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ชื่อโครงงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
“ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์”

นางวรัญญา อ่อนฉลวย
ครูทป่ี รึกษา
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4/1
ผูร้ บั ผิดชอบโครงงาน

ก
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คานา
โครงงานคุณธรรม “ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียน
มารีพิทักษ์ อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 เป็นโครงงานคุณธรรม ที่เกิดจากการระดมความคิดเห็น
ของนั กเรี ยนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4/1 โดยมี น างวรัญญา อ่อนฉลวย เป็น ที่ปรึกษา ซึ่งนักเรียนปีที่ 4/1
ส่วนมากเห็นว่าปัญหาของนักเรียนห้องนี้คือนักเรียนยังเปิดบัญชีออมเงินกับเครดิตยูเนี่ยน ไม่ครบทุกคน จึงได้
เลือกประเด็นเหล่านี้มาสร้างเป็นโครงงานคุณธรรม
โครงงานคุณธรรมชิ้นนี้จึงจัดทาขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ให้มีจิตสานึกในการ
ประหยัดอดออม เป็นการปลูกฝังคุณธรรมตาม อัตลักษณ์ 4 ของเด็กโรงเรียนมารีพิทักษ์ คือ “รักเมตตา
ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง ”
ขอขอบพระคุณบาดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุ วรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้เปิดโอกาสให้กับเด็ก ๆ ได้จัดทาโครงงานคุณธรรมนี้และ
ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็ นประสบการณ์ครั้งแรกที่นักเรียน ได้มี โอกาสสร้างโครงงานคุณธรรม
นักเรียนเชื่อว่าโครงงานคุณธรรม“ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ”นี้ อาจยังมีข้อบกพร่องอยู่พอสมควรจึงขอ
ความกรุณาจากท่านผู้รู้ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
นางวรัญญา อ่อนฉลวย เป็นที่ปรึกษา
ผู้จัดทา
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สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
- โครงงานคุณธรรม “ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ”
- สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน
- จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์”
- จุดที่ควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม “ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์”
- ข้อเสนอแนะสาหรับโครงงานคุณธรรม “ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์”
ภาคผนวก
- แบบบันทึกการออมเงินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
- ผลสารวจความพึงพอใจต่อการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์”
- ประมวลภาพโครงงาน“ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
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โครงงานคุณธรรม โรงเรียนมารีพิทักษ์
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปีการศึกษา 2563/2564
1. ชื่อโครงงานคุณธรรม “ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์”
2. ผู้รับผิดของโครงงาน
2.1 ด.ช. จิรายุ
คะสุวรรณ
ประธาน
2.2 ด.ญ. ชนิศา
ตั้งวงศ์ยุทธ
รองประธาน
2.3 ด.ญ. พิมพ์ดาว
แก้วชนะ
เลขานุการ
2.4 ด.ญ. เฟิร์น มารี อาเธอร์ตัน
ปฏิคม
2.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 จานวน 33 คน สมาชิก
3. ที่ปรึกษา
3.1 ครูที่ปรึกษา
3.2 ผู้บริหารที่ปรึกษา
3.3 พระสงฆ์/นักบวชที่ปรึกษา

ครูวรัญญา
ซิสเตอร์บุญสม
ซิสเตอร์ศรีคา
บาดหลวง ดร.เอกชัย

อ่อนฉลวย
ปิ่นสุวรรณ
ปอดอ
ชิณโคตร

4. ปัญหา (พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์) คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ขาดนิสัยการออม
5. สาเหตุ (เกี่ยวกับจิตสานึก / ทักษะการทางาน / ทักษะการบริหารจัดการ / ปัจจัยภายนอก)
5.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ขาดจิตสานึกในการออม
5.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ขาดทักษะในการวางแผนการเงิน
6. วัตถุประสงค์ (เพื่อแก้ปัญหา / สร้างคุณภาพ / สร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
6.1 เพื่อปลูกฝังนิสัยการออมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ปิดบัญชีออมเงินกับเครดิตยูเนี่ย
6.2 เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ออมเงินกับเครดิตยูเนี่ยนครบทุกวัน
6.3 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง (เด็ก/ครู/ผู้บริหาร)
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7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ (จานวนผู้เข้าร่วมโครงงานฯ)
7.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงงาน
7.2 เชิงคุณภาพ (ต้องการให้ผู้เข้าร่วมโครงงานฯ สามารถทาอะไรได้)
7.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ร้อยละ 100 เปิดบัญชีออมเงินกับเครดิตยูเนี่ยนและ
ออมเงินทุกวัน
8. วิธีการแก้ไขปัญหา (ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A)
8.1 ขั้นวางแผน (P : PLAN)
8.1.1 ประชุม / วางแผนร่วมกับเพื่อนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เกี่ยวกับการทาโครงงาน
8.2 ขั้นดาเนินการ (D : DO)
8.2.1 กาหนดปัญหา
8.2.2 ประชุมชี้แจงการทาโครงงานกับเพื่อนในห้อง
8.2.3 กากับ ติดตาม การบันทึกผล เพื่อประเมิน
8.2.4 รวบรวมบันทึกผลการดาเนินโครงงาน
8.3 ขัน้ ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK)
8.3.1 รวบรวมสรุปผลการดาเนินงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
8.3.2 จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
8.4 ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT)
8.4.1 ส่งรายงานสรุปผลการดาเนินงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ / เป้าหมายเชิงคุณภาพ)
9.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ร้อยละ 100 เปิดบัญชีออมเงินกับเครดิตยูเนี่ยน
9.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ร้อยละ 100 ออมเงินกับเครดิตยูเนี่ยนครบทุกวัน
9.3 ผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน/ครู/ผู้บริหาร) ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
10. วิธีการประเมิน (สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสาเร็จ / วัตถุประสงค์ / เป้าหมายเชิงคุณภาพ)
10.1 การบันทึกการออมเงิน
10.2 การสารวจความพึงพอใจ (นักเรียน/ครู/ผู้บริหาร)
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11. เครื่องมือประเมิน (สอดคล้องกับวิธีการประเมิน)
11.1 แบบบันทึกการออมเงิน
11.2 แบบสารวจความพึงพอใจ (นักเรียน/ครู/ผู้บริหาร)
12. ช่วงเวลาและสถานที่ดาเนินการ
12.1 ช่วงเวลา :
1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 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 เมื่อนักเรียนนักเรียนรู้จักการออมเงินทุกวันเป็นการแสดงความรักที่มี
ต่อตนเองและครอบครัว
14.2 ซื่อสัตย์ (Integrity) คือ เมื่อนักเรียนออมเงินทุกวัน ถือว่าเด็กมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
ต่อคุณครูและต่อผู้อื่น
14.3 กตัญญู (Gratitude) คือ เมื่อนักเรียนออมเงินทุกวันนามาซึ่งความภาคภูมิใจของครูและเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียน ถือว่าเด็กได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อคุณครูและต่อโรงเรียน
14.4 อยู่อย่างพอเพียง (Enough) คือ เมื่อนักเรียนออมเงินทุกวัน ถือว่านักเรียนดาเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
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สรุปผลการดาเนินงาน
1. สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ก่อนการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ”นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 เปิดบัญชีออมเงินกับเครดิตยูเนี่ยนไม่ครบทุกคน และไม่ออมทุกวัน
แต่หลังจากนาโครงงานคุณธรรม“ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์” ไปสู่การปฏิบัติแล้วนักเรียน
เปิดบัญชีออมเงินกับเครดิตยูเนี่ยนครบทุกคน และออมทุกวัน ตามตัวชี้วัดความสาเร็จดังต่อไปนี้
ที่
1.

2.
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สภาพความสาเร็จ สรุปผลการดาเนินงานตาม
ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม
บรรลุ ไม่บรรลุ ตัวชี้วัดความสาเร็จโดยสังเขป
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ร้อย 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4/1 ร้อยละ 100 เปิดบัญชีออม
ละ 100 เปิดบัญชีออมเงินกับเครดิตยูเนี่ยน
เงินกับเครดิตยูเนี่ยน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ร้อย
ละ 100 ออมเงินกับเครดิตยูเนี่ยนครบทุก
วัน
ผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน/ครู/ผู้บริหาร) ร้อยละ
90 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป



นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4/1 ร้อยละ 100 ออมเงินกับ
เครดิตยูเนี่ยนครบทุกวัน



ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ครู
ผู้บริหารร้อยละ 94.35 มีความ
พึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

2. ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียนดังนี้
2.1 รักเมตตา (Love) คือ เมื่อนักเรียนออมเงินทุกวันเป็นการแสดงความรักที่มีต่อตนเองต่อครู
ประจาชั้นและต่อครอบครัว
2.2 ซื่อสัตย์ (Integrity) คือ เมื่อนักเรียนออมเงินทุกวัน ถือว่าเด็กมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อคุณครู
และต่อผู้อื่น
2.3 กตัญญู (Gratitude) คือ เมื่อนักเรียนออมเงินทุกวันนามาซึ่งความภาคภูมิใจของครูถือว่าเด็กได้
แสดงออกถึงความกตัญญูต่อคุณครูและต่อโรงเรียนด้วย
2.4 อยู่อย่างพอเพียง (Enough) คือ เมื่อนักเรียนออมเงินทุกวัน ถือว่านักเรียนดาเนินชีวิต ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
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3. สรุปผลในภาพรวม
3.1 จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์” ครั้งนี้
3.1.1 โครงงานคุณธรรม “ออมน้ อย แต่ร้อยเปอร์เซ็ นต์ ”เป็นผลมาจากการระดมความ
คิดเห็นกันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่ 4/1 ทั้ง 33 คน โดยมีคุณครูที่ปรึกษาคอยให้คาแนะนา
โดยมุ่งไปที่ “ปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทา” และได้มีการดาเนินการตามวงจร PDCA ซึ่งถือว่า
เป็นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม(Participative management) และเป็นไปอย่างเป็นระบบวงจร
คุณภาพ (Quality circle) ตามลาดับ อีกทั้งผลผลิตของโครงงานนี้ไม่ใช่ชิ้นงานที่เป็นวัตถุแต่เป็นคุณธรรม
ที่ถูกปลูกฝังไว้ในจิตวิญญาณของนักเรียนแต่ละคน
3.1.2 โครงงานคุณธรรม “ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ” ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม จึงไม่ได้ใช้
งบประมาณใหม่ ถือเป็นโครงงานคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ(ประหยัด)และก่อให้เกิดประสิทธิผล
3.1.3 ในการสร้างโครงงานคุณธรรม นักเรียนจะปรึกษาหารือกันโดยมีครูประจาชั้นเป็นที
ปรึกษา โดยเน้น “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทา”
3.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม “ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์” ครั้งนี้
3.2.1 ในปีแรกของการนาโครงงานคุณธรรมนี้ไปสู่การปฏิบัติ นักเรียนสามารถออมเงินได้ทุก
วันเพราะมีครูดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นความสาเร็จในขั้นต้น ในขั้นต่อไปเป็นหน้าหัวหน้าและ
รองหัวหน้าจะต้องดูแลสมาชิกส่วนครูจะคอยสังเกตอยู่ห่างๆ และขั้นต่อไปที่ถือว่าเป็นขั้นสุดคือ นักเรียน
จะต้องรู้หน้าที่และมีวินัยต่อตนเอง และให้มีจิตอาสาคือทาความดีโดยไม่ต้องมีใครบอก
3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงงานคุณธรรม“ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์”ครั้งต่อไป
3.3.1 ในการทาโครงงานคุณธรรมอยากให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยใจ
3.3.2 ในการนาโครงงานคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ ควรมีการประเมินและเก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เห็นการพัฒนาอย่างแท้จริง และจาเป็นต้องให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ทุกครั้งที่มี
การประเมินเพื่อให้ผู้ปฏิบัตินาไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ..................................................
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1)
ผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม

ลงชื่อ ...........................................................
(นางวรัญญา อ่อนฉลวย)
ตาแหน่งครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม
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หมายเหตุ ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินมาพร้อมกันนี้แล้ว
สรุปผลการพิจารณา
 เห็นสมควรให้ดาเนินการต่อไปในปีการศึกษาต่อไป
 ไม่สมควรให้ดาเนินการต่อ เนื่องจาก
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ให้นาผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการทักษะชีวิต ตาม
โครงงานคุณธรรม โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดาเนินงาน ตัวชี้วัดความสาเร็จ ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนานักเรียนในทุกมิติ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ลงชื่อ ……………………………………………….
(....................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีพิทักษ์
บันทึกเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................ ..............

ลงชื่อ ……………………………………………….
(…………………………………………)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีพิทักษ์
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ภาคผนวก
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แบบบันทึกโครงงาน“ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ปีการศึกษา 2563
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การสารวจความพึงพอใจต่อการดาเนินการโครงงานคุณธรรม
“ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์”
จากการที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้สร้างโครงงานคุณธรรม “ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์”
เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้รู้จักการเก็บเงินออมเงิน บัดนี้การดาเนินงานได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสารวจความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน/ครู /ผู้บริหาร)

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสารวจ
ผู้ตอบแบบสารวจจานวน 46 คน เป็นนักเรียน ครูและผู้บริหารที่โรงเรียนมารีพิทักษ์ อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีข้อมูลเบื้องต้น ของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ และสถานภาพ การวิเคราะห์
ปรากฏดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสารวจ จานวนตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
15
31
46

ร้อยละ
32.61
67.39
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจส่วนมาก ร้อยละ 67.39 เป็นเพศหญิง ส่วนที่เหลือ ร้อยละ
32.61 เป็นเพศชาย
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสารวจ จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
นักเรียน
ครู
ผู้บริหาร
รวม

จานวน
33
11
2
46

ร้อยละ
71.74
23.91
4.35
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจส่วนมาก ร้อยละ 71.74 เป็นเด็ก รองลงมา ร้อยละ 23.91
เป็นครู และน้อยที่สุดเป็นผู้บริหาร ร้อยละ 4.35
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ตอนที่ 2 การสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์”
การสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “ออมน้อย แต่รอ้ ยเปอร์เซ็นต์”
มีประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูล 1 ประเด็น คือ
1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “ออมน้อย แต่
ร้อยเปอร์เซ็นต์”
ประเด็นที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “ออมน้อย แต่
ร้อยเปอร์เซ็นต์”
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละ (ค่าในวงเล็บ) ของผู้ตอบแบบสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการ
โครงงานคุณธรรม “ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์”
ประเด็น

1.การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “ออมน้อย
แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์”
2.นักเรียนสามารถวางแผนการเงินของ
ตนเองได้อย่างดี
3.นักเรียนออมเงินในเครดิตยูเนีย่ นเป็น
ประจาทุกวัน (พบว่าบรรลุเป้าหมาย

100%)
4.นักเรียนมีเงินออมไว้สาหรับการใช้จ่ายใน
อนาคต (พบว่าบรรลุเป้าหมาย 100%)
5.นักเรียนมีนิสยั รักการออม (พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 100%)
รวม

ระดับความพึงพอใจ
น้อย ปานกลาง
มาก

มากที่สุด

0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)

5
(10.87)
8
(17.39)

7
(15.22)
15
(32.61)

34
(73.91)
23
(50.00)

46
(100.0)
46
(100.0)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

5
(10.87)

41
(89.13)

46
(100.0)

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

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

0
(0.00)
0
(0.00)
13
(5.65)

0
46
(0.00) (100.00)
7
39
(15.22) (84.78)
34
183
(14.78) (79.57)

46
(100.0)
46
(100.0)
230
(100.0)

น้อยที่สุด

รวม

จากตารางที่ 3 พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสารวจร้อยละ 94.35 (ระดับมากร้อยละ 14.78 และ ระดับมาก
ที่สุด 79.57) มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์” ใน
ระดับมากขึ้นไป และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
ประเด็นที่ 1 การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม“ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์” เป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบ
สารวจมีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 89.13 อยู่ในอันดับที่หนึ่ง
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ประเด็นที่ 2 นักเรียนสามารถวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างดี เป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบสารวจมี
ความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 82.61
ประเด็นที่ 3 นักเรียนออมเงินในเครดิตยูเนี่ยนเป็นประจาทุกวัน เป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบสารวจมี
ความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 100
ประเด็นที่ 4 นักเรียนมีเงินออมไว้สาหรับการใช้จ่ายในอนาคต เป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบสารวจมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 100
ประเด็น ที่ 5 นักเรี ยนมีนิสัย รักการออม (พบว่าบรรลุเป้าหมาย 100%) เป็นประเด็นที่ผู้ ตอบแบบ
สารวจมีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 100
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ประมวลภาพ
การดาเนินการโครงงานคุณธรรม “ออมน้อย แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์”
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