
รายงานวจิยัในช้ันเรียน 

เร่ือง  การใช้เงินทุนการศึกษาไม่ถูกต้อง 

วทิยาลยัสายมิตรเทคโนโลยีนครราชสีมา     ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2554 

ช่ือผู้วจัิย อาจารย์รัตนาภรณ์   กอดสันเทยีะ 
..................................................................................................................................................... 

1.ความเป็นมาของปัญหา 

             วิทยาลยัสายมิตรเทคโนโลยีนครราชสีมา เป็นโรงเรียนอาชีวะ  ซ่ึงการมาเรียนมาจากหลายหมู่บา้น 

นกัเรียนมีฐานะยากจน ประมาณ ร้อยละ 80  และมีนกัเรียนบางคนไดรั้บเงินทุนเรียนฟรีตลอดหลกัสูตร 3 ปี 

และเงินทุนจากกองทุนกูย้ืมเรียนเพื่อการศึกษา  แต่น าเงินไปใช้ไม่ถูกวตัถุประสงค์ของผูใ้ห้ และไม่เห็น

ความส าคญัของเงินท่ีได้ ถือว่าได้มาเปล่า ๆ จึงน าเงินท่ีได้ไปใช้ในทางท่ีผิด เช่น เบิกเงินไปเล่นเกม

คอมพิวเตอร์   ซ้ือโทรศพัท ์ ซ้ือของฟุ่มเฟือยเป็นตน้ 

2.วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อตอ้งการให้นกัเรียนเห็นคุณค่าของเงิน 

2.เพื่อตอ้งการให้นกัเรียนรู้จกัประหยดั อดออม 

3.เพื่อตอ้งการให้เรียนรู้จกัการจดัการเงินส่วนบุคคล 

4.เพื่อตอ้งการให้นกัเรียนรู้จกัความพอเพียงในชีวติ 

3.ขอบเขตของการวจัิย 

 นกัเรียนชั้น ปวช.2/2 ท่ีไดรั้บ ทุนจากกองทุนกูย้มืจ  านวน 5 คน ในกรณีท่ีใชเ้งินทุนการศึกษาไม่

ถูกตอ้ง รวมจ านวน  5 คน ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2554 

4.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 นกัเรียนไดเ้ห็นคุณค่าของเงิน ไม่น าเงินไปใชใ้นทางท่ีผดิ รู้จกัอดออมประหยดั รู้จกัความพอเพียง 

และจดัการการเงินส่วนบุคคล 

5.วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

             จากการท าวิจยัผูศึ้กษาต้องการให้นักเรียนเห็นคุณค่าของเงินให้มากกว่าน้ีใช้จ่ายไม่เกินตวั ไม่

ฟุ่มเฟือย ไม่ก่อหน้ีสินท่ีเป็นภาระให้กบัผูป้กครอง โดยตอ้งการให้นกัเรียนยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงตาม

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 



6.วธีิการด าเนินการวจัิย 

 6.1 เคร่ืองมือในการแก้ปัญหา 

 -การใหทุ้นโดยการประชุมนกัเรียน ผูป้กครองท่ีฐานะยากจนท่ีคดัเลือกมาไดด้ว้ยความสมคัรใจ 

 -ทางโรงเรียนมีการฝึกนกัเรียนใหฝ้ากเงินกบัธนาคารโรงเรียนโดยการเปิดบญัชีเป็นรายบุคคล 

 -แจง้ใหผู้ป้กครองทราบในเร่ืองของยอดเงินเขา้บญัชีกูย้มืเรียนเป็นรายบุคคล 

 6.2 เคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล 

 -แบบสังเกตการณ์ 

 -การจดบนัทึกจากการสังเกตในแต่ละสัปดาห์ 

 6.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยวธีิการสังเกต และจดบนัทึก พฤติกรรมนกัศึกษาในแต่ละสัปดาห์ 

             ระยะเวลาการด าเนินงานวจิยั ภาคเรียนท่ี 2 / 2554  เดือน พฤศจิกายน 2554 

7.ผลการวจัิย 

              จากการส ารวจกรณีศึกษาบุคคลท่ี 1 ในสัปดาห์ท่ี 1-2 การใชจ่้ายเงินในอตัราสูงและในสัปดาห์ท่ี 3-4 

มีการออมเงินธนาคารร.ร.ร้อยละ 9.52 ของเงินใชจ่้ายในสัปดาห์ของ 3-4  กรณีศึกษาบุคคลท่ี 2 จะเห็นไดว้า่

สัปดาห์ท่ี 1-2 มีการใชจ่้ายเงินในอตัราค่อนขา้งต ่ากวา่บุคคลท่ี 1  สัปดาห์3-4 มีการออมเงินธนาคาร ร.ร.ร้อย

ละ 12.50  ของการมีรายรับ  กรณีศึกษาบุคคลท่ี 3ในสัปดาห์ท่ี 1-2  มีการใชจ่้ายเงินในอตัราสูงแต่ สัปดาห์ท่ี 

3-4  มีการใช้จ่ายเงินน้อยลงและยงัมีการออมเงิน ในอตัราร้อยละ 10.71   กรณีศึกษาบุคคลท่ี 4 มีการใช้

จ่ายเงินนอ้ยแต่มีการออมเงินในอตัราร้อยละ16.67 ของการมีรายรับ  กรณีศึกษาบุคคลท่ี 5 มีการใชจ่้ายเงิน

นอ้ยและมีการออมเงินในอตัราร้อยละ 13.51   จะเห็นไดว้า่ในช่วงเดือน พฤศจิกายน กรณีศึกษาบุคคลท่ี 1-5  

มีการใชจ่้ายเงินเฉล่ียแลว้ค่อนขา้งสูงแต่นกัศึกษายงัมีการออมเงินบา้งเล็กนอ้ย 

8.ข้อเสนอแนะ 

การให้ทุนการศึกษาเป็นดาบสองคม ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ครู ผูป้กครองควรร่วมมือกนัอย่างใกลชิ้ด 

เพื่อปลูกฝังให้ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของการใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของผูใ้ห ้ 

หากน าเงินไปใชจ่้ายท่ีผดิๆเช่น ซ้ือส่ิงเสพติดจะเกิดเสียอยา่งร้ายแรงต่อไป 

9.เอกสารอ้างองิ 

1.แบบบนัทึกพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของนกัศึกษา 



รายงานวจิยัในช้ันเรียน 

เร่ือง  ปัญหาขยะในพืน้ทีบ่ริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน 

วทิยาลยัสายมิตรเทคโนโลยีนครราชสีมา     ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2554 

ช่ือผู้วจัิย อาจารย์รัตนาภรณ์   กอดสันเทยีะ 
..................................................................................................................................................... 

1.ความเป็นมาของปัญหา 

             เน่ืองจากนักศึกษาทิ้งขยะไม่เป็นท่ี ท าให้ทศันะวิสัยน์ของโรงเรียนหม่นหมองประกอบกบัการมี

จ านวนนักศึกษาเพิ่มข้ึนทุก ๆ ปี ท าให้ขยะในแต่ละพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึนส่งผลท าให้โรงเรียนไม่น่าอยู ่

บรรยากาศส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนไม่สดใส 

2.วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อความสะอาดของสถานศึกษา 

2.ปลูกฝังพฤติกรรมท่ีดีแก่ตวันกัศึกษา 

3.สร้างกิจนิสัย ระเบียบ วนิยั 

3.ขอบเขตของการวจัิย 

 เก็บขอ้มูลเฉพาะบริเวณ หลงัอาคาร A   ศาลาร่มไม ้3 หลงั ใกลโ้รงอาหาร ของวทิยาลยัสายมิตร

เทคโนโลยนีครราชสีมา  

4.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนสะอาด ทศันะวสิัยน์สวยงาม  สะอาดตา  นกัศึกษามีระเบียบวนิยั  

มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  มีการแยกขยะและยงัสามารถน าขยะท่ีไดแ้ยกไวเ้ป็นขยะรีไซเคิลได้ 

5.วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

             จากการท าวจิยัผูศึ้กษาตอ้งการให้โรงเรียนสะอาด น่าอยู ่ และสร้างกิจนิสัยในตวันกัศึกษาเอง ดงันั้น

จึงได ้น าหลกัการปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรม 5 ส มาใชภ้ายในโรงเรียน  ส. 1 สะสาง   ส.2 สะดวก   ส.3. 

สะอาด  ส.4 สุขลกัษณะ ส.5  เสริมสร้างลกัษณะนิสัย 

 

 

 



 6.วธีิการด าเนินการวจัิย 

 6.1 เคร่ืองมือในการแก้ปัญหา 

 -แบ่งเขตความรับผิดชอบในการเก็บขยะ ชั้นปวช. 2/2 จ านวน 22 คน  ดูแลพื้นท่ีหลงัอาคาร 

A   ศาลาร่มไม ้3 หลงั  ใกลโ้รงอาหาร 

 -ออกกฎระเบียบถา้บริเวณใดมีเศษขยะ มีบทลงโทษ 

 6.2 เคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล 

  -สมุดตรวจเช็คบนัทึกประจ าวนั 

  -คณะกรรมการนกัเรียนมีการตรวจสอบจากการสังเกต 

 6.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 -จดบนัทึกในแต่ละวนัการสังเกตและเปรียบเทียบสถิติ คิดเป็นร้อยละ ของเดือนสิงหาคมและ

เดือนกนัยายน 2554 

  -ระยะเวลาด าเนินงานวิจยั ภาคเรียนท่ี 1/2554 ระหวา่งวนัท่ึ 3 สิงหาคม -30 กนัยายน 2554 

   รวม 8 สัปดาห์  คณะกรรมการท าการตรวจสอบในช่วงเวลา 15.30 น.ทุกวนั 

ตารางวเิคราะห์ข้อมูล 

บริเวณ หลงัอาคาร A   ศาลาร่มไม ้3 หลงั ใกลโ้รงอาหาร ในการเก็บขยะ ของวทิยาลยัสายมิตรเทคโนโลยี

นครราชสีมา เขตความรับผิดชอบของนกัศึกษา ชั้นปวช. 2/2 

เดือน สัปดาห์ จ านวนช้ิน ร้อยละ หมายเหตุ 

สิงหาคม 1 12 24  
 2 14 28  
 3 13 26  
 4 11 22  
รวม  50   

กนัยายน 5 10 83.33  
 6 1 8.33  
 7 1 8.33  
 8 0 0  
รวม  12   
อตัราเฉลีย่ลดลงจาก สิงหาคม   24  



7.ผลการวจัิย 

              จากตารางวิเคราะห์ขอ้มูลจะเห็นไดว้า่ขยะในช่วงเดือนสิงหาคม สัปดาห์ 1 ร้อยละ 24   สัปดาห์ 2 

ร้อยละ 28   สัปดาห์3 ร้อยละ 26   สัปดาห์ 4  ร้อยละ 22 จะเห็นไดว้า่ปริมาณขยะภายในบริเวณท่ีรับผิดชอบ

จะลดนอ้ยลงไปตามล าดบั  ช่วงเดือนกนัยายนสัปดาห์ท่ี 5 ร้อยละ 83.33  สัปดาห์ท่ี 6  ร้อยละ 8.33  สัปดาห์7 

ร้อยละ  8.33   สัปดาห์ 8  นอ้ยลงกวา่สัปดาห์ 1-7  มาก โดยคิดอตัราเฉล่ียลดลงจากเดือนสิงหาคม ร้อยละ 24 

จะเห็นไดว้า่ในช่วงเดือนกนัยายนพฤติกรรมของนกัศึกษา มีระเบียบวินยัในการทิ้งขยะ มีจิตส านึก  มีความ

รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีมากข้ึน  

8.ข้อเสนอแนะ 

1.ควรปลูกจิตส านึกในดา้นความสะอาด รักโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

          2.ควรปฏิบติัหนา้ท่ีเขตรับผิดชอบอยา่งสม ่าเสมอและจดัตั้งคณะกรรมการตรวจเช็คปฏิบติัหนา้ท่ี

ตรวจเวลาใน 

           3.รณรงคช่์วยกนัเก็บขยะไม่วา่จะอยูบ่ริเวณไหนเม่ือพบเห็น 

 4.ควรมีการชมเชยนกัศึกษาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในเขตรับผดิชอบไดเ้ป็นอยา่งดี 

9.เอกสารอ้างองิ 

 1.ตารางตรวจเช็คหนา้ท่ีรับผิดชอบบริเวณโรงเรียน ประจ าเดือน สิงหาคม และกนัยายน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


