
 

สรุปและประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร” 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  จังหวัดปทุมธาน ี
……………………………. 

1.  กลุ่มเป้าหมาย 
 สมาชิกสหกรณ์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และ จังหวัดลพบุรี จังหวัดละ 1 สหกรณ์ 
สหกรณ์ละ 3 รุ่น  รุ่นละ 30 คน รวม 270 คน รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 1  สรุปกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย 

รุ่นที ่ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
ผู้เข้าอบรม(คน) รวม 

(คน) ชาย หญิง 

1 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด จังหวัดสระบุรี 30 8 22 30 

2 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด จังหวัดสระบุรี 30 10 20 30 

3 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด จังหวัดสระบุรี 30 13 17 30 

4 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด จังหวัดลพบุรี 30 17 13 30 

5 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด จังหวัดลพบุรี 30 14 16 30 

6 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด จังหวัดลพบุรี 30 30 12 42 

7 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางบาล จำกัด จังหวัดอยุธยา 30 17 13 30 

8 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางบาล จำกัด จังหวัดอยุธยา 30 6 24 30 

9 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางบาล จำกัด จังหวัดอยุธยา 30 9 21 30 

รวม 270 124 158 282 

คิดเป็นร้อยละ 100    

2. ระยะเวลาและสถานที่อบรม 
โครงการฝึกอบรมได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม จำนวน  รุ่น ตามรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 2   สรุประยะเวลาและสถานที่จัดฝึกอบรม 

รุ่นที ่ วัน/เดือน/ปี สถานที่จัดฝึกอบรม จังหวัด 
ผู้เข้า
อบรม
(คน) 

1 3 สิงหาคม 2563 สหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด สระบุรี 30 

2 4 สิงหาคม 2563 สหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด สระบุรี 30 

3 5 สิงหาคม 2563 สหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด สระบุรี 30 

4 17 สิงหาคม 2563 สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด ลพบุรี 30 

5 18 สิงหาคม 2563 สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด ลพบุรี 30 

6 19 สิงหาคม 2563 สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด ลพบุรี 42 

7 24 สิงหาคม 2563 สหกรณ์การเกษตรบางบาล จำกัด อยุธยา 30 
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8 25 สิงหาคม 2563 สหกรณ์การเกษตรบางบาล จำกัด อยุธยา 30 

9 26 สิงหาคม 2563 สหกรณ์การเกษตรบางบาล จำกัด อยุธยา 30 

รวมทั้งสิ้น 282 

 3. งบประมาณ จัดอบรม 9 รุ่น ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 173,855 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยห้า
สิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

รุ่นที่ 1   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน  12,300 บาท 
1. ค่าอาหาร     เป็นเงิน    4,500  บาท 

  2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม   เป็นเงิน     2,100  บาท 
  3. ค่าวิทยากร     เป็นเงิน     3,600  บาท 
  5. ค่าวัสดุ 30 คน     เป็นเงิน     2,100  บาท 

รุ่นที่ 2   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน          12,300           บาท 
1. ค่าอาหาร     เป็นเงิน     4,500  บาท 

  2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม   เป็นเงิน    2,100  บาท 
  3. ค่าวิทยากร     เป็นเงิน     3,600  บาท 
  5. ค่าวัสดุ 30 คน     เป็นเงิน     2,100  บาท 

รุ่นที่ 3   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน  12,300 บาท 
1. ค่าอาหาร     เป็นเงิน      4,500 บาท 

  2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม   เป็นเงิน      2,100 บาท 
  3. ค่าวิทยากร     เป็นเงิน      3,600 บาท 
  5. ค่าวัสดุ 30 คน     เป็นเงิน      2,100 บาท 

รุ่นที่ 4   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน  12,600 บาท 
1. ค่าอาหาร     เป็นเงิน      4,500 บาท 

  2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม   เป็นเงิน      2,100 บาท 
  3. ค่าวิทยากร     เป็นเงิน      3,900 บาท 
  5. ค่าวัสดุ 30 คน     เป็นเงิน      2,100 บาท 

รุ่นที่ 5   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน  12,900 บาท 
1. ค่าอาหาร     เป็นเงิน      4,500 บาท 

  2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม   เป็นเงิน      2,100 บาท 
  3. ค่าวิทยากร     เป็นเงิน      4,200 บาท 
  5. ค่าวัสดุ 30 คน     เป็นเงิน      2,100 บาท 

รุ่นที่ 6   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน  11,400 บาท 
1. ค่าอาหาร     เป็นเงิน      4,500 บาท 

  2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม   เป็นเงิน      2,100 บาท 
  3. ค่าวิทยากร     เป็นเงิน      2,700 บาท 
  5. ค่าวัสดุ 30 คน     เป็นเงิน      2,100 บาท 
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รุ่นที่ 7   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน  11,400 บาท 
1. ค่าอาหาร     เป็นเงิน      4,500 บาท 

  2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม   เป็นเงิน      2,100 บาท 
  3. ค่าวิทยากร     เป็นเงิน      2,700 บาท 
  5. ค่าวัสดุ 30 คน     เป็นเงิน      2,100 บาท 

รุ่นที่ 8   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน  11,400 บาท 
1. ค่าอาหาร     เป็นเงิน      4,500 บาท 

  2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม   เป็นเงิน      2,100 บาท 
  3. ค่าวิทยากร     เป็นเงิน      2,700 บาท 
  5. ค่าวัสดุ 30 คน     เป็นเงิน      2,100 บาท 

รุ่นที่ 9   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน  11,400 บาท 
1. ค่าอาหาร     เป็นเงิน      4,500 บาท 

  2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม   เป็นเงิน      2,100 บาท 
  3. ค่าวิทยากร     เป็นเงิน      2,700 บาท 
  5. ค่าวัสดุ 30 คน     เป็นเงิน      2,100 บาท 

รวม 9 รุ่น ใช้งบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน         108,000 บาท 

4.  เนื้อหาวิชาในหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
 4.1 สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทสมาชิก  3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจสิทธิ หน้าที่ ของสมาชิกสหกรณ์ 
และตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการกำกับกิจการสหกรณ์  

  เนื้อหาวิชา - คุณค่าและประโยชน์ของสหกรณ์ 
    - สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
    - บทบาทการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ของสมาชิก 
    - แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๒ 
  วิธีการ  บรรยาย อภิปราย ถามตอบ  

  4.2 การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์  3  ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ของสหกรณ์อย่างครบวงจร   
  เนื้อหาวิชา - การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาด้วยวิธีการสหกรณ์         
    - การมีส่วนร่วมการพัฒนาสหกรณ์ ตามแผนงานของสหกรณ์ 
    - การมีส่วนร่วมในการดูแลและ ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
    - แนวทางการพัฒนาให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  วิธีการ  บรรยาย  ระดมสมอง กรณีศึกษา สื่อวีดีทัศน์ 

                                  รวม                    6      ชั่วโมง 
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5.  วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 
  วิทยากรรุ่นที่ 1, 2, 3  

1) นายปิยวิชย์  แสงวิจิตร  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  
                                                    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 
2) นางสาววันนา วารินกุด  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
                                                    ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
3) นายภัทรชัย สุขกล่ำ   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
                                                    ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 2 

วิทยากรรุ่นที่ 4, 5, 6  
1) นายวิสิทธิพันธ์ พันธุลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์ 3                                                    

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 
2) นางสาวพัสตราภรณ์ โคมแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
                                                    ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
3) นายภัทรชัย สุขกล่ำ   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
                                                    ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 

วิทยากรรุ่นที่ 7, 8, 9  
1) นายอดุล ภิบาลทรัพย์   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์ 1                                                     
                                                    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2) นางสาววันนา วารินกุด  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
                                                    ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
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สรุปประมวลผลตามแบบประเมินโครงการ 
1) การทำแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม (Pre-test, Post-test) สรุปผลได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 3   สรุปการทำแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม 

รุ่นที ่
จำนวน 

ผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้ทำแบบทดสอบความรู้ 

คิดเป็นร้อยละ 
ก่อน หลัง ความรู้เพิ่มขึ้น 

1 30 30 30 30 100.00 

2 30 30 30 30 100.00 

3 30 30 30 30 100.00 

4 30 30 30 30 100.00 

5 30 30 30 30 100.00 

6 42 42 42 42 100.00 

7 30 30 30 30 100.00 

8 30 30 30 30 100.00 

9 30 30 30 30 100.00 

รวม 282 282 282 100.00 

2) การทำแบบประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม  สรุปผลได้ดังนี้ 

ขอบเขตการศึกษา  

 โดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม การสอบถามผู้เข้ารับการอบรม และการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่ได้รับ
จากการตอบแบบสอบถาม   
 1. การประเมินผลโครงการ  โดยใช้แบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและแบบปลายเปิดเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือทราบความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมในด้านต่าง ๆ  นั่นคือ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) และใน
ด้านกระบวนการดำเนินการ (Process)  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล   
 โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและ
หาค่าร้อยละตามสูตร ดังนี้ 

 สูตรการหาค่าเฉลี่ย        X      =    N
 Xf   

              X   =   ค่าเฉลี่ย 
                =   ผลรวม 

             f    =   ความถี ่
             X    =   คะแนนที่กำหนด 
              N    =   จำนวนข้อมูลทั้งหมด 

 สูตรการหาค่าร้อยละ   =   
จำนวนผู้ตอบ x 100 

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 
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เกณฑ์ประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้เข้าอบรม ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
    มากที่สุด 5  คะแนน 
    มาก  4  คะแนน 
    ปานกลาง 3  คะแนน 
    น้อย  2  คะแนน 
    น้อยที่สุด 1  คะแนน 
 

ช่วงคะแนนในการแปลผลค่าเฉลี่ย 
    1.00 - 1.80 =  น้อยที่สุด 
    1.81 - 2.60 =  น้อย 
    2.61 - 3.40 =  ปานกลาง 
    3.41 - 4.20 =  มาก 

4.21 - 5.00 =  มากที่สุด 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร”  
 

ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม 
 จากการดำเนินโครงการฯ มีผู้เข้ารับการอบรมและตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
 1. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตร” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563  ณ  สหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด จ.สระบุรี      
ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 25 คน 
 2. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตร” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด จ.สระบุรี      
ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 24 คน 
 3. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตร” รุ่นที่ 3 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563  ณ  สหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด จ.สระบุรี      
ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 15 คน 
 4. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตร” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด จ.ลพบุรี     
ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 26 คน 
 5. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตร” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด จ.ลพบุรี     
ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 30 คน 
 6. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตร” รุ่นที่ 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด จ.ลพบุรี     
ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 42 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 22 คน 
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 7. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิก
สหกรณ์ การเกษตร” รุ่นที่  1 ในวันที่  24 สิงหาคม 2563   ณ  สหกรณ์การเกษตรบางบาล จำกัด                    
จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 27 คน 
 8. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิก
สหกรณ์ การเกษตร” รุ่นที่  2 ในวันที่  25 สิงหาคม 2563   ณ  สหกรณ์การเกษตรบางบาล จำกัด                    
จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 25 คน 
 9.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์
ก า ร เก ษ ต ร”รุ่ น ที่  3  ใน วั น ที่  2 5  สิ งห าค ม  2 5 6 3  ณ  ส ห ก รณ์ ก า ร เก ษ ต รบ างบ าล  จ ำกั ด             
จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 26 คน 

ตอนที่ 2 การประเมินผลการเข้ารับการอบรม 
 เป็นการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการจัดโครงการฯ โดยใช้แบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและแบบ
ปลายเปิด เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่ได้รับแบบประเมิน รายละเอียดดังนี้  
  

ระดับความพึงพอใจ  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตร”  

หัวข้อที ่2.1 การประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  

ตางรางที่ 2.1.1 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด จ.สระบุรี      
 (n = 25) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
เพ่ือให้สมาชิกของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ 2 0 2 5 16

ร้อยละ 8.00 0.00 8.00 20.00 64.00
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์มากข้ึน 1 0 0 10 14

ร้อยละ 4.00 0.00 0.00 40.00 56.00
เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน พัฒนา
และแก้ไขปัญหา และให้สหกรณ์เป็นท่ีพ่ึงและตอบสนอง
ความต้องการท่ีจ าเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้ 1 1 0 9 14

ร้อยละ 4.00 4.00 0.00 36.00 56.00

ค่าเฉล่ีย แปลผล

มากท่ีสุด4.32

4.44

4.36

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ
การบรรลุวัตถุประสงค์

3

1

2

 
 

จากตารางที่ 2.1.1 ค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประเด็นเพ่ือให้
สมาชิกของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอุดมการณ์  หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์     
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ประเด็นเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์มากขึ้น อยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 
และประเด็นเพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนาและแก้ไขปัญหา และให้สหกรณ์เป็นที่พ่ึง
และตอบสนองความต้องการที่จำเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้  อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.36  

 

 
 
 



  8 
ตารางท่ี 2.1.2 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด จ.สระบุรี 

(n = 24) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
เพ่ือให้สมาชิกของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ 0 0 1 12 11

ร้อยละ 0.00 0.00 4.17 50.00 45.83
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์มากข้ึน 0 0 2 11 11

ร้อยละ 0.00 0.00 8.33 45.83 45.83
เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน พัฒนา
และแก้ไขปัญหา และให้สหกรณ์เป็นท่ีพ่ึงและตอบสนอง
ความต้องการท่ีจ าเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้ 0 0 2 13 9

ร้อยละ 0.00 0.00 8.33 54.17 37.50

4.29 มากท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย แปลผล

4.42 มากท่ีสุด

4.38 มากท่ีสุด

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ
การบรรลุวัตถุประสงค์

1

2

3

 
 

จากตารางที่ 2.1.2  ค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประเด็นเพ่ือให้
สมาชิกของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอุดมการณ์  หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์     
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ประเด็นเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์มากขึ้น อยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
และประเด็นเพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนาและแก้ไขปัญหา และให้สหกรณ์เป็นที่พ่ึง
และตอบสนองความต้องการที่จำเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้  อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.29  

 
ตารางท่ี 2.1.3 รุ่นที่ 3 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด จ.สระบุรี   
                                                                                                                 (n = 15) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
เพ่ือให้สมาชิกของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ 0 0 0 10 5

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 66.67 33.33
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์มากข้ึน 0 0 1 11 3

ร้อยละ 0.00 0.00 6.67 73.33 20.00
เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน พัฒนา
และแก้ไขปัญหา และให้สหกรณ์เป็นท่ีพ่ึงและตอบสนอง
ความต้องการท่ีจ าเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้ 0 0 1 10 4

ร้อยละ 0.00 0.00 6.67 66.67 26.67

1

2

3 4.20 มาก

ค่าเฉล่ีย แปลผล

4.33 มากท่ีสุด

4.13 มาก

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ
การบรรลุวัตถุประสงค์

 
 

จากตารางที่ 2.1.3 ค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประเด็นเพ่ือให้
สมาชิกของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอุดมการณ์  หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์     
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ประเด็นเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์มากขึ้น อยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 
และประเด็นเพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนาและแก้ไขปัญหา และให้สหกรณ์เป็นที่พ่ึง
และตอบสนองความต้องการที่จำเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้ อยู่ในระดับ “มาก” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20  
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ตารางท่ี 2.1.4 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด จ.ลพบุรี 

(n = 26) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
เพ่ือให้สมาชิกของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ 1 0 2 9 14

ร้อยละ 3.85 0.00 7.69 34.62 53.85
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์มากข้ึน 1 0 2 12 11

ร้อยละ 3.85 0.00 7.69 46.15 42.31
เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน พัฒนา
และแก้ไขปัญหา และให้สหกรณ์เป็นท่ีพ่ึงและตอบสนอง
ความต้องการท่ีจ าเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้ 0 0 2 9 15

ร้อยละ 0.00 0.00 7.69 34.62 57.69

1

2

3 4.50 มากท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย แปลผล

4.35 มากท่ีสุด

4.23 มากท่ีสุด

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ
การบรรลุวัตถุประสงค์

 
 
จากตารางที่ 2.1.4 ค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประเด็นเพ่ือให้
สมาชิกของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอุดมการณ์  หลักการ วิธีการ และ คุณค่าของสหกรณ์     
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ประเด็นเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์มากขึ้น อยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 
และประเด็นเพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนาและแก้ไขปัญหา และให้สหกรณ์เป็นที่พ่ึง
และตอบสนองความต้องการที่จำเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้  อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.50 

ตารางท่ี 2.1.5 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด จ.ลพบุรี 
(n = 30) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
เพ่ือให้สมาชิกของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ 3 0 0 21 6

ร้อยละ 10.00 0.00 0.00 70.00 20.00
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์มากข้ึน 0 3 1 15 11

ร้อยละ 0.00 10.00 3.33 50.00 36.67
เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน พัฒนา
และแก้ไขปัญหา และให้สหกรณ์เป็นท่ีพ่ึงและตอบสนอง
ความต้องการท่ีจ าเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้ 0 0 0 15 15

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00

1

2

3 4.50 มากท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย แปลผล

3.90 มาก

4.13 มาก

การบรรลุวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการท่ี

 
 
จากตารางที่ 2.1.5  ค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประเด็นเพ่ือให้
สมาชิกของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอุดมการณ์  หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์     
อยู่ในระดับ “มาก” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ประเด็นเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  
และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์มากขึ้น  อยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13  
และประเด็นเพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนาและแก้ไขปัญหา และให้สหกรณ์เป็นที่ พ่ึง
และตอบสนองความต้องการที่จำเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้  อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.50 
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ตารางท่ี 2.1.6 รุ่นที่ 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด จ.ลพบุรี 

(n = 22) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
เพ่ือให้สมาชิกของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ 0 0 0 13 9

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 59.09 40.91
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์มากข้ึน 0 0 0 13 9

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 59.09 40.91
เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน พัฒนา
และแก้ไขปัญหา และให้สหกรณ์เป็นท่ีพ่ึงและตอบสนอง
ความต้องการท่ีจ าเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้ 0 0 1 12 9

ร้อยละ 0.00 0.00 4.55 54.55 40.91

1

2

3 4.36 มากท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย แปลผล

4.41 มากท่ีสุด

4.41 มากท่ีสุด

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ
การบรรลุวัตถุประสงค์

 
 
จากตารางที่ 2.1.6  ค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประเด็นเพ่ือให้
สมาชิกของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอุดมการณ์  หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์     
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ประเด็นเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์มากขึ้น อยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 
และประเด็นเพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนาและแก้ไขปัญหา และให้สหกรณ์เป็นที่พ่ึง
และตอบสนองความต้องการที่จำเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้  อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.36 
 
ตารางที   2 .1 .7  รุ่นที่  1 ในวันที่  24 สิ งหาคม 2563 ณ  สหกรณ์ การเกษตรบางบาล จำกั ด                          
จ.พระนครศรีอยุธยา 

(n = 27) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
เพ่ือให้สมาชิกของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ 2 0 5 17 3

ร้อยละ 7.41 0.00 18.52 62.96 11.11
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์มากข้ึน 0 0 7 16 4

ร้อยละ 0.00 0.00 25.93 59.26 14.81
เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน พัฒนา
และแก้ไขปัญหา และให้สหกรณ์เป็นท่ีพ่ึงและตอบสนอง
ความต้องการท่ีจ าเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้ 0 0 7 17 3

ร้อยละ 0.00 0.00 25.93 62.96 11.11

1

2

3 3.85 มาก

ค่าเฉล่ีย แปลผล

3.70 มาก

3.89 มาก

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ
การบรรลุวัตถุประสงค์

 
 
จากตารางที่ 2.1.7 ค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประเด็นเพ่ือให้
สมาชิกของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอุดมการณ์  หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์     
อยู่ในระดับ “มาก” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ประเด็นเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  
และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์มากขึ้น  อยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89  
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และประเด็นเพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนาและแก้ไขปัญหา และให้สหกรณ์เป็นที่
พ่ึงและตอบสนองความต้องการที่จำเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้  อยู่ในระดับ “มาก” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.85 
 
ตารางที่  2 .1 .8  รุ่ นที่  2 ในวันที่  25 สิ งหาคม 2563  ณ  สหกรณ์ การเกษตรบางบาล จำกั ด                          
จ.พระนครศรีอยุธยา 

(n = 25) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
เพ่ือให้สมาชิกของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ 0 0 4 12 9

ร้อยละ 0.00 0.00 16.00 48.00 36.00
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์มากข้ึน 0 0 1 19 5

ร้อยละ 0.00 0.00 4.00 76.00 20.00
เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน พัฒนา
และแก้ไขปัญหา และให้สหกรณ์เป็นท่ีพ่ึงและตอบสนอง
ความต้องการท่ีจ าเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้ 0 0 4 17 4

ร้อยละ 0.00 0.00 16.00 68.00 16.00

1

2

3 4.00 มาก

ค่าเฉล่ีย แปลผล

4.20 มาก

4.16 มาก

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ
การบรรลุวัตถุประสงค์

 
 
จากตารางท่ี 1.8 ค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประเด็นเพ่ือให้สมาชิก
ของสหกรณ์ มี ความรู้ ค วาม เข้ าใจ ใน เรื่ อ งอุ ดมการณ์  หลั กการ วิ ธี ก าร และคุณ ค่ าของสหกรณ์     
อยู่ในระดับ “มาก” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ประเด็นเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  
และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์มากขึ้น  อยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16  
และประเด็นเพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนาและแก้ไขปัญหา และให้สหกรณ์เป็นที่พ่ึง
และตอบสนองความต้องการที่จำเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้ อยู่ในระดับ “มาก” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
 
ตารางที่  2 .1 .9  รุ่ นที่  3 ในวันที่  26 สิ งหาคม 2563  ณ  สหกรณ์ การเกษตรบางบาล จำกั ด                          
จ.พระนครศรีอยุธยา 

(n = 26) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
เพ่ือให้สมาชิกของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ 1 2 0 19 4

ร้อยละ 3.85 7.69 0.00 73.08 15.38
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์มากข้ึน 1 0 1 18 6

ร้อยละ 3.85 0.00 3.85 69.23 23.08
เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน พัฒนา
และแก้ไขปัญหา และให้สหกรณ์เป็นท่ีพ่ึงและตอบสนอง
ความต้องการท่ีจ าเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้ 1 0 3 15 7

ร้อยละ 3.85 0.00 11.54 57.69 26.92

4.04 มาก

ค่าเฉล่ีย แปลผล

3.88 มาก

4.08 มาก

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ
การบรรลุวัตถุประสงค์

1

2

3
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จากตารางที่ 2.1.9 ค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประเด็นเพ่ือให้
สมาชิกของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอุดมการณ์  หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์     
อยู่ในระดับ “มาก” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ประเด็นเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  
และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์มากขึ้น อยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และ
ประเด็นเพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนาและแก้ไขปัญหา และให้สหกรณ์เป็นที่พ่ึงและ
ตอบสนองความต้องการที่จำเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้ อยู่ในระดับ “มาก” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 

 

หัวข้อที ่2.2 การประเมินผลเนื้อหาวิชาในหลักสูตร  

ตางรางที่ 2.2.1 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด จ.สระบุรี      
 (n = 25) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
สิทธิหน้าท่ีความรับผิดชอบและบทบาทสมาชิก 1 1 3 11 9

ร้อยละ 4.00 4.00 12.00 44.00 36.00
การมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน พัฒนาและแก้ไขปัญหา
สหกรณ์ 1 1 2 12 9

ร้อยละ 4.00 4.00 8.00 48.00 36.00
2

4.04

4.08

มาก

มาก

ค่าเฉล่ีย แปลผลท่ี เน้ือหาวิชาในหลักสูตร
ระดับความรู้ความเข้าใจ

1

 
 
จากตารางที่ 2.2.1 ค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลเนื้อหาวิชาในหลักสูตร วิชาสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบและ
บทบาทสมาชิก อยู่ ในระดับ “มาก” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และวิชาการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน  
พัฒนาและแก้ไขปัญหาสหกรณ์อยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 

 

ตางรางที่ 2.2.2 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด จ.สระบุรี      
 (n = 24) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
สิทธิหน้าท่ีความรับผิดชอบและบทบาทสมาชิก 0 0 1 14 9

ร้อยละ 0.00 0.00 4.17 58.33 37.50
การมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน พัฒนาและแก้ไขปัญหา
สหกรณ์ 0 0 3 11 10

ร้อยละ 0.00 0.00 12.50 45.83 41.67

ค่าเฉล่ีย แปลผล

4.33 มากท่ีสุด

4.29 มากท่ีสุด

ท่ี เน้ือหาวิชาในหลักสูตร
ระดับความรู้ความเข้าใจ

1

2

 
 

จากตารางที่ 2.2.2 ค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลเนื้อหาวิชาในหลักสูตร วิชาสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบและ
บทบาทสมาชิก อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และวิชาการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา
และแก้ไขปัญหาสหกรณอ์ยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 

 
 
 
 
 
 



  13 
ตางรางที่ 2.2.3 รุ่นที่ 3 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด จ.สระบุรี      

 (n = 15) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
สิทธิหน้าท่ีความรับผิดชอบและบทบาทสมาชิก 0 0 0 11 4

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 73.33 26.67
การมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน พัฒนาและแก้ไขปัญหา
สหกรณ์ 0 0 3 10 2

ร้อยละ 0.00 0.00 20.00 66.67 13.33

1

2 3.93 มาก

ค่าเฉล่ีย แปลผล

4.27 มากท่ีสุด

ท่ี เน้ือหาวิชาในหลักสูตร ระดับความรู้ความเข้าใจ

 
 

จากตารางที่ 2.2.3 ค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลเนื้อหาวิชาในหลักสูตร วิชาสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบและ
บทบาทสมาชิก อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และวิชาการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา
และแก้ไขปัญหาสหกรณอ์ยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 

 
ตารางท่ี 2.2.4 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด จ.ลพบุรี 

(n = 26) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
สิทธิหน้าท่ีความรับผิดชอบและบทบาทสมาชิก 0 0 3 12 11

ร้อยละ 0.00 0.00 11.54 46.15 42.31
การมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน พัฒนาและแก้ไขปัญหา
สหกรณ์ 0 0 1 16 9

ร้อยละ 0.00 0.00 3.85 61.54 34.62

1

2 4.31 มากท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย แปลผล

4.31 มากท่ีสุด

ท่ี เน้ือหาวิชาในหลักสูตร
ระดับความรู้ความเข้าใจ

 
จากตารางที่ 2.2.4 ค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลเนื้อหาวิชาในหลักสูตร วิชาสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบและ
บทบาทสมาชิก อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และวิชาการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา
และแก้ไขปัญหาสหกรณอ์ยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 

 
ตารางท่ี 2.2.5 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด จ.ลพบุรี 

(n = 30) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
สิทธิหน้าท่ีความรับผิดชอบและบทบาทสมาชิก 2 1 1 18 8

ร้อยละ 6.67 3.33 3.33 60.00 26.67
การมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน พัฒนาและแก้ไขปัญหา
สหกรณ์ 0 0 0 18 12

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 60.00 40.00

1

2 4.40 มากท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย แปลผล

3.97 มาก

ท่ี เน้ือหาวิชาในหลักสูตร
ระดับความรู้ความเข้าใจ

 
 

จากตารางที่ 2.2.5 ค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลเนื้อหาวิชาในหลักสูตร วิชาสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบและ
บทบาทสมาชิก อยู่ในระดับ “มาก” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และวิชาการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาสหกรณอ์ยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
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ตารางท่ี 2.2.6 รุ่นที่ 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด จ.ลพบุรี 

(n = 22) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
สิทธิหน้าท่ีความรับผิดชอบและบทบาทสมาชิก 0 0 1 14 7

ร้อยละ 0.00 0.00 4.55 63.64 31.82
การมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน พัฒนาและแก้ไขปัญหา
สหกรณ์ 1 0 0 13 8

ร้อยละ 4.55 0.00 0.00 59.09 36.36

1

2 4.23 มากท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย แปลผล

4.27 มากท่ีสุด

ท่ี เน้ือหาวิชาในหลักสูตร
ระดับความรู้ความเข้าใจ

 
 

จากตารางที่ 2.2.6 ค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลเนื้อหาวิชาในหลักสูตร วิชาสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบและ
บทบาทสมาชิก อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และวิชาการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา
และแก้ไขปัญหาสหกรณอ์ยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 
 
ตารางที่   2 .2 .7  รุ่นที่  1 ในวันที่  24 สิ งหาคม 2563 ณ  สหกรณ์ การเกษตรบางบาล จำกั ด                          
จ.พระนครศรีอยุธยา 

(n = 27) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
สิทธิหน้าท่ีความรับผิดชอบและบทบาทสมาชิก 0 0 9 16 2

ร้อยละ 0.00 0.00 33.33 59.26 7.41
การมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน พัฒนาและแก้ไขปัญหา
สหกรณ์ 0 0 5 20 2

ร้อยละ 0.00 0.00 18.52 74.07 7.41

1

2 3.89 มาก

ค่าเฉล่ีย แปลผล

3.74 มาก

ท่ี เน้ือหาวิชาในหลักสูตร
ระดับความรู้ความเข้าใจ

 
 

จากตารางที่ 2.2.7 ค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลเนื้อหาวิชาในหลักสูตร วิชาสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบและ
บทบาทสมาชิก อยู่ในระดับ “มาก” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และวิชาการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาสหกรณอ์ยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 

 
ตารางท่ี  2.2.8 รุ่นที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ สหกรณ์การเกษตรบางบาล จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา 

(n = 25) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
สิทธิหน้าท่ีความรับผิดชอบและบทบาทสมาชิก 0 0 5 14 6

ร้อยละ 0.00 0.00 20.00 56.00 24.00
การมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน พัฒนาและแก้ไขปัญหา
สหกรณ์ 0 1 3 17 4

ร้อยละ 0.00 4.00 12.00 68.00 16.00

1

2 3.96 มาก

ค่าเฉล่ีย แปลผล

4.04 มาก

ท่ี เน้ือหาวิชาในหลักสูตร
ระดับความรู้ความเข้าใจ

 
 

จากตารางที่ 2.2.8 ค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลเนื้อหาวิชาในหลักสูตร วิชาสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบและ
บทบาทสมาชิก อยู่ในระดับ “มาก” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และวิชาการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาสหกรณอ์ยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 
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ตารางที่   2 .2 .9 รุ่นที่   ในวันที่  26 สิงหาคม 2563 ณ สหกรณ์ การเกษตรบางบาล จำกัด จ.
พระนครศรีอยุธยา 

(n = 26) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
สิทธิหน้าท่ีความรับผิดชอบและบทบาทสมาชิก 0 4 1 15 6

ร้อยละ 0.00 15.38 3.85 57.69 23.08
การมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน พัฒนาและแก้ไขปัญหา
สหกรณ์ 1 0 3 13 9

ร้อยละ 3.85 0.00 11.54 50.00 34.62

1

2 4.12 มาก

ค่าเฉล่ีย แปลผล

3.88 มาก

ท่ี เน้ือหาวิชาในหลักสูตร
ระดับความรู้ความเข้าใจ

 
 

จากตารางที่ 2.2.9 ค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลเนื้อหาวิชาในหลักสูตร วิชาสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบและ
บทบาทสมาชิก อยู่ในระดับ “มาก” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และวิชาการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาสหกรณอ์ยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 

 

หัวข้อที ่2.3 การประเมินผลด้านการบริหารจัดการโครงการ  

ตางรางที่ 2.3.1 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด จ.สระบุรี      
 (n = 25) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
หลักสูตรมีความเหมาะสมกับสมาชิกหรือไม่ 1 0 1 12 11

ร้อยละ 4.00 0.00 4.00 48.00 44.00
ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร 1 0 0 12 12

ร้อยละ 4.00 0.00 0.00 48.00 48.00
เอกสาร ต าราประกอบความเข้าใจ 1 0 2 13 9

ร้อยละ 4.00 0.00 8.00 52.00 36.00
อาหาร อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 1 0 1 16 7

ร้อยละ 4.00 0.00 4.00 64.00 28.00
สถานท่ีจัดฝึกอบรม ห้องประชุม เคร่ืองเสียง อากาศ 1 0 0 15 9

ร้อยละ 4.00 0.00 0.00 60.00 36.00
ความพึงพอใจในการอบรม 1 0 0 13 11

ร้อยละ 4.00 0.00 0.00 52.00 44.00

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มาก

มาก

6

4.28

4.36

4.16

4.12

4.24

4.32

1

2

3

4

5

ค่าเฉล่ีย แปลผลท่ี หัวข้อประเมิน
การบรรลุวัตถุประสงค์

 
 

จากตารางที่ 2.3.1 ค่าเฉลี่ยการประเมินผลด้านความเหมาะสมของหลักสูตรกับสมาชิก อยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 4.28 ด้านความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ที่
ค่าเฉลี่ย 4.36 ด้านเอกสาร ตำราประกอบความเข้าใจ อยู่ในระดับ “มาก” ที่ค่าเฉลี่ย 4.16 ด้านอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม อยู่ที่ระดับ “มาก” ที่ค่าเฉลี่ย 4.12 ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม ห้องประชุม        เครื่อง
เสียง อากาศ อยู่ที่ระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ย 4.24 และด้านความพึงพอใจในการอบรมอยู่ที่ระดับ “มาก
ที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 4.32  
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ตางรางที่ 2.3.2 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด จ.สระบุรี      

 (n = 24) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
หลักสูตรมีความเหมาะสมกับสมาชิกหรือไม่ 0 0 1 14 9

ร้อยละ 0.00 0.00 4.17 58.33 37.50
ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร 0 0 0 15 9

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 62.50 37.50
เอกสาร ต าราประกอบความเข้าใจ 0 0 2 13 9

ร้อยละ 0.00 0.00 8.33 54.17 37.50
อาหาร อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 0 0 3 13 8

ร้อยละ 0.00 0.00 12.50 54.17 33.33
สถานท่ีจัดฝึกอบรม ห้องประชุม เคร่ืองเสียง อากาศ 0 0 1 13 10

ร้อยละ 0.00 0.00 4.17 54.17 41.67
ความพึงพอใจในการอบรม 0 0 1 11 12

ร้อยละ 0.00 0.00 4.17 45.83 50.00
4.46 มากท่ีสุด

1

2

3

4

5

6

4.29 มากท่ีสุด

4.21 มากท่ีสุด

4.38 มากท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย แปลผล

4.33 มากท่ีสุด

4.38 มากท่ีสุด

ท่ี หัวข้อประเมิน
การบรรลุวัตถุประสงค์

 
จากตารางที่ 2.3.2 ค่าเฉลี่ยการประเมินผลด้านความเหมาะสมของหลักสูตรกับสมาชิก อยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ที่
ค่าเฉลี่ย 4.38 ด้านเอกสาร ตำราประกอบความเข้าใจ อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 4.29          ด้าน
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม อยู่ที่ระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 4.21 ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม     ห้อง
ประชุม เครื่องเสียง อากาศ อยู่ที่ระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ย 4.38 และด้านความพึงพอใจในการอบรมอยู่ที่
ระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 4.46  

 

ตางรางที่ 2.3.3 รุ่นที่ 3 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด จ.สระบุรี      
 (n = 15) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
หลักสูตรมีความเหมาะสมกับสมาชิกหรือไม่ 0 0 2 11 2

ร้อยละ 0.00 0.00 13.33 73.33 13.33
ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร 0 0 0 9 6

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 60.00 40.00
เอกสาร ต าราประกอบความเข้าใจ 0 0 1 9 5

ร้อยละ 0.00 0.00 6.67 60.00 33.33
อาหาร อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 0 0 2 13 0

ร้อยละ 0.00 0.00 13.33 86.67 0.00
สถานท่ีจัดฝึกอบรม ห้องประชุม เคร่ืองเสียง อากาศ 0 0 0 10 5

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 66.67 33.33
ความพึงพอใจในการอบรม 0 0 0 9 6

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 60.00 40.00

4.33 มากท่ีสุด

4.40 มากท่ีสุด

1

2

3

4

5

6

4.40 มากท่ีสุด

4.27 มากท่ีสุด

3.87 มาก

ค่าเฉล่ีย แปลผล

4.00 มาก

ท่ี หัวข้อประเมิน
การบรรลุวัตถุประสงค์
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จากตารางที่ 2.3.3 ค่าเฉลี่ยการประเมินผลด้านความเหมาะสมของหลักสูตรกับสมาชิก อยู่ในระดับ “มาก”  
ที่ค่าเฉลี่ ย 4.00  ด้านความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร  อยู่ ในระดับ “มากที่สุด”  
ที่ค่าเฉลี่ย 4.40 ด้านเอกสาร ตำราประกอบความเข้าใจ  อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 4.27           
ด้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม อยู่ที่ ระดับ “มาก” ที่ค่าเฉลี่ย 3.87  ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม            
ห้องประชุม เครื่องเสียง อากาศ อยู่ที่ระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ย 4.33 และด้านความพึงพอใจในการอบรมอยู่
ที่ระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 4.40 
 

ตารางท่ี 2.3.4 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด จ.ลพบุรี 
(n = 26) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
หลักสูตรมีความเหมาะสมกับสมาชิกหรือไม่ 0 0 3 9 14

ร้อยละ 0.00 0.00 11.54 34.62 53.85
ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร 0 2 1 6 17

ร้อยละ 0.00 7.69 3.85 23.08 65.38
เอกสาร ต าราประกอบความเข้าใจ 0 0 3 12 11

ร้อยละ 0.00 0.00 11.54 46.15 42.31
อาหาร อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 0 0 4 12 10

ร้อยละ 0.00 0.00 15.38 46.15 38.46
สถานท่ีจัดฝึกอบรม ห้องประชุม เคร่ืองเสียง อากาศ 0 0 2 6 18

ร้อยละ 0.00 0.00 7.69 23.08 69.23
ความพึงพอใจในการอบรม 0 0 1 9 16

ร้อยละ 0.00 0.00 3.85 34.62 61.54

4.62 มากท่ีสุด

4.58 มากท่ีสุด

1

6

2

3

4

5

4.46 มากท่ีสุด

4.31 มากท่ีสุด

4.23 มากท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย แปลผล

4.42 มากท่ีสุด

ท่ี หัวข้อประเมิน
การบรรลุวัตถุประสงค์

 
 

จากตารางที่ 2.3.4 ค่าเฉลี่ยการประเมินผลด้านความเหมาะสมของหลักสูตรกับสมาชิก อยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 4.42 ด้านความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ที่
ค่าเฉลี่ย 4.46 ด้านเอกสาร ตำราประกอบความเข้าใจ อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 4.31   ด้านอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม อยู่ที่ระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 4.23 ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม ห้องประชุม เครื่อง
เสียง อากาศ อยู่ที่ระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ย 4.62 และด้านความพึงพอใจในการอบรมอยู่ที่ระดับ  
“มากที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 4.58 
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ตารางท่ี 2.3.5 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด จ.ลพบุรี 

(n = 30) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
หลักสูตรมีความเหมาะสมกับสมาชิกหรือไม่ 3 0 1 20 6

ร้อยละ 10.00 0.00 3.33 66.67 20.00
ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร 0 1 1 18 10

ร้อยละ 0.00 3.33 3.33 60.00 33.33
เอกสาร ต าราประกอบความเข้าใจ 0 2 4 17 7

ร้อยละ 0.00 6.67 13.33 56.67 23.33
อาหาร อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 0 0 8 12 10

ร้อยละ 0.00 0.00 26.67 40.00 33.33
สถานท่ีจัดฝึกอบรม ห้องประชุม เคร่ืองเสียง อากาศ 0 3 1 12 14

ร้อยละ 0.00 10.00 3.33 40.00 46.67
ความพึงพอใจในการอบรม 3 0 1 12 14

ร้อยละ 10.00 0.00 3.33 40.00 46.67

ท่ี หัวข้อประเมิน
การบรรลุวัตถุประสงค์

ค่าเฉล่ีย แปลผล

3.87 มาก

มากท่ีสุด

3.97 มาก

4.07 มาก

4.23 มากท่ีสุด

4.13 มาก

1

2

3

4

5

6

4.23

 
 

จากตารางที่ 2.3.5 ค่าเฉลี่ยการประเมินผลด้านความเหมาะสมของหลักสูตรกับสมาชิก อยู่ในระดับ “มาก” ที่
ค่าเฉลี่ย 3.87 ด้านความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร อยู่ในระดับ “มากที่สุด”      ที่ค่าเฉลี่ย 
4.23 ด้านเอกสาร ตำราประกอบความเข้าใจ อยู่ในระดับ “มาก” ที่ค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม อยู่ที่ระดับ “มาก” ที่ค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม ห้องประชุม        เครื่องเสียง อากาศ 
อยู่ที่ระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ย 4.23 และด้านความพึงพอใจในการอบรมอยู่ที่ระดับ “มาก” ที่ค่าเฉลี่ย 4.13 
 
ตารางท่ี 2.3.6 รุ่นที่ 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563  ณ สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด จ.ลพบุรี 

(n = 22) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
หลักสูตรมีความเหมาะสมกับสมาชิกหรือไม่ 1 0 1 11 9

ร้อยละ 4.55 0.00 4.55 50.00 40.91
ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร 1 0 0 10 11

ร้อยละ 4.55 0.00 0.00 45.45 50.00
เอกสาร ต าราประกอบความเข้าใจ 1 0 1 10 10

ร้อยละ 4.55 0.00 4.55 45.45 45.45
อาหาร อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 1 0 2 10 9

ร้อยละ 4.55 0.00 9.09 45.45 40.91
สถานท่ีจัดฝึกอบรม ห้องประชุม เคร่ืองเสียง อากาศ 0 0 0 9 13

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 40.91 59.09
ความพึงพอใจในการอบรม 0 0 0 10 12

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 45.45 54.55

ท่ี หัวข้อประเมิน
การบรรลุวัตถุประสงค์

ค่าเฉล่ีย แปลผล

4.23 มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

4.27 มากท่ีสุด

4.18 มาก

4.59 มากท่ีสุด

4.55 มากท่ีสุด

1

2

3

4

5

6

4.36

   

จากตารางที่ 2.3.5 ค่าเฉลี่ยการประเมินผลด้านความเหมาะสมของหลักสูตรกับสมาชิก อยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 4.23 ด้านความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร อยู่ในระดับ “มากที่สุด”      ที่
ค่าเฉลี่ย 4.36 ด้านเอกสาร ตำราประกอบความเข้าใจ อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 4.27 ด้านอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม อยู่ที่ระดับ “มาก” ที่ค่าเฉลี่ย 4.18 ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม ห้องประชุม เครื่องเสียง 
อากาศ อยู่ที่ระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ย 4.59 และด้านความพึงพอใจในการอบรมอยู่ที่ระดับ “มากที่สุด” 
 ที่ค่าเฉลี่ย 4.55 
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ตารางที่   2 .3 .7  รุ่นที่  1 ในวันที่  24 สิ งหาคม 2563 ณ  สหกรณ์ การเกษตรบางบาล จำกั ด                          
จ.พระนครศรีอยุธยา 

(n = 27) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
หลักสูตรมีความเหมาะสมกับสมาชิกหรือไม่ 0 0 6 16 5

ร้อยละ 0.00 0.00 22.22 59.26 18.52
ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร 2 0 3 15 7

ร้อยละ 7.41 0.00 11.11 55.56 25.93
เอกสาร ต าราประกอบความเข้าใจ 0 0 4 18 5

ร้อยละ 0.00 0.00 14.81 66.67 18.52
อาหาร อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 0 0 0 21 6

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 77.78 22.22
สถานท่ีจัดฝึกอบรม ห้องประชุม เคร่ืองเสียง อากาศ 0 0 0 15 12

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 55.56 44.44
ความพึงพอใจในการอบรม 0 0 1 17 9

ร้อยละ 0.00 0.00 3.70 62.96 33.33

ท่ี หัวข้อประเมิน
การบรรลุวัตถุประสงค์

ค่าเฉล่ีย แปลผล

3.96 มาก

มาก

4.04 มาก

4.22 มากท่ีสุด

4.44 มากท่ีสุด

4.30 มากท่ีสุด

1

2

3

5

4

6

3.93

 
 
จากตารางที่ 2.3.7 ค่าเฉลี่ยการประเมินผลด้านความเหมาะสมของหลักสูตรกับสมาชิก อยู่ในระดับ “มาก”  
ที่ค่าเฉลี่ย 3.96 ด้านความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร อยู่ในระดับ “มาก” ที่ค่าเฉลี่ย 3.93 
ด้านเอกสาร ตำราประกอบความเข้าใจ อยู่ในระดับ “มาก” ที่ค่าเฉลี่ย 4.04 ด้านอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม อยู่ที่ระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 4.22 ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม ห้องประชุม เครื่องเสียง อากาศ 
อยู่ที่ระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ย 4.44 และด้านความพึงพอใจในการอบรมอยู่ที่ระดับ “มากที่สุด”  ที่ค่าเฉลี่ย 
4.30 
 
ตารางที่   2 .3 .8  รุ่ นที่  2 ในวันที่  25 สิ งหาคม 2563 ณ  สหกรณ์ การเกษตรบางบาล จำกั ด                             
จ.พระนครศรีอยุธยา 

(n = 25) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
หลักสูตรมีความเหมาะสมกับสมาชิกหรือไม่ 0 0 4 17 4

ร้อยละ 0.00 0.00 16.00 68.00 16.00
ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร 0 0 1 16 8

ร้อยละ 0.00 0.00 4.00 64.00 32.00
เอกสาร ต าราประกอบความเข้าใจ 0 0 2 17 6

ร้อยละ 0.00 0.00 8.00 68.00 24.00
อาหาร อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 0 0 2 19 4

ร้อยละ 0.00 0.00 8.00 76.00 16.00
สถานท่ีจัดฝึกอบรม ห้องประชุม เคร่ืองเสียง อากาศ 0 0 1 18 6

ร้อยละ 0.00 0.00 4.00 72.00 24.00
ความพึงพอใจในการอบรม 0 0 1 16 8

ร้อยละ 0.00 0.00 4.00 64.00 32.00

ท่ี หัวข้อประเมิน
การบรรลุวัตถุประสงค์

ค่าเฉล่ีย แปลผล

4.00 มาก

มากท่ีสุด

4.16 มาก

4.08 มาก

4.20 มาก

4.28 มากท่ีสุด

1

2

3

4

5

6

4.28
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จากตารางท่ี 2.3.8 ค่าเฉลี่ยการประเมินผลด้านความเหมาะสมของหลักสูตรกับสมาชิก อยู่ในระดับ “มาก” 
ที่ค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 
4.28 ด้านเอกสาร ตำราประกอบความเข้าใจ อยู่ในระดับ “มาก” ที่ค่าเฉลี่ย 4.16 ด้านอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม อยู่ที่ระดับ “มาก” ที่ค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม ห้องประชุม เครื่องเสียง อากาศ อยู่ที่
ระดับ “มาก” ค่าเฉลี่ย 4.20 และด้านความพึงพอใจในการอบรมอยู่ที่ระดับ “มากที่สุด”  ที่ค่าเฉลี่ย 4.28 

 
ตารางที่   2 .3 .9  รุ่นที่  3  ในวันที่  26 สิ งหาคม 2563 ณ  สหกรณ์ การเกษตรบางบาล จำกั ด                             
จ.พระนครศรีอยุธยา 

(n = 26) 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
หลักสูตรมีความเหมาะสมกับสมาชิกหรือไม่ 0 4 0 17 5

ร้อยละ 0.00 15.38 0.00 65.38 19.23
ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร 0 1 0 16 9

ร้อยละ 0.00 3.85 0.00 61.54 34.62
เอกสาร ต าราประกอบความเข้าใจ 0 0 4 14 8

ร้อยละ 0.00 0.00 15.38 53.85 30.77
อาหาร อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 0 0 2 13 11

ร้อยละ 0.00 0.00 7.69 50.00 42.31
สถานท่ีจัดฝึกอบรม ห้องประชุม เคร่ืองเสียง อากาศ 0 2 1 12 11

ร้อยละ 0.00 7.69 3.85 46.15 42.31
ความพึงพอใจในการอบรม 0 0 1 14 11

ร้อยละ 0.00 0.00 3.85 53.85 42.31

ท่ี หัวข้อประเมิน
การบรรลุวัตถุประสงค์

4.35 มากท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย แปลผล

3.88 มาก

4.23 มากท่ีสุด

4.38 มากท่ีสุด

1

2

3

4

5

6

4.27 มากท่ีสุด

4.15 มาก

 
จากตารางที่ 2.3.9 ค่าเฉลี่ยการประเมินผลด้านความเหมาะสมของหลักสูตรกับสมาชิก อยู่ในระดับ “มาก” ที่
ค่าเฉลี่ย 3.88 ด้านความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร อยู่ในระดับ “มากที่สุด”      ที่ค่าเฉลี่ย 
4.27 ด้านเอกสาร ตำราประกอบความเข้าใจ อยู่ในระดับ “มาก” ที่ค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม อยู่ที่ระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 4.35 ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม ห้องประชุม เครื่องเสียง อากาศ 
อยู่ที่ระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ย 4.23 และด้านความพึงพอใจในการอบรมอยู่ที่ระดับ “มากที่สุด”  ที่ค่าเฉลี่ย 
4.38 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 - ต้องการให้มีการจัดฝึกอบรมอีก 
 - มีเนื้อหา สาระ น่าสนใจ เอาไปปฏิบัติได้ 
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โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร” 
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สรุปผลการจัดโครงการฝึกอบรม  
โครงการครูสหกรณ์ : สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย 

ระหว่างวันท่ี 28 – 30 สิงหาคม 2563   
ณ โรงแรมสีดา แอคทิวิต้ี รีสอร์ท อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
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สรุปผลการจัดโครงการฝึกอบรม  
โครงการครูสหกรณ์ : สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย 

ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563   
ณ โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้ รีสอร์ท อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

 

***************** 
ตอนที่ 1 

ข้อมูลโครงการ 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ที่สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาไทย 
 1.2 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการสร้างการเรียนรู้ตามคู่มือจัดการเรียนรู้การ
สหกรณ ์
 1.3 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ วิทยากร และผู้สังเกตการณ์ 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้น 56 คน 
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 1  สรุปกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
ผู้เข้าอบรม(คน) รวม 

(คน) ชาย หญิง 
- ศึกษานิเทศก์ 

50 13 43 56 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
- คร ู
- ครูผู้ช่วย 
- ผู้สังเกตการณ์ 

คิดเป็นร้อยละ 100 26.00 86.00 112.00 

3. ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม  
  จัดฝึกอบรมในวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้ รีสอร์ท อ าเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการครูสหกรณ์ : สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย ใช้
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 159,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 ตารางท่ี 2 สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 

ที ่ วันที่จัดอบรม จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ งบประมาณ 

1 28 – 30 สิงหาคม 2563 56 159,600 
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4. เนื้อหาวิชาในหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
 4.1 การจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน : สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนา คุณภาพชีวิต 3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน 
สามารถน าไปจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตของนักเรียนได้  

  เนื้อหาวิชา - นโยบายการจัดการศึกษา 
    - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60–๒๕64) 
    - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 
    - แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๒ 
  วิธีการ  บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย 

  4.2 สหกรณ์: นวัตกรรมรองรับการจัดการศึกษาไทย 3 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจความสอดคล้องของการสหกรณ์กับการจัด

การศึกษาไทยในปัจจุบัน 
  เนื้อหาวิชา - นวัตกรรมการจัดการศึกษาไทย          
    - ความสอดคล้องของการสหกรณ์กับการศึกษาไทย 
  วิธีการ  บรรยาย  แบ่งกลุ่มอภิปราย 

  4.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์  6 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความสอดคล้องของการสหกรณ์และการศึกษาไทย 

รวมทั้งการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา  
เนื้อหาวิชา -  ความเป็นมา 
 -  หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ 
 -  หลักการจัดการเรียนรู้ 
 -  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
 -  วิธีจัดการเรียนรู้ 
 -  แนวทางการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ 
วิธีการ บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ/น าเสนอ 
4.4  กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน     3 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนจากโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์

รางวัลพระราชทาน หรือโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

  เนื้อหาวิชา -  รูปแบบ/วิธีการ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ 
    -  การจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
     -  สื่อการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์  
  วิธีการ  คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ เล่าประสบการณ์การจัดกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน 

4.5  สรุป/ประเมินผล        1.00 ชั่วโมง 
                                รวม                    16.00   ชั่วโมง 
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5. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 ๙.๑ ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์จัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ใน
สถานศึกษาเพ่ือเป็นคู่มือในการจัดอบรม  
 ๙.๒ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ประสานงานกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน
วิชาการสหกรณ์เข้าอบรม และวิทยากร โดยก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าอบรม คือ ต้องเป็นโรงเรียนที่มีการจัด
กิจกรรมสหกรณน์ักเรียน   
 ๙.๓ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จัดอบรมตามหลักสูตร 
 9.4 ประเมินผลครูผู้ผ่านการอบรมตามโครงการ 
 9.5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 และ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ติดตามผลการจัดการ
เรียนรู้การสหกรณข์องโรงเรียนด้วยการสังเกตการณ์ สังเกต สอบถาม เยี่ยมชมให้ก าลังใจผู้เข้าอบรม 

5. วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 
  1) ว่าที่ร้อยตรี ถาวร อารีศิลป   ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
       ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

2) นายวัลลภ  เลิศศรี    ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
     ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
3) นางสาวกุลณัฐ เหมราช   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 
4) นางกมลลดา ผลแย้ม   ครูโรงเรียนเขาส่องกล้อง 
5) นางสาวพัสตราภรณ์ โคมแก้ว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
  

4. วิธีการอบรม 
การบรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ / ตอบข้อซักถาม / ฝึกปฏิบัติ 
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ตอนที่ 2 
วิธีการประเมินผล 

การประเมินผล โครงการครูสหกรณ์ : สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย  ขั้นตอนใน
การด าเนินการ ดังนี้ 

ขอบเขตการศึกษา  

 โดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม การสอบถามผู้เข้ารับการอบรม และการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่ได้รับ
จากการตอบแบบสอบถาม   

 1. การประเมินผลโครงการ  โดยใช้แบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและแบบปลายเปิดเพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือทราบความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมในด้านต่าง ๆ นั่นคือ ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) และในด้านกระบวนการ
ด าเนินการ (Process)  

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล   
 โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและ
หาค่าร้อยละตามสูตร ดังนี้ 

 สูตรการหาค่าเฉลี่ย        X      =    N
 Xf   

              X   =   ค่าเฉลี่ย 
                =   ผลรวม 

             f    =   ความถี ่
             X    =   คะแนนที่ก าหนด 
              N    =   จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 สูตรการหาค่าร้อยละ   =   

  

  เกณฑ์ประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้เข้าอบรม ดังนี้ 
                              ระดับคะแนน 

                                 มากท่ีสุด 5  คะแนน 
                                 มาก  4  คะแนน 
                                 ปานกลาง 3  คะแนน 
                                 น้อย  2  คะแนน 
                                 น้อยที่สุด 1  คะแนน 
 

                                     ช่วงคะแนนในการแปลผลค่าเฉลี่ย 
                            4.21 – 5.00 คะแนน  มากที่สุด 
                            3.41 – 4.20 คะแนน  มาก 
                            2.61 – 3.40 คะแนน  ปานกลาง 
                            1.81 – 2.60 คะแนน  น้อย 
                            1.00 – 1.80 คะแนน  น้อยที่สุด  

จ านวนผู้ตอบ x 100 
จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
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ตอนที่ 3 
  การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะ 

โครงการครูสหกรณ์ : สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

๑ ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม 
 จากการด าเนินโครงการครูสหกรณ์ : สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวนทั้งสิ้น  54  คน และวิทยากร 2 คน 

2. การประเมินผลการเข้ารับการอบรม 
 เป็นการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการจัดโครงการ โดยใช้แบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและแบบ
ปลายเปิด เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่ได้รับแบบประเมินจ านวน 54 คน มีผู้ส่งแบบประเมินผลกลับคืนมา
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ปรากฏผลดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3 จ านวน และร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมและส่งแบบประเมินผล จ าแนกตามเพศ  
         

เพศ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ (%) 

ชาย 6 13.33 

หญิง 39 86.67 

รวม 54 100.00 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า จ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมและส่งแบบประเมินผล จ าแนกตามเพศ 
คือ ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 และเพศชาย จ านวน 6 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.33 

ตารางท่ี 4 จ านวน และร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมและส่งแบบประเมินผล จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

20 - 30  ปี 14 31.11 

31 - 40 ปี 12 26.67 

41 - 50 ปี 10 22.22 
51 - 60 ปี 9 20.00 

รวม 54 100.00 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า จ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมและส่งแบบประเมินผล จ าแนกตามอายุ 
คือ ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.11 อายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
26.67 อายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.22 และอายุระหว่าง 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 
ตามล าดับ 

 



ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ส านักพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

ตารางท่ี 5 จ านวน และร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมและส่งแบบประเมินผล จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปริญญาตรี 32 71.11 

ปริญญาโท 12 26.67 

ปริญญาเอก 1 2.22 

รวม 54 100.00 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่า จ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมและส่งแบบประเมินผล จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา คือ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.11 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 26.67 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 2.22 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 6 จ านวน และร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมและส่งแบบประเมินผล จ าแนกตามต าแหน่ง 
 
 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 

ศึกษานิเทศน์ 4 8.89 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 2 4.44 

คร ู 29 64.44 

ครูผู้ช่วย 10 22.22 

รวม 56 100.00 

 
 

 จากตารางที่ 6 พบว่า จ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมและส่งแบบประเมินผล จ าแนกตาม
ต าแหน่ง คือ ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ต าแหน่งคร ูคิดเป็นร้อยละ 64.44 ต าแหน่งครูผู้ช่วย คิดเป็นร้อยละ 22.22 
ต าแหน่งศึกษานิเทศ คิดเป็นร้อยละ 8.89 และต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.44 ตามล าดับ 
  



ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ส านักพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  

ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 (n = 45) 

วัตถุประสงค์ 
 
 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย 

 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( SD ) 

แปรผล มากที่สุด 
( % ) 

มาก 
( % ) 

ปานกลาง 
( % ) 

น้อย 
( % ) 

น้อยที่สุด 
( % ) 

1.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจการ
จัดการเรียนรู้การสหกรณ์
ที่สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาไทย 

30 
(66.67) 

15 
(3.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.67 
 

0.48 
 

มากที่สุด 
 

1.2 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
กระบวนการสร้างการ
เรียนรู้ตามคู่มือจัดการ
เรียนรู้การสหกรณ์ 

27 
(60.00) 

18 
(40.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.60 0.50 มากที่สุด 

1.3 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 

29 
(64.44) 

16 
(35.56) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.64 0.48 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 7  ค่าเฉลี่ยระดับการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมประเด็นเพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมี ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ประเด็นเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการจัดการ
เรียนรู้การสหกรณ์ท่ีสอดคล้องกับการจัดการศึกษาไทย และประเด็นเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน อยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และประเด็นเพ่ือให้     
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการสร้างการเรียนรู้ตามคู่มือจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ อยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48  0.48 และ 0.50 
ตามล าดับ ซึ่งค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1 แสดงว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นสอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกัน 

  

x



ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ส านักพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

ตอนที่ 3 การประเมินผลความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในหลักสูตร 
ตารางท่ี 8 ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในหลักสูตร 

(n = 45) 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่
ย 

 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( SD ) 

แปรผล มากที่สุด 
( % ) 

มาก 
( % ) 

ปานกลาง 
( % ) 

น้อย 
( % ) 

น้อยที่สุด 
( % ) 

1. การจัดการศึกษา
ไทยในปัจจุบัน :  
สร้างสรรค์ปัญญา 
พัฒนา คุณภาพชีวิต 

30 
(66.67) 

15 
(33.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.67   0.48 มาก
ที่สุด 

2. สหกรณ์ : 
นวัตกรรมรองรับการ
จัดการศึกษาไทย 

24 
(53.33) 

21 
(46.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.53 0.50 ปาน
กลาง 

3. กระบวนการ
จัดการเรียนรู้การ
สหกรณ์ 

26 
(57.78) 

19 
(42.22) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.58 
 

0.50 มาก
ที่สุด 

 
4. กิจกรรมสหกรณ์
นักเรียน 

29 
(64.44) 

16 
(35.56) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.64 
 

0.48 
 

มาก
ที่สุด 

 
จากตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ยการประเมินผลความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในหลักสูตร หัวข้อการจัดการศึกษาไทย
ในปัจจุบัน : สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนา คุณภาพชีวิต อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 หัวข้อ
สหกรณ์ : นวัตกรรมรองรับการจัดการศึกษาไทย อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 หัวข้อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และหัวข้อกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 
0.50 0.50 และ 0.48 แสดงว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  

x



ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ส านักพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

ตอนที่ 4 การประเมินผลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 
ตารางท่ี 9 ความคิดเห็นด้านการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  

 (n = 45) 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย 

 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( SD ) 

แปรผล มากที่สุด 
( % ) 

มาก 
( % ) 

ปานกลาง 
( % ) 

น้อย 
( % ) 

น้อยที่สุด 
( % ) 

1. การจัดการศึกษา
ไทยในปัจจุบัน :  
สร้างสรรค์ปัญญา 
พัฒนา คุณภาพชีวิต 

27 
(60.00) 

18 
(40.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.60 0.50 มากที่สุด 

2. สหกรณ์ : 
นวัตกรรมรองรับการ
จัดการศึกษาไทย 

29 
(64.44) 

16 
(35.56) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.64 0.48 มากที่สุด 

3. กระบวนการ
จัดการเรียนรู้การ
สหกรณ์ 

26 
(57.78) 

18 
(40.00) 

1 
(2.22) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.56 
 

0.55 มากที่สุด  

4. กิจกรรมสหกรณ์
นักเรียน 

27 
(60.00) 

18 
(40.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.60 
 

0.50 
 

มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ในหัวข้อการจัดการศึกษาไทย
ในปัจจุบัน : สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนา คุณภาพชีวิต อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 หัวข้อ
สหกรณ์ : นวัตกรรมรองรับการจัดการศึกษาไทย อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 หัวข้อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และหัวข้อกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน อยู่ในระดับ “มากท่ีสุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 
0.48 0.55 และ 0.50 แสดงว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  

x



ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ส านักพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

ตอนที่ 5 การประเมินผลด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ 
ตารางท่ี 10 ความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการโครงการ 

 (n = 45) 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย 

 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( SD ) 

แปรผล มากที่สุด 
( % ) 

มาก 
( % ) 

ปานกลาง 
( % ) 

น้อย 
( % ) 

น้อยที่สุด 
( % ) 

   1. ความรู้ที่ได้รับ
มีความเหมาะสม
กับผู้เข้าอบรม 

31 
(68.89) 

14 
(31.11) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.69 0.47 มาก 

   2. ระยะเวลา
การอบรม 

26 
(57.78) 

17 
(37.78) 

1 
(2.22) 

1 
(2.22) 

0 
(0.00) 

4.51 0.66 มาก 

   3. เอกสาร
ประกอบการอบรม 

28 
(62.22) 

16 
(35.56) 

2 
(2.22) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.60 0.54 มากที่สุด 

   4. อาหาร  
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

28 
(62.22) 

14 
(31.11) 

2 
(4.44) 

0 
(0.00) 

1 
(2.22) 

4.51 0.79 มากที่สุด 

   5. การให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ 

26 
(57.78) 

19 
(42.22) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.58 
 

0.50 
 

มากที่สุด 

   6. สถานที่จัด
อบรม  ห้องประชุม 
และท่ีพัก 

25 
(55.56) 

18 
(40.00) 

1 
(2.22) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.55 0.55 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยการประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ ใน
ด้านความรู้ที่ได้รับมีความเหมาะสมกับผู้เข้าอบรม อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 4.69 ด้านระยะเวลา
การอบรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 4.51 ด้านเอกสารประกอบการอบรมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 4.60 ด้านอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม 
อยู่ที่ระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 4.51 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับ “มาก
ที่สุด” ค่าเฉลี่ย 4.48 และด้านสถานที่จัดอบรม ห้องประชุม และที่พักอยู่ มีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับ “มาก
ที่สุด” ที่ค่าเฉลี่ย 4.55 โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 0.66 0.54 0.79 0.50 และ 0.55 
ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1 แสดงว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นสอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกัน  
  

x
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

 - ควรขยายผลในแต่ละจังหวัด เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องปฏิบัติได้ 
 - สหกรณ์จังหวัดควรให้ความรู้แก่โรงเรียนในจังหวัดอย่างสม่ าเสมอ 
 - ควรให้มีการจัดอบรมอีก 
 - เป็นโครงการที่ดีได้รับประโยชน์ในการน าสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ควรจัดต่อไปอีก 
 - ขอบคุณที่มอบเนื้อหา วิชาความรู้ที่มากว่าในต าราเรียน 
 - ขอบคุณที่เปิดโลกทัศน์ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการครูสหกรณ์ : สร้างสรรค์ปญัญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย 
ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 

1 นางสาวปทุมมาศ นนท์ประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 

2 นางประภาพร สุดแสวง คร ู โรงเรียนวัดดงสวอง 

3 นางจินดารัตน์ นามประเทือง คร ู โรงเรียนวัดดงสวอง 

4 นางบังอร สายแสง ครู ชพ. โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 

5 นางสาววลัยพรรณ เขียวน้อย ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 

6 ว่าที่ ร.ต.ญ.พัชนิดา ปานใจ คร ู โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

7 นางอุมารินทร์ ทับทิมศรี คร ู โรงเรียนนิคมล านารายณ์ 

8 นางสาวนันทนา พุกสอาด คร ู โรงเรียนนิคมล านารายณ์ 

9 นางสาวนิธิวดี โตไตย์ คร ู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 

10 นางสาวศรัญญภรณ์ ทองบุญ คร ู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 

11 นางสาววรินทร์ นิมิตภาวัฒน์ คร ู โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 

12 นางสาววิไลย์ ทองมี คร ู โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

13 นางสาวสุพิชฌาย์ เลาหะพานิช ศึกษา นิเทศก์ สพป.สระบุรี 1 

14 นางเทพอักษร บุญศิลป์ คร ู โรงเรียนบ้านธารทองแดง 

15 นางขวัญแก้ว บุญจันทร์ คร ู โรงเรียนบ้านธารทองแดง 

16 นายเจตน์สฤษฎ์ เครือสินธุ ผู้อ านวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษร์) 

17 นางสาวจินตนา ยาไทย ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดส้มป่อย 

18 นางสาวอรพรรณ ศรปะละ คร ู โรงเรียนอนุบาลหนองแซง(ศีลวุฒาจารย์) 

19 นางวิไลพร ไล้เสน คร ู โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 

20 นางสาวพรรณปพร ทักษะวรบุตร คร ู โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 

21 นางสาวณทิตา สุขนภาชูสกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเขาจ าปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 

22 นางสาวสวรส สายบัว ครูพ่ีเลี้ยง โรงเรียนวัดเขาจ าปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 

23 นางสาวจินตนา ทศดร ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
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ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง สังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

24 
นายนนทิศักดิ์ ผาผาย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินฯ 
สพป.สระบุรี เขต 2 

25 นางสาวจุฑามาศ พรมลารักษ์ คร ู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 

26 นายธนิต ศรีสังข์ คร ู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 

27 นางสาวชุติมา ค าปะละ คร ู โรงเรียนวัดหนองครก 

28 นางสาวกัญจน์ภัสนันท์ พรมอ่อน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองครก 

29 นางสาวคณิตฐา ไก่แก้ว คร ู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 

30 นางปิลันธสุทธิ์ ภู่ระย้า คร ู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 

31 นางสาวนิยม ปัดตา คร ู โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 

32 นางพิมพ์สุดา ด าเนินทรัพย์ คร ู โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 

33 นางภานิชา คนหาญ คร ู โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 

34 นางกรกนก ชุ่มใจศรี นักวิชาการศึกษา สพป.สระบุรี 2 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

35 นางปรีชยา ยาวุธ ศึกษานิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

36 นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพ ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านคู้คด 

37 นายศุภฤกษ์ จันทร์วิฐี ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านข่อยโทน 

38 นางสาวรมยกร เหลืองพุทธรัตน์ คร ู โรงเรียนบ้านล าแดง 

39 นางสาวทัศนีย์ จุรินทร คร ู โรงเรียนวัดเจริญธรรม 

40 นายเทอดศักดิ์ มาตสาร คร ู โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 

41 นางสาวศิริยาภรณ์ ตุ้ยเต็มวงศ ์ คร ู โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บ ารุง) 

42 นางวิมลตรา พิมพากุล คร ู โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บ ารุง) 

43 นางสาวลัดดาวัลย์ ธาดาสีห์ คร ู โรงเรียนวัดผดุงธรรม 

44 นางอภัสนันท์ ประสงค์ช่วย คร ู โรงเรียนวัดผดุงธรรม 

45 นายสุพจน์ คลี่พันธุ์ คร ู โรงเรียนบ้านคู้คด 
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ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

46 นายธนพล สีสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

47 นางสาวปาณิศา ชูจันทร์ คร ู โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 

48 นางสาวนุศรา ร้อยศรี คร ู โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 

49 นายตรีวิทย์ ชัยเรืองศรี คร ู โรงเรียนวัดสุคนธาราม 

50 นางสาวนิรชา สืบมงคล ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 

51 นางสุกัญญา ชูจันทร์ คร ู โรงเรียนวัดลาดชะโด 

52 นางสาวกฤษณา บุญประคม คร ู โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 

สังเกตการณ์ 
53 นายอ าพล ทองเกษร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญ

การพิเศษ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 

54 นายจิตปะพัทธ์ สุมา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ช านาญงาน 

สสจ.พระนครศรีอยุธยา 

เจ้าที่โครงการฯ 
1 นางสาวพัสตราภรณ์ โคมแก้ว นักทรัพยากรบุคคลช านาญ

การพิเศษ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 

2 นางสาววันนา วารินกุด นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 

3 นายภัทรชัย สุขกล่ า นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 

4 นางสาวอ าภา  เลี้ยงจ าปา นักทรัพยากรบุคคล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 

5 นางสาวจันทร์ฉาย พลอยรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 

6 นายคุณากร  บ ารุง พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 

7 นายมาโนช  จันทร์สอง ช่างซ่อมบ ารุง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 

8 นายปรัชญา  สุภัคคโสภณ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการครูสหกรณ์ : สรา้งสรรค์ปัญญา พัฒนาคณุภาพชีวิตนักเรียนไทย 

ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563 
ณ  โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้ รีสอร์ท อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

 


