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พฤษภาคม 2565 

 



 

บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

การดาํเนินโครงการ “การพัฒนาคุณลักษณะด้านการประหยัดอดออมของเยาวชน ในเขตอาํเภอ   

บางเสาธงและอาํเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประจําปีการศึกษา 2564” ในระหว่างเดือนสิงหาคม 

2564 – เมษายน 2565 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยโรงเรียนวัดโคธารามและโรงเรียนปากคลอง

ชวดใหญ่  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ครู 4 คน และนักเรียน 30 คน  

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทาํให้คณะทาํงานของ

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการไม่สามารถลงพ้ืนที่จัดกิจกรรรมส่งเสริมการประหยัดอดออมในโรงเรียนได้    

จึงได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการการดําเนินโครงการมาเป็นการถ่ายทอดเน้ือหาและรูปแบบกิจกรรมให้กับครู 

จากน้ันครูนาํไปถ่ายทอดสู่นักเรียนในระหว่างการเรียนการสอน On-lind  )เรียนผ่านอินเทอร์เนต็ (  และ On-hand 

)เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร(  ซ่ึงข้ันตอนการดาํเนินโครงการ มีดังน้ี 

1. ประสานงานโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

2. ถ่ายทอดเน้ือหาและรูปแบบกจิกรรมส่งเสริมการประหยัดอดออมให้กบัครู 

3. ครูจัดทาํแผนสอนเร่ืองการประหยัดอดออม 

4. นักเรียนทาํการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการประหยัดอดออมก่อนการจัดกจิกรรม (Pre-test) 

5. ครูจัดกจิกรรมส่งเสริมการประหยัดอดออม 

6. นักเรียนทาํการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการประหยัดอดออมหลังการจัดกจิกรรม (Post-test) 

7. ติดตามพฤติกรรมการออมของนักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม 

8. ประเมินผลความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมโครงการ 

9. วิเคราะห์ผลและเขียนรายงาน 
 

จากการดาํเนินโครงการดังกล่าวสามารถสรุปผลการดาํเนินงานได้ดังน้ี 
 

1. สรุปผลการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจของนกัเรียนเกีย่วกบัการประหยดัอดออม 

ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดอดออมและการวางแผนการใช้จ่ายเงิน พบว่า

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 โรงเรียน ทั้งหมด 30 คน มีผลคะแนนทดสอบหลังจัดกิจกรรม (Post-test)  ได้

มากกว่าก่อนจัดกิจกรรม (Pre-test)  โดยคิดเป็นร้อยละ 96.7 ซ่ึงผลการประเมิน “ผ่านตัวช้ีวัดความสาํเรจ็ใน

การทาํงาน” ที่ต้ังเป้าหมายไว้ที่มากกว่าร้อยละ 75 
 

2. สรุปผลการมีวินยัในการออมของนกัเรียน 

จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม โดยนักเรียนแต่ละคนจะต้องวางแผนการใช้จ่ายและนาํเงินที่เหลือ

ในแต่ละวันหยอดกระปุกออมสินเป็นระยะเวลา 3 เดือนและผู้ปกครองนักเรียนจะทาํการสังเกตและบันทึก

พฤติกรรมการออมเงินของบุตรหลาน  

ภายหลังจากเสรจ็สิ้นกิจกรรม พบว่านักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ทั้งหมด 30 คน มีเงินออมทุกคน คิดเป็น

ร้อยละ 100  ซ่ึงผลการประเมิน “ผ่านตัวช้ีวัดความสาํเรจ็ในการทาํงาน” ที่ต้ังเป้าหมายไว้ที่มากกว่าร้อยละ 80 

ก 
 



 

3. สรุปผลความพงึพอใจของครูต่อโครงการ 

จากการสอบถามครูที่เข้าร่วมโครงการจาํนวน 4 คน เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการ พบว่าครูมี

ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อโครงการดังกล่าวอยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.25 จาก

คะแนนเตม็ 5 คะแนน  ซ่ึงผลการประเมิน “ผ่านตัวช้ีวัดความสาํเรจ็ในการทาํงาน” ที่ต้ังเป้าหมายไว้ที่คะแนน

ความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน 
 

4. สรุปผลภาพลกัษณม์หาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

จากการสอบถามครู เกี่ยวกบัความคิดเหน็ที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอสัสมัชัญพบว่า 

“ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแขง็และ

ย่ังยืน” ครูมีความคิดเหน็ดังกล่าวอยู่ในระดับ “เหน็ด้วยมากที่สุด” โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.75 จากคะแนนเตม็ 5 

คะแนน 

 “ด้านการเป็นที่ พ่ึงทางวิชาการแก่สังคม มีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัย” อยู่ในระดับ “เหน็ด้วยมาก” โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.50 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 

 ซ่ึงผลการประเมิน “ผ่านตัวช้ีวัดความสาํเร็จในการทาํงาน” ที่ต้ังเป้าหมายไว้ที่คะแนนภาพลักษณ์

มหาวิทยาลัยไม่ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน 
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คํานาํ 

 

จากการที่สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ดําเนินโครงการ “การพัฒนา

คุณลักษณะด้านการประหยัดอดออม ของเยาวชนในเขตอําเภอบางเสาธงและอําเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ ประจาํปีการศึกษา 2564” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังเยาวชนในเขตอาํเภอบางเสาธงและ

อาํเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ให้มีนิสัยประหยัดอดออมรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน เพ่ือบริการวิชาการ

แก่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยและเกิดการยอมรับจากชุมชน

โดยรอบมหาวิทยาลัย ดาํเนินโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม 2564–เมษายน 2565 บัดน้ีการดาํเนินโครงการ

ดังกล่าวได้เสร็จสิ้ น คณะทาํงานจึงได้จัดทาํรายงานฉบับน้ีข้ึน โดยเน้ือหาในรายงานประกอบด้วย บทนํา 

ข้ันตอนการดาํเนินโครงการ ผลการดาํเนินโครงการ และสรุปผลการดาํเนินโครงการ คณะทาํงานหวังเป็นอย่าง

ย่ิงว่ารายงานฉบับน้ีจะนาํเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์โครงการ 

อน่ึงโครงการน้ีสามารถดาํเนินการจนแล้วเสรจ็ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ได้น้ัน เป็นผลจากความร่วมมือ

ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโคธาราม และโรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ ซ่ึงสถาบันวิจัยและบริการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ ขอขอบพระคุณอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

                                                                                                                             

                    คณะทาํงาน 

                                                                                                สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ 

                                                                                                      มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ                                                                          
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สารบญั 

 หนา้ 

บทสรุปผูบ้ริหาร ก 

คํานาํ ค 

สารบญั ง 

สารบญัตาราง จ 

บทที ่1  บทนาํ 1 

หลักการและเหตุผล 1 

วัตถุประสงค์ 1 

ขอบเขตการดาํเนินโครงการ 1 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2 

ตัวช้ีวัดความสาํเรจ็ในการทาํงาน 2 

บทที ่2 การดําเนนิโครงการ 3 

       ประสานงานโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 3 

       ถ่ายทอดเน้ือหาและรูปแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการประหยัดอดออมให้กบัครู 3 

       ครูจัดทาํแผนการสอนเกี่ยวกบัการประหยัดอดออม 5 

       ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการประหยัดอดออม ก่อนการจัดกจิกรรม  ) Pre-test( 5 

       จัดกจิกรรมส่งเสริมการประหยัดอดออม 5 

       ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการประหยัดอดออม หลังการจัดกจิกรรม  ) Post-test( 8 

       ติดตามผลการจัดกจิกรรมส่งเสริมการประหยัดอดออม 8 

       ประเมินผลความพึงพอใจของครูต่อโครงการ 9 

บทที ่3  ผลการดําเนนิโครงการ 10 

การทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกบัการประหยัดอดออม 10 

พฤติกรรมการออมเงินของนักเรียน 10 

ความคิดเหน็และความพึงพอใจของครูต่อโครงการ 13 

บทที ่4  สรุปผลการดําเนนิโครงการ 16 

สรุปผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกบัการประหยัดอดออม 16 

สรุปผลการมีวินัยในการออมของนักเรียน 17 

สรุปผลความพึงพอใจของครูต่อโครงการ 17 

สรุปผลภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 18 

ภาคผนวก   

 

ง 
 



 

สารบญัตาราง 
 

ตารางที่  หนา้ 
1 ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกบัการประหยัดอดออม 10 
2 ค่าร้อยละของจาํนวนเงินที่นักเรียนวางแผน (ตั้งเป้า) ที่จะออมเงินโดยหยอด 

กระปุกออมสนิในระยะเวลา 3 เดือน 
11 

3 ค่าเฉล่ียจาํนวนวันที่นักเรียนหยอดเงินใส่กระปุกออมสนิในแต่ละคร้ัง 11 
4 ค่าร้อยละของนักเรียนที่กระตือรือร้นในการหยอดกระปุกออมสนิในแต่ละคร้ัง 11 
5 ค่าร้อยละของนักเรียนที่มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละคร้ัง 11 
6 ค่าร้อยละของผู้ปกครองที่เหน็ว่ากจิกรรมออมเงินหยอดกระปุกออมสนิ 

มีส่วนช่วยทาํให้บุตรหลานรู้คุณค่าของเงิน ในแต่ละคร้ัง       
12 

7 จาํนวนนักเรียนที่มีเงินออมในระยะเวลา 3 เดือน 12 
8 จาํนวนเงินที่นักเรียนสามารถเกบ็ออมในกระปุกออมสนิในระยะเวลา 3 เดือน 12 
9 ผลจากการออมเงินของนักเรียนในระยะเวลา 3 เดือน 12 
10 ค่าร้อยละของผู้ปกครองที่เหน็ว่ากจิกรรมออมเงินหยอดกระปุกมีประโยชน์ 13 
11 ค่าร้อยละของผู้ปกครองที่ระบุว่าหลังกจิกรรมเสรจ็สิ้น บุตรหลานต้ังใจจะ 

ออมเงินต่อไป 
13 

12 เพศของครูที่เข้าร่วมโครงการ 13 
13 อายุของครูที่เข้าร่วมโครงการ 13 
14 ประสบการณ์การสอนของครูที่เข้าร่วมโครงการ 14 
15 ระดับความพึงพอใจของครูต่อโครงการ 14 
16 ระดับความคิดเหน็ของครูที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

ในการสร้างความสมัพันธอ์นัดีกบัชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
ให้มีความเข้มแขง็และย่ังยืน 

15 

17 ระดับความคิดเหน็ของครูที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 
ในการเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สงัคม มีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ยอมรับ 
ของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

15 

18 ผลการประเมินตัวช้ีวัดความสาํเรจ็ในการทาํงาน “นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการประหยัดอดออม และการวางแผนการใช้จ่าย 
เงินเพ่ิมมากข้ึน” 

16 

19 ผลการประเมินตัวช้ีวัดความสาํเรจ็ในการทาํงาน “นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม 
มีวินัยในการออม 

17 

20 ผลการประเมินตัวช้ีวัดความสาํเรจ็ในการทาํงาน  “ความพึงพอใจของครู  
ต่อโครงการ” 

17 

21 ผลการประเมินตัวช้ีวัดความสาํเรจ็ในการทาํงาน “ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
อสัสมัชัญ” 

18 

จ 
 



 

บทที่ 1 

บทนาํ 

 
หลกัการและเหตุผล  

 สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ได้ดาํเนินโครงการ “การพัฒนาเยาวชนสู่

ประชาคมอาเซียนในเขตอาํเภอบางเสาธงและอาํเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  ”นับต้ังแต่ปีการศึกษา 

2558   เป็นต้นมา  โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจํานวน   10  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนวัดบางพลีน้อย  

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย โรงเรียนวัดโคธาราม โรงเรียนละมูลรอดศิริ  โรงเรียน  

วัดสุคันธาวาส  โรงเรียนคลองสะบัดจาก  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่  และโรงเรียน

คลองบ้านระกาศ  ซ่ึงในปีการศึกษา 2558-2561 คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาเยาวชนในส่วนของ

คุณลักษณะที่ 7 รอบรู้อาเซียน โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและมีทกัษะทางภาษา 

และในปีการศึกษา 2562-2563 คณะผู้วิจัยได้ดาํเนินการพัฒนาเยาวชนในส่วนของคุณลักษณะที่ 4 มีทกัษะชีวิต 

(รู้ทนัสถานการณ์โลก ประหยัดและอดออม) และคุณลักษณะที่ 6 มีคุณธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรม 

 เพ่ือให้เกดิการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ในปีการศึกษา 2564 น้ี สถาบันวิจัยและบริการ 

 วิชาการ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงได้ดาํเนินโครงการ  “พัฒนาคุณลักษณะด้านการประหยัดอดออมในกลุ่ม

เยาวชน เขตอาํเภอบางเสาธงและอาํเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ” โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนเหน็คุณค่าของ

การประหยัดอดออม มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการออม รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน อันจะส่งผลให้เป็นคนที่มี

คุณภาพในการดําเนินชีวิตในอนาคต โดยการดาํเนินโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการที่มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการทางการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 

ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย และสร้างการยอมรับจากชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือปลูกฝังเยาวชนในเขตอาํเภอบางเสาธงและอาํเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ให้มีนิสยั 

    ประหยัดอดออม รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน 

2. เพ่ือบริการวิชาการแกชุ่มชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย และเกดิการยอมรับจากชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

 

ขอบเขตการดําเนนิโครงการ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ  ประกอบด้วย 

1) คณะครูและนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนวัดโคธาราม 

2) คณะครูและนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคลองสะบัดจาก    
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2. ข้ันตอนและระยะการดาํเนินการ 

Activities 
กิจกรรม 

Academic Year 2021 

June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May 
1) ประสานงานกบัโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการ 
            

2) ถ่ายทอดเน้ือหาและรปูแบบกจิกรรม

ส่งเสริมการประหยัดอดออมให้กบัคร ู
            

3) ครจูัดทาํแผนสอนเร่ืองการประหยัด

อดออม 
            

4) นักเรียนทาํการทดสอบความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบัการประหยดัอดออม

ก่อนการจัดกจิกรรม(Pre-test) 

            

5) ครจูัดกจิกรรมส่งเสริมการประหยัด

อดออม 
            

6) นักเรียนทาํการทดสอบความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบัการประหยดัอดออม

หลังการจัดกจิกรรม (Post-test) 

            

7) ติดตามพฤติกรรมการออมของ

นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม 
            

8) ประเมินผลของครใูนการจัดกจิกรรม             
9) วิเคราะห์ผล และเขียนรายงานวิจัย             

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมตระหนักถึงความสาํคัญของการประหยัดอดออม รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน 

2. พัฒนาการบริการวิชาการเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

3.  มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญมีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

 

ตวัช้ีวดัความสําเร็จในการทํางาน 

ตัวบ่งช้ีความสาํเรจ็ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถึงตัวบ่งช้ีความสาํเรจ็ 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดอดออม

และการวางแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ิมมากข้ึน 

1. จาํนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมมากกว่า ร้อยละ 50  

ทาํคะแนนทดสอบหลังจัดกจิกรรม (Post-test) ได้มากกว่า 

ก่อนจัดกจิกรรม (Pre-test) 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมมีวินัย     

ในการออม 

2. หลังจากจัดกจิกรรม นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีเงินออม 

3. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการ 3. คะแนนความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่า 3.51  

4. ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 4. คะแนนภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญไม่ตํ่ากว่า 3.51 
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บทที่ 2 

การดําเนินโครงการ 
 

การดาํเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านการประหยัดอดออม ของเยาวชนในเขตอาํเภอบางเสาธง

และอาํเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประจาํปีการศึกษา 2564 มีการดาํเนินงาน ดังน้ี 

 

1. ประสานงานโรงเรียนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

คณะทาํงานจากสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ประสานงานกับคณะ

ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 2 โรงเรียน เพ่ือหารือร่วมกันกาํหนดแผนในการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การประหยัดอดออมให้กับนักเรียน ซ่ึงจากเดิมได้วางแผนจัดกิจกรรมในช่วงการเรียนเทอมแรก แต่ด้วย

สถานการณ ์  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงเล่ือนการจัดกิจกรรมดังกล่าวไป

จัดในเทอม 2 

 

2. ถ่ายทอดเนื้ อหาและรูปแบบการจดักิจกรรมส่งเสริมการประหยดัอดออมใหก้บัครู 

ต่อมาในเทอม 2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังไม่

คล่ีคลาย โรงเรียนวัดโคธารามและโรงเรียนคลองสะบัดจาก ยังคงเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-lind  

(เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต) และ On-hand (เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร) ทาํให้ไม่สามารถลงพ้ืนที่จัดกิจกรรรม

ส่งเสริมการประหยัดอดออมในโรงเรียนได้  คณะทาํงานของสถาบันวิจัยและบริการวิชาการจึงได้ปรับเปล่ียน

รูปแบบการการดาํเนินโครงการ  ซ่ึงจากเดิมคณะทาํงานจะต้องลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการประหยัดอดออม

ให้กับนักเรียนเอง ปรับเปล่ียนรูปแบบมาเป็นการถ่ายทอดเน้ือหาและรูปแบบกิจกรรมให้กับครู จากน้ันครู

นาํไปถ่ายทอดสู่นักเรียนในระหว่างการเรียนการสอน On-lind และ On-hand  นอกจากน้ีคณะทาํงานได้มอบ

กระปุกออมสนิให้กบัโรงเรียนเพ่ือใช้ในกจิกรรมส่งเสริมการประหยัดอดออมให้กบันักเรียนด้วย 

 รายช่ือครูที่ร่วมโครงการส่งเสริมการประหยัดอดออม 

โรงเรียนวัดโคธาราม 

- คุณครูวราภรณ์ ปักครึก 

- คุณครูนภัสสร แก้วฉลวย 

  โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 

   -  คุณครูนัดเดือน ศรีเจริญ 

   -  คุณครูปฏมิา เพช็รน้อย 
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2.1 ถ่ายทอดเนื้ อหาและรูปแบบการจดักิจกรรมส่งเสริมการประหยดัอดออมใหก้บัครู 

      โรงเรียนวดัโคธาราม   (19 พ.ย. 2564) 

 

 

 

2.2 ถ่ายทอดเนื้ อหาและรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการประหยดัอดออมใหก้บัครู 

      โรงเรียนคลองสะบดัจาก  (19 พ.ย. 2564) 
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3. ครูจดัทําแผนการสอนเกีย่วกบัการประหยดัอดออม 

ภายหลังจากที่คณะทาํงานสถาบันวิจัยและบริการวิชาการได้ถ่ายทอดเน้ือหาและรูปแบบกิจกรรม

ส่งเสริมการประหยัดอดออมและการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้กบัครูเรียบร้อยแล้ว  ครูที่เข้าร่วมโครงการแต่ละ

โรงเรียนได้จัดทาํแผนการสอนเกี่ยวกบัการประหยัดอดออม ดังน้ี 

โรงเรียน ชื่อแผนการสอน ระดบัชั้น 

1. โรงเรียนวัดโคธาราม ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ชีวิตปลอดภัย ไม่ยากจน ป.4-5 

2. โรงเรียนคลองสะบัดจาก จ่ายเป็น ออมได้ ไม่ขัดสน ป.1 

 

4. ทดสอบความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประหยดัอดออม ก่อนการจดักิจกรรม (Pre-test) 

คณะครูที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 โรงเรียน ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ประหยัดอดออม ก่อนการจัดกจิกรรม (Pre-test)  

 

5. จดักิจกรรมส่งเสริมการประหยดัอดออม 

ครูที่เข้าร่วมโครงการแต่ละโรงเรียนนาํแผนการสอนเกี่ยวกับการประหยัดอดออมมาใช้ในการเรียน

การสอนในรูปแบบ On-lind และ On-hand โดยเน้ือหาประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัว โทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัว ประโยชน์

ของการออม การวางแผนการใช้จ่ายเงิน การมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน   

นอกจากน้ีคณะครูที่เข้าร่วมโครงการแต่ละโรงเรียนแจกจ่ายกระปุกออมสินให้กับนักเรียน โดย

นักเรียนแต่ละคนจะต้องวางแผนการใช้จ่ายและนาํเงินที่เหลือในแต่ละวันหยอดกระปุกออมสินเป็นระยะเวลา 

3 เดือน ซ่ึงผู้ปกครองนักเรียนจะทาํการสังเกตพฤติกรรมการออมเงินของบุตรหลาน และนําส่งใบบันทึก

พฤติกรรมการออมของบุตรหลานให้กบัครูทุก 2 สปัดาห์  
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5.1 กิจกรรมการออมเงินของนกัเรียนโรงเรียนวดัโคธาราม   
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5.1 กิจกรรมการออมเงินของนกัเรียนโรงเรียนปากคลองชวดใหญ่   
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6. ทดสอบความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประหยดัอดออม หลงัการจดักิจกรรม (Post-test) 

ภายหลังจากจัดกิจกรรม คณะครูที่เข้าร่วมโครงการแต่ละโรงเรียนได้ดาํเนินการการทดสอบความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดอดออมหลังการจัดกิจกรรม (Post-test) กับกลุ่มนักเรียนอีกคร้ัง โดยใช้

แบบทดสอบชุดเดียวกนักบัที่ได้ทดสอบคร้ังแรก (Pre-test) 

 

7. ติดตามผลการจดักิจกรรมส่งเสริมการประหยดัอดออม 

คณะทาํงานสถาบันวิจัยและบริการวิชาการได้ติดตามผลการดาํเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ประหยัดอดออมของทั้ง 2 โรงเรียนเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินโครงการ รวมถึงติดตามผลการ

จัดกจิกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 

 

7.1 ติดตามผลการจัดกจิกรรมส่งเสริมการประหยัดอดออม โรงเรียนวัดโคธาราม 
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7.2 ติดตามผลการจัดกจิกรรมส่งเสริมการประหยัดอดออม โรงเรียนคลองสะบัดจาก 

 

 
 

 

 

7. ประเมินผลความพงึพอใจของครูต่อโครงการ 

ภายหลังจากการดาํเนินโครงการ “การพัฒนาเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียนในเขตอาํเภอบางเสาธงและ

อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประจําปีการศึกษา 2564”  เสร็จสิ้ น สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ให้ครูที่เข้าร่วมโครงการทาํแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

ดังกล่าว 
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บทที่ 3 

ผลการดําเนินโครงการ 

 
การดาํเนินโครงการการพัฒนาคุณลักษณะด้านการประหยัดอดออมของเยาวชนในเขตอาํเภอบางเสาธง

และอาํเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประจาํปีการศึกษา 2564 มีผลการดาํเนินงาน ดังน้ี 

 

1. การทดสอบความรูค้วามเขา้ใจของนักเรียนเกีย่วกับการประหยดัอดออม 

 

การทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาคุณลักษณะด้านการประหยัด

อดออมของเยาวชน ในเขตอาํเภอบางเสาธงและอาํเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประจาํปีการศึกษา 2564” 

ซ่ึงครูที่เข้าร่วมโครงการแต่ละโรงเรียนได้ออกแบบทดสอบ โดยมีข้อคาํถามที่สอดคล้องเกี่ยวกับการประหยัด

อดออม  

ผลการทดสอบพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 โรงเรียน ทั้งหมด 30 คน มีผลคะแนนทดสอบ

หลังจัดกจิกรรม (Post-test) ได้มากกว่าก่อนจัดกจิกรรม (Pre-test) โดยคิดเป็นร้อยละ 96.7 

 

ตารางที ่1 ผลการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจของนกัเรียนเกีย่วกบัการประหยดัอดออม 

โรงเรียน 

จํานวน

นกัเรียน 

 

จํานวนนกัเรียน 

ทีมี่ผลคะแนน 

หลงัจดักิจกรรม (Post-test)  

สูงกว่าก่อนจดักิจกรรม 

(Pre-test) 

รอ้ยละของจํานวนนกัเรียน 

ทีมี่ผลคะแนน 

หลงัจัดกิจกรรม (Post-test) 

สูงกว่าก่อนจดักิจกรรม  

(Pre-test) 

1. โรงเรียนวัดโคธาราม 15 15 100.0 

2. โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 15 14 93.3 

ภาพรวม 30 29 96.7 

 

2. พฤติกรรมการออมเงินของนักเรียน 

 

จากการสงัเกตพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยให้ผู้ปกครองบันทกึ

พฤติกรรมการออมของบุตรหลาน 2 สปัดาห์/คร้ัง ปรกฎผลดังน้ี 
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ตารางที ่2  ค่ารอ้ยละของจํานวนเงินทีน่กัเรียนวางแผน (ตั้งเป้า) ทีจ่ะออมเงินโดยหยอดกระปุกออมสิน 

                ในระยะเวลา 3 เดือน 

จํานวนเงิน ร.ร.วัดโคธาราม ร.ร.ปากคลองชวดใหญ่ ภาพรวม 

1. น้อยกว่า 300 บาท 66.7 - 33.3 

2. 301 – 500 บาท 33.3 40.0 36.7 

3. มากกว่า 500 บาท - 60.0 30.0 
 

จํานวนเงินเฉลีย่ 215 บาท 837 บาท 526 บาท 

 

ตารางที ่3  ค่าเฉลีย่จํานวนวนัทีน่กัเรียนหยอดเงินใส่กระปุกออมสินในแต่ละครั้ง (ครั้งละ 14 วนั) 

โรงรียน 
จํานวนวนัเฉลีย่ 

ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 ครั้งที ่3 ครั้งที ่4 ครั้งที ่5 ครั้งที ่6 

ร.ร.วัดโคธาราม 14.0 13.8 14.0 14.0 14.0 14.0 

ร.ร.ปากคลองชวดใหญ่ 9.5 9.5 10.1 10.4 11.1 11.0 

ภาพรวม 11.8 วัน 11.6 วัน 12.1 วัน 12.2 วัน 12.6 วัน 12.5 วัน 

 

ตารางที ่4  ค่ารอ้ยละของนกัเรียนทีก่ระตือรือรน้ในการหยอดกระปุกออมสินในแต่ละครั้ง (ครั้งละ 14 วนั) 

โรงรียน 
ค่ารอ้ยละ 

ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 ครั้งที ่3 ครั้งที ่4 ครั้งที ่5 ครั้งที ่6 

ร.ร.วัดโคธาราม 93.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ร.ร.ปากคลองชวดใหญ่ 86.7 80.0 93.3 100.0 100.0 100.0 

ภาพรวม 90.0 90.0 96.7 100.0 100.0 100.0 

 

ตารางที ่5  ค่ารอ้ยละของนกัเรียนทีมี่การวางแผนการใชจ่้ายเงินในแต่ละครั้ง (ครั้งละ 14 วนั) 

โรงรียน 
ค่ารอ้ยละ 

ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 ครั้งที ่3 ครั้งที ่4 ครั้งที ่5 ครั้งที ่6 

ร.ร.วัดโคธาราม 93.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ร.ร.ปากคลองชวดใหญ่ 40.00 66.7 80.0 93.3 100.0 100.0 

ภาพรวม 66.7 83.3 90.0 96.7 100.0 100.0 
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ตารางที ่6  ค่ารอ้ยละของผูป้กครองทีเ่ห็นว่ากิจกรรมออมเงินหยอดกระปุกออมสินมีส่วนช่วยทําให ้

                บุตรหลานรูคุ้ณค่าของเงิน ในแต่ละครั้ง (ครั้งละ 14 วนั) 

โรงรียน 
ค่ารอ้ยละ 

ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 ครั้งที ่3 ครั้งที ่4 ครั้งที ่5 ครั้งที ่6 

ร.ร.วัดโคธาราม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ร.ร.ปากคลองชวดใหญ่ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ภาพรวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

ตารางที ่7 จํานวนนกัเรียนทีมี่เงินออมในระยะเวลา 3 เดือน 

โรงเรียน 
จํานวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

จํานวนนกัเรียน 

ทีมี่เงินออม 

รอ้ยละของจํานวนนกัเรียน 

ทีมี่เงินออม 

1. โรงเรียนวัดโคธาราม 15 15 100.00 

2. โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 15 15 100.00 

ภาพรวม 30 30 100.00 

 

ตารางที ่8  จํานวนเงินทีน่กัเรียนสามารถเก็บออมในกระปุกออมสินในระยะเวลา 3 เดือน 

จํานวนเงิน ร.ร.วัดโคธาราม ร.ร.ปากคลองชวดใหญ่ ภาพรวม 

1. น้อยกว่า 300 บาท 46.7 6.7 26.7 

2. 301-500 บาท 53.3 - 26.7 

3. 501-1,000 บาท - 53.3 26.7 

4. มากกว่า 1,000 บาท - 40.0 19.9 
 

จํานวนเงินเฉลีย่ 279 บาท 969 บาท 624 บาท 

 

ตารางที ่9  ผลจากการออมเงินของนกัเรียนในระยะเวลา 3 เดือน 

โรงเรียน 
ออมเงินไดตํ้า่กว่า

เป้าหมายทีว่างไว ้

ออมเงินไดต้รงตาม

เป้าหมายทีว่างไว ้

ออมเงินไดสู้งกว่า

เป้าหมายทีว่างไว ้

1. โรงเรียนวัดโคธาราม 13.3 13.3 73.3 

2. โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 6.7 6.7 86.7 

ภาพรวม 10.0 10.0 80.0 
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ตารางที ่10  ค่ารอ้ยละของผูป้กครองทีเ่ห็นว่ากิจกรรมออมเงินหยอดกระปุกมีประโยชน ์

โรงเรียน ค่ารอ้ยละ 

1. โรงเรียนวัดโคธาราม 100.00 

2. โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 100.00 

ภาพรวม 100.00 

 

ตารางที ่11 ค่ารอ้ยละของผูป้กครองทีร่ะบุว่าหลงักิจกรรมเสร็จส้ิน บุตรหลานตั้งใจจะออมเงินต่อไป 

โรงเรียน ค่ารอ้ยละ 

1. โรงเรียนวัดโคธาราม 100.00 

2. โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 100.00 

ภาพรวม 100.00 

 

3. ความคดิเห็นและความพงึพอใจของครูต่อโครงการ 

 

 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ครูที่เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาคุณลักษณะด้านการประหยัดอดออมของเยาวชน ในเขตอาํเภอ  

บางเสาธงและอาํเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประจาํปีการศึกษา 2564” จาํนวน 4 คน โดยครูทุกคน

เป็นเพศหญิง ซ่ึงครูคร่ึงหน่ึงมีอายุไม่เกิน30 ปี และอีกคร่ึงหน่ึงมีอายุระหว่าง 30–40 ปี ร้อยละ 50.0 มี

ประสบการณ์การสอน 2 ปี ร้อยละ 25.0 ประสบการณ์การสอน 3 ปี และร้อยละ 25.0 มีประสบการณ ์    

การสอน 5 ปี ตามลาํดับ 

 

ตารางที ่12  เพศของครูทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

เพศ จํานวน รอ้ยละ 

1. ชาย - - 

2. หญิง 4 100.00 

รวมทั้งส้ิน 4 100.00 

 

ตารางที ่13  อายุของครูทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

อายุ จํานวน รอ้ยละ 

1. ไม่เกนิ 30 ปี 2 50.00 

2. 30-40 ปี 2 50.00 

รวมทั้งส้ิน 4 100.00 
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ตารางที ่14  ประสบการณก์ารสอนของครูทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

ประสบการณก์ารสอน จํานวน รอ้ยละ 

1. 2 ปี 2 50.00 

2. 3 ปี 1 25.00 

3. 5 ปี 1 25.00 

รวมทั้งส้ิน 4 100.00 

 

3.2 ความพึงพอใจต่อโครงการ 

 จากการสอบถามครูเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการ “การพัฒนาคุณลักษณะด้านการประหยัด   

อดออมของเยาวชน ในเขตอาํเภอบางเสาธงและอาํเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประจําปีการศึกษา 

2564” พบว่าครูมีความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อโครงการดังกล่าวอยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” โดยมีคะแนน

เฉล่ีย 4.25 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 

 

ตารางที ่15 ระดบัความพงึพอใจของครูต่อโครงการ  

ลําดบัที่ ระดบัความพงึพอใจ จํานวน รอ้ยละ 

1 มากที่สดุ 1 25.0 

2 มาก 3 75.0 

3 ปานกลาง - - 

4 น้อย - - 

5 น้อยที่สดุ - - 

รวมทั้งส้ิน 4 100.0 
 

คะแนนเฉลีย่ 4.25 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.50 

ระดบัความคิดเห็น พงึพอใจมาก 

 

3.2 ความคิดเหน็ต่อมหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

 จากการสอบถามครูเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในการสร้าง

ความสมัพันธอ์นัดีกบัชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแขง็และย่ังยืน พบว่าครูมีความคิดเหน็

ดังกล่าวอยู่ในระดับ “เหน็ด้วยมากที่สดุ” โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.75 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 

 ขณะเดียวกนัครูมีความคิดเหน็ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในการเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่

สงัคม มีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ “เหน็ด้วยมาก” โดยมี

คะแนนเฉล่ีย 4.50 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
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ตารางที ่16 ระดบัความคิดเห็นของครูทีมี่ต่อภาพลกัษณข์องมหาวิทยาลยัอสัสมัชญัในการสรา้ง 

                 ความสมัพนัธอ์นัดีกบัชุมชนและมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนใหมี้ความเขม้แข็งและยัง่ยืน  

ลําดบัที่ ระดบัความคิดเห็น จํานวน รอ้ยละ 

1 มากที่สดุ 3 75.0 

2 มาก 1 25.0 

3 ปานกลาง - - 

4 น้อย - - 

5 น้อยที่สดุ - - 

รวมทั้งส้ิน 4 100.0 
 

คะแนนเฉลีย่ 4.75 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.50 

ระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมากทีสุ่ด 

 

ตารางที ่17  ระดบัความคิดเห็นของครูทีมี่ต่อภาพลกัษณข์องมหาวิทยาลยัอสัสมัชญัในการเป็นทีพ่ึง่                 

                ทางวิชาการแก่สงัคม มีภาพลกัษณที์ดี่ และเป็นทีย่อมรบัของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลยั 

ลําดบัที่ ระดบัความคิดเห็น จํานวน รอ้ยละ 

1 มากที่สดุ 2 50.0 

2 มาก 2 50.0 

3 ปานกลาง - - 

4 น้อย - - 

5 น้อยที่สดุ - - 

รวมทั้งส้ิน 4 100.0 
 

คะแนนเฉลีย่ 4.50 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.58 

ระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก 
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บทที่ 4 

สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 
การดาํเนินโครงการ “การพัฒนาคุณลักษณะด้านการประหยัดอดออมของเยาวชน ในเขตอาํเภอบางเสาธง

และอาํเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประจาํปีการศึกษา 2564” ในระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – เมษายน 

2565 มีจาํนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนวัดโคธารามและโรงเรียนปากคลอง

ชวดใหญ่ มีจาํนวนครูที่เข้าร่วมโครงการ 4 คน และนักเรียน 30 คน สามารถสรุปผลการดาํเนินงานได้ดังน้ี 

  

1. สรุปผลการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจของนกัเรียนเกีย่วกบัการประหยดัอดออม 

 

การทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาคุณลักษณะด้านการประหยัด

อดออมของเยาวชน ในเขตอาํเภอบางเสาธงและอาํเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประจาํปีการศึกษา 2564” 

ซ่ึงครูที่เข้าร่วมโครงการแต่ละโรงเรียนได้ออกแบบทดสอบ โดยมีข้อคาํถามที่สอดคล้องเกี่ยวกับการประหยัด

อดออมและการวางแผนการใช้จ่ายเงิน  

ผลการทดสอบพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 โรงเรียน ทั้งหมด 30 คน มีผลคะแนนทดสอบ

หลังจัดกิจกรรม (Post-test)  ได้มากกว่าก่อนจัดกิจกรรม (Pre-test)  โดยคิดเป็นร้อยละ 96.7 ซ่ึงผลการ

ประเมิน “ผ่านตัวช้ีวัดความสาํเรจ็ในการทาํงาน” ที่ต้ังเป้าหมายไว้ที่มากกว่าร้อยละ 75 

 

ตารางที ่18  ผลการประเมินตวัช้ีวดัความสําเร็จในการทํางาน “นกัเรียนทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมมีความรู ้

                  ความเขา้ใจเกีย่วกบัการประหยดัอดออม และการวางแผนการใชจ่้ายเงินเพิม่มากข้ึน” 

ตวับ่งช้ีความสําเร็จ 
เป้าหมายทีจ่ะใหบ้รรลุถงึ 

ตวับ่งช้ีความสําเร็จ 

ผลการทดสอบ 

ความรูค้วามเขา้ใจ 

ผลการ

ประเมิน 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การประหยัดอดออมและ

การวางแผนการใช้จ่ายเงิน

เพ่ิมมากข้ึน 

จาํนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

มากกว่า ร้อยละ 50 ทําคะแนน

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การประหยัดอดออมและการ     

วางแผนการใช้จ่ายเงิน หลังจัด

กิจกรรม (Post-test)  ได้มากกว่า

ก่อนจัดกจิกรรม (Pre-test)  

จาํนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

มากกว่า ร้อยละ 96.7 ทาํคะแนน

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การประหยัดอดออมและการ     

วางแผนการใช้จ่ายเงิน หลังจัด

กิจกรรม (Post-test)  ได้มากกว่า

ก่อนจัดกจิกรรม (Pre-test) 

ผ่านตัวช้ีวัด 
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2. สรุปผลการมีวินยัในการออมของนกัเรียน 

 

จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม โดยนักเรียนแต่ละคนต้องวางแผนการใช้จ่ายและนาํเงินที่เหลือ

ในแต่ละวันหยอดกระปุกออมสินเป็นระยะเวลา 3 เดือน และผู้ปกครองนักเรียนจะทาํการสังเกตและบันทึก

พฤติกรรมการออมเงินของบุตรหลาน  

ภายหลังจากเสรจ็สิ้นการจัดกิจกรรมดังกล่าวพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 โรงเรียน ทั้งหมด 

30 คน มีเงินออมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  ซ่ึงผลการประเมิน “ผ่านตัวช้ีวัดความสาํเร็จในการทาํงาน” ที่ต้ัง

เป้าหมายไว้ที่มากกว่าร้อยละ 80 

 

ตารางที ่19  ผลการประเมินตวัช้ีวดัความสําเร็จในการทํางาน “นกัเรียนทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมมีวินยัในการออม” 

ตวับ่งช้ีความสําเร็จ 
เป้าหมายทีจ่ะใหบ้รรลุถงึ 

ตวับ่งช้ีความสําเร็จ 
ผลการออมเงินของนกัเรียน 

ผลการ

ประเมิน 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี

วินัยในการออม 

หลังจากจัดกิจกรรม นักเรียน

มากกว่าร้อยละ 80 มีเงินออม  

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

คือร้อยละ 100 มีเงินออม 

ผ่านตัวช้ีวัด 

 

3. สรุปผลความพงึพอใจของครูต่อโครงการ 

 

จากการสอบถามครูเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการ “การพัฒนาคุณลักษณะด้านการประหยัดอดออม

ของเยาวชน ในเขตอาํเภอบางเสาธงและอาํเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประจําปีการศึกษา 2564” พบว่า    

ครูมีความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อโครงการดังกล่าวอยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.25 

จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน  ซ่ึงผลการประเมิน “ผ่านตัวช้ีวัดความสาํเร็จในการทาํงาน” ที่ต้ังเป้าหมายไว้ที่

คะแนนความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน 

 

ตารางที ่20 ผลการประเมินตวัช้ีวดัความสําเร็จในการทํางาน “ความพงึพอใจของครูต่อโครงการ” 

ตวับ่งช้ีความสําเร็จ 
เป้าหมายทีจ่ะใหบ้รรลุถงึ 

ตวับ่งช้ีความสําเร็จ 

ผลความพึงพอใจของครู 

ต่อโครงการ 

ผล 

การประเมิน 

ความพึงพอใจของครู 

ในการเข้าร่วมโครงการ  

ความพึงพอใจของครูในภาพรวม 

มีค่าเฉล่ียมากกว่า 3.51 

จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 

ความพึงพอใจของครูในภาพรวม 

มีค่าเฉล่ียเทา่กบั 4.25 

จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 

ผ่านตัวช้ีวัด 
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4. สรุปผลภาพลกัษณม์หาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

จากการสอบถามครูที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 4 คน เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญพบว่า 

“ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแขง็และ

ย่ังยืน” ครูมีความคิดเหน็ดังกล่าวอยู่ในระดับ “เหน็ด้วยมากที่สุด” โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.75 จากคะแนนเตม็ 5 

คะแนน 

 “ด้านการเป็นที่ พ่ึงทางวิชาการแก่สังคม มีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัย” อยู่ในระดับ “เหน็ด้วยมาก” โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.50 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 

 ซ่ึงผลการประเมิน “ผ่านตัวช้ีวัดความสาํเร็จในการทาํงาน” ที่ต้ังเป้าหมายไว้ที่คะแนนภาพลักษณ์

มหาวิทยาลัยไม่ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน 

 

 ตารางที ่21  ผลการประเมินตวัช้ีวดัความสําเร็จในการทํางาน “ภาพลกัษณม์หาวิทยาลยัอสัสมัชญั” 

ตวับ่งช้ีความสําเร็จ 
เป้าหมายที่จะใหบ้รรลุถึง 

ตวับ่งช้ีความสําเร็จ 

ผลความคิดเห็นทีมี่ต่อภาพลกัษณ ์

ของมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ผลการประเมิน 

ภาพลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

คะแนนภาพลักษณ ์

มหาวิทยาลัยไม่ตํ่ากว่า 3.51 

- การสร้างความสมัพันธอ์นัดีกบัชุมชน

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มี

ความเข้มแขง็และย่ังยืน มีคะแนนเฉล่ีย 

4.75 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 

- ความสามารถเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ

แก่สังคมมีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่

ยอมรับของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  

มีคะแนนเฉล่ีย 4.50 จากคะแนนเตม็ 

5 คะแนน 

ผ่านตัวช้ีวัด 
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ภาคผนวก ก 
แผนการสอน “การประหยดัอดออม” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการสอน โรงเรียนวดัโคธาราม 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 
 

 



 

 

แผนภาพโอ่งชีวิต ประกอบแผนการเรียนรูที้่ 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แบบสงัเกตพฤติกรรมการออมเงิน 

ของบุตรหลาน 

 



 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการออมเงินของบุตรหลาน  
ครั้งที่ 1    (ตั้งแต่วนัที่ ............................ถงึวนัที.่..................................) 

   

ช่ือผูป้กครอง............................................................... 

ช่ือนกัเรียน..................................................................     ระดบัชั้น ป. ............ 

 

1. ภายใน 3 เดือนน้ี บุตรหลานของท่านวางแผน (ต้ังเป้า) ที่จะออมเงินโดยหยอดกระปุกออมสนิ    

    เป็นจาํนวนเงินทั้งหมด ..............บาท 

 

2. ในรอบ 2 สปัดาห์ (14 วัน) ที่ผ่านมา บุตรหลานของท่านได้หยอดเงินใส่กระปุกออมสนิ 

   ทั้งหมด.............วัน             (  ) ไม่ได้หยอดเงินเลย 

 

3. บุตรหลานของท่านกระตือรือร้นที่จะหยอดกระปุกออมสนิหรือไม่ 

       (  ) กระตือรือร้น          (  ) ไม่กระตือรือร้น 

 

4. ในสปัดาห์น้ีบุตรหลานของท่านได้มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินหรือไม่ 

       (  ) มี             (  ) ไม่ม ี

 

5. กจิกรรมออมเงินหยอดกระปุกออมสินมีส่วนช่วยทาํให้บุตรหลานของท่านรู้คุณค่าของเงินหรือไม่ 

       (  ) ช่วย          (  ) ไม่ช่วย 

 

6. ท่านคิดว่ากจิกรรมออมเงินหยอดกระปุกออมสนิมีประโยชน์หรือไม่ 

       (  ) มี             (  ) ไม่มี 

 



 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการออมเงินของบุตรหลาน  
ครั้งที่ 2    (ตั้งแต่วนัที่ ............................ถงึวนัที.่..................................) 

   

ช่ือผูป้กครอง............................................................... 

ช่ือนกัเรียน..................................................................     ระดบัชั้น ป. ............ 

 

1. ในรอบ 2 สปัดาห์ (14 วัน) ที่ผ่านมา บุตรหลานของท่านได้หยอดเงินใส่กระปุกออมสนิ 

   ทั้งหมด.............วัน             (  ) ไม่ได้หยอดเงินเลย 

 

2. บุตรหลานของท่านกระตือรือร้นที่จะหยอดกระปุกออมสนิหรือไม่ 

       (  ) กระตือรือร้น          (  ) ไม่กระตือรือร้น 

 

3. ในสปัดาห์น้ีบุตรหลานของท่านได้มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินหรือไม่ 

       (  ) มี             (  ) ไม่มี 

 

4. กจิกรรมออมเงินหยอดกระปุกออมสินมีส่วนช่วยทาํให้บุตรหลานของท่านรู้คุณค่าของเงินหรือไม่ 

       (  ) ช่วย          (  ) ไม่ช่วย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการออมเงินของบุตรหลาน  
ครั้งที่ 3    (ตั้งแต่วนัที่ ............................ถงึวนัที.่..................................) 

   

ช่ือผูป้กครอง............................................................... 

ช่ือนกัเรียน..................................................................     ระดบัชั้น ป. ............ 

 

1. ในรอบ 2 สปัดาห์ (14 วัน) ที่ผ่านมา บุตรหลานของท่านได้หยอดเงินใส่กระปุกออมสนิ 

   ทั้งหมด.............วัน             (  ) ไม่ได้หยอดเงินเลย 

 

2. บุตรหลานของท่านกระตือรือร้นที่จะหยอดกระปุกออมสนิหรือไม่ 

       (  ) กระตือรือร้น          (  ) ไม่กระตือรือร้น 

 

3. ในสปัดาห์น้ีบุตรหลานของท่านได้มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินหรือไม่ 

       (  ) มี             (  ) ไม่มี 

 

4. กจิกรรมออมเงินหยอดกระปุกออมสนิมีส่วนช่วยทาํให้บุตรหลานของท่านรู้คุณค่าของเงินหรือไม่ 

       (  ) ช่วย          (  ) ไม่ช่วย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการออมเงินของบุตรหลาน  
ครั้งที่ 4    (ตั้งแต่วนัที่ ............................ถงึวนัที.่..................................) 

   

ช่ือผูป้กครอง............................................................... 

ช่ือนกัเรียน..................................................................     ระดบัชั้น ป. ............ 

 

1. ในรอบ 2 สปัดาห์ (14 วัน) ที่ผ่านมา บุตรหลานของท่านได้หยอดเงินใส่กระปุกออมสนิ 

   ทั้งหมด.............วัน             (  ) ไม่ได้หยอดเงินเลย 

 

2. บุตรหลานของท่านกระตือรือร้นที่จะหยอดกระปุกออมสนิหรือไม่ 

       (  ) กระตือรือร้น          (  ) ไม่กระตือรือร้น 

 

3. ในสปัดาห์น้ีบุตรหลานของท่านได้มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินหรือไม่ 

       (  ) มี             (  ) ไม่มี 

 

4. กจิกรรมออมเงินหยอดกระปุกออมสินมีส่วนช่วยทาํให้บุตรหลานของท่านรู้คุณค่าของเงินหรือไม่ 

       (  ) ช่วย          (  ) ไม่ช่วย 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการออมเงินของบุตรหลาน  
ครั้งที่ 5    (ตั้งแต่วนัที่ ............................ถงึวนัที.่..................................) 

   

ช่ือผูป้กครอง............................................................... 

ช่ือนกัเรียน..................................................................     ระดบัชั้น ป. ............ 

 

1. ในรอบ 2 สปัดาห์ (14 วัน) ที่ผ่านมา บุตรหลานของท่านได้หยอดเงินใส่กระปุกออมสนิ 

   ทั้งหมด.............วัน             (  ) ไม่ได้หยอดเงินเลย 

 

2. บุตรหลานของท่านกระตือรือร้นที่จะหยอดกระปุกออมสนิหรือไม่ 

       (  ) กระตือรือร้น          (  ) ไม่กระตือรือร้น 

 

3. ในสปัดาห์น้ีบุตรหลานของท่านได้มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินหรือไม่ 

       (  ) มี             (  ) ไม่มี 

 

4. กจิกรรมออมเงินหยอดกระปุกออมสินมีส่วนช่วยทาํให้บุตรหลานของท่านรู้คุณค่าของเงินหรือไม่ 

       (  ) ช่วย          (  ) ไม่ช่วย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการออมเงินของบุตรหลาน  
ครั้งที่ 6     (ตั้งแต่วนัที่ ............................ถงึวนัที.่..................................) 

   

ช่ือผูป้กครอง............................................................... 

ช่ือนกัเรียน..................................................................     ระดบัชั้น ป. ............ 

 

1. ในรอบ 2 สปัดาห์ (14 วัน) ที่ผ่านมา บุตรหลานของท่านได้หยอดเงินใส่กระปุกออมสนิ 

   ทั้งหมด.............วัน             (  ) ไม่ได้หยอดเงินเลย 
 

2. บุตรหลานของท่านกระตือรือร้นที่จะหยอดกระปุกออมสนิหรือไม่ 

       (  ) กระตือรือร้น          (  ) ไม่กระตือรือร้น 
 

3. ในสปัดาห์น้ีบุตรหลานของท่านได้มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินหรือไม่ 

       (  ) มี               (  ) ไม่ม ี
 

4. กจิกรรมออมเงินหยอดกระปุกออมสินมีส่วนช่วยทาํให้บุตรหลานของท่านรู้คุณค่าของเงินหรือไม่ 

       (  ) ช่วย            (  ) ไม่ช่วย 
 

5. หลังจากเสรจ็สิ้นกจิกรรมออมเงิน บุตรหลานของท่านสามารถออมเงินได้ทั้งสิ้น ..............บาท 

 

6. ท่านคิดว่ากจิกรรมออมเงินหยอดกระปุกออมสนิมีประโยชน์หรือไม่ 

       (  ) มี                (  ) ไม่ม ี
 

7. หลังจากเสรจ็สิ้นกจิกรรมออมเงิน บุตรหลานของท่านต้ังใจที่จะออมเงินต่อไปอกีหรือไม่ 

      (  ) ออม             (  ) ไม่ออม

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
แบบสมัภาษณค์รูที่เขา้ร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบสมัภาษณ ์ 

โครงการพฒันาคุณลกัษณะดา้นการประหยดัอดออมของเยาวชน  
ในเขตอําเภอบางเสาธงและอําเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ประจําปีการศึกษา 2564  

 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบประเมิน 

1) เพศ        1. ชาย      2. หญิง 

2) อายุ..................... 

3) ประสบการณ์การสอน ..................... ปี  

4) ในปัจจุบันสอนวิชา...........................      ระดับช้ัน..........    โรงเรียน................................    
   

2. โครงการพฒันาคุณลกัษณะดา้นการประหยดัอดออมของเยาวชน 
 

1) โครงการฯ มีประโยชน์กบัทางโรงเรียนอย่างไรบ้าง 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

2) ภายหลังจากเสรจ็สิ้นโครงการฯ โรงเรียนมีแนวคิดที่จะวางแผนจัดกจิกรรม/การเรียนการสอนเพ่ือ  

ต่อยอดโครงการฯ บ้างหรือไม่/อย่างไร 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

3) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อโครงการฯ 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

4) ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการโครงการฯ  

(  )5. มากที่สดุ        (  )4. มาก        (  )3. ปานกลาง      (  )2. น้อย        (  )1. น้อยที่สุด       
 

3. ความคิดเห็นที่มีต่อภาพลกัษณข์องมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 

1) ทา่นคิดว่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีการสร้างความสัมพันธอ์นัดีกบัชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน   

ให้มีความเข้มแขง็ และย่ังยืน ในระดับใด 

(  )5. มากที่สดุ        (  )4. มาก        (  )3. ปานกลาง      (  )2. น้อย        (  )1. น้อยที่สุด       

2) ทา่นคิดว่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสามารถเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สงัคม มีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่

ยอมรับของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ในระดับใด 

(  )5. มากที่สดุ        (  )4. มาก        (  )3. ปานกลาง      (  )2. น้อย        (  )1. น้อยที่สุด      

 



 
 

 

คณะทํางาน 

การพฒันาคุณลกัษณะดา้นการประหยดัอดออมของเยาวชน 

ในเขตอําเภอบางเสาธงและอําเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ  

ประจําปีการศึกษา 2564 

 

 
         ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

        ดร.ปรีชา เมธาวัสรภาคย์        ผู้อาํนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ/ที่ปรึกษาโครงการฯ 

          นายกุญช์พิสฎิฐ์  ประเสริฐ    นักวิจัย/หัวหน้าโครงการฯ 

                     น.ส.จิรวดี พิศาลวัชรินทร์     นักวิจัย/ผู้ร่วมโครงการฯ 

                     นายจิรศักด์ิ สมบัติ            นักวิจัย/ผู้ร่วมโครงการฯ 
 

 

 

 

 

 


	บทสรุปผู้บริหาร

