รายงานฉบับสมบูรณ

โครงการ
“เครือขายสารสนเทศเพือ่ การพัฒนาสหกรณ”
(15 สิงหาคม 2552 - 14 สิงหาคม 2553)

โดย

รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ
สิงหาคม 2553

คํานํา
โครงการเครื อ ข า ยสารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นาสหกรณ ได ดํ า เนิ น การภายใต ชุ ด
โครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” โดยมุงไปที่การพัฒนา
เว็บไซต ควบคูไปกับการจัดทําและเผยแพรวารสารฅนสหกรณที่เปนวารสารรายไตรมาส อันนําไปสู
สังคมขอมูลขาวสารดานสหกรณ ที่จะยกระดับพัฒนาสหกรณไปสูระบบสหกรณที่มีคุณคาดวยการ
รณรงคใหผูนําและฝายจัดการสหกรณบริโภค และนําขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของไปใชประโยชน ใน
การพัฒนาสหกรณอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนตอสมาชิกและชุมชน
ซึ่งเนื้อหาสาระของรายงานฉบับนี้เนนไปที่กระบวนการทํางานอันอยูภายใตกรอบ
คิดการดําเนินการของโครงการและผลการดําเนินการพัฒนาเครือขายสารสนเทศดานสหกรณ และการ
จัดทําและเผยแพรวารสารฅนสหกรณ ซึ่งแมการดําเนินการที่ผานมาจะมีขอจํากัดบาง แตก็เปนการ
เรียนรูที่จะพัฒนาภายใตเปาหมายรวมกัน การพัฒนาเปนสังคมฐานความรูแกผูมีสวนเกี่ยวของกับการ
สหกรณอันจะเปนกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณใหเกิดประโยชนในวงกวาง
มากขึ้น
ใครขอขอบพระคุณ ดร.สีลาภรณ บัวสาย เจาหนาที่ สกว.ฝาย 4 ผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัย
ทุกทาน และเจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ ที่ทําใหงานวิจัยสําเร็จลงภายในเวลาที่กําหนด หาก
มีขอแนะนําประการใด ผูประสานงานยินดีนอมรับดวยความขอบคุณ

(รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท)
หัวหนาโครงการ
สิงหาคม 2553

บทสรุปผูบริหาร
โครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ
การดําเนินการโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการสหกรณ ในระยะที่ 2 นี้
ไดมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของกระบวนการทํางานและเนื้อหาสาระ ทั้งที่เปนสวนของเว็บไซต
(www.cai.ku.ac.th) และวารสารฅนสหกรณ โดยมุ ง ที่ จ ะนํ า ชุ ด ความรู แ ละข อ มู ล ข า วสารในส ว นที่
เกี่ยวของและเปนประโยชนสําหรับการพัฒนาการสหกรณไปในทิศทางของระบบสหกรณที่มีคุณคาและ
การคาที่เปนธรรม ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณและการขับเคลื่อนการวิจัยของชุด
โครงการ
ในสวนของการพัฒนาเว็บไซตนั้น ไดปรับปรุงโครงสร างเว็บไซต และรู ปแบบการ
นําเสนอใหมใหนาสนใจมากขึ้น ประกอบดวย ระบบการลงทะเบียนสมาชิกวารสารฅนสหกรณ การ
จัดทําภาพเคลื่อนไหวภายในเว็บไซต การเปดพื้นที่ใหผูสนใจเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวารสาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยและบทความ และไดพัฒนาเว็บไซตใน
ภาษาอังกฤษ ในสวนที่เปนสาระสําคัญ และบทความที่นาสนใจ เพื่อการขยายเครือขายแกผูสนใจใน
ตางประเทศดวย
ในส ว นของการจั ด ทํ า วารสารฅนสหกรณ นั้ น เป น ไปภายใต ก ลไกการทํ า งานของ
คณะทํางานวารสารที่มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจทุกสัปดาห โดยมุงเนนไปที่การขยายเครือขาย
คอลัมนนิสต และการถอดความสําหรับบทความที่นาสนใจจากสถาบันวิชาการในตางประเทศ เพื่อให
สมาชิกวารสารไดเขาถึงสารสนเทศที่ใหมสดกวา ซึ่งถือเปนจุดขายของวารสาร ในสวนของการรณรงค
สมาชิกวารสารนั้น ปจจุบันมีหลายกลุมและองคกรที่ใหการสนับสนุน อาทิ เครือขายผูเชี่ยวชาญของกรม
สงเสริมสหกรณ ชุมนุมสหกรณระดับชาติและสหกรณออมทรัพยหลายแหง ในสวนของทีมวิจัยไดจัดให
มีการจัดบูทประชาสัมพันธในโอกาสตางๆ การจัดทํา tele sale สําหรับกลุมเปาหมายผูนําสหกรณใน
ตางจังหวัด โครงการรวมแบงปนสานฝนฅนสหกรณ และโครงการฝากขายรานศึกษาภัณฑพาณิชย
ในการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของสมาชิ ก และผู อ า นวารสาร นั้ น ได ใ ช วิ ธี ก ารส ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย และในการจัดบูทประชาสัมพันธ ผลการสํารวจจากผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 68 ราย พบวา ผูตอบแบบสํารวจ มีความพึงพอใจในวารสารฅนสหกรณ ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก
การดําเนินการในระยะตอไปจะเนนไปที่การสรางเครือขายใหกลุมเปาหมายไดเขามามี
สวนรวมในการนําเสนอบทความในวารสาร การจัดทําสารคดีที่สามารถเปนสื่อนําความคิดเชิงกระบวน
ทัศนเรื่องการพัฒนาสหกรณในเชิงคุณคาใหมากขึ้น
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
ผลการขับเคลื่ อนการดําเนิ นการโครงการเครื อข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
ในช่ วงแรกในปี ที่ ผ่านมาซึ่ งมุ่งไปที่ การพัฒนาเว็บไซต์ (www.cai.ku.ac.th) และการจัดทําและเผยแพร่
วารสารฅนสหกรณ์ ในรู ปแบบของวารสารรายไตรมาส แก่ผนู ้ าํ และฝ่ ายจัดการสหกรณ์ โดยมีเป้ าหมายอยู่
ที่การพัฒนาเป็ นสังคมฐานความรู ้แก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ ซึ่ งมีอยู่ 10 ล้านคนนั้น
ผลการดําเนิ นงานในปี แรก ภายใต้การดําเนิ นงานของทีมประสานงานกลาง (สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ ) ในส่ วนของเว็บไซต์ นั้นได้พฒั นาเมนู ขอ้ มูลในเว็บไซต์ท้ งั สิ้ น 60 รายการ โดย
ผูส้ นใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และค้นคว้าข้อมูลของ www.cai.ku.ac.th ได้จากโดเมนดังกล่าว ทั้ง
โดยตรงและค้นหาผ่าน Search engine ได้แก่ www.google.com, www.yahoo.com และ www.msn.com โดยพบว่า
มีผสู ้ นใจเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์เฉลี่ยเดือนละ 550 ราย
ในส่ วนของการดําเนิ นการจัดทําวารสารฅนสหกรณ์น้ นั ได้จดั ทําวารสารทั้งสิ้ น 8 ฉบับๆ
ละ 1,000 เล่ม โดยมีกาํ หนดการเผยแพร่ ในเดื อนมี นาคม มิ ถุนายน กันยายน และธันวาคม และมีเนื้ อหา
สาระมุ่งไปที่ หัวเรื่ องสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ เติมความรู้ เล่ าสู่ กันฟั งจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหว
ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ และนานาสาระ ตลอดจนการจัดทําแคตาล็อกสิ นค้ าสหกรณ์ และสิ นค้าชุ มชน
เพื่ อกระตุ ้นกรอบคิ ดในเรื่ องของนวัตกรรมใหม่ใ นการพัฒนาสหกรณ์ แก่ ผูน้ ํา และฝ่ ายจัดการซึ่ ง เป็ น
กลุ่มเป้ าหมายสําหรับปี แรก
แม้วา่ พฤติกรรมการบริ โภคข้อมูลข่าวสารของผูน้ าํ ฝ่ ายจัดการ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องยังมี
น้อยมาก แต่กระบวนการรณรงค์ภายใต้วธิ ี การจัดงานเสวนา และการเชิ ญชวนด้วยวิธีการต่างๆ ผ่านกลไก
ของเครื อข่ายนักวิจยั ก็ทาํ ให้มีสมาชิ กวารสารจํานวน 408 คน ตลอดจนได้พยายามหาสปอนเซอร์ เพื่อ
นํามาลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ได้ในบางส่ วน
จากการสํารวจสถานการณ์การใช้สื่อสารสนเทศในรู ปแบบของเว็บไซต์และวารสารเชิง
วิชาการที่มีอยู่ ได้แก่ โค-ออปนิวส์ของสันนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สารสหกรณ์ของกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ และหนังสื อพิมพ์เกลียวเชือก ตลอดจนเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สันนิบาตสหกรณ์แห่ ง
ประเทศไทย (www.clt.or.th) กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ (www.cpd.go.th ) กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ (www.cad.go.th)
ชุ ม นุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จํา กัด (www.fsct. com) ชุ ม นุ ม สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนแห่ ง
ประเทศไทย จํากัด (www.cultthai.coop) และสหกรณ์ต่างๆ พบว่า โดยทัว่ ไป ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงาน/
องค์กรต่างๆ จัดทําและเผยแพร่ มักจะเน้นไปในรู ปเนื้ อหาสาระของการประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
หน่วยงาน ตลอดจน การให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวกับกิจกรรมของตน และพบว่า ข้อมูลข่าวสารในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับ ความรู ้ ผลงานวิจยั นวัตกรรมและสารสนเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาสหกรณ์ ไปในทิศทางเชิ ง

คุ ณค่านั้นยังมี น้อย จึงสมควรที่จะดําเนิ นการโครงการเครื อข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ใน
ลักษณะโครงการต่อเนื่ องในระยะเวลาพอสมควร เพื่อกระตุ น้ ให้ผูน้ าํ ฝ่ ายจัดการ และสมาชิ กสหกรณ์
ตลอดจนประชาชน เห็นความสําคัญของการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อการใช้ประโยชน์และการพัฒนาไปสู่
สังคมฐานความรู ้ (Knowledge base society) ดังนั้น การดําเนิ นงานโครงการเครื อข่ายสารสนเทศด้าน
สหกรณ์ ในระยะที่ 2 นี้ จึงจะยังคงมุ่งเน้นไปที่ การพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่ งจะเพิ่มในส่ วนของการสร้างบล็อก
นัก วิ จ ัย ควบคู่ ไ ปกับ การกระตุ ้น ให้ ฝ่ ายจัด การสหกรณ์ หั น มาสนใจในเวที เ รี ยนรู ้ ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์ เน็ทให้มากขึ้น ในส่ วนของวารสารฅนสหกรณ์น้ นั จะเน้นไปที่การสร้างเครื อข่ายคอลัมนิ สต์ท้ งั
จากภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคขบวนการให้มีเนื้ อหาสาระที่เป็ นประโยชน์และทันเหตุการณ์ ควบคู่ไป
กับการกระตุน้ ให้ผนู ้ าํ ฝ่ ายจัดการและผูส้ นใจ ตลอดจนสถาบันการศึกษา เข้าเป็ นสมาชิ กวารสารให้มาก
ขึ้น นอกจากนั้นจะได้จดั ทําและเผยแพร่ เอกสารและสื่ อประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบ ต่าง ๆ เช่ น แผ่นพับ
วีดีท ศั น์ และเอกสารวิชาการที่ เป็ นผลงานวิจยั และชุ ดความรู ้ ต่า ง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการขับเคลื่ อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรมแก่ผเู ้ กี่ยวข้องเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์
1.2 วัตถุประสงค์

2.1 เพื่ อ พัฒ นาเครื อ ข่า ยสารสนเทศด้า นสหกรณ์ บนเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ ท เพื่ อ ให้
สามารถเข้าถึ งผูน้ าํ และฝ่ ายจัดการสหกรณ์ และการสร้ างเมนู ขอ้ มูลให้ครอบคลุ มเนื้ อหาสาระที่ นาํ พา
ความรู ้และการปรับกระบวนทัศน์สู่ การพัฒนาการสหกรณ์
2.2 เพื่อพัฒนาเครื อข่ายสารสนเทศด้านวารสารฅนสหกรณ์ ให้เป็ นที่สนใจในกลุ่มผูน้ าํ
ฝ่ ายจัดการ และการนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์
2.3 เพื่อจัดทําและเผยแพร่ เอกสารและสื่ อประชาสัมพันธ์ที่เป็ นชุดความรู้จากการวิจยั ตัว
แบบและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีจากผูน้ าํ สหกรณ์และชุมชน
1.3 ผลลัพธ์ ทคี่ าดหวัง
3.1 เนื้ อหาสาระของเว็บไซต์มีชุดความรู ้ สารสนเทศที่เป็ นประโยชน์และเป็ นปั จจุบนั
สะดวกต่อการสื บค้นเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์
3.2 วารสารฅนสหกรณ์ มี เนื้ อหาสาระที่ ส อดคล้อ งเหมาะสมกับ การขับ เคลื่ อ นการ
พัฒนาการสหกรณ์ สู่ ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า และเป็ นที่สนใจของผูน้ าํ และฝ่ ายจัดการสหกรณ์
3.3 มีเอกสารเผยแพร่ และสื่ อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่ผเู ้ กี่ยวข้อง
1.4 ผลกระทบทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
4.1 เกิดสังคมข้อมูลข่าวสาร ที่เปิ ดโอกาสให้นกั วิจยั นักวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒิ ได้เข้ามา
มีส่วนร่ วมในการแบ่งปั นความรู ้ ในการพัฒนาสหกรณ์ไปสู่ ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า
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4.2 ผูน้ าํ และฝ่ ายจัดการสหกรณ์ สนใจอ่านวารสารฅนสหกรณ์ ติ ดตามเว็บไซต์ และ
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเอกสารและสื่ อประชาสัมพันธ์ และนําไปใช้ประโยชน์ ในภารกิจที่ตนรับผิดชอบ
1.5 กรอบคิดการดําเนินการของโครงการเครือข่ ายสารสนเทศเพือ่ การพัฒนาสหกรณ์
การดําเนินการของโครงการ เครื อข่ายสารสนเทศฯ จะเป็ นไปภายใต้การมีส่วนร่ วมของ
เครื อข่ายผูท้ รงคุ ณวุฒิ เครื อข่ายนัก วิจยั และนักวิชาการ การสื บค้นและประมวลชุ ดความรู ้ จากแหล่ ง
ปฐมภูมิ อาทิ เอกสารเผยแพร่ ของ สกว. และสถาบันการศึกษาต่างๆ จากนั้น จะนําเสนอในรู ปของเอกสาร
เผยแพร่ สื่ อประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (www.cai.ku.ac.th) และวารสาร
ฅนสหกรณ์ ซึ่ งเป็ นวารสารรายไตรมาสเผยแพร่ แก่ผนู ้ าํ ฝ่ ายจัดการ และผูส้ นใจ เพื่อนําไปสู่ สังคมข้อมูล
ข่าวสารและการนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
- เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
- เครือข่ายนักวิจัย
- เครือข่ายนักวิชาการ

การสืบค้นและ
ประมวลความรู้

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
- เอกสารวิชาการสหกรณ์
- เอกสารวิชาการของ
สถาบันการศึกษา

วารสาร การจัดทําและเผยแพร่
เว็บไซต์ ฅนสหกรณ์
www.
เอกสาร/สื�อ
cai.ku.ac.th ประชาสัมพันธ์
เติม

ค

ิจัย
นักว ซต์
ก
อ
็
บล นูเว็บไ
เม

“สังคมข้อมูลข่าวสาร
ด้านสหกรณ์”

วา
ติด มรู้ เลา่
ตาม ส่กู
ัน
ค
ในแ วามเ ฟ�งจาก
ผน คลื�อ งาน
พัฒ นไ
ว
นา หว ิจัย

• ผู้นําสหกรณ์
• ฝ�ายจัดการสหกรณ์
• ผู้สนใจ

การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์

รูปที่ 1 กรอบคิดการดําเนิ นการของโครงการเครื อข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
1.6 กระบวนการทํางาน
กระบวนการทํางานในระยะที่ 2 จะมี 3 ส่ วน
ส่ วนแรก : จะเป็ นกระบวนการจัดทํา เว็บไซต์และวารสารฅนสหกรณ์ ตลอดจนเอกสาร
เผยแพร่ และสื่ อประชาสัมพันธ์ภายใต้ทีมงานโครงการ ภายใต้กรอบคิด ข้อ 1.5
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ส่ วนที่ 2 : การเผยแพร่ จะดําเนิ นการรณรงค์ในรู ปของสมาชิ กวารสารฅนสหกรณ์ และ
บล็อกนักวิจยั /ผูน้ าํ สําหรับเครื อข่ายสารสนเทศทางอินเตอร์ เน็ต เพื่อกระตุน้ การบริ โภคข้อมูลข่าวสารแก่
ผูน้ าํ และฝ่ ายจัดการตลอดจนผูส้ นใจ
ส่ วนที่ 3 : เป็ นการติ ดตามประเมิ นผลการใช้ประโยชน์ โดยที มงานเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับสําหรับการดําเนินการในระยะต่อไป

การจัดทํา-เผยแพร่ -ติดตามประเมินผล

เริ่มต้น

•
•
•
•

การสืบค้น
การสัมภาษณ์
การประมวล
การจัดทํา

• การเผยแพร่

ตัวชี้วัด

• การติดตามการ
ใช้ประโยชน์
• การประเมินผล

• เนื้อหาสาระเป�นประโยชน์/
เป�นป�จจุบัน
• การใช้ประโยชน์ใน เว็บไซต์/
วารสาร/เอกสาร/สื่อปชส.

ทีมงานโครงการ

รูปที่ 2 กระบวนการทํางานของโครงการเครื อข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
1.7 แผนการดําเนินงาน
ลําดับที่ กิจกรรม

1
2
3
4
5
6

1 2 3

การประชุมวางแผนในระยะที่ 2 ทีมงาน
การพัฒนาเว็บไซต์และการเผยแพร่
การจัดทําวารสารและการเผยแพร่
การรณรงค์การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
การติดตามประเมินผล
การสังเคราะห์และจัดทํารายงาน




4 5 6




7 8 9

10 11 12
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บทที่ 2

ผลการดําเนินงาน
การพัฒนาเว็บไซต์ในช่ วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ได้ปรับเปลี่ ยนรู ปแบบหน้าเว็บเพจ
ใหม่ เพื่อจัดรู ปแบบข้อมูลต่างๆ ให้มีความน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น โดยมีข้ นั ตอนการพัฒนาดังนี้
1. การออกแบบเว็บไซต์ ใหม่
ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์เก่าเพื่อนํามาออกแบบรู ปแบบการสร้างเว็บไซต์ใหม่ ศึกษาโทน
สี ที่จะนํามาใช้งานได้เลื อกโทนสี เขียวเข้มกับสี เขียวอ่อนเป็ นพื้นหลัง การเลื อกโทนสี เขียวเพื่อให้ผเู ้ ข้า
เยี่ยมชมเว็บไซต์รู้สึกสบายตาในการเข้าชมเว็บไซต์ โดยการออกแบบหน้าเว็บเพจแต่ละหน้ายังคงใช้
ข้อมูลเดิ มของเว็บไซต์เก่า และปรั บปรุ งรู ปแบบในการนําเสนอให้เด่นชัดมากขึ้นโดยใช้มาสคอสของ
สถาบันฯ คื อผีเสื้ อเป็ นตัวแบบในเว็บ ไซต์ และมี ภาพเคลื่ อนไหวต่างๆ โดยภายในเว็บ ไซต์ส ามารถ
แบ่งเป็ นเมนูต่างๆ ได้ดงั นี้
1. กลุ่มภารกิจงานวิจยั ได้แก่ ระบบการวิจยั ด้านสหกรณ์ ภายใต้แผนงานด้านการวิจยั
ของสถาบันฯ โครงการวิจยั ที่ได้รับการสนับสนุน สกว. ปี 2551 โครงการวิจยั ที่ได้รับการสนับสนุน สกว.
ปี 2552 และโครงการวิจยั ที่ได้รับการสนับสนุน สกว. ปี 2553 ซึ่ งแสดงข้อมูลรู ปแบบตารางโครงการวิจยั
ที่สถาบันฯ เพื่อให้ทราบถึงการดําเนินงานของสถาบันฯ ในแต่ละปี
2. กลุ่มภารกิจงานบริ การวิชาการ ตั้งแต่ปี 2548 ถึ ง 2553 เป็ นแสดงข้อมูลในรู ปแบบ
ตารางการดําเนินงานวิจยั และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงดําเนินงานวิจยั และกิจกรรมต่างๆที่จดั ขึ้นใน
แต่ละปี
3. กลุ่มภารกิจเชื่อมโยงเครื อข่าย ได้แก่ เครื อข่ายพระสงฆ์ เครื อข่ายคลังสมอง เครื อข่าย
นักวิจยั เครื อข่ายผูต้ รวจสอบกิจการ สก. เครื อข่ายผูน้ าํ สหกรณ์ ที่มีคุณค่า เครื อข่าย ฅนสหกรณ์ และ
เครื อข่ายผูจ้ ดั การสหกรณ์ เพื่อให้ทราบถึงรายชื่ อบุคลากรภายในเครื อข่ายต่างๆ ที่เข้าร่ วมการทํางานวิจยั
ต่างๆ
4. กลุ่มรายงานวิจยั และบทความที่น่าสนใจ ได้แก่ รายงานวิจยั การนําเสนองานวิชาการ
บทความที่น่าสนใจ/เอกสารเผยแพร่ พ็อคเก็ตบุ๊คออนไลน์ และเอกสารและสิ่ งพิมพ์อื่นๆของ สว. สก.
เพื่อเป็ นการเผยแพร่ บทความข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสถาบันฯ ซึ่ งจะมีลิ้งค์ให้สามารถดาวโหลดไฟล์ได้
5. กลุ่มกิจกรรมในสถาบันในรอบปี ตั้งแต่ ปี 2548 ถึง 2553 เป็ นกิจกรรมที่ทางสถาบัน
จักขึ้ น เช่ น งานประกาศเกี ย รติ คุณนัก สหกรณ์ และสหกรณ์ ที่ มีคุ ณค่า โครงการฝึ กอบรมผูต้ รวจสอบ
กิจการสหกรณ์ฯ เป็ นต้น เพื่อให้ทราบถึงการดําเนินงานของสถาบันในแต่ละปี

6. กลุ่มหอประวัติรางวัลเกียรติคุณ ซึ่ งจะเก็บข้อมูลของผูท้ ี่ได้รับรางวัลจากงานประกาศ
เกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ ที่มีคุณค่า ประจําทุกปี เพื่อให้ทราบถึงบุคลากรที่ได้รับรางวัลและมี
ประวัติของบุคคลนั้นๆ
7. กลุ่มข่าวและภาพกิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงให้ขอ้ มูลข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ
และภาพกิจกรรมที่สถาบันได้เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ
8. กลุ่ ม วารสารฅนสหกรณ์ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง เนื้ อ หาบางส่ ว นภายในเล่ ม วารสารฅน
สหกรณ์ที่สาํ คัญ และเป็ นเรื่ องเด่นภายในเล่ม
9. กลุ่มรางวัลที่ได้รับ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลของโครงการวิจยั ที่ได้รับรางวัล เช่น รางวัล
โครงการวิจยั ข้าวคุณธรรม
10. กลุ่มรวม Link เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลของลิ้งค์การเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาของสถาบันฯ ซึ่ งมีท้งั ในประเทศและต่างประเทศ
11. กลุ่ม Blog เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลการใช้งาน Blog และการให้ขอ้ มูลข่าวสาร ภายใน
Blog เช่น ตอบคําถามออนไลน์ประจําทุกสัปดาห์ และการให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
12. กลุ่มเกี่ยวกับสถาบันฯ ได้แก่ ประวัติ ปณิ ธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิ จ โครงสร้ างการ
บริ หารงาน คณะกรรมการประจําสถาบันฯ ที่ปรึ กษาสถาบันฯ ที่ปรึ กษาผูอ้ าํ นวยการ ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ น
การวิจยั ผูท้ รงคุ ณวุฒิดา้ นหลักสู ตรฝึ กอบรม ผูบ้ ริ หารและบุคลากร ปฎิญญาของสถาบันฯ ปี 2553 และ
รายงานประจําปี เพื่อให้ทราบถึงแหล่งรวบรวมความเป็ นมาของสถาบันฯ และผูท้ ี่สนใจได้รู้จกั สถาบันฯ
มากยิง่ ขึ้น
13. กลุ่มแผนผังเว็บไซต์ เป็ นเมนูที่สามารถเข้าเชื่ อมโยงไปยังลิ้งค์ต่างๆ ภายในเว็บไซต์
ของสถาบันฯ ได้ทุกเมนู เพื่อให้ผเู ้ ข้าใช้บริ การสะดวกมากยิง่ ขึ้น
14. กลุ่มติดต่อกับสถาบันฯ เป็ นเมนูที่แสดงแผนที่ต้ งั ของอาคารสํานักงานของสถาบันฯ
เพื่อให้ผูท้ ี่ สนใจสามารถติ ดต่อกับสถาบันฯ ได้ง่ายขึ้น ซึ่ งจะแสดงที่ อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ไว้ให้ติดต่อได้
สะดวก
15. กลุ่มวีดีทศั น์ของสถาบันฯ เป็ นเมนู ที่ให้ผูท้ ี่สนใจสามารถเข้ารับชมภาพ
วีดี
ทัศน์ในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ เช่น ครบรอบสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ปี ที่ 3 วิถีแห่ ง
ความพอเพียง : ข้าวคุณธรรม ชุ ดที่ 1 และชุ ดที่ 2 เวทีเรี ยนรู ้ "สู่ ..เส้นทางสหกรณ์ที่มีคุณค่า" 15 กันยายน
2552 วิสัยทัศน์เครื อข่ายคุณค่า และการพัฒนาสตรี สหกรณ์ เป็ นต้น เพื่อให้ผเู ้ ข้าใช้บริ การได้ทราบถึงการ
ดําเนินงานของสถาบันฯ ผ่านสื่ อวีดีทศั น์
16. กลุ่ มเมนู โครงการวิจยั เป็ นเมนู ที่ให้ทราบถึ งรายชื่ อของบุ คลากรในโครงการวิจยั
ต่างๆ
17. กลุ่มเมนู คลังความรู ้ เป็ นเมนูที่ให้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวข้องกับโครงการวิจยั
และข่าวสารของสหกรณ์ เช่น ข่าวยางพารา ข่าวผลไม้ และข่าวข้าวหอมมะลิ เป็ นต้น
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18. กลุ่มแบบประเมินความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้ผทู ้ ี่เข้าใช้บริ การของสถาบันฯ ได้แสดง
ความคิดเห็นถึงการเข้าใช้บริ การกับทางสถาบันฯ ได้แก่ แบบประเมินความคิดเห็นการใช้บริ การเว็บไซต์
สถาบันฯ แบบประเมิ นความคิ ดเห็ นสมาชิ กวารสารฅนสหกรณ์ และแบบประเมิ นความคิ ดเห็ นของ
ผูใ้ ช้บริ การต่อการบริ การของสถาบันฯ เป็ นต้น เพื่อให้ทราบถึ งความคิดเห็นของผูเ้ ข้าใช้บริ การ และนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุ งแก้ไขบริ การต่างๆ ของสถาบันฯ ให้ดีข้ ึน
19. กลุ่มแนะนําหนังสื อของสถาบัฯ เป็ นเมนูที่แสดงถึงรายชื่อหนังสื อที่ทางสถาบันฯ ได้
จัดทําขึ้นเพื่อจําหน่ายให้กบั ผูท้ ี่สนใจในเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ สามารถดูรูปภาพตัวอย่างเว็บไซต์
ได้ดงั รู ปภาพล่างนี้

รู ปแบบเว็บไซต์ใหม่
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รู ปแบบเว็บไซต์เก่า

2. การจัดทําระบบลงทะเบียนผ่ านเว็บไซต์
การจัด ทํา ระบบลงทะเบี ย นผ่า นเว็บ ไซต์ จัด ทํา ขึ้ น เพื่ อ อํา นวยความสะดวกให้ ก ับ
ผูใ้ ช้บริ การของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่ วมกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ ว ระบบ
ลงทะเบียนที่ได้ปรั บปรุ งมาจากรู ปแบบเว็บไซต์เก่า เช่น ระบบลงทะเบียนสมัครสมาชิ กวารสารฅนส
หกรณ์ ระบบลงทะเบียนฝึ กอบรมเวทีสนทนาไขปั ญหาสหกรณ์ และระบบลงทะเบี ยนสมัครโครงการ
ฝึ กอบรมหลักสู ตรผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผูช้ าํ นาญการ รุ่ นที่ 7 เป็ นต้น และได้พฒั นา
เพิม่ เติมระบบลงทะเบียน 2 ระบบ ดังนี้
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2.1 ระบบลงทะเบียนสมัครรับข่าวสารของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

2.2 ระบบลงทะเบียนสมัครผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง

3. การจัดทําโฆษณากิจกรรมต่ างๆ ภายในเว็บไซต์
เพื่อให้ผูเ้ ยี่ยมชมเว็บไซต์ได้เห็ นถึ งกิจกรรมที่จะเกิ ดขึ้ นในอนาคต เพื่อเชิ ญชวนให้ผูท้ ี่
สนใจเข้าร่ วมในกิจกรรมนั้นๆ มากขึ้น หรื อทราบถึงกิจกรรมที่ทางสถาบันฯได้จดั ขึ้นในช่วงนั้นๆ

4. การจัดทํา E-book
4. การจัดทํา E-book
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การจัดทํา E-book เป็ นรู ปแบบของหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ บนเว็บไซต์ เพื่อให้ความ
สะดวก รวดเร็ ว และมีความน่าสนใจมากขึ้น เสมือนการเปิ ดหนังสื อบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ได้จดั ทํา
สารบัญของวารสารฅนสหกรณ์เพิ่มเติมขึ้นเป็ นทางเลือกในการติดตามคอลัมน์ต่างๆ ในวารสารฯ

5 ภาพเคลือ่ นไหว ภาพกิจกรรมของสถาบันฯ
ภาพกิ จกรรมของสถาบันฯ ได้จดั มาวางไว้ยงั หน้าแรกของเว็บไซต์สถาบันฯ เพื่อให้ผู้
เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ทราบถึ งกิ จกรรมของสถาบันฯ ในแต่ละเดื อน โดยได้จดั ทําให้ภาพเคลื่ อนไหวโดย
เลื่อนจากซ้ายไปขวา ทําให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจมากขึ้น

6. ข้ อมูลข่ าวสารผ่ านบล็อค (Blog)
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เป็ นแหล่งที่ ให้ขอ้ มูลข่าวสารของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ให้ก ับผูท้ ี่ เข้าเยี่ยมชม
บล็อคได้แสดงความคิดเห็ นต่างๆ เกี่ ยวกับบทความ นิ ยามศัพท์ และการตอบคําถามออนไลน์ ของทาง
สถาบันในเว็บบล็อค
6.1 เว็บบล็อค ให้ขอ้ มูลตอบคําถามออนไลน์ของสถาบันฯ ประจําทุกสัปดาห์

6.2 เว็บบล็อค ให้ขอ้ มูลนิยามศัพท์ของสถาบันฯ

7. การจัดทําเว็บไซต์ ภาษาอังกฤษ
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การจัดทําเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ เพื่อทําการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ ได้กว้างมากขึ้นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยได้ปรั บเปลี่ ย นตามรู ปแบบเว็บไซต์ใ หม่ ในโทนสี เขี ย ว เพื่ อให้เป็ นใน
รู ปแบบเดียวกับเว็บไซต์ใหม่
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2.2 การจัดทําและเผยแพร่ วารสารฅนสหกรณ์
ผลการดําเนิ นโครงการเครื อข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ เป็ นปี ที่ 2 นั้น มี
กรอบทิศทางการดําเนินงานดังนี้
ห้องสมุดประชาชน

สก.ขนาดเล็ก

โครงการร่วมแบ่งป�น
สานฝ�นฅนสหกรณ์

วารสารฅนสหกรณ์
โครงการฝากขาย
ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ คุรุสภา

โครงการรณรงค์สมัครสมาชิก
วารสารฅนสหกรณ์
telesale

จัดบู๊ท

ต่ออายุ
สมัครสมาชิก
วารสาร สมาชิกวารสาร

ผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดต่างๆ

ผู้เข้าอบรม
โครงการ PAR
ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์

ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
สาขาราชดําเนิน

ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
สาขาฟ�วเจอร์ปาร์ค รังสิต

รู ปที่ 3 แผนการดําเนินงานพัฒนาวารสารฅนสหกรณ์
1. โครงการรณรงค์ สมัครสมาชิ กวารสารฅนสหกรณ์
ในส่ วนของวารสารฅนสหกรณ์ที่ผา่ นมานั้น ได้มีโครงการณรงค์สมาชิ กวารสาร ซึ่ งเป็ น
อี กหนึ่ งโครงการที่ มีการรณรงค์ให้คนในขบวนการสหกรณ์ และส่ วนที่ เกี่ ยวข้องได้เห็ นถึ งคุ ณค่าของ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่สามารถพัฒนาสหกรณ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดได้ โดยโครงการนี้ แบ่งออกเป็ น 2
กระบวนการคื อ การจัด บู๊ ท ประชาสั ม พัน ธ์ ว ารสารฅนสหกรณ์ และการโทรศัพ ท์ป ระชาสั ม พัน ธ์
วารสารฅนสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ต่างๆ ซึ่ ง มีผลดําเนินการดังนี้
1.1 การจัดบู๊ทประชาสั มพันธ์ วารสารฅนสหกรณ์
ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมานั้น ทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้มีการดําเนิ นการ
จัดบูท๊ เพื่อประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ จํานวน 4 แห่ง ดังนี้
1) การจัดบูท๊ ประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ในงานเสวนา เวทีเรี ยนรู ้ “สู่ .....เส้นทาง
สหกรณ์ที่มีคุณค่า” และร่ วมฉลองการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่ งปี 2552
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ณ ห้องสุ ธรรม อารี กุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2552
ซึ่ งมีผสู ้ นใจสมัครสมาชิกวารสารจํานวน 24 ราย
2) การจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ที่งานนิ ทรรศการ “บนเส้นทางงานวิจยั
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ” งานเกษตรแฟร์ ประจํา ปี 2553 ณ อาคารจัก รพัน ธ์ เ พ็ ญ ศิ ริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่ งมีผสู ้ นใจ
สมัครสมาชิกวารสารจํานวน 3 ราย
3) การจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ ในงาน “การอบรมบริ หารความเสี่ ยง
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์” ณ ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2553 ซึ่ งมีผสู ้ นใจสมัครสมาชิกวารสารจํานวน 3 ราย
4) การจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์ วารสารฅนสหกรณ์ ในงานประชุ มเสวนา “100 ปี การ
สหกรณ์ ไทย: อดี ต ปั จจุบนั และอนาคตที่ทา้ ทาย” ณ อาคารปฎิบตั ิการ คณะเศรษฐศาสตร์ ในวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2553
5) การจัดบูท๊ ประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ในงานสัมมนาวิชาการเรื่ อง “การดําเนิน
ธุ รกิ จสหกรณ์ ในสถานการณ์ เศรษฐกิจไทยปั จจุ บนั ” และการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2552 ชุ มนุ ม
สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนแห่ งประเทศไทย จํากัด ณ ห้องศรี วรา แกรนด์บอลรู ม โรงแรมทาวน์ อินทาวน์
กรุ งเทพ ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2553 ซึ่ งมีผสู ้ นใจสมัครสมาชิกวารสารจํานวน 7 ราย
6) การจัดบู๊ท ประชาสั มพันธ์ วารสารฅนสหกรณ์ ใ นงาน การจัดอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก าร
หลักสู ตรการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ณ ห้องชลาลัย โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รี สอร์ ท จังหวัด
ชลบุรี ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2553 ซึ่ งมีผสู ้ นใจสมัครสมาชิกวารสารจํานวน 7 ราย
7) การจัดบู๊ทประชาสั มพันธ์ วารสารฅนสหกรณ์ ใ นงาน ประชุ มใหญ่สามัญประจํา ปี
2553 ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จํากัด ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรู ม อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุ มอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2553 ซึ่ งมี
ผูส้ นใจสมัครสมาชิกวารสารจํานวน 2 ราย
1.2 การทํา Tele Sale
ในการโทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทสําคัญใน
การเผยแพร่ ข ้อ มู ล ข่ า วสารแก่ ส มาชิ ก สหกรณ์ แ ละบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานนั้น ๆ ทางสถาบัน ฯ ได้
ดําเนิ นการประชาสัมพันธ์ให้สมัครสมาชิ กวารสารฅนสหกรณ์ โดยหน่ วยงานที่สถาบันฯ ได้โทรศัพท์
ประชาสัม พันธ์ ได้แก่ สหกรณ์ ก ารเกษตร สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ผูต้ อบแบบสอบถามของวารสารฅนสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสมาชิ ก
วารสารจะหมดอายุสมาชิก ทางสถาบันฯ จะมีกระบวนการโทรศัพท์ประสานงานแจ้งเตือนให้สมาชิ กทํา
การต่ออายุเพื่อให้เกิดความต่อเนื่ องในการรับวารสาร อย่างไรก็ตามในส่ วนของการขอรับการสนับสนุ น
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ในการจัด ทํา วารสารและลงโฆษณาในวารสารนั้น มี ห น่ ว ยงานที่ เ ห็ น ความสํ า คัญ ในการเผยแพร่
องค์ความรู ้ ทางด้านงานสหกรณ์ และหน่ วยงานที่ เป็ นพันธมิ ตรได้ให้การสนับสนุ นการจัดทําวารสาร
ฅนสหกรณ์
2. โครงการร่ วมแบ่ งปันสานฝันฅนสหกรณ์
โครงการร่ วมแบ่งปั น สานฝัน “ฅนสหกรณ์” มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ที่มีศกั ยภาพ
ทางการเงิ นช่ วยสนับ สนุ นสหกรณ์ ข นาดเล็ก เพื่ อเป็ นการร่ วมรณรงค์ให้เกิ ดสั งคมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ร่ วมกันระหว่างนักสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิ ดการขับเคลื่ อนการพัฒนาการสหกรณ์ บนวิถีแห่ งการพึ่งพา
และร่ วมมือกันซึ่ งเป็ นการเผยแพร่ วารสารฅนสหกรณ์ ไปสู่ ผนู ้ าํ สหกรณ์ ฝ่ ายจัดการสหกรณ์ และบุคคล
ทัว่ ไปที่สนใจอย่างกว้างขวาง โดยศูนย์สารสนเทศฯ ทําหน้าที่ เป็ นสื่ อกลางในการจัดส่ ง วารสารฅนส
หกรณ์ โดยให้ทางสหกรณ์ ออมทรัพย์แจ้งความจํานงที่จะอุ ปถัมภ์ ให้แก่ สหกรณ์ การเกษตรและ/หรื อ
ห้องสมุดประชาชน โดยให้ระบุรายชื่อสหกรณ์การเกษตรและ/หรื อห้องสมุดประชาชนที่ตอ้ งการอุปถัมภ์
จํานวนปี ที่จะอุปถัมภ์ให้ ซึ่ งปั จจุบนั ได้มีสหกรณ์เข้าร่ วมโครงการในฐานะผูอ้ ุปถัมภ์จาํ นวน 4 สหกรณ์
3. โครงการฝากขายร้ านศึกษาภัณฑ์ พาณิชย์
โครงการฝากขายที่ ร้ า นศึ ก ษาภัณ ฑ์ พ าณิ ช ย์เ ป็ นการนํา วารสารฅนสหกรณ์ ไ ปฝาก
จําหน่ายที่ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิ ชย์สาขาราชดําเนิ นและฟิ วเจอร์ ปาร์ ครังสิ ต ซึ่ งจะเป็ นอีกช่ องทางหนึ่ งที่
สามารถเผยแพร่ วารสารไปสู่ ผทู ้ ่ีสนใจในกลุ่มเยาวชน/โรงเรี ยน
4. ผลลัพธ์ การจัดทําและเผยแพร่ วารสารฅนสหกรณ์
ในการดําเนิ นงานจัดทําวารสารฅนสหกรณ์น้ นั ได้มีเครื อข่ายพันธมิตร ทั้งจากองค์กร/
หน่ วยงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป เข้ามาร่ วมเป็ นเครื อข่ายสร้ างสังคมเรี ยนรู้ร่วมกัน โดย
ได้รั บ การสนับ สนุ น จากสํ า นัก งานกองทุ น สนับ สนุ น การวิ จ ัย (สกว.) ในการจัด ทํา วารสาร และมี
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนร่ วมลงโฆษณาในวารสารด้วย
4.1 รายงานจํานวนสมาชิ ก
วารสารฅนสหกรณ์ มีสมาชิ ก รวมทั้งหมด 408 แห่ ง แบ่ งเป็ น สมาชิ กที่ เป็ นสหกรณ์
จํานวน 259 แห่ง สมาชิกแบบบุคคลจํานวน 118 ราย และสมาชิกที่เป็ นหน่วยงานอื่นๆ 31 แห่ง
ในส่ วนของสปอนเซอร์ น้ นั ได้มีเครื อข่ายที่เป็ นพันธมิตร ทั้งในภาครัฐและเอกชนให้
การสนับสนุ นวารสาร ได้แก่ ชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ชุ มนุ มสหกรณ์
การเกษตรแห่ งประเทศไทย จํากัด (ชสท.) ชุ มนุ มสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ ยนแห่ งประเทศไทย จํากัด (ชสค.)
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สหกรณ์ออมทรัพย์วชิ รพยาบาล จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด ธนาคารกรุ ง
ศรี อยุธยา ธนาคารไทยพาณิ ชย์ บริ ษทั สหประกันภัย จํากัด และบริ ษทั อดัม เอ็นเตอร์ ไพรเซส จํากัด
ธ.
กรุงศรีอยุธยา

สกว.
ชสอ.

สนับสนุน

คณะทํางาน
จัดทํา
วารสาร

เครือข่ายที�
เกี�ยวข้อง

ชสท.

สปอนเซอร์

ชสค.

สมาชิก
สหกรณ์
259 แห่ง

สมาชิก
บุคคล
118 ราย

สมาชิก
หน่วยงาน
31 แห่ง

บ.สห
ประกันภัย

ธ.
ไทยพาณิชย์

สอ.วชิรพยาบาล
จํากัด

สอ.มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
จํากัด

บ.อดัม
เอ็นเตอร์ไพรเซส
จํากัด

รูปที่ 4 เครื อข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและเผยแพร่ วารสารฅนสหกรณ์
4.2 ทําเนียบรายชื่ อบทความทีอ่ อกเผยแพร่ จําแนกตามคอลัมน์
วารสารฅนสหกรณ์ได้มีการกําหนดหัวข้อหลักในการเผยแพร่ ได้แก่ หัวข้อในแวดวงคน
สหกรณ์ มุ ม มองจากคนแดนไกล เติ ม ความรู ้ เล่ า สู่ ก ันฟั ง จากงานวิ จ ัย ติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวใน
แผนพัฒนาการสหกรณ์ และนานาสาระ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1. ในแวดวงคนสหกรณ์
•
•
•
•
•
•
•

คอลัมน์ /ชื่ อบทความ

ผู้เขียน

การขานรับงานพัฒนาจากภาควิชาการ
เป้ าหมายที่ปลายทาง ...งานเชิงนโยบาย
ทําไมต้องเป็ นผีเสื้ อ....กับชุดโครงการวิจยั ด้านสหกรณ์
เครื อข่ายพระสงฆ์กบั การพัฒนาสหกรณ์
ความเป็ นผูน้ าํ กับการพัฒนาคุณภาพชีวติ และงาน
หลักของความยุติธรรม
นโยบายขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2

• เมื่อคืนนี้ฉนั ฝันเห็นพระแม่โพสพร้องไห้
• เรื่ องราวของนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2552
• การนําคุณค่าในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา
• การนําคุณค่าในสหกรณ์การเกษตรบางกลํ่า
• ความภาคภูมิใจของผูจ้ ดั การสหกรณ์การเกษตรเขาคิฌชกูฏ
• เรื่ องเล่าสหกรณ์ในรู ปแบบอิสลาม
• รวมพลคน PAR กับกรมส่งเสริ มสหกรณ์
2. มุมมองจากคนแดนไกล
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

มุมมองเรื่ องการบริ หารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์
ไคเซ็นกับการพัฒนาสหกรณ์
ต้นตอแห่งวิกฤตการเงินโลกและแนวทางการแก้ปัญหา
การนําคุณค่าสู่การพัฒนาสหกรณ์ไทย
การบริ หารจัดการการเมืองเพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดีของเมืองนูซาเตล
มอนเดรกอน คอร์เปอเรชัน่ : สหกรณ์ยคุ ใหม่ในกระบวนการโลกาภิวตั น์
การนําคุณค่า: ตัวแบบของหมู่บา้ นอิโรโดริ ประเทศญี่ปุ่น
ผลกระทบวกฤตการเงินโลก มุมมองจากคนแดนไกล: ญี่ปุ่น
ทางรอดของมนุษยชาติ: ความร่ วมมือของชุมชนบนผืนป่ า
สหกรณ์กบั วิกฤตเศรษฐกิจโลก โอกาสของสหกรณ์
มุมมองจากคนแดนไกล
สหกรณ์การเงินในสถานการณ์วกิ ฤตการเงินและการลดปั ญหาความยากจน
แนะนําให้รู้จกั สหกรณ์ฮาร์วาร์ด-เอ็มไอที
เรื่ องราวของ china coop ประเทศจีน
เล่าเรื่ องเมืองปั กกิ่ง
มองอเมริ กา: สถานการณ์หลังผ่านวิกฤต และเศรษฐกิจเชิงนโยบาย

- 17 -

ฉบับที่

ดร.สี ลาภรณ์
คุณสุพตั รา
คุณไพโรจน์
คุณนพเวช
อ.ระพี
สว.สก.
ฯพณฯ ชาติชาย

บัวสาย
ธนเสนีวฒั น์
สุจินดา
บุญมี
สาคริ ก

อ.ระพี
อ.เชิญ
คุณเทพาย
คุณจิต
คุณสุรางค์
คุณนอรดีน
สว.สก.

สาคริ ก
บํารุ งวงศ์
ปทุมจันทรัตน์
เพ็ชรกาล
พุม่ โพธิ์ทอง
เจะแล

4
5
6
6
6
7
8

Mr. Peter
Mr. Peter
คนอยูแ่ ดนไกล
รศ.จุฑาทิพย์
กมล
รศ.จุฑาทิพย์
อเล็ก
คุณชลันธร
คุณกมลศักดิ์
คุณเอียน
อเล็ก
สว.สก.
คนแดนไกล
รศ.จุฑาทิพย์
คุณสายสุดา
นิรนาม

Bjork
Bjork

1
2
2
3
3
4
4
4
5
5
6
6
7
7
7
8

พุคยาภรณ์

ภัทราวาท
ภัทราวาท
ซัง
วิชาศิลป์
สุระดม
แมคโดนัลด์
ซัง

ภัทราวาท
ศรี อุไร

1
1
1
2
3
3
4

3. เติมความรู้

คอลัมน์ /ชื่ อบทความ

ผู้เขียน

ฉบับที่

• การขับเคลื่อนสหกรณ์เชิงคุณค่า ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
• สถานการณ์ขา้ วของไทยและการก้าวสู่ยคุ ข้าวแพง

อ.เชิญ
รศ.สมพร

บํารุ งวงศ์
อิศวิลานนท์

1
1

•
•
•
•

บทบาทของสหกรณ์กบั การขับเคลื่อนการค้าที่เป็ นธรรม
แนวทางการปฏิรูประบบสหกรณ์
ความป็ นพลวัตการเกษตรไทยและการก้าวเข้าสู่ยคุ ของการสร้างคุณค่า
ผลกระทบจากวิกฤตการเงินอเมริ กาที่มีต่อเศรษฐกิจและขบวนการสหกรณ์
ไทย
• มิติการพัฒนาแห่งสหัสวรรษกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• สหกรณ์ในความหมายของกฎหมาย
• นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ

รศ.จุฑาทิพย์
คุณเกรี ยงศักดิ์
รศ.สมพร
คุณณัฐพล

ภัทราวาท
เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์
อิศวิลานนท์
ชวลิตชีวนิ

1
1
2
2

สว.สก.
คุณปรเมศวร์
คุณปราโมทย์

อินทรชุมนุม
ธรรมรัตน์

2
2
2

• กฎหมายง่ายๆ แต่ทาํ ไมเข้าใจยาก

อ.เชิญ

บํารุ งวงศ์

3

• โครงการวิจยั การเชื่อมโยงอุปทาน เครื อข่าย
• ความเป็ นพลวัตการเกษตรไทยและการก้าวเข้าสู่ยคุ ของการสร้างคุณค่า
• ข้าว....ยุคปฏิวตั ิเขียวกําลังจะผ่านไป และความไม่มนั่ คงทางอาหารกําลังจะ
ตามมา
• บทสรุ ปลอนดอนซัมมิท
• กองทุนรวม: โอกาสและความเสี่ ยงที่มีต่อสหกรณ์
• สมาชิกสมทบกับการดําเนินงานสหกรณ์

รศ.ศานิต
รศ.สมพร
รศ.สมพร

เก้าเอี้ยน
อิศวิลานนท์
อิศวิลานนท์

3
3
4

สว.สก.
คุณณัฐพล
ชวลิตชีวนิ
กรมส่งเสริ มสหกรณ์

4
4
4

• การเรี ยนรู ้ดว้ ยความสนใจของตนเองสัมภาษณ์พารณ อิสรเสนา ณ อยุธยา

กมล

4

• ประเทศไทยและการก้าวไปเป็ นครัวของโลก

รศ.สมพร

อิศวิลานนท์

5

• มุมมองของนักบริ หารมืออาชีพต่อการบริ หารจัดการสหกรณ์

คุณธีรพงษ์

5

• มุมมองของผูน้ าํ สหกรณ์ในการขับเคลื่อนการค้าที่เป็ นธรรม

อเล็ก

ตั้งธีระสุนนั ท์
ซัง

• แผนธุรกิจกับการสร้างโอกาสและลดความเสี่ ยงสําหรับธุรกิจสหกรณ์

รศ.จุฑาทิพย์

ภัทราวาท

5

• ความไม่มนั่ คงทางอาหาร....ทําอย่างไรจึงจะให้เกษตรกรขนาดเล็กหลุดพ้น

รศ.สมพร

อิศวิลานนท์

6

• ทิศทางเศรษฐกิจไทยกับการขับเคลื่อนงาน ธกส.

คุณลักษณ์

วจนานวัช

6

• มุมมองการพัฒนาสิ นค้าสหกรณ์ และ OTOP

คุณสมชาย

ธรรมเวช

6

• มาทําความเข้าใจนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว

รศ.สมพร

อิศวิลานนท์

7

• การวิเคราะห์ความผันผวนของราคายางพารา

ผศ.ปิ ติ

กันตังกุล

7

• บทสังเคราะห์ภาพรวมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

คุณดาบชัย

ใจสูศ้ ึก

7

• การผลิต การบริ โภค และสต็อกข้าวของโลก

รศ.สมพร

อิศวิลานนท์

8

• การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อการพัฒนาการสหกรณ์

สว.สก.
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5

8

คอลัมน์ /ชื่ อบทความ

ผู้เขียน

4. เล่ าสู่ กนั ฟังจากงานวิจยั
• ตามไปดูงานวิจยั ด้านสหกรณ์

ฉบับที่

สว.สก.

1
1
1
1
2
2
2

•
•
•
•
•
•

เขาทําอะไรกันในเครื อข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
จากดอกหญ้าสู่ป่าใหญ่: บทเรี ยนสหกรณ์ชุมชนสู่ขอ้ เสนอเชิงนโยบาย
การขานรับงานสร้างเครื อข่ายคุณค่าของคนพังงา
เวทีรายงานความก้าวหน้างานวิจยั
ปลูกข้าวให้งามในแปลงนา ปลูกชีวติ ให้มีค่าในแปลงคุณธรรม
ควันหลงงานแสดงสิ นค้าสหกรณ์ (ICA Expo) ที่โปรตุเกส

สว.สก.
สว.สก.
คุณนารถพงษ์
สว.สก.
คุณนิคม
รศ.จุฑาทิพย์

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เสวนา วิถีชุมชนท่ามกลางวิกฤตโลก
การสร้างแบรนด์เกิดบุญทําเพื่อใคร
บู๊ทข้าวคุณธรรม
ควันหลงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
ทางเลือกการรับจํานําข้าวเปลือก
เครื อข่ายคุณค่ามันสําปะหลัง
เครื อข่ายคุณค่ากระจายสิ นค้ากับไปรษณี ยไ์ ทย
เล่าเรื่ องราวของข้าวเกิดบุญในงานเกษตรแห่งชาติ
ภพภูมิใหม่: ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า ...ทําอย่างไรจึงจะไปถึงฝัน
เครื อข่ายคุณค่านครศรี ธรรมราช

สว.สก.
อเล็ก
สว.สก.
สว.สก.
สว.สก.
ดร.ธวิช
คุณดวงทิพย์
สว.สก.
สว.สก.
ผศ.ยินดี

สุนทรนนท์
เพชรผา
ภัทราวาท

เจ้าแก้ว

2
3
3
3
3
3
3
3
4
4

ซัง

สุดสาคร
ระเบียบ

• เครื อข่ายท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ จังหวัดพังงา

คุณนารถพงษ์

สุนทรนนท์

4

• เครื อข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า

ซาโกะ

จัง

4

• เครื อข่ายคุณค่าผลไม้

ซาโกะ

จัง

4

• เครื อข่ายคุณค่ามันสําปะหลัง

ซาโกะ

จัง

4

• รวมพลคนพาร์ นําคุณค่าสู่การพัฒนาสหกรณ์ไทย

กมล

• เครื อข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร

คุณเชาวน์วศั

• วิพากษ์เส้นทางงานวิจยั

สว.สก.

• ตามไปดูการผลิตยางคอมปาวน์

คุณกัมปนาท

วงศ์ชูวรรณ

7

• ชาวนาไทยรุ่ นใหม่ รุ่ มรวยศักดิ์ศรี และมัง่ มีเงินทอง

คุณเกินศักดิ์

ศรี สวย

8

ดร.ธวิช

สุดสาคร

8

• ผลพลอยได้จากการวิจยั : เครื อข่ายคุณค่ามันสําปะหลัง
5. ติดตามความเคลือ่ นไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ์
• ชวนคุยเรื่ องแผนพัฒนาการสหกรณ์

สว.สก.

• จับกระแสความเคลื่อนไหวแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2

คุณลดาวัยล์
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5
หอมชุ่ม

5
6

1
คําภา

2

คอลัมน์ /ชื่ อบทความ

ผู้เขียน

• โหมโรงการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี

อ.เชิญ

• การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนฯ 2 ชสอ.

กมล

• สู่...เส้นทางสหกรณ์ที่มีคุณค่า ตอนที่ 1

ซาโกะ

จัง

6

• ชวนกันคิดเรื่ องการกําหนดให้สหกรณ์เป็ นวาระแห่งชาติ

รศ.จุฑาทิพย์

ภัทราวาท

6

• สู่เส้นทางสหกรณ์ที่มีคุณค่า (ตอนจบ)

ซาโกะ

จัง

7

• แนวทางการจัดการด้านการเงินสหกรณ์

รศ.จุฑาทิพย์

ภัทราวาท

7

• กรอบคิดการพัฒนางานสหกรณ์ในภาพรวม

รศ.จุฑาทิพย์

ภัทราวาท

8

• ตามไปดู โครงการพัฒนาผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของ ชสค. ที่สุราษฎร์ธานี
6. นานาสาระ

บํารุ งวงศ์

ฉบับที่
4
5

สว.สก.

8

• โลกร้อนวิกฤตสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบที่จาํ เป็ นก่อนหายนะ

ผศ.ดร. มณฑล

• การเรี ยนรู ้ร่วมกันแบบมีเข็มทิศ

สว.สก.

• Unseen สหกรณ์ไทย

คุณพนัส

ประดลชอบ

1

• เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่าอย่างไร
ตอน สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก เป็ นขวากหนามสหกรณ์หรื อ ?
• มุมมองของสองนักปั่ นไทยเมื่อคราวเดินทางไกลทัว่ โลก

อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน์

1

อเล็ก

ซัง

1

• กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันแบบมีเข็มทิศ (ต่อ)
• เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่าอย่างไร
ตอน หุน้ สหกรณ์ควรซื้อ ขาย ถ่าย โอน กันได้ ?
• มุมมองของสองนักปั่ นไทยเมื่อคราวเดินทางไกลทัว่ โลก
ตอนที่ 2 ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์
• ปั ญหาโลกร้อนจากสภาวะเรื อนกระจก
• เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่าอย่างไร
ตอน สหกรณ์ตอ้ งกล้าหันไปขยายการลงทุนในตลาดทุน แต่ ผมว่าอย่าดีกว่า
• มุมมองของสองนักปั่ นไทยเมื่อคราวเดินทางไกลทัว่ โลก ตอนจบ
• ช่องว่างระหว่างการบริ หารเชิง CSR และเชิงคุณธรรม
• ข้อบังคับที่ดีควรมีลกั ษณะอย่างไร
• การต่อยอดงานวิจยั (ปัตตานี) เรื่ องเล่าจากไหบูดู
• เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่าอย่างไร
ตอน เขาว่า สหกรณ์ตอ้ งเป็ นอิสระ ปราศจากการควบคุมจากทางการ ผมว่า
สหกรณ์ควรเป็ นตัวของตัวเอง คุณว่า อย่างไร ?
• ความแตกต่างระหว่างการบริ หารในมิติ CSR และมิติคุณธรรม
กรณี ศึกษา พีทีที ฟี นอล ในหมู่บา้ นดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี

คุณสุนยั
อ.วรเทพ

เศรษฐบุญสร้าง
ไวทยาวิโรจน์

2

อเล็ก

ซัง

2

อ.ประวีร์
อ.วรเทพ

วิชชุลตา
ไวทยาวิโรจน์

2
3

อเล็ก
อเล็ก
คุณสุรจิตต์
แบนอร์
อ.วรเทพ

ซัง
ซัง
แก้วชิงดวง
สหกรณ์
ไวทยาวิโรจน์

3
3
3
3
4

อเล็ก

ซัง

4
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จําเริ ญพฤกษ์

1
1

คอลัมน์ /ชื่ อบทความ

ผู้เขียน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

วิกฤตเศรษฐกิจกับผลกระทบที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่าอย่างไร
คุยกับหมอบ๊อบเรื่ องสุขภาพ: เคล็ดลับการป้ องกันหวัด 2009
ท่องไปในโลกกว้างกับการอนุรักษ์ ตอน ธนาคารปู จ.ชุมพร
เล่าสู่กนั ฟังเรื่ องธรรมาภิบาลในสหกรณ์
คุยกับหมอบ๊อบเรื่ องสุขภาพ: ไวรัสไข้หวัดอินฟลูเอ็นซ่า
ผลกระทบจากการเปิ ดเสรี อาเชียนที่มีต่อสหกรณ์
รางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2552
สมาชิกสหกรณ์กบั การปฏิบตั ิตนตามหลักความพอเพียง
Social Enterprise กระบวนทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ชวนกันกินให้นอ้ ยลง เพื่ออายุที่ยงั่ ยืนและสุขภาพแข็งแรง
เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่าอย่างไร
ตอน สวัสดิการ สค.ของ ชสค. ?
• คุยกับหมอบ๊อบเรื่ องสุขภาพ: รู ้จกั ความเครี ยด
• กระบวนทัศน์ของผูน้ าํ ที่เปลี่ยนแปลง

คุณเพยาว์
อ.วรเทพ
หมอบ๊อบ
คุณปรเมศวร์
คุณไตรดา
หมอบ๊อบ
สว.สก.
สว.สก.
อ.วรเทพ
อเล็ก
หมอบ๊อบ
อ.วรเทพ
หมอบ๊อบ
อเล็ก

กิมปฐม
ไวทยาวิโรจน์

ไวทยาวิโรจน์

4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8

ซัง

8
8

อินทรชุมนุม
แจ้งแจ่มญาณ

ไวทยาวิโรจน์
ซัง

5. ผลการสํ ารวจความคิดเห็นผู้อ่าน
5.1 ข้ อมูลผู้ตอบแบบสํ ารวจ
การจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของผูอ้ ่านวารสารเป็ นไปเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผูอ้ ่ า นวารสารฅนสหกรณ์ เพื่ อ นํา มาปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาสาระ อย่า งไรก็ ตามจากการสํา รวจผูต้ อบ
แบบสอบถามวารสารฅนสหกรณ์ โดยส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ จํานวน 188 ฉบับ ได้ตอบกลับมา
จํานวน 68 ฉบับ พบว่าส่ วนใหญ่สมัครสมาชิกวารสารจํานวน 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 ระยะเวลาการเป็ นสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์
ข้ อมูล
ปั จจุบนั เป็ นสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์
- ระยะเวลา 1 ปี
- ระยะเวลา 2 ปี
- ระยะเวลา 3 ปี
ยังไม่เป็ นสมาชิกวารสาร
รวม

จํานวน (คน)
24
11
8
5
44
68
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ฉบับที่

ร้ อยละ
35.4
16.2
11.8
7.4
64.6
100

5.2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสํ ารวจ
จากการสอบถามความพึงพอใจของผูอ้ ่านวารสารฅนสหกรณ์ พบว่า ผูอ้ ่านวารสารส่ วน
ใหญ่ มี ความพึงพอใจในวารสารฅนสหกรณ์ ในความเหมาะสมด้านต่างๆ มากถึ งมากที่ สุดในรู ปแบบ
ความสวยงามของวารสาร “ฅนสหกรณ์” โดยรวม (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อวารสารฅนสหกรณ์

ประเด็น
ความสะดวกในการสมัครสมาชิกวารสาร
ความรู ้ เนื้อหาสาระ ในวารสารมีความเหมาะสม
การใช้ภาษา มีความชัดเจนดี อ่านแล้วเข้าใจง่าย
สามารถนําความรู ้ที่ได้จากการอ่านวารสาร ฅนสหกรณ์ ไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานได้
ความน่าสนใจของเนื้อหาในคอลัมน์
- ในแวดวงคนสหกรณ์
- มุมมองจากคนแดนไกล
- เติมความรู ้
- เล่าสู่กนั ฟังจากงานวิจยั
- ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาสหกรณ์ฯ
- นานาสาระ
รู ปแบบความสวยงามของวารสาร “ฅนสหกรณ์” โดยรวม

มาก
ทีส่ ุ ด
10
(14.7)
10
(14.7
16
(23.5)
10
(14.7)
8
(11.8)
11
(16.2)
15
(22.1)
16
(23.5)
13
(19.1)
16
(23.5)
11
(16.2)
25
(36.8)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ
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ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
จํานวน (ร้ อยละ)
26
7
3
(38.2) (10.3) (4.4)
33
6
0
(48.5)
(8.8)
(0)
29
3
0
(42.6)
(4.4)
(0)
31
8
0
(45.6) (11.8)
(0)
23
7
(33.8) (10.3)
(0)
27
10
1
(39.7) (14.7) (1.5)
25
9
0
(36.8) (13.2)
(0)
26
6
0
(38.2)
(8.8)
(0)
28
7
0
(41.2) (10.3)
(0)
20
10
0
(29.4) (14.7)
(0)
28
7
2
(41.2) (10.3) (2.9)
17
4
1
(25.0)
(5.9)
(1.5)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

(n=68)
ระดับ
ความ
x พึงพอใจ

3.8

มาก

3.6

มาก

4.0

มาก

3.6

มาก

4.2

มาก

3.6

มาก

3.8

มาก

4.0

มาก

3.8

มาก

4.1

มาก

3.7

มาก

4.5

มาก
ที่สุด

5.3 ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
1) คอลัมน์ใดในวารสาร “ฅนสหกรณ์” ที่ท่านพอใจมากที่สุด เพราะเหตุใด
- เล่าสู่ กนั ฟั งจากงานวิจยั เพราะได้ร่วมงานวิจยั กับสถาบันฯ จึงติดตาม
คอลัมน์น้ ี
- ในแวดวงสหกรณ์
- เติมความรู ้ เพราะเป็ นเนื้อหาที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้
- ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ์ เพื่อสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทํา งานด้านต่างๆ เช่ น ธนาคารชุ มชน สหกรณ์ พี่
เลี้ยง เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ฯลฯ
- ชอบทุ ก คอลัม น์ เพราะทํา ให้ มี มุ ม มองกว้า งขึ้ น และได้รั บ ความรู้
เพิ่มขึ้น
- มุมมองจากแดนไกล เพราะมองเห็นโลกกว้าง
- เครื อข่ายคุณค่าผลไม้ เครื อข่ายคุณค่ากระจายสิ นค้า
- เติมความรู ้และเล่าสู่ กนั ฟั งจากงานวิจยั เพราะผูอ้ ่านที่ยงั ขาดความรู ้จะ
ได้มี ค วามรู ้ เพิ่ม เติ ม นํา ไปประยุก ต์ใ ช้ไ ด้ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง หากมี
ผลงานวิจยั รองรับด้วย
2) ต้องการให้วารสารเพิ่มเติมหรื อแก้ไขส่ วนใด
- อยากให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกาแฟชุมพรยาวกว่านี้
- อยากให้เพิ่มกิจกรรมความเคลื่อนไหว
- ควรมี การลงผลงานวิจยั ที่ ดีๆ เพื่อเป็ นตัวอย่างให้ชุมชนเข้มแข็งและ
อื่นๆ
- ต้องการให้มีมุมแวดวงคนนิคมสหกรณ์จะเป็ นประโยชน์มาก
- ชื่อสหกรณ์เครื อข่ายที่ปกเล็กมาก อ่านไม่ออก
- ให้เพิม่ สหกรณ์ที่ประสบผลสําเร็ จโดยตัวของสหกรณ์เอง
- เนื้ อหา เติ มความรู ้ ควรกระจายไปหลายๆ ด้า น เช่ น ด้านการเกษตร
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
3) ข้อเสนอแนะอื่นๆ
- อยากให้ทาํ โดยใช้กระดาษที่ถูกกว่านี้ เพื่อให้ราคาของวารสารถูกลง ผู ้
ซื้ อจะได้ซ้ือมากขึ้น
- อยากให้เผยแพร่ งานสหกรณ์ทุกประเภท เพื่อเป็ นต้นแบบหรื อ
แบบอย่างแก่สหกรณ์อื่นๆ
- ให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่ วมในการเป็ นตัวแบบสหกรณ์ตวั อย่าง
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- ตีพิมพ์ เกณฑ์วดั : หลักเกณฑ์สหกรณ์ ที่มีคุณค่า เพื่อเป็ นแนวทางให้
สหกรณ์ ต่ า งๆ ได้ด ํา เนิ น งาน เพื่ อ เป็ นสหกรณ์ ที่ มี คุ ณ ค่ า (ใช้ เ ป็ น
หลักเกณฑ์อา้ งอิงในการทําแผนปฏิบตั ิงานประจําปี ได้)
- ควรออกเป็ นพ็อกเก็ตบุค๊
- ควรเผยแพร่ วารสารฅนสหกรณ์ ผ่า นทางเว็บ ไซต์ข องกรมส่ ง เสริ ม
สหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ เป็ นต้น
4) สาเหตุที่ยงั ไม่ได้เป็ นสมาชิกวารสารเพราะ
- ราคาแพง
- ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับวารสารฅนสหกรณ์ ว่าใคร แล้วทําอะไร เพื่ออะไร
- ยังไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร
- มีที่หอ้ งสมุดกรมฯ แล้ว
- มีหนังสื อวิชาการทางสหกรณ์แล้ว และสามารถดูได้ใน อินเตอร์ เน็ต
2.3 การให้ บริการศูนย์ สารสนเทศ
จากการดําเนินงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้มีการบริ การวิชาการใน 2 ส่ วนคือ
ให้ขอ้ มูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ (www.cai.ku.ac.th) และให้ใช้บริ การที่ห้องศูนย์สารสนเทศ
สหกรณ์ ห้องสมุดที่ให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านงานสหกรณ์ ซึ่ งมีท้ งั รายงานการวิจยั
หนังสื อ วารสาร เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ในรอบปี ที่ผา่ นมานั้นมีผมู ้ าใช้บริ การห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์
ทั้งสิ้ นจํานวน 483 คน
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บทที่ 3
ขอคนพบและขอเสนอแนะการดําเนินงานในระยะตอไป
3.1 ขอคนพบของเว็บไซต และวารสารฅนสหกรณ
จากการสํ า รวจได ข อ ค น พบว า การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบเว็ บ ไซต ทํ า ให ผู เ ข า ใช ง าน
เว็บไซตมีความสะดวกมากขึ้นในการเขาถึงขอมูล มีผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องสถิติการ
เยี่ ยมชมเว็บไซต ของสถาบันวิ ชาการดานสหกรณ มีผูเ ขาเยี่ ย มชมเว็บไซต (ตั้งแตสิงหาคม 2552 ถึง
กรกฎาคม 2553) โดยเฉลี่ย จํานวน 550 คน อางอิงจากเว็บไซต http://www.histats.com ที่รวบรวมขอมูล
ผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของสถาบันฯ และการขอรับขอมูลขาวสารผานทาง E-mail มีผูลงทะเบียนขอรับ
ขาวสารผานหนาเว็บไซตของสถาบันฯ
การเขาถึงแหลงขอมูลของผูใชบริการเว็บไซต โดยผูที่สนใจสามารถ สืบคนไดจาก
เว็บไซต search engine ทั่วไปได เชน www.google.co.th www.yahoo.com และ www.bing.com เปน
ตน เว็บไซตเหลานี้จะทําใหเขาถึงขอมูลขาวสารที่ตองการไดไวขึ้น โดยทางสถาบันฯไดจัดทําคําจํากัด
ความลงไวในเว็บ wikipedia (http://th.wikipedia.org/) และยังมีนิยามศัพทลงในเว็บไซต Blog
(http://gotoknow.org/blog/caikasetsart) อีกดวย
สวนวารสารฅนสหกรณนั้น การประชาสัมพันธและเผยแพรวารสารฅนสหกรณขณะนี้
ยังอยูในเฉพาะกลุมบุคคล ยังไมกวางขวางเทาที่ควรนัก บุคคลที่อยูในขบวนการสหกรณ ยังไมคอยเขาถึง
สังคมขอมูลขาวสาร ความสนใจของผูนําสหกรณและผูบริหารสหกรณในการนําขอมูลขาวสารสูสมาชิก
ยังไมมีความหลากหลาย และสหกรณบางแหงยังไมเขาถึงขอมูลขาวสาร เชน ไมมีเครือขาย
3.2 แผนการดําเนินงานในระยะตอไป
1. แผนการดําเนินงานการพัฒนาเว็บไซต
การพัฒนาเว็บไซตของสถาบันวิชาการดานสหกรณไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง และ
วางแผนที่จะพัฒนาตอไปในอนาคต ใหมีความทันสมัย และมีรูปแบบที่สวยงาม มีความสะดวกในการเขา
ใชงาน ซึ่งมีการวางแผนไวที่จะพัฒนาเว็บไซตดังนี้
1. การเพิ่มภาพโฆษณากิจกรรมตางๆ ที่เปนกิจกรรมสําคัญที่จะจัดขึ้นในอนาคตซึ่งเปน
การโฆษณาใหผูสนใจไดเขารวมกิจกรรมกับทางสถาบันฯ ผานทางหนาเว็บไซตในสวนของกลางของ
เว็บไซต เพื่อดึงดูดความสนใจใหผูเยี่ยมชมเขารวมกิจกรรม
2. การใชโฆษณาออนไลนผาน E-mail เพื่อเปนชองทางหนึ่งในการโฆษณาการรณรงค
สมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ มีความสะดวกรวดเร็วและทําใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากยิ่งขึ้น ลด
คาใชจายในการโฆษณาได
3. การนําบทความ/บทคัดยอรายงานวิจัย ภาษาไทยแปลเปนภาษาอังกฤษ
4. การนําบทความที่อยูในกระแสมาลงในเว็บไซต

2. แผนการดําเนินงานการพัฒนาวารสารฅนสหกรณ
แผนการดําเนินงานการพัฒนาวารสารฅนสหกรณในระยะตอไป จะดําเนินกิจกรรม
ดังตอไปนี้
1. การเยี่ยมสหกรณ เพื่อรณรงคสมัครสมาชิกวารสาร และการติดตามประเมินผล
2. รณรงคใหผูนําสหกรณ/สมาชิกสหกรณ และผูที่เกี่ยวของใชวารสารฅนสหกรณเปน
แหลง ขอมูลขาวสารในการใหความรู และเปนแนวทางในการพัฒนาสหกรณ
3. สร า งกลไกเชื่ อ มโยงข อ มู ล ข า วสาร โดยมี ก ารเผยแพร บทความทางวิ ช าการ
งานวิจัย และความรูทั่วไป ทางดานสหกรณทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อเปนแหลงความรู
3.3 ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการรณรงคใหวารสารฅนสหกรณเปนที่รูจักอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น
2. ผูนําในขบวนการสหกรณ/ผูเกี่ยวของ ควรใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารและ
ความรูที่สามารถนําไปเปนประโยชนในการพัฒนางานสหกรณได
3. หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนการจัดทําเผยแพร
วารสารฅนสหกรณ
4. สามารถใชระบบเครือขายอินเตอรเน็ต www.cai.ku.ac.th ในการเผยแพร ความรูจาก
การวิจัยสูสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณได
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ภาคผนวก
♦ ภาคผนวกที่ 1: ตารางแสดงกิจกรรมของโครงการ
♦ ภาคผนวกที่ 2: แบบสอบถามวารสารฅนสหกรณ
♦ ภาคผนวกที่ 3: ทีป่ รึกษาการจัดทําวารสารฅนสหกรณ
♦ ภาคผนวกที่ 4: ภาพกิจกรรม

ภาคผนวกที่ 1
ตารางแสดงกิจกรรมของโครงการ

ตารางกิจกรรมโครงการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ
ภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม”
ลําดับ
ที่
1

ว.ด.ป.

โครงการ

13/6/52

โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

จําหนายและรับสมัคร
สมาชิกวารสารฅน
สหกรณ งานประชุม
ใหญ ชสอ.

2

24/6/52

โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

3

25/6/52

4

1/7/52

ชุดโครงการ
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณและ
การคาที่เปน
ธรรม”
โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย
เจาหนาที่
สถาบันฯ 5/ ผู
ซื้อวารสาร 28/
ผูที่สนใจ 10

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

ผลลัพธ

43

หองแกรนด
ไดมอนด บอลรูม
อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี

ประชุมคณะทํางาน
ผูประสานงาน
วารสารฅนสหกรณ และ 1/ เจาหนาที่
ติดตามการจัดทําเว็บไซต สถาบันฯ 5
ครั้งที่ 8/2552

6

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

Review Proposal

ผูประสานงาน
1/ ผูทรงคุณวุฒิ
8/ นักวิจัย 9/
เจาหนาที่
สถาบันฯ 7/

25

หอง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- สมัครสมาชิก 1 ป
จํานวน 13 คน
- สมัครสมาชิก 2 ป
จํานวน 3 คน
- สมัครสมาชิก 3 ป
จํานวน 1 คน
- จําหนายฉบับที่ 1
จํานวน 1 เลม
- จําหนายฉบับที่ 2
จํานวน 2 เลม
- จําหนายฉบับที่ 3
จํานวน 2 เลม
- จําหนายฉบับที่ 4
จํานวน 6 เลม
แสดงวา ฉบับที่ 4
จํานวน 23 เลม
การจัดเตรียมทํา
วารสารฅนสหกรณ
ฉบับที่ 5 การหาบทความ
ผูสนับสนุนการพิมพ
วารสาร การจัดสงขอมูล
ประชาสัมพันธวารสาร
และมีการติดตาม
ความกาวหนาการจัดทํา
เว็บไซตสถาบันฯ
รวมทั้งแนวทางการ
รณรงคสมาชิกวารสาร
ผูทรงคุณวุฒิได
เสนอแนะแนวทาง และ
แสดงขอคิดแกทีม
นักวิจัย

ประชุมคณะทํางาน
ผูประสานงาน
วารสารฅนสหกรณ และ 1/ คณะทํางาน
ติดตามการจัดทําเว็บไซต
ครั้งที่ 9/2552

6

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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- สมาชิกวารสารฅน
สหกรณ จํานวน 389 คน
ประเภท 1 ป 240 ราย 2
ป 78 ราย 3 ป 71 ราย
- ติดตามบทความจาก

ตารางกิจกรรมโครงการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ
ภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม”
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

5

16/7/52

6

22/7/52

7

5/8/52

โครงการ

กลุม
เปาหมาย

กิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ
โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

ประชุมคณะทํางาน
ผูประสานงาน
วารสารฅนสหกรณ และ 1/ คณะจัดทํา 5
ติดตามการจัดทําเว็บไซต
ครั้งที่ 10/2552

6

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมคณะทํางาน
คณะผูจัดทํา
วารสารฅนสหกรณ และ
ติดตามการจัดทําเว็บไซต
ครั้งที่ 11/2552

5

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

ประชุมคณะทํางาน
ผูประสานงาน/
วารสารฅนสหกรณ และ ผูเ กี่ยวของ
ติดตามการจัดทําเว็บไซต
ครั้งที่ 12/2552

6

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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ผลลัพธ
ผูเขียนคอลัมภนิสตตางๆ
- การรายงานความ
คืบหนาในการพัฒนา
เว็บไซต ตองมีการ
พัฒนาใหทันเหตุการณ
อยูเสมอ
- การพัฒนาเว็บไซตให
เปนขอมูลที่เปนปจจุบัน
- ติดตามบทความจากผู
เขียนคอลัมภนิสตตา งๆ
- ติดตามผลการการ
ดําเนินงานคอลัมนนิสต
ตางๆ
- การจัดหาผูสนับสนุน
การพิมพวารสาร โดย
คุณสายสุดาติดตอขอการ
สนับสนุนจาก รศ.ดร.
สวัสดิ์ (จุฬา) สหกรณ
ออมทรัพยการบินไทย
และวชิระพยาบาล
- รายงานความคืบหนา
การรณรงคสมาชิก
วารสาร ปจุบันมีสมาชิก
จํานวน 410 คน
- การรายงานความ
คืบหนาการแกไข
เว็บไซต
- รายงานความคืบหนา
ในการปรับปรุงหนา
เว็บไซต
- การรณรงคสมาชิก
วารสารฅนสหกรณ สง
จดหมายประชาม
สัมพันธไปยังหองสมุด
204 แหง สหกรณออม
ทรัพย 581 แหง เมื่อวันที่
28 กค.52

ตารางกิจกรรมโครงการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ
ภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม”
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กลุม
เปาหมาย

กิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

8

2/9/52

โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

ประชุมคณะทํางาน
ผูประสานงาน/
วารสารฅนสหกรณ และ คณะทํางาน
ติดตามการจัดทําเว็บไซต
ครั้งที่ 13/2552

10

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

9

30/9/52

โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

ประชุมคณะทํางาน
ผูประสานงาน/
วารสารฅนสหกรณ และ คณะทํางาน
ติดตามการจัดทําเว็บไซต
ครั้งที่ 14/2552

5

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

10

7/10/52

โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

ประชุมคณะทํางาน
ผูประสานงาน/
วารสารฅนสหกรณ และ คณะทํางาน
ติดตามการจัดทําเว็บไซต
ครั้งที่ 15/2552

5

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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ผลลัพธ
- การเตรียมงานวันที่ 15
กย.52 ใหคุณรัฐพรทํา
หนังสือเชิญแขกเขา
รวมงานจากเครือขาย
ตางๆ ตั้งเปาไวที่ 400500 คน
- แนะนําตัวเว็บมาสเตอร
คนใหม คือ คุณสนธยา
สีแดง
- การเตรียมงานวันที่ 15
กย.52 ใหคุณดวงทิพย
รับผิดชอบทําโมเดล
วารสารฅนสหกรณแต
ละฉบับดวยโฟม
- ผอ.มอบหมายใหคุณ
ผุสดีเปนผูรับผิดชอบดู
และบูทวารสารฅน
สหกรณ
- ผอ.ใหดําเนินการ
เขียนสกูปพิเศษเพือ่
ประชาสัมพันธการจัด
เวทีเรียนรู ลงใน นสพ.
ไทยรัฐ
- สรุปภาพรวมของ
วารสารฅนสหกรณ ฉบับ
ที่ 5 คือ ราคาสูง การลด
คุณภาพกระดาษ
- ติดตามความกาวหนา
ในการจัดทําเว็บไซต
- ติดตามความกาวหนา
คอลัมนนิสตตางๆ
- จัดการประชาสัมพันธ
ไปยังชุมนุมสหกรณ
ตางๆ
- ดําเนินการขอความ
รวมมือจาก ชสอ. ชสค.
และ ชสท. เพื่อนําไปทํา
การประชาสัมพันธ

ตารางกิจกรรมโครงการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ
ภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม”
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กลุม
เปาหมาย

กิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

11

6/1/53

โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการ
สหกรณ

ประชุมคณะทํางาน
ผูประสานงาน/
วารสารฅนสหกรณ และ คณะทํางาน
ติดตามการจัดทําเว็บไซต
ครั้งที่ 1/2553

6

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

12

13/1/53

โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการ
สหกรณ

ประชุมคณะทํางาน
ผูประสานงาน/
วารสารฅนสหกรณ และ คณะทํางาน
ติดตามการจัดทําเว็บไซต
ครั้งที่ 2/2553

5

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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ผลลัพธ
- การรายงาน
ความกาวหนาของการ
จัดทําเว็บไซตและการ
ปรับแกตามขอเสนอแนะ
- จัดเตรียมการจัดทํา
วารสารฅนสหกรณ ฉบับ
ที่ 6 ซึ่งจะออกในวันที่ 4
ธค.52 มานําเสนอในครั้ง
หนา
- จัดทําวารสาร
ฅนสหกรณ ฉบับที่ 7
- จํานวนสมาชิก
วารสารฅนสหกรณมี
จํานวน 420 คน และจะมี
การรณรงคการสมัคร
สมาชิกวารสารตอไป
- กําหนดออกวารสาร
ฉบับที่ 7 วันที่ 5 มีนาคม
2553
- มีการดําเนินการจัดทํา
website ภาษาอังกฤษ
ดวยโปรแกรมจุมลา
- การดําเนินงาน
วารสารฅนสหกรณมีการ
รวบรวมบทความ
สําหรับลงวารสาร และ
ติดตอผูทรงคุณวุฒิที่ยัง
ไมไดสงบทความ
- การจัดทําเว็บไซตดวย
โปรแกรม Joomla ไม
สะดวกตอการใชงาน
เว็บไซตแบบเดิม
เหมาะสมกับการใชงาน
มากกวา และ
ผูอํานวยการได
มอบหมายใหเว็บ
มาสเตอร เขียนขอจํากัด
ในการใชโปรแกรม

ตารางกิจกรรมโครงการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ
ภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม”
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

13

29/1/53- โครงการ
6/1/53 เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

14

19/2/53

15

22/2/53

16

31/3/53

17

21/4/53

18

23-24
/4/53

โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ
โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการ
สหกรณ
โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

กลุม
เปาหมาย

กิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

ผลลัพธ
Joomla และโปรแกรม
อื่นๆ
- ประชาสัมพันธและรับ
สมัครสมาชิก
วารสารฅนสหกรณ

รวมจัดบูท
ประชาสัมพันธ
วารสารฅนสหกรณใน
งานนิทรรศการงาน
เกษตรแฟร ประจําป
2553
ประชาสัมพันธและ
รณรงคการสมัครสมาชิก
วารสารฅนสหกรณ

ผูประสานงาน/
ทีมวิจัย/
เจาหนาที่
สถาบันฯ

600

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

ผูจัดการสหกรณ
ออมทรัพย

80

ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหง
ประเทศไทย

ไดรับความสนใจจาก
ผูนําสหกรณออมทรัพย

รวมจัดบูท
ประชาสัมพันธ
วารสารฅนสหกรณใน
งานประชุมเสวนา “100
ป การสหกรณไทย: อดีต
ปจจุบัน และอนาคตที่
ทาทาย”
ประชุมหารือติดตามการ
ดําเนินงานวารสารฅน
สหกรณ ฉบับที่ 7 และ
การจัดทําเว็บไซต
สถาบัน
หารือความกาวหนาใน
การจัดทําวารสาร

บุคคลใน
ขบวนการ
สหกรณ
ประชาชน/กลุม
เกษตรกร นิสิต
และผูที่สนใจ
ทั่วไป
คณะทํางานฯ

100

อาคารปฎิบัติการ
คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

ประชาสัมพันธ
วารสารฅนสหกรณแกผู
ที่สนใจทั่วไป

5

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

6

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดทําวารสารฅน
สหกรณ ฉบับที่ 8 และ
ความกาวหนาการจัดทํา
เว็บไซต
รายงานความกาวหนาใน
การจัดทําวารสาร และ
จัดหาผูสนับสนุนการ
พิมพวารสาร และได
ปรับแกเว็บไซตตามที่
ประชุมเรียบรอยแลว

จัดประชาสัมพันธ
วารสารฅนสหกรณ

ผูนําในชุมนุม
สหกรณเครดิตยู
เนี่ยนแหง
ประเทศไทย
จํากัด
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คณะทํางานฯ

500

หองศรีวรา แกรนด
บอลรูม โรงแรม
ทาวนอินทาวน
กรุงเทพฯ

มีผูสนใจสมัครสมาชิก
วารสาร 1 ป 7 ราย
จําหนายฉบับที่ 7 จํานวน
1 เลม

ตารางกิจกรรมโครงการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ
ภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม”
ลําดับ
ที่
19

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

จํานวน
กลุม
สถานที่
ผูเขารวม
เปาหมาย
ผูอํานวยการ
106 หองประชุมชลาลัย
สถาบันวิชาการ
โรงแรมชลจันทร
ดานสหกรณ /
จังหวัดชลบุรี
ผูเชี่ยวชาญกรม
สงเสริมสหกรณ
/ เจาหนาที่กรม
สงเสริมสหกรณ
/ เจาหนาที่
สงเสริม
สหกรณ/
เจาหนาที่
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ

31/5/53 โครงการ
– 1/6/53 ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม

จัดฝกอบรมการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม

20

12/6/53

โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการ
สหกรณ

จัดประชาสัมพันธเพื่อ
การรณรงคสมาชิก
วารสารฅนสหกรณ

ผูนําชุมนุม
สหกรณออม
ทรัพย

53

21

14/7/53

โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการ
สหกรณ

ประชุมคณะทํางาน
คณะทํางานฯ
วารสารฅนสหกรณ และ
ติดตามการจัดทําเว็บไซต

5

22

23/7/53

โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการ
สหกรณ

ประชุมคณะทํางาน
คณะทํางานฯ
วารสารฅนสหกรณ และ
ติดตามการจัดทําเว็บไซต

3
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หองรอยัล จูบิลี่
บอลรูม อาคารชา
เลนเจอร ศูนย
แสดงสินคาและ
ประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี
หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ
- มีการรวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
จัดทําการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม เพื่อใหเขามาอยูใน
วิถีชีวิตการทํางานของ
เจาหนาที่กรมสงเสริม
สหกรณ
- ไดมีการเรียนรู
กระบวนการการจัดทํา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม และทํา
ตัวอยางขอเสนอโครงการ
โดยแบงเปน 4 กลุม
ไดมีการประชาสัมพันธ
เพื่อรณรงคสมัครสมาชิก
วารสารฅนนสหกรณ
สมัครสมาชิก จํานวน 2
ราย และตออายุสมาชิก
จํานวน 4 ราย
มีการจัดทําเรื่องการ
ประกาศเกียรติคุณขึ้น
หนาเว็บไซต และไดมี
การวางแผนรณรงค
วารสารฅนสหกรณกับ
สมาชิกที่หมดอายุใน
ฉบับที่ 7
หนาปกวารสารฅนส
หกรณ ฉบับที่ 9 ใชรูป
บอลลูนลอยขึ้นฟา โดย
ใชลูกบอลลูนเพียงลูก
เดียว
และขณะนี้มีสมาชิก
วารสาร จํานวน 408 ราย
- 1 ป 181 ราย
- 2 ป 115 ราย
- 3 ป 112 ราย

ภาคผนวกที่ 2
แบบสอบถามวารสารฅนสหกรณ

วารสาร “ฅนสหกรณ” ขอเชิญทานผูอา นรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงวารสารฯ ใหเปนประโยชนและเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอผูอา นตอไป
 ขอมูลของผูต อบแบบสอบถาม
ชื่อ –นามสกุล
หนวยงาน
ที่อยู
รหัสไปรษณีย
เบอรโทรศัพท
เบอรมือถือ
เบอรโทรสาร
อีเมล
F ปจจุบันเปนสมาชิกวารสารฅนสหกรณ จํานวน ( ) 1 ป ( ) 2 ป
( ) 3 ป
F ยังไมไดเปนสมาชิกวารสารฅนสหกรณเพราะ……………………………………………………………………………………
สนใจสมัครสมาชิก ถาวารสารฅนสหกรณมีสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกดังนี้……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
 ความพึงพอใจตอวารสาร “ฅนสหกรณ”
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
(5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย, 1 = นอยที่สุด)
ประเด็น

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

ความสะดวกในการสมัครสมาชิกวารสาร
ความรู เนื้อหาสาระ ในวารสารมีความเหมาะสม
การใชภาษา มีความชัดเจนดี อานแลวเขาใจงาย
สามารถนําความรูที่ไดจากการอานวารสาร ฅนสหกรณ ไปประยุกตใชในการทํางานได
ความนาสนใจของเนื้อหาในคอลัมน
- ในแวดวงคนสหกรณ
- มุมมองจากคนแดนไกล
- เติมความรู
- เลาสูกันฟงจากงานวิจัย
- ติดตามความเคลือ่ นไหวในแผนพัฒนาสหกรณฯ
- นานาสาระ
รูปแบบความสวยงามของวารสาร “ฅนสหกรณ” โดยรวม
คอลัมนใดในวารสารฅนสหกรณที่ทานพอใจมากที่สุด เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
ตองการใหวารสารเพิ่มเติมหรือแกไขสวนใด :
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
โปรดกรอกขอมูลและสงคืนที่บูทวารสาร “ฅนสหกรณ” ขอขอบคุณ อยางยิ่งสําหรับความรวมมือ
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สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภาคผนวกที่ 3
รายชื่อที่ปรึกษาการจัดทําวารสารฅนสหกรณ

รายชื่อที่ปรึกษาการจัดทําวารสารฅนสหกรณ
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

1
2
3

ศ.ดร.กําพล
อดุลยวิทย
รองศาสตราจารยวุฒิชยั กปลกาญจน
ดร.สีลาภรณ
บัวสาย

4
5

รศ.ดร.สาโรช
ผศ.ดร.ประพิณวดี

อังสุมาลิน
ศิริศุภลักษณ

6
7
8
9

คุณอนันต
คุณฉกรรจ
คุณมงคลัตถ
คุณเฉลิมพล

ภูสิทธิกุล
แสงรักษาวงศ
พุกะนัดด
ดุลสัมพันธ

10

คุณเกียงเฮง

แซตั้ง

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองผูอํานวยการ และผูอํานวยการฝายชุมชนและสังคม
(ฝาย 4) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองคณบดีฝายวิจยั และผูอํานวยการศูนยวจิ ัย
เศรษฐศาสตรประยุกต
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ประธานกรรมการดําเนินการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
ประธานกรรมการดําเนินการ
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนีย่ นแหงประเทศไทย จํากัด
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ภาคผนวกที่ 4
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
1. การจั ด บู ท ประชาสั ม พั น ธ ว ารสารฅนสหกรณ ใ นงานเสวนา เวที เ รี ย นรู “สู . ....
เสนทางสหกรณที่มีคุณคา” และรวมฉลองการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคาแหง
ป 2552
วั น อั ง คารที่ 15 กั น ยายน 2552
ณ ห อ งสุ ธ รรม อารี กุ ล อาคารสารนิ เ ทศ 50 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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2. การจั ด บู ท ประชาสั ม พั น ธ ว ารสารฅนสหกรณ ใ นงานนิ ท รรศการ “บนเส น ทาง
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” งานเกษตรแฟร ประจําป 2553 ระหวางวันที่ 29 มกราคม –
6 กุมภาพันธ 2553 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

1.
2.
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3. การจัดบูทประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณในงาน “การอบรมบริหารความเสี่ยง
ของสหกรณออมทรัพย” วันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 ณ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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4. การจัดบูทประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณในงานประชุมเสวนา “100 ป การ
สหกรณ ไ ทย:
อดี ต ป จ จุ บั น และอนาคตที่ ท า ทาย” ณ อาคารปฎิ บั ติ ก าร คณะเศรษฐศาสตร
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2553
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5) การจัดบูทประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “การดําเนิน
ธุรกิจสหกรณในสถานการณเศรษฐกิจไทยปจจุบัน” และการประชุมใหญสามัญประจําป 2552 ชุมนุม
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด ณ หองศรีวรา แกรนดบอลรูม โรงแรมทาวน อินทาวน
กรุงเทพ ระหวางวันที่ 23-24 เมษายน 2553
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6) การจัดบูทประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณในงาน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ณ หองชลาลัย โรงแรมชลจันทร พัทยา รีสอรท จังหวัด
ชลบุรี ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2553
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7) การจัดบูทประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณในงาน ประชุมใหญสามัญประจําป
2553 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร
ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2553
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