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โครงงานคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2/2563
“เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน”

นางธัญญธร ราชกิจ
ครูที่ปรึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ผู้รับผิดชอบโครงงาน

ก2
คานา
โครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนมารี
พิทักษ์ อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 เป็นโครงงานคุณธรรม ที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โดยมีนางธัญญธร ราชกิจ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3/1 ส่วนมากเห็นว่าปัญหาของนักเรียนห้องนี้ คือ นักเรียนไม่มีนิสัยรักการออมเงิน จึงได้เลือกประเด็นนี้มา
สร้างเป็นโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน”
โครงงานคุณธรรมชิ้นนี้ จึงจัดทาขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ให้มีจิตสานึก(เห็น
ความสาคัญ)พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการออมเงิน เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการบริหารจัดการ
รายรับรายจ่ายของตนเองให้มีประสิทธิภาพ เป็นการปลูกฝังคุณธรรมตาม อัตลักษณ์ 4 ของนักเรียนโรงเรียน
มารีพิทักษ์ คือ “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง”
ขอขอบพระคุณบาดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้ จัดการโรงเรียน ซิส เตอร์ บุญสม ปิ่นสุ ว รรณ
ผู้อานวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้เปิดโอกาสให้ นักเรียน ได้จัดทาโครงงานคุณธรรมนี้และ
ได้เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้รับการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมเป็นต้นเรื่องความพอเพียง
อย่ างไรก็ตาม เนื่ องจากเป็ นประสบการณ์ครั้งแรกที่ นักเรียน ได้มีโอกาสสร้างโครงงานคุณธรรม
นักเรียนเชื่อว่าโครงงานคุณธรรม“เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” นี้ อาจยังมีข้อบกพร่องอยู่พอสมควรจึงขอความ
กรุณาจากท่านผู้รู้ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
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แบบบันทึกการตรวจสอบสมุดเงินฝากของนักเรียนในเครดิตยูเนียน ปีการศึกษา 2563
แบบบันทึกการตรวจสอบสมุดเงินฝากในเครดิตยูเนียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
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โครงงานคุณธรรม โรงเรียนมารีพิทักษ์
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปีการศึกษา 2563/2564
1. ชื่อโครงงานคุณธรรม

“เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน”

2. ผู้รับผิดของโครงงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
2.1 ด.ญ. กัลยวรรธน์ แต้มฤทธิ์
2.2 ด.ช. ธนกฤต
อินทร์ไพร
2.3 ด.ช. ภีม
เลาหศิริวงศ์
2.4 ด.ญ. เกศรา
การเกษ
2.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จานวน 34 คน
3. ที่ปรึกษา
3.1 ครูที่ปรึกษา
3.2 ผู้บริหารที่ปรึกษา
3.3 พระสงฆ์/นักบวชที่ปรึกษา

ครูธัญญธร
ซิสเตอร์บุญสม
ซิสเตอร์ศรีคา
บาดหลวง ดร.เอกชัย

จานวน 38 คน
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
ปฏิคม
สมาชิก
ราชกิจ
ปิ่นสุวรรณ
ปอดอ
ชิณโคตร

4. ปัญหา (พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์) คือ นักเรียนไม่มีนิสัยรักการออมเงิน
5. สาเหตุ (เกี่ยวกับจิตสานึก / ทักษะการทางาน / ทักษะการบริหารจัดการ / ปัจจัยภายนอก)
5.1 นักเรียนขาดจิตสานึก(ไม่เห็นความสาคัญ)ในการออมเงิน
5.2 นักเรียนขาดทักษะในการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายของตน
6. วัตถุประสงค์ (เพื่อแก้ปัญหา / สร้างคุณภาพ / สร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
6.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสานึก(เห็นความสาคัญ)ในการออมเงิน
6.2 เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายของตนเองให้มีประสิทธิภาพ
6.3 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง/ผู้บริหาร )
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ (จานวนผู้เข้าร่วมโครงงานฯ)
7.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3/1 ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงงาน
7.2 เชิงคุณภาพ (ต้องการให้ผู้เข้าร่วมโครงงานฯสามารถทาอะไรได้)
7.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นที่ที่ 3/1 ร้อยละ 100 สามารถออมเงินได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน
8. วิธีการแก้ไขปัญหา (ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A)
8.1 อบรมปลูกฝังจิตสานึกให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการออมและมีทักษะในการบริหารจัดการ
รายรับรายจ่ายของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ (Plan)
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8.2 สร้างข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้ (Plan)
8.2.1 นักเรียนทุกคนเปิดบัญชีเงินออมกับกลุ่มเครดิตยูเนียนมารีย์นางรอง
8.2.2 นักเรียนทุกคนแบ่งเงินอย่างน้อยวันละ 5 บาทมาเป็นเงินออมในบุญชีกลุ่มเครดิตยูเนียน
8.3 นักเรียนทุกคนนาข้อตกลงไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (Do)
8.4 ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Check)
8.5 นาผลการประเมินมาเป็นข้อมูลปูอนกลับ (Feedback)ให้ทุกคนได้รับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Act)
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ / เปูาหมายเชิงคุณภาพ)
9.1 นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3/1 ร้อยละ 100 มีการฝากเงินในเครดิตยูเนียนเป็นประจาทุกวัน
9.2 นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3/1 ร้อยละ 100 มีเงินออมในเครดิตยูเนียน
9.3 ผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง/ผู้บริหาร) ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
10. วิธีการประเมิน (สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสาเร็จ / วัตถุประสงค์ / เปูาหมายเชิงคุณภาพ)
10.1 การตรวจสอบสมุดเงินฝากของนักเรียน
10.2 การสอบถามความพึงพอใจ (นักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง/ผู้บริหาร)
11. เครื่องมือประเมิน (สอดคล้องกับวิธีการประเมิน)
11.1 แบบบันทึกการตรวจสอบสมุดเงินฝากของนักเรียนในเครดิตยูเนียน
11.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ (นักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง/ผู้บริหาร)
12. ช่วงเวลาและสถานที่ดาเนินการ
12.1 ช่วงเวลา :
1 ตุลาคม 2563 ถึง 1 มีนาคม 2564
12.2 สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนมารีพิทักษ์ อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
13. งบประมาณและแหล่งที่มา
13.1 งบประมาณ - บาท
13.2 แหล่งที่มา - บาท
14. สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (เฉพาะที่สอดคล้องจริง ๆ ไม่จาเป็นต้องครบ 4 ประเด็น)
14.1 รักเมตตา (Love) คือ เมื่อนักเรียนออมเงินเป็นประจา ถือว่านักเรียนรักการออม รักตนเอง
และรักพ่อแม่ดังนี้
14.1.1 รักตนเองเพราะ การออมทุกวันทาให้มีเงินออมสาหรับใช้จ่ายในคราวจาเป็นซึ่งเป็น
การสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของนักเรียนเอง
14.1.2 รักเมตตาพ่อแม่ เพราะ การออมทุกวันทาให้มีเงินออมและสามารถใช้เงินส่วนนี้เป็น
ค่าเล่าเรียน ค่าเรียนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในครอบครัว อันเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่
ผู้ปกครองได้
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14.2 ซื่อสัตย์ (Integrity) คือ เมื่อนักเรียนวางแผนและนาเงินฝากไว้กับเครดิตยูเนียนเป็นประจา
ทุกวันตามข้อตกลงร่วมกัน ถือว่านักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อข้อตกลงและซื่อสัตย์ต่อตนเองด้วย
14.3 กตัญญู (Gratitude) คือ เมื่อนักเรียนออมเงินเป็นประจาและมีเงินออมที่สามารถนาไปเป็น
ค่าใช้จ่ายและเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้ปกครองในอนาคต ถือว่านักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่
ผู้ปกครองด้วย
14.4 อยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency) คือ เมื่อนักเรียนแบ่งเงินที่ได้รับมาจากพ่อแม่เพื่อออมใน
เครดิตยูเนียน ถือว่านักเรียนคนประหยด อดออมและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

สรุปผลการดาเนินงาน
1. สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ก่อนการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” นักเรียนไม่มีนิสัยรักการออม
เงิน ขาดจิตสานึก(ไม่เห็นความสาคัญ)ในการออมเงิน ขาดทักษะในการบริหารจัดการรายรับรายจ่าย
ของตน
แต่หลังจากนาโครงงานคุณธรรม“เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” ไปสู่การปฏิบัติแล้วนักเรียนได้ลด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงคือการใช้จ่ายฟุุมเฟือย และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นคือการมี
นิสัยการออมอย่างต่อเนื่อง ตามตัวชี้วัดความสาเร็จดังต่อไปนี้
ที่
1.

ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม
นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3/1 ร้อยละ 100 มี
การฝากเงินในเครดิตยูเนียนเป็นประจาทุก
วัน

2.

นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3/1 ร้อยละ 100 มี
เงินออมในเครดิตยูเนียน
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ผู้เกี่ยวข้อง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร
ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้น
ไป

สภาพความสาเร็จ สรุปผลการดาเนินงานตาม
บรรลุ ไม่บรรลุ ตัวชี้วัดความสาเร็จโดยสังเขป
นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3/1

ร้อยละ 100 มีการฝากเงินใน
เครดิตยูเนียนเป็นประจาทุกวัน
เฉลี่ยร้อยละ 100




นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3/1
ร้อยละ 100 มีเงินออมใน
เครดิตยูเนียน เฉลี่ยร้อยละ
100
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ครู
ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ร้อยละ
93.60 มีความพึงพอใจในระดับ
มากขึ้นไป
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2. ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียนดังนี้
2.1 รักเมตตา (Love) คือ เมื่อนักเรียนออมเงินเป็นประจา ถือว่านักเรียนรักการออม รักตนเอง
และรักพ่อแม่ดังนี้
2.1.1 รักตนเองเพราะ การออมทุกวันทาให้มีเงินออมสาหรับใช้จ่ายในคราวจาเป็นซึ่งเป็นการ
สร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของนักเรียนเอง
2.1.2 รักเมตตาพ่อแม่ เพราะ การออมทุกวันทาให้มีเงินออมและสามารถใช้เงินส่วนนี้เป็นค่า
เล่าเรียน ค่าเรียนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในครอบครัว อันเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองได้
2.2 ซื่อสัตย์ (Integrity) คือ เมื่อนักเรียนวางแผนและนาเงินฝากไว้กับเครดิตยูเนียนเป็นประจาทุก
วันตามข้อตกลงร่วมกัน ถือว่านักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อข้อตกลงและซื่อสัตย์ต่อตนเองด้วย
2.3 กตัญญู (Gratitude) คือ เมื่อนักเรียนออมเงินเป็นประจาและมีเงินออมที่สามารถนาไปเป็น
ค่าใช้จ่ายและเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้ปกครองในอนาคต ถือว่านักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย
2.4 อยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency) คือ เมื่อนักเรียนแบ่งเงินที่ได้รับมาจากพ่อแม่เพื่อออมใน
เครดิตยูเนียน ถือว่านักเรียนคนประหยด อดออมและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
3. สรุปผลในภาพรวม
3.1 จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” ครั้งนี้
3.1.1 โครงงานคุณธรรม“เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” เป็นผลมาจากการระดมความคิดเห็นกัน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จานวน 38 คน โดยมีคุณครูที่ปรึกษาคอยให้คาแนะนา โดยมุ่งไปที่
“ปัญหาที่อยากจะแก้และความดีที่อยาก”และได้ดาเนินการตามวงจร PDCA ซึ่งถือว่าเป็นการดาเนินงานแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory approach) และเป็นไปตามวงจรคุณภาพ (Quality circle) ตามลาดับ อีกทั้งผลผลิต
ของโครงงานนี้ไม่ใช่ชิ้นงานที่เป็นวัตถุแต่เป็นคุณธรรมที่ถูกปลูกฝังไว้ในจิตใจและจิตวิญญาณของนักเรียนแต่ละ
คน และนักเรียนสามารถบรรลุตัวชี้วัดความเร็จได้
3.1.2 โครงงานคุณธรรม“เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” ไม่ได้ของบประมาณใหม่แต่ใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่เดิม จึงถือเป็นโครงงานคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง
3.1.3 โครงงานคุณธรรม“เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” มีการบันทึกรายละเอียดของการฝากเงินของ
นักเรียนทุกวัน ทาให้การติดตามประเมินผลและการให้ข้อมูลปูอนกลับ(Feedback)เป็นปัจจุบันและทาให้ง่าย
ต่อการสรุปผลโครงงานเมื่อสิ้นสุดการดาเนินการ
3.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” ครั้งนี้
3.2.1 นักเรียนทาได้ดีแล้ว และอยากให้ทาสิ่งนี้ต่อไปในชีวิตประจาวันของนักเรียนทุกคน
3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงงานคุณธรรม“เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” ครั้งต่อไป
3.3.1 ในการทาโครงงานคุณธรรมอยากให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยใจ ด้วยแรงระเบิดจากภายใน
โดยไม่ต้องมี คะแนนหรือรางวัลที่เป็นวัตถุสิ่งของมาเป็นเครื่องล่อใจ
3.3.2 เมื่อนักเรียนทาได้ดีประสบความสาเร็จตามตัวชี้วัด ขอให้นักเรียนได้ส่งต่อโครงงานนี้ให้
นักเรียนห้องอื่นที่ยังไม่มีปัญหาในเรื่องการออม
3.3.3 การก าหนดตัว ชี้วัด ความส าเร็จ ในเรื่ องความพึงพอใจของผู้ เกี่ ยวข้อง(นักเรียน/ครู
ผู้ปกครอง/ผู้บริหาร)ร้อยละ 95 นั้นสูงเกินไป ควรจะกาหนดให้เหมาะสมคือไม่ต่าและไม่สูงเกินไป
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ลงชื่อ..................................................
(นักเรียนชั้นประถมศึกษา 3/1)
ผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม

ลงชื่อ ...........................................................
(นางธัญญธร ราชกิจ)
ตาแหน่งครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม

หมายเหตุ ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน
สรุปผลการพิจารณา
 เห็นสมควรให้ดาเนินการต่อไปในปีการศึกษาต่อไป
 ไม่สมควรให้ดาเนินการต่อ เนื่องจาก
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................ ..................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ให้นาผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการทักษะชีวิต ตาม
โครงงานคุณธรรม โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ เปูาหมายการดาเนินงาน ตัวชี้วัดความสาเร็จ ให้สอดคล้องกับ
เปูาหมายการพัฒนานักเรียนในทุกมิติ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ลงชื่อ ……………………………………………….
(....................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีพิทักษ์
บันทึกเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………………………………………….
(…………………………………………)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีพิทักษ์
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ภาคผนวก
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แบบบันทึกการตรวจสอบสมุดเงินฝากของนักเรียนในเครดิตยูเนียน ปีการศึกษา 2563
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แบบบันทึกการตรวจสอบสมุดเงินฝากของนักเรียนในเครดิตยูเนียน ปีการศึกษา 2563
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แบบบันทึกการตรวจสอบสมุดเงินฝากของนักเรียนในเครดิตยูเนียน ปีการศึกษา 2563

10

แบบบันทึกการตรวจสอบสมุดเงินฝากของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในเครดิตยูเนียน ปีการศึกษา 2563

11

แบบบันทึกการตรวจสอบสมุดเงินฝากของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในเครดิตยูเนียน ปีการศึกษา 2563
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แบบบันทึกการตรวจสอบสมุดเงินฝากของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในเครดิตยูเนียน ปีการศึกษา 2563
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แบบสารวจความพึงพอใจ
ต่อ โครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน”
คาชี้แจง : จากการที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้สร้างโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” เพื่อ
พัฒนาตนเองให้มีนิสัยรักการออมและเงินออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต บัดนี้การดาเนินการตามโครงงานได้เสร็จ
สิ้นแล้ว จึงขอสารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน / ครู /ผู้ปกครอง/ ผู้บริหาร/)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสารวจ
คาชี้แจง : จงเลือกข้อที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด
1. เพศของท่าน
1) ชาย 2) หญิง
2. สถานภาพของท่าน
1) เด็ก 2) ครู 3) ผู้บริหาร 4) ผู้ปกครอง
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน”
คาชี้แจง : จงเลือกระดับความพึงพอใจของท่านต่อประเด็นดังต่อไปนี้
ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน”
เด็กสามารถวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างดี (แบ่งเงินไว้ออมและไว้ใช้
จ่าย)
เด็กออมเงินในเครดิตยูเนี่ยนเป็นประจาทุกวัน (เด็กออม 100 % ทุกวัน)
เด็กมีเงินออมไว้สาหรับการใช้จ่ายในอนาคต
เด็กมีนิสัยการออมติดตัวไป

ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสารวจ
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ผลการสารวจความพึงพอใจต่อการดาเนินการโครงงานคุณธรรม
“เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน”
คาชี้แจง : จากการที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้สร้างโครงงานคุณธรรม "เศรษฐีน้อย ร้อย
ล้าน" เพื่อพัฒ นาตนเองให้ มีนิสั ย รั กการออมและมีเงินออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต บัดนี้การดาเนินการตาม
โครงงานได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน / ครู / ผู้บริหาร)
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสารวจ
ผู้ตอบแบบสารวจจานวน 60 คน เป็นเด็ก ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหารที่โรงเรียนมารีพิทักษ์ อาเภอ
นางรอง จังหวัดบุ รีรัมย์ โดยมีข้อมูล เบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ และสถานภาพ การ
วิเคราะห์ผลปรากฏดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสารวจ จานวนตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
22
38
60

ร้อยละ
36.70
63.30
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจส่วนมาก ร้อยละ 63.30 เป็นเพศหญิง ส่วนที่เหลือ ร้อยละ
36.70 เป็นเพศชาย
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสารวจ จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
นักเรียน
ครู
ผู้ปกครอง
ผู้บริหาร
รวม

จานวน
13
4
34
9
60

ร้อยละ
21.70
6.70
56.60
15.00
100.0

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจส่วนมาก ร้อยละ 56.60 เป็นผู้ปกครองนักเรียน รองลงมาคือ
ร้อยละ 21.70 และร้อยละ 15.00 เป็นนักเรียน และผู้บริหาร ตามลาดับ ส่วนที่เหลือร้อยละ 6.7 เป็นผู้บริหาร
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ตอนที่ 2 การสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับดาเนินการโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน”
การส ารวจความพึง พอใจเกี่ย วกั บการดาเนิน การโครงงานคุ ณธรรม “เศรษฐี น้อย ร้ อยล้ า น” มี
ประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ประเด็น คือ
1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อย
ล้าน” จาแนกตามเพศ และสถานภาพ
2. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม
“เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” จาแนกตามเพศ และสถานภาพ โดยใช้การวิเคราะห์ Independent ttest และ One-way ANOVA ตามลาดับ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ประเด็นที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการเนินการโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อย
ล้าน” จาแนกตามเพศ และสถานภาพ
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละ (ค่าในวงเล็บ) ของผู้ตอบแบบสารวจถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการ
โครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน”
ประเด็น
1.การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “เศรษฐี
น้อย ร้อยล้าน”
2.เด็กสามารถวางแผนการเงินของ
ตนเองได้อย่างดี (แบ่งเงินไว้ออมและไว้
ใช้จ่าย)
3.เด็กออมเงินในเครดิตยูเนี่ยนเป็น
ประจาทุกวัน(เด็กออม 100% ทุกวัน)
4.เด็กมีเงินออมไว้สาหรับการใช้จ่ายใน
อนาคต

5.เด็กมีนสิ ัยการออมติดตัวไป

รวม

น้อยที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

มากที่สุด

รวม

0
(0.00)

0
(0.00)

5
(8.30)

12
(20.00)

43
(71.70)

60
(100.0)

0
(0.00)

0
(0.00)

5
(8.30)

22
(36.70)

33
(55.00)

60
(100.0)

1
(1.60)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

3
(5.00)
3
(5.00)
2
(3.30)

7
(11.70)
13
(21.70)
13
(21.70)

49
(81.70)
44
(73.30)
45
(75.00)

60
(100.0)
60
(100.0)
60
(100.0)

1
(0.30)

0
(0.00)

18
(6.00)

67
(22.30)

214
(71.30)

300
(100.0)

จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสารวจร้อยละ 93.60 (ระดับมากร้อยละ 22.30 และ
ระดับมากที่สุดร้อยละ 71.30) มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อย
ล้าน” อยู่ในระดับมากขึ้นไป และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
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1. ประเด็นที่ 5 เด็กมีนิสัยการออมติดตัวไป เป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจใน
ระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.70 อยู่ในอันดับหนึ่ง
2. ประเด็นที่ 4 เด็กมีเงินออมไว้สาหรับการใช้จ่ายในอนาคต เป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบสารวจมีความ
พึงพอใจในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.00 อยู่ในอันดับสอง
3. ส่วนประเด็นที่ 2 เด็กสามารถวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างดี (แบ่งเงินไว้ออมและไว้ใช้จ่าย)
เป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.70 อยู่ใน
อันดับสุดท้าย
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม
“เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” โดยภาพรวม
ประเด็น
1.การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน”

̅

S.D.

แปลผล

4.63 0.64

มากที่สุด

2.เด็กสามารถวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างดี (แบ่งเงินไว้ออมและไว้ใช้จ่าย) 4.47 0.65

มาก

3.เด็กออมเงินในเครดิตยูเนี่ยนเป็นประจาทุกวัน(เด็กออม 100% ทุกวัน)

4.72 0.72

มากที่สุด

4.เด็กมีเงินออมไว้สาหรับการใช้จ่ายในอนาคต

4.68 0.57

มากที่สุด

5.เด็กมีนิสัยการออมติดตัวไป

4.72 0.52

มากที่สุด

4.64 0.63

มากที่สุด

เฉลี่ย

จากตรางที่ 4 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงาน
“เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ =4.64; S.D.=0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
ผู้ตอบแบบสารวจมีระดับความความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ประเด็น และมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 1 ประเด็น โดยประเด็นที่ 3 เด็กออมเงินในเครดิตยูเนี่ยนเป็นประจาทุกวัน(เด็กออม 100% ทุกวัน)
( ̅ =4.72; S.D.=0.72) และประเด็นที่ 5 เด็กมีนิสัยการออมติดตัวไป ( ̅ =4.72; S.D.=0.52) ส่วนประเด็นที่ 2
เด็กสามารถวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างดี (แบ่งเงินไว้ออมและไว้ใช้จ่าย) มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด ( ̅ =4.47; S.D.=0.65)
ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่จิตอาสา”
จาแนกตามเพศ
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบส ารวจซึ่งเป็นเพศชาย
เกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” (มีผู้ตอบแบบสารวจที่เป็นเพศชาย 22 คน)
̅

S.D.

ประเด็น
1.การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน”

แปลผล

4.50 0.67

มาก

2.เด็กสามารถวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างดี (แบ่งเงินไว้ออมและไว้ใช้จ่าย) 4.27 0.70

มาก

3.เด็กออมเงินในเครดิตยูเนี่ยนเป็นประจาทุกวัน(เด็กออม 100% ทุกวัน)

4.45 1.01

มาก

4.เด็กมีเงินออมไว้สาหรับการใช้จ่ายในอนาคต

4.59 0.67

มากที่สุด

5.เด็กมีนิสัยการออมติดตัวไป

4.41 0.67

มาก

4.45 0.60

มาก

เฉลี่ย

จากตารางที่ 5 พบว่า ในภาพรวมผู้ ต อบแบบส ารวจที่ เป็ น เพศชายมีค วามพึง พอใจเกี่ ยวกั บการ
ดาเนินการโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” อยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.45; S.D.=0.60) แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบว่า มี 4 ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสารวจที่เป็นเพศชายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมี
1 ประเด็นคือ ประเด็นเด็กมีเงินออมไว้สาหรับการใช้จ่ายในอนาคตที่ผู้ตอบแบบสารวจที่เป็นเพศชายมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ =4.59; S.D.=0.67)
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสารวจซึ่งเป็นเพศหญิง
เกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” (มีผู้ตอบแบบสารวจที่เป็นเพศหญิง 38 คน)
̅

S.D.

แปลผล

4.71 0.61

มากที่สุด

2.เด็กสามารถวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างดี (แบ่งเงินไว้ออมและไว้ใช้จ่าย) 4.58 0.60

มากที่สุด

3.เด็กออมเงินในเครดิตยูเนี่ยนเป็นประจาทุกวัน(เด็กออม 100% ทุกวัน)

4.87 0.41

มากที่สุด

4.เด็กมีเงินออมไว้สาหรับการใช้จ่ายในอนาคต

4.74 0.50

มากที่สุด

5.เด็กมีนิสัยการออมติดตัวไป

4.89 0.31

มากที่สุด

4.76 0.36

มากที่สุด

ประเด็น
1.การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน”

เฉลี่ย

จากตารางที่ 6 พบว่ า ในภาพรวมผู้ ตอบแบบส ารวจที่เ ป็นเพศหญิ งมีค วามพึ งพอใจเกี่ ยวกั บการ
ดาเนินการโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ =4.76; S.D.=0.36) เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ทุกประเด็นที่ผู้ตอบแบบสารวจที่เป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีประเด็นที่ 5 เด็กมีนิสัยการออมติดตัวไปที่ผู้ตอบแบบสารวจที่เป็นหญิงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ( ̅ =4.89; S.D.=0.31) รองลงมาคือประเด็นที่ 3 เด็กออมเงินในเครดิตยูเนี่ยนเป็น
ประจาทุกวัน(เด็กออม 100% ทุกวัน) ( ̅ =4.87; S.D.=0.41)
ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่จิตอาสา”
จาแนกตามสถานภาพ
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสารวจซึ่งเป็นเด็กนักเนียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” (จานวนผู้ตอบ 13 คน)
ประเด็น
1.การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน”

̅

S.D.

แปลผล

4.77 0.44

มากที่สุด

2.เด็กสามารถวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างดี (แบ่งเงินไว้ออมและไว้ใช้จ่าย) 4.46 0.78

มาก

3.เด็กออมเงินในเครดิตยูเนี่ยนเป็นประจาทุกวัน(เด็กออม 100% ทุกวัน)

4.54 1.13

มากที่สุด

4.เด็กมีเงินออมไว้สาหรับการใช้จ่ายในอนาคต

4.69 0.63

มากที่สุด

5.เด็กมีนิสัยการออมติดตัวไป

4.54 0.66

มากที่สุด

4.60 0.59

มากที่สุด

เฉลี่ย

จากตารางที่ 7 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสารวจที่เป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 มีความ
พึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ =4.60;
S.D.=0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มี 4 ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสารวจที่เป็นเด็กนักเรียน มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และมีเพียง 1 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 2 เด็กสามารถวางแผนการเงินของตนเองได้
อย่างดี (แบ่งเงินไว้ออมและไว้ใช้จ่าย)ที่ผู้ตอบแบบสารวจที่เป็นเด็กนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
( ̅ =4.46; S.D.=0.78)
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสารวจซึ่งเป็นผู้ปกครอง
นักเรียนเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” (จานวนผู้ตอบ 34 คน)
̅

S.D.

ประเด็น
1.การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน”

แปลผล

4.47 0.75

มาก

2.เด็กสามารถวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างดี (แบ่งเงินไว้ออมและไว้ใช้จ่าย) 4.38 0.65

มาก

3. เด็กออมเงินในเครดิตยูเนี่ยนเป็นประจาทุกวัน (เด็กออม 100% ทุกวัน)

4.71 0.63

มากที่สุด

4.เด็กมีเงินออมไว้สาหรับการใช้จ่ายในอนาคต

4.62 0.60

มากที่สุด

5.เด็กมีนิสัยการออมติดตัวไป

4.74 0.51

มากที่สุด

4.58 0.49

มากที่สุด

เฉลี่ย

จากตารางที่ 8 พบว่า ในภาพรวมผู้ ตอบแบบส ารวจที่เป็นผู้ปกครองมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินการโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ =4.58; S.D.=0.49) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มี 3 ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสารวจที่เป็นผู้ปกครอง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด และมีเพียง 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 เด็กสามารถวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างดี (แบ่งเงินไว้
ออมและไว้ใช้จ่าย)ที่ผู้ตอบแบบสารวจที่เป็นผู้ปกครอง ( ̅ =4.46; S.D.=0.78) และประเด็นที่ 2 เด็กสามารถ
วางแผนการเงินของตนเองได้อย่างดี (แบ่งเงินไว้ออมและไว้ใช้จ่าย)ที่ผู้ตอแบบสารวจที่เป็นเด็กนักเรียน มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.38; S.D.=0.65)
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสารวจซึ่งเป็นคุณครู
เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” (จานวนผู้ตอบ 4 คน)
ประเด็น
1.การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน”

̅

S.D.

แปลผล

5.00

-

มากที่สุด

2.เด็กสามารถวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างดี (แบ่งเงินไว้ออมและไว้ใช้จ่าย) 4.75 0.50

มากที่สุด

3.เด็กออมเงินในเครดิตยูเนี่ยนเป็นประจาทุกวัน(เด็กออม 100% ทุกวัน)

5.00

-

มากที่สุด

4.เด็กมีเงินออมไว้สาหรับการใช้จ่ายในอนาคต

5.00

-

มากที่สุด

5.เด็กมีนิสัยการออมติดตัวไป

4.75 0.50

มากที่สุด

4.90 0.20

มากที่สุด

เฉลี่ย

20

จากตารางที่ 9 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสารวจที่เป็ นครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการ
โครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ =4.90; S.D.=0.20) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่า ทุกประเด็นผู้ตอบแบบสารวจที่เป็นครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่ 1
การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” ,ประเด็นที่ 3 เด็กออมเงินในเครดิตยูเนี่ยนเป็นประจาทุก
วัน(เด็กออม 100% ทุกวัน) และประเด็นที่ 4 เด็กมีเงินออมไว้สาหรับการใช้จ่ายในอนาคต ที่ผู้ตอบแบบสารวจ
ที่เป็นครูมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ( ̅ =5.00; S.D.=-)
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสารวจซึ่งเป็นผู้บริหาร
เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” (จานวนผู้ตอบ 9 คน)
̅

S.D.

แปลผล

4.89 0.33

มากที่สุด

2.เด็กสามารถวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างดี (แบ่งเงินไว้ออมและไว้ใช้จ่าย) 4.67 0.50

มากที่สุด

3.เด็กออมเงินในเครดิตยูเนี่ยนเป็นประจาทุกวัน(เด็กออม 100% ทุกวัน)

4.89 0.33

มากที่สุด

4.เด็กมีเงินออมไว้สาหรับการใช้จ่ายในอนาคต

4.78 0.44

มากที่สุด

5.เด็กมีนิสัยการออมติดตัวไป

4.89 0.33

มากที่สุด

4.82 0.32

มากที่สุด

ประเด็น
1.การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน”

เฉลี่ย

จากตารางที่ 10 พบว่า ในภาพรวมผู้ ตอบแบบส ารวจที่เป็นผู้ บริห ารมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินการโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ =4.60; S.D.=0.59) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ทุกประเด็นผู้ตอบแบบสารวจที่เป็นผู้บริหารมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยประเด็นที่ 1 การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” ,ประเด็นที่ 3 เด็กออมเงินใน
เครดิตยูเนี่ยนเป็นประจาทุกวัน(เด็กออม 100% ทุกวัน) และประเด็นที่ 5 เด็กมีนิสัยการออมติดตัวไป ที่ผู้ตอบ
แบบสารวจที่เป็นครูมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ( ̅ =4.89; S.D.=0.33)

21

ประเด็นที่ 2 ผลวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม
“เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” จาแนกตามเพศ และสถานภาพ โดยใช้การวิเคราะห์ Independent t-test และ
One-way ANOVA ตามลาดับ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ผู้ตอบแบบสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย
ร้อยล้าน” ที่มีเพศต่างกัน มีระดับความพอใจแตกต่างกัน
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม
“เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” จาแนกตามเพศ
จานวน
S.D.
̅
ชาย
22
4.45
0.60
หญิง
38
4.76
0.36
รวม
60
4.64
0.63
หมายเหตุ
1. t หมายถึง ค่าสถิติทดสอบ Independent t-test
เพศ

ค่าสถิติทดสอบ

p-value

t = 6.533

0.013*

2. * หมายถึง p < 0.05
จากตารางที่ 10 พบว่า ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อย
ล้าน” จาแนกตามเพศ โดยเพศที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ เพศหญิง ( ̅ =4.76; S.D.=0.36) รองลงมา
คือ เพศชาย ( ̅ =4.45; S.D.=0.60)
เมื่อทาการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย
ร้อยล้าน” จาแนกตามเพศ โดยใช้ Independent t-test พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจเพศหญิงและเพศชายมี
ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1

22

สมมติฐานที่ 2 : ผู้ตอบแบบสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย
ร้อยล้าน” ที่มีสถานภาพต่างกัน มีระดับความพอใจแตกต่างกัน
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความพึ งพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม
“เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” จาแนกตามสถานภาพ
จานวน
S.D.
̅
เด็ก
13
4.60
0.59
ผู้ปกครอง
34
4.58
0.49
ครู
4
4.90
0.20
ผู้บริหาร
9
4.82
0.32
รวม
60
4.64
0.63
หมายเหตุ
1. F หมายถึง ค่าสถิติทดสอบ One-way ANOVA
สถานภาพ

ค่าสถิติทดสอบ

p-value

F = 0.997

0.401

จากตารางที่ 11 พบว่า ครูมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “เศรษฐี
น้อย ร้อยล้าน” มากที่สุด ( ̅ =4.90; S.D.=0.20) รองมาคือ ผู้บริหาร ( ̅ =4.82; S.D.=0.32) ,เด็ก ( ̅ =4.60;
S.D.=0.59) และผู้ปกครอง ( ̅ =4.58; S.D.=0.49) ตามลาดับ
เมื่อทาการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย
ร้อยล้าน” จาแนกตามสถานภาพ โดยใช้ One-way ANOVA พบว่า ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการ
โครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน” ของแต่ละสถานภาพ (เด็ก ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร) ไม่แตกต่าง
กัน (p>0.05) ดังนั้นผลการศึกษาไม่จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ 2
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ประมวลภาพ
การดาเนินการโครงงานคุณธรรม “เศรษฐีน้อย ร้อยล้าน”
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