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รายงานการด าเนินงานโครงการบริหารทั่วไป โครงการงานธนาคารโรงเรียน  ฉบับนี้        
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
จากการประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียนการด าเนินงานต่าง ๆของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็น

ด้านผู้เรียนหรือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรประเภทต่าง ๆ นั้น ปัจจัยหนึ่งที่จ าเป็นต่อการจัด
กิจกรรมนั้นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ก็คืองานธนาคารโรงเรียน  ที่ผ่านมาโรงเรียนได้มีการพัฒนา 
แต่ยังมีบางส่วนที่จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การด าเนิ นงานของโรงเรียนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ธนาคารเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนเราเพราะ
ธนาคารเป็นสถานที่รับฝาก – ถอนเงิน การออมทรัพย์โดยการฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นการสร้างนิสัย
ในการประหยัดอดออม 

ธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจ าลอง ที่ด าเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียนมีครู-อาจารย์ และ
พนักงานธนาคารออมสินเป็นที่ปรึกษา มีนักเรียนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน โดยนักเรียน
ผู้ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียด
รอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารโรงเรียนประกอบด้วยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
ท าหน้าที่ผู้จัดการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี พนักงานติดต่อ และพนักงานลงรายการ  
 เพ่ือให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจ าเป็นสิ่งที่โครงการธนาคารโรงเรียนมุ่งหวังก็คือให้
เด็กรู้จักการท างานที่ต้องมีความซื่อสัตย์และมีความสุจริตเพราะว่าการท างานที่เกี่ยวข้องกับเงินนั้น 
ต้องมีความซื่อสัตย์ต้องมีความสุจริตเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นรากฐานน าไปสู่สังคมที่ดีคนก็จะมีระเบียบของ
ชีวิต มีสังคมที่ไม่ต้องเสี่ยงกับความที่มีการกระท าที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมากนักธนาคารโรงเรียนจะเน้น
เฉพาะเรื่องการฝากเงินกับถอนเงิน เด็กก็จะเริ่มคุ้นเคยกับการที่จะรับฝากเงิน ถอนเงิน ท าบัญชีคือ
ชีวิตประจ าวันของเด็ก เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้เป็นการจัดระเบียบชีวิต
ของตน ถ้าไม่มีระเบียบชีวิตว่าจะใช้จ่ายกันอย่างไร รายได้เป็นยังไง จ่ายเป็นยังไงจะไม่มีทางที่จะ
ก าหนดแผนชีวิตของตนเองในเรื่องของเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการที่เพียงแต่ให้เด็กรู้จักการอดออม 
เด็กยังรู้จักฝึกงาน ท างานเป็น ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ต้อนรับลูกค้าเป็น คือเรื่องส าคัญในสังคมไทยการ
ให้บริการนั้นเป็นเรื่องซึ่งการแข่งขันการมีชีวิตอยู่รอดในอนาคต ธนาคารโรงเรียนจึงเป็นเป้าหมายคือ
การที่ให้เด็กฝึกงานในภาคปฏิบัติจริงคุ้นเคยกับระบบการเงินจริง ได้มีการออมด้วยตัวเองให้เกิด
ความรู้สึกโดยการออมทรัพย์อย่างเป็นระบบนั้นจะช่วยได้ 

 

 



1.2 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด  อดออม  และสามารถด ารงชีวิตแบบ

เศรษฐกจิพอเพียง  
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างาน สามารถน าไปใช้

ในชวีิตประจ าวันได้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเพียร

พยายาม  ขยัน  อดทน  ละเอียด รอบคอบในการท างาน  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอน 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น 
6. ช่วยให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

1.3 เป้าหมาย    
1. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
2. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการทางานเป็นทีม 
3. นักเรียนไดฝ้ึกทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีขั้นตอน 
4. นักเรียนผู้ปฏิบัติงาน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการท างานของธนาคารโรงเรียน  
เชิงผลผลิต (Output)   

         1. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
2. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการทางานเป็นทีม 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3. นักเรียนได้ฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอน 
4. นักเรียนผู้ปฏิบัติงาน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการท างานของธนาคารโรงเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 

targetgap)**   

1. นักเรียนมีสมรรถนะในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีครบเพ่ือเตรียมความ พร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
 ผลที่คาดว่าจะเกิด 

1. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัด อดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
2. นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น 
3. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการท างาน สามารน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. นักเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความรับผิดชอบ มีความสามัคคีกัน 
5. นักเรียนมีความรู้ในด้านการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอน 
6. มีการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 



1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    

 1.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน บุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อการจัด
กิจกรรม ภายใต้กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน 
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ครแูละนักเรียนไดร้ับองค์ความรู้ในการใช้ชีวิตประจ าวันและนักเรียนมีนิสัยรักการ
ประหยัด อดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 

2. นักเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและมีความรับผิดชอบ 
มีความสามัคคีกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
 1. ความหมายของการประเมินโครงการ 

ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาภาวการณ์ออมต่ า อันเป็นผลผลสืบเนื่องมาจากในอดีต
เยาวชนไทยยังไม่เหน็ความส าคัญและตระหนักถึง ประโยชน์ในอนาคตของการเก็บออมเท่าที่ควร การ
น าธนาคารโรงเรียนเข้ามาสู่ระบบการบริหารการศึกษาของโรงเรียน จึงเป็นกลยุทธ์อีกทางหนึ่งที่จะ
ช่วยปลูกฝังความเป็นผู้มีวิถีชีวิตพอเพียง  รู้จักวางแผนการใช้จ่าย จนถึงการปลูกสร้างคุณลักษณะ
นิสัยแห่งการประหยัดอดออมให้กับนักเรียนจากใน วันนี้จนถึงน าติดเป็นนิสัยถาวรในอนาคตวันหน้า 
จึงเป็นการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพให้กับสังคมประเทศชาติได้ต่อไป 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน า
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง
พ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึก
ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่ เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

คิดเลี้ยน (Kilien 1953, อ้างถึงในสุธิดา เทียนมนัส (2538: 16) ให้ความหมายของการออม
เป็น 2 ลักษณะ คือ “การออมของครัวเรือน หมายถึง รายไดท้  ี่ไม่ไดใ้ชจ้้ายในปัจจุบนั ” ส่วนอีก
ความหมาย คอื “การออมของครัวเรือน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความมงั่ คงั่ ของครัวเรือน” 

  บุญเสริม บุญเจริญผล(2552) ให้ความหมายการออมไว้ว่าการเก็บเงินไว้ใช้ในนอนาคตเช่น
เก็บเงินฝากธนาคารหรือซ่อนเอาไวท้้้ไหนก็ได้เก็บทองคา เก็บสินคา้ หรือเก็บอะไรก็ได้ไว้ใช้ในอนาคต
ได ้

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) (2557 ) ธนาคาร (Bank)  ตามความหมายของ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542    ได้ให้ความหมายของธนาคารไว้ว่า ธนาคาร คือ 
บริษัทจ ากัด ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางการให้ท าการค้าเกี่ยวกับเงิน เช่น การรับฝากเงิน การจ่ายเงิน
ตามเช็ค การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การให้กู้ยืมเงิน เป็นต้นธนาคาร หมายถึง สถาบัน



การเงินทางธุรกิจที่ท าหน้าที่ระดมเงินทุนจากผู้มีเงินเหลือใช้และต้องการเก็บออมด้วยการรับฝากเงิน
โดยจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในรูปดอกเบี้ย และใช้เงินทุนนั้นท าประโยชน์ต่างๆตามวัตถุประสงค์
ของแต่ละธนาคารและให้บริการอ่ืน ๆ 

      บุษบา ฤทธิ์เรืองนาม (2556)  ธนาคารมีวิสัยทัศน์ในด้านการเป็นสถาบันการเงินที่มีความ
มั่นคง เพ่ือการออมและมีพันธกิจในเรื่องของการออม การสร้างวินัยทางการเงิน โดยด าเนินการตาม
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ท่านส่งเสริมให้คนไทย
รู้จักการออม บนพ้ืนฐานของการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง ปลูกฝั่งนิสัยการออมให้กับเด็กและเยาวชน 
โดยเชื่อมั่นว่าหากคนไทยมีจิตส านึกที่รักการออมตั้งแต่เยาว์วัย จะส่งผลให้เป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตมองเห็น
ถึงความส าคัญของการออม รู้จักการใช้เงินอย่างเหมาะสมและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคตจะ
ส่งผลท าให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็งด้วยเงินออมของคนในชาตและ ธนาคารโรงเรียนมีมาตั้งแต่ปี 
2541 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 15 ปีแล้ว โดยการจ าลองเรื่องของธนาคารไปไว้ในโรงเรียน เพ่ือ
แสดงให้เด็ก ๆ เห็นถึงความส าคัญ ให้มีวินัยในการออม ค่อย ๆ เรียนรู้ในเรื่องของการออม 

 2. ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 หลักการด าเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายไป
ด าเนินการ การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบว่างานใดด าเนินต่อไปอย่างไร
เป็นการป้องกันไม่ให้งานแต่ละช่วงแต่ละตอน ด าเนินการผิดจุดประสงค์และเป้าหมายเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และท าให้การด าเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากยิ่งขึ้น บทบาทหน้าที่ของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะ
โรงเรียนที่มีขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมากขึ้น เพราะความเติบโตและเจริญงอกงามของสังคม 
ความต้องการของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีหน้าที่สอน
เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและครอบครัวของนักเรียน โรงเรียน
จ าเป็นต้องบริหารงานให้ด าเนินไปตามนโยบายของโรงเรียน ต้องด าเนินตามแผนโครงการที่ก าหนด
จากนโยบายสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและประเมินโครงการ เพ่ือให้งานด าเนินไปตาม
วัตถุประสงค์จึงท าให้การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและความส าคัญตามความคิดเห็นของ
นักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้  
 กัลยา ศรีวิเชียร (2557 : 16) สรุปจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมิน
โครงการมีจุดมุ่งหมายส าคัญอย่างน้อย 3 ประเด็น คือ 
       1. เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 
       2. เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อเสีย ของโครงการ และน าไปปรับปรุง 
แก้ไข การด าเนินโครงการ 
       3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 



  ความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
1.เพ่ือแสดงถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการอันเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการตัดสินใจว่า ลักษณะใดของ
โครงการมีความส าคัญมากท่ีสุดซึ่งจะต้องท าการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพและข้อมูลชนิดใดจะต้อง
เก็บรวบรวมเพ่ือการวิเคราะห์ 
2.เพ่ือรวบรวมหลักฐานความเป็นจริง และข้อมูลที่จ าเป็น เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาประสิทธิผลของ
โครงการ 
3.เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อการน าไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
4.การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดสามารถน าไปใช้ได้ 
  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพ่ือแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของ
โครงการ เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพ่ือช่วยให้ผู้มีอ านาจสามารถน าไป
ตัดสินใจและน าไปใช้ได้ โดยค านึงถึงความส าคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การด าเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง 
ขณะเดียวกันก็เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากข้ึนในการด าเนินงานแต่ละโครงการ 
 
3. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 จากความมุ่งหมายและความส าคัญดังกล่าวแล้ว พอสรุปได้ว่าการประเมินโครงการมี
ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
 1.การประเมินโครงการช่วยให้ก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมี
ความชัดเจน ดังกล่าวคือ ก่อนที่จะน าโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจาก
ผู้บริหารและผู้ประเมิน ส่วนใดที่ไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการด าเนินงาน หากขาด
ความแน่นอนท่ีแจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 
 2.ประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ
ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่เป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณ
ที่เหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงาน ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับการตัดทอน 
และทรัพยากรใดที่ขาดจะได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม 
 3.การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผน ดังนี้เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ด าเนินไปด้วยดี 
 4.การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ (impact) ของ
โครงการ และท าให้โครงการมีข้อที่ท าให้ความเสียหายลดน้อยลง 
 5.การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการ
ประเมินโครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 



 6.การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ 
เพราะการประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะน ามาซึ่งผลงานที่ดี
เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง 
 7.ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผนหรือก าหนด
นโยบายของผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 
 8.การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การ
ประเมินโครงการจะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการนั้นต่อไป หรือยุติโครงการนั้น 
   สรุปว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องง่ายขึ้น ทั้งการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง หรือการยุติโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการ 

รายงานผลการจัดโครงการบริหารงานทั่วไป กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน  ประจ าปี
การศึกษา 2564  ได้น าวงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการด าเนินการ 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
3.  ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน (C: Check) 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
1.1 ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุก

คน 
1.2 จดัท าโครงการบริหารงานทั่วไป กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน เสนอผู้บริหารเพ่ือ

พิจารณาเห็นชอบ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตาม

ความเหมาะสม 
1.4 สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพือ่ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
1.5 ติดต่อประสานงานเตรยีมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่ พาหนะในการเดินทาง 
1.6 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ และวิธีประเมินผล 

2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
2.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุญาตด าเนินการ 
2.2 ด าเนินการตามโครงการบริหารงานทั่วไป กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน ในระหว่างภาค

เรียนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทุก
คน โดยมีกิจกรรมด าเนินการดังนี้ 

 2.2.1. จัดกิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน   
 2.2.2. อุปกรณ์ต่างๆ 
 2.2.3. รูปเล่มรายงาน  1  เลม่ 
 
 



3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
3.1 ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารงานทั่วไป กิจกรรมงาน

ธนาคารโรงเรียน  โดยใช้แบบบันทึกกิจกรรม และแบบสอบถามความคดิเห็น  
3.2 ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีแจกแจงความถ่ี หาค่าเฉลี่ย  

(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งในรายข้อและภาพรวม เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ 
บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้ 

     4.51-5.00    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัตอิยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      3.51-4.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

     2.51-3.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
      1.51-2.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
      1.00-1.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.3 ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกกิจกรรม ใช้วิธี วิเคราะห์เนื้อเรื่อง 
(Content Analysis) 
 3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าเฉลี่ย (X) 
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

3.5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบจึงได้น าสารสนเทศที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่  4 
ผลการด าเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารงานทั่วไป กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 
2 ประจ าปีการศึกษา 2563 สามารถสรุปตามขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกัน

ระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคนได้รับความร่วมมือและสนับสนุน
การท าโครงการเป็นอย่างดี และน าเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติ
โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมแต่ละงานแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม แล้วสร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพ่ือก าหนด
แนวทางในการด าเนินการ ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่ ลักษณะกิจกรรม 
พาหนะในการเดินทาง(ถ้ามี) ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธีประเมินผล ตามล าดับ 

ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
 การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอ

ผู้บริหารเพ่ือขออนุญาตด าเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ด าเนินการ และผลการด าเนินการ
ตามโครงการบริหารงานทั่ วไป ในระหว่างภาคเรียนที่  1 ประจ าปีการศึกษา 2564  โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน  พบว่า กิจกรรมงานงานธนาคาร
โรงเรียน นักเรียนและครูให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้วยดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจ
และพึงพอใจกับสถานที ่ณ หอประชุมโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทย  

ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารงานทั่วไป กิจกรรมงานส่งาน

ธนาคารโรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น/สอบถามความพึงพอใจ พบว่า 
      วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จาก

แบบสอบถาม โดยแปลความหมาย เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) 
ดังนี้ 

     4.51-5.00    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      3.51-4.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 

     2.51-3.50    หมายถงึ  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 
      1.51-2.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 

            1.00-1.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 



วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี้ 
ข้อที่ รายการ (X) (S.D.) ระดับความ

พึงพอใจ 
ด้านมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 

1 ความพร้อมของอุปกรณ์ 4.68 0.48 มากที่สุด 
2 ความพร้อมของสถานที่ 4.60 0.50 มากที่สุด 
3 ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน 4.56 0.51 มากที่สุด 
4 ความพร้อมของผู้เรียนในฝาก-ถอน 4.72 0.46 มากที่สุด 
5 ฝาก-ถอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 4.40 0.82 มาก 

ด้านความเต็มใจในการให้บริการ 
6 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน เต็มใจ  

และกระตื้อรือร้น 
4.64 0.49 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
7 เจ้าหน้าที่ธนาคารมีความรับผิดชอบตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
4.16 0.80 มาก 

8 ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 4.60 0.58 มากที่สุด 
9 ความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ 4.48 0.51 มาก 

การปรับปรุงการให้บริการ 
10 การให้บริการ และอ านวยความสะดวก 

ในงานที่ได้รับมอบหมายด้านต่าง ๆ ตาม
ข้อเสนอแนะ 

4.68 0.48 มากทีสุ่ด 

เฉลี่ย 4.55 0.52 มากที่สุด 
   จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับจากมากที่ สุดไปน้อย
ที่สุด ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด การส่งข้อมูลไฟล์ภาพและเสียงครบถ้วน (X= 
4.72,SD = 0.46) รองลงมาคือ การปรับปรุงให้บริการ และอ านวยความสะดวก (X= 4.68 ,SD 
=0.48) ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน เต็มใจ และกระตื้อรือร้น (X= 4.64 ,SD =0.48)  น้อย
ที่สุด คือ ความสามารถในการติดตั้งอุปกรณ์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X= 4.16  ,SD =0.80) 
ตามล าดับ 
 
 
 
 



ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้น าสารสนเทศที่ได้น าเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและน าผลการท าเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทที่ 5 

สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

 ผลการด าเนินงาน ตามโครงการบริหารงานทั่วไป กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน ได้ผลสรุป
ดังนี้  
 1.  วัตถุประสงค์ 
 2.  เป้าหมาย 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สรุปผลการด าเนินการ 
 6.  ข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด  อดออม  และสามารถด ารงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างาน สามารถน าไปใช้
ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ 

3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเพียร
พยายาม  ขยัน  อดทน  ละเอียด รอบคอบในการท างาน  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  

4. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอน 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น 
6. ช่วยให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

เป้าหมาย    
1. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
2. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการทางานเป็นทีม 
3. นักเรียนได้ฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีขั้นตอน 
4. นักเรียนผู้ปฏิบัติงาน  ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการท างานของธนาคารโรงเรียน  

เชิงผลผลิต (Output)   
         1. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 

2. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการทางานเป็นทีม 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

3. นักเรียนได้ฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีขั้นตอน 
4. นักเรียนผู้ปฏิบัติงาน  ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการท างานของธนาคารโรงเรียน 



ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to targetgap)**   
1. นักเรียนมีสมรรถนะในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และมีทักษะการใช้

เทคโนโลยีครบเพ่ือเตรียมความ พร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อการจัด
กิจกรรม ภายใต้กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน บุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อการจัด
กิจกรรม ภายใต้กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน 

สรุปผลการด าเนินการ ( สรุปตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ ) 
 1.   ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 ภายใต้
โครงการโดยด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานต่อผู้ บริหารทั้งสิ้น จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียนสรุปโดยภาพรวม พบว่า การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม/กิจกรรมงาน
ส่งเสริมประชาธิปไตย ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการงานบริหารงานทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม พบว่า  ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้การการงานธนาคารโรงเรียนท าได้ไม่เต็มศักยภาพ

ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
งานธนาคารโรงเรียน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 25 คน   
วันที่ 10  กันยายน 2564 

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศ ชาย   20คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  หญิง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 
 อายุ ต่ ากว่า 30 ปี 14 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00  
  31.40 ปี 8 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 
  41.50 ปี 3 คน คดิเป็นร้อยละ 12.00      
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริการงานธนาคารโรงเรียน 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น เฉลี่ย 

รายข้อ 5 4 3 2 1 
ด้านมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 
1 ความพร้อมของอุปกรณ ์ 17 8    4.68 
2 ความพร้อมของสถานท่ี 15 10    4.60 
3 ความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีขณะปฏบิัติงาน 14 11    4.56 
4 ความพร้อมของผู้เรียนในฝาก-ถอน 18 7    4.72 
5 ฝาก-ถอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 15 5 5   4.40 

ด้านความเต็มใจในการให้บริการ 
6 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน เต็มใจ  

และกระตื้อรือร้น 
16 9    4.64 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
7 เจ้าหน้าท่ีธนาคารมีความรับผดิชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 10 9 6   4.16 
8 ความสะดวก รวดเร็วในการให้บรกิาร 16 8 1   4.60 
9 ความสามัคคีของเจ้าหน้าท่ี 12 13    4.48 

การปรับปรุงการให้บริการ 
10 การใหบ้ริการ และอ านวยความสะดวก 

ในงานท่ีได้รับมอบหมายด้านต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะ 
17 8    4.68 

ค่าเฉลี่ย 4.55 
ร้อยละ 91.04 

ข้อเสนอแนะ   - 
สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมมีค่าเฉลี่ย 4.55 คิดเป็นร้อยละ  91.04 อยู่ในระดับ
คุณภาพ มากที่สุด 

 
 



ความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
................................................................................................................................................. ...............
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 

                                                               ลงชื่อ  
                                                                    ( นายอ านวย มาคงกุล ) 

    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

ความเห็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................ ................................................................ 

 
 

ลงชื่อ............................................................... 
                                                                              (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธญัโชค) 
                         รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
ความเห็นผู้อ านวยการสถานศึกษา 
................................................................................................................................................................
.............................................................. ..................................................................................................
.................................................................................... ............................................................................ 

 
ลงชื่อ............................................................... 

                                                                               (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
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รูปภาพกิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพกิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการใช้เงินตามโครงการ/งานบริหารงานทั่วไป 

งานธนาคารนักเรียน 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

ชื่อ
โครงการ/

งาน 

ชื่อ
กิจกรรม/

งาน 

เงินงบประมาณได้รับ เงินงบประมาณที่ใช้จริง 
เงิน
อุดห
นุน

ทั่วไป 

เงิน
กิจกร
รม

พัฒน
า

ผู้เรียน 

เงิน
ระดม
ทรัพย
ากร 

งบ
อ่ืน 
ๆ 

เงิน
อุดห
นุน

ทั่วไป 

เงิน
กิจกรร

ม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงิน
ระด
ม

ทรัพ
ยาก
ร 

งบอ่ืน 
ๆ 

รวม 

กิจกรรม
พัฒนางาน
ธนาคาร
โรงเรียน 

กิจกรรม
พัฒนา 
งาน

ธนาคาร
โรงเรียน 

- - - -  - - - - 

รวม ๐ 0 0 0 0 0 0 0 0 




