อนท ากิจกรรม
เขา้แถวเคารพธงชาติ หรือ ช่วงเยน็ก่อนเวลากลบับา้น 
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 นอกจากน้ีผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมการออมเงินของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ว่าควรมีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการออม เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการออม และอยากให้การจดักิจกรรม
ส่งเสริมการออมท่ีหลากหลาย เพื่อจะท าให้โครงการธนาคารโรงเรียนมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
เช่น กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการออม กิจกรรมสุดยอดนกัการออม กิจกรรมออมเพื่ออนาคต  

 ดังค ากล่าวของนางชูศรี ค  ากัน ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้ให้
ความเห็นไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 “1) ให้มกีารจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม โดยมพิีธีมอบเกียรติบัตร ของรางวลั ของ
ท่ีระลึก มอบให้กับนักเรียนท่ีมาออมเงินอย่างสม า่เสมอ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน 2) การ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มีการออมเงินอย่างสม า่เสมอ ท้ังการจัดป้ายนิเทศ การประกาศเสียงตาม
สาย หรือการให้ความรู้ด้านการออมหน้าบริเวณเสาธงช่วงเช้า 3) ให้ครูท่ีปรึกษาในแต่ละห้องเรียน
รวมท้ังบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการออมอย่างจริงจัง” (นางชูศรี ค ากัน, 
ข้อมลูจากการสัมภาษณ์) 

 ดงัค ากล่าว ของนางสาวภทัราภรณ์ นุ่มโต พนกังานธุรกิจสาขา 4 ธนาคารออมสิน 
สาขาหนองม่วง ท่ีกล่าวไวว้า่  

 “แนวทางการส่งเสริมการออมเงินของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ี
เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนจังหวัดลพบุรี  นั้นจะต้องให้ธนาคารออมสินได้จัดอบรม
นักเรียนท่ีเข้ามาปฏิบัติหน้าเจ้าหน้าท่ีธนาคารโรงเรียน โดยมีพนักงานสาชาพี่เลีย้ง และพนักงาน
ธนาคารรุ่นพี่ เพ่ือให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน ท้ังการบันทึกข้อมลูต่าง ๆ ในโปรแกรมของธนาคาร” 
(นางสาวภทัราภรณ์ นุ่มโต, ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์) 

 และค ากล่าวของนายสุวรรณ บุญคง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหม่ีวิทยา ไดก้ล่าว
ไวว้า่  

 “แนวทางการส่งเสริมการออมเงินของนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายที 
 เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนจังหวัดลพบุรี การด าเนินโครงการธนาคาร

โรงเรียนจะให้เกิดความส าเร็จนั้น ผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ท้ัง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ีจากธนาคาร รวมท้ังตัวนักเรียนเอง จะต้องมีความตระหนักถึง
ความส าคัญของการประหยัดอดออม และมีจิตส านึกท่ีรู้คุณค่าของการใช้เงิน”(นายสุวรรณ บุญคง, 
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์) 
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5.4 ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการออมเงินของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายทีเ่ป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จังหวดัลพบุรี 

 5.4.1 ดา้นบุคลากร 
  1) ครู/อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ควรมีการจดัอบรม ให้ความรู้ 

สร้างองคค์วามรู้ดา้นการประหยดัอดออม แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของทางโรงเรียน 
เพื่อจะไดน้ าความรู้เหล่าน้ีน าไปเผยแพร่แก่นกัเรียนใหน้กัเรียนไดเ้ห็นถึงคุณค่าและความส าคญัของ
การประหยดัอดออมมากกยิง่ข้ึน 

  2) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรให้ทุกภาคส่วนในองคก์ร
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม ในการด าเนินการจดักิจกรรม และควรก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนิน
โครงการธนาคารโรงเรียนยงัสม ่าเสมอ โดยใหค้รูผูรั้บผดิชอบโครงการธนาคารโรงเรียน รายงานผล
การด าเนินโครงการธนาคารโรงเรียนเป็นประจ าในทุก ๆ เดือน ทุกภาคเรียน หรือทุกปีการศึกษา 

  3) เจา้หนา้ท่ีธนาคารออมสิน โดยจะตอ้งมีการเพิ่มจ านวนเจา้หนา้ท่ีธนาคาร
ออมสินท่ีรับผิดชอบโครงการธนาคารโรงเรียนให้มากยิ่งข้ึน ต่อโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คนหรือ 
มากกว่า เพื่อจะได้ท าหน้าท่ีหรือปฏิบติังานแทนกนัได้ ในกรณีท่ีอีกท่านไม่อยู่ หรือยา้ยสถานท่ี
ปฏิบติังานและควรมีการจดัท าตารางการเขา้มาดูแลธนาคารโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ  

  4) นกัเรียนผูรั้บผิดชอบโครงการธนาคารโรงเรียน ควรมีการจดัค่าย หรือ
อบรมใหน้กัเรียนท่ีเขา้มาปฏิบติังานธนาคารโรงเรียน ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนมีทกัษะการท างานเป็นทีม
มากข้ึน ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ในความส าคญัของกนัและกนั แสดงออกซ่ึงการยอบรับซ่ึงกนัและกนั 
ใหทุ้กคนไดเ้ห็นถึงทุกหนา้ท่ี นั้นมีความส าคญัเท่าเทียมกนั 

  5) นักเรียนท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ขอ้เสนอแนะในการ
ส่งเสริมการออมเงินของนกัเรียนฯ นั้นควรปลูกฝังค่านิยมดา้นการประหยดัอดออม แก่นกัเรียน โดย
ให้นักเรียนได้เห็นว่าการประหยดัอดออมเป็นเร่ืองใกล้ตวั และสามารถน าพาไปสู่การประสบ
ความส าเร็จในอนาคตได้ นอกจากน้ี ยงัควรมีการจดักิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ระหว่างเรียนให้กบั
นกัเรียนกลุ่มท่ีสนใจ เช่น ทกัษะดา้นเกษตรกรรม คหกรรม เป็นตน้ 

 5.4.2 ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงสนบัสนุน 
  1) อาคารสถานท่ี ควรมีการพฒันาอาคารสถานท่ีของธนาคารโรงเรียนใหมี้

ความสวยงาม มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการตกแต่งใหส้วยงาม ดึงดูดนกัเรียนใหเ้ขา้มา
ใชบ้ริการ รวมทั้งมีเวรประจ าวนัดูแลเร่ืองความสะอาดอยา่งใกลชิ้ด 

  2) ส่ิงสนับสนุน ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการออมเงินของนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนจงัหวดัลพบุรี ผูต้อบแบบ
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สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไดเ้สนอแนะแนวคิดในเพิ่มงบประมาณในการจดัซ้ือสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ภายใน
ส านกังานให้มากยิ่งข้ึน เพื่อให้มีเพียงพอต่อความตอ้งการใช้งาน รวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ภายใน
ส านักงานต้องมีการมอบหมายให้นักเรียนได้เป็นผูดู้แลรับผิดชอบด้านความสะอาดเรียบร้อย 
โดยตรง  

 5.4.3 ดา้นเวลาในการใหบ้ริการ 
  ขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการออมเงินของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนจงัหวดัลพบุรีส่วนใหญ่ไดเ้สนอแนะใหมี้การเพิ่ม 
วนั เวลาในการเปิดให้บริการฝาก ถอนเงินของโครงการธนาคารโรงเรียน ให้มากยิ่งข้ึน โดยในบาง
โรงเรียนอาจรับฝาก ถอนเงิน ในช่วงภาคเช้า ช่วงเวลาก่อนท ากิจกรรมเขา้แถวเคารพธงชาติ หรือ 
ช่วงเยน็ก่อนเวลากลบับา้น หรือในชัว่โมงเรียนสุดทา้ยของแต่ละวนั 

 นอกจากน้ีผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการออมเงิน
ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน วา่ควรมีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการออม เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการออม และอยากให้การจดักิจกรรม
ส่งเสริมการออมท่ีหลากหลาย เพื่อจะท าใหโ้ครงการธนาคารโรงเรียนมีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

 ดงัค ากล่าว ของนางสาวมณีรัตน์ ระนาด ครู โรงเรียนชยับาดาลวทิยา ท่ีกล่าวไวว้า่  
 “เสนอแนะให้โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม อย่างต่อเน่ือง 

สม า่เสมอ โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตร ของรางวัล ของท่ีระลึก มอบให้กับนักเรียนท่ีมาออมเงิน เพ่ือ
สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน รวมท้ังได้เสนอแนะให้ครูท่ีปรึกษา ซ่ึงถือเป็นส่วนท่ีส าคัญ เพราะได้
อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนในแต่ละห้อง โดยให้ครูท่ีปรึกษาท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทาง
ธนาคารโรงเรียนอีกทางหน่ึงด้วย” (นางสาวมณีรัตน์ ระนาด, ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์) 

 ดงัค ากล่าว ของนางสาวมารศรี ภุมรินทร์ ครู วิทยฐานะช านาญการ โรงเรียนพิบูล
วทิยาลยั ไดก้ล่าวไวว้า่  

 “ควรจัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนท่ีออมเงินอย่างสม า่เสมอ ในทุก ๆ 
เดือน โดยจัดเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง ช่วงเช้าเคารพธงชาติ เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
นักเรียนคนอ่ืน และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจท่ีส าคัญ” (นางสาวมารศรี ภุมรินทร์, ขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์) 

 และค ากล่าว ของนางสาวณฐัพชัร์ ก่ิงแกว้ ครู โรงเรียนบา้นหม่ีวทิยา ท่ีกล่าวไวว้า่ 
 “ควรเสนอแนะให้โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม ท่ีเป็นการช่ืนชม 

มอบรางวัล หรือเสริมแรงให้นักเรียนได้เห็นถึงแบบอย่างท่ีดีในด้านการประหยัดอดออม เช่นการ
มอบเกียรติบัตรรางวัลนักเรียน ครู สุดยอดนักการออม เป็นประจ าทุก ๆ เดือน โดยจัดกิจกรรมหน้า
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เสาธงในตอนเช้าให้นักเรียนได้มีเห็นและมส่ีวนร่วมทุกคน นอกจากนีค้วรมกีารจัดกิจกรรมเยาวชน
สัมพันธ์ เพ่ือให้นักเรียนท่ีเข้ามาเป็นเจ้าหน้าท่ีของธนาคารโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในการ
ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างกัน และท าให้ได้รู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ และท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน” (นางสาวณฐัพชัร์ ก่ิงแกว้, ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์) 

 สอดคล้องกับค ากล่าวของนางสาวสุชญา ทรัพยากร พนักงานธุรกิจสาขา 4 
ธนาคารออมสิน สาขาบา้นหม่ี ไดก้ล่าวไวว้า่  

 “ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการออมเงินของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จังหวัดลพบุรีโรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การออมอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนเข้ามาออมเงินให้
มากขึน้ ท้ังการประกาศเสียงตามสาย หรือการประชาสัมพันธ์ในส่ือออนไลน์ เช่น Facebook ,Line, 
Instragram เป็นต้น” (นางสาวสุชญา ทรัพยากร, ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์) 

 นอกจากน้ี ค ากล่าวของนางฐานันดร ร่มวาปี ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนพระนารายณ์ ยงัไดก้ล่าวไวว้า่  

 “ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มกีารออมเงินอย่างสม า่เสมอ ท้ังการจัดป้าย
นิเทศ การประกาศเสียงตามสาย หรือการให้ความรู้ด้านการออมหน้าบริเวณเสาธงช่วงเช้า และผู้ ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวกับโครงการธนาคารโรงเรียนยังต้องร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมใน
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนมีเป้าหมายในการใช้ชีวิต รู้ถึงเป้าหมายสูงสุดในการมาโรงเรียน 
เพ่ือให้มีแรงบันดาลใจการออม เพราะการมีเงินเกบ็นั้นจะช่วยให้มีการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
และจะเป็นการแบ่งเบาภาระจากครอบครัวได้เป็นอย่างดี รวมท้ังได้เสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรม
การเสริมรายได้ให้กับนักเรียนอย่างจริงจัง เช่น การฝึกอาชีพในครัวเรือน ปลูกผักในสวนครัว การ
ประกอบอาหาร การเกบ็ขวดพลาสติกขาย การเลีย้งไก่ เป็นต้น เพ่ือเป็นการหารายได้ให้กับนักเรียน
ในระหว่างเรียน ให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของเงินท่ีหามาได้ด้วยตนเองโดยไม่เดือดร้อนและเป็นการ
แบ่งเบาภาระของครอบครัวอีกทางหน่ึง” (นางฐานนัดร ร่มวาปี, ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์) 

 นอกจากน้ีในภาพรวม ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ยงัไดใ้ห้ความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั ใน
การเสนอแนวทางการส่งเสริมการออมเงินของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็น
สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนจังหวดัลพบุรี ไวว้่า ควรเร่ิมตน้จากการหาวิธีท าให้นกัเรียนได้
เห็นคุณค่าของเงิน โดยมีการจดัให้มีกิจกรรมเพิ่มเติมจากหลกัสูตร เร่ืองการเสริมสร้างรายได ้ให้
นักเรียนได้เห็นคุณค่าของเงินในช่วงหลังเลิกเรียน หรือช่วงปิดภาคเรียน เช่น การเก็บขวดน ้ า
พลาสติกขายหารายได ้การ สร้างอาชีพระหวา่งเรียน เป็นตน้ 
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 นอกจากน้ี ควรมีการจดักิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการออมอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ห็นวา่การออมนั้นจะสร้างผลดีต่อตนเองได ้

 จะเห็นได้ว่า ในการส่งเสริมการออมออมเงินของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนจงัหวดัลพบุรี นั้นจะประสบส าเร็จไดต้อ้งอาศยั
การใหค้วามร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนกัเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุก ๆ ท่าน รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีจากธนาคารออมสิน โดยเฉพาะการเขา้มาก ากบั ติดตาม ดูแล ของ
ธนาคารออมสินสาขาพี่เล้ียง นั้น ควรเขา้มาดูแลโครงการธนาคารโรงเรียนในแต่ละโรงเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง อยา่งสม ่าเสมอ นอกจากจะเขา้มาคอยอ านวยความสะดวก จดัหาของท่ีระลึก ของรางวลั ให้
โรงเรียนไวท้  ากิจกรรมส่งเสริมการออมแลว้นั้น ยงัเป็นเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติั
หนา้ท่ีใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีอีกดว้ย 

5.5 สรุปแนวทางในการส่งเสริมการออมเงินของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายทีเ่ป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จังหวดัลพบุรี 

 จากผลการวิจยัทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จากการส ารวจพบวา่ นกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี ท่ีมีเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา แผนการเรียน อาชีพของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครอง และภูมิล าเนา ท่ีแตกต่างกนั มี
ผลต่อระดับการออมเงินท่ีแตกต่างกนั โดยผูว้ิจยัขอสรุปเป็นแนวทางส่งเสริมการออมเงินของ
นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน โดยแบ่งเป็น
ประเด็นตามท่ีไดศึ้กษาไวด้งัน้ี 

 5.5.1 ด้านการสนับสนุนของครู/อาจารย ์โดยครู อาจารย ์และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน ควรเป็นผูท่ี้มีบทบาทหน้าท่ีหลกัในการได้ความรู้ ให้ค  าแนะน า ในการวาง
แผนการใชเ้งินอยา่งเหมาะสม ใหน้กัเรียนไดรู้้จกัการใชเ้งินอยา่งรู้คุณค่า รวมทั้งตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดี
แก่นกัเรียนในดา้นการออมเงิน ดงันั้น แนวทางในการส่งเสริมการออมเงินของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี  จะตอ้งพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทางดา้นการประหยดัอดออม รวมทั้งตอ้งมีความรู้ทางการเงิน 
เช่น การฝึกอบรมเพิ่มความรู้ทางการเงินแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการมอบรางวลั 
คุณครูสุดยอดนกัการออม ส าหรับครูท่ีน าเงินมาฝากกบัทางธนาคารเป็นประจ าสม ่าเสมอ เพื่อเป็น
แบบอยา่งท่ีดีกบันกัเรียนใหป้ฏิบติัตาม เป็นตน้ 

 5.5.2 ดา้นการสนบัสนุนของเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียน/เจา้หน้าท่ีธนาคารออม
สิน โดยเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียน และเจา้หน้าท่ีจากทางธนาคารออมสิน ท่ีท าหน้าท่ีเป็นสาขาพี่
เล้ียงนั้น ถือวา่มีส่วนส าคญัในการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
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ปลายท่ี เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี เพราะมีหน้าท่ีในการดูแล ส่งเสริม
สนับสนุน รวมทั้งตอ้งคอยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน จากผลการวิจยั พบว่า การ
สนบัสนุนของเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียน/เจา้หน้าท่ีธนาคารออมสิน ก็มีผลต่อระดบัการออมเงิน
ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 
ดังนั้ น เจ้าหน้าท่ีธนาคารโรงเรียนและเจ้าหน้าท่ีจากธนาคารออมสิน ควรเข้ามาดูแล ให้การ
สนบัสนุนทั้งดา้นวสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ บุคลากร รวมทั้งมีบทบาทในการช่วยประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการออมต่าง ๆ ท่ีทางธนาคารโรงเรียนไดด้ าเนินการ เช่น เจา้หนา้ท่ีจากทาง
ธนาคารออมสินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการออมท่ีทางโรงเรียนไดจ้ดั
ข้ึน หรือ ทางธนาคารออมสินได้มีการจดักิจกรรมเยาวชนสัมพนัธ์ ให้นักเรียนท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารโรงเรียน ซ่ึงเป็นนักเรียนจิตอาสาได้เขา้ไปเป็นตวัแทนในการร่วมกิจกรรม ซ่ึงจะท าให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดา้นการออมมากข้ึน เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเจา้หนา้ท่ีทางธนาคารมากข้ึนดว้ย 

 5.5.3 ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพ่อแม่/ผูป้กครอง พ่อ แม่ หรือผูป้กครอง นั้น
ล้วนเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายท่ี เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน เพราะครอบครัวก็ถือไดว้า่มีหน้าท่ี
หลกัในการอบรม สั่งสอน เล้ียงดูบุตรหลาน ให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีเหมาะสม รวมทั้งมี
หน้าท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ให้บุตรหลานไดรู้้จกัและเห็นคุณค่าของการใช้เงิน ซ่ึง จากผลการวิจยั 
พบว่า ปัจจยัด้านการสนับสนุนจากพ่อแม่/ผูป้กครอง ก็มีผลต่อระดับการออมเงินของนักเรียน
ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี ดังนั้น 
แนวทางในการส่งเสริมการออมเงินของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิก
โครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี จึงตอ้งให้พ่อแม่ ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการออมเงินของ
นกัเรียนให้มากข้ึน รวมทั้งการฝึกฝนระเบียบวินยัการออมเงิน จากทางบา้น โดยพ่อ แม่/ผูป้กครอง 
อาจจะตอ้งกวดขนั การเก็บออม จากทางบา้น และการปฏิบติัตนท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการออมเงิน 
เช่น มีการตั้งกระปุกออมสินส าหรับครอบครัว โดยให้พ่อ แม่ และบุตรหลาน ไดร่้วมกนัน าเงินเก็บ
สะสมใส่ในกระปุกออมสินท่ีตั้ งไวภ้ายในบ้าน ท่ีเห็นอย่างเด่นชัด และควรร่วมกันออมเงินใส่
กระปุกออมสินเป็นประจ าทุกวนั อยา่งสม ่าเสมอ 

 5.5.4 ดา้นกลุ่มเพื่อน ในกลุ่มนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายนั้น ถือว่า
เป็น “ช่วงวยัรุ่น” เพื่อนย่อมมีอิทธิพลในการด าเนินชีวิตในหลาย ๆ ดา้น รวมทั้งมีบทบาทในการ
ช้ีน าไปในทิศทางท่ีดี หรือ ทิศทางท่ีไม่เหมาะสมก็เป็นได ้และจากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัจากกลุ่ม
เพื่อน มีผลต่อระดบัการออมเงินของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียน ดงันั้น แนวทางในการส่งเสริมการออมเงินของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
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ปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี ควรมีแนวทางจดัท าเป็นโครงการให้
เพื่อนได้ช่วยเหลือเพื่อนกนัเองมากข้ึน เพราะในบางเร่ือง เพื่อนด้วยกนัอาจจะสามารถกล้าท่ีจะ
ปรึกษาหารือกนัเองไดม้ากกวา่เขา้มาปรึกษาครูท่ีปรึกษา เช่น โครงการพาเพื่อนมาออม ของธนาคาร
โรงเรียน โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ไดมี้โครงการให้นกัเรียนท่ีอยู่ในชั้นเรียนเดียวกนั คอยสอบถาม 
หรือดูแลเพื่อนภายในห้องของตนเอง ท่ียงัไม่มีเงินฝาก หรือยงัไม่ได้เปิดบัญชีกับทางธนาคาร
โรงเรียน ถ้านักเรียนคนใดท่ีสามารถพาเพื่อนกลุ่มน้ีมาเปิดบญัชี ธนาคารโรงเรียน จะมีการมอบ
ของขวญั ของท่ีระลึกให้กับนักเรียน ยิ่งสามารถพาเพื่อนมาออมเงิน หรือมาเปิดบญัชีท่ีธนาคาร
ไดม้ากเท่าไหร่ ก็จะมีของขวญั ของท่ีระลึก รวมทั้งมอบเกียรตินกัเรียนดีศรีหนองม่วง ใหด้ว้ย เป็นตน้ 
นอกจากน้ี การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่กิจกรรมของทางธนาคารโรงเรียน โดยการใชส่ื้อออนไลน์ เช่น 
Facebook หรือการสร้างกลุ่ม Line ในแต่ละหอ้งเรียน ท าใหก้ลุ่มเพื่อนน าขอ้มูลข่าวสาร จากกิจกรรม
ของทางธนาคารโรงเรียน ไปเผยแพร่ในกลุ่มเพื่อนกนัเองไดเ้ป็นอยา่งดีอีกทางหน่ึง 

 5.5.5 ดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออมเงิน ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
เป็นส่ิงส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงความมีจิตส านึก หรือความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าของการใช้เงิน 
รวมทั้งมีการวางแผนการใชเ้งินอยา่งเหมาะสม ซ่ึงจากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบั
การออม มีผลต่อระดับการออมเงินของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิก
โครงการธนาคารโรงเรียน ดังนั้น แนวทางในการส่งเสริมการออมเงินของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี นั้นจะตอ้งปลูกฝัง
จิตส านึกของการมีคุณลกัษณะทางดา้นการประหยดัอดออม ของนกัเรียน ดว้ยรูปแบบหรือวิธีการ
ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น การจดัการเรียนรู้ภายในห้องเรียนตอ้งมีการบูรณาการความรู้ทางดา้นการ
ประหยดัอดออม ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมชุมนุม/ชมรมธนาคารโรงเรียน รวมทั้งจากปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการวิจยั พบว่า 
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีภาระค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่านกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
เช่น ค่ากิจกรรมคณะสี ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชก้ารเรียน เป็นตน้ ท าใหน้กัเรียนมีรายจ่ายมากกวา่รายรับ
ท าให้ไม่มีเงินเพียงพอไวส้ าหรับการออม คิดเป็น ร้อยละ 50.6 ดงันั้น ควรมีการจดักิจกรรมหรือ
โครงการ ให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะอาชีพในระหว่างเรียน เช่น การท าอาหาร เกษตรกรรม การเก็บ
ขวดพลาสติกภายในโรงเรียนเพื่อหารายได ้รวมทั้ง การฝึกให้นกัเรียนไดท้  าบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
เป็นของตนเอง เพื่อใหเ้ห็นแหล่งท่ีมาและแหล่งท่ีใชจ่้ายเงินอยา่งชดัเจน
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี เป็นการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed 
Method Reserch) ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดบัภาวะการออมเงินของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี  2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อระดบัการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน 
จงัหวดัลพบุรี และ 3) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย
ท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิก
โครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งส้ิน 1,104 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชศึ้กษาไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) จ  านวน 280 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมี 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึง แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนจากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัภาวการณ์ออมเงิน
ของกลุ่มตวัอยา่ง ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการออมเงินของกลุ่มตวัอยา่ง ตอนท่ี 
4 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ส่วนท่ีสอง แบบสัมภาษณ์เป็น แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อเก็บขอ้มูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) ท่ีสร้างข้ึนโดย
อาศยัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกรอบแนวคิดการศึกษาวิจยั โดยเป็นขอ้มูล
เก่ียวกบัวิธีการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ และปัจจยัท่ีท าให้
โครงการประสบผลส าเร็จ ในการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี
เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ แลว้น ามาวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่า t-test for independent และความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) ใช้วิธี
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีเรียกวา่ การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) 
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สรุปผลการวจัิย 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดส้รุปประเด็นส าคญัในการวจิยัดงัน้ี 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่

เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จังหวดัลพบุรี 
ปัจจยัส่วนบุคคลของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ

ธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี มีผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศ
หญิง จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 70.7 และเพศชาย จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 ส่วนใหญ่
มีอาย ุ17 ปี จ  านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5จ านวน 149 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.2โดยก าลงัศึกษาอยูใ่นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จ านวน 188 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 ผูป้กครองมีอาชีพรับจ้างทัว่ไป จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 
ผูป้กครองส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,000 - 25,000 บาท/เดือน จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.9 และส่วนใหญ่ มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัลพบุรี จ  านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 85.0 

ตอนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับภาวะการออมเงินของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายทีเ่ป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จังหวดัลพบุรี 

ขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะการออมเงินของนกัเรียนนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเป็น
สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่
ในช่วง 500 – 2,000 บาท/เดือน จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3โดยมีแหล่งท่ีมาของรายไดม้า
จากผูป้กครอง จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 85.4 สาเหตุของออมเงินเพื่อน าไปซ้ือของ จ านวน 81 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 โดยจะออมเงิน 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ จ  านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6 โดย
ในแต่ละคร้ังจะออมเงิน ไม่เกิน 10 บาท/คร้ัง จ  านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 ส่ิงท่ีมีส่วนในการ
ตดัสินใจในการออมเงินนั้น จะเป็นการออมเงินเพื่อตวัเอง จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 โดย
จะออมเงินในช่วงวนัท่ี 1 -7 ของเดือน จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 เป็นการน าเงินส่วนท่ี
เหลือจากการใช้จ่ายมาออม จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 และออมเงินดว้ยตนเอง จ านวน 
219 คน คิดเป็นร้อยละ 78.2 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อระดับการออมเงินของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายทีเ่ป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จังหวดัลพบุรี 

ข้อมูลท่ีเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับการออมเงินของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นสมาชิก
โครงการธนาคารโรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี จ  านวน 280 คน วิเคราะห์โดยการจ าแนกตามขอ้มูล
ส่วนบุคคล โดยใช้การทดสอบด้วยค่า t-test for independent และการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร 3 กลุ่มข้ึนไปจะใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
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way ANOVA) พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน
ท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา แผนการเรียน อาชีพของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครอง และภูมิล าเนา 
ท่ีแตกต่าง กนั มีปัจจยัดา้นการสนับสนุนของครู/อาจารย ์ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของเจา้หน้าท่ี
ธนาคารโรงเรียน/เจา้หนา้ท่ีธนาคารออมสิน ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพ่อ แม่/ผูป้กครอง ปัจจยั
จากกลุ่มเพื่อน และปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออมแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ตอนที ่4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
ปัญหา และอุปสรรคในการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีดงัน้ี 
1. มีรายจ่ายมากกวา่รายรับท าใหไ้ม่มีเงินเพียงพอไวส้ าหรับออม  
2. เวลาเปิด ปิด ท าการของธนาคารโรงเรียนนอ้ยเกินไป  
3. บุคลากร เจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ ท าใหล่้าชา้ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนักเรียนระดับชั้ น

มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่                  
มีดงัน้ี 

1. ควรเพิ่มเวลาในการใหบ้ริการใหม้ากยิง่ข้ึน  
2. ควรเก็บออมเงินก่อนท่ีจะน าไปใชจ่้ายทุกคร้ัง  
3. ลดค่าใชจ่้ายจากกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เช่น กิจกรรมคณะสี กิจกรรมกีฬาสี 
ตอนที ่5 ข้อมูลเกีย่วกบัแนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงิน 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( Indept Interview) เก่ียวกบั

แนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียนจงัหวดัลพบุรี โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) จ  านวน รวมทั้งส้ิน 21 คน 
โดยผูว้ิจยัขอสรุปเป็นแนวทางส่งเสริมการออมเงินของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี
เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน โดยแบ่งเป็นประเด็นตามท่ีไดศึ้กษาไวด้งัน้ี 

1. ดา้นการสนบัสนุนของครู/อาจารย ์ 
 ครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีบทบาทหลกัใน

การให้ความรู้ ให้ค  าแนะน า ในการวางแผนการใชเ้งินอยา่งเหมาะสม ให้แก่นกัเรียนไดรู้้จกัการใช้
เงินอยา่งรู้คุณค่า รวมทั้งตอ้งสามารถปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียนในดา้นการออมเงิน เช่น 
การจดัฝึกอบรมเพิ่มความรู้ทางการเงินแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการมอบรางวลั คุณครู
สุดยอดนักการออม ส าหรับครูท่ีน าเงินมาฝากกับทางธนาคารเป็นประจ าสม ่าเสมอ เพื่อเป็น
แบบอยา่งท่ีดีกบันกัเรียนใหป้ฏิบติัตาม เป็นตน้ 
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2. ดา้นการสนบัสนุนของเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน/ธนาคารออมสิน 
 โดยเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียน และเจา้หน้าท่ีจากทางธนาคารออมสิน ท่ีท าหน้าท่ี

เป็นสาขาพี่เล้ียงนั้น ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคัญในการส่งเสริมภาวะการออมเงินของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน เพราะมีหนา้ท่ีใน
การดูแล ส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งตอ้งคอยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน เช่น มีการ
อบรมให้ความรู้ทางทางการเงิน แก่เจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียนอย่างสม ่าเสมอ เจา้หน้าท่ีจากทาง
ธนาคารออมสินจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการ
ออมท่ีทางโรงเรียนไดจ้ดัข้ึน หรือ ทางธนาคารออมสินมีการจดักิจกรรมเยาวชนสัมพนัธ์ ใหน้กัเรียน 
ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน ซ่ึงเป็นนกัเรียนจิตอาสาไดเ้ขา้ไปเป็นตวัแทนในการร่วมกิจกรรม 
ซ่ึงจะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านการออมเมากข้ึน เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีทาง
ธนาคารมากข้ึนดว้ย 

3. ดา้นการสนบัสนุนจากพอ่แม่/ผูป้กครอง  
 พ่อ แม่ หรือผูป้กครอง นั้นล้วนเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อการส่งเสริม

ภาวะการออมเงินของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี เป็นสมาชิกโครงการธนาคาร
โรงเรียน เพราะครอบครัว ก็ถือได้ว่ามีหน้าท่ีหลกัในการอบรม สั่งสอน เล้ียงดูบุตรหลาน ให้มี
พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีหน้าท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ให้บุตรหลานไดรู้้จกัและ
เห็นคุณค่าของการใช้เงิน เช่น มีการตั้งกระปุกออมสินส าหรับครอบครัว โดยให้พ่อ แม่ และบุตร
หลาน ไดร่้วมกนัน าเงินเก็บสะสมใส่ในกระปุกออมสินท่ีตั้งไวภ้ายในบา้น ท่ีเห็นอยา่งเด่นชดั และ
ควรร่วมกนัหยอดเงินใส่กระปุกเป็นประจ าทุกวนั อยา่งสม ่าเสมอ 

4. ดา้นกลุ่มเพื่อน  
 ในกลุ่มนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายนั้น ถือว่าเป็น “ช่วงวยัรุ่น” เพื่อน

ยอ่มมีอิทธิพลในการด าเนินชีวิตในหลาย ๆ ดา้น รวมทั้งมีบทบาทในการช้ีน าไปในทิศทางท่ีดี หรือ 
ทิศทางท่ีไม่เหมาะสมก็เป็นได ้แนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน เช่น โครงการพาเพื่อนมาออม ไดมี้โครงการให้
นกัเรียนท่ีอยูใ่นชั้นเรียนเดียวกนั คอยสอบถาม หรือดูแลเพื่อนภายในห้องของตนเอง ท่ียงัไม่มีเงิน
ฝาก หรือยงัไม่ไดเ้ปิดบญัชีกบัทางธนาคารโรงเรียน นอกจากน้ี การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่กิจกรรม
ของทางธนาคารโรงเรียน โดยการใชส่ื้อออนไลน์ เช่น Facebook หรือการสร้างกลุ่ม Line ในแต่ละ
ห้องเรียน ท าให้กลุ่มเพื่อนน าขอ้มูลข่าวสาร จากกิจกรรมของทางธนาคารโรงเรียน ไปเผยแพร่ใน
กลุ่มเพื่อนกนัเองไดเ้ป็นอยา่งดีอีกทางหน่ึง 
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5. ดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม  
 ทศันคติทางดา้นการประหยดัอดออม ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็น

ส่ิงส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความมีจิตส านึก หรือความตระหนกัรู้ เห็นคุณค่าของการใชเ้งิน รวมทั้งมี
การวางแผนการใช้เงินอย่างเหมาะสม แนวทางในการส่งเสริมการออมเงินของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี นั้นจะตอ้งปลูกฝัง
จิตส านึกของการมีคุณลกัษณะทางดา้นการประหยดัอดออม ของนกัเรียน ดว้ยรูปแบบหรือวิธีการ
ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น การจดัการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ตอ้งมีการบูรณาการความรู้ทางดา้นการ
ประหยดัอดออม ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมชุมนุม/ชมรมธนาคารโรงเรียน เป็นตน้ 
 
อภิปรายผล  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัภาวะการ
ออมเงิน และปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการออมเงิน ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี เป็น
สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน สามารถน ามาอภิปรายตามประเด็นส าคญั ๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ระดบัภาวะการออมเงิน ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี เป็นสมาชิก
โครงการธนาคารโรงเรียน ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี เป็น
สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนนั้นจะมีรายไดม้าจากผูป้กครองเป็นหลกั ซ่ึงจะให้แก่บุตร-หลาน 
เป็นเงิน รวม ๆ 500 – 2,000 บาท/เดือน ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้ไม่มากนกั อาจเน่ืองผูป้กครองส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั มีรายไดท่ี้ไม่แน่นอน มากนอ้ยตามผลผลิตท่ีน าออกมาขายตาม
ฤดูกาล โดยจะออมเงินมาออมเงินท่ีธนาคารโรงเรียน 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ โดยในแต่ละคร้ัง จะออมเงิน 
ไม่เกิน 10 บาท/คร้ัง และจะเขา้มาออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนในช่วงวนัท่ี 1-7 ของเดือน ซ่ึงเป็น
ช่วงตน้เดือน ท่ีผูป้กครองไดรั้บเงินหรือค่าจา้ง โดยส่ิงท่ีมีส่วนในการตดัสินใจในการออมเงินและ
รูปแบบของการออมเงิน คือเป็นการออมเงินเพื่อตวัเอง โดยมีลกัษณะในการออมเงิน คือ น าเงิน
ส่วนท่ีเหลือจากการใช้จ่ายแล้วถึงมาออมทีหลงั สอดคลอ้งกบั พฤฒิพล น่ิมพร้าว (2547: 44-45) 
กล่าวว่า ระดับความสัมพนัธ์กับการประหยดัของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3ได้แก่ รายได้ท่ีได้รับจาก
ผูป้กครองในแต่ละวนั ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดา สัมพนัธภาพระหว่างนกัเรียนและบิดา
มารดา และลกัษณะมุ่งหวงัอนาคต และสอดคลอ้งกบั ประกาษิต อินสุวรรณ (2552: 173) กล่าวว่า 
รายไดมี้ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัการออมจากการศึกษา เร่ือง พฤติกรรมการออมและปัจจยั
ก าหนดสัดส่วนการออมของครัวเรือน กรณีศึกษา ต าบลหารเทา อ าเภอปาพะยูน จงัหวดัพทัลุง และ
สอดคล้องกับ วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล (2557: 313) กล่าวว่า รายได้หรือฐานะทางการเงินของ
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ครอบครัว หรือเงินท่ีไดรั้บจากครอบครัว มีผลต่อการท านายพฤติกรรมการออมเงินของนกัศึกษา 
เพราะครอบครัวเป็นผูดู้แล ผูส่้งเสริมและสนบัสนุนทางการเงินแก่บุตรหลานในปกครอง 

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการออมเงิน 
 2.1 ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของครู/อาจารย ์
  จากการศึกษา ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนันั้น                         

จะส่งผลต่อระดบัการออมเงินท่ีแตกต่างกนัด้วย เพราะ ลกัษณะทางพื้นหลงัของครอบครัว การ
อบรมสั่งสอน การเล้ียงดู ประสบการณ์ท่ีถูกสั่งสมมา รวมทั้งแนวคิด ทศันคติส่วนบุคคลท่ีมีต่อการ
ประหยดัอดออม ลว้นเป็นส่ิงท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยดัอดออมท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ                             
ผูท่ี้มีรายไดท่ี้มากกวา่ก็จะมีเงินให้บุตรหลานน าไปใช ้หรือน าไปออม มากกวา่ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยกวา่ 
จากผลการวิจยั พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน 
ท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา แผนการเรียน อาชีพของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครอง และภูมิล าเนา 
ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออม ดา้นปัจจยัการสนบัสนุนของครู/อาจารย ์ท่ีแตกต่างกนัเพราะ 
การท่ีไดรั้บการอบรมค าแนะน า ค  าสั่งสอนท่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบักฤตภาส เลิศสงคราม 
(2555: 74-75) กล่าววา่ ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นผูป้กครอง ดา้นบุคลากร ท่ีมีความแตกต่างกนัจึงท า
ให้แนวปฏิบติัของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงอาจจะมีความวิตกกงัวล หรือขาดความมัน่ใจ ความมัน่คง จะ
สะทอ้นไปยงัแนวปฏิบติั ทศันคติท่ีมีต่อการประหยดัอดออมดว้ย และสอดคลอ้งกบัพิเชษฐ ์เช้ือทอง 
(2551: 145-146) กล่าววา่ การจดักิจกรรมตามโครงการพฒันาและส่งเสริมค่านิยมดา้นการประหยดั
และออมของนกัเรียนโรงเรียนชนบทศึกษา จงัหวดัขอนแก่น ท่ีจดัข้ึนโดยคณะครู มีผลก่อนพฒันา
สูงกว่าช่วงก่อนการท่ีไม่ไดจ้ดักิจกรรมตามโครงการพฒันาและส่งเสริมค่านิยมดา้นการประหยดั
และออม 

 2.2 ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนฯ 
  จากการศึกษา ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการสนบัสนุน

จากเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนฯ ท่ีแตกต่างกนันั้น จะส่งผลต่อระดบัการออมเงินท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
เพราะ ลกัษณะทางพื้นหลงัของครอบครัว การอบรมสั่งสอน การเล้ียงดู ประสบการณ์ท่ีถูกสั่งสมมา 
รวมทั้งแนวคิด ทศันคติส่วนบุคคลท่ีมีต่อการประหยดัอดออม ลว้นเป็นส่ิงท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรม
การประหยดัอดออมท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ ผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อการออมก็จะมีระดบัการออมท่ี
มากกวา่ จากผลการวิจยั พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคาร
โรงเรียน ท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา แผนการเรียน อาชีพของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครอง และ
ภูมิล าเนา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออม ดา้นปัจจยัสนบัสนุนของเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน
ฯ ท่ีแตกต่างกนัเพราะ การให้การบริการ ให้ค  าแนะน าในการเขา้มาใชบ้ริการของธนาคารโรงเรียน 
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รวมทั้งแนวทางนโยบายการให้บริการท่ีมาจากทางธนาคาร สาขาพี่เล้ียง ท่ีแตกกต่างกัน และ
สอดคลอ้งกบั หิรัญญา อ านาจเกียรติสกุล (2544 : 145-146) หิรัญญา อ านาจเกียรติกุล (2544: 145-
146) กล่าววา่ หน่ึงในปัจจยัท่ีจะท าให้โครงการธนาคารโรงเรียนประสบผลส าเร็จ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ความพร้อมของบุคลากร เช่น เจา้หน้าท่ีจากธนาคารผูส้นบัสนุนโครงการธนาคารโรงเรียน เป็น
ผูดู้แลเอาใจใส่ และสอดคลอ้งกบั สอดคลอ้งกบักิตติยา ป่ันกลาง (2559 : 52-53) กล่าววา่ เจา้หนา้ท่ี
ธนาคารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ ระดบัการศึกษา ความรู้ความช านาญท่ีแตกต่างกัน จะท าให้
กิจกรรมธนาคารโรงเรียนประสบผลส าเร็จหรือเกิดปัญหาต่าง ๆ ข้ึนได ้

 2.3 ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 
  จากการศึกษา ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการสนบัสนุน

จากพ่อแม่/ผูป้กครอง ส่งผลต่อระดบัการออมเงินท่ีแตกต่างกนัดว้ย เพราะ ลกัษณะทางพื้นหลงัของ
ครอบครัว การอบรมสั่งสอน การเล้ียงดู ประสบการณ์ท่ีถูกสั่งสมมา กล่าวคือ การอบรมเล้ียงดู 
สนบัสนุนสร้างทศันคติท่ีดีต่อการออมให้บุตรหลานนั้น ก็จะท าให้บุตรหลานเป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดี
และมีพฤติกรรมในการออมท่ีดีดว้ย รวมทั้งแนวคิด ทศันคติส่วนบุคคลท่ีมีต่อการประหยดัอดออม 
ล้วนเป็นส่ิงท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยดัอดออมท่ีแตกต่างกัน จากผลการวิจยั พบว่า 
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ท่ี มีเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา แผนการเรียน อาชีพของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครอง และภูมิล าเนา ท่ีแตกต่างกนั มี
ผลต่อระดบัการออม ดา้นปัจจยัการสนบัสนุนจากพอ่แม่/ผูป้กครอง ท่ีแตกต่างกนัเพราะ การท่ีไดรั้บ
การอบรมค าแนะน า ค  าสั่งสอนท่ีแตกต่างกนัจากครอบครัวและสภาพแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบั 
กิตติพร สิทธิพนัธ์ (2552: 198) กล่าววา่ รายได ้อาชีพ ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ของผูป้กครองมีอิทธิพลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบั วิไล
ลกัษณ์ เสรีตระกูล (2557 : 313) กล่าวว่า รายได้หรือฐานะทางการเงินของครอบครัว หรือเงินท่ี
ไดรั้บจากครอบครัว มีผลต่อการท านายพฤติกรรมการออมเงินของนกัศึกษา เพราะครอบครัวเป็น
ผูดู้แล ผูส่้งเสริมและสนบัสนุนทางการเงินแก่บุตรหลานในปกครอง และสอดคลอ้งกบัอนงค์นุช 
เทียนทอง และ กญัญารัตน์ วงคช์มพู (2554) กล่าววา่ พฤติกรรมและรูปแบบการออมของผูท่ี้มีอาชีพ
และรายไดข้องผูป้กครองท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ ระดบัพฤติกรรมการออม ซ่ึงเป็นผลมาจากทศันคติ 
แนวคิดการปฏิบติัตนดา้นการประหยดัอดออมท่ีแตกต่างกนั 

 2.4 ปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน 
  จากการศึกษา ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการสนบัสนุน

จากกลุ่มเพื่อน ส่งผลต่อระดับการออมเงินท่ีแตกต่างกันด้วย เพราะ ลักษณะทางพื้นหลังของ
ครอบครัว การอบรมสั่งสอน การเล้ียงดู รวมทั้งแนวคิด ทศันคติส่วนบุคคลท่ีมีต่อการประหยดัอด
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ออม ลว้นเป็นส่ิงท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยดัอดออมท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ กลุ่มเพื่อน ท่ีมี
ทศันคติท่ีดีในการออมกฌจะสามารถชกัชวน ส่งเสริม สนบัสนุน ให้นกัเรียนไดรู้้จกัการออมมาก
ข้ึน จากผลการวิจยั พบว่า นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคาร
โรงเรียน ท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา แผนการเรียน อาชีพของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครอง และ
ภูมิล าเนา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออม ดา้นปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน ท่ีแตกต่างกนัเพราะ การท่ี
สนิทสนมกบักลุ่มเพื่อนท่ีแตกต่างกนั จะไดรั้บการช้ีน า หรือเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบได ้และ
สอดคลอ้งกบั ธนญา ราชแพทยาคม (2554: 188) กล่าววา่ นกัเรียนท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคาร
โรงเรียนจะมีการรับรู้ประโยชน์จากกิจกรรมรณรงคส่์งเสริมการออม จะมีพฤติกรรมสนบัสนุนให้
เพื่อนประหยดัและเก็บออมในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มนักเรียนท่ีไม่เป็นสมาชิก
โครงการธนาคารโรงเรียนจะมีการรับรู้ประโยชน์จากกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออมภายใน
โรงเรียน จะมีพฤติกรรมสนบัสนุนให้เพื่อนประหยดัและเก็บออมในโรงเรียน อยู่ในระดบัท่ีน้อย
กว่า และจากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการออมเงินท่ี
แตกต่างกนั ในทุกดา้น เช่น การท่ีมีเพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออม 
มีผลต่อระดบัการออมเงินท่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั ธนพร อุดมพนัธ์ (2552: 208) กล่าววา่ 
นกัเรียน/นกัศึกษาท่ีมีกลุ่มเพื่อนท่ีเรียนสาขาวิชาหรือคณะวิชาท่ีแตกกต่างกนั มีปริมาณการออมเงิน
ท่ีแตกกต่างกนั 

 2.5 ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม 
  จากการศึกษา ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่การท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นทศันคติเก่ียวกบั

การออม ส่งผลต่อระดบัการออมเงินท่ีแตกต่างกนัดว้ย เพราะ การไดรั้บการอบรมสั่งสอน การเล้ียง
ดู ท่ีแตกต่างกนั จะเป็นส่ิงท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยดัอดออมท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ ถา้
นกัเรียนไดรั้บการอบรมท่ีดี มีการไดรั้บการสร้างทศันคติท่ีดีในการออมก็จะมีนิสัยในการออมท่ีดี
ไดม้ากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดมี้การไดรั้บการสร้างทศันคติในการออม จากผลการวิจยั พบวา่ นกัเรียนระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
แผนการเรียน อาชีพของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครอง และภูมิล าเนา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบั
การออม ดา้นปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออม ท่ีแตกต่างกนัเพราะ การมีทศันคติ ค่านิยมท่ีเกิด
จากการมีประสบการณ์ทางดา้นการประหยดัอดออมเป็นส่วนของแต่ละบุคคล และสอดคลอ้งกบั 
ศริญญา วรานุชิตกุล (2554) กล่าววา่ ทศันคติท่ีมีผลต่อการออมเงินของนกัเรียนโรงเรียนกาญจนา
ภิเษก จงัหวดันครปฐม ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติของตนเองท่ีต่อการออมเงิน ตลอดจนการ
อบรมเล้ียงดู การลอกเลียนแบบพฤติกรรม และสอดคลอ้งกบั พรพรรณ วฒันวชิยั (2545 : บทคดัยอ่) 
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กล่าววา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจฝากเงินในโครงการธนาคารโรงเรียน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการ
เจตคติเชิงบวกท่ีมีต่อการฝากเงิน 

3. แนวทางในการส่งเสริมการออมเงินของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                             
ท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 

 3.1 ดา้นการสนบัสนุนของครู/อาจารย ์ 
  โดยครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้

ทางการเงิน การประหยดัอดออม สามารถช้ีแนะแนวทางให้กบันกัเรียนได ้รวมทั้งตอ้งเป็นตวัอยา่ง
ท่ีดีแก่นกัเรียนในดา้นการออมเงิน ปฏิบติังาน และจากการศึกษา พบว่า นกัเรียนขาดความรู้ความ
เขา้ใจดา้นการออม โดยมกัจะน าเงินไปใช้ก่อนแลว้ถึงน าส่วนท่ีเหลือมาออม คิดเป็นร้อยละ 29.2 
ดงันั้นครูจะตอ้งเป็นท่ีมีความรู้ทางด้านการออมเงิน ท่ีจะสามารถน าความรู้เหล่าน้ีไปให้ความรู้ 
ตลอดจนอบรมสั่งสอนให้แก่นกัเรียนโดยจะตอ้งมีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ทางดา้นการประหยดัอดออม รวมทั้งตอ้งมีความรู้ทางการเงิน เช่น การฝึกอบรมเพิ่มความรู้
ทางการเงินแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการมอบรางวลัคุณครูสุดยอดนกัการออม ส าหรับ
ครูท่ีน าเงินมาฝากกบัทางธนาคารเป็นประจ าสม ่าเสมอ เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบันกัเรียนให้ปฏิบติั
ตาม เป็นตน้ 

 3.2 ดา้นการสนบัสนุนของเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน/เจา้หนา้ท่ีธนาคารฯ  
  โดยเจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียน และเจา้หน้าท่ีจากทางธนาคารออมสิน ท่ีท า

หนา้ท่ีเป็นสาขาพี่เล้ียงนั้น จะตอ้งดูแล ส่งเสริมสนบัสนุน รวมทั้งตอ้งคอยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
การปฏิบติังาน และจากการศึกษา พบวา่ ปัญหาอุปสรรคดา้นบุคลากรเจา้หนา้ท่ีธนาคารไม่เพียงพอ 
คิดเป็น คิดเป็นร้อยละ 12.0 ดงันั้น จึงตอ้งมีการเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอ รวมทั้งเจา้หน้าท่ีธนาคาร
โรงเรียนและเจ้าหน้าท่ีจากธนาคารฯ ควรเข้ามาดูแลให้การสนับสนุนทั้ งด้านวสัดุอุปกรณ์
งบประมาณบุคลากรรวมทั้งมีบทบาทในการช่วยประชาสัมพนัธ์เผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการออม 
ต่าง ๆ ท่ีทางธนาคารโรงเรียนไดด้ าเนินการใหม้ากยิง่ข้ึน 

 3.3 ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากพอ่แม่/ผูป้กครอง  
  ครอบครัวก็ถือไดว้า่มีหนา้ท่ีหลกัในการอบรม สั่งสอน เล้ียงดูบุตรหลาน ให้มี

พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีหน้าท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ให้บุตรหลานไดรู้้จกัและ
เห็นคุณค่าของการใชเ้งิน ดงันั้น พอ่ แม่/ ผูป้กครองควรเขา้มาเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการออมเงินของ
นกัเรียนให้มากข้ึน รวมทั้งการฝึกฝนระเบียบวินยัการออมเงิน จากทางบา้น โดยพ่อ แม่/ผูป้กครอง 
อาจจะตอ้งกวดขนั การเก็บออม จากทางบา้น และการปฏิบติัตนท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการออมเงิน 
เช่น มีการตั้งกระปุกออมสินส าหรับครอบครัว โดยให้พ่อ แม่ และบุตรหลาน ไดร่้วมกนัน าเงินเก็บ
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สะสมใส่ในกระปุกออมสินท่ีตั้ งไวภ้ายในบ้าน ท่ีเห็นอย่างเด่นชัด และควรร่วมกันออมเงินใส่
กระปุกออมสินเป็นประจ าทุกวนั อยา่งสม ่าเสมอ 

 3.4 ดา้นกลุ่มเพื่อน  
  กลุ่มเพื่อน ย่อมมีอิทธิพลในการด าเนินชีวิตในหลายๆด้าน ของช่วงชีวิต ใน

กลุ่มวยัรุ่น รวมทั้งมีบทบาทในการช้ีน าไปในทิศทางท่ีดี หรือ ทิศทางท่ีไม่เหมาะสมก็เป็นได ้ดงันั้น 
แนวทางในการส่งเสริมการออมเงินของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิก
โครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี ควรมีแนวทางจดัท าเป็นโครงการให้เพื่อนไดช่้วยเหลือ
เพื่อนกนัเองมากข้ึน เพราะในบางเร่ือง เพื่อนดว้ยกนัอาจจะสามารถกลา้ท่ีจะปรึกษาหารือกนัเองได้
มากกว่าเข้ามาปรึกษาครูท่ีปรึกษา เช่น โครงการพาเพื่อนมาออม รวมทั้งมอบเกียรตินักเรียน 
นอกจากน้ี การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่กิจกรรมของทางธนาคารโรงเรียน โดยการใช้ส่ือออนไลน์ 
เช่น Facebook หรือการสร้างกลุ่ม Line ในแต่ละห้องเรียน ท าให้กลุ่มเพื่อนน าขอ้มูลข่าวสาร จาก
กิจกรรมของทางธนาคารโรงเรียน ไปเผยแพร่ในกลุ่มเพื่อนกนัเองไดเ้ป็นอยา่งดีอีกทางหน่ึง 

 3.5 ดา้นทศันคติเก่ียวกบัการออมเงิน  
  ทัศนคติ ถือว่าเป็นส่ิงส าคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงความมีจิตส านึก หรือความ

ตระหนกัรู้ เห็นคุณค่าของการใชเ้งิน รวมทั้งมีการวางแผนการใชเ้งินอยา่งเหมาะสม ดงันั้น แนวทาง
ในการส่งเสริมการออมเงินของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี นั้นจะต้องปลูกฝังจิตส านึกของการมีคุณลกัษณะทางด้านการ
ประหยดัอดออมของนักเรียน ด้วยรูปแบบหรือวิธีการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น การจดัการเรียนรู้
ภายในหอ้งเรียนตอ้งมีการบูรณาการความรู้ทางดา้นการประหยดัอดออม ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม/ชมรมธนาคารโรงเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการวจิยั ท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน ดงัน้ี 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ธนาคารโรงเรียนท่ีเป็นนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ด้านรายได้ต่อเดือน 

ส่วนใหญ่ มีรายได ้500-2,000 บาท/เดือน ดงันั้นนกัเรียนอาจจะตอ้งฝึกหดัการมีทกัษะอาชีพเพื่อเป็น
การหารายไดเ้พิ่มเติม เพื่อจะไดมี้เงินไวส้ าหรับใช/้ออม มากข้ึน 

2. จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมภาวะการออม ของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน คือบุคลากร เจา้หน้าท่ีไม่
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เพียงพอ ท าให้ล่าช้า จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ดงันั้นควรมีการเพิ่มบุคลากร เจา้หน้าท่ี
ธนาคารโรงเรียน ใหมี้ความเพียงพอ หรือ มีการจดัตารางเวรหมุนเวียนกนัปฏิบติัหนา้ท่ีใหม้ากยิง่ข้ึน 

3. จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมภาวะการออม ของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน คือ มีรายจ่ายมากกวา่รายรับ
ท าให้ไม่มีเงินเพียงพอไวส้ าหรับออม จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 ดงันั้นควรจะหากิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ท่ีเป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้บันกัเรียนไดท้  าในช่วงระหวา่งเรียน หรือช่วงปิดภาคเรียน 
ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึนและเป็นการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์อีกดว้ย 

4. จากการศึกษาพบวา่ ขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน คือ ควรเพิ่มเวลาในการ
ให้บริการให้มากยิ่งข้ึน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 ดงันั้นในการเปิดให้บริการของธนาคาร
โรงเรียน ควรมีการเพิ่มวนั เวลา ในการให้บริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมาก
ยิ่งข้ึน หรือควรมีการออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ีในช่วงท่ีโรงเรียนมีการจดัประชุม หรือจดักิจกรรม
ต่าง ๆ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาแนวทางการพฒันาโครงการธนาคารโรงเรียนจากโรงเรียนท่ีมีการ

ปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) เพื่อการเทียบเคียงในการท าวจิยัในคร้ังต่อไป 
2. ควรมีการศึกษาโครงการธนาคารโรงเรียนในรูปแบบเชิงวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วม โดยใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งจากทุกภาคส่วนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 
เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเป็นการสะทอ้นถึงการมีส่วนร่วมในการพฒันาโครงการ
ธนาคารโรงเรียน 

3. ควรมีการศึกษาโครงการธนาคารโรงเรียนในรูปแบบการวิจยัและพฒันา (Research 
and Development) เพื่อพฒันารูปแบบของการสร้างเครือข่ายเยาวชนแกนน าในโครงการธนาคาร
โรงเรียน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
แนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ทีเ่ป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจังหวดัลพบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการเก็บขอ้มูลไวท้  าการศึกษาแนวทางการ
ส่งเสริมภาวะการออมเงินของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคาร
โรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1. เพื่อศึกษาระดบัภาวะการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็น
สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดับการออมเงินของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 

 3. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย
ท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 

2. ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอ้มูลวิจยัระดบั
ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาพฒันศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 

3. แบบสอบถามฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัภาวะการออมเงินของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับการออมเงินของนักเรียนระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 
 ตอนที่ 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เก่ียวกบัแนวทางการ

ส่งเสริมภาวะการออมเงินของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคาร
โรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 

4. โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามสถานภาพความเป็นจริงหรือตามทศันคติของ
ท่านลงในช่องวา่งท่ีก าหนด เพื่อผลการวจิยัคร้ังน้ีจะไดมี้คุณค่าต่อการศึกษาของชาติต่อไป 

นายณฐัพล  กองทอง 
นกัศึกษาปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาพฒันศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถาม 

แนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ทีเ่ป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจังหวดัลพบุรี 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าแนะน า  กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  ✓ ลงหนา้ช่อง (   ) ท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
ตอนที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อท าการเก็บขอ้มูลไวท้  าการศึกษาแนวทางการ
ส่งเสริมภาวะการออมเงินของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคาร
โรงเรียน ในจงัหวดัลพบุรี โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพศ 
 (   ) 1. ชาย (   ) 2. หญิง 
2. อาย ุ
 (   ) 1. 15 ปี (   ) 2. 16 ปี (   ) 3. 17 ปี (   ) 4. 18 ปี (   ) 5. 19 ปี  
3. ระดบัการศึกษา 
 (   ) 1. มธัยมศึกษาปีท่ี 4 (   ) 2. มธัยมศึกษาปีท่ี 5 (   ) 3. มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
4. แผนการเรียน 
 (   ) 1. วทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (   ) 2. ศิลป์ – ภาษา (   ) 3. ศิลป์ – ค านวณ 
 (   ) 4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………….. 
5. อาชีพของผูป้กครอง  
 (   ) 1. รับราชการ,รัฐวสิาหกิจ (   ) 2. ธุรกิจส่วนตวั  (   ) 3. บริษทัองคก์รเอกชน 
 (   ) 4. รับจา้งทัว่ไป (   ) 5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………….. 
6. รายไดข้องผูป้กครอง 
 (   ) 1. นอ้ยกวา่ 10,000 บาท/เดือน (   ) 2. 10,000 - 25,000 บาท/เดือน 
 (   ) 3. 25,000 - 50,000 บาท/เดือน (   ) 4. 50,000 บาท/เดือน ข้ึนไป 
7. ภูมิล าเนา 
 (   ) 1.ลพบุรี (   ) 2.สิงห์บุรี (   ) 3. สระบุรี (   ) 4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………….. 
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ค าช้ีแจง 
กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  ✓ ลงหนา้ช่อง (   ) ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน

มากท่ีสุดในแบบสอบถามโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
มากท่ีสุด หมายถึง ผูต้อบมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
มาก หมายถึง ผูต้อบมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ปานกลาง หมายถึง ผูต้อบมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
นอ้ย หมายถึง ผูต้อบมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด หมายถึง ผูต้อบมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ตอนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัภาวะการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิก
โครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 

2.1 รายไดข้องท่าน 
 (   ) 1. นอ้ยกวา่ 500 บาท/เดือน (   ) 2. 500 - 2,000 บาท/เดือน 
 (   ) 3. 2,001 - 4,000 บาท/เดือน (   ) 4. 4,001- 6,000 บาท/เดือน  
 (   ) 5. 5,001 บาท/เดือน ข้ึนไป 
2.2 แหล่งท่ีมาของรายไดข้องท่าน 
 (   ) 1. ตวัเอง 
 (   ) 2. ผูป้กครอง 
 (   ) 3. ผูอุ้ปการะ 
 (   ) 4. เงินกู ้
 (   ) 5. ท างานพิเศษ 
 (   ) 6. อ่ืน ๆ …………………….... 
2.3 ท่านออมเงินวนัละ …………………….... บาท 
2.4 สาเหตุการออมเงินของท่าน  
 (   ) 1. เพื่อความมัน่คงในอนาคต 
 (   ) 2. พอ่-แม่ ใหอ้อมเงิน 
 (   ) 3. น าเงินไปซ้ือส่ิงของ 
 (   ) 4. น าเงินไปลงทุน 
 (   ) 5. อ่ืน ๆ …………………….... 
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2.5 เหตุจูงใจในการออมเงินของท่าน 
 (   ) 1. เพื่อซ้ือส่ิงของ 
 (   ) 2. เพื่อน าเงินไปกิจกรรมของโรงเรียน 
 (   ) 2. เพื่อทุนการศึกษาของตนเอง 
 (   ) 4. เพื่อไวใ้ชจ่้ายในยามฉุกเฉิน เช่น เจบ็ไขไ้ดป่้วย  
 (   ) 5. เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทน เช่น ดอกเบ้ีย 
 (   ) 6. อ่ืน ๆ …………………….... 
2.6 ความถ่ีในการออมของท่าน  
 (   ) 1. ทุกวนั 
 (   ) 2. 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ 
 (   ) 3. 3-4 คร้ัง/สัปดาห์ 
 (   ) 4. 5 คร้ัง/สัปดาห์ 
 (   ) 5. มากกวา่ 5 คร้ัง/สัปดาห์ 
2.7 จ านวนเงินออมกบัธนาคารโรงเรียนต่อคร้ัง/บาท 
 (   ) 1.ไม่เกิน 100 บาท 
 (   ) 2. 101 – 500 บาท 
 (   ) 3. 501 - 1,000 บาท/เดือน 
 (   ) 4. 1,000 บาท ข้ึนไป 
2.8 การตดัสินใจในการออมเงินของท่านเกิดจากสาเหตุใด  
 (   ) 1.  ตวัเอง 
 (   ) 2.  พอ่-แม่ พี่-นอ้ง ญาติ 
 (   ) 3.  เพื่อน 
 (   ) 4.  ครู, อาจารย ์
 (   ) 5. การประชาสัมพนัธ์ เช่น โปสเตอร์, ป้ายนิเทศ 
 (   ) 6.  ค่านิยม 
 (   ) 7. อ่ืน ๆ …………………….... 
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2.9 ช่วงวนัในการออมแต่ละเดือนของท่าน  
 (   ) 1.  ช่วงวนัท่ี 1-7 ของเดือน 
 (   ) 2. ช่วงวนัท่ี 8-15 ของเดือน 
 (   ) 3. ช่วงวนัท่ี 16-22 ของเดือน 
 (   ) 4. ช่วงวนัท่ี 23-31 ของเดือน 
 (   ) 5. อ่ืน ๆ …………………….... 
2.10 ปัจจุบนันกัเรียนมีลกัษณะการออมเงินอยา่งไร 
 (   ) 1. แบ่งเงินท่ีเป็นรายไดส่้วนหน่ึงไวอ้อม 
 (   ) 2. น าเงินส่วนท่ีเหลือจากการใชจ่้ายมาออม 
 (   ) 3. มีเงินเม่ือใดก็ค่อยมาออม  
 (   ) 4. น าเงินท่ีไดท้ั้งหมดมาออมแลว้ค่อยถอนไปใชที้หลงั  
 (   ) 5. อ่ืน ๆ …………………….... 
2.11 รูปแบบการออมเงิน  
 (   ) 1. ออมเงินดว้ยตนเอง 
 (   ) 2. ออมเงินไวก้บักลุ่มเพื่อน 
 (   ) 3. ออมเงินไวก้บัครูท่ีปรึกษา 
 (   ) 4. ออมเงินไวก้บัธนาคารโรงเรียน 
 (   ) 5. ออมเงินกบัสถาบนัการเงินอ่ืน 
 (   ) 6. อ่ืน ๆ ……………………....  
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ตอนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี
เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 

ข้อ ข้อความ ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

3.1 ปัจจัยด้านการสนับสนุนของครู/อาจารย์ 
3.1.1 ไดรั้บการสอนจากคุณครูให้รู้จกัการใชเ้งินรู้คุณ

ค่า 
     

3.1.2 ได้รับการฝึกฝนจากคุณครูในการวางแผนการ
ใชง้เงินอยา่งเหมาะสม 

     

3.1.3 ได้รับการแนะน าจากคุณครูให้ฝากเ งินกับ
ธนาคารโรงเรียน 

     

3.1.4 ไดเ้ห็นคุณครูเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการออมเงิน      

3.2 ปัจจัยด้านการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ธนาคาร
โรงเรียน/เจ้าหน้าทีธ่นาคารออมสิน 

     

3.2.1 ไดรั้บการแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียน
ในการใหค้วามรู้การประหยดัและอดออม 

     

3.2.2 มีการประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าท่ีธนาคาร
โรงเรียนเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมการออม
ธนาคารโรงเรียน 

     

3.2.3 เจา้หน้าท่ีธนาคารโรงเรียนไดส้อนการวางแผน
ในการออมเงิน 

     

3.3 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากพ่อแม่/ผู้ปกครอง      
3.3.1 พ่อ แม่/ผูป้กครองได้แนะน าและสนับสนุนใน

การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียน 
     

3.3.2 พอ่ แม่/ผูป้กครองปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใน
การออมเงิน 

     

3.3.3 พอ่ แม่/ผูป้กครองไดฝึ้กใหมี้วนิยัในการออมเงิน 
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ข้อ ข้อความ ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

3.3.4 พ่อ แม่/ผูป้กครอง ไดช้ี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของ
การออมเงิน 

     

3.4 ปัจจัยจากกลุ่มเพ่ือน      
3.4.1 เพื่อนร่วมชั้ นเ รียน/เพื่อนสนิท/ให้ เข้า ร่วม

กิจกรรม รณรงค์การออมเงินเพื่อน ามาฝากกบั
ธนาคารโรงเรียน 

     

3.4.2 ได้เห็นเพื่อนร่วมชั้ นเรียนก าลังเก็บออมเงิน
เพื่อนน าไปฝากกบัธนาคารโรงเรียน 

     

3.4.3 เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนสนิท แนะน าให้ใชเ้งิน
อยา่งมีเหตุผลตามความจ าเป็น 

     

3.5 ปัจจัยด้านทศันคติเกีย่วกบัการออม      
3.5.1 นักเรียนทราบถึงการให้บริการของธนาคาร

โรงเรียนเป็นอยา่งดี 
     

3.5.2 เจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนสามารถให้ค  าแนะน า
ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

3.5.3 การออมเงินกับธนาคารโรงเรียนท าให้เห็น
คุณค่าของเงินและพอใจกบัการออม 

     

3.5.4 การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนมีความมัน่คง
และปลอดภยั 

     

3.5.5 การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าให้เกิดความ
ภูมิใจในตนเองท่ีสามารถออมเงินได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

     

3.5.6 การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าให้รู้จกัการ
วางแผนการใชเ้งินท าใหไ้ม่ใชจ่้ายฟุ่มเฟือย 

     

3.5.7 การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าให้มีนิสัยรัก
การออมเงิน 
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ข้อ ข้อความ ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

3.5.8 การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนสามารถน าเงิน
ออมของตนเองมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และครอบครัว 

     

 
ตอนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม
ภาวะการออมเงินของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน 

1. ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................  

2. ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................  

 
 
 
ขอขอบพระคุณทีก่รุณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 
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แบบสัมภาษณ์ 
แนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ทีเ่ป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในจังหวดัลพบุรี 
ส าหรับ นักเรียนและครูผู้รับผดิงานธนาคารโรงเรียน และเจ้าหน้าทีจ่ากธนาคาร  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ท่านคิดว่าการด าเนินงานโครงการธนาคารโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ต้อง

ประกอบดว้ยปัจจยัใดบา้ง 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................  

2. ปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี
เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................  

3. ท่านคิดวา่แนวทางการส่งเสริมการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็น
สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี ท าอยา่งไร 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................  

4. ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรในการส่งเสริมการออมเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
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แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
ตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 

เร่ือง  แนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีเ่ป็นสมาชิก 
โครงการธนาคารโรงเรียน จังหวดัลพบุรี 

ค าช้ีแจง 

ขอให้ท่านพิจารณานิยามตวัแปรท่ีศึกษาตามรายละเอียดท่ีแนบมา แลว้พิจารณาว่าขอ้
ค าถามแต่ละขอ้มีความครอบคลุม วดัไดต้รงความหมายของ แนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงิน
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามท่ีนิยามไวห้รือไม่ โดยใส่เคร่ืองหมาย  ✓ ลงในช่องท่ี
ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

+1 = สอดคลอ้ง / ตรงกบัจุดประสงค ์
   0 = ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง / ไม่สอดคลอ้ง หรือตรงกบัจุดประสงค ์
 -1 = ไม่สอดคลอ้ง / ไม่ตรงกบัจุดประสงค ์
ผู ้วิจ ัยจักน าข้อคิดเห็นของท่านไปหาค่าดรรชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือวิจัย หลังจากนั้นจะได้น า
เคร่ืองมือน้ีไปใชใ้นการศึกษาวจิยัตามขั้นตอนต่อไป 
 

นายณฐัพล  กองทอง 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพฒันศึกษา  

ภาควชิาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิยเร่ือง 
แนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ทีเ่ป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จังหวดัลพบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 

ข้อค าถาม 
ค่าความสอดคล้อง ค่า  

IOC 
แปรผล 

+1 0 -1 

ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัระดบัการออมเงนิของนกัเรียนช้ัน
มธัยมศึกษาตอนปลายทีเ่ป็นสมาชิกโครงการธนาคาร
โรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 

     

1. รายไดข้องท่าน 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2. แหล่งท่ีมาของรายไดข้องท่าน 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
3. สาเหตุการออมเงินของท่าน 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
4. ความถ่ีในการออมเงินของท่าน 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
5. จ านวนเงินออมกบัธนาคารโรงเรียน (บาท/คร้ัง) 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
6. ส่ิงท่ีมีส่วนในการตดัสินใจในการออมเงินของท่าน 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
7. ช่วงวนัในการออมแต่ละเดือนของท่าน 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
8. ปัจจุบนัท่านมีลกัษณะการออมเงินอยา่งไร 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
9. รูปแบบในการออมเงินของท่าน 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
ตอนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อระดบัการออมเงนิของ

นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายทีเ่ป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี 

     

10. ไดรั้บการสอนจากคุณครูใหรู้้จกัการใชเ้งินรู้คุณค่า 0 0 1 0.33 ไม่ใช ้
11. ไดรั้บการฝึกฝนจากคุณครูในการวางแผนการใชเ้งินอยา่ง
เหมาะสม 

0 0 1 0.33 ไม่ใช ้

12. ไดรั้บการแนะน าจากคุณครูใหฝ้ากเงินกบัธนาคารโรงเรียน 0 0 1 0.33 ไม่ใช ้
13. ไดเ้ห็นคุณครูเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการออมเงิน 0 0 1 0.33 ไม่ใช ้
14. ไดรั้บการแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนในการใหค้วามรู้
การประหยดัและอดออม 

0 0 1 0.33 ไม่ใช ้

15. มีการประชาสมัพนัธ์จากเจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนเก่ียวกบั
กิจกรรมส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียน 
 

0 0 1 0.33 ไม่ใช ้
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ข้อค าถาม 
ค่าความสอดคล้อง ค่า 

IOC 
แปรผล 

+1 0 1 

16. เจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนไดส้อนการวางแผนในการออมเงิน 0 0 0 0 ไม่ใช ้

17. พอ่ แม่/ผูป้กครองไดแ้นะน าและสนบัสนุนในการออมเงินกบั
ธนาคารโรงเรียน 

0 0 1 0.33 ไม่ใช ้

18. พอ่ แม่/ผูป้กครองปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการออมเงิน 0 0 1 0.33 ไม่ใช ้
19. พอ่ แม่/ผูป้กครองไดฝึ้กใหมี้วนิยัในการออมเงิน 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

20. พอ่ แม่/ผูป้กครอง ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงประโยชนข์องการออมเงิน 1 0 0 0.33 ไม่ใช ้

21. เพ่ือนร่วมชั้นเรียน/เพ่ือนสนิท/ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม รณรงคก์าร
ออมเงินเพ่ือน ามาฝากกบัธนาคารโรงเรียน 

1 0 0 0.33 ไม่ใช ้

22. ไดเ้ห็นเพ่ือนร่วมชั้นเรียนก าลงัเก็บออมเงินเพ่ือนน าไปฝากกบั
ธนาคารโรงเรียน 

1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

23. เพ่ือนร่วมชั้นเรียน/เพ่ือนสนิท แนะน าใหใ้ชเ้งินอยา่งมีเหตุผล
ตามความจ าเป็น 

1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

24. นกัเรียนทราบถึงการใหบ้ริการของธนาคารโรงเรียนเป็นอยา่งดี 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้
25. เจา้หนา้ท่ีธนาคารโรงเรียนสามารถใหค้  าแนะน าขอ้มูลไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

26.  การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าใหเ้ห็นคุณค่าของเงินและ
พอใจกบัการออม 

1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

27.  การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนมีความมัน่คงและปลอดภยั 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้
28. การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าใหเ้กิดความภูมใจในตนเองท่ี
สามารถออมเงินได ้อยา่งต่อเน่ือง 

1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

29. การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าใหรู้้จกัการวางแผนการใช้
เงินท าใหไ้ม่ใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย 

1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

30. การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนท าใหมี้นิสยัรักการออมเงิน 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

31. การออมเงินกบัธนาคารโรงเรียนสามารถน าเงินออมของตนเอง
มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้
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ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม
ภาวะการออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคาร
โรงเรียน 

 
1. ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี
เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................  
2. ขอ้เสนอแนะต่อแนวทางการส่งเสริมภาวะการออมเงินของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี
เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................  
 

************************ ขอขอบคุณในความร่วมมือ ************************ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 

 
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. นพพร จนัทรน าชู 
 ภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณวร์ี บุญคุม้ 
 ภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
3. อาจารย ์พิทกัษ ์สุพรรโณภาพ 
 ภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
 

 
รายช่ือโรงเรียนทีใ่ช้ในการทดสอบเคร่ืองมือวจัิย 

 

1. โรงเรียนพิบูลวทิยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 
2. โรงเรียนพระนารายณ์ อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 
3. โรงเรียนโคกส าโรงวทิยา อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี 
4. โรงเรียนบา้นหม่ีวทิยา อ าเภอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี 
5. โรงเรียนหนองม่วงวทิยา อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี 
6. โรงเรียนพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 
7. โรงเรียนชยับาดาลวทิยา อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 
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ประวติัผูเ้ขียน  

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล ณฐัพล กองทอง 

วนั เดือน ปี เกดิ 11 มกราคม 2530 
สถานทีเ่กดิ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี 

วุฒิการศึกษา อ.บ (ภูมิศาสตร์) มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บา้นเลขท่ี 47/2 หมู่ท่ี 5 ถนนสุระนารายณ์ ต าบลโคกส าโรง   

อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี 15120 
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