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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด การดำาเนินงานโรงเรียน
ธนาคาร 2) ศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงค ์การดำาเนนิงานโรงเรยีนธนาคาร ของโรงเรยีนสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 3) พัฒนาแนวทางการดำาเนิน
งานโรงเรียนธนาคาร สำาหรับโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสารสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนธนาคาร และเจ้า
หน้าท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประจำาโรงเรียนธนาคาร สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จำานวน 144 คน จาก 36 โรงเรียน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์ แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการ
วจิยัพบว่า 1) ผลการศกึษาองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัการดำาเนนิงานโรงเรยีนธนาคาร ประกอบดว้ย 6 องค์
ประกอบ 29 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก 2) สภาพปัจจุบันการดำาเนินงานโรงเรียนธนาคาร โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก สภาพที่พึงประสงค์โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก 3) แนวทางการดำาเนินงานโรงเรียน
ธนาคาร สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบด้วย 
6 องค์ประกอบ 54 แนวทาง ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการดำาเนิน
งานโรงเรียนโรงเรียนธนาคาร สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสา
รสินธุ์ โดยรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทาง, โรงเรียนธนาคาร, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

1	 นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	 อาจารย์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 M.Ed. Candidate in Education Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University
2 Faculty of Education, Mahasarakham University



56 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 8 Number 2 May - August 2017

บทนำา

การออมมคีวามสำาคญัทัง้ต่อบุคคล สงัคม 
และเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ในประเทศไทย
ได้มีการจัตตั้งกิจการออมสินเป็นครั้งแรกเมื่อปี 
พ.ศ. 2456 โดยเริ่มดำาเนินกิจการแบงก์ลีฟอเทีย 
ตามพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อให้เป็นตัวอย่าง
ของการปลูกฝังการออมอย่างถูกวิธีแต่เยาว์วัย 
สามารถพัฒนาเป็นค่านิยมที่ดีด้านการประหยัด 
และการออมเงิน เพราะหากว่าประชาชนในทุก
ระดับเศรษฐกิจสังคม รู้จักใช้จ่ายทรัพย์สินของตน
อย่างมปีระสทิธภิาพ สงัคมและประเทศชาตกิจ็ะมี
ฐานะเศรษฐกิจที่ดี มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง ด้วย
เหตผุลนี ้การพฒันาคณุภาพประชากร จึงเปน็เรือ่ง

สำาคัญและคุณธรรมที่เอื้อต่อการฟ้ืนฟูและพัฒนา
เศรษฐกิจก็คือ พฤติกรรมประหยัด ดังพระราช
ดำารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 
9) พระราชทานแกป่ระชาชนชาวไทย ในโอกาสขึน้
ปีใหม่เมื่อปีพุทธศักราช 2503 ความว่า “ข้าพเจ้า
ใครจ่ะไดก้ลา่วถงึความสำาคญัของการประหยดั ซึง่
รฐับาลไดช้กัชวนใหแ้ตล่ะคนปฏบิตัคิงจะได้ตระหนกั
อยูท่ัว่กนัแลว้วา่ การใชจ้า่ยโดยการประหยดันัน้ จะ
เปน็หลกัประกนัความสมบรูณพ์นูสขุของผูป้ระหยดั
เองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนใน
วันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่
เฉพาะกบัผูป้ระหยดัเทา่นัน้ แตย่งัจะเปน็ประโยชน์
ตอ่ประเทศชาตอินัขึน้อยูกั่บฐานะความเป็นอยูข่อง
ประชาชนพลเมอืง ถา้แตล่ะคนทำาการประหยดัและ
ชว่ยผดงุฐานะของตนเองเปน็สว่นรวม” จากกระแส

Abstract

This research aimed to 1) Investigate the indicators of components of bank school 
implementation, 2) study the current state and desirable state of bank school implementation  
for school under the secondary education service area office of “ROI KAEN SARN  
SIN” cluster provinces, and 3) develop of implementation guideline on bank school  
implementation for school under the secondary education service area office of “ROI KAEN 
SARN SIN” cluster provinces. Group of the study were 144 person include administrators 
teachers and bank of agriculture and agricultural cooperatives employees from 36 schools 
selected by cluster random sampling method. The research instruments were questionnaires 
of current and desirable conditions, the structured interview and the evaluation form of  
suitability and possibility. Descriptive statistics used in this research were mainly percent-
age, average and standard deviation. The research were found: 1) The implementation of  
bank school including 6 components 29 indicators. The result of evaluation from seven  
respondents at high level. 2) The current conditions of bank school implementation for  
school under the secondary education service area office of “ROI KAEN SARN SIN” at high 
level and the desirable conditions at high level too. 3) The implementation guideline of bank 
school for school under the secondary education service area office of “ROI KAEN SARN 
SIN” including 6 components 54 indicators. The result of suitability and possibility both at 
high level.

Keywords: Developing Guideline, Bank School, Bank for Agriculture and Agricultural  
Cooperatives
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พระราชดำารสั พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัราชกาล
ที่ 9 พระราชทานแก่บุคคลที่เข้าเฝ้า เมื่อวันที่ 23 
ธนัวาคม 2542 วา่ “ขอใหทุ้กคนมคีวามปรารถนา
ที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และ
ทำางานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้
เมืองไทย อยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรือง
อยา่งยอด แต่ว่าความพออยูพ่อกนิมคีวามสงบเปรยีบ
เทียบกบัประเทศอืน่ๆ ถา้เรารกัษาความพออยูพ่อ
กนินีไ้ด ้เรากจ็ะยิง่ยวดไดต้ามหลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง ตามแนวพระราชดำารขิองพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทีใ่หป้ระชาชนชาวไทย มีความเปน็
อยู่อยา่งพอเพียง รู้จกัการประหยดั อดออม ไมส่รุุย่ 
สรุา่ย ไมฟุ่ม่เฟอืย ซึง่สอดคล้องกบัคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค์ ของโรงเรียนในเรื่องของการประหยัด
และอดออม (ธนาคารออมสิน, 2559: เว็บไซต์)

การออม คือการเก็บสะสมเงินทีละเล็กที
ละนอ้ยให้พอกพูนขึ้นเมือ่เวลาผ่านไป ซึง่การออม
ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปของเงินฝากกับธนาคาร 
หรือบริษัทเงินทุน (เสกสรร ศุภแสง, 2536: 13-
16) “การประหยัด” หรืออาจเรียกอีกอย่างหน่ึง
ว่า “การออม” การประหยัดและการออมมีความ
หมายคล้ายคลึงกัน ซึ่งหมายถึงการลดการบริโภค
ในปจัจบุนัเพือ่สามารถบริโภคในอนาคตไดม้ากขึน้ 
อาจกล่าวได้ว่าการประหยัดหรือการออมคือการ
บริโภคอย่างฉลาด รู้จักบริโภคเศรษฐทรัพย์ ใน
ปริมาณที่พอดีกับความต้องการหรือความจำาเป็น
จรงิๆ จงึมผีลใหม้รีายได้เหลอืเกบ็เปน็เงนิออมเพือ่
การใช้จ่ายในอนาคตได้ บุคคลที่มีการกระทำาให้
เกิดการประหยัด ควรมีลักษณะดังนี้คือ มีความ
เปน็อยูอ่ยา่งเรยีบงา่ย ไมแ่ปรเปลีย่นไปตามแฟชัน่ 
ใชจ้า่ยเงินจำานวนนอ้ยของตนใหเ้กดิประโยชนม์าก
ที่สุด คิดก่อนใช้จ่ายและจ่ายเท่าที่จำาเป็นเสมอ ไม่
ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย แต่ก็มิได้ตระหนี่
ถี่เหนียวจนเกินสมควรแก่เหตุ รู้จักใช้ ดูแลและ
บูรณะทรัพย์สิ่งของเครื่องใช้ทั้งของตน และของ
ส่วนรวม มีการวางแผนใช้จ่ายให้รอบคอบ โดยมี
สัดส่วนและรู้จักมีความคิดเพิ่มพูนทรัพย์ ด้วยการ
แบ่งเก็บหรือนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีก (ชาตรี  

ศิริสวัสดิ์, 2541: 13)

คณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิ(2540: 
50-51) เสนอแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรม
ประหยัดว่า บุคคลควรมีความเป็นอยู่อย่างเรียบ
ง่าย มีความพอดีในการบริโภค ละเว้นการผ่อนส่ง
ที่เกินความสามารถ ใช้ทรัพยากรและเวลาให้เป็น
ประโยชน์มากที่สุด คำานึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ 
คิดก่อนจ่าย และใช้เท่าที่จำาเป็นไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย
ฟุ่มเฟือยหรือตระหน่ีถี่เหนียวจนเกินไป จัดงาน
และพิธีต่างๆ โดยใช้เท่าที่จำาเป็น เพิ่มพูนทรัพย์
ด้วยการเก็บและนำาไปทำาให้เกิดประโยชน์ รู้จักใช้
ดแูลรกัษา และบรูณะทรพัย์ทัง้ของตนเองและของ
ส่วนรวม รวมถึงวางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบ มี
สัดส่วนและออมไว้บ้างตามสมควร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปน็ธนาคารของรฐับาล สงักดั 
กระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนา
ชนบทและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
โดยน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางในการดำาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมกันนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดทำากิจกรรมเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีความ
เข้มแข็ง โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบโครงการต่างๆ 
ภายใตน้โยบายงานด้านสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่
สรรค์สรา้งประโยชนต์อบแทนคนืแกสั่งคม อาทิเชน่ 
โครงการธนาคารต้นไม้ โครงการธนาคารความดี 
และโครงการโรงเรียนธนาคาร เป็นต้น (ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ม.ป.ป.: 
1) และมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน การออมเงิน
ในกลุ่มเยาวชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยดำาเนิน
งานในรูปแบบของ “เงินออมในกลุ่มเยาวชน” และ
มกีารพฒันาระบบการออมเงนิมาอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่
ในปี พ.ศ. 2551 ได้เริ่มจัดทำาโครงการ “โรงเรียน
ธนาคาร” โดยการจำาลองรูปแบบการทำางานของ
ธนาคารไปไวใ้นโรงเรียนเพือ่เปน็หอ้งเรียนทีมี่ชวีติ 
มุ่งหวังให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในด้าน
การเงิน การธนาคาร ให้เห็นความสำาคัญของการ
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ออมเงิน ซ่ึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง
ในอนาคต ตามแนวทางพระราชดำาริหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเปดิโอกาสใหเ้ยาวชนได้
ฝึกฝน เรียนรู้และปฏิบัติจริง ในการบริหารจัดการ
และการให้บริการด้านการเงินการธนาคาร

โครงการโรงเรยีนธนาคาร ใหบ้รกิารรบัฝาก
เงนิจากนกัเรยีนโดยการสง่พนกังานของธนาคารออก
ไปรบัฝากเงินตามโรงเรียน เพือ่อำานวยความสะดวก
แกน่กัเรียนซึง่ไมส่ามารถไปใชบ้รกิารในวนัธรรมดา
หรือเวลาทำาการของธนาคารได้ โรงเรียนธนาคาร
เป็นธนาคารจำาลองที่ดำาเนินการโดยนักเรียนใน
โรงเรยีนและอาจารย์ รวมทัง้พนกังานของธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึง่
ทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
วิธีการปฏิบัติงานและระบบงานของธนาคาร ส่ง
เสริมให้มีการออมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการส่ง
เสรมิใหน้กัเรยีนได้ฝกึการปฏบิติังาน ใหเ้กดิทกัษะ 
มีประสบการณ์ตรง และสามารถนำาความรู้และ
ประสบการณไ์ปใชใ้นอนาคตได ้เดก็และเยาวชนได้
เหน็ รูจ้กั สถาบนัการเงนิและประโยชน์ท่ีเกดิขึน้จาก
การออมเงินอย่างใกล้ชิด (ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร, ม.ป.ป.: 2)

อีกประการหนึ่งนโยบายของรัฐบาลใน
การสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม คือ การปรับลดเวลาเรียนของเด็ก
ให้น้อยลง เป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดย
ให้สำานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พจิารณาปรับลดชัว่โมงเรยีนของบางวชิาใหน้้อยลง 
ครูต้องใช้ความสามารถในการอธิบายและบูรณา
การให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
กำาหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการ
คดิวเิคราะห ์ความมน้ีำาใจต่อกนั การทำางานเปน็ทมี 
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบ
ของตนเอง โดยเฉพาะแนวทางการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้“ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู”้ หมวดที ่4 สรา้ง
เสรมิทกัษะการทำางาน การดำารงชพี และทกัษะชวีติ 
กลุม่กจิกรรมที ่14 ฝกึการทำางาน ทกัษะทางอาชพี 

ทรัพย์สินทาง ปัญญา อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัย
ทางการเงิน (นโยบายรัฐบาล, 2558) กิจกรรม
มีวินัยทางการเงิน สามารถใช้จ่ายเงิน เก็บออม
เงินอย่างเป็นระบบ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการ
ดำาเนินงานโรงเรียนธนาคาร และโรงเรียนทุกแห่ง
ไดป้ฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิเปน็รปูธรรมตอ่ไป (สำานกังาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558)

จากเหตผุลและความสำาคญัของการดำาเนนิ
งานโรงเรียนธนาคาร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
พัฒนาแนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนธนาคาร 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาใน
กลุม่จงัหวดัรอ้ยแกน่สารสนิธุ ์ซึง่เปน็การศกึษาเพือ่
พฒันาแนวทางการดำาเนินงานสำาหรบัโรงเรยีนทีไ่ด้
ดำาเนินการโรงเรียนธนาคารร่วมกับ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ทีอ่ยู่ใน
สังกัดจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและ
กาฬสนิธุ ์โดยมุง่หวังท่ีจะพัฒนาแนวทางการปฏบิตัิ
งานโรงเรยีนธนาคารทีด่ ีเพือ่เปน็การสง่เสรมิใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อการดำาเนินงานโรงเรียนธนาคาร และ
ส่งผลให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการบริหารและการ
ทำางานอย่างมีขั้นตอน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี 
ในเรือ่งการดำาเนนิงานโรงเรยีนธนาคารและเปน็การ
สนับสนุนการออมของเยาวชนต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด 
การดำาเนินงานโรงเรียนธนาคาร สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาในกลุม่จงัหวดัรอ้ย
แก่นสารสินธุ์

2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ การดำาเนินงานโรงเรียนธนาคาร สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกลุ่ม
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการดำาเนินงาน
โรงเรียนธนาคาร สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษามธัยมศกึษาในกลุม่จงัหวดัรอ้ยแกน่สารสนิธุ์
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วิธีดำาเนินการวิจัย

ระยะที ่1 ศกึษาองค์ประกอบและตวัชีว้ดั 
การดำาเนินงานโรงเรียนธนาคาร สังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาในกลุ่มจงัหวดัรอ้ย
แก่นสารสินธุ์

1. ผู้ให้ข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัด มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ได้แก่ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะ
สมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และ
เหมาะสมน้อยที่สุด 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง ได้
แบบสอบถามกลับคืนมาจำานวน 7 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พงึประสงคก์ารดำาเนนิงานโรงเรยีนธนาคาร สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกลุ่ม
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากร 

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ
งานเกีย่วกบัโรงเรยีนธนาคาร และเจา้หนา้ทีธ่นาคาร
เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผูดู้แลโรงเรียน
ธนาคาร สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จำานวนรวม 230 
คน จาก 54 โรงเรียน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้รับผิด
ชอบงานเก่ียวกับโรงเรียนธนาคาร และเจ้าหน้าที่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้
ดแูลโรงเรยีนธนาคาร สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มธัยมศกึษาในกลุม่จงัหวดัรอ้ยแกน่สารสนิธุ ์จำานวน 
144 คน จาก 36 โรงเรียน โดยการเทียบจำานวน
ประชากรทัง้หมดกบัตารางกำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง
ของ Krejcie & Morgan และการใช้เทคนิควิธีการ
สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

2. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจัิย แบบสอบถาม
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การดำาเนิน
งานโรงเรยีนธนาคาร สังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษามธัยมศกึษาในกลุม่จงัหวดัรอ้ยแกน่สารสนิธุ ์
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยประสาน
ความร่วมมือไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้
แบบสอบถามกลับคืนมาจำานวน 144 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 100 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 3 พัฒนาแนวทางการดำาเนินงาน
โรงเรียนธนาคาร สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษามธัยมศกึษาในกลุม่จงัหวดัรอ้ยแกน่สารสนิธุ์

1. ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย

1.1 ผู้บริหาร และครูท่ีปรึกษาโรงเรียน
ธนาคาร จำานวน 6 คน

1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

2.1 แบบสัมภาษณ์ โรงเรียนต้นแบบใน
การดำาเนินงานโรงเรียนธนาคาร 

2.2 แบบประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดข้องแนวทางการดำาเนนิงานโรงเรยีน
ธนาคาร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด 
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3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัดำาเนนิการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้

3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการดำาเนินงาน
โรงเรียนธนาคารจากผู้บริหาร และครูท่ีปรึกษา
โรงเรียนธนาคารต้นแบบ ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง 

3.2 เกบ็รวบรวมขอ้มลู การประเมนิความ
เหมาะสมและความเปน็ไปไดข้องแนวทางการดำาเนิน
งานโรงเรยีนธนาคาร ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 7 คน ผู้
วจัิยดำาเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง ไดแ้บบประเมนิ
กลับคืนมา จำานวน 7 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์
ผู้บริหารและครูที่ปรึกษาโรงเรียนธนาคารต้นแบบ 
ใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 

4.2 ผลการประเมินความเหมาะสมและ
ความเปน็ไปไดข้องแนวทาง ใชว้ธิวีเิคราะห์คา่เฉล่ีย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย

การวจิยัเรือ่ง การพฒันาแนวทางการดำาเนนิ
งานโรงเรยีนธนาคาร สังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษามธัยมศกึษาในกลุม่จังหวดัรอ้ยแกน่สารสนิธุ ์
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
แนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนธนาคาร สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกลุ่ม
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบด้วย 6 องค์
ประกอบ 29 ตวัชีว้ดั มผีลการประเมนิความเหมาะ
สมขององคป์ระกอบโดยผูท้รงคณุวฒุโิดยภาพรวม
ว่า มีความอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสาม
อันดับ ได้แก่ การให้บริการของโรงเรียนธนาคาร 
การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมกิจการ
โรงเรยีนธนาคาร และการตรวจสอบ สรปุ รายงาน
และปรับปรุงผลการดำาเนินงานโรงเรียนธนาคาร

2. สภาพปัจจุบันการดำาเนินงานโรงเรียน
ธนาคาร สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา
ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ผลการประเมิน
สภาพปัจจุบัน การดำาเนินงานโรงเรียนธนาคาร 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาใน
กลุม่จงัหวัดรอ้ยแกน่สารสนิธุ ์โดยคณะผูบ้รหิาร คร ู
และเจา้หนา้ทีธ่นาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ 
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่า
เฉล่ียสูงสุดสามอันดับ นำาเสนอตามลำาดับ ได้แก่ 
การให้บรกิารของโรงเรยีนธนาคาร การจดัการดา้น
บคุลากร การตรวจสอบ สรปุ รายงานและปรับปรุง
ผลการดำาเนินงานโรงเรียนธนาคาร

ผลการประเมินสภาพท่ีพึงประสงค์ การ
ดำาเนินงานโรงเรียนธนาคาร สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาในกลุม่จังหวดัร้อยแกน่สา
รสนิธุ ์โดยคณะผูบ้รหิาร คร ูและเจ้าหนา้ทีธ่นาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยรวม มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ 
นำาเสนอตามลำาดับ โดยอันดับหนึ่งมีสองข้อ คือ 
สถานทีแ่ละอปุกรณก์ารดำาเนนิงาน และการตรวจ
สอบ สรุป รายงานและปรบัปรงุผลการดำาเนนิงาน
โรงเรยีนธนาคาร อนัดบัสอง คอื การใหบ้รกิารของ
โรงเรียนธนาคาร และอันดับสาม คือ การจัดการ
ด้านบุคลากร

3. แนวทางการดำาเนนิงานโรงเรยีนธนาคาร 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาใน
กลุม่จงัหวดัรอ้ยแกน่สารสนิธุ ์ประกอบดว้ย 6 องค์
ประกอบ 54 แนวทาง สรุปได้ดังนี้

3.1 ด้านสถานที่และอุปกรณ์ดำาเนินงาน 
จัดสถานท่ีของโรงเรยีนธนาคารให้มคีวามสะดวกต่อ
การมาใช้บรกิาร และมสีิง่อำานวยความสะดวก เช่น 
น้ำาดืม่ จดุพกัรอ และดูแลรกัษาความสะอาดสถานที่
อยูเ่สมอ ควรมกีารจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ กระดาษ 
เอกสารแบบฟอรม์ตา่งๆ ครภัุณฑค์อมพวิเตอรพ์รอ้ม
โปรแกรม ให้เพียงพอสำาหรบัการใช้งาน และจดัทำา
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมให้ให้พร้อมด้วย

3.2 ด้านการจัดการด้านบุคลากร จัดทำา
บอร์ดผังโครงสร้างการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนธนาคาร ทำาคำาสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ 
จัดอบรมคณะกรรมการครูที่ปรึกษาและพนักงาน
โรงเรยีนธนาคาร เพือ่ให้เขา้ใจบทบาทหนา้ทีใ่นการ
ปฏิบัติงานตามตำาแหน่ง (ตามคู่มือบริหารจัดการ
โรงเรียนธนาคารของ ธ.ก.ส.) และให้ความรู้เกี่ยว
กับวิธีการปฏิบัติงานแก่พนักงานโรงเรียนธนาคาร 
ได้แก่ การเปิด-ปิดบัญชี การรับฝากเงิน การถอน
เงิน การคิดดอกเบี้ย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อบันทึกข้อมูล และวิธีการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ 

3.3 ด้านการให้ความรู้ และผลตอบแทน
แก่พนักงานโรงเรียนธนาคารและสถานศึกษา จัด
ทำาหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ออม ประกอบดว้ยสาระการเรยีนรูเ้กีย่วกบัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง การธนาคาร การประหยัด การ
ออม การคำานวณอัตราดอกเบี้ยและองค์ความรู้
อืน่ๆ ทีส่อดคล้องและเหมาะสม จดัการเรยีนรูต้าม
หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการออม 
สอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความ
สอดคล้องและเหมาะสมของเนื้อหา จัดกิจกรรม
ฝึกทักษะการสร้างรายได้ จัดระบบการวัดผลและ
ประเมนิผลการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงและการออม เชน่เดยีวกนักบัการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาปกติ (วัดความรู้ ทักษะ 
เจตคติ) โรงเรียนและ ธ.ก.ส. จัดทำาเกียรติบัตรผู้
ปฏิบัติงานพนักงานโรงเรียนธนาคาร 

3.4 ด้านการให้บริการของโรงเรียน
ธนาคาร ควรกำาหนดวนัและเวลาเปดิทำาการโรงเรยีน
ธนาคารอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ จัดระบบบัตร
คิว ให้บริการเปิด-ปิดบัญชี ถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสทิธภิาพ จดัทำารายงานผลการดำาเนนิงานเปน็
รายสัปดาห์ สรุปยอดการเปิดบัญชี ปิดบัญชี ฝาก 
ถอน และยอดนำาสง่เงนิฝากที ่ธ.ก.ส. โดยบันทกึทกุ
สปัดาหเ์ปน็ประจำา จดัทำากลอ่งรบัความคดิเหน็ตดิ
ไว้ในจุดที่เหมาะสม 

3.5 ดา้นการประชาสมัพนัธ์ และกิจกรรม
ส่งเสริมกิจการโรงเรียนธนาคาร โรงเรียนและ 
ธ.ก.ส. รว่มกนัจดัทำาแผนการสง่เสรมิการออม เพือ่
ให้นักเรียนรู้จักประหยัด อดออม และดำาเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.6 ดา้นการตรวจสอบ สรุป รายงานและ
ปรับปรุงผลการดำาเนินงานโรงเรียนธนาคาร จัด
ทำาแผนการตรวจสอบผลการดำาเนินงานโรงเรียน
ธนาคารครอบคลุมทุกด้าน โดยตรวจสอบผลการ
ดำาเนินงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็น
ประจำาทุกเดือน 

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวจิยั การพฒันาแนวทางการดำาเนนิ
งานโรงเรยีนธนาคาร สังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษามธัยมศกึษาในกลุม่จงัหวดัรอ้ยแกน่สารสนิธุ ์
สามารถนำามาอภิปรายผล ได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
แนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนธนาคาร สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกลุ่ม
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบด้วย 6 องค์
ประกอบ 29 ตวัช้ีวดั มผีลการประเมนิความเหมาะ
สมขององค์ประกอบโดยผู้ทรงคณุวฒุโิดยภาพรวม
ว่า มีความอยู่ในระดับมาก 

2. สภาพปัจจุบันการดำาเนินงานโรงเรียน
ธนาคาร สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ผล
การประเมนิสภาพปจัจบุนั โดยรวม มคีวามเหมาะ
สมอยูใ่นระดบั มาก สภาพท่ีพงึประสงค์ การดำาเนิน
งานโรงเรียนธนาคาร โดยรวม มีความเหมาะสมอ
ยู่ในระดับมาก 

3. แนวทางการดำาเนนิงานโรงเรยีนธนาคาร 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาใน
กลุม่จงัหวดัรอ้ยแกน่สารสนิธุ ์ประกอบดว้ย 6 องค์
ประกอบ 54 แนวทาง สรุปได้ดังนี้
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3.1 ด้านสถานที่และอุปกรณ์ดำาเนินงาน 
ประกอบด้วยแนวทาง 11 แนวทาง สรปุไดด้งันี ้จัด
สถานทีข่องโรงเรยีนธนาคารใหม้คีวามสะดวกตอ่การ
มาใช้บรกิาร และมีสิง่อำานวยความสะดวก เชน่ น้ำา
ดื่ม จุดพักรอ และดูแลรักษาความสะอาดสถานที่
อยูเ่สมอ ควรมกีารจดัเตรยีมวสัด ุอปุกรณ ์กระดาษ 
เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมโปรแกรม ให้เพียงพอสำาหรับการใช้งาน 
และจัดทำาคู่มือการใช้งานโปรแกรมให้ให้พร้อม
ด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ จำานงศรี ก่อเกิด 
(2555) ได้ทำาการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรม
และความพงึพอใจในการใชบ้รกิารธนาคารโรงเรยีน 
(กรณีศึกษาธนาคารออมสิน) จัดทำาขึ้นเพื่อศึกษา
พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการธนาคาร
โรงเรยีน ผลการวจิยัพบวา่ พฤตกิรรมของนกัเรยีน
ที่มีต่อการใช้บริการธนาคาร โรงเรียน ส่วนใหญ่ใช้
บรกิารธนาคารเพราะมบีรกิารใหเ้ลือกหลากหลาย 
และมีความสะดวกง่ายในการติดต่อ

3.2 ดา้นการจัดการดา้นบคุลากร ประกอบ
ด้วย 7 แนวทาง สรุปได้ดังนี้ จัดทำาบอร์ดผัง
โครงสรา้งการบรหิารและการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ธนาคาร ทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดอบรม
คณะกรรมการครูท่ีปรึกษาและพนักงานโรงเรียน
ธนาคาร เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติ
งานตามตำาแหนง่ (ตามคูม่อืบริหารจัดการโรงเรียน
ธนาคารของ ธ.ก.ส.) และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ปฏบัิติงานแก่พนกังานโรงเรยีนธนาคาร ไดแ้ก ่การ
เปิด-ปิดบัญชี การรับฝากเงิน การถอนเงิน การคิด
ดอกเบี้ย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึก
ข้อมูล และวิธีการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ 

3.3 ดา้นการใหค้วามรู ้และผลตอบแทนแก่
พนกังานโรงเรยีนธนาคารและสถานศึกษาประกอบ
ดว้ย 6 แนวทาง สรปุไดด้งันี ้จดัทำาหลกัสตูรปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียงและการออม ประกอบดว้ยสาระ
การเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ธนาคาร การประหยัด การออม การคำานวณอัตรา
ดอกเบ้ียและองคค์วามรูอ้ืน่ๆ ทีส่อดคลอ้งและเหมาะ
สม จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและการออม สอดแทรกในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามความสอดคล้องและเหมาะสมของ
เนื้อหา จัดกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างรายได้ จัด
ระบบการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียน
รู้ตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ออม เช่นเดียวกันกับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ปกติ (วัดความรู้ ทักษะ เจตคติ) โรงเรียนและ 
ธ.ก.ส. จัดทำาเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานพนักงาน
โรงเรียนธนาคาร ซึ่งการให้ความรู้แก่นักเรียนและ
การปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและการ
ออม จะสง่ผลใหน้กัเรียนมคีวามรบัผดิชอบทางการ
เงินของตนเองไดด้ข้ึีน สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 
Sherraden และคนอื่นๆ (2011: 385-399) ได้
ศกึษาผลของการมส่ีวนรว่มทีโ่รงเรียนเป็นฐานการ
ศึกษาดา้นการเงนิและโปรแกรมการออมเงนิ ทีน่า่
สนใจในความสามารถของคนหนุ่มสาวท่ีจะเข้าใจ
และจัดการกับการตัดสินใจทางการเงิน ได้สร้าง
ความสนใจในความรู้ทางการเงินและประสิทธิผล
ของการศึกษาทางการเงิน การศึกษานี้เป็นการ
ศึกษานวัตกรรมสี่ปีในโรงเรียนการศึกษาทางการ
เงินและการออมโปรแกรมที่เรียกว่า “ฉันสามารถ
ออม” (ICS: I Can Save) ใชก้ารออกแบบกึง่ทดลอง
การศกึษาตรวจสอบขอ้มลูเชงิปรมิาณและคณุภาพ
ในการวเิคราะหผ์ลกระทบโปรแกรมเกีย่วกับความ
รูท้างการเงนิ เด็กทีเ่ขา้รว่มใน ICS คะแนนทีส่งูขึน้
อยา่งมนียัสำาคญัในการทดสอบความรูท้างการเงนิ
กวา่นกัเรยีนกลุม่เปรยีบเทยีบในโรงเรยีนเดยีวกนัโดย
ไม่คำานึงถงึการศึกษาผูป้กครองและรายได้ ผลการ
วิจยัแนะนำาว่าเดก็เพ่ิมขดีความสามารถทางการเงนิ
เมือ่พวกเขามกีารเขา้ถงึการศึกษาทางการเงนิและ
มันจะมาพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการให้บริการ
ทางการเงินที่มีความหมาย

3.4 ดา้นการใหบ้รกิารของโรงเรยีนธนาคาร 
ได้แนวทางการดำาเนินงาน 12 แนวทาง สรุปได้
ดังนี้ ควรกำาหนดวันและเวลาเปิดทำาการโรงเรียน
ธนาคารอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ จัดระบบบัตร
คิว ให้บริการเปิด-ปิดบัญชี ถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสทิธิภาพ จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานเป็น
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รายสัปดาห์ สรุปยอดการเปิดบัญชี ปิดบัญชี ฝาก 
ถอน และยอดนำาสง่เงนิฝากที ่ธ.ก.ส. โดยบันทกึทกุ
สปัดาหเ์ปน็ประจำา จดัทำากลอ่งรบัความคดิเหน็ตดิ
ไวใ้นจดุท่ีเหมาะสมซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 
ฤทธิรงค์ นาถมทอง (2558: 87 – 95) ได้ทำาการ
วจิยั การพฒันาการดำาเนนิงานธนาคารโรงเรียนโคก
ประสทิธิว์ทิยาแบบมสีว่นรว่ม สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผล
การพัฒนาการดำาเนินงานธนาคารโรงเรียน มีจุด
เน้นใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านกระบวนการทำางาน 2) 
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และ3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
และอาคารสถานที่ 

3.5 ดา้นการประชาสมัพนัธ ์และกิจกรรม
ส่งเสริมกิจการโรงเรียนธนาคาร ประกอบด้วย 9 
แนวทาง สรุปได้ดังนี้ โรงเรียนและ ธ.ก.ส. ร่วมกัน
จัดทำาแผนการส่งเสริมการออม เพื่อให้นักเรียน
รูจ้กัประหยดั อดออม และดำาเนินชวีติตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ เดชา 
จนัทคตั (2559: 1,109-1,120) ไดศ้กึษาคณุธรรม
จรยิธรรม ของนสิติ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ตาม 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็ พระเจา้อยูหั่ว 
ด้านการอดออม และ ด้าน ความประหยัด นิสิต 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคามมกีาร
ปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก แสดงว่า คณะ ได้พัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม ตาม พระบรมราโชวาท ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้าน การอดออม 
และด้านความประหยัดได้อย่าง เหมาะสมจึงทำา
นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ได้ มีความตระหนักใน
การใช้จ่ายในปัจจุบัน และอนาคตได้เป็นอย่างดี 

3.6 ดา้นการตรวจสอบ สรปุ รายงานและ
ปรบัปรงุผลการดำาเนนิงานโรงเรยีนธนาคารประกอบ
ด้วย 9 แนวทาง สรุปได้ดังนี้ จัดทำาแผนการตรวจ

สอบผลการดำาเนนิงานโรงเรยีนธนาคารครอบคลมุ
ทกุดา้น โดยตรวจสอบผลการดำาเนนิงานและความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นประจำาทุกเดือน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้ 

1.1 ด้านผู้บริหาร ควรเปิดโอกาสให้มี
การจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนหรือโครงการเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนธนาคาร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการ
พฒันานกัเรยีนรว่มกนัระหวา่งโรงเรยีนและธนาคาร

1.2 ด้านผู้เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน
โรงเรยีนธนาคาร การพจิารณาและจดัทำาคำาสัง่แตง่
ตั้งผู้เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานโรงเรียนธนาคาร 
ควรมีการจดัทำาปฏทินิการทำางานทีช่ดัเจน เพือ่งา่ย
ต่อการปฏิบติังาน โดยอาจทำาปฏิทินเป็นรายเดอืน 
และรายภาคเรียน 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศกึษารปูแบบการประชาสมัพนัธ์
กิจการโรงเรียนธนาคารที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การออมของนักเรียน เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลกระ
ทบตอ่พฤตกิรรมการออม ซึง่จะสามารถนำาผลการ
วิจัยมาใช้พัฒนานักเรียนได้ 

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยด้านเจตคติของ
นักเรียนที่ปฏิบัติเป็นพนักงานโรงเรียนธนาคาร ที่
มตีอ่การเลือกประกอบอาชีพในอนาคต เพือ่ศึกษา
วา่ในเชงิพยากรณ์วา่ การทีน่กัเรยีนไดป้ฏบิตังิานใน
โรงเรียนธนาคาร ส่งผลต่อการดำาเนินชีวิต ความ
รู้สึกนึกคิดของนักเรียนหรือไม่ อย่างไร
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