
จักรวาล เจริญทอง. 2564. รายงานผลการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมความตระหนัก 
ในการออม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะชีวิตและการทำงานของผู้เรยีน. 
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด       
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารอ้ยเอ็ด. 

บทคัดย่อ 

 

โครงการธนาคารโรงเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สง่เสรมิความตระหนักในการออมของผู้เรียน  
2) สง่เสรมิคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้เรียน 3) ส่งเสริมทักษะชีวิตและการทำงานของผู้เรียน  
โดยความตระหนักในการออมของผู้เรียนจะช่วยออมเงินไว้ใช้จ่ายนอกเหนือจากรายจ่ายประจำ และออมเงินไว้ใช้
ยามเจบ็ป่วยฉุกเฉิน ช่วยสร้างหลักประกันชีวิตในระหว่างยงัไม่ได้ทำงานและความมั่นคงด้านการเงิน ใหม้ีเงินไว้ใช้
ในวัยชราไม่เป็นภาระต่อลูกหลานและสงัคม เกบ็ออมเงินไว้ใช้ทางด้านการศึกษาในการนำมาสร้างความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานและสร้างเงินในอนาคต เป็นมรดกให้ลกูหลานและสงัคม เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือ
เปลี่ยนอาชีพ และเป็นการสง่เสรมิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อันประกอบด้วยความซื่อสัตย์สจุริต     
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่อย่างพอเพียง และรักความเป็นไทย 
นอกจากนั้นยงัช่วยส่งเสริมทักษะชีวิตและการทำงานของผูเ้รียน ซึ่งประกอบด้วยทักษะความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการปรับตัว ทักษะความคิดริเริ่มและการช้ีนำตนเอง ทักษะการเพิ่มผลผลิต และทักษะความเป็น
ผู้นำและความรับผิดชอบ โดยในการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียนนีม้ ีเปา้หมายด้านคณุภาพผู้เรียนตาม
วัตถุประสงค์ ทัง้ 3 ด้าน จากแบบสำรวจความคิดเห็น แบบประเมินทกัษะ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงกับผู้เรียนเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้เรียนสมาชิกธนาคาร ครู และผู้ปกครอง 
แล้วนำไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (𝑥) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วตีความแปล
ความหมายข้อมลู และเปา้หมายด้านปริมาณผู้เรียนทุกคน (ร้อยละ 100) เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนและมีนิสัย
รักการออม ดำเนินงานกิจกรรมประกอบด้วย 4 ระยะตามกระบวนการ CBAE Process ดงันี ้ ระยะท่ี 1 ระยะ
การวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ การเตรียมการและสร้างความตระหนัก (Criticizing) รวมถึงการจัดซื้อวัสดุอกุรณ์ 
และครุภัณฑ์ และการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  ระยะท่ี 2 ระยะการระดมความคิดและการวางแผนการ
ทำงาน (Brainstorming & Planning) เป็นระยะนิเทศและวางแผนการทำงานธนาคารโรงเรียนแก่
คณะกรรมการดำเนินงาน และการอบรมผูเ้รียนในการปฏิบตัิงานแต่ละแผนก ระยะท่ี 3 การลงมือปฏิบัติ 
(Acting) เป็นระยะการลงมอืปฏิบัตงิานปีการศึกษา 2562 – 2563 และระยะท่ี 4 ระยะการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Evaluating) เป็นการนิเทศติดตามการดำเนินงานและการรายงานสรุปผลการดำเนินงานธนาคาร
โรงเรียน โครงการนี้ดำเนินการกับนกัเรียนในโรงเรียนจันทรเุบกษาอนุสรณ์ ซึง่เป็นโรงเรียนประจำอำเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด อยูห่่างจากตัวเมืองรอ้ยเอ็ดประมาณ 52 กิโลเมตร ผลการดำเนินโครงการพบว่า ระยะท่ี  
1 ระยะการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ การเตรยีมการและสร้างความตระหนัก (Criticizing) โดยการจัดซื้อ 
วัสดุอุกรณ์และครุภัณฑ์ การแต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงาน พบว่าคณะกรรมการดำเนินงานมี “ความเพียงพอ” 
มีความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการในทกุปีการศึกษา แตค่วามตระหนักในการออม คุณลกัษณะ 
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน และทกัษะชีวิตและการทำงานของผู้เรียนยัง “ไมเ่พียงพอ” ระยะท่ี 2 ระยะการระดม
ความคิดและการวางแผนการทำงาน (Brainstorming & Planning) เป็นระยะนเิทศและวางแผนการทำงาน
ธนาคารโรงเรียนแก่คณะกรรมการดำเนินงาน และการอบรมผู้เรียนในการปฏิบัตงิานแต่ละแผนก พบว่า  
ม ี“ความเพียงพอ” พร้อมสำหรบัการดำเนินโครงการในทุกปีการศึกษา ระยะท่ี 3 การลงมือปฏิบัติ (Acting) 
เป็นระยะการลงมือปฏิบัติงานปีการศึกษา 2562 – 2563 ทัง้การจัดสปัดาหร์ักการออม กจิกรรมธนาคารเคลื่อนที่ 



กิจกรรมมอบรางวัลยอดนักออม กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและอนุรักษ์สิง่แวดล้อม และการปฏิบัติงานธนาคารรับฝาก 
- ถอน โดยการแบ่งหน้าทีผู่้เรียนรบัผิดชอบสลับหมุนเวียนกนัทำงานทุกสัปดาห์ จำนวนทั้งหมด 3 ชุดทำงานตลอด
ปีการศึกษา เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ ภาคเช้า เวลา 07.30 – 08.00 น. และพกักลางวัน 
เวลา 12.00 – 12.30 น. พบว่า จากการทำงานอย่างทุม่เท ของคณะกรรมการธนาคารโรงเรียนทั้งครูและผูเ้รียน 
ระหว่างปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 โครงการธนาคารโรงเรียนได้มีการรณรงค์การออมทุก ๆ วัน 
ส่วนบัญชีที่ไมม่ีการเคลื่อนไหวการฝาก – ถอนมกีารติดตามบัญชีนั้น หากไม่พบเจ้าของบญัชีก็จะดำเนินการปิด
บัญชี  เป็นการบรกิารฝากเงินทีส่ะดวกแกส่มาชิกคิดเป็นร้อยละ 86.99  รองลงมาคือสถานศึกษายกย่องชมเชย
นักเรียนที่ออมเงินเป็นประจำและสม่ำเสมอคิดเป็นร้อยละ  82.53 และธนาคารมีความสะอาด สวยงาม เป็น
ระเบียบน่าเข้าใช้บริการคิดเป็นร้อยละ 68.15 ส่วนกจิกรรม ที่ควรพัฒนามากขึ้นคือการเผยแพรอ่งค์ความรู้ทาง
การเงินและประโยชน์ของการออม ส่งผลให้โครงการธนาคารโรงเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ ปีการศึกษา 2562 
โครงการได้รบัรางวัล ยอดเยี่ยม สายสามญัศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมสง่เสรมิการออม 
ระดับประเทศ ประจำปี 2562 โรงเรียนได้รับรางวัล สถานศึกษาส่งเสริม Virtual School Bank การประกวด
ธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม ระดับประเทศ ประจำปี 2562  ปีการศึกษา 2563 โครงการได้รับ
รางวัลยอดเยี่ยม สายสามญัศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมสง่เสรมิการออม ระดบัประเทศ 
ประจำปี 2563 ส่งผลให้นกัเรียนได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติ สาขาออมสิน 
ประจำปี 2563 และระยะท่ี 4 ระยะการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluating) เป็นการนิเทศติดตามการ
ดำเนินงานและการรายงานสรปุผลการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน มี “ความเพียงพอ” และอยูร่ะดบัสงู ส่วนการ
ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการทัง้ 3 ด้าน (หลังการดำเนินงาน) ได้แก่ ความตระหนักในการออมของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียน และทักษะชีวิตและการทำงานของผู้เรียนมี “ความเพียงพอ” และ
อยู่ระดับสูงเช่นกัน 

โครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรยีนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการกำหนด
ทิศทางการดำเนินโครงการที่ชัดเจน จรงิจงั และมุง่มั่นเพื่อสร้างเสรมิความตระหนักในการออมของผูเ้รียน ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียน และพัฒนาทกัษะชีวิตและการทำงานของผูเ้รียน สง่เสรมิการออมให้ได้  
ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนระดบัมัธยมศึกษาต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 1,891 คน รวมจำนวน 52 
ห้องเรียน ครผูู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 124 คน ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 เพื่อการ
สร้างวินัยทางการเงิน มุง่เน้นส่งเสริมให้นักเรียนมจีิตสำนึก ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออม     
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพกับธนาคารโรงเรียนอืน่ ๆ นอกจากนั้นยังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ
ปฏิบัติงาน มีการพัฒนาบุคลากรของธนาคารและนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน จัดกจิกรรมเพื่อสร้าง
แรงจงูใจให้ผูเ้รียนเห็นความสำคัญของการประหยัดและออมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   

 

คำสำคัญ: ธนาคารโรงเรียน, ความตระหนักในการออม, คุณลักษณะอันพึงประสงค์, ทักษะชีวิตและการทำงาน, 
CBAE Process 

 


