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ของสมาชิกธนาคารโรงเรียนของสมาชิกธนาคารโรงเรียน  
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วัตถุประสงควัตถุประสงค

1.  เพื่อศึกษาระดับคานิยมการประหยัดและการออม  
ของสมาชิกธนาคารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  
ตอนตน ในเขตกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดาน  
เศรษฐกิจและปจจัยเกี่ยวกับการออมตอคานิยมการ  
ประหยัดและการออมของสมาชิกธนาคารโรงเรียน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตกรุงเทพมหานคร  



สมมติฐานในการวิจัยสมมติฐานในการวิจัย
1. สมาชิกธนาคารโรงเรียน ระดบัมัธยมศึกษาตอนตนที่ม

 
ี

เพศตางกัน มีคานยิมดานการประหยดัและการออม
 

แตกตางกัน

2. สมาชิกธนาคารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่ม
 

ี

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่แตกตางกัน มีคานยิมดานการ
 

ประหยดัและการออมแตกตางกัน  

3. สมาชิกธนาคารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีงาน
 

อดิเรกและความสนใจที่แตกตางกัน  มคีานยิมดานการ
 

ประหยดัและการออมแตกตางกัน



สมมติฐานในการวิจัยสมมติฐานในการวิจัย
4. อาชีพผูปกครอง ของสมาชิกธนาคารโรงเรียนระดับ

 
มัธยมศึกษาตอนตนที่แตกตางกัน มี คานยิมดานการ

 
ประหยดัและการออมแตกตางกัน

5. ลักษณะรายได ของสมาชิกธนาคารโรงเรียนระดับ
 

มัธยมศึกษาตอนตนที่แตกตางกัน มีคานยิมดานการประหยดั
 

และการออมตางกัน

6. ลักษณะการออม ของสมาชิกธนาคารโรงเรียนระดบั
 

มัธยมศึกษาตอนตนที่แตกตางกัน มีคานยิมดานการประหยดั
 

และการออมแตกตางกัน



สมมติฐานในการวิจัยสมมติฐานในการวิจัย

7. สมาชิกธนาคารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนท  ี่
มีการวางแผนการออมที่แตกตางกัน มีคานิยมดาน  การประหยัดและการออมแตกตางกัน

8. ระยะเวลา การเปนสมาชิกของธนาคารโรงเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่แตกตางกัน มีผลตอ  คานิยมดานการประหยัดและการออมตางกัน

9. เปาหมายในการออม ของสมาชิกธนาคารโรงเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่แตกตางกัน มีผลตอ  คานิยมดานการประหยัดและการออมแตกตางกัน



ขอบเขตของการวิจัยขอบเขตของการวิจัย

1.ประชากร

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก สมาชิกธนาคาร  
โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในเขต  
กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยูในพื้นที่เขตธนาคารออมสิน  
จํานวน 3เขต ไดแกเขต 1-3 จํานวน 29 โรงเรียน ม  ี
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนปที่ 1 ถึง ชั้น  
มัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2549 มีนักเรียน  
ทั้งหมด 48,387 คน



ขอบเขตของการวิจัยขอบเขตของการวิจัย

2.กลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครัง้นี้ คอืนักเรียนที่เปน
 

สมาชิกธนาคารโรงเรียน ที่เรียนในอยูในระดับ
 

มัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 400 คน โดยการสุมแบบ
 

หลายขั้นตอน (Multi stage sampling)



ขอบเขตขอบเขตของการวิจัยของการวิจัย
3.ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

3.1 ตัวแปรอิสระ 

3.1.1 ปจจัยสวนบุคคลไดแก  เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา งาน
 อดิเรกและความสนใจ อาชีพผูปกครอง

3.1.2 ปจจัยทางเศรษฐกจิไดแก ลักษณะรายได ลกัษณะการออม

3.2 ตัวแปรตามไดแก คานิยมดานการประหยัดและการออมของ
 นกัเรียนที่เปนสมาชิกธนาคารโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครใน 2 

ดาน คือ

3.2.1 ดานสรางลักษณะนิสัยในการประหยัดและการออม

3.2.2  ดานการมีแผนใชจาย



นิยามศัพทเฉพาะนิยามศัพทเฉพาะ

1.
 

คานยิม เกิดจากการเรียนรู เลียนแบบ การปลูกฝง
 คานยิมการกระทําการอบรมสั่งสอนทั้งดานเหตุผลและ

 การบังคบัทําใหเกิดประสบการณทางสังคมเพื่อให
 


ยอมรับและมองเห็นคณุคาของสิ่งนั้น ๆ โดยผานจาก

 ครอบครวั เพื่อน โรงเรียน และสังคม

2.
 

การประหยดัหมายถึง การที่นักเรียนมีแนวคดิ ลักษณะ
 นสิยั พฤติกรรมซึ่งยึดถือปฏิบัติดําเนินชวีิตที่เหมาะสม
 ในการใชจายเงิน ทรัพยสนิ การเก็บสะสมรายไดการคดิ
 กอนจาย ใชเทาที่จําเปนและละเวนการผอนสงที่เกิน

 ความสามารถ



นิยามศัพทเฉพาะนิยามศัพทเฉพาะ
3. การออมหมายถึง การฝากเงินกับผูปกครอง  ฝากเงิน  
กับธนาคารโรงเรียน  ฝากเงินกับสถาบันการเงิน  เก็บไว  

ตัวเองและอื่น ๆ พรอมศึกษาปริมาณการออมในแตละ  
เดือนใน

- การวางแผนในการออม หมายถึง วิธีการบริหาร  
จัดสรรเงินเพื่อนําไปออม ไดแก แบงเงินที่เปนรายได  

สวนหนึ่งไวออม นําเงินที่เหลือจากใชจายมาออม นํา  
เงินไดทั้งหมดมาออมแลวคอยถอนไปใชทีหลัง  ตั้งใจ  
วามีเงินเมื่อใดก็คอยออม 



นิยามศัพทเฉพาะนิยามศัพทเฉพาะ

-ระยะเวลาการเปนสมาชิกธนาคารโรงเรียน หมายถึง 
รวมเวลาที่สมาชิกธนาคารโรงเรียน และเปดบัญชีเพื่อ  
ฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน

- ความถี่ในการฝากเงิน หมายถึง ความสม่ําเสมอหรือ  
ตั้งใจในการฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน ไดแก การ  
ฝากเงินทุกวัน ทุกสัปดาห ทุกเดือน



นิยามศัพทเฉพาะนิยามศัพทเฉพาะ

- เปาหมายในการออม หมายถึง จํานวนวัตถุประสงค  
สูงสุดในการออมเพื่ออนาคตของสมาชิกธนาคาร  โรงเรียน ที่ฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน ไดแก  เพื่อ  เปนทุนการศึกษา เพื่อเปนทนุประกอบอาชีพใน  อนาคต เพื่อเก็บไวกินดอกเบี้ย เพื่อซื้อของใชสวนตัว 
เพื่อเก็บไวใชยามฉุกเฉิน เพื่อปองกันการสูญหายอื่น ๆ 
สะทอนถึงการมองเห็นประโยชนของการออม 



นิยามศัพทเฉพาะนิยามศัพทเฉพาะ

4. คานิยมดานการประหยัดและการออม หมายถึง การท  ี่

นักเรียนซึ่งเปนสมาชิกธนาคารโรงเรียน 2 ดาน คือ

4.1 ดานสรางลักษณะนิสัยในการประหยัดและการ  
ออม

4.2  ดานการวางแผนการใชจายใหรอบคอบ



นิยามศัพทเฉพาะนิยามศัพทเฉพาะ

4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลการเรียน

ของสมาชิกธนาคารโรงเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษา 

2549 แบงออกเปน 3 ระดบั ไดแก

- ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงหมายถึงคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3.00

-ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปานกลาง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยอย
 

ู

ระหวาง  2.00 –
 

3.00

-ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ําหมายถึงคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 2.00



นิยามศัพทเฉพาะนิยามศัพทเฉพาะ
4.4

 
งานอดิเรกและความสนใจ หมายถึง กิจกรรมที่ทําในเวลา

 
วางโดยใหความ    สนใจเปนพิเศษ ไดแก กิจกรรมเกี่ยวกับ

 
ดนตรี-การแสดง กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา   กิจกรรมเกี่ยวกับ

 
ศิลปะ   กิจกรรมเกี่ยวกับไอที คอมพิวเตอร  กิจกรรมเกี่ยวกับ

 
งานวรรณกรรม-หนังสือ กิจกรรมเกี่ยวกับชมภาพยนตร ชม

 
โทรทัศน กิจกรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยว กิจกรรมเกี่ยวกับการ

 
หารายไดเสริม สําหรับงานอดิเรกและความสนใจนี้ วดัดวย

 
การใหตอบแบบสอบถาม เลือกกิจกรรมที่สนใจมากที่สุด โดย

 
เลือกใชลําดบัที่สนใจมากเปนตวักําหนดกิจกรรมที่สนใจ 



นิยามศัพทเฉพาะนิยามศัพทเฉพาะ

4.5  อาชีพผูปกครอง หมายถึง การประกอบงานอาชีพ  
ของบิดา มารดา หรือผูปกครอง ไดแก อาชีพรับ  
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  พนักงานหรือลูกจาง 

บริษัทเอกชน  คาขาย ประกอบอาชีพสวนตัว  

เกษตรกร อื่น ๆ  



นิยามศัพทเฉพาะนิยามศัพทเฉพาะ
4.6

 
ที่มาของรายไดหมายถึง แหลงที่มาและปริมาณของเงินท

 
ี่

สมาชิกธนาคารโรงเรียนไดรบัในแตละเดือน ไดแก เงินท
 

ี่
ผูปกครองใหประจํา  เงินที่ผูปกครองใหในโอกาสพิเศษเงินคา

 อุปกรณการเรียน-กิจกรรม-หนังสือ เงินจากการทํางานรายได
 


พิเศษ ดอกเบีย้เงินฝาก-เงินลงทุน  สวนลักษณะรายได  
หมายถึง รูปแบบรายไดประจําที่ไดรบัจากผูปกครอง และ  
ลักษณะรายจาย หมายถึง  คาใชจายไดแก  คาอาหาร ขนม

 และเครื่องดื่ม ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการจัดสรรคาใชจายหรือ
 การใหความสําคญัดานใดในการใชจายเงิน 



ประโยชนที่คาดวาจะไดรับประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อใหทราบถึงคานยิมดานการประหยดัและการออมของ

 
นักเรียนที่เปนสมาชิกธนาคารโรงเรียน ระดับมธัยมศึกษา

 
ตอนตนโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 4 โรงเรียน  

เปนธนาคารโรงเรียนกลุมตัวอยางซึ่งเปนแนวทางชวยใหเกิด
 

การประหยดัและการออมของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา
 

ตอนตนโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร  อันจะทําใหเกิด
 

คุณภาพชีวิตที่ดใีนการศึกษา และยังสามารถเปนขอมูลให
 



โรงเรียนที่จะเปดดําเนินการธนาคารโรงเรียนอยางม
 

ี

ประสิทธิภาพที่ดี ตอไป



วิธีดําเนินการวิจัยวิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้ ไดแก สมาชิกธนาคาร
โรงเรียน เฉพาะในสวนที่เปนนักเรียนกําลังศึกษาในระดบั
มัธยมศึกษาชั้น ปที่ 1–3  ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 คนไดแก
นักเรียนที่ยังมีสถานภาพเปนสมาชิกธนาคารธนาคารโรงเรียน 
โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Random sampling) กําหนดกลุมตัวอยางในการศึกษา



จํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง

โรงเรียน จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง

ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.1 ม.2 ม.3 รวม

1.โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 444 418 488 1,350 47 44 52 143

2.โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 67 84 80 231 7 9 9 25

3.โรงเรียนสายน้ําผึ้ง 525 517 448 1,490 55 54 47 156

4.โรงเรียนสุวรรณาราม

 วิทยาคม
254 218 247 719 27 23 26 76

รวม 1,290 1,237 1,263 3,790 136 130 134 400



การดําเนินการวิจัยการดําเนินการวิจัย

ลักษณะเครื่องมือ โดยแบงคําถาม ออกเปน 4 สวนดังนี้

สวนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

ไดแก  เพศ  ผลการเรียน กิจกรรมยามวาง-งานอดิเรกหรือความ
 

สนใจพิเศษ  อาชีพผูปกครอง

สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยทางเศรษฐกิจของกลุม
 

ตัวอยางไดแก ลักษณะรายได  ลักษณะการออม โดยมีคําถาม
 

เกี่ยวกับที่มาของรายไดและปริมาณที่ไดรบัในแตละเดือน เพื่อ
 

ใชประกอบในการวิเคราะห



การดําเนินการวิจัยการดําเนินการวิจัย

สวนที่ 3 เปนคาํถามปจจัยเกี่ยวกับการออมของกลุมตัวอยาง
 

ไดแก การวางแผน ระยะเวลา และเปาหมายในการออม 

สวนที่ 4 เปนคาํถามเกี่ยวกับการวัดคานิยมดานการประหยดั
 

และการออม  เพื่อใหเหมาะสมกับวัยของกลุมตัวอยาง
 

คําถามจึงเปนเชิงบวกทั้งหมด แบงออกเปน 2 ดาน ไดแก

1. ดานเห็นคุณคาความสําคญัของการประหยดัและ          

การออม

2. ดานการมีแผนใชจาย



การเก็บขอมลูการเก็บขอมลู

1. นําหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง        

ไปยังผูอํานวยการโรงเรียน ทั้ง 4 แหง เพื่อขออนุญาตและกําหนด
 วันเวลาในการเก็บรวบรวมขอมลู

2. ประสานงานอาจารยฝายวิชาการที่ดูแลธนาคารโรงเรียน เพื่อผูวิจัย
 จะไดอธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจกอนลงมือตอบแบบสอบถาม

 หรือกลุมตัวอยางมีความสงสัยในการตอบแบบสอบถาม

3. หลังจากอธิบายการตอบแบบสอบถามแลว ผูวิจัยใหกลุมตัวอยาง          

ลงมือตอบแบบสอบถามและผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บรวบรวม
 แบบสอบถามคืนดวยตนเอง



สถติิที่ใชในการวิเคราะหขอมลูสถติิที่ใชในการวิเคราะหขอมลู

รอยละ (Percentage)

คาเฉลี่ย (Mean) ,  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)

 ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาท(ีt)

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way  

Analysis of  Variance )



การนําเสนอผลการศึกษาการนําเสนอผลการศึกษา

1.   ผลการศึกษาขอมูลสวนตัวของสมาชิกธนาคารโรงเรียน

2.  ผลการศึกษาขอมูลดานปจจัยทางเศรษฐกิจของสมาชิก
 ธนาคารโรงเรียนไดแก  ลักษณะรายได  ลักษณะการออม 

3.  ผลการศึกษาปจจัยเกี่ยวกับการออมของสมาชิกธนาคาร
 โรงเรียน      ไดแก การวางแผนในการออม ระยะเวลาการ
 เปนสมาชิกธนาคารโรงเรียน ความถี่ในการฝากเงินกับ

 ธนาคารโรงเรียน   เปาหมายในการออม 

4.  ผลการศึกษาระดับคานยิมดานการประหยดัและออม

5.  ผลการทดสอบสมมตฐิาน





ผลการทดสอบสมมติฐานผลการทดสอบสมมติฐาน
1 สมาชิกธนาคารโรงเรียน ระดบัมัธยมศึกษาตอนตนในเขต

 
กรุงเทพหานคร ที่มีเพศแตกตางกัน มคีานยิมในการ

 
ประหยดัและการออมแตกตางกันในดานลักษณะนสิยั 

อยางมีนยัสําคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05

2 สมาชิกธนาคารโรงเรียน ระดบัมัธยมศึกษาตอนตนในเขต
 

กรุงเทพหานคร ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่แตกตางกัน 

มคีานยิมดานการประหยดัและการออมแตกตางกัน อยาง
 

มีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งภาพรวมและรายดาน



ผลการทดสอบสมมติฐานผลการทดสอบสมมติฐาน

3. สมาชิกธนาคารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในเขต
 

กรุงเทพมหานคร งานอดิเรกและความสนใจกิจกรรม ท
 

ี่

ไมแตกตางกัน อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง
 

ภาพรวมและรายดาน

4. สมาชิกธนาคารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในเขต
 

กรุงเทพมหานคร มอีาชีพที่แตกตางกัน มคีานินมดานการ
 

ประหยดัและการออมไมแตกตางกัน อยางไมมนียัสําคญั
 

ทางสถิติที่ระดบั .05 ทั้งภาพรวมและรายดาน  



ผลการทดสอบสมมติฐานผลการทดสอบสมมติฐาน
5. สมาชิกธนาคารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

 ที่มีลักษณะรายไดและลกัษณะการออมแตกตางกนั มีคานิยมดาน
 การประหยัดและการออมแตกตางกนั อยางไมมนีัยสําคัญทางสถิต
 

ิ

ที่ระดบั .05 ทั้งภาพรวมและรายดาน 

6. สมาชิกธนาคารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่มีการวางแผนการออมที่แตกตางกนั ดานการมีแผนใชจายและใน
 ภาพรวม มีคานิยมดานการประหยัดและการออมแตกตางกนั อยาง
 มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05

 
สวนในดานสรางลักษณะนิสัย ไม

 


พบความแตกตาง



ผลการทดสอบสมมติฐานผลการทดสอบสมมติฐาน

7. 7. สมาชิกธนาคารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต  
กรุงเทพมหานครทีม่ีระยะเวลาแตกตางกันในดาน  
ลักษณะนิสัยและในภาพรวมทุกดานมีคานิยมดาน  
การประหยัดและการออมแตกตางกัน อยางไมม  ี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการมีแผนใช  

จายไมพบความแตกตาง



ผลการทดสอบสมมติฐานผลการทดสอบสมมติฐาน

8. 8. สมาชิกธนาคารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตสมาชิกธนาคารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต  
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร  ทีม่ีเปาหมายแตกตางกันทีม่ีเปาหมายแตกตางกัน  มีคานิยมมีคานิยม  
ดานการประหยัดและการออมดานการประหยัดและการออม  ดานสรางลักษณะดานสรางลักษณะ  
นิสัยตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตินิสัยตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับที่ระดับ  .05.05  

สวนดานอื่นสวนดานอื่น  ๆไมพบความแตกตางๆไมพบความแตกตาง



ขอเสนอแนะในการนําไปใชขอเสนอแนะในการนําไปใช

สมาชิกธนาคารโรงเรียนในระดับมธัยมศึกษาตอนตน มี
คานยิมการประหยดัและการออมอยูในระดับปานกลาง 

ในระดับนโยบายควรมีหลักสูตรเนื้อหาเกี่ยวกับการวาง
 แผนการออม เพื่อสรางความเขาใจและกระตุนใหเห็นถึง
 ประโยชนของการวางแผนการออมทรัพยอยางถูกวิธีในใน

 รูปแบบตาง ๆ ดังนั้น  ผูปกครอง ควรเพิ่มการใหความร
 

ู
เกี่ยวกับการวางแผนการออม ในชีวติประจําวันเพื่อสราง

 ความเขาใจและกระตุนใหเห็นถึงประโยชนของการวาง
 แผนการออมทรัพยอยางถูกวิธีในรูปแบบตางๆ        



ขอเสนอแนะในการนําไปใชขอเสนอแนะในการนําไปใช

สมาชิกธนาคารโรงเรียนในระดับมธัยมศึกษาตอนตนมี

คานยิมดานการมีแผนใชจายรายขอการจดบนัทึกรายรบั-

รายจายเงิน ในระดับนอย ดังนั้น เพื่อสงเสริมคานยิมดาน

การประหยดัและการออม ผูปกครอง ควรแนะนาํสงเสริม

ใหนกัเรียนรูจักการจดบนัทึกรับ-จายเงิน และเพื่อชวยให

นักเรียนรูจักการมีแผนใชจายเสริมสรางวินยัในการเงิน

หนวยงานที่มีหนาที่สงเสริมดานการออมทรัพย สามารถ

สนบัสนุนโดยการจัดทําและเผยแพรคูมือการจดบนัทึก

รับ-จายเงินสําหรับเยาวชน 



ขอเสนอแนะในการนําไปใช

สมาชิกธนาคารโรงเรียน นยิมกิจกรรม

อันดบั 1 เกี่ยวกับไอที คอมพิวเตอร 

อันดบั 2 กิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีการแสดง  

ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทํารวมกับเพื่อน ๆ ดังนั้นในดาน
 

ความสัมพันธกับเพื่อนผูปกครอง ควรใชอิทธิพลจากกลุม
 

เพื่อนมาใชในการจัดกิจกรรมสงเสริมคานยิมการประหยดั
 

และการออม



ขอเสนอแนะในการนําไปใชขอเสนอแนะในการนําไปใช
สมาชิกธนาคารโรงเรียนในระดับมธัยมศึกษาตอนตน

อยากออมทรัพยอยูแลวเปนอันดับ 1 และพบวานักเรียนที่

ไมเคยออมทรัพยหรือฝากเงินมากอนที่จะมาเปนสมาชิก

ธนาคารโรงเรียนนัน้ เกือบครึ่งหนึ่งมีสาเหตุมาจากไมมี

เวลาที่จะไปติดตอธนาคาร เห็นควรสนบัสนุนใหมีการ

จัดตั้งโครงการธนาคารโรงเรียนในสถานศึกษาเพิ่มตอไป 

ธนาคารโรงเรียน



ธนาคารโรงเรยีน



ขอกราบขอบพระคุณ

1. รองศาสตราจารย เพ็ญศรี  เศรษฐวงศ ประธานกรรมการ     

2. รองศาสตราจารย สมจิตรา  เรืองศรี กรรมการ



THE ENDTHE END
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