รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการ“เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 3”
(สิงหาคม 2553 - กรกฎาคม 2554)

โดย
รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ
กรกฎาคม 2554

คํานํา
โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ได้ดําเนินการภายใต้ชุด
โครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” โดยมีภารกิจ
สําคัญในการพั ฒ นาเว็บ ไซต์ ควบคู่ไปกั บการจัดทําและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ที่เ ป็น
วารสารรายไตรมาส อันนําไปสู่สังคมข้อมูลข่าวสารด้านสหกรณ์ ที่จะยกระดับพัฒนาสหกรณ์
ไปสู่ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่าด้วยการรณรงค์ให้ผู้นําและฝ่ายจัดการสหกรณ์บริโภค และนํา
ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งไปใช้ ป ระโยชน์ ในการพั ฒ นาสหกรณ์ อ ย่ า งเหมาะสมและเกิ ด
ประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน
ซึ่งเนื้อหาสาระของรายงานฉบับนี้เน้นไปที่กระบวนการทํางานอันอยู่ภายใต้
กรอบคิดการดําเนินการของโครงการและผลการดําเนินการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศด้าน
สหกรณ์ และการจัดทําและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ ซึ่งแม้การดําเนินการที่ผ่านมาจะมี
ข้อจํากัดบ้าง แต่ก็เป็นการเรียนรู้ที่จะพัฒนาภายใต้เป้าหมายร่วมกัน การพัฒนาเป็นสังคม
ฐานความรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสหกรณ์อันจะเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น
ใคร่ขอขอบพระคุณ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย เจ้าหน้าที่ สกว.ฝ่าย 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิจัยทุกท่าน และเจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่ทําให้งานวิจัยสําเร็จลงภายใน
เวลาที่กําหนด หากมีข้อแนะนําประการใด ผู้ประสานงานยินดีน้อมรับด้วยความขอบคุณ

(รองศาสตราจารย์จฑ
ุ าทิพย์ ภัทราวาท)
หัวหน้าโครงการ
กรกฎาคม 2554

บทที่ 1
บทนํา
โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 3
ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
1. หลักการและเหตุผล
การดําเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ถือเป็นการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณ์ในเชิงวิชาการ ซึ่ง
ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการดําเนินการชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม” ได้ชี้ให้เห็นว่า ระบบสารสนเทศการพัฒนาการสหกรณ์ยังไม่สามารถเข้าถึงผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสหกรณ์ โดยพบว่าสารสนเทศที่จัดทําโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
มุ่งเน้นไปที่การจัดทําระบบสารสนเทศด้านการเงินในส่วนของสหกรณ์ที่ผ่านการสอบบัญชีตาม
กฎหมายสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ระบบสารสนเทศของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ เ ป็ น ไปในส่ ว นของ
สารสนเทศเกี่ยวกับสถิติ สมาชิก และสหกรณ์ ในส่วนความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วน
ระบบสารสนเทศของชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์ขนาดใหญ่น้ันมักเป็นไปในเรื่องของการรายงาน
สถานการณ์การดําเนินงานของสหกรณ์ ตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการ
ให้บริการของสหกรณ์ที่มีต่อสมาชิก
รูปแบบของสารสนเทศที่มีปรากฏในขบวนการสหกรณ์ท้ังภาครัฐและภาคสหกรณ์
นั้นมีท้ังรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์ ได้แก่ รายงานกิจการประจําปี ข่าวประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์และ
หน่วยงาน หนังสือพิมพ์สหกรณ์ รายงานสถิติผลการดําเนินงานสหกรณ์ในรอบปี และในรูปของ
สารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นไปที่ข่าวกิจกรรมความเคลื่อนไหว หนังสือเวียน
เกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ โดยพบว่าเนื้อหา
สาระในส่วนของวิชาการยังมีเป็นส่วนน้อย
โครงการเครือข่ายสารสนเทศภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นไปทิศทางของการนําความรู้ และสร้างกลไกการเข้าถึงผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสหกรณ์ โดยในสมัยแรกนั้น ได้มุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายในส่วนของผู้นํา
สหกรณ์ ฝ่ า ยจั ด การสหกรณ์ และนั ก ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ โ ดยการจั ด ทํ า วารสารฅนสหกรณ์ และ
สารสนเทศผ่านทางอินเตอร์เน็ต (www.cai.ku.ac.th) โดยคาดหวังที่จะนําไปสู่การสร้างเป็นสังคม
ข้อมูลข่าวสารในแวดวงฅนสหกรณ์ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการนําความรู้สู่การพัฒนาการสหกรณ์ ซึ่งจะ
ช่วยเสริมส่วนที่เป็นจุดอ่อนของการสหกรณ์ในปัจจุบัน
การดําเนินการจัดทําและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ ที่เป็นอยู่น้ันมีสมาชิกทั้งหมด
400 ราย ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกรายบุคคลและหน่วยงาน อีกทั้งยังได้เผยแพร่ในห้องสมุดประชาชน
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และห้องสมุดของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจํานวนทั้งสิ้น 271 แห่งในส่วนของ
เว็บไซต์น้นั ได้มีการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรผ่านเมนูหลัก 11 รายการ โดยมุ่งเน้นไปที่การนําชุดความรู้
และกิจกรรมการดําเนินงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ และบทความที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ
เผยแพร่แก่ผ้สู นใจโดยพบว่าในปีที่ผ่านมามีผ้เู ข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เฉลี่ยเดือนละ 550 ราย
ในส่วนที่เป็นข้อสังเกตถึงผลกระทบจากการดําเนินงานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
ที่มีต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น พบว่าชุมนุมระดับชาติจํานวน 2 แห่ง
ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง
ประเทศไทย จํากั ด (ชสค.) ได้ มี ก ารสร้ างระบบเชื่อ มโยงเพื่อ เอื้อ ประโยชน์ ต่ อ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ระหว่างเครือข่ายทั้งสามหน่วยงาน นอกจากนั้นยังมีข้อสังเกตสําหรับการปรับปรุงเนื้อหาสาระใน
ส่วนของเอกสารเผยแพร่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ซึ่งได้ประสานงาน เพื่อขอรับ
การสนับสนุน ข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อนําไปเผยแพร่ จากนักวิจัยของชุดโครงการผู้ทรงคุณวุฒิของชุด
โครงการมากขึ้นจากอดีต
ผลการสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งได้
ดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ และต่อเนื่องนั้นชี้ให้เห็นว่า ทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกวารสารและผู้ที่ยังไม่ได้เป็น
สมาชิกวารสารคิดว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาและให้ข้อคิดเห็นว่า
ข้อมูลส่วนใหญ่ค่อนข้างไกลตัว และต้องการให้มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอุปสรรคใน
ส่วนของการตีความตามกฏหมายและการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในการบริหารจัดการ
ของรายสหกรณ์ ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้รับไว้เป็นข้อสังเกตเพื่อนําไปปรับปรุงเนื้อหาสาระสําหรับการ
ดําเนินการในระยะต่อไป
จากข้อค้นพบของชุดโครงการวิจัย ในปีที่ 3 ซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนพฤษภาคม ที่
ผ่านมานั้นได้ชี้ให้เห็นข้อจํากัดและอุปสรรคในการพัฒนา ซึ่งมีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับชุดความรู้
และแนวความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการสหกรณ์ ซึ่งยังอยู่ห่างไกลจากแนวทางการ
พัฒนาสหกรณ์ที่สามารถนําประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสําคัญ
กับการสร้างระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อนําความรู้ และสร้างแนวความคิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
สหกรณ์ไปในทิศทางของการเป็นองค์การธุรกิจฐานสังคม (Social Economy)
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กอปรกับแนวทางการขับเคลื่อนการวิจัยของชุด
โครงการฯในปีที่ 4 ได้ขยายวงกว้างไปในส่วนของ การขับเคลื่อนระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
(Value Network and fairtrade) กลไกของศูนย์สารสนเทศในระยะต่อไป จึงจะได้พัฒนาเนื้อหาสาระที่
ครอบคลุมในส่วนของชุดความรู้และแนวคิดในการสร้างระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และ
นอกจากจะมีกลุ่มเป้าหมายในการบริโภคข้อมูลข่าวสารเป็นคนวงในสหกรณ์ ได้แก่ ผู้นํา ฝ่ายจัดการ
และนักพัฒนาสหกรณ์แล้วยังจะได้ขยายวงกว้างไปในส่วนของภาคีพันธมิตร ทั้งภาคเอกชน ภาค
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ประชาชน โดยมี โ ครงการศูน ย์ สารสนเทศสหกรณ์ เ ป็นกลไกในการสร้างสรรค์ สู่การเป็ นสั ง คม
ฐานความรู้ต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ ภายใต้กลไกวารสารฅนสหกรณ์ให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งนักสหกรณ์ นักพัฒนา ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้สนใจในระบบ
คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์
2. เพื่อการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.cai.ku.ac.th ในการเผยแพร่
ความรู้จากการวิจัย และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
3. เพื่อสร้างกลไกการเชื่อมโยงระบบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมเพื่อการรองรับการขับเคลื่อนการวิจัยของชุดโครงการ
3. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. เป็นกลไกการถ่ายโอนความรู้ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาการสหกรณ์และระบบคุณค่า-การค้าที่เป็นธรรม
2. เป็นกลไกในการพัฒนาสู่สังคมฐานความรู้ ที่ภาคี จตุรมิตรทั้งนักวิชาการ นัก
สหกรณ์ นักพัฒนา และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
3.เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการสหกรณ์ และชุดความรู้จาก
การวิจัยภายใต้ชุดโครงการ
4.การสร้างเครือข่ายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
นําไปใช้ประโยชน์
4. ผลกระทบที่ดาดว่าจะเกิดขึ้น
1. ก่ อให้ เ กิ ดการปรั บ ปรุง เปลี่ย นแปลงในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศด้ า นการ
สหกรณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสหกรณ์
2. เพื่อพัฒนาระบบและวิธีการเรียนรู้ของนักสหกรณ์ นอกเหนือจากวิธีการแบบเดิม
ที่มักใช้ ประสบการณ์ส่วนตัวและการถ่ายทอดขาดการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นข้อจํากัดใน
การพัฒนาการสหกรณ์ ที่ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมแข่งขัน
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5. กรอบคิดการดําเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (รูปที่ 1)
การดําเนินการของโครงการ เครือข่ายสารสนเทศฯ จะเป็นไปภายใต้การมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายนักวิจัย และนักวิชาการ การสืบค้นและประมวลชุดความรู้จาก
แหล่งปฐมภูมิ อาทิ เอกสารเผยแพร่ของ สกว. และสถาบันการศึกษาต่างๆ จากนั้น จะนําเสนอในรูป
ของเอกสารเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (www.cai.ku.ac.th)
และวารสารฅนสหกรณ์ ซึ่งเป็นวารสารรายไตรมาสเผยแพร่แก่ผู้นํา ฝ่ายจัดการ และผู้สนใจ เพื่อ
นําไปสู่สังคมข้อมูลข่าวสารและการนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์

รูปที่ 1 กรอบคิดการดําเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
6. กระบวนการดําเนินงาน
กระบวนการทํางานภายใต้โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ใน
ปีที่ 3 จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานพัฒนาเว็บไซต์ กลุ่มงานจัดทําเผยแพร่วารสารฅนส
หกรณ์และกลุ่มงานจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีกระบวนการทํางานของกลุ่มงานดังนี้
6.1. กรอบการดําเนินงานของกลุ่มงานพัฒนาเว็บไซต์ จะเป็นไปใน 5 ขั้นตอนดังนี้
(รูปที่ 2)
ขั้นตอนที่ 1 : การจัดทําข้อมูล
การจั ด ทํ า ข้ อ มู ล จะเป็ น ไปภายใต้ แ ผนพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ข องศู น ย์
สารสนเทศสหกรณ์ ซึ่งเป็นผลจากการประชุมระหว่างคณะทํางานและที่ปรึกษาโครงการเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งตามแผนงานและโครงสร้างของเว็บไซต์ จะประกอบด้วยเมนู
ข่าวสาร จํานวน 60 รายการ การจัดทําข้อมูลจะเป็นภารกิจของทีมงานจัดเตรียมข้อมูล ซึ่งทีมงานจะ
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ดําเนินการสืบค้น รวบรวม และนํามาประมวลให้เป็นไปตามโครงสร้างเนื้อหา (เมนู 60 รายการ) โดย
เน้นพัฒนาระบบให้ง่ายต่อการปรับปรุงข้อมูลและการค้นหาในรูปของ Content Management
System เพื่อช่วยลดทรัพยากรในเรื่องของกําลังคน และระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์
โดยนําโปรแกรมที่สามารถทํางานร่วมกับ Web Server มาใช้ทดแทน Html ในส่วนของข้อมูลประเภท
Dynamic เช่น PHP หรือ Joomla เป็นต้น รวมทั้งเพิ่มเติมให้ส่วนของการจัดทําระบบค้นหา Search
Engine ในหน้าเว็บเพจเพื่อรองรับข้อมูลภายในเว็บไซต์ที่มีจํานวนมากขึ้นในอนาคต ให้ผู้เยี่ยมชม
เว็บไซต์สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าเว็บไซต์ของสถาบันฯ
การสร้างสังคมออนไลน์ (Social Network) เฉพาะกลุ่ม โดยเริ่มจาก
กลุ่มเครือข่ายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ และระบบคุณค่า-การค้าที่เป็นธรรมเพื่อนําเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ดึงดูดความสนใจของคนในขบวนการสหกรณ์ให้มีส่วนร่วมมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 : การพิจารณากลั่นกรองเนื้อหาสาระของข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการจั ด ทํ า จะถู ก ส่ ง ไปผ่ า นการกลั่ น กรองจาก
ผู้ประสานงานโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 : การแปลภาษา ภายใต้การทํางานของทีมงานแปลภาษาเพื่อพัฒนา
เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนที่ 4 : การเชื่อมต่อและการอัพโหลดข้อมูล การอัพโหลดข้อมูลโดยเว็บ
มาสเตอร์ เ พื่ อ การเผยแพร่ แ ละการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ าวสารผ่ า นบล็ อกนั ก วิ จั ย ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ด้วยการใช้เทคนิคของ Search Engine
Optimization (SEO) และ Google Adwords ผ่าน Search Engine ที่นิยมทั่วโลก ได้แก่ www.google.com,
www.altavista.com, http://www.yahoo.com, http://www.infoseek.com, http://www.lycos.com ,
http://www.webcrawler.com
และ Search Engine ที่สามารถค้นหาด้วยภาษาไทยได้ ได้แก่
www.google.com, http://search.sanook.com, www.siamguru.com, www.thaiseek.com,
http://search.cscoms.com
ขั้นตอนที่ 5 : การติดตามและเฝ้าระวัง จะดําเนินการโดยทีมงานติดตามและเฝ้า
ระวัง ซึ่งจะจัดทําข้อสรุปนําเสนอในที่ประชุมคณะทํางานรายสัปดาห์ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไป
ตามแผนงานของโครงการ
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รูปที่ 2 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์
6.2 กระบวนการทํางานจัดทําและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์
กระบวนการทํางานจัดทําและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ จะเป็นไปภายใต้
หัวข้อ “เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนา จากแต่ละคน
เพื่อทุกคน และนานาสาระ” ซึ่งมีข้นั ตอนการดําเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : การขับเคลื่อนการจัดทําและเผยแพร่ภายใต้คณะทํางานวารสาร ซึ่ง
ประกอบไปด้วยนักวิจัย และที่ปรึกษา โดยการทํางานในขั้นตอนนี้ จะประกอบไปด้วยการวางแผน
การจัดทําวารสาร การกําหนดเนื้อหา การประสานงานกับคอลัมน์นิสต์และแขกรับเชิญประจําฉบับ
ตลอดจนการประชุมเพื่อเตรียมการและติดตามประเมินผล
ขั้นตอนที่ 2 : การทํางานของทีมงานบรรณาธิการ ซึ่งจะประกอบไปด้วย การประมวล
ข้อมูลที่จะนํามาเป็นเนื้อหาของวารสารตามที่กําหนดโดยคณะทํางาน การจัดเตรียมต้นฉบับ การ
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพิมพ์ การจัดทํารูปเล่ม
ขั้นตอนที่ 3 : เป็นการทํางานของฝ่ายศิลปกรรม ได้แก่ การออกแบบปก การ
ออกแบบการจัดวางเนื้อหาในเล่ม และการจัดหารูปภาพประกอบ
ขั้นตอนที่ 4 : ฝ่ายตลาด จะรับผิดชอบเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์การเข้าถึง
กลุ่ ม เป้ า หมายด้ ว ยวิ ธี ก ารทํ า งานต่ า ง ๆ เช่ น การจั ด ทํ า โบชั ว ร์ การออกบู๊ ท วารสารเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเป็นสมาชิก การจัดหาสมาชิก การหาสปอนเซอร์ การจัดทําฐานข้อมูล
สมาชิก และการวางแผนหารายได้ เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยสําหรับวารสาร โดยกลุ่มนี้มีเป้าหมาย
สําคัญที่จะขยายฐานสมาชิกให้กว้างขวางเป็นไปตามแผน ควบคู่ไปกับการจัดหารายได้สมทบทุนเพื่อ
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การลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย และที่สําคัญคือการกระตุ้นเป้าหมายสนใจในวารสารฅนสหกรณ์
เพื่อการนําความรู้ไปใช้ในงานสหกรณ์

รูปที่ 3 กระบวนการจัดทําและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์
6.3 กระบวนการจัดทําสื่อสร้างสรรค์และวัสดุเพื่อการเผยแพร่ ระบบคุณค่าและ
การค้าทีเ่ ป็นธรรม
ภายใต้การขับเคลื่อนการวิจัยของชุดโครงการวิจัยในระยะที่ 4 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่
การสร้ างระบบคุ ณค่ าและการค้ าที่ เป็ นธรรม ดั งนั้ นเอกสารเผยแพร่ และสื่ อประชาสั มพั นธ์ ของ
โครงการในระยะนี้จึงจะเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินการวิจัยด้วยการจัดทําและเผยแพร่ สื่อ
สร้างสรรค์ของแคตาล็อค สินค้า โบว์ชัวร์ วีดีทัศน์ และวัสดุต่างๆ
7. แผนการดําเนินงาน
ลําดับที่ กิจกรรม

1
2
3
4
5
6

การประชุ ม วางแผนในระยะที่ 3 กั บ
ทีมงาน
การพัฒนาเว็บไซต์และการเผยแพร่
การจัดทําวารสารและการเผยแพร่
การรณรงค์การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
การติดตามประเมินผล
การสังเคราะห์และจัดทํารายงาน

1 2 3




4 5 6




7 8 9

10 11 12
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8. ผลงานที่ต้องส่ง สกว.
8.1 รายงานความก้าวหน้า (6 เดือน) ประกอบไปด้วย
(1) มีการวางแผนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการถ่ายโอนความรู้ด้านการ
วิจัยภายใต้ชุดโครงการ ผ่านกลไกวารสาร/เว็บไซต์ร่วมกัน
(2) มีการปรับปรุงระบบการพัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้ database ในการบริหาร
จัดการเครือข่ายสารสนเทศของเว็บไซต์
(3) มีเมนูใหม่ในการนําเสนอระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ บน
หน้าเว็บไซต์
(4) มีข้อเสนอสําหรับการปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอวารสารฅนสหกรณ์สู่
กลุ่มเป้าหมายฝ่ายจัดการ/ผู้นําสหกรณ์ สามารถเข้าถึง เข้าใจ และนําไปใช้ประโยชน์
(5) มีเอกสารเผยแพร่/สือ่ สิ่งพิมพ์ อย่างน้อย 2 รายการ
8.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ มีเนื้อหาประกอบด้วย
(1) มีข้อเสนอสําหรับรูปแบบการถ่ายโอนความรู้ที่ได้จากการวิจัย
(2) มีรูปแบบการนําเสนอชุดความรู้/สารสนเทศ ภายใต้โครงการความร่วมมือ
กับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อการนําไปประโยชน์อย่างกว้างขวาง
(3) มีกิจกรรมความร่วมมือของสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ในการเข้ามามีส่วน
ร่วมขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ร่วมกับสถาบันฯ
(4) กลุ่มเป้าหมายใช้บริการมากขึ้นจากเดิมอย่างน้อย 20% จากปีก่อน
(5) กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์
(6) มีเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ รูปแบบการนําเสนอ 10 รายการ
9. ทีมวิจัย
1. หัวหน้าโครงการ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2. เจ้าหน้าที่ศนู ย์สารสนเทศสหกรณ์ 3 คน
- นายสนธยา สีแดง
- น.ส.ผุสดี กลิ่นเกษร
- น.ส.ธนภรณ์ ผ่องประทุม
3. ที่ปรึกษา
1) ดร.สีลาภรณ์
บัวสาย
2) ศ.ดร.กําพล
อดุลวิทย์
3) รศ.วุฒิชัย
กปิลกาญจน์
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4) คุณเอ็นนู
5) ศ.ดร.โสภิณ
6) รศ.ดร.สาโรช
7) รศ.สมพร
8) อ. เชิญ
9) อ.ไพโรจน์
10) นพ.สมเกียรติ
11) อ.วรเทพ
12) คุณสุรจิตต์
13) ผศ.ดร.ประพิณวดี
14) คุณดวงทิพย์
15) คุณลดาวัลย์
16) คุณสุเมธ

ซื่อสุวรรณ
ทองปาน
อังสุมาลิน
อิศวิลานนท์
บํารุงวงศ์
สุจินดา
ธาตรีธร
ไวทยาวิโรจน์
แก้วชิงดวง
ศิริศุภลักษณ์
ระเบียบ
คําภา
ศรีจรรยา
บรรณาธิการนสพ.เกลียวเชือก

บทที่ 2
ผลการดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์
การพัฒนาเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ www.cai.ku.ac.th ในช่วงระยะเวลา
1 ปีที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.cai.ku.ac.th ในการ
เผยแพร่ ความรู้จากการวิจัย และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์ มีจุดมุ่งหมายที่
สําคัญในการสร้างระบบสารสนเทศให้ประจักแก่ภาคีนักวิจัย อีกทั้งยังสร้างกลไกการเชื่อมโยงการ
พัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมในปีที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การออกแบบเว็บไซต์ใหม่
ศึกษาเนื้อหาข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการ Farmer Shop รูปแบบเก่าเพื่อนํามาคิด
ออกแบบโครงสร้างการสร้างเว็บไซต์ และศึกษาโทนสีที่จะนํามาใช้ภายในเว็บไซต์ โดยการออกแบบ
หน้าเว็บเพจแต่ละหน้า ยังคงใช้ข้อมูลเดิมของเว็บไซต์เก่า และปรับการเชื่อมโยงข้อมูลให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น ดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 4 หน้าเว็บไซต์ของโครงการ Farmer Shop
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โดยแบ่งองค์ประกอบภายในเว็บไซต์โครงการ Farmer Shop ดังนี้
2.1.1 เมนูในเว็บ เป็นเมนูที่ให้ความสะดวกในการเข้าสู่เนื้อหาได้ง่าย โดยแบ่งเป็นเมนู
ย่อยดังนี้
1) เมนูหน้าแรก เป็นเมนูสําหรับเข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์โครงการ Farmer Shop
และแสดงข้อมูลกิจกรรมของโครงการในปัจจุบัน
2) เมนู เ กี่ ยวกับ เรา เป็น เมนูที่แสดงข้ อมูลหลั ก การเกี่ยวกั บ โครงการ Farmer
Shop
3) เมนูติดตามข่าว เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ Farmer Shop
ซึ่งเป็นข่าวจากหน้าหนังสือและข่าวจากเว็บไซต์ต่างๆ รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ ด้วย
4) เมนูสมัครสมาชิก เป็นเมนูสําหรับผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อต้องการเป็นสมาชิกใน
โครงการ Farmer Shop โดยผู้ประกอบการ นําสินค้าเข้าร่วมในการคัดเลือกสินค้าเข้าร้าน Farmer
Shop สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่
5) เมนูสินค้า เป็นเมนูสําหรับแนะนําสินค้าที่เข้าร่วมการคัดเลือกสินค้าเข้าร้าน
Farmer Shop ซึ่งผ่านการคัดเลือกแล้วทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีจํานวนสินค้า 568 รายการ
6) เมนูติดต่อเรา เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลที่อยู่ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และ
ให้ผ้ทู ี่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ Farmer Shop สามารถกรอกข้อมูลได้ในหน้าเว็บนี้
2.1.2 ภาพส่วนบน รูปร้าน เพื่อแสดงให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมได้เห็นถึงวิสัยทัศน์ โครงการ
Farmer Shop
2.1.3
ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนที่ต่อจากรูปร้าน จะเป็นส่วนแสดงข้อมูลข่าวสารของ
โครงการ Farmer Shop
2.2 การปรับปรุงภาพเคลือ่ นไหวด้านบนของเว็บไซต์
การปรับปรุงภาพเคลื่อนไหวด้านบนของเว็บไซต์เป็นการสร้างการดึงดูดความสนใจ
ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นส่วนแรก ซึ่งจะอัพเดตทุกครั้งที่มี
กิจกรรมใหม่ๆ ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ให้ผู้สนใจติดตามกิจกรรมได้ และแก้ไข ปรับชื่อ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ขยับขึ้น ใส่ลิ้งค์เพิ่มรายงานวิจัย SHOs System เพื่อให้ความสะดวกใน
การเชื่อมโยงหน้าเว็บไปยังโครงการวิจัย SHOs System ได้สะดวกขึ้น

รูปที่ 5 ภาพเคลื่อนไหวด้านบนของเว็บไซต์
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2.3 การปรับปรุงปุ่มเมนูและเพิ่มเมนูภายในเว็บไซต์
การปรั บ ปรุ ง ปุ่ ม เมนูภ ายในเว็บ ไซต์ เ พื่ อให้ อยู่ ใ นโทนสี แ ละรู ป แบบเดี ย วกั น เพื่ อ
สะดวกต่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ดังรูป

รูปแบบปุ่มเมนูใหม่

รูปที่ 6 ปรับปรุงปุ่มเมนูภายในเว็บไซต์
การปรับปรุงเมนูและเพิ่มเมนูภายในเว็บไซต์ มีจํานวน 61 เมนู มีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 เมนูหลักด้านบน จํานวน 4 เมนูหลัก คือ เมนูหน้าหลัก เป็นเมนูสําหรับเข้าสู่
หน้าแรกของเว็บไซต์สถาบันฯ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความที่น่าสนใจ
ภาพกิ จ กรรมล่ า สุ ด และแนะนํ า หนัง สื อ เมนูเ กี่ยวกับ สถาบัน ฯ เป็น ข้ อมูลที่เ กี่ย วกับ ประวั ติ ของ
สถาบันฯ เมนูแผนผังเว็บไซต์ เป็นหน้ารวมเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายใน www.cai.ku.ac.th และเมนู
ติดต่อสถาบัน แสดงถึงข้อมูลที่ต้งั ของสถาบันฯ
2.3.2 เมนูด้านซ้ายแบ่งออกเป็น 12 เมนูหลัก 45 เมนูย่อย ดังนี้
1) เมนูภารกิจงานวิจัย ประกอบไปด้วย เมนูระบบการวิจัยด้านสหกรณ์ฯ และ
เมนูโครงการวิจัยฯ ปี 2551–2554
2) เมนูภารกิจการบริการวิชาการ แสดงเมนูข้อมูลปี 2548-2554
3) เมนูภารกิจเชื่อมโยงเครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายพระสงฆ์ เครือข่าย
คลังสมอง เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. เครือข่ายผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า
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เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ เครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์ เครือข่าย Farmer Shop เครือข่าย
Facebook และเครือข่ายชมรมกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.จันทบุรี
4) เมนู ค ลั ง ความรู้ ข องสถาบั น ฯ ประกอบด้ ว ย รายงานวิ จั ย บทความที่
น่าสนใจภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บล็อกความรู้ เกร็ดความรู้จากข่าว การนําเสนองานวิชาการ
พ็อคเก็ตบุ๊คออนไลน์ เอกสารเผยแพร่ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ และข่าวจากเว็บไซต์
5) เมนูกิจกรรมของสถาบันในรอบปี แสดงเมนูข้อมูลปี 2548-2554
6) เมนู ห อประวั ติ เ กี ย รติ คุ ณ แสดงเมนู ข้ อ มู ล การประการเกี ย รติ คุ ณ นั ก
สหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าปี 2552-2553
7) เมนูการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
8) เมนูข่าวและภาพกิจกรรม ประกอบด้วย ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ ปี
2551-2554 และภาพกิจกรรม ปี 2550-2554
9) เมนูสารสนเทศสหกรณ์ คือ ข้อมูลวารสารฅนสหกรณ์
10) เมนูรางวัลที่ได้รับ ประกอบด้วย รางวัลนวัตกรรม และรางวัลประกัน
คุณภาพ มก. ครั้งที่ 4
11) เมนูรวมลิ้งค์
12) เมนูบล็อก
2.4 การเพิ่มหน้าเว็บเพจโครงการวิจยั SHOs System
เพื่อนําเสนอโครงการวิจัย SHOs System เผยแพร่กับผู้ที่สนใจในโครงการวิจัยนี้ ซึ่ง
ทําการเชื่อมโยงลิ้งค์การสืบค้นในระบบสืบค้นข้อมูลของเว็บไซต์ Google โดยใช้ Keyword คือ SHOs
System ภาษีสหกรณ์ เอกลักษณ์การเงินสหกรณ์ และแนวทางปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย เป็นต้น
เมื่อคลิ๊กก็สามารถอ่านรายละเอียดของโครงการวิจัยได้ในรูปแบบไฟล์ PDF

รูปที่ 7 หน้าเว็บเพจโครงการวิจัย SHOs System
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2.5 การนําเสนอข้อมูลการตลาดราคาข้าวหอมมะลิ
เพื่อนําเสนอข้อมูลการตลาดข้าวหอมมะลิ จากโครงการวิจัย “โครงการนําร่องการ
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ” ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ราคาข้าวหอมมะลิจาก
การส่งข้อมูลของทีมกลยุทธ์การตลาดข้าวหอมมะลิท้ัง 5 สหกรณ์ดังรูป

รูปที่ 8 การนําเสนอข้อมูลราคาข้าวหอมมะลิจาก 5 สหกรณ์
2.6 การสืบค้นจากเว็บไซต์ Search Engines
จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยการสืบค้น
จากเว็บไซต์ Search Engines ของ www.google.co.th และ www.yahoo.com มีจํานวนการสืบค้น
โดยเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนําข้อมูลของสถาบันฯ ลงในเว็บไซต์ต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 การแสดงคําสืบค้นจากเว็บไซต์ www.google.co.th
คําสืบค้น
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
แผนพัฒนาสหกรณ์
ตลาดสุขใจ
ระบบคุณค่าและการค้าทีเ่ ป็นธรรม
เครือข่ายคุณค่า
Farmer Shop
Fair trade
สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554

จํานวนการสืบค้นเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้องกับ สว.สก.
225 รายการ
210 รายการ
106 รายการ
103 รายการ
59 รายการ
43 รายการ
23 รายการ
10 รายการ

จากตารางการสืบค้นคําที่เกี่ยวกับข้อมูลของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยการ
สืบค้นจากเว็บไซต์ Search Engines ของ www.google.co.th มีผู้สืบค้นมากที่สุดสืบค้นคํา
“สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์” จํานวน 225 รายการ
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ตารางที่ 2 การแสดงคําสืบค้นจากเว็บไซต์ www.yahoo.com
คําสืบค้น
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
แผนพัฒนาสหกรณ์
ตลาดสุขใจ
ระบบคุณค่าและการค้าทีเ่ ป็นธรรม
เครือข่ายคุณค่า
Farmer Shop
Fair trade
สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554

จํานวนการสืบค้นเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้องกับ สว.สก.
123 รายการ
10 รายการ
106 รายการ
2 รายการ
90 รายการ
0 รายการ
10 รายการ
0 รายการ

จากตารางการสืบค้นคําที่เกี่ยวกับข้อมูลของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยการ
สืบค้นจากเว็บไซต์ Search Engines ของ www.yahoo.com มีผู้สืบค้นมากที่สุดสืบค้นคํา
“สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์” จํานวน 123 รายการ
2.7 ผลสรุปความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผลสรุ ป ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเว็ บ ไซต์ ส ถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์
www.cai.ku.ac.th เพื่อนําข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการมาปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีน่าสนใจมากขึ้น
มีผลสรุปดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 3 การแสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานะของผูใ้ ช้บริการ
จํานวน
อาจารย์
4
บุคลากร
18
นิสิต
6
บุคคลภายนอก
17
ที่มา: www.cai.ku.ac.th

(n=45)
ร้อยละ
8.9
40.0
13.3
37.8
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จากการสอบถามความคิดเห็นสถานะของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.0 และ
บุคคลภายนอก จํานวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.8
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบันฯ
ตารางที่ 4 การแสดงความคิดเห็นการเข้าใช้บริการ
จํานวน
ความคิดเห็น
เคย
ไม่เคย
ท่ า นเคยเข้ า ใช้ เ ว็ บ ไซต์ ของสถาบั น
วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ ในรู ป แบบเดิ ม
33
12
หรือไม่
ที่มา: www.cai.ku.ac.th

(n=45)
ร้อยละ
เคย
ไม่เคย
73.3

26.7

จากการสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้บริการในการเข้าใช้เว็บไซต์สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ในรูปแบบเดิม มีผ้ตู อบแบบสอบถามเคยเข้าใช้งาน จํานวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.3
ตารางที่ 5 การแสดงความคิดเห็นวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบัน
จํานวน
ค้นหา ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานสหกรณ์
35
สมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์
2
เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ
8
อื่นๆ
0
ที่มา: www.cai.ku.ac.th

(n=45)
ร้อยละ
77.8
4.4
17.8
0.0

จากการสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้บริการมีวัตถุประสงค์ในการใช้เว็บไซต์สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานสหกรณ์มากที่สุด จํานวน 35 ราย คิด
เป็นร้อยละ 77.8
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ตารางที่ 6 การแสดงความคิดเห็นความถี่ในการเข้าใช้
ความถี่ในการใช้บริการ
ความคิดเห็น
มากกว่า 6 5 - 6 ครั้ง/ 3 - 4 ครั้ง/ 1 - 2 ครั้ง/
ครั้ง/สัปดาห์

สัปดาห์

สัปดาห์

สัปดาห์

2
(4.4)

4
(8.9)

5
(11.1)

10
(22.2)

ความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์
ของสถาบันฯ ต่อสัปดาห์
ที่มา: www.cai.ku.ac.th

(n=45)
นานๆ ครั้ง
24
(53.4)

จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มี
ความถี่ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ นานๆ ครั้ง จํานวน 24 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 53.4
ตารางที่ 7 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็น

ดีมาก

ดี

7
(15.6)
5
(11.1)
8
(17.8)
10
(22.2)
10
(22.2)
6
(13.3)

19
(42.2)
27
(60.0)
24
(53.3)
24
(53.3)
20
(44.4)
23
(51.1)

ปาน
กลาง
18
(40.0)
11
(24.4)
13
(28.9)
10
(22.2)
14
(31.1)
16
(35.6)

10
27
(22.2) (60.0)
8
29
8.การนําเสนอมีเนื้อหาชัดเจน
(17.8) (64.4)
28
9.เนื้ อ หาบนเว็ บ ไซต์ มี แ หล่ ง 6
(13.3) (62.2)
อ้างอิงข้อมูล

7
(15.6)
7
(15.6)
10
(22.2)

1.การออกแบบโครงสร้างเว็บเพจ
โดยรวม
2.ความสะดวก ชั ด เจนในการ
สืบค้นข้อมูล
3.ความรวดเร็ ว ในการเข้ า ถึ ง
ข้อมูล
4.ขนาดของเว็ บ เพจที่ แ สดงบน
จอภาพเหมาะสม
5. ค ว าม น่ า ส น ใ จ ( สี อั ก ษ ร
ภาพเคลื่อนไหว ภาพประกอบ)
6.เว็บไซต์ของสถาบันฯมีข้อมูลที่
เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริการ
และการค้นหาสารสนเทศ
7.ภาษาที่ใช้เหมาะสม

1
(2.2)
2
(4.4)
0
(0.0)
1
(2.2)
1
(2.2)
0
(0.0)

ควร
ปรับปรุง
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

1
(2.2)
1
(2.2)
1
(2.2)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

พอใช้

X

(n=45)
ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.71

ดี

3.78

ดี

3.89

ดีมาก

3.96

ดีมาก

3.87

ดีมาก

3.78

ดี

4.02

ดีมาก

3.98

ดีมาก

3.87

ดีมาก
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ตารางที่ 7 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ปาน
ดีมาก

10.มีการเชื่อมโยงภายในเว็บ
11.มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

ดี

9
24
(20.0) (53.3)
9
19
(20.0) (42.2)
รวม

กลาง
11
(24.4)
15
(33.3)

พอใช้
1
(2.2)
2
(4.4)

ควร
ปรับปรุง
0
(0.0)
0
(0.0)

X

(n=45)
ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.91

ดีมาก

3.78

ดี

3.87

ดีมาก

ที่มา: www.cai.ku.ac.th
จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ที่
มีต่อการให้บริการเว็บไซต์สถาบัน www.cai.ku.ac.th โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก (3.87 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 ดีมาก) โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพอใจในภาพรวมที่มี
ต่ อการให้ บ ริ ก าร ความรวดเร็ว ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล มี ค วามน่ า สนใจ (สี อัก ษร ภาพเคลื่ อ นไหว
ภาพประกอบ) ขนาดของเว็บเพจที่แสดงบนจอภาพเหมาะสม การนําเสนอมีเนื้อหาชัดเจน ภาษาที่ใช้
เหมาะสม เนื้อหาบนเว็บไซต์มีแหล่งอ้างอิงข้อมูล และมีการเชื่อมโยงภายในเว็บ อยู่ในระดับดีมาก
(3.80-4.10 คะแนน) ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลการออกแบบโครงสร้างเว็บเพจโดยรวม ความ
สะดวก ชัดเจนในการสืบค้นข้อมูล เว็บไซต์ของสถาบันฯมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริการ
และการค้นหาสารสนเทศ และมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น อยู่ในระดับดี (3.60-3.79 คะแนน)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 อยากให้มีข่าวสารแวดวงด้านสหกรณ์ มาเผยแพร่อย่าง สหกรณ์มีกฎอะไรใหม่บ้าง
มีนวัตกรรมอะไรเกิดขึ้นในแวดวง
 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ควรมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 ทุกอย่างดีแล้วค่ะ
 หาที่โหลดเอกสารไม่เจอ...น่าจะให้ลิงค์ที่เป็นหน้าดาวน์โหลดเลยไม่ใช่จะมาหาเป็น
ชั่วโมงก็หาไม่เจอ
2.8 การติดตามเครือข่าย Facebook
เป็นเว็บไซต์ด้าน Social Network เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับสมาชิกที่สนใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานของตนให้กับสมาชิกได้นําไปใช้เพื่อแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ซึ่งได้ติดตามความเคลื่อนไหวและมีรายละเอียดดังนี้
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2.8.1 เว็บ Facebook เครือข่าย Farmer Shop มีจํานวนสมาชิกตั้งแต่เดือนมกราคม –
มิถุนายน พ.ศ.2554 รวม 404 ราย มีสมาชิกโพสข้อความจํานวน 20 ข้อความ

รูปที่ 9 เว็บ Facebook เครือข่าย Farmer Shop
ข้อความที่สมาชิกโพสในเว็บ Facebook มีจํานวน 20 ข้อความ
1. โพสข้อความโดยคุณต.เต่า ร่าเริง เมื่อวันที่ 24 พ.ค.54
ข้อความ : อาจารย์ค่ะ ร้าน Farmer Shop จะมาเปิดเมื่อไหร่คะ?
2. โพสข้อความโดยคุณ Wiriya Tantong Tang เมื่อวันที่ 19 พ.ค.54
ข้อความ : หวัดดีค่ะ ขอบคุณค่ะที่แอด อยากให้มีผักปลอดสารพิษด้วยนะอยากซื้อ
3. โพสข้อความโดยคุณ Pt Supak เมื่อวันที่ 18 พ.ค.54
ข้อความ : ซื้อได้ที่ไหนค่ะ
4. โพสข้อความโดยคุณอมร ช่วยมิตร เมื่อวันที่ 18 พ.ค.54
ข้อความ : สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย ครับ ติดต่อได้เลย อิ่มทั้งท้อง อิ่มทั้งใจ ตามชื่อหละ
ครับ ข้าวเกิดบุญ มีอะไรดีๆ กว่าชื่อมากครับ ขอบอกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
5. โพสข้อความโดยคุณ Mawe Meaw เมื่อวันที่ 18 พ.ค.54
ข้อความ : บ้านเรากินข้าวสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี .. ได้ม้ัย
6. โพสข้อความโดยคุณ Pt Supak เมื่อวันที่ 18 พ.ค.54
ข้อความ : ถ้าภาคกลางละค่ะ...ตามห้างสรรพสินค้ามีขายไหมค่ะ
7. โพสข้อความโดยคุณ Jaturanon Tipbanpot เมื่อวันที่ 18 พ.ค.54
ข้อความ : กินได้แหละหรอยดีชอบเลย
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8. โพสข้อความโดยคุณ Somsri Kwunthong เมื่อวันที่ 18 พ.ค.54
ข้อความ : ถ้าสนใจหาซื้อได้ที่ไหนในกรุงเทพคะ
9. โพสข้อความโดยคุณ Pranee Silp เมื่อวันที่ 18 พ.ค.54
ข้อความ : อร่อยจิงเปล่า
10.โพสข้อความโดยคุณ Watchakorn Khumjang เมื่อวันที่ 18 พ.ค.54
ข้อความ : มีเงาะขาวๆ อวบๆ น่ารักจากจันทบุรีเอาไหมครับ
11. โพสข้อความโดยคุณ Pranee Silp เมื่อวันที่ 18 พ.ค.54
ข้อความ : ฟังแล้วไม่แน่ใจว่าน่ากลัว หรือน่ากิน
12.โพสข้อความโดยคุณอมร ช่วยมิตร เมื่อวันที่ 28 เม.ย.54
ข้อความ : จริงครับ ยืนยัน พาไปแจกให้สมาชิกช่วงน้ําท่วมสมาชิกชมทุกราย ต้องขอขอบคุณ
เครือข่ายข้าวสาร จ.ร้อยเอ็ด โดยเฉพาะท่านผู้จัดการบุญเกิด ขอบคุณครับ
13.โพสข้อความโดยคุณ Sako Zhang เมื่อวันที่ 22 เม.ย.54
ข้อความ : ชื่อก็ดี หุงเสร็จก็หอม ... เข้ามาเชียร์ว่าของเค้าดีจริงจ้า
14. โพสข้อความโดยคุณ Sako Zhang เมื่อวันที่ 22 เม.ย.54
ข้อความ : อันนี้ยังไม่เคยลอง ขอฟรีมาลองซักกล่องได้ป่ะ .... 555+ แอบเนียนละเรา อิอิ
15. โพสข้อความโดยคุณ Thanida Zanguansin เมื่อวันที่ 13 เม.ย.54
ข้อความ : อยากได้ตารางของการออกงานบ้างค่ะ เพราะไม่ทราบว่าจะดูได้อย่างไร จริงแล้ว
สมาชิกก็มีเยอะนะคะ แต่ สินค้าของคณะกรรมการได้ออกทุกครั้งเลยค่ะ แบบนี้อาจทําให้สมาชิกเกิด
ความรู้สึกรึป่าวคะ ฝากเรียน พี่บรรหาร พี่กาญจนา ดูแลสมาชิกด้วยน๊าค๊า คิดถึงทุกคนค่ะ
16.โพสข้อความโดยคุณกัญญกร ยังส์ เมื่อวันที่ 28 มี.ค.54
ข้อความ : อยากได้.........ต้นหม่อน.............^^"
17. โพสข้อความโดยคุณ Wani Daruji เมื่อวันที่ 28 มี.ค.54
ข้อความ : อ้าว..จบงานไปแล้วนี่นา..ถ้ามีอีก รู้ข่าวก็ช่วยบอกๆ หน่อยนะ เป็นคนถูกเส้นกับงาน
แบบนี้ ขอบคุณค่า
18. โพสข้อความโดยคุณ Thanida Zanguansin เมื่อวันที่ 24 มี.ค.54
ข้อความ : เข้ามาทักทายค่ะ ม่ายทราบว่าประชุมกันไปรึป่าวค่ะ เพราะไม่ได้รับข่าวสารเลยค่ะ
19.โพสข้อความโดยคุณ Poy รู้ไม่จิงอย่ามั่ว เมื่อวันที่ 10 ม.ค.54
ข้อความ : (ภาพสินค้าที่บ๊ทู กฟผ.) หมดยังคะ จัดถึงวันไหนคะ คนนอกเข้าไปซื้อได้หรือป่าวคะ
20.โพสข้อความโดยคุณ Sako Zhang เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.53
ข้อความ : ร้านค้าปลีกนี้จะตั้งเป็นหลักแหล่งที่ไหน และเมื่อไหร่คะ จะได้แวะไปอุดหนุนบ่อยๆ
แล้วใน ม.เกษตรฯ มีมั๊ยเอ่ย...
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2.8.2 เว็บ Facebook เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ มีจํานวนสมาชิกตั้งแต่เดือน
มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2554 รวม 311 ราย ไม่มีสมาชิกโพสข้อความ

รูปที่ 10 เว็บ Facebook เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์
2.8.3 เว็บ Facebook เครือข่ายโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ มี
จํานวนสมาชิกตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2554 รวม 270 ราย มีสมาชิกโพสข้อความ
จํานวน 12 ข้อความ

รูปที่ 11 เว็บ Face book เครือข่ายโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
ข้อความที่สมาชิกโพสในเว็บ Facebook จํานวน 12 ข้อความ
1. โพสข้อความโดยคุณนู๋มด ในวันนี้ที่มีความสุข เมื่อวันที่ 1 ก.ค.54
ข้อความ : ยินดีที่ได้ร้จู ักค่ะ เอาไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะค่ะ
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2. โพสข้อความโดยคุณวรรธนา อื้อสกุล พี่อุ๊ เมื่อวันที่ 18 พ.ค.54
ข้อความ : รุ่น 5 ค่ะ
3. โพสข้อความโดยคุณ Mon Te เมื่อวันที่ 6 เม.ย.54
ข้อความ : การคิดต้นทุนบริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์เราต้องนําทุนเรือนหุ้นมาคิดด้วยหรือ
เปล่าครับ
4. โพสข้อความโดยคุณจิงจัย จิงจัง เมื่อวันที่ 22 มี.ค.54
ข้อความ : สโลแกนได้ใจ มากๆ
5. โพสข้อความโดยคุณประทีป แจ่มโลก เมื่อวันที่ 17 มี.ค.54
ข้อความ : ทราบว่ามีร่นุ 7 มาร่วมอบรมด้วยอีกเหรอครับ...ใครเอ่ยรายงานตัวด่วน
6. โพสข้อความโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขไทย เมื่อวันที่ 23 ก.พ.54
ข้อความ : สงสัยว่าสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีสหกรณ์ภายในสถาบันด้วยหรือ
7. โพสข้อความโดยคุณวรรธนา อื้อสกุล อุ๊ เมื่อวันที่ 4 ก.พ.54
ข้อความ : เรียน อ.จุฑาทิพย์ มีอะไรให้ช่วยยินดีนะคะ กําลังกาย กําลังใจ สําหรับกําลังสมองนั้น
ไม่ค่อยเหลือค่ะ ใช้ไปกะสหกรณ์ฯ (ที่ติดตั้งโปรแกรมให้) หมดค่ะ จึงมารับเข้าไปใหม่จากสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ มีอบรมหลักสูตรอะไรที่เกี่ยวข้องก้ออยากไปอบรมอีกค่ะ
8. โพสข้อความโดยคุณวรรธนา อื้อสกุล พี่อุ๊ เมื่อวันที่ 2 พ.ย.53
ข้อวคาม : จบป.ตรีและโทที่เกษตรคะ และเข้ารับการอบรมโครงการผู้ตรวจสอบฯรุ่น 5 ค่ะ เพื่อ
นําวิชาไปเป็นแนวทางในการวางระบบให้กับสหกรณ์ค่ะ เนื่องจากได้รับความไว้วางใจให้วางระบบ
กว่า 50 สหกรณ์ ขอบคุณสถาบันและคณะอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้ เพื่อนําไปวางระบบเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบให้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ
9. โพสข้อความโดยคุณ Boonmak Shangsopa เมื่อวันที่ 15 ต.ค.53
ข้อความ : แต่คณะกรรมการฯจะต้องมีวิธีบริหารความเสี่ยงที่ดีรัดกุมและรอบคอบด้วยนะจ๊ะจะ
บอกให้
10.โพสข้อความโดยคุณ Boonmak Shangsopa เมื่อวันที่ 15 ต.ค.53
ข้อความ : ถ้ามีเงินออมมาก ไม่มีสหกรณ์อื่น มาขอกู้ คณะกรรมการดําเนินการ ก็ต้องหาวิธีจัด
การเงิน วิธีที่ง่ายก็คือการขยายวงเงินกู้ประเภทต่างๆให้มากขึ้น ทํานองว่าเรือล่มในหนองเงินทองไม่
ไปไหน ก็น่ารักดีอยู่หรอก
11. โพสข้อความโดยคุณ Boonmak Shangsopa เมื่อวันที่ 30 ต.ค.53
ข้อความ : ถ้าคณะกรรมการบริหารมีสติปัญญาอันน่ารักดังว่า สอ.ก็คงย่ําอยู่กับที่หรือไม่ก็ถอย
หลังไปเรื่อยๆแหละ
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12. โพสข้อความโดยคุณนิจวิภา รักในหลวง เมื่อวันที่ 12 ต.ค.53
ข้อความ : จะส่งน้องเข้าอบรมรุ่น 8 ค่ะ กลัวลืมจัง ยังไงรบกวน update ตอนใกล้อีกทีได้ไหมค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ (^^)
2.8.4 เว็บ Facebook เครือข่ายนักวิจัย มีจํานวนสมาชิกตั้งแต่เดือนมกราคม –
มิถุนายน พ.ศ.2554 รวม 66 ราย ไม่มีสมาชิกโพสข้อความ

รูปที่ 12 เว็บ Facebook เครือข่ายนักวิจยั
2.8.5 เว็บ Facebook เครือข่าย Farmer Shop Thailand มีจํานวนสมาชิกตั้งแต่เดือน
มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2554 รวม 42 ราย

รูปที่ 13 เว็บ Facebook เครือข่าย Farmer Shop Thailand
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ข้อความที่โพสในเว็บ Facebook
หัวข้อ: Farmer Shop จากชนบทสู่โมเดิร์นเทรด ปฎิวัติตลาด สินค้าเกษตรไทย
URL: http://www.siamturakij.com/home/news/display_news.php?news_id=413349830
2.9 การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สถาบันฯ www.cai.ku.ac.th
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้นําข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการที่
ต้องการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานของสถาบันฯ ผู้สนใจ
สามารถติดตามและ Download ข้อมูลได้บนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.9.1 บทความที่เผยแพร่ เมนูบทความที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวข้องกับงานของสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ และบทความที่น่าสนใจ มีจํานวน 78 บทความ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 8 บทความทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th
ลําดับ
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ลงเว็บไซต์
เมื่อวันที่
ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (ฉบับชุมชน) สํานักงานคณะกรรมการ 20/07/54
แผนฯ ๑๑ ... สู่ สั ง คมแห่ ง ความสุ ข อย่ า งมี พัฒนาการเศรษฐกิจและ
ภูมิค้มุ กัน
สังคมแห่งชาติ
ข้าวไทยกับการเปิดตลาดข้าวเสรีของอาเซียน สมพร อิศวิลานนท์
01/07/54
สหกรณ์ . ..นวั ต กรรมความคิ ด ที่ ง ดงามข้ า ม สว.สก.
01/07/54
ศตวรรษ
แนวทางการปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 14/06/54
ตลาดสุขใจ.....ไม่ได้มีแต่อาหารปลอดภัย
สุพจน์ สุขสมงาม
14/06/54
เรื่องเล่าจากแดนไกล ตอน วิ ถีสวิส...วิ ถีแห่ ง อเล็กซัง
31/05/54
การพัฒนา
น้ําสกัดมูลสุกรกับการลดต้นทุนการปลูกพืช
สุกัญญา จัตตุพรพงศ์
31/05/54
และคณะ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
พีรวงศ์ จาตุรงคกุล
31/05/54
ประสบการณ์จริงของชาวนาคุณธรรมในการ นิคม เพชรผา
28/04/54
ลดต้นทุนผลิตข้าวโดยใช้ป๋ยุ อินทรีย์ปั้นเม็ด
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ควรรู้
อภิรดี อุทัยรัตนกิจและ
28/04/54
คณะ
โรงสีข้าวฤาธุรกิจกําลังเข้าสู่วิกฤตของปัญหา สมพร อิศวิลานนท์
28/04/54
ชื่อบทความ

ผู้เขียน
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ตารางที่ 8 บทความทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th (ต่อ)
ลําดับ

ชื่อบทความ

12
13

โครงการ Farmer Shop
บริ บ ทของตลาดกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
สังคม
รูปแบบที่เปลีย่ นไปของสหกรณ์
ควันหลงจากการประชุมเศรษฐกิจโลกทีเ่ มือง
ดาวอส
ทําไมต้อง Farmer Shop
ตามไปดู Farmer Market ที่สวนสามพราน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุน การพึ่งพาตนเอง
และการร่วมมือ ระหว่างสหกรณ์ของ ชสอ.
ขอเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม
การเปิ ด ตลาดสิ น ค้ า ข้ า วอาเซี ย น...อย่ า
ประมาทเวียดนามที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลาง
การค้าข้าวโลก
มรดกที่มีคุณค่า และ CSR ที่หายไปจาก
ธนาคารสหกรณ์
บนเส้ น ทางสู่ ร ะบบคุ ณ ค่ า และการค้ า ที่ เ ป็ น
ธรรม
การสร้างแบรนด์ในสินค้าเกษตร
กรอบคิดการพัฒนางานสหกรณ์ในภาพรวม
การวิ จัย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ วม เพื่ อ
การพัฒนาการสหกรณ์
แนวคิด ค่านิยม หลักและวิธีการสหกรณ์
มาทํ า ความเข้ า ใจนโยบายประกั น รายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
แนวทางการจัดการด้านการเงินสหกรณ์

14
15
16
17
18

19
20

21
22
23
24
25
26
27
28

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

ลงเว็บไซต์
เมื่อวันที่
31/03/54
31/03/54

สว.สก.
สว.สก.

31/03/54
31/03/54

ด๊อกเตอร์การ์ตูน
อรุษ นวราช
สว.สก.

28/02/54
28/02/54
31/01/54

ซาโกะ จัง

31/01/54

สมพร อิศวิลานนท์

29/12/53

สว.สก.

29/12/53

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

30/11/53

สว.สก.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
สว.สก.

30/11/53
29/10/53
29/10/53

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
สมพร อิศวิลานนท์

29/09/53
29/09/53

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

29/09/53

ผู้เขียน
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ตารางที่ 8 บทความทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th (ต่อ)
ลําดับ

ชื่อบทความ

29

การบูรณาการเรื่องบทบาทหญิงชายในการ
พัฒนา
โลจิสติกส์ยางพารา : ความบูรณาการและ
ความแยกส่วนของงานวิจัย
กรอบคิดและแนวทางการจัดการด้านการเงิน
สหกรณ์
สหกรณ์การเงินในสถานการณ์วิกฤตการเงิน
และการลดปัญหาความยากจน
ชวนกั น คิ ด เรื่ อ งการกํ า หนดให้ ส หกรณ์ เ ป็ น
วาระแห่งชาติ
มุมมองเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ
แผนธุรกิจกับการสร้างโอกาสและความเสี่ยง
สําหรับธุรกิจสหกรณ์
สหกรณ์ กับ วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ โลกโอกาสของ
สหกรณ์
วิกฤตเศรษฐกิจกับผลกระทบที่มีต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์
กรอบคิดการจัดการโซ่อุปทาน
กองทุ น รวม : โอกาสและความเสี่ย งที่มี ต่ อ
สหกรณ์
ภพภู มิ ใ หม่ : ระบบสหกรณ์ ที่ มี คุณ ค่ า ...ทํ า
อย่างไรจึงจะไปถึงฝัน
ผลกระทบจากวิกฤติการเงินอเมริกาที่มีต่อ
เศรษฐกิจและขบวนการสหกรณ์ไทย
มิ ติ ก ารพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษกั บ แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การกําหนดให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ
กฎหมายง่ า ยๆ แต่ ทํ า ไมเข้ า ใจยาก จาก
วารสารฅนสหกรณ์

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ผู้เขียน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

ลงเว็บไซต์
เมื่อวันที่
31/08/53

รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัยศฤงคารินทร์
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

31/08/53
30/07/53

สว.สก.

30/07/53

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

30/07/53

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

30/06/53
30/06/53

สว.สก.

30/06/53

เพยาว์ กิมปฐม

28/05/53

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ณัฐพล ชวลิตชีวิน

28/05/53
28/05/53

สว.สก.

28/04/53

ณัฐพล ชวลิตชีวิน

30/04/53

สว.สก.

30/04/53

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
เชิญ บํารุงวงศ์

28/09/52
28/09/52
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ตารางที่ 8 บทความทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th (ต่อ)
ลําดับ

ชื่อบทความ

45

การนําคุณค่าสู่การพัฒนาสหกรณ์ไทย จาก
วารสารฅนสหกรณ์
บทบาทของสหกรณ์และการขับเคลื่อนการค้า
ที่เป็นธรรม จากวารสารฅนสหกรณ์
สถานการณ์ข้าวของไทยและการก้าวเข้าสู่ยุค
ข้าวแพง จากวารสารฅนสหกรณ์
ข้ อ บั ง คั บ ที่ ดี ข องสหกรณ์ ค วรมี ลั ก ษณะ
อย่างไร จากวารสารฅนสหกรณ์
การขานรับงานพัฒนาจากภาควิชาการ งาน
สหกรณ์ เ ป็ น งานที่ ไ ม่ ง่ า ยเลย จากวารสาร
ฅนสหกรณ์
สหกรณ์ ใ นความหมายของกฎหมาย จาก
วารสารฅนสหกรณ์
การนํายุทธศาสตร์การสร้างคุณค่า เพื่อการ
พัฒนาการสหกรณ์ไทย
การปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีคุณค่ากับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทย
เครือข่ายคุณค่า
เครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า กั บ การพั ฒ นาขบวนการ
สหกรณ์
บทบาทของสหกรณ์กับการขับเคลื่อนการค้า
ที่เป็นธรรม
พัฒนาการของขบวนการสหกรณ์ไทย: อดีต
ปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนา
กฎหมายที่ พึงป ระสงค์ : ข้อจํ ากั ด ของ
กฎหมายสหกรณ์ปัจจุบันและแนวทางแก้ไข
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทาง
สหกรณ์

46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

ลงเว็บไซต์
เมื่อวันที่
28/09/52

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

28/09/52

รศ.สมพร อิศวิลานนท์

28/09/52

สุรจิตต์ แก้วชิงดวง

28/09/52

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย

28/09/52

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม

28/09/52

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

28/09/52

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

28/09/52
28/09/52

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

28/09/52
28/09/52

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

28/09/52

เชิญ บํารุงวงศ์

28/09/52

เชิญ บํารุงวงศ์

28/09/52

วินัย อาจคงหาญ

28/09/52

ผู้เขียน

28
ตารางที่ 8 บทความทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th (ต่อ)
ลําดับ

ชื่อบทความ

60

สถาบั น การศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาขบวนการ
สหกรณ์
นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
สหกรณ์: โอกาส อุปสรรคที่มีต่อ
ขบวนการสหกรณ์
ก า ร สห ก ร ณ์ ใ น บ ริ บ ท ไ ท ย: เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ ก ารวิ จั ย ด้ านสหกรณ์ ที่ ผ่ านมา
และแนวทางการวิจัยในอนาคต
แผนพัฒนาการสหกรณ์
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่พึงมีต่อสหกรณ์
แผนแม่ บ ทพั ฒ นาสตรี ส หกรณ์ ปี 25462549
คําแนะนําที่ 193 ขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม สหกรณ์ พ.ศ.
2545
บทสัมภาษณ์ ASTV "ไมโครไฟแนนซ์"
คู่มือการจัดทําแผนธุรกิจ
คู่มือการบริหารความเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์
การเกษตร
แผนพั ฒ นาการสหกรณ์ ฉบั บ บที่ 2 (พ.ศ.
2550-2554)
คู่มือการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์
การเกษตรสู่การปฏิบัติ
คู่มือการจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์
เรื่องเล่าจากบ้านเพื่อน ของเครือข่ายสหกรณ์
แก้จน ตอนบันทึกจากนายช้างสื่อ
นําทางธรรมะแก้จน

61

62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74

สมคิด แก้วทรัพย์

ลงเว็บไซต์
เมื่อวันที่
28/09/52

วรรณะ เสนทองและคณะ

28/09/52

สยุมพร โยธาสมุทร

28/09/52

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

28/09/52

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
นายแพทย์สมเกียรติ
ธาตรีธร
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

28/09/52
28/09/52
28/09/52

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

28/09/52
28/09/52
28/09/52

สว.สก.

28/09/52

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

28/09/52

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
นายช้าง

28/09/52
28/09/52

ผู้เขียน

28/09/52

29
ตารางที่ 8 บทความทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th (ต่อ)
ลําดับ

ชื่อบทความ

75

ชุ ด เรื่ อ งเล่ า จากบ้ า นเพื่ อ น เรื่ อ งเครื อ ข่ า ย
สหกรณ์แก้จน ตอน Home Stay แก้จนของ
คนพังงา
ข้าวคุณธรรม
การพั ฒ นาชุ ม ชนในพื้ น ที่ ต้ น น้ํ า อย่ า งบู ร ณา
การ
กรอบแนวคิดการเชื่ อมโยงเครื อข่ ายคุณ ค่ า
เพื่อแก้ปัญหาความยากจน

76
77
78

จําปูน

ลงเว็บไซต์
เมื่อวันที่
28/09/52

สว.สก.
สว.สก.

28/09/52
28/09/52

สว.สก.

28/09/52

ผู้เขียน

2.9.2 คลังความรู้ ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ เป็นเมนูประมวลเกร็ดความรู้จากข่าวที่
เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องการงานวิจัยของสถาบันฯ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ ข่าว
เกี่ยวกับยางพารา ข่าวเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ ข่าวเกี่ยวกับผลไม้ ข่าวเกี่ยวกับกาแฟ ข่าวเกี่ยวกับ
อาเซียน เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงของการตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ มีจํานวน 126 ข่าว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 9 คลังความรู้ ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th
ลงเว็บไซต์
ลําดับ
หัวข้อข่าว
กลุ่มข่าว
เมื่อวันที่
1 จับตาวิกฤติราคายางในทศวรรษหน้าเมื่อจีนใช้เพื่อนบ้าน ยางพารา
25/01/53
เป็นฐานปลูกเอง
02/04/53
2 หวั่ น ราคายางร้ อ นกระทบภาพรวมพุ่ ง ทะลุกิ โ ลละ100 ยางพารา
บาท-นัดถกผู้ส่งออก 3 ชาติ
3 ราคายางพาราพุ่งในรอบ 111 ปี เกษตรกรซึม-พ่อค้าเฮ- ยางพารา
21/04/53
นายทุนฮา
4 ทิศทางพัฒนายางพาราไทยสู่ความเป็น"สุดยอดยางโลก"
ยางพารา
08/06/53
5 กรมวิชาการเตือนเกษตรกรอีก 2 เดือนรับมือราคายาง ยางพารา
08/06/53
ลด
6 หวั่นยางตายเข้าโรงงานยางแท่ง
ยางพารา
16/06/53
7 เทคนิคผลิต 'ยางก้อนถ้วย' คุณภาพ
ยางพารา
23/06/53

30
ตารางที่ 9 คลังความรู้ ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th (ต่อ)
ลงเว็บไซต์
ลําดับ
หัวข้อข่าว
กลุ่มข่าว
เมื่อวันที่
8 สุเทพดันโครงการกล้ายาง 8 แสนไร่ผ่านคณะรัฐมนตรี
ยางพารา
07/07/53
9 จับตา"ปลูกยางที่ใหม่ 8 แสนไร่"สารพัดปัญหาท้าทาย ยางพารา
20/07/53
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
10 แฉปุ๋ยยางพาราป่วนอ้างการเมืองงุบงิบ
ยางพารา
10/08/53
11 สัญญาซื้อยางเอเฟทพุ่งผลักไทยขึ้นที่ 3 ตลาดโลก
ยางพารา
10/08/53
12 สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ยาง
ยางพารา
10/08/53
13 ชี้บึงกาฬศูนย์กลางยางพาราอีสาน
ยางพารา
03/09/53
14 เครือข่าย...ตลาดกลางยาง
ยางพารา
13/09/53
15 ผู้ค้าใน AFET เฮ ยังไม่ถูกปรับค่าเงิน CESS
ยางพารา
13/09/53
16 ตลาดยางพารา"อีสานใต้"เติบโต 2 ปีข้างหน้าผลผลิตเพิ่ม ยางพารา
27/09/53
กว่าเท่าตัว
17 ผลิตยางทนแล้งพันธุ์ ใหม่ รหัส984 เฉลิมพระเกียรติฯ
ยางพารา
29/04/54
18 ข้าวหอมมะลิท่งุ กุลาร้องไห้
ข้าวหอมมะลิ 10/02/53
19 'หอมมะลิ'แย่แน่ เวียดนามฉวยตั้งชื่อ'จัสมิน ไรซ์'
ข้าวหอมมะลิ 16/02/53
20 ไตรรงค์' เบรกพาณิชย์เพิ่มราคาซื้อข้าว
ข้าวหอมมะลิ 18/03/53
21 ผู้ส่งออกจี้พาณิชย์แก้มาตรฐานข้าวหอมมะลิส้เู วียดนาม ข้าวหอมมะลิ 19/03/53
22 องค์กรถาวรระบบสํารองข้าว
ข้าวหอมมะลิ 29/03/53
23 ไตรรงค์มอบ พณ.คุยเวียดนามแก้ราคาข้าวตก"ไตรรงค์" ข้าวหอมมะลิ 02/04/53
สั่ง กระทรวงพาณิชย์ คุยเวียดนาม แก้ไขปัญหาราคาข้าว
ตกต่ํา หลังมีการเสนอขายตัดราคากันเอง
24 เขมรเหลือข้าวส่งออกปีนี้มากกว่า 3.5 ล้านตัน
ข้าวหอมมะลิ 07/04/53
25 “ฮุนเซน” โอ่มีข้าวส่งออก 3.5 ล้านตัน ข้าวไทยหนาว ข้าวหอมมะลิ 07/04/53
แน่-ถูกหยามเกรดต่ํา
26 ประกันข้าวผลงานชิ้นโบดําปชป.
ข้าวหอมมะลิ 26/04/53
27 คาดราคาข้าวจะสูงขึ้น
ข้าวหอมมะลิ 08/06/53
28 เพิ่มศักยภาพผลิตข้าวสู้อาฟต้ากองทุนเอฟทีเอไฟเขียว ข้าวหอมมะลิ 11/06/53
128ล้าน/ นําร่องผุดศูนย์ข้าวชุมชนยกระดับคุณภาพ

31
ตารางที่ 9 คลังความรู้ ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th (ต่อ)
ลงเว็บไซต์
ลําดับ
หัวข้อข่าว
กลุ่มข่าว
เมื่อวันที่
29 พาณิชย์จับตา"ภัยแล้ง"กระทบส่งออก "ไตรรงค์"สั่งคุม ข้าวหอมมะลิ 14/06/53
ผลผลิตข้าวแค่ปีละ 2 ครั้ง
30 'แจสแมน' หรือจะสู้ 'จัสมิน' จัดแผนกู้วิกฤติ 'หอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ 15/06/53
ไทย'
31 เน้ น ชาวนามี ค วามมั่ น คงประเทศไทย มี พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า ว ข้าวหอมมะลิ 16/06/53
ประมาณ 60 ล้ า นไร่ สามารถเพาะปลู ก ข้ า วได้
หลากหลายพันธุ์
32 "พาณิชย์" เล็งจัดเวิร์คช็อปข้าวหวังดันราคา
ข้าวหอมมะลิ 23/06/53
33 ยุทธศาสตร์ข้าวไทยไร้ทิศทาง นักการเมืองต้นเหตุหายนะ ข้าวหอมมะลิ 23/06/53
ตะเพิดพ้นวงจร
34 พณ.จัดมหกรรมข้าวภาคเหนือ ชูท่าข้าวกํานันทรงสู้ศึก ข้าวหอมมะลิ 24/06/53
การค้าเสรีข้าวอาเซียน
35 ครม.เศรษฐกิจสั่งดูราคาข้าวไทยหวั่นถูกเวียดนามแย่ง ข้าวหอมมะลิ 29/06/53
ตลาด
36 นวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวอีก"ทางเลือก"ทาง ข้าวหอมมะลิ 29/06/53
รอดชาวนาไทย
37 การรักษามาตรฐานและส่งเสริมการส่งออกสินค้าข้าว
ข้าวหอมมะลิ 30/06/53
38 ยก นว. “ศูนย์กลางข้าว” ผุด ส.โรงสีอาเซียน เปิดประมูล ข้าวหอมมะลิ 07/07/53
ครั้งแรกในโลก
39 กว่าจะเป็น ‘ข้าวไม่ต้องหุง’ ก้าวอีกขั้นความสําเร็จ ข้าวหอมมะลิ 19/07/53
งานวิจัย
40 หนุน 'ข้าวหอมมะลิแดง' ต้านโรค
ข้าวหอมมะลิ 20/07/53
41 เกษตรฯ เล็ ง ประกาศใช้ ม าตรการปกป้ อ งพิ เ ศษสิ น ค้ า ข้าวหอมมะลิ 21/07/53
เกษตรกรอบอาฟตา แม้ เ กิ น ดุ ล การค้ า เผย 5 เดื อ น
มูลค่าการค้าเกษตร 99,394 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.90%
42 จับตาพาณิชย์ฝืนคําสั่ง กขช.ใช้ค่าเสื่อมกําหนดราคาข้าว ข้าวหอมมะลิ 14/08/53
43 เวียดนามข้าวหมด ไทยสบช่อง ปั๊มยอดส่งออก
ข้าวหอมมะลิ 17/08/53
44 พาณิชย์ดันไทยเป็นผู้นําคุณภาพข้าวโลก
ข้าวหอมมะลิ 23/08/53

32
ตารางที่ 9 คลังความรู้ ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th (ต่อ)
ลงเว็บไซต์
ลําดับ
หัวข้อข่าว
กลุ่มข่าว
เมื่อวันที่
45 วงการข้าวแนะส่งออกข้าวมีคุณภาพดีกว่าเน้นปริมาณ
ข้าวหอมมะลิ 27/08/53
46 พาณิชย์กล่อมญวน ดันราคาข้าว ห้ามตัดขากันเอง
ข้าวหอมมะลิ 27/08/53
47 ราคาข้าวเปลือกขึ้นหลัง ตปท. ต้องการเพิ่ม
ข้าวหอมมะลิ 31/08/53
48 เปิดช่องนําเข้าข้าวเปลือก
ข้าวหอมมะลิ 01/09/53
49 ราคาข้าวเปลือกทะยาน
ข้าวหอมมะลิ 01/09/53
50 แห่ซื้อข้าวสต๊อกรัฐลอตใหม่
ข้าวหอมมะลิ 03/09/53
51 ไทยผนึกเวียดนามยกระดับราคาข้าวโลก
ข้าวหอมมะลิ 03/09/53
52 เวียดนามลดค่าด่องไม่กระทบข้าวไทยพาณิชย์มั่นใจขาย ข้าวหอมมะลิ 03/09/53
คุณภาพ-ธปท.ย้ําบาทแข็งไม่ฉุดศก.
53 ดันไทยศูนย์กลางค้าข้าว
ข้าวหอมมะลิ 06/09/53
54 พลิกระบบ"การปลูกข้าว"ใหม่
ข้าวหอมมะลิ 27/09/53
55 "กุ้ยโจว" ย้ําต้องการข้าวหอมมะลิและผลไม้ไทยจํานวน ข้าวหอมมะลิ 14/10/53
มาก
56 ยโสธรชูข้าวคุณธรรมทางรอดประเทศไทย
ข้าวหอมมะลิ 21/10/53
57 19 สหกรณ์จังหวัดสงขลา เชื่อมโยงเครือข่าย หอบเงิน ข้าวหอมมะลิ 27/10/53
100 ล้าน เจรจา ซื้อข้าวสารบรรจุถุง ในแบรนด์ชุมนุม
58 ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ข้ า วเตรี ย มพั ฒ นาพั น ธุ์ ข้ า ว"เสริ ม ข้าวหอมมะลิ 30/11/53
สุขภาพ-รักษาเบาหวาน-ต้านมะเร็ง"
59 อภิ สิ ท ธิ์ ลั่ น พร้ อ มสนั บ สนุ น งบประมาณวิ จั ย พั ฒ นา ข้าวหอมมะลิ 15/12/53
ศักยภาพในการแข่งขันข้าวไทยในเวทีโลก
60 ไทยรักษาแชมป์ส่งออกข้าวโลกปี 53
ข้าวหอมมะลิ 07/01/54
61 ผนึกกําลัง...จัดระบบปลูกข้าว
ข้าวหอมมะลิ 19/01/54
62 พบข้าวที่ปลูกในจีนปนโลหะหนัก
ข้าวหอมมะลิ 17/02/54
63 ระบบปลูกข้าวใหม่ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี
ข้าวหอมมะลิ 23/02/54
64 หนุนศูนย์ข้าวชุมชน ผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี
ข้าวหอมมะลิ 28/02/54
65 เกษตรเดินหน้าพัฒนา 5 จังหวัดภาคใต้
ข้าวหอมมะลิ 03/03/54
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ลงเว็บไซต์
ลําดับ
หัวข้อข่าว
กลุ่มข่าว
เมื่อวันที่
66 "เวียดนาม"คาดส่งออกข้าว-อาหารทะเล-ยางเพิ่มขึ้นในปีนี้ ข้าวหอมมะลิ 10/04/54
67 "พาณิชย์"หวั่นสถานการณ์ราคาข้าวตลาดโลกพุ่ง!กระทบ ข้าวหอมมะลิ 22/04/54
ไทยแตะตันละ 9 พันบาท
68 ชาวนาเฮ พาณิชย์ยันราคาข้าวเปลือก พ.ค.- มิ.ย.ขาขึ้น
ข้าวหอมมะลิ 06/05/54
69 เตือนส่งออกข้าวไทยรับมือข้าวจีเอ็มโอจีนตีตลาด
ข้าวหอมมะลิ 07/05/54
70 ข้าวหอมมะลิไทยบุกโปรโมตฮ่องกง
ข้าวหอมมะลิ 09/05/54
71 ผู้ผลิตข้าวถุงเล็งขยับราคาขึ้น 5-10%
ข้าวหอมมะลิ 10/05/54
72 วิพากษ์อนาคตนโยบายข้าวไทย
ข้าวหอมมะลิ 28/06/54
73 เวียดนาม....ตลาดสําคัญของผลไม้ไทย
ข่าวผลไม้
11/05/53
74 เวียดนาม....ตลาดกระจายผลไม้ไทย
ข่าวผลไม้
12/05/53
75 ธีระ'ขยายช่องทาง จําหน่ายผลไม้ เข้าค้าปลีกใหญ่ รมว. ข่าวผลไม้
15/06/53
เกษตรฯเพิ่มช่องทางจําหน่ายผลไม้ เข้าค้าปลีกขนาดใหญ่
แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ํา
76 รัฐทุ่ม500ล.รับมือ"ผลไม้ใต้"ทะลักชู3มาตรการแก้ปัญหา ข่าวผลไม้
23/06/53
ราคาตกต่ํา
77 “สมาคมพืชสวน” ระดมทีมช่วยรัฐ-เอกชน ปลดชนวนอียู ข่าวผลไม้
31/01/54
ห้ามนําเข้าผัก-ผลไม้ไทย
78 ไทยจี้นิวซีแลนด์เปิดตลาดสินค้าเกษตร
ข่าวผลไม้
08/02/54
79 วว.วิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเส้นใยผลไม้ไทย ไขมัน ข่าวผลไม้
10/02/54
ต่ําช่วยลดคอเลสเตอรอลป้องกันมะเร็งลําไส้ใหญ่
80 วว.คิดค้นเส้นใยเสริมอาหารรับเทรนด์ตลาดทั่วโลก
ข่าวผลไม้
11/02/54
81 ก.เกษตรฯสั่ง จั บ ตา"ข้ า ว-กาแฟ-ปาล์ ม -ไหมดิ บ " ได้ รั บ ข่าวกาแฟ
04/01/53
ผลกระทบจากอาฟต้า ทําหนังสือถึง 3 กท. ช่วยสกัด
82 ชาวสวนค้านเปิดอาฟตานําเข้าเมล็ดกาแฟ
ข่าวกาแฟ
26/01/53
83 คุมนําเข้าสินค้า “กาแฟ”เกษตรฯชี้ลดผลกระทบ “อาฟต้า” ข่าวกาแฟ 05/03/53
84 เร่ ง ปรั บ โครงสร้ า งสิ น ค้ า กาแฟครบวงจรก่ อ นโดน ข่าวกาแฟ 06/03/53
ผลกระทบจากอาฟตา
85 กาแฟญวนยึด ทุบเกษตรไทย แห่ซื้อของถูก
ข่าวกาแฟ
18/03/53
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ลงเว็บไซต์
ลําดับ
หัวข้อข่าว
กลุ่มข่าว
เมื่อวันที่
86 สวนกาแฟหนีตายหันไปปลูกยาง-ปาล์ม
ข่าวกาแฟ
24/06/53
87 ดังกิ้นฯปรับภาพลักษณ์ ชูร้านขายกาแฟคู่โดนัท
ข่าวกาแฟ
01/09/53
88 ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร: กาแฟ
ข่าวกาแฟ
02/09/53
89 โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร
ข่าวกาแฟ
11/10/53
90 สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ
ข่าวกาแฟ
12/10/53
91 วางมาตรฐานสินค้าไทยพร้อมตะลุยอาเซียน
ข่าวอาฟต้า
01/01/53
92 รมช.พาณิ ช ย์ เชื่ อ ผลจากข้ อ ตกลงเขตการค้ า เสรี ข่าวอาฟต้า
02/01/53
อาเซียน-จีน ...
93 เกาะข่าวเกษตร
ข่าวอาฟต้า
02/01/53
94 ก.เกษตรฯ งั ด มาตรการป้ อ งกั น สิ น ค้ า ข้ า ว-ปาล์ ม รั บ ข่าวอาฟต้า
04/01/53
ผลกระทบ AFTA
95 ปณท. ปรับโฉมแบรนด์รับยุทธศาสตร์อาเซียน
ข่าวอาฟต้า
04/01/53
96 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ประเมินตลาดข้าวโลกในปี ข่าวอาฟต้า
04/01/53
53 มีแนวโน้มตึงตัว
97 “พาณิชย์”คาดอาฟตาดันมูลค่าการค้าไทย-อาเซียนเพิ่ม ข่าวอาฟต้า
05/01/53
ปีละ 25%
98 พาณิชย์คุมเข้มนําเข้าข้าวอาฟตา
ข่าวอาฟต้า
06/01/53
99 การส่ ง ออกไปจี น ในช่ ว ง 9 เดื อ นแรกของปี 2552 ผู้ ข่าวอาฟต้า
06/01/53
ส่งออกใช้สิทธิประโยชน์ FTA อาเซียน - จีน เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง
100 พาณิชย์เร่งวางมาตรการนําเข้ากาแฟจากอาเซียน
ข่าวอาฟต้า
08/01/53
101 หนุนรัฐขายข้าวจีทูจีชิงตลาดอาเซียน
ข่าวอาฟต้า
14/01/53
102 เกษตรฯ ชี้ไทยต้องเตรียมรับผลกระทบเปิดเขตการค้า ข่าวอาฟต้า
22/01/53
เสรีอาเซียนสินค้าเกษตร
103 นั ก วิ ช าการพาณิ ช ย์ อ าชี พ การเปิ ด เสรี อ าเซี ย นไทยได้ ข่าวอาฟต้า
24/01/53
มากกว่าเสีย
104 กรมการค้าตปท.รุกอาเซียนไปสํารวจลู่ทาง
ข่าวอาฟต้า
25/01/53
105 'เจ๊วา'ชง ครม.นําเข้าข้าวอาฟตา
ข่าวอาฟต้า
10/02/53
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ลงเว็บไซต์
ลําดับ
หัวข้อข่าว
กลุ่มข่าว
เมื่อวันที่
106 "พาณิชย์"ชงครม.ไฟเขียวมาตรการ นําเข้าข้าวอาฟตา
ข่าวอาฟต้า
10/02/53
107 สมาชิกอาเซียนปิดกั้นลงทุนภาคเกษตร
ข่าวอาฟต้า
24/02/53
108 เสรีลงทุนอาเซียนยืดเยื้อ เหตุสมาชิกก๊กภาคเกษตร
ข่าวอาฟต้า
24/02/53
109 กรมส่งเสริมการเกษตรฯ ใช้เงินกองทุนปรับโครงสร้าง ข่าวอาฟต้า
05/03/53
การผลิตภาคการเกษตรฯกว่า 53 ล้านบาท เร่งปรับ
โครงสร้างสินค้ากาแฟครบวงจร ก่อนโดนผลกระทบ
จากอาฟตา
110 รมว.พณ.แนะผู้ส่งออกปรับตัวรับมือ FTA ASEAN ข่าวอาฟต้า
08/03/53
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ มีผล 12 มี.ค.นี้
111 ปลุกSMEsเหนือรับมืออาเซียน รุกตั้งThai Townใน ข่าวอาฟต้า
08/03/53
เพื่อนบ้าน
112 มาตรการเปิดการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า)
ข่าวอาฟต้า
18/03/53
113 ไทยได้เปรียบดุลการค้าเกษตรหลังATFAมีผล สศก.เผย ข่าวอาฟต้า
24/03/53
ม.ค.53 ไทยได้ เ ปรี ย บดุ ล การค้ า สิ น ค้ า เกษตรใน
อาเซียนหลัง ATFA มีผล บังคับใช้
24/03/53
114 สศก.เผยเดือน ม.ค.ได้ เ ปรี ย บดุลการค้ าเกษตร หลัง ข่าวอาฟต้า
AFTA มีผลบังคับ
115 รมว.เกษตรฯมั่ น ใจปี 53 ผลไม้ ไ ทยราคาดี จั น ทบุ รี - ข่าวอาฟต้า
25/03/53
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
116 พาณิ ช ย์ ช้ี ก ารเมื อ งไทยไม่ ก ระทบการรวมตั ว เป็ น ข่าวอาฟต้า
26/03/53
ประชาคมอาเซียน พร้อมเชื่อมั่นประชาคมอาเซียน ดัน
ส่งออกในภูมิภาค โต 20% บาท แข็งไม่กระทบ
117 ภาคใต้ทําแผนรับมือผลไม้ล้นตลาดกลางปีหนุนส่งออก ข่าวอาฟต้า
20/04/53
ตลาดอาเซียน-จีน...
118 เพิ่มศักยภาพผลิตข้าวสู้อาฟต้ากองทุนเอฟทีเอไฟเขียว ข่าวอาฟต้า
11/06/53
128ล้าน/ นําร่องผุดศูนย์ข้าวชุมชนยกระดับคุณภาพ
119 เกษตรฯชี้ ช าวสวนกาแฟผวาอาฟตา หั น ปลู ก ยาง- ข่าวอาฟต้า
17/06/53
ปาล์ม
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ลงเว็บไซต์
ลําดับ
หัวข้อข่าว
กลุ่มข่าว
เมื่อวันที่
120 เล็งจัดโซนนิ่งนําเข้าข้าวแก้ปัญหาลอบขนหลังเปิดอาฟตา ข่าวอาฟต้า
29/07/53
121 "พรทิวา"ฟื้นตั้งบริษัทค้าข้าวอาเซี่ยน ใช้เวทีเออีเอ็มจีบ ข่าวอาฟต้า
05/08/53
เวียดนามร่วมมือ
122 'พรทิวา'เปิดทางรับข้าวอาเซียนสีส่งออก
ข่าวอาฟต้า
10/08/53
123 ลุ้นอาเซียนรวมกลุ่มโรงสีผลักราคาข้าวพุ่ง
ข่าวอาฟต้า
11/08/53
124 พณ.ผลักดันความร่วมมือด้านการผลิตข้าวกับสมาคม ข่าวอาฟต้า
11/08/53
โรงสีอาเซียน
125 ไทย-อาเซียนบวกหารือแนวทางแก้ไขวิกฤติสิ่งแวดล้อม ข่าวอาฟต้า
18/08/53
หลังภัยธรรมชาติคุกคามผลผลิตข้าว
126 สศช.จัดงบแสน ล. วิจัยพัฒนา
ข่าวอาฟต้า
28/06/54
2.9.3 สื่อบันทึกวีดิทัศน์ของสถาบันฯ เป็นศูนย์รวมสื่อบันทึกวีดิทัศน์เกี่ยวกับงานของ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ
ได้ ซึ่งได้อัพโหลดไว้บนเว็บ www.cai.ku.ac.th www.youtube.com และ www.vimeo.com จํานวน
10 เรื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 10 สื่อบันทึกวีดิทศั น์บนเว็บไซต์ www.youtube.com และ www.vimeo.com
ลําดับ
ชื่อเรื่องวีดิทัศน์
1 นําเสนอ "สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ปี 2552"
2 วิถีแห่งความพอเพียง : ข้าวคุณธรรม ชุดที่ 1
3 เวทีเรียนรู้ "สู่..เส้นทางสหกรณ์ที่มีคุณค่า" 15 กันยายน 2552 การ
เสวนาหัวข้อ "ร้อยคุณค่าจากสมาชิกสหกรณ์เครือข่ายจนกลายเป็น
กลุ่มธุรกิจผลไม้สหกรณ์จันทบุรี"
4 วิสัยทัศน์เครือข่ายคุณค่า
5 แผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่ 2
6 วิถีแห่งความพอเพียง : ข้าวคุณธรรม ชุดที่ 2
7 ความแตกต่าง การใช้ทรัพยากร และความขัดแย้ง
8 การพัฒนาสตรีสหกรณ์
9 นําเสนอ "สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ปี 2553"

ลงเมื่อวันที่
04/10/52
04/10/52
11/10/52

11/05/53
11/05/53
11/05/53
25/05/53
29/06/53
17/09/53
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ตารางที่ 10 สื่อบันทึกวีดิทศั น์บนเว็บไซต์ www.youtube.com และ www.vimeo.com (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อเรื่องวีดิทัศน์
ลงเมื่อวันที่
10 LED Farmer Shop
03/04/52
2.10 การลงบทความยังเว็บไซต์อื่นๆ
สถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ ไ ด้ จั ด ทํ า การเผยแพร่ ความรู้ จ ากการวิ จั ย และ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์ โดยเพิ่มการเชื่อมโยงลิ้งค์จากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้มี
ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลแก่ผ้ใู ช้บริการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.10.1 เว็ บ บล็ อ ก http://www.gotoknow.org ได้ รั บ การสนั บ สนุ น หลั ก โดย สสส.
ภายใต้ชุดโครงการ Digital KM เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวิจัย ซึ่ง
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ลงหัวข้อบทความในเว็บไซต์ ได้แก่ SHOs System ชี้แนะ ว่าทําไม
รัฐบาล ไม่ควรเก็บภาษีสหกรณ์ Farmer Shop กลุ่มธุรกิจสหกรณ์สวนสามพราน ฅนสหกรณ์ ข้าว
เกิดบุญ ข้าวคุณธรรม กลุ่มธุรกิจสหกรณ์ เครือข่ายคุณค่า การค้าที่เป็นธรรม และการค้าโดยชอบ
ธรรม หรือ แฟร์เทรด

รูปที่ 14 เว็บบล็อก http://www.gotoknow.org ได้รับการสนับสนุนหลักโดย สสส.
2.10.2 เว็บบล็อกตอบคําถาม http://thailandcoop.blogspot.com/ เป็นศูนย์รวมใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ จากงานของสถาบันฯ โดยทางสถาบันฯ ได้ต้ังคําถามและตอบ
คําถามงานของสถาบันฯ ในปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มคําถาม ได้แก่ โครงการ Farmer Shop
เครือข่ายคุณค่า การประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า การเงินสหกรณ์ การ
เชื่อมโยงเครือข่าย ข้าวเกิดบุญ ข้าวคุณธรรม วารสารฅนสหกรณ์ สินค้าสหกรณ์ แผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับที่ 2 SHOs System กลุ่มธุรกิจสหกรณ์ การค้าที่เป็นธรรม ตลาดสุขใจ เครือข่าย
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นักวิจัย เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สอ. เครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์ เครือข่ายยางพารา และแผน
ธุรกิจ เป็นต้น

รูปที่ 15 เว็บบล็อกตอบคําถาม http://thailandcoop.blogspot.com/
2.10.3 การฝากเชื่อมโยงลิ้งค์ของหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
Website : http://www.fsct.com/

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด
Website : http://www.cultthai.coop/

รูปที่ 16 เว็บไซต์หน่วยงานอื่นที่เชื่อมโยงลิ้งค์กับสถาบันฯ
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2.11 ฐานข้อมูลเครือข่ายบุคลากรที่เกีย่ วข้องกับสถาบัน
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ตามภารกิจ
ของสถาบัน ฯ มี บุ ค ลากรที่เ ข้ า ร่ ว มในภารกิ จ ต่ า งๆ ซึ่ ง มี 10 เครื อ ข่ า ย ได้ แ ก่ เครื อ ข่ า ยพระสงฆ์
เครือข่ายคลังสมอง เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ เครือข่ายผู้นํา
สหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์ เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ เครือข่ายชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี เครือข่าย Farmer Shop และเครือข่าย Facebook ดังรูปที่ 17

รูปที่ 17 ตัวอย่างฐานข้อมูลบุคลากร เครือข่ายคลังสมอง
2.12 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
สถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ ไ ด้ จั ด ทํ า สถิ ติ ก ารเข้ า เยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ ข องสถาบั น
วิชาการด้านสหกรณ์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ใช้เว็บไซต์ histats ในการเก็บสถิติ
ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 ซึ่งมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ท้ังสิ้นจํานวน
2,886 ราย โดยแบ่งตามเดือนมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 11 สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบันฯ www.cai.ku.ac.th
เดือน
จํานวนผู้เข้าเยี่ยมชม
สิงหาคม พ.ศ.2553
291
กันยายน พ.ศ.2553
295
ตุลาคม พ.ศ.2553
366
พฤศจิกายน พ.ศ.2553
341
ธันวาคม พ.ศ.2553
301
มกราคม พ.ศ.2554
274
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
224
มีนาคม พ.ศ.2554
195
เมษายน พ.ศ.2554
164
พฤษภาคม พ.ศ.2554
208
มิถุนายน พ.ศ.2554
227
ที่มา : www.histate.com

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

จํานวนผู้เยี่ยมชม

400
300
200

366
291

295

341

301

274

224

195

164

208 227

100
0
ส.ค.-53 ก.ย.-53 ต.ค.-53 พ.ย.-53 ธ.ค.-53 ม.ค.-54 ก.พ.-54 มี.ค.-54 เม.ย.-54 พ.ค.-54 มิ.ย.-54

รูปที่ 18 กราฟแสดงสถิติผ้เู ยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
จากผลการดําเนินงานโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็น
ธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.cai.ku.ac.th ในการเผยแพร่
ความรู้จากการวิจัย และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์ โดยเผยแพร่ข่าวสาร บทความ
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ที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ จํานวน 76 บทความ เกร็ดความรู้จากข่าว จํานวน 126 ข่าว สื่อบันทึก
วีดิทัศน์บนเว็บไซต์ จํานวน 10 เรื่อง และฐานข้อมูลเครือข่ายบุคลากร 10 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่าย
พระสงฆ์ เครือข่ายคลังสมอง เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
เครือข่ายผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์ เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ เครือข่าย
ชมรมกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี เครือข่าย Farmer Shop และเครือข่าย Facebook โดยใน
เครือข่าย Facebook มี 6 กลุ่ม ได้แก่ เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ เครือข่าย Farmer Shop เครือข่าย Farmer Shop Thailand เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ และ
เครือข่ายตลาดสุขใจ รวมถึงได้เชื่อมโยงลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น ได้แก่ Webblog สสส. (www.gotoknow.org) Webblog Blogspot
(thailandcoop.blogspot.com)
เว็ บ ไซต์ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํ า กั ด
(www.fsct.com) และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด (www.cultthai.coop) ดัง
รูปที่ 18

ฐานข้อมูลเครือข่ายบุคลากร 10 เครือข่าย
บทความที่สนใจ
Webblog สสส.

สื่อบันทึกวีดทิ ัศน์
www.cai.ku.ac.th

โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม

Webblog Blogspot
Website ชสอ.

เกร็ดความรู้จากข่าว

Website ชสค.
Facebook
เครือข่ายนักวิจัย

Facebook
เครือข่ายตลาดสุขใจ

Facebook
เครือข่ายผู้ตรวจสอบฯ
Facebook
เครือข่าย Farmer Shop

Facebook
เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์
Facebook
เครือข่าย Farmer Shop Thailand

รูปที่ 19 แผนผังระบบการพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ www.cai.ku.ac.th
2.13 แผนการดําเนินงานการพัฒนาเว็บไซต์ในระยะต่อไป
แผนการดําเนินงานการพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันวิ ชาการด้านสหกรณ์ในระยะ
ต่อไป
1. การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ Social Network ต่างๆ เช่น Facebook Twitter
และ Blog ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

42

Joomla
ผู้ใช้บริการ

2. การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมเว็บไซต์สําเร็จรูป Web Application ต่างๆ เช่น
PHP-Nuke เป็นต้น และทําการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเหมาะสมในการใช้งานของ
3. การดําเนินงานและการประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์

บทที่ 3
ผลลัพธ์จากการจัดทําวารสารฅนสหกรณ์ในรอบปีที่ 3
ในการจัดทําวารสาร “ฅนสหกรณ์” ถือเป็นกลไลในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
สารสนเทศที่เ กี่ยวข้องกับการสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาระบบเครือข่ ายสารสนเทศ ภายใต้ ก ลไก
วารสารฅนสหกรณ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งนักสหกรณ์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจในระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ โดยใน
รอบปีที่ 3 นี้ ได้มีการจัดทําวารสารเพื่อการเผยแพร่จํานวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 9-12 และยังมี
เนื้อหาสาระคอลัมน์ต่างๆ ดังนี้ คอลัมน์ในแวดวงคนสหกรณ์ มุมมองจากคนแดนไกล เติมความรู้
เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ์ และคอลัมน์นานาสาระ
ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายในการสมัครเป็นสมาชิกวารสารจํานวน 400
ราย
นอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ไปยังห้องสมุด สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
อื่นๆ ซึ่งได้มีการจัดประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเป็นสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง อีก
ทั้งยังได้มีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านวารสารฅนสหกรณ์ เพื่อนํามาปรับปรุง
รูปแบบและเนื้อหาสาระต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ผลลัพธ์วารสารฅนสหกรณ์ในรอบปีที่ 3
3.1.1 โดยในรอบปีที่ผ่านมานั้น วารสารฅนสหกรณ์ได้จัดทําเผยแพร่จํานวน 4 ฉบับ
ได้แก่ ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2553 ถึง พฤศจิกายน 2553, ฉบับที่ 10 เดือนธันวาคม 2553 ถึง
กุมภาพันธ์ 2554, ฉบับที่ 11 เดือนมีนาคม 2554 ถึง พฤษภาคม 2554 และฉบับที่ 12 เดือนมิถุนายน
2554 ถึง สิงหาคม 2554 (ดังรูปที่ 20)

ฉบับที่ 9

ฉบับที่ 10

รูปที่ 20 ปกวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 9-12

ฉบับที่ 11

ฉบับที่ 12
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3.1.2 ทําเนียบรายชื่อบทความที่ออกเผยแพร่จําแนกตามคอลัมน์
วารสารฅนสหกรณ์ได้มีการกําหนดคอลัมน์หลักในการเผยแพร่ ได้แก่ คอลัมน์
ในแวดวงคนสหกรณ์ มุมมองจากคนแดนไกล เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความ
เคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ์ และนานาสาระ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
คอลัมน์/ชื่อบทความ

ผู้เขียน

ฉบับที่

1. ในแวดวงคนสหกรณ์
 ประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2553

สว.สก.

 บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม

รศ.จุฑาทิพย์

 เปิดตัว Facebook เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมมทรัพย์

สว.สก.

10

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุน
การพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ของ ชสอ.

สว.สก.

10

 รูปแบบที่เปลี่ยนไปของสหกรณ์

สว.สก.
ฅนสหกรณ์

11
12

 เกษตรอินทรีย์อย่างไรจึงจะปลอดภัยและยั่งยืน

สว.สก.

9

 Robobank กับผลงานระดับ AAA

สว.สก.

10

 สหภาพสหกรณ์กลางเยอรมนีและบทบาทที่น่าสนใจ

สว.สก.

10

 เรื่องเล่าจากแดนไกล ตอน วิถีสวิส...วิถีแห่งการพัฒนา

อเล็ก ซัง

11

 ควันหลงจากการประชุมเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอส

สว.สก.

11

 สหกรณ์.....นวัตกรรมความคิดที่งดงามข้ามศตวรรษ
2. มุมมองจากคนแดนไกล

 การทบทวนธรรมาภิบาลของเศรษฐกิจโลก 9 ผ่านการปฏิรูปการค้าและ รศ.จุฑาทิพย์
การเงิน: ควันหลงจากเวทีประชุมเศรษฐกิจโลกที่ดาวอส
สว.สก.
 ตามไปดู The Fairtraders Co-operatives

9
ภัทราวาท

ภัทราวาท

9

12
12

3. เติมความรู้
 ย้อนอดีตถึงปัจจัยที่ขับเคลื่อนข้าวไทยให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของ รศ.สมพร
ประเทศ
สว.สก.
 การสร้างแบรนด์ในสินค้าเกษตร

อิศวิลานนท์

 การบริหารจัดการทรัพยากร กรณีนํ้ามันที่เม็กซิโก และที่ระยอง

อเล็ก

ซัง

9

 การเปิดตลาดสินค้าข้าวอาเซียน อย่าประมาทเวียดนามที่จะก้าวขึ้นเป็น
ศูนย์กลางการค้าขาวโลก

รศ.สมพร

อิศวิลานนท์

10

 เรื่องเล่าการทําธุรกิจยางพาราแบบเครือข่ายของสหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาว จํากัด

รศ.ศานิต

เก้าเอี้ยน

10

 กลไกของประเทศในการรับมือเศรษฐกิจการเงินที่ผันผวน

คุณกฤษฏา

อุทยานิน

10

9
9
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คอลัมน์/ชื่อบทความ
 โรงสีข้าวฤาธุรกิจกําลังก้าวเข้าสู่วิกฤตของปัญหา

ผู้เขียน
อิศวิลานนท์

11

ผศ.ดร.อภิรดี
 ประสบการณ์จริงของชาวนาคุณธรรมในการลดต้นทุนผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ย นิคม
อินทรีย์ปั้นเม็ด

อุทัยรัตนกิจ
เพชรผา

11
11

 ข้าวไทยกับการเปิดตลาดข้าวเสรีของอาเซียน

รศ.สมพร

อิศวิลานนท์

12

 บทบาทของอาเซียนกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อเล็ก ซัง

12

 เมื่อไทยคือดุมล้อของอาเซียนเป็นพลังแห่งเอเชียแล้ว ไทยทําอะไรอยู่

กมล

12

 มาปลูกผักคอนโดลดโลกร้อนกันเถอะ

วิชัย
จักรกฤษณ์
ศานิต
รศ.จุฑาทิพย์

สวนสามพราน
พจนศิลป์
เก้าเอี้ยน
ภัทราวาท

12
12

ศ.ดร.อรอนงค์

นัยวิกุล

12

 ทําไมต้องสร้างแบรนด์: ปูนซีเมนต์ไทยกับการสร้างแบรนด์ตราช้าง

ซาโกะ

จัง

9

 การบูรณาการเรื่องบทบาทหญิงชายในการพัฒนา

รศ.จุฑาทิพย์
หนุ่ม สว.สก.

ภัทราวาท

9
9



รศ.สมพร

ฉบับที่

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ควรรู้

 กาแฟโรบัสต้าไทย : โอกาส และอุปสรรคที่เผชิญ
 ข้อเสนอ “แนวทางปฏิรูปประเทศไทย” ของ คปร. : การปฏิรูป
การเกษตรเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
 นวัตกรรมข้าว
4. เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย

 เมื่อเครือข่ายเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จะลุกขึ้นสู้กับปัญหาหนี้สินด้วย
ลําแข้งของตนเอง

 หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ: การ พันเอกยุทธเดช พุฒตาล
นําไปใช้ประโยชน์
วิเศษ
คุณศศิธร
 ปลุกธุรกิจมังคุดคุณภาพด้วยระบบเครือข่ายสหกรณ์

12

9
9

 โครงการพืชผักปลอดภัยสายใยของตลาดกลางสี่มุมเมืองและเครือข่าย
เกษตรกร

คุณจรูญ

 ทําไมต้อง Farmer Shop

ดร. การ์ตูน

 ตามไปดู Farmer Market ที่สวนสามพราน

คุณอรุษ

นวรา

10

 น้ําสกัดมูลสุกรกับการลดต้นทุนการปลูกพืช

คุณสุกัญญา

จัตตุพรพงษ์

11

 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

คุณพีรวงศ์

จาตุรงคกุล

11

 Farmer Shop ทางเลือกของคนในสังคม

ซาโกะ

จัง

 บริบทของตลาดกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

รศ.จุฑาทิพย์
รศ.จุฑาทิพย์

ภัทราวาท
ภัทราวาท

11
11
12

คุณสฤนี

อาชวานันทกุล

12

 กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอื้อต่อการ
พึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน
 ทุนทางสังคม การเงินชุมชนไทย

ชํานาญไพร

10
10
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ผู้เขียน

ฉบับที่

5. ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ์
 ขอเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม

ซาโกะ

 แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง
และร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์

สว.สก.

 เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ (ตอนจบ)

ซาโกะ

จัง

10
11

จัง

12

 เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง: ตอนสวัสดิการ ส.ค. ของ ชสค. อ.วรเทพ
หมอบ๊อบ
 คุยกับหมอบ๊อบเรื่องสุขภาพ: รู้จักความเครียด

ไวทยาวิโรจน์

8

 กระบวนทัศน์ของผู้นําที่เปลี่ยนแปลง

อเล็ก

ซัง

8

 เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง: ดอกเบี้ยกําลังไต่กระไดจะให้
สหกรณ์ทําไงดี

อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน์

9

 ควันหลงบอลโลก: จริยธรรมกับเงื่อนไขซื้อใจใครได้

รศ.จุฑาทิพย์

ภัทราวาท

9

 คุยกับหมอบ๊อบเรื่องสุขภาพ: การนอนหลับกับสมองของเรา

หมอบ๊อบ

 เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง

อ.วรเทพ

 คุยกับหมอบ๊อบเรื่องสุขภาพ: ไวรัสอาร์เอสวี

หมอบ๊อบ

 เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง: ของขวัญ 9 ชิ้น สหกรณ์ได้
อะไร

อ.วรเทพ

 คุยกับหมอบ๊อบเรื่องสุขภาพ

หมอบ๊อบ

 เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง

อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน์

12

 สุขภาพเพื่ออนาคต กับเลือดจระเข้นํา้ จืดพันธุ์ไทย

รศ.ดร.วิน

เชยชมศรี

12

 คุยกับหมอบ๊อบเรื่องสุขภาพ: กาแฟ เครื่องดื่มมหัศจรรย์

หมอบ๊อบ

6. นานาสาระ
8

9
ไวทยาวิโรจน์

10
10

ไวทยาวิโรจน์

11
11

3.2 โครงการรณรงค์สมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์
ในส่วนของวารสารฅนสหกรณ์ที่ผ่านมานั้น ได้มีโครงการณรงค์สมาชิกวารสาร
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีการรณรงค์ให้คนในขบวนการสหกรณ์และส่วนที่เกีย่ วข้องได้เห็นถึงคุณค่า
ของข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่สามารถพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ โดยโครงการนี้แบ่ง
ออกเป็ น 5 กระบวนการคื อ การจั ด บู๊ ท ประชาสั ม พั น ธ์ ว ารสารฅนสหกรณ์ การโทรศั พ ท์
ประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ต่างๆ การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านสื่อออนไลน์ทาง Facebook
และการรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ทางไปรษณีย์ซึ่ง มีผลดําเนินการดังนี้

12
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3.2.1 การจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์
ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้มีการดําเนินการ
จัดบู๊ทเพื่อประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ จํานวน 3 แห่ง ดังนี้
1) การจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ในงานเสวนา เวทีเรียนรู้ “สู่
.....เส้นทางสหกรณ์ที่มีคุณค่า” และร่วมฉลองการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มี
คุณค่าแห่งปี 2553 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2553 ซึง่ มีผ้สู นใจสมัครสมาชิกวารสารจํานวน 28 ราย
2) การจั ด บู๊ ท ประชาสั ม พั น ธ์ ว ารสารฅนสหกรณ์ ใ นการอบรมหลั ก สู ต ร
“กรรมการดําเนินการใหม่ รุ่น 1/2554” ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาณจนบุรี
วันที่ 20 มกราคม 2554 ซึ่งมีผ้สู นใจสมัครสมาชิกวารสารจํานวน 4 ราย
3) การจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ในงาน “ประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2554 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม
อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 11
มิถุนายน 2554 ซึ่งในงานมีผ้สู นใจสมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ จํานวน 3 ราย
3.2.2 การทํา Tele Sale
ในการโทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาท
สําคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกสหกรณ์และบุคลากรของหน่วยงานนั้น ๆ ทางสถาบัน
ฯ ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้สมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ โดยหน่วยงานที่สถาบันฯ ได้
โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ผู้ตอบแบบสอบถามของวารสารฅนสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
เมื่อสมาชิกวารสารจะหมดอายุสมาชิก ทางสถาบันฯ จะมีกระบวนการโทรศัพท์ประสานงาน และส่ง
หนังสือนําแจ้งเตือนให้สมาชิกทําการต่ออายุเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการรับวารสาร อย่างไรก็
ตามในส่ ว นของการขอรั บ การสนั บ สนุ น ในการจั ด ทํ า วารสารและลงโฆษณาในวารสารนั้ น มี
หน่วยงานที่เห็นความสําคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านงานสหกรณ์ และหน่วยงานที่เป็น
พันธมิตรได้ให้การสนับสนุนการจัดทําวารสารฅนสหกรณ์
3.2.3 การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในการรณรงค์สมาชิกวารสารได้มีการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ใน
รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) หรือ นิยมเรียกกันทั่วไปว่า “อีเมล์” (E-mail) ที่
เป็นรู ปแบบการติดต่ อสื่อสารระหว่ างกันและกั นกับสมาชิกวารสารบนเครือข่ายอิ นเทอร์เน็ต ที่
สามารถส่งข้อความ ไปยังสมาชิกที่ติดต่อด้วย โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที และสามารถแนบไฟล์ข้อมูล
ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ไปได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้สมาชิกรับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่สะดวกและรวดเร็ว
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3.2.4 การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านสื่อออนไลน์ทาง Facebook
ในการรณรงค์สมาชิกวารสารนั้น ทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เล็งเห็น
ถึงความสําคัญของ Social Network ในการเป็นสื่อกลางที่ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จึงได้มีการจัดทํา
Facebook สําหรับสมาชิกวารสารและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่จะ
ทําให้สมาชิกวารสารสามารถติดต่อสื่อสารและร่วมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรม
ร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ เขียนบทความหรือบล็อกโพสต์รูปภาพ
โพสต์คลิปวิดีโอ ซึ่ง Facebook วารสารฅนสหกรณ์นี้จะเป็นสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่
รวมกลุ่มคนที่มีความชอบ ความสนใจในสิ่งเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งกลุ่มที่อยู่ในเว็บไซต์เดียวกัน
หรื อ อยู่ ค นละเว็ บ ไซต์ แต่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ สามารถสื่ อ สารส่ ง ต่ อ หรื อแบ่ ง ปั น ให้ กั น ได้ จาก
จุดเริ่มต้นที่คนหนึ่งคนส่งหาเพื่อนอีกคน แล้วมีการส่งต่อกระจายกันออกไปเรื่อยๆ จนกลายเป็น
เครือข่ายสังคมขนาดใหญ่ โดยที่สมาชิกวารสารจะคอยอัพเดทแบ่งปันข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

รูปที่ 21 Facebook วารสารฅนสหกรณ์
3.2.5 การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านทางไปรษณีย์
ในการรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านทางไปรษณีย์น้ัน ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ความรู้ไปสู่สหกรณ์ ประธานสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์
บุคลากรในสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางไปรษณีย์ไปยัง สหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน 234 แห่ง สหกรณ์การเกษตรจํานวน 75 แห่ง และ
เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน 84 ราย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับ
สหกรณ์หรือกลุ่มบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลข่าวสาร

3.2.6 การฝากขายวารสารฅนสหกรณ์
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การฝากขายวารสารฅนสหกรณ์เป็นการรณรงค์สมาชิกวารสารโดยการฝาก
ขายที่ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และห้องสมุดพิทยาลงกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นการเผยแพร่วารสารไปสู่กลุ่มนิสิต นักศึกษา
และผู้ที่สนใจทั่วไป
3.2.7 โครงการร่วมแบ่งปันสานฝันฅนสหกรณ์
โครงการร่วมแบ่งปัน สานฝัน “ฅนสหกรณ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ที่
มี ศั ก ยภาพทางการเงิ น ช่ ว ยสนั บ สนุ น สหกรณ์ ข นาดเล็ ก เพื่ อ เป็ น การร่ ว มรณรงค์ ใ ห้ เ กิ ด สั ง คม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
บนวิถีแห่งการพึ่งพาและร่วมมือกันซึ่งเป็นการเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ไปสู่ผู้นําสหกรณ์ ฝ่าย
จัดการสหกรณ์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจอย่างกว้างขวาง โดยศูนย์สารสนเทศฯ ทําหน้าที่เป็นสื่อกลาง
ในการจัดส่ง วารสารฅนสหกรณ์ โดยให้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งความจํานงที่จะอุปถัมภ์ ให้แก่
สหกรณ์การเกษตรและ/หรือห้องสมุดประชาชน โดยให้ระบุรายชื่อสหกรณ์การเกษตรและ/หรือ
ห้ อ งสมุด ประชาชนที่ ต้ อ งการอุ ป ถั ม ภ์ จํ า นวนปีที่ จ ะอุ ป ถั ม ภ์ ใ ห้ ซึ่ง ปั จ จุ บัน ได้ มี สหกรณ์ เ ข้ าร่ ว ม
โครงการในฐานะผู้อุปถัมภ์จํานวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จํากัด สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่ จํากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานทหารไทย จํากัด โดยมีห้องสมุดประชาชนที่ได้รับการอุปถัมภ์ จํานวน 11 แห่ง ดังนี้
ห้ อ งสมุด ประชาชนจั ง หวัด ชุม พร ห้ องสมุ ด ประชาชนจัง หวั ด สงขลา ห้ องสมุ ด ประชาชนจั ง หวั ด
ศรีษะเกษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ห้องสมุด
ประชาชนจังหวัดสระบุรี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี และห้องสมุด
ประชาชนจังหวัดลพบุรี
3.3 เครือข่ายพันธมิตรและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดทําวารสารฅนสหกรณ์น้นั ได้มีเครือข่ายพันธมิตรและผู้มีส่วนเกีย่ วข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําจากหลายฝ่าย ได้แก่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั หน่วยงานที่
ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสารและลงโฆษณา (sponsor) คณะทํางานจัดทําวารสาร
และสมาชิกวารสาร (ดังรูปที่ ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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สํานักงานกอง
ทุนสนับสนุน
การวิจัย
ชสอ.
สนับสนุนเงินทุน

ขบวนการสหกรณ/สหกรณ
244 แหง
หองสมุด/สถาบันการศึกษา
27 แหง
ปจเจกบุคคล
123 ราย

ชสท.
ชสค.

สมาชิกวารสาร
400 ราย

เครือขาย
พันธมิตรและผู
มีสวนเกี่ยวของ

ธ. ไทยพาณิชย

Sponsor

สอ.วชิรพยาบาล จํากัด
สอ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
สอ.การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด

อื่นๆ
6 แหง

บ. ไทยธุรกิจเกษตร จํากัด

คณะทํางาน
จัดทํา
วารสาร

บ.สหประกันภัย จํากัด

รูปที่ 22 เครือข่ายพันธมิตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทําและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์
3.3.1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ในการเผยแพร่ความรู้โดยใช้วารสารฅนสหกรณ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
การเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารที่เอื้อประโยชน์ต่อการนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์
3.3.2 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสารและลง
โฆษณา (sponsor)
ในการจัดทําวารสารนั้นได้มีหน่วยงานเครือข่ายที่เป็นพันธมิตร ทั้งในภาครัฐ
และเอกชนให้การสนับสนุนวารสารอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จํากัด (ชสอ.) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด (ชสท.) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย
นแห่ งประเทศไทย จํากั ด (ชสค.) ธนาคารไทยพาณิชย์ สหกรณ์ ออมทรั พย์ วชิ รพยาบาล จํ ากั ด
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จํากัด บริษัทไทยธุรกิจเกษตร จํากัด และบริษัทสหประกันภัย จํากัด
3.3.3 คณะทํางานวารสารฅนสหกรณ์
ในการจัดทําวารสารฅนสหกรณ์น้ันซึ่งเป็นไปภายใต้คอลัมน์ ในแวดวงคน
สหกรณ์ มุมมองจากคนแดนไกล เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวใน
แผนพัฒนาการสหกรณ์ และนานาสาระ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานที่ประกอบด้วย การวางแผน
การจัดทําวารสาร การกําหนดเนื้อหา การประสานงานกับคอลัมน์นิสต์และแขกรับเชิญประจําฉบับ
การจัดเตรียมต้นฉบับ การออกแบบปก การประสานงานกับทางโรงพิมพ์ในการจัดพิมพ์รูปเล่ม/
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เนื้อหา ตลอดจนการจัดส่งวารสารฅนสหกรณ์ไปยังหน่วยงานในขบวนการสหกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
สมาชิกวารสาร เป็นต้น
3.3.4 สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์
ในรอบปีที่ผ่านมานั้นทางคณะทํางานวารสารได้ทําการประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์รับสมัครสมาชิกวารสาร ซึ่งได้มีหน่วยงานภายในขบวนการสหกรณ์ สถาบันการศึกษา และ
บุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ จํานวน 400 ราย โดยสามารถ
แบ่ ง สมาชิ ก ได้ ต ามกลุ่ ม ดั ง นี้ กลุ่ ม ภายในขบวนการสหกรณ์ แ ละสหกรณ์ กลุ่ ม ห้ อ งสมุ ด /
สถาบันการศึกษา และกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ โดยแบ่งเป็นสมาชิกราย 1 ปี จํานวน 117 ราย
สมาขิกราย 2 ปี จํานวน 98 ราย และสมาชิกราย 3 ปี จํานวน 185 ราย ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงจํานวนหน่วยงานทีเ่ ป็นสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ในรอบปี 2554
หน่วยงาน
ขบวนการสหกรณ์/สหกรณ์
ห้องสมุด/สถาบันการศึกษา
ปัจเจกบุคคล
อื่นๆ
รวม

สมาชิกราย 1 ปี สมาชิกราย 2 ปี สมาชิกราย 3 ปี
61
63
120
18
4
5
36
30
57
2
1
3
117

98

185

รวม
244
27
123
6
400

จากรูปที่ 23 แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานในขบวนการสหกรณ์ได้ให้ความสําคัญกับการ
เผยแพร่ความรู้โดยใช้วารสารฅนสหกรณ์เป็นสื่อกลางนั้น และวารสารฅนสหกรณ์นี้ยังเป็นแหล่งให้
ความรู้ทางด้านสหกรณ์ในกลุ่มนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ในสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ยัง
มีกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ศึกษาหาความรู้ทางด้านสหกรณ์อีกด้วย ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
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จํานวน (ราย)
140

120

120
100
80

ขบวนการสหกรณ/สหกรณ
63

61

60
40
20

หองสมุด/สถาบันการศึกษา

57

36

ปจเจกบุคคล
อืน่ ๆ

30

18
2

4

1

5

3

0
สมาชิกราย 1 ป

สมาชิกราย 2 ป

สมาชิกราย 3 ป

3.3.2 หน่วยงานทีใ่ ห้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดทําวารสารและลงโฆษณา
ประเภทสมาชิก

รูปที่ 23 แสดงเครือข่ายทีเ่ ป็นสมาชิกวารสาร
3.3.4 คณะทํางานวารสารฅนสหกรณ์
ในการจัดทําวารสารฅนสหกรณ์น้ันซึ่งเป็นไปภายใต้คอลัมน์ ในแวดวงคน
สหกรณ์ มุมมองจากคนแดนไกล เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวใน
แผนพัฒนาการสหกรณ์ และนานาสาระ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานที่ประกอบด้วย การวางแผน
การจัดทําวารสาร การกําหนดเนื้อหา การประสานงานกับคอลัมน์นิสต์และแขกรับเชิญประจําฉบับ
การจัดเตรียมต้นฉบับ การออกแบบปก การประสานงานกับทางโรงพิมพ์ในการจัดพิมพ์รูปเล่ม/
เนื้อหา ตลอดจนการจัดส่งวารสารฅนสหกรณ์ไปยังหน่วยงานในขบวนการสหกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
สมาชิกวารสาร เป็นต้น
3.4 ผลการสํารวจความคิดเห็น
3.4.1 ผลการสํารวจความคิดเห็นผู้อ่านวารสารฅนสหกรณ์
การจัดทําแบบประเมินความคิดเห็นผู้อ่านวารสารเป็นไปเพื่อประเมินความพึง
พอใจของผู้อ่านวารสารฅนสหกรณ์ เพื่อนํามาปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาสาระ อย่างไรก็ตามได้มี
การสํ า รวจผู้ ต อบแบบสอบถามวารสารฅนสหกรณ์ ในการอบรมโครงการผู้ ต รวจสอบกิ จ การ
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สหกรณ์ หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ” รุ่นที่ 8 ระหว่าง
วัน ที่ 14-19
มี น าคม 2554 ณ อาคาร เค.ยู.โฮม มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้ต อบ
แบบสอบถามได้ร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น จํานวน 73 ราย ซึ่งพบว่า ผู้อ่านวารสารมีความพึง
พอใจในวารสารฅนสหกรณ์ในความเหมาะสมด้านต่างๆ มากถึงมากที่สุดโดยมีรายละเอียดดังนี้
(ตารางที่ 13)
ตารางที่ 13 แสดงระดับความคิดเห็นความพึงพอใจต่อวารสารฅนสหกรณ์

ประเด็น

ความสะดวกในการสมัครและ
ต่ออายุสมาชิกวารสาร
ความรู้ เนื้อหาสาระ ในวารสาร
มีความน่าสนใจ
การใช้ภาษา มีความชัดเจนดี
อ่านแล้วเข้าใจง่าย
การได้รับความรู้ใหม่และการ
นําไปใช้ประโยชน์
ความพึงพอใจโดยรวม

มาก
ที่สุด

มาก

18
31
(24.7) (42.5)
10
43
(13.7) (58.9)
14
40
(19.2) (54.8)
25
27
(34.2) (37.0)
17
34
(23.3) (46.6)
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ
คะแนนอยู่ในช่วง 1.00-1.80 หมายถึง ควรปรับปรุง
2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง
4.21-5.00 หมายถึง ดีมาก

ระดับความคิดเห็น
ปาน น้อย
กลาง
จํานวน (ร้อยละ)
16
3
(21.9) (4.1)
15
0
(20.5)
(0)
13
1
(17.8) (1.4)
15
0
(20.5)
(0)
16
1
(21.9) (1.4)

น้อย
ที่สุด

ไม่
ตอบ

0
(0)
1
(1.4)
0
(0)
1
(1.4)
0
(0)

5
(6.8)
4
(5.5)
5
(6.8)
5
(6.8)
5
(6.8)

x

(n=73)
ระดับ
ความ
พึงพอใจ

4.29

มาก
ที่สุด

4.16

มาก

4.33
4.44
4.33

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

1.81-2.60 หมายถึง พอใช้
3.41-4.20 หมายถึง ดี

จากการสอบถามความพึ งพอใจของผู้อ่า นวารสารฅนสหกรณ์ น้ัน พบว่ า ผู้อ่า น
วารสาร มีความพอใจด้านความสะดวกในการสมัครและต่ออายุสมาชิกวารสาร ในระดับมากที่สุด
โดยมีคะแนนระดับความพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 มีความพอใจในด้านของความรู้ เนื้อหาสาระของ
วารสาร ในระดับมาก โดยมีคะแนนระดับความพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 มีความพอใจในด้านการใช้
ภาษา มีความชัดเจนดี อ่านแล้วเข้าใจง่ายในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพอใจเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 มีความพอใจในด้านของการได้รับความรู้ใหม่และการนําไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก
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ที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และมีความพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีคะแนนระดับความพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
ข้อเสนอแนะ
1. อยากให้ลงรายละเอียดในเรื่องการผลิตอาหารไร้สารพิษ ตั้งแต่แหล่งที่ผลิต
วิธีการผลิต จนถึงการแปรรูปบรรจุภณ
ั ฑ์ ตลอดจนสถานทีจ่ ําหน่าย (1)
2. อยากให้มีการกระจายข้อมูลข่าวสารสู่ชนบทมากๆ เพราะสมาชิกที่เป็นเกษตรกร
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านสหกรณ์ (1)
3.4.2 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินทางเว็บไซต์
การจัดทําแบบประเมินความคิดเห็นต่อวารสาร “ฅนสหกรณ์” ทางเว็บไซต์
ของสถาบัน วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ น้ั น เป็ น การประเมิ น ความคิ ด เห็น ของสมาชิ ก วารสาร ในการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านวารสารฅนสหกรณ์ เพื่อนํามาปรับปรุงเนื้อหาสาระ/รูปแบบ อย่างไร
ก็ตามจากการสํารวจผู้ตอบแบบประเมินความคิดเห็นทางเว็บไซต์ (www.cai.ku.ac.tk) นั้น มีผู้ตอบ
แบบประเมินได้ร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น จํานวน 25 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 14 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
หน่วยงานที่สังกัด
- สหกรณ์
- หน่วยงานราชการ
- สถาบันการศึกษา
- หน่วยงานเอกชน
- เกษียนราชการ
- ห้องสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- บุคคลทั่วไป
รวม

จํานวน (ราย)
12
6
3
1
1
1
1
25

(n=25)
ร้อยละ
48
24
12
4
4
4
4
100

จากการตอบแบบประเมินของสมาชิกวารสารนั้นพบว่า สมาชิกที่ตอบแบบประเมิน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 48 เป็นหน่วยงานทางด้านสหกรณ์ รองลงมาเป็นหน่วยงานทางราชการ และ
สถาบันการศึ กษา อย่างไรก็ ตามได้ มีสมาชิกวารสารจาก หน่วยงานเอกชน ผู้ ที่เกษียณราชการ
ห้องสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบุคคลทั่วไป ร้อยละ 4 ได้ร่วมประเมิน
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ความคิดเห็นต่อวารสาร “ฅนสหกรณ์” ซึ่งสามารถชี้ให้เห็นได้ว่าสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์น้ันมา
จากหลากหลายหน่วยงานและบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจในวารสารฅนสหกรณ์
นอกจากนั้น ได้มีการสอบถามถึงความคิดเห็นของสมาชิกวารสารที่มีต่อวารสาร
“ฅนสหกรณ์” ซึ่งพบว่า ผู้อ่านวารสาร มีความพึงพอใจในวารสารฅนสหกรณ์ในความเหมาะสมด้าน
ต่างๆ ที่อยู่ในระดับความคิดเห็น ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 15 แสดงระดับความคิดเห็นของสมาชิกวารสารทีม่ ีต่อวารสาร “ฅนสหกรณ์”

ประเด็น

1. ความใหม่ของความรู้ / เนื้อหาสาระที่
ท่านได้รับจากวารสาร “ฅนสหกรณ์”
2. การใช้ภาษาสื่อความหมาย มีความ
ชัดเจนดี อ่านแล้วเข้าใจง่าย
3. เนื้อหาสาระ / บทความมีความ
น่าสนใจ
4. ภาพประกอบบทความสามารถสื่อ
ความหมายได้สอดคล้องกับเนื้อหา
5. ขนาดและความชัดเจนของตัวอักษร
ในรูปเล่ม
6. การใช้โทนสีภายในรูปเล่ม
7. ความพอใจในภาพรวมที่มีต่อวารสาร
“ฅนสหกรณ์”
8. โอกาสในการนําความรู้ / เนื้อหาสาระ
ที่ได้รับจากวารสาร “ฅนสหกรณ์” ไปใช้
ประโยชน์ในภารกิจของท่าน

8
(32)
7
(28)
9
(36)
5
(20)
5
(20)
8
(32)
6
(24)
9

ระดับความคิดเห็น
ดี
ปาน พอใช้
ควร
กลาง
ปรับปรุง
จํานวน (ร้อยละ)
10
6
0
1
(40)
(24)
(0)
(4)
10
8
0
0
(40)
(32)
(0)
(0 )
7
8
0
1
(28)
(32)
(0)
(4)
16
4
0
0
(64)
(16)
(0)
(0)
18
2
0
0
(72)
(8)
(0)
(0)
13
4
0
0
(52)
(16)
(0)
(0)
11
7
0
1
(44)
(28)
(0
(4)
8
7
1
0

(36)

(32)

ดีมาก

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ
คะแนนอยู่ในช่วง 1.00-1.80 หมายถึง ควรปรับปรุง
2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง
4.21-5.00 หมายถึง ดีมาก

(28)

(4)

(0)

1.81-2.60 หมายถึง พอใช้
3.41-4.20 หมายถึง ดี

x

(n=25)
ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.96

ดี

3.96

ดี

3.92

ดี

4.04

ดี

4.12

ดี

4.16

ดี

3.84

ดี

4.00

ดี
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ที่กระบวนการสหกรณ์ กระบวนการแก้ไขปัญหาแบบ
มีส่วนร่วมเป็นสําคัญ หรือกระบวนการแก้ไขของกลุ่มสมาชิก ไม่ใช่เน้นที่ตัวบุคคลที่ดําเนินการ เช่น
การเน้นตัวผู้จัดการ เน้นอาจารย์ของสถาบัน ไม่สมควรเน้นบ่อยครั้ง เพราะหลักการสหกรณ์ไม่ได้
เน้ น ที่ ตั ว บุ ค คล แต่ เ น้ น ที่ ก ระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มมากกว่ า โปรด
ปรับปรุงเป็นอย่างมาก (1)
2. ควรเพิ่มสาระเกี่ยวกับการออมเงิน และการลงทุนที่ไม่เสี่ยงมาก (1)
3. มีความสุขที่ได้อ่านวารสารตนสหกรณ์ เพราะมีสาระน่ารู้ ประสบการณ์จาก
ปราชญ์ ผู้ รู้ ใ นวงการสหกรณ์ แ ละในระดั บ โลก ตลอดทั้ ง แง่ คิ ด ภู มิ ปั ญ ญาสร้ า งสรรค์ ทํ า ให้ เ ป็ น
สื่อกลางของคนใฝ่รู้ และการเสริมสร้างความเท่าเทียมกันของมนุษย์ ขอให้กําลังใจ และทํางานด้วย
ความมุ่งมั่น เพื่อชาวสหกรณ์และประชาชนทุกชนชั้น (1)
3.5 แนวโน้มเครือข่ายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ในรอบ 3 ปี
จากการดําเนินการโครงการ “เครือข่ายสารสนเทศเพือ่ การพัฒนาสหกรณ์” ใน
รอบ 3 ปีน้นั ได้มีสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ในปี 2552 จํานวน 410 ราย ปี 2553 จํานวน 398 ราย
และในปี 2554 จํานวน 400 ราย โดยในปี 2554 มีผ้สู มัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์เพิ่มขึ้นจากปี
2553 จํานวน 2 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 แสดงจํานวนสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ต้งั แต่ปี 2552 ถึง 2554
สมาชิกวารสาร

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

สมาชิกราย 1 ปี

253

176

117

สมาชิกราย 2 ปี

80

113

98

สมาชิกราย 3 ปี

77

109

185

รวม

410

398

400

หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ปี 2552, 2553 และ ปี 2554

จากตารางจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2554 มีผู้สมัครสมาชิกวารสารราย
3 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตแนวโน้มของการเป็นสมาชิกวารสาร
ราย 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี จะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมมากขึ้น
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3.6 แผนการดําเนินการวารสารฅนสหกรณ์ในระยะต่อไป
1. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ
การจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาคีพันธมิตร ทั้งภาคขบวนการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การรณรงค์สมาชิกวารสารระดับปัจเจกบุคคล
3. การขยายกลุ่มเป้าหมายไปในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP
4. การจัด Events ร่วมกับห้องสมุด สถาบันการศึกษา เพื่อการนําความรู้เข้าถึง
กลุ่มนิสิต นักศึกษา และเยาวชน

บทสรุปผู้บริหาร
โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 3
ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
การขั บเคลื่อนการดําเนิน การโครงการเครือข่ ายสารสนเทศเพื่อการพัฒ นาการ
สหกรณ์ ในรายงานฉบับสมบูรณ์ของปีที่ 3 นี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของกระบวนการ
ทํ า งานและเนื้ อ หาสาระ ทั้ ง ที่ เ ป็ น ส่ ว นของการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ (www.cai.ku.ac.th) และวารสาร
ฅนสหกรณ์ โดยมุ่งที่จะให้เกิดความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็น
ผู้นําและฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้มากขึ้น
ในส่วนของการพัฒนาเว็บไซต์น้ัน ได้ปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์และรูปแบบการ
นําเสนอใหม่ให้น่าสนใจมากขึ้น ประกอบด้วย การออกแบบเว็บไซต์ใหม่, การจัดทําระบบลงทะเบียน
รับข่าวสารของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์, การจัดทําภาพเคลื่อนไหวภายในเว็บไซต์, Popup
บทความประจําสัปดาห์, เว็บไซต์โครงการ Farmer Shop, คลังความรู้, เว็บไซต์ Face book, บล็อค
ความรู้ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์, ข้อมูลข่าวสารผ่านบล็อค
(Blog), ระบบฐานข้อมูล
การตลาดข้าวหอมมะลิ ก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายออนไลน์เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ดังจะเห็นได้
จากสถิติการเข้าเยี่ยมชมทาง Search Engines มากถึง 1,120 รายการ
ในส่วนของการจัดทําวารสารฅนสหกรณ์น้ัน เป็นไปภายใต้กลไกการทํางานของ
คณะทํ า งานวารสารที่ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ทุ ก สั ป ดาห์ โดยมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารขยาย
เครือข่ายคอลัมน์นิสต์ในกลุ่มนักวิชาการเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการถอดความสําหรับบทความที่
น่าสนใจจากแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ เพื่อให้สมาชิกวารสารได้เข้าถึงสารสนเทศที่ใหม่
สดกว่า ซึ่งถือเป็นจุดขายของวารสารที่จะเติมความรู้สู่การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของการ
รณรงค์สมาชิกวารสารนั้น ปัจจุบันได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP
หลายแห่ง และได้จัดให้มีการจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์วารสารในโอกาสต่างๆ การจัดทํา tele sale
สําหรับกลุ่มเป้าหมายผู้นําสหกรณ์ในต่างจังหวัด มีโครงการร่วมแบ่งปันสานฝันฅนสหกรณ์ โครงการ
ฝากขายที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
ในส่วนการสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกและผู้อ่านวารสารนั้น ได้ใช้วิธีการทํา
แบบสอบถามในการจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์วารสาร ผลการสํารวจจากผู้ตอบแบบสอบถามได้ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี-ดีมาก
การดําเนินการในระยะต่อไปในการพัฒนาเว็บไซต์น้ัน จะเน้นไปที่การสร้างเครือข่าย
ให้กลุ่มเป้าหมาย โดยการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter Blog
ตลอดจน Search Engines ต่างๆ การใช้โปรแกรมเว็บไซต์สําเร็จรูป Web Application ต่างๆ เช่น
Joomla PHP-Nuke ในส่วนของการพัฒนาวารสารฅนสหกรณ์ในระยะต่อไป จะมีการจัดกิจกรรม
ประชาสัม พัน ธ์ ว ารสารอย่ า งต่ อ เนื่ อง รวมไปถึ ง การจัด กิ จ กรรมการรณรงค์ ส มาชิ ก วารสารแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป และกลุ่มเครือข่าย Farmer Shop

