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รายงานโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ครั้งนี้เป็นรายงาน

ฉบับสมบูรณ์ของโครงการฯ ปีที่ 4 ในระยะ 15 เดือน มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อสร้างระบบการ

ถ่ายโอนความรู้จากการวิจัย และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นคลังความรู้ ระบบ

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต และวารสารฅนสหกรณ์ เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน

เชิงคา่นิยม การปรับกระบวนทัศน์ และการเพิ่มพูนความรู้ตามกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและ

การคา้ที่เป็นธรรม โดยคาดหวังที่จะเปิดโอกาสแก่ผู้น าและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึงความรู้และข้อมูล

ขา่วสาร และเกิดเป็นสังคมขอ้มูลขา่วสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง  
 

เนื้อหาสาระของรายงาน ได้กล่าวถึงกระบวนการท างานภายใต้กรอบคิดการ

ด าเนินการโครงการ และผลการด าเนินการพัฒนาคลังข้อมูล เพื่อการเผยแพร่และเข้าถึง

เว็บไซต์ของกลุ่มเป้าหมาย การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และผลลัพธ์งานวิจัยในเครือข่าย 

Social Network การจัดท าและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ และหนังสือหนังสือเรื่อง “ท า

สหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน ด้วยวธิีคิด และคุณคา่” เพื่อเป็นประโยชน์แก่ขบวนการ

สหกรณ์ นักวชิาการ และประชาชนทั่วไป   
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นักวจิัยทุกท่าน และเจ้าหน้าที่สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ ที่ท าให้งานส าเร็จลงตามแผนการ

วจิัย หากมีข้อแนะน าประการใด คณะผู้จัดท ายนิดีน้อมรับด้วยความขอบคุณ 
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 (a) 

บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

การด าเนินโครงการเครือขา่ยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ที่แล้วเสร็จในปีที่ 

4 นั้น มีวัตถุประสงคส์ าคัญเพื่อสร้างระบบการถ่ายโอนความรู้จากการวจิัย และขอ้มูลข่าวสาร

ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นคลังความรู้ ระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต และวารสารฅนสหกรณ์ เพื่อ

การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นเชิงค่านิยม การปรับกระบวนทัศน์ และการเพิ่มพูน

ความรู้ตามกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม โดยคาดหวังที่จะเปิดโอกาส

แก่ผู้น าและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึงความรู้และขอ้มูลขา่วสาร และเกิดเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารเพื่อ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง  

กระบวนการด าเนินการได้มุ่งเน้นในการพัฒนาคลังขอ้มูลจากแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ 

ได้แก่ งานวิจัย  บทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ  และข้อมูลข่าวสารจากสถาบันการศึกษา และ

หน่วยวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยแบ่งการท างานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนงานจัดท า

คลังขอ้มูล การจัดท าวารสาร และสื่อสิ่งพมิพต์่างๆ และเว็บไซต์ 

ผลการด าเนินงานในปีที่ 4  ได้จัดท าและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ จ านวน 6 

ฉบับ มีสมาชิกวารสารจ านวน 400 คน มีบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และสถาบันวิจัย

ทั้งในและต่างประเทศ เผยแพร่ในวารสารทั้งสิ้น 104 บทความ ผลการประเมินความคิดเห็น

ของสมาชิกอยูใ่นระดับดีมาก ใคร่มีข้อเสนอแนะน าให้มีการน าเสนอบทความด้านเศรษฐศาสตร์

ที่สหกรณ์ควรรู้และสามารถน าไปปฏิบัติได้ และอยากให้ลงบทความเกี่ยวกับขบวนการสหกรณ์

ในต่างประเทศอยา่งต่อเนื่อง  

ผลการพัฒนาคลังขอ้มูล ซ่ึงได้จัดท าใน 2 แนวทางได้แก่คลังข้อมูลเพื่อการสืบค้น

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  มีรายงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ จ านวน 46 รายการ  บทความ

น าเสนอ จ านวน 108 บทความ  วีดีทัศน์ออนไลน์ จ านวน 12 เรื่อง แคตตาล็อคออนไลน์ของ

สินค้าโครงการร้าน Farmer Shop 641 รายการ นอกจากนั้นยังได้พัฒนาเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ในรูปของเฟสบุ๊ค และ บล็อกเรียนรู้ส าหรับเครือนักวจิัย  เครือขา่ยวารสารฅนสหกรณ์  

เครือขา่ย Farmer  Shop ฯลฯ โดยมีผู้สนใจเข้าสืบค้นเฉลี่ยเดือนละ 2,279 ราย  รวม 34,188 

ราย และมีผลการประเมินความคดิเห็นจากผู้ใช้บริการอยูใ่นระดับดีมาก 

เอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่มีจ านวนทั้งสิ้น 19 รายการ ประกอบด้วย พ็อค

เก็ตบุ๊ค “ท าสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน” และ “ท าไม ระบบสหกรณ์จ านวนมาก จึง

ส าเร็จหรือล้มเหลว? บทวเิคราะห์การสหกรณ์เชิงระบบ” วารสารฅนสหกรณ์ คูมื่อผู้ตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อยา่งผู้ช านาญการ บทความวิชาการ “Farmer Shop as a business 

model for sustainability” และ “Value network: A strong strategic intent for Co-operatives 

development in Thailand” และรวมบทความ “Mainstreaming Co-operation: An Alternative 



 (b) 

Conference”  โบชัวร์ Farmer Shop โบชัวร์โครงการของขวัญปีใหม ่โครงการซ้ือขา้วจากชาวนา 

โบชัวร์ประกาศเกียรติคุณ โบชัวร์กรอบทิศทางการด าเนินงานชุดโครงการวิจัย โบชัวร์สถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ โบชัวร์หลักสูตรชาวนามืออาชีพ วีดีทัศน์ Farmer Shop วีดีทัศน์การ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการคา้ที่เป็นธรรม วดีีทัศน์หลักสูตรชาวนามืออาชีพ วีดี

ทัศน์โครงการซ้ือขา้วจากชาวนา วดีีทัศน์โครงการของขวัญปีใหม่ 

ประเด็นที่เป็นขอ้สังเกตที่น่าสนใจ คอื ในรอบ 15 เดือน นั้นได้มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยม

ชมศูนยส์ารสนเทศ และสืบคน้ขอ้มูล จ านวน 579 คน ประกอบด้วย นิสิต นักศึกษา ทั้งชาวไทย 

และต่างประเทศ ผู้น าสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร โดยเฉลี่ยจะมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมและขอค า

ปรึกษาหารือ เดือนละ 4 ครั้ง โดยส่วนใหญ่ ได้สืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ แต่มีความ

ประสงคจ์ะขอค าปรึกษาจากนักวจิัย และขอความรู้เพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการจัดท าเครือขา่ยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ในระยะ

ต่อไป  ควรเพิ่มเมนูส าหรับธุรกิจฐานสังคม และองคค์วามรู้ที่เช่ือมข้องในเว็บไซด์ และสื่อเพื่อ

การเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนฐานการวิจัยของชุดโครงการ การพัฒนาการ

สหกรณ์ และการคา้ที่เป็นธรรม ที่เปดิพื้นที่ในการวิจัยทางด้านธุรกิจฐานสังคมที่มุ่งแก้ปัญหา

ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาในแนวทางของการค้าที่เป็นธรรม  การพัฒนา

คลังข้อมูลในเว็บไซด์ในรูปของ E-book, E-document ที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่เป็นธรรม และ 

ธุรกิจฐานสังคมให้มากขึ้น ตลอดจนการวางระบบการสนับสนุนให้เกิดเครือขา่ยสังคมออนไลน์ 

และเครือขา่ยฅนสหกรณ์ เพื่อพัฒนาให้เป็นสังคมฐานความรู้ที่มีบทบาทในการแบ่งปันความรู้

แลกเปลี่ยนขอ้มูลขา่วสารในวงกวา้ง 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การด าเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ถือเป็นการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณ์ในเชิงวิชาการ โดยใช้กลไกของ

วารสารฅนสหกรณ์และเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (www.cai.ku.ac.th) เป็นตัวขับเคลื่อน

การน าขอ้มูลขา่วสารและชุดความรู้จากการวจิัยเพื่อการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

การพัฒนาเว็บไซต์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์และรูปแบบ

การน าเสนอใหม่ให้น่าสนใจมากขึ้น ประกอบด้วย การออกแบบเว็บไซต์ใหม่ การจัดท าระบบ

ลงทะเบียนรับข่าวสารสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ การจัดท าภาพเคลื่อนไหวภายในเว็บไซต์ Pop up 

บทความประจ าสัปดาห์ เว็บไซต์โครงการ Farmer Shop, คลังความรู้, เว็บไซต์ Facebook, บล็อคคลัง

ความรู้ของสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านบล็อก, ระบบฐานข้อมูลการตลาดข้าว

หอมมะลิ ต่าง ๆ เหล่านี ้ได้เกิดเป็นเครือขา่ยออนไลน์เพ่ิมขึ้นอยูใ่นระดับที่น่าพอใจ โดยปัจจุบันมีการ

เช่ือมต่อเครือขา่ยออนไลน์ 4 เครือขา่ย เพื่อเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจให้มากขึ้น 

ในส่วนของการจัดท าวารสารฅนสหกรณ์ จนถึงปีที่ 3 นั้น เป็นไปภายใต้กลไกการ

ท างานของคณะท างานวารสารที่มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจทุกสัปดาห์ โดยมุ่งเน้นไปที่การ

ขยายเครือข่าย คอลัมน์นิสต์ในกลุ่มนักวิชาการเช่ียวชาญเฉพาะทาง และการถอดความส าหรับ

บทความที่น่าสนใจจากแหล่งความรู้ในต่างประเทศ ดังนั้น โครงสร้างของเนือ้หาสาระที่ได้ก าหนดไว้

ในแต่ละเล่ม ได้แก่ เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากการวจิัย ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการ

สหกรณ์ และนานาสาระนั้น จะเช่ือมโยงกับภาพหน้าปกและมีความเช่ือมโยงกับสถานการณ์การ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรมของชุดโครงการฯ โดยคาดหวังจะเกิดเป็น

คลังความรู้ วารสารฅนสหกรณ์จะเป็นกลไกที่ส าคัญส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสหกรณ์ใน     

เชิงอัตลักษณ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบนหลักการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน โดยปัจจุบันมีสมาชิกวารสาร  

ฅนสหกรณ์ จ านวน 400 ราย จ าแนกเป็นสหกรณ์ หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

52, 28 และ 20 ตามล าดับ 

การขยายผลการเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ไปในกลุ่มผู้น าสหกรณ์ขนาดเล็กและ

ผู้สนใจ ภายใต้โครงการร่วมแบ่งปันสานฝันฅนสหกรณ์ การฝากจ าหน่ายที่ศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอื่นๆ ตลอดจนการท า telesale ท าให้ทราบว่า ผู้น าและฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญกับการรับรู้ข้อมูลขา่วสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์ อยู่

ในระดับต่ า 

http://www.cai.ku.ac.th/
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ผลการประเมินความคดิเห็นจากสมาชิกสหกรณ์และผู้สนใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ

วารสารฅนสหกรณ์ ได้ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดี” และผลการจัดเวทีถอดบทเรียนใน

คณะท างานได้มีข้อเสนอส าหรับการจัดท าวารสารในระยะต่อไป ที่ส าคัญคอืการขยายกลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกในระดับปัจเจกบุคคลให้มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP โดยการ

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่วารสารร่วมกับห้องสมุดสถาบันการศึกษา และหน่วยงาน

พันธมติรให้มากขึ้น 

อาจกล่าวได้ว่า โครงการเครือขา่ยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์เป็นกลไกหนึ่งที่

สานต่อนโยบายการพัฒนาประเทศภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างสถาปัตยกรรมทางสังคม

ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีค่านิยมที่ดี มีการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่สังคมมีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งและเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ประเทศร่วมกัน โดยการด าเนินการโครงการในระยะ ที่ 4 นั้นจะเป็นการยกระดับการพัฒนากลไก

การเช่ือมโยงความรู้จากการวจิัย และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคุณคา่และการค้าที่

เป็นธรรม ในรูปของการพัฒนาคลังความรู้ ระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม และการสร้าง

เครือขา่ยสารสนเทศเพื่อการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่งกวา้งขวางขึ้น 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างระบบการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัย และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องมา

พัฒนาเป็นคลังความรู้สู่ระบบคุณคา่และการคา้ที่เป็นธรรมเพื่อการเผยแพร่ 

2. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.cai.ku.ac.th ในการเป็นกลไกการถ่าย

โอนความรู้ที่เกี่ยวข้อง และการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาคมวจิัย นักสหกรณ์ และผู้สนใจ 

3. เพื่อจัดท าและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ และการสร้างกลไกการเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างเป็นสังคมขอ้มูลขา่วสารในประชาคมสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ 

4. เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีค่านิยมที่ดี มีการเรียนรู้และ

การเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสารอยา่งต่อเนื่อง 

 

1.3 ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 

1. มีคลังความรู้สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงค่านิยม กระบวนทัศน์ 

หลักการ และแนวปฏิบัติที่ดี ภายใต้กรอบการพัฒนาระบบคุณคา่และการคา้ที่เป็นธรรม 

2. มีเครือขา่ยสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ในรูปแบบของสังคมฐานความรู้ที่จะเป็นกลไก

ส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศที่ก่อให้เกิดสมดุล ทั้งด้านทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม ทุน

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

http://www.cai.ku.ac.th/
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3. มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านกลไก Social Network เข้ามาช่วยสนับสนุนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยใ์นมิติของการสร้างคา่นิยม และการปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการตามกรอบ

การพัฒนาระบบคุณคา่และการคา้ที่เป็นธรรม 

 

1.4  ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึน 

1. การยกระดับความสามารถของผู้น า และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาสหกรณ์ ด้วยการ

เขา้ถึงความรู้ และขอ้มูลขา่วสารอยา่งต่อเนื่อง 

2. เกิดเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารตามกรอบระบบการพัฒนาคุณค่าและการค้าที่เป็น

ธรรมผ่านกลไกวารสารฅนสหกรณ์  เว็บไซต์สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ และ Social Network 

 

1.5 กรอบคิดการด าเนินการโครงการเครอืข่ายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ 

การด าเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศสหกรณ์ในระยะที่ 4 จะมุ่งเน้นที่การ

พัฒนาคลังขอ้มูล (Data Warehouse) ที่รวบรวมขอ้มูลจากฐานขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น เครือข่าย

ผู้ทรงคุณวุฒิ งานวจิัย แหล่งขอ้มูลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการคัดสรร แล้วน ามาแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่

เหมาะสมเพื่อการใช้งานและการเผยแพร่ผ่านกลไกของเว็บไซต์ และวารสารฅนสหกรณ์ ดัง

รายละเอียดในรูปที่ 1.1  
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รูปที่ 1.1 กรอบคดิการด าเนนิการโครงการเครือขา่ยสารสนเทศสหกรณ์ระยะที่ 4 
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1.6 กระบวนการด าเนินการ 

กระบวนการท างานภายใต้โครงการเครือขา่ยสารสนเทศสหกรณ์ ระยะที่ 4 ที่มุ่งเน้นใน

เรื่องการพัฒนาคลังข้อมูล และการขยายผลการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางขึ้นในกลุ่ม

ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP จะเป็นไปตามกระบวนการ 5 ขัน้ตอน ดังนี ้(รูปที่ 5.2) 

ขั้นตอนที่ 1 : การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สอดคล้องกับการ

ด าเนินการของชุดโครงการ ในช่วงเวลาระยะที่ 4 และจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการโดยจ าแนกเป็นส่วน

งานการจัดท าคลังขอ้มูล การจัดท าวารสาร และเว็บไซต์ ตลอดจนการจัดท าสื่อ-สิ่งพิมพ์ต่างๆ โดย

ทีมงานผู้ประสานงานกลางและทีมวจิัย 

ขัน้ตอนที่ 2 : การสืบคน้ขอ้มูล การรวบรวมรายงานที่เกี่ยวข้องและรายงานวิจัย การ

ประสานงานเพื่อขอขอ้มูลและบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวจิัยจากแหล่งต่างๆ โดยทมีวจิัย 

ขั้นตอนที่ 3 : การกลั่นกรองข้อมูล การถอดความ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์

ข้อมูล การอัพโหลด การพัฒนาโครงสร้างระบบคลังข้อมูล การพัฒนาระบบการจัดท าวารสาร  

ฅนสหกรณ์ การประสานงานเพื่อจัดท าเอกสาร สิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ โดยคณะท างานที่ได้รับ

มอบหมาย 

ขัน้ตอนที่ 4 : การด าเนินการคลังขอ้มูล การจัดท าวารสาร การจัดท าเว็บไซต์ ให้เป็นไป

ตามแผนปฏิบัติการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมวจิัย และผู้ประสานงาน 

ขัน้ตอนที่ 5 : การรณรงค์สมาชิกวารสาร การจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์ควบคู่กับการจัด

กิจกรรมเผยแพร่ การสร้างเครือขา่ยสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ และเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตในรูปของ 

Social Network ต่างๆ และการสนทนากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการประเมินผล

และการพัฒนา ภายใต้การสนับสนุนของผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคพีันธมติร 
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รูปที่ 1.2 กระบวนการขับเคลื่อนโครงการสารสนเทศสหกรณ ์ระยะที่ 4 
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1.7 แผนการด าเนินงาน (15 ส.ค. 54 – 15 พ.ย. 55) 

 

ล าดับ กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. การประชุมจัดท าแผนกล

ยุทธ์-แผนปฏิบัติการ 

               

2. การเตรียมการ-การสืบค้น

ข้อมูล-การประสานงาน 

               

3. 

 

การวางระบบ-การ

กลั่นกรอง-การถอดความ-

การอัพโหลดในฐานข้อมูล 

การพัฒนาโครงสร้างระบบ

คลังข้อมูล-วารสาร-

เว็บไซต์ 

               

4. 

 

การจัดท ารายงาน

ความก้าวหน้า 6 เดือน และ 

12 เดือน 

     

       

   

5. การด าเนินการคลังข้อมูล 

วารสาร เว็บไซต์ การจัดท า

เอกสาร-สื่อ-สิ่งพิมพ์เพื่อ

การเผยแพร่ 

               

6. การสร้างเครือข่าย การ

จัดบู๊ทประชาสัมพันธ์ การ

รณรงคส์มาชิก การสนทนา

กลุ่มเปา้หมาย การติดตาม

ประเมินผล 

               

7. การสังเคราะห์และจัดท า

รายงานฉบับสมบูรณ์ 

              
 

 

1.8 ผลงานที่ต้องส่ง สกว. 

1.8.1 รายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน 

 แผนปฏิบัติการศูนยส์ารสนเทศ 

 โครงสร้างการท างานคลังขอ้มูล 

 โครงสร้างเนือ้หาสาระของวารสารฅนสหกรณ์และเว็บไซต์ 
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 เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์ (รวมไม่น้อยกว่า 2 รายการตลอดโครงการ) 

และวารสารฅนสหกรณ์ (รวม 5 เล่มตลอดโครงการ) 

1.8.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 

 ข้อเสนอส าหรับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ เพื่อการสานต่อ

นโยบายการยกระดับความสามารถของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์และระบบคุณค่าการค้าที่

เป็นธรรม 

 การประเมินผลการใช้ประโยชน์ของวารสารฅนสหกรณ์และเว็บไซต์ ผ่านกลไก

เครือขา่ยสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ และ Social Network 

 เอกสารเผยแพร่ สื่อพิมพ์และเมนูรายการในเว็บไซต์และบทความใน

วารสารฅนสหกรณ์ 



บทท่ี 2 

ผลการด าเนินการพัฒนาเวบ็ไซต ์

 

 การพัฒนาเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในช่วงระยะเวลา 15 เดือนที่ผ่านมา มี

วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.cai.ku.ac.th ในการเผยแพร่ความรู้

จากการวจิัย และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์ ก่อเกิดเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารให้มี

แก่ผู้นําสหกรร์ ภาคนีักวจิัย และผู้ที่สนใจ อีกทั้งยังสร้างกลไกการเช่ือมโยงการพัฒนาระบบคุณค่า

และการคา้ที่เป็นธรรมในปีที่ 5 ซ่ึงมรีายละเอียดดังนี้ 
 

2.1 กระบวนการจัดท าเวบ็ไซต ์

 ทีมวิจัยได้นําโปรแกรม Joomla มาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th เนื่องจาก

โปรแกรม Joomla เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปประเภท CMS (Content Management System) หรือเรียกว่า

ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ ซ่ึงเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยลดทรัพยากรในการพัฒนา 

และบริหารเว็บไซต์ มีการนําภาษาสคริปต์มาใช้เพื่อให้วิธีการทํางานเป็นแบบอัตโนมัติมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับการทํา SEO (Search Engine Optimization) 

เพื่อให้ติดอันดับเว็บไซต์ใน Google Search Engine และโปรแกรมมีความสามารถในการนําเสนอ

บทความ รูปภาพ การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ถาม-ตอบปัญหา กระดานขา่ว แบบสอบถาม ข้อมูลสถิติ 

การจัดการไฟล์ในส่วนดาวน์โหลด และการจัดการกับการป้อนข่าวจากแหล่งที่มาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ 

รวมทั้งยังสามารถรองรับขนาดเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่ มีเนื้อหามาก และมีความซับซ้อนมากขึ้นใน

อนาคต  ให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาคมวจิัย นักสหกรณ์ และผู้สนใจ 

 กระบวนการในการปรับปรุงเว็บไซต์ ได้ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบของโครงสร้าง

เว็บไซต์ และจัดกลุ่มข้อมูลให้เหมาะสมกับการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซ่ึง มี

กระบวนการในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 2.1.1 การวางแผน การจัดทําเว็บไซต์โดยคณะทํางาน จากการประชุมคณะทํางาน

สารสนเทศ เพื่อวางแผนในการจัดทําเว็บไซต์ 

 2.1.2 เตรียมขอ้มูลสารสนเทศ โดยการเตรียมเนือ้หาท่ีจะทําการเผยแพร่ในเว็บไซต์ ตาม

มติในที่ประชุม และรับข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทํางานฯ 

 2.1.3 การดําเนินการจัดทําเว็บไซต์ หลังจากการประชุมคณะทํางาน โดยการจัดทํา

เว็บไซต์ตามมติที่ประชุมคณะทํางานสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดเรียง และปรับปรุงขอ้มูล 

 2.1.4 ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา หากเนื้อหามีความผิดพลาด ต้องดําเนินการ

แก้ไขขอ้มูล เม่ือขอ้มูลถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงจะดําเนินการขัน้ต่อไป 

http://www.cai.ku.ac.th/
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 2.1.5 การอัพโหลดข้อมูลบนเว็บไซต์ เม่ือข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงดําเนินการอัพ

โหลดไฟล์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

 2.1.6 การตรวจสอบเว็บไซต์โดยคณะทํางานฯ เพื่อให้ข้อมูลที่อัพโหลดแล้วมีความถูกต้อง 

ครบถ้วน ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1 กระบวนการปฏิบตัิงานอัพโหลดเวบ็ไซต ์

รับข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะท างานฯ 

เร่ิม 

ประชุมคณะท างาน 

รับข่าวประชาสัมพันธ์ 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

ตรวจสอบเน้ือหา  
โดยเจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

(ระยะเวลา 1 วัน) 

อัพโหลดไฟล์ลงเว็บ 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

จัดเรียงและปรับปรุงข้อมูล 
(ระยะเวลา 3 วัน) 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

แสดงผล 

ตรวจสอบเว็บไซต ์
โดยคณะท างาน 

(ระยะเวลา 3 วัน) 

อัพโหลดไฟล์ลงเว็บ 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

แสดงผล 

จบ 

รับใบตรวจสอบเว็บไซต์จากคณะท างานฯ 
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 จากผลการดําเนินงานโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น

ธรรม มีวัตถุประสงคเ์พื่อการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.cai.ku.ac.th ในการเผยแพร่

ความรู้จากการวจิัย และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์ โดยเผยแพร่ข่าวสาร บทความ

ที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ จํานวน 292 บทความ เกร็ดความรู้จากข่าว จํานวน 146 ข่าว สื่อบันทึก  

วดีิทัศน์บนเว็บไซต์ จํานวน 12 เรื่อง และฐานขอ้มูลเครือขา่ยบุคลากร 10 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่าย

พระสงฆ์ เครือข่ายคลังสมอง เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย ์

เครือขา่ยผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือขา่ยผู้จัดการสหกรณ์ เครือขา่ยวารสารฅนสหกรณ์ เครือข่าย

ชมรมกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี เครือข่าย Farmer Shop และเครือข่าย Facebook โดยใน

เครือข่าย Facebook มี 6 กลุ่ม ได้แก่ เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม

ทรัพย์ เครือขา่ย Farmer Shop เครือขา่ย Farmer Shop Thailand เครือขา่ยวารสารฅนสหกรณ์ และ

เครือข่ายตลาดสุขใจ และเครือข่าย Google+ 4 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ 

เครือขา่ยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ เครือข่าย Farmer Shop และเครือข่ายตลาดสุขใจ 

เครือข่าย Twitter ได้แก่ เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม

ทรัพย์ เครือข่าย Farmer Shop รวมถึงได้เช่ือมโยงลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นช่องทางใน

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น ได้แก่ Webblog สสส. (www.gotoknow.org)  Webblog 

Blogspot (thailandcoop.blogspot.com) เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 

(www.fsct.com) และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด (www.cultthai.coop) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.2 แผนผังระบบการพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันวชิาการด้านสหกรณ ์www.cai.ku.ac.th 

 

Webblog Blogspot

Webblog    .

Website    .

Website    .

                                                          www.cai.ku.ac.th

Facebook
                 

Facebook
                    

Facebook
          Farmer Shop

Facebook
                       

Facebook
                  

Facebook
          Farmer Shop Thailand

                          10          
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2.2 องค์ประกอบเวบ็ไซต ์

เว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th จะประกอบด้วยองคป์ระกอบที่เป็นข้อความ (Text) ทั้งที่เป็น

ตัวอักษร ตัวเลขท่ีเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้แก่  

2.2.1  ข้อความ (Text) เป็นส่วนของ ตัวอักษร ตัวเลข อาจจะเป็นทั้งภาษาไทย ภาษา 

อังกฤษ หรือภาษา อื่นๆ ก็ได้  

 2.2.2  กราฟกิ (Graphics) เป็นส่วนของภาพที่ตกแต่งเว็บไซต์ จะแยกเป็นสองส่วนคอืส่วน

แรกเป็นส่วนของ กราฟกิของตัวเว็บหรือหน้าตาของเว็บ (Template) ส่วนที่สองคือส่วนของ กราฟกิที่

เป็นเนือ้หา (Content) หรือรูปภาพประกอบต่างๆ ภายในตัวเว็บ  

 2.2.3  มัลติมีเดีย (Multimedia) เป็นส่วนของเสียงและภาพ จะประกอบไปด้วย เพลง 

วดีีโอ แฟลช (Flash) และสไลด์ (Slide)  

 2.2.4  ลิงค์ (Link) เป็นส่วนของข้อความหรือรูปภาพที่สามารถเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์

อื่นๆ และสังเกตได้ง่ายๆ หากเรานําเมาส์ไปวางไว้บนลิงค์ สัญลักษณ์ของเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ

โดยอัตโนมัติ  

 

2.3 โครงสร้างเว็บไซต์  

โครงสร้างเว็บไซต์ ประกอบด้วยเมนูที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลเว็บไซต์  

ประกอบด้วยเมนูหลัก จํานวน 35 เมนู ดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 2.3 หน้าเว็บไซตส์ถาบนัวชิาการด้านสหกรณ์ www.cai.ku.ac.th 

http://www.cai.ku.ac.th/
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2.3.1 เมนูหลัก เป็นเมนูที่นําเสนอเกี่ยวกับข้อมูลประวัติสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

เบอร์โทรศัพท์/ที่อยูต่ิดต่อสถาบันฯ และแผนผังในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ จะเป็นเมนูที่อธิบายถึง

ความเป็นมาของสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ หมายถึงประวัติความเป็นมาการก่อตั้งสถาบันวชิาการ

ด้านสหกรณ์ และโครงสร้างองค์กร หมายถึง โครงสร้างแผนผังการบริหารงานภายในสถาบัน

วชิาการด้านสหกรณ์ ประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ของ

สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ ดังรูป 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.4 หน้าเว็บไซต์เกี่ยวกับสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 
 

2.3.2 เมนูภารกจิงานวิจัย เป็นเมนูที่แสดงระบบงานวิจัย ชุดความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

ผลลัพธง์านวจิัย และขอ้มูลรายละเอียดโครงการวจิัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ที่ดําเนินการ

ตั้งแต่ป ี2548-2555 และโครงการวจิัยที่กําลังจะดําเนินการในปี 2556 ดังรูป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.5 หน้าเว็บไซต์เมนูภารกิจงานวจิัยระหว่างปี 2548-2556 

เมนูหลกัของเว็บไซต ์
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2.3.3 เมนูภารกจิงานบริการวิชาการ เป็นเมนูที่แสดงขอ้มูลรายละเอียดการให้บริการ

วชิาการของสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ที่ดําเนินการตั้งแต่ป ี2548-2555 ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.6 หน้าเว็บไซต์เมนูภารกิจการบริการวชิาการ ระหว่างปี 2548-2555 
 

2.3.4 เมนูภารกจิการเช่ือมโยงเครอืข่าย เป็นเมนูที่แสดงขอ้มูลของเครือข่ายที่เกิดขึ้น

ภายใต้ภารกิจของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ระหว่างปี 2548-2555 ได้แก่ เครือข่ายพระสงฆ ์

เครือขา่ยคลังสมอง เครือขา่ยนักวจิัย เครือขา่ยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เครือขา่ยผู้นําสหกรณท์ีมี่

คุณคา่ เครือขา่ยฅนสหกรณ์ เครือขา่ยผู้จัดการสหกรณ์ เครือข่าย Farmer Shop เครือขา่ย Facebook 

และเครือขา่ยชมรมกํานัน-ผู้ใหญบ่้าน จ.จันทบุรี ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.7 หน้าเว็บไซต์เมนูภารกิจการเช่ือมโยงเครือขา่ย ระหว่างปี 2548-2555 
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2.3.5 เมนูคลังความรู้ เป็นเมนูทีแ่สดงขอ้มูลบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของ

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้แก่ รายงานวิจัย บทความที่น่าสนใจ เกร็ดความรู้จากข่าว การ

นําเสนองานวชิาการ และพอ๊คเก็ตบุ๊ค ซ่ึงจะเป็นเมนูให้สามารถดาวโหลดไฟล์ PDF ได้ ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปที่ 2.8 หน้าเว็บไซต์เมนูคลังความรู้ 
 

 2.3.6 เมนูสารสนเทศสหกรณ์ เป็นเมนูที่รวบรวมข้อมูลประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ภาพกิจกรรม ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ ข่าวจากเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ E-books และ Weblink 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสาร และติดตามได้จากเมนูนี ้ดังรูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.9 หน้าเว็บไซต์เมนูขา่วประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรมของสถาบันฯ 
 

 2.3.7 เมนูมุมวารสารฅนสหกรณ์ เป็นเมนูทีน่ําเสนอผลงานเด่นในวารสารฅนสหกรณ์

แต่ละฉบับ ได้แก่ การสมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านเว็บไซต์ ข้อมูลสมาชิกวารสารฅนส

หกรณ์ ตัวอยา่งเนือ้หาในวารสารฅนสหกรณ์แต่ละฉบับ โดยที่ผู้เข้าใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูล

รายงานวิจัยล่าสุด 

บทความที่น่าสนใจ ฉบับภาษาไทย 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

รวมภาพกิจกรรม 
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วารสารฅนสหกรณ์ได้และมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถสมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่าน

เว็บไซต์หรือดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ และสมัครผ่านทาง E-mail โดยผู้ที่เป็นสมาชิก

สามารถเขา้ดูขอ้มูลและสืบคน้รายช่ือการเป็นสมาชิกได้ ดังรูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.10 หน้าเว็บไซต์เมนูขอ้มูลวารสารฅนสหกรณ์ 
 

 2.3.8 เมนูหอประวัติรางวัลเกียรติคุณฯ เป็นเมนูประวัติของผู้ที่ได้รับการประกาศ

เกียรติคุณให้เป็นนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณคา่ในแต่ละปี ซ่ึงสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ จะจัดขึ้น

ในวันที่ 15 กันยายนของทุกปี โดยในปีแรกจัดขึ้นเม่ือวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2552 เมนูการนํา

ผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ หมายถึง เนือ้หาที่แสดงถึงขอ้มูลการดําเนินงานการวิจัย และนําผลงานวิจัย

นําไปใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ ได้ ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.11 หน้าเว็บไซต์หอประวัติเกียรติคุณฯ 
 

ภาพหอประวัติเกียรติคุณนักสหกรณ์และ

สหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจําปี 2554 

ภาพปกวารสารฅนสหกรณ์แต่ละฉบับ 

เนื้อหาในวารสารฅนสหกรณ์แต่ละฉบับ 
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 2.3.9 การเผยแพร่วีดิทัศน์ออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน

วชิาการด้านสหกรณ์ เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆในรูปแบบวดีิทัศน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.12 วดีิทัศน์ออนไลน์ 

 

2.3.10 เมนูเนื้อหาในส่วนกลางของเว็บไซต์ เป็นส่วนของเนือ้หาที่แสดงถึงขา่วสถาบัน

วชิาการด้านสหกรณ์ที่จะจัดกิจกรรมขึ้นทุกสัปดาห์  

 มีส่วนประกอบ คอื ส่วนเมนูประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ จะให้สามารถ

เช่ือมโยงลิ้งไปยังข้อมูลวารสารฅนสหกรณ์ได้ในแต่ละฉบับ เมนูข่าวสถาบันฯ จะมีข่าว 5 ข่าวจะ

เปลี่ยนขา่วประจําทุกสัปดาห์ เมนูขา่วประชาสัมพันธ์จะสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแต่ละ

ขา่ว เมนูรายงานวจิัยล่าสุดจะแสดงภาพปกรายงานวิจัยล่าสุดของสถาบันฯ เช่น รายวิจัยโครงการ

ร้าน Farmer Shop โครงการซ้ือข้าวจากชาวนา และโครงการโรงเรียนลูกชาวนา เป็นต้น เมนูภาพ

กิจกรรมจะเช่ือมโยงลิ้งค์ไปยังหน้าภาพกิจกรรมในแต่ละวันที่มีกิจกรรมล่าสุด เมนูบทความที่

น่าสนใจประจําเดือน จะแสดงรายช่ือของบทความ จํานวน 5 บทความใหม่ประจําเดือนให้สามารถ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดได้ เมนูแนะนําหนังสือ/คูมื่อ จะแสดงภาพปกหนังสือล่าสุดของสถาบันฯ และ

สรุปข้อมูลราคาข้าวหอมมะลิจะแสดงข้อมูลราคาข้าวหอมมะลิจากเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ

สหกรณ์ไทย ดังรูป 

 

วีดิทัศน์ออนไลน์บนเว็บไซต์ 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.13 การแสดงขอ้มูลส่วนกลางเว็บไซตส์ถาบันฯ 
 

2.3.11 เมนูโครงการร้าน Farmer Shop แสดงรูปแบบของหน้าเว็บไซต์เป็นรูปร้าน 

โดยใส่ภาพกิจกรรมจากร้าน Farmer Shop ในส่วนด้านบนของเว็บไซต์ มีแสดงข้อความ สโลแกน 

“ไม่ได้หวังที่กําไร แคอ่ยากให้เป็นลูกคา้ประจํา” และวสิัยทัศน์ "ร้านคา้ปลีกที่ผู้ผลิต และผู้บริโภคเป็น

เจ้าของร่วมกัน" ในหน้าเว็บเพจประกอบด้วยเมนูติดตามข่าว ซ่ึงแสดงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับโครงการร้าน Farmer Shop และเมนูติดตามขา่ว เป็นเมนูรับข่าวสารผ่าน E-mail จะเป็นส่วน

ให้ผู้เข้าใช้บริการกรอก E-mail เพื่อรับข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการร้าน Farmer Shop ผ่าน

ทาง E-mail และเมนูแนะนําสินค้า เป็นการปรับรูปแบบเนื้อหาและแนะนําสินค้าจากโครงการร้าน 

Farmer Shop โดยปรับปรุงหน้าแรกของเว็บไซต์ให้มีรายละเอียดของข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

ร้าน Farmer Shop ขา่วที่เกี่ยวข้อง อัพเดตภาพสินคา้ และเรื่องราวของสินค้า ดังรูป 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบัน

ฯ 

ประชาสัมพันธ์รณรงคส์มัครสมาชิก

วารสารฅนสหกรณ์ 
ข่าวสถาบันฯ 

ภาพกิจกรรมของสถาบันฯ 

รายงานวิจัยล่าสุดของสถาบัน

ฯ 

หนังสือ/คู่มือของสถาบันฯ 

บทความที่น่าสนใจของสถาบัน

ฯ 

สรุปราคาข้าวหอมมะลิ 
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รูปที่ 2.14 เว็บไซต์โครงการร้าน Farmer Shop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.15 เรื่องราวสินค้า Farmer Shop 

 

2.3.12 เมนูเว็บไซต์โครงการซื้อข้าวจากชาวนา เป็นเมนูเข้าสู่หน้าเว็บไซต์โครงการ

ซ้ือขา้วจากชาวนา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของโครงการ และให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาขอ้มูลของ

โครงการและสมัครเป็นสมาชิกโครงการได้ ซ่ึงประกอบไปด้วย 6 เมนูหลัก ดังนี้ 
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 1)  เกี่ยวกับโครงการ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการซ้ือข้าวจากชาวนา หลักการ

และเหตุผล วัตถุประสงค ์ผลที่คาดวา่จะได้รับ เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 

และเอกสารประกอบ 

 2) แนวคิด : โซ่อุปทานร้าน Farmer Shop จะแสดงถึงต้นน้ํา คือ เครือข่าย

สหกรณ์การเกษตร กลางน้ํา คอื การบริหารจัดการโซ่อุปทาน และปลายน้ํา คอื ประชาคม มก. 

 3) ดาวน์โหลดใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมโครงการซ้ือ

ขา้วจากชาวนา และนําใบสมัครมาส่งได้ที่ร้าน Farmer Shop  

 4) ผลิตภัณฑ์ในโครงการ จะแสดงข้อมูลของข้อมูลและราคาข้าว ของข้าวเกิด

บุญ และ ขา้วคุณธรรม 

 5) สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม จะแสดงขอ้มูลที่สามารถติดต่อโครงการได้ 2 ที่ คือ 

ร้าน Farmer Shop อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบัน

วชิาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

 6) ขา่วกิจกรรม จะแสดงขอ้มูลของกิจกรรมในโครงการซ้ือขา้วจากชาวนา ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.16 เว็บไซต์โครงการซ้ือขา้วจากชาวนา 

 

2.3.13 เมนูส่วนของเว็บไซต์โครงการการน าร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน

การตลาดข้าวหอมมะลิ เป็นเมนูเขา้สู่เว็บไซต์โครงการการนําร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน

การตลาดขา้วหอมมะลิ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการ และให้ผู้ที่สนใจและภาคีเครือข่ายคุณค่า

ขา้วหอมมะลิสหกรณ์ไทย ได้เข้ามาศึกษาข้อมูลของโครงการและและสามารถนําข้อมูลการตลาด

ขา้วหอมมะลิไปใช้ต่อไปในอนาคต โดยได้จัดทําเมนูการเขา้ใช้งาน 4 เมนูหลัก ดังนี้ 
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 1) เกี่ยวกับโครงการการนําร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าว

หอมมะลิ ประกอบด้วย ความเป็นมาโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ กรอบคิดแนวทางการ

ดําเนินโครงการ 

 2) ระบบฐานขอ้มูลการตลาดข้าวหอมมะลิ เป็นเมนูที่ให้ภาคีเครือข่ายคุณค่าข้าว

หอมมะลิได้ส่งขอ้มูลราคาขา้วผ่านทางลิง้คน์ี ้และนําขอ้มูลมาประมวลผลแสดงเป็นขอ้มูลราคาขา้วตอ่ไป  

 3) กราฟแสดงข้อมูลราคาข้าว เป็นเมนูที่แสดงข้อมูล กราฟแสดงข้อมูลราคา

เฉลี่ยข้าวหอมมะลิ (ข้าวเปลือก) จําแนกตามผู้ซ้ือ และกราฟแสดงข้อมูลราคาเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 

(ข้าวสาร 100% ) จําแนกตามผู้ซ้ือ จากการรวบรวมข้อมูลจากภาคีเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ

สหกรณ์ทั้ง 5 สหกรณ์ 

 4) ข่าวที่เกี่ยวข้อง จะเป็นเมนูที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากหน้าเว็บไซต์ต่างๆ 

หรือหนังสือพมิพ ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจได้ติดตามขา่วสารต่างๆ ได้ที่เกี่ยวกับข้าว ดังรูป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.17 เว็บไซต์โครงการการนําร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาดขา้วหอมมะลิ 
 

2.3.14 เมนูนับจ านวนผู้ดาวน์โหลดบทความ เป็นเมนูสําหรับนับจํานวนผู้ดาวน์โหลด

บทความ เพื่อเก็บสถิติการดาวน์โหลดบทความต่างๆ ของผู้เข้าใช้บริการของสถาบันฯ เพื่อเผยแพร่

บทความเกี่ยวกับแวดวงขบวนการสหกรณ์ ได้จัดทําในหน้าเว็บเพจ เช่น รายงานวิจัย บทความที่

น่าสนใจ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และพ็อคเก็ตบุ๊คออนไลน์ ดังรูป 
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รูปที่ 2.18 เว็บไซต์แสดงขอ้มูลการนับจํานวนผู้ดาวน์โหลดบทความ 
 

2.3.15 เมนูลงทะเบียนออนไลน์ ออกแบบเพื่อให้สามารถเขา้ถึงผู้ใช้บริการได้ง่ายและ

รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การสมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ การลงทะเบียนโครงการอบรมผู้ตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ และการลงทะเบียนโครงการผู้จัดการมืออาชีพ ซ่ึง

ในช่วงเวลาเปิดรับลงทะเบียนเข้าอบรม ได้มีผู้ใช้บริการได้ ซ่ึงเข้ามาใช้บริการในรูปของการ

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ รวมทั้งสิน้จํานวน 21 ราย เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.19 หน้าเว็บไซต์ลงทะเบียนสมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ ์

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนสมัคร
สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านเว็บ 

ตั ว เ ล ข แ ส ด ง

จํานวนการเปิด

ด า ว น์ โ ห ล ด

บทความนั้นๆ 
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รูปที่ 2.20 หน้าเว็บไซตล์งทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อยา่งผู้ชํานาญการ  
 

2.3.16 การลงบทความยังเว็บไซต์อ่ืนๆ 

 สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ได้เผยแพร่ ความรู้จากการวิจัย และสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์ ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้มีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลแก่

ผู้ใช้บริการ ดังนี้ 

(1) เว็บบล็อก http://www.gotoknow.org ได้รับการสนับสนุนหลักโดย สสส. 

ภายใต้ชุดโครงการ Digital KM เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวิจัย ซ่ึง

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ลงบทความในเว็บบล็อก http://www.gotoknow.org อาทิเช่น 

บทความเรื่อง “การตลาดยุคใหม่ : ใส่ใจในความคดิ จิตใจและจิตวิญญาณของผู้บริโภค” มีผู้สนใจ

เขา้มาเยี่ยมชมรวมทั้งสิน้จํานวน 75 ราย และรายช่ือบทความดังตารางที่ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.21 เว็บบล็อก http://www.gotoknow.org ได้รับการสนับสนุนหลักโดย สสส. 

แบบฟอร์ม 
การลงทะเบียน 
สมัครเข้าอบรม 

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์ 
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ตารางที่ 2.1 บทความที่ลงในเว็บบล็อก gotoknow 
 

ล าดับที่ ช่ือบทความ ความคิดเห็นต่อบทความ 

1 "Making Cooperatives as an alternative 

choice for the Nation" IYC2012 

คุณ Somsri Nawarat จากหน่วยงาน รพ.บ้านลาด อ.

บ้านลาด จ.เพชรบุรี  แสดงความคิดเห็นว่า Share 

Vidsion, Cooperator Value, Bussiness Model, Resesrch 

Project  ขอบคุณค่ะ 

2 ยุทธศาสตร์นําสหกรณ์ก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน 

นาย นเรศ หอมหวล แสดงความคิดเห็นว่า จูงมือกลุ่ม

เกษตรกรเข้าไปด้วยน่ะท่าน 

3 รูปแบบธุรกิจสหกรณ์การเกษตรแนวใหม่ 

ใส่ใจโซ่อุปทาน 

- 

4 New Business Model of Agricultural Co-op - 

5 New Business Model : การตั้งสมาคม

เครือข่ายด้วยการจัดการโซ่อุปทานใน

ธุรกิจสหกรณ์ 

- 

6 การขานรับปีสากลแห่งการสหกรณ์ของ

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

- 

7 การตลาดยุคใหม่ :  ใส่ ใจในความคิด 

จิตใจและจิตวิญญาณของผู้บริโภค 

- 

8 เครือข่ายกับการพัฒนาการสหกรณ์ - 

9 การปรับตัวของชาวสวนยางพาราไทยเพื่อ

เตรียมรับประชาคมอาเซียน 

- 

10 SHOs System ชี้แนะ ว่าทําไม รัฐบาล ไม่

ควรเก็บภาษีสหกรณ์ 

- 

11 Farmer Shop นาย กัลกี เภรีโฆษ แสดงความคิดเห็นว่า เน้นสินค้าที่ดีมี

คุณภาพ จําหน่ายให้กับสมาชิกในราคาพอคุ้มทุน ไม่เน้น

กําไร ขายคนทั่วไปอีกราคา ที่สูงกว่าสมาชิก ใครอยากได้

สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาถูก ก็ต้องสมัครเข้ามาร่วม

อุดมการณ์  เพราะสหกรณ์ส่วนใหญ่ขายสินค้าให้กับ

สมาชิกและบุคคลภายนอกในราคาเดียวกัน  ข้อสังเกต 

บริษัทเอกชนกลับเอาวิธีการสหกรณ์ไปใช้เช่น บริษัทขาย

ตรง จะขายสินค้าให้กับสมาชิกในราคาที่ต่ํากว่าราคาที่

ขายบุคคลทั่วไป และยังมีเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก  

ความเป็นสมาชิกก็เลยมีความสําคัญ แต่สหกรณ์กับขาย

สินค้าให้กับสมาชิกและบุคคลภายนอกในราคาเดียวกัน 

สมาชิกเลยไม่สําคัญและสหกรณ์ก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ ครับ 

12 กลุ่มธุรกิจสหกรณ์สวนสามพราน - 
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ล าดับที่ ช่ือบทความ ความคิดเห็นต่อบทความ 

13 Branding as the marketing strategy for 

organic products: A case study on 

Moral Rice 

- 

14 Co-operative movement development 

and Fairtrade Project 

- 

15 ฅนสหกรณ์ - 

16 Value Creating Strategies for the 

Development of Co-operative 

Organization in Thailand 

- 

17 ข้าวเกิดบุญ - 

18 ข้าวคุณธรรม - 

19 กลุ่มธุรกิจสหกรณ์ - 

20 เครือข่ายคุณค่า - 

21 การค้าที่เป็นธรรม, การค้าโดยชอบธรรม 

หรือ แฟร์เทรด 

- 

  

(2) เว็บบล็อกตอบคําถาม http://thailandcoop.blogspot.com/ เป็นศูนย์รวมใน

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ จากงานของสถาบันฯ โดยทางสถาบันฯ ได้ตั้งคําถามและตอบ

คําถามงานของสถาบันฯ ในปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มคําถาม ได้แก่ โครงการร้าน Farmer Shop 

เครือข่ายคุณค่า การประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า การเงินสหกรณ์ การ

เช่ือมโยงเครือขา่ย ข้าวเกิดบุญ ข้าวคุณธรรม วารสารฅนสหกรณ์ สินค้าสหกรณ์ แผนพัฒนาการ

สหกรณ์ ฉบับที่ 2 SHOs System กลุ่มธุรกิจสหกรณ์ การค้าที่เป็นธรรม ตลาดสุขใจ เครือข่าย

นักวจิัย เครือขา่ยผู้ตรวจสอบกิจการ สอ. เครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์ เครือข่ายยางพารา และแผน

ธุรกิจ เป็นต้น มีผู้สนใจเยี่ยมชมรวมทั้งสิน้จํานวน 72 ราย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.22 เว็บบล็อกตอบคําถาม http://thailandcoop.blogspot.com/ 
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2.3.17 เมนูการเช่ือมโยงลิ้งค์กับหน่วยงานในระบบสหกรณ์ ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด ซ่ึงมี

ผู้สนใจลิง้คเ์ขา้เยี่ยมชมรวมทั้งสิน้จํานวน 82 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.23 เว็บไซต์หน่วยงานอื่นที่เช่ือมโยงลิง้คก์ับสถาบนัฯ 

 

2.3.18 เมนูเครือข่าย Facebook เปน็ส่วนของ Social Network เพื่อใช้ในการประชาสมัพนัธ์

เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารให้กับสมาชิกที่สนใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานของตนให้กับสมาชิกได้

นําไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ประกอบด้วย 

(1) Facebook เครือข่าย Farmer Shop มีจํานวนสมาชิกตั้งแต่เดือนสิงหาคม 

พ.ศ.2554 – ธันวาคม พ.ศ.2555 รวม 2,885 ราย สถาบันได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ใน 

Facebook มีดังนี้ 

 1. เชิญชวนส่งภาพถ่ายร้าน Farmer Shop ในมุมต่างๆ ผ่านทางเว็บ Facebook   

 2. ประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญผ่านเว็บ Facebook 

 3. ส่งเชิญชวนแบบประเมินความคดิเห็นของผู้ใช้บริการของสถาบันวชิาการ 

  ด้านสหกรณ์ 

 4. อัพเดตภาพสินคา้ในบู๊ทต่างๆ 

 5. ส่งภาพกิจกรรมบู๊ทร้าน Farmer Shop ในงานเกษตรแฟร์ ปี 2554 

 6. ลงภาพวีดิทัศน์ Road Show บู๊ทร้าน Farmer Shop ในงานเกษตรแฟร์  

  ปี 2554 

 7. ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop 

 8. แนะนําสินค้าโครงการร้าน Farmer Shop ประจําสัปดาห์ๆ ละ 1 รายการ 

 9. ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์อาหารเพื่อสุขภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่  

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 

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

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จํากัด 

Website : http://www.cultthai.coop/ 
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  27 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 

10.ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมวชิาการ สกว. ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 

พ.ศ. 2555 

11.ประชาสัมพันธ์โครงการซ้ือขา้วจากชาวนา 

12. ประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญปีใหม ่2556 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปที่ 2.24 Facebook เครือขา่ย Farmer Shop 

 

การตอบค าถามส าหรับผู้ท่ีโพสข้อความ มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ตอบคําถามที่เกี่ยวสถานที่ตั้งของร้าน Farmer Shop ตั้งอยู่ที่ ช้ัน 1 อาคาร

ปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.  ตอบคําถามเกี่ยวกับออกบู๊ทในกิจกรรมต่างๆ  ท่านสามารถติดามกิจกรรมและ

ภาพกิจกรรมได้ทาง Facebook หรือ ทางเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th 
 

การตอบรับกจิกรรมต่างๆ จากสมาชิก 

1. กด Like ถูกใจ ภาพ นิสิตแสดงความคิดเห็นในโครงการ "เปิดใจใส่ธรรมะ ร่วม

แบ่งปัน สร้างสรรสังคม" 

2. คุณแม่โจ้สามสิบสี่ เพื่อสังคมและวรรธนา อือ้สกุล อุ๊ กด Like ถูกใจ เม่ือ 1 มี.ค.55 

3. เชิญชิม และเลือกซ้ืออาหารมังสวริัต ร้าน farmer Shop ของสถาบันวชิาการด้าน

สหกรณ์ ตั้งอยูท่ี่คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ถูกติดป้ายช่ือในรูปของคุณ 

Kai Wasan 
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4. คุณ Thanya Nalukja โพสขอ้ความ “อร่อยมากๆ ค่ะขอเชิญมาเลือกซ้ือได้เลยนะ

ค่ะ” เม่ือวันที่ 28 ก.พ.55 กด Like ถูกใจ 

5. คุณ Kai Wasana โพสข้อความ “อหร่อยค่ะ”  เม่ือวันที่ 28 ก.พ.55 กด Like 

ถูกใจ 

6. คุณ Bussakorn Ploy โพสขอ้ความ “สงสัยต้องเป็นลูกคา้ประจําอร่อยหลายอย่าง” 

เม่ือวันที่ 28 ก.พ.55 กด Like ถกูใจ 

7. คุณ เคง เดชะบุญชนะ โพสขอ้ความ “รักในหลวง ราคาถูกกวา่โรงอาหารกลาง 2 

มากๆ อยา่งนีต้้องเชิญมาขายเทศกาลกินเจ อร่อยและถูก” เม่ือวันที่ 28 ก.พ.55 

กด Like ถูกใจ 

8. กด Like ภาพ ประชาสัมพันธ์ “สัปดาห์อาหารเพื่อสุขภาพ” โดยคุณ Sako Zhang 

คุณปรางค ์เพาะเห็ด คุณ  Ohprasit Somsrisao ถูกใจสิ่งนี้ 

 

(2) Facebook เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ มีจํานวนสมาชิกตั้งแต่เดือน

สิงหาคม พ.ศ.2554 – สิงหาคม พ.ศ.2555 รวม 1,571 ราย สถาบันได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ต่างๆ ใน Facebook ดังนี้ 

 1. เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์  

 2. ประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญผ่านเว็บ Facebook 

 3. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์  

 รุ่นที่ 8-11 

4.เชิญชวนให้กรอกแบบประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บริการของสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ 

5. ลงบทความเด่นจากวารสารฅนสหกรณ์ 1 บทความ เพียงบางส่วน

ประจําเดือน 

6. ส่งประชาสัมพันธ์ งานเกษตรแฟร์ ปี 2554 ให้กับสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์

ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

  7. ส่งภาพโครงการรณรงคส์มัครวารสารฅนสหกรณ์ 

 8. ประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer Shop 

 9. ประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณฉ์บับที ่1-18 

 10.ลงบทความธรรมะประจําฉบับ และเรื่องราวของปกวารสารฅนสหกรณ์ 

 11.ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมวชิาการ สกว. 
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รูปที่ 2.25 Facebook เครือขา่ยวารสารฅนสหกรณ ์

 

 ข้อความท่ีสมาชิกโพสในเว็บ Facebook วารสารฅนสหกรณ์ มีจํานวน 15 ขอ้ความ 

 1. คุณพรีะพงศ ์วาระเสน โพสขอ้ความเม่ือวันที ่24 ก.ย.55 

ข้อความ : หน้าปกอย่างนี้ สร้างสรรค์ แบ่งปัน (เป็นกรอบเล็กๆ เพื่อให้ได้ลง

กิจกรรมกันทั่วๆ) สมแล้วที่เป็นหน้าปกของหนังสือฅนสหกรณ์ ครับ 

 2. คุณพรีะพงศ์ วาระเสน โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 15 ก.ย.55 

ขอ้ความ : ขอแปะไวน้ิดหนึ่ง นะครับ งานของอาจารย์จุฑาทิพย์ ข้อเสนอในงาน

เสวนาทางวชิาการ  ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ และสหกรณ์ที่มีคุณค่า

และงานเสวนาวชิาการประจําป ี2555 เพื่อฉลองปีสหกรณ์สากล 2555 ทําสหกรณ์ให้เป็นทางเลือก

ของประชาชนจัดโดยสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในช่วงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทําสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน “ ยกมือ

นําเสนอไม่ทัน เพราะให้นําเสนอความคิดเห็นเพียง 3 ท่านเท่านั้น อันที่จริงอยากเสนอว่า ทุกวันนี ้

สหกรณ์ก็เป็นทางเลือกของประชาชนอยู่แล้ว สามารถทําประโยชน์สุข (Social Benefit) ให้กับ

ประชาชนได้อยา่งพอเพยีง ประชาชนเลือกแล้วครับ 

ในช่วงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Farmer shop ทางเลือกของประชาชน” จึงได้

นําเสนอต่อวงเสวนาไปดังนี้ เป็นข้อเสนอทางวิชาการ เพราะ Farmer Shop เป็นงานวิจัยที่ สถาบัน

วชิาการด้านสหกรณ์ และสกว. ได้ร่วมกันทําวจิัยอยู่ 

 1. การสหกรณ์คือการแบ่งปัน สร้างสรรค์ ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน จากนิยาม

สหกรณ์ สหกรณ์เป็นองคก์ารอิสระของบุคคลซ่ึงรวมกันด้วยความสมัครใจเพื่อสนองความต้องการ

อันจําเป็น และความมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการดําเนินวิสาหกิจที่

เป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุม ตามแนวทางประชาธิปไตย นั้น สหกรณ์มีความมุ่งหมายทัง้ทางด้าน 
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เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นองคก์รที่จะทําให้เกิดความสุขความเจริญจากการรวมกัน หาก

จะดูงานสหกรณ์ไมต่้องไปดูงานต่างประเทศ ให้ไปดูที่วัด ดูการอยูร่วมกันของพระเป็น คณะสงฆท์ี่วัด

นั้นใช้วิธกีารสหกรณ์มาตั้งแต่พุทธกาลแล้ว คนไทยรู้จักวธิีการนีม้านานประมาณ 2600 ปีแล้ว 

 2. มีผู้อภิปรายวา่ ปัจจุบันที่ดินเกษตรกรรมถูกชาวต่างชาติมาครอบครอง มาก

ขึ้น จึงได้ให้ข้อคดิเห็นไปวา่ ปัจจุบันสหกรณ์หลายสหกรณ์มีเงินเหลือ ในระบบเนื่องจากความมีวินัย

ทางการออมของสมาชิก และการรู้จักใช้จ่ายเงินอยา่งพอเพยีง จึงได้เสนอความคดิเห็นให้ สหกรณ์ที่

มีเงินเหลือ ไม่ว่าสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนียน ชุมนุม

สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์การเกษตร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ ให้นําเงินมาลงทุนซ้ือที่ดิน 

แล้วประชุมคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ที่ไม่มีที่ทํากิน และมีความตั้งใจจริงในการทําการเกษตร สหกรณ์

จะรู้จักสมาชิกทุกคนดีอยูแ่ล้วได้เช่าซ้ือเขา้ทํากิน ให้ทําน้อย ๆ รายเป็นตัวอยา่งก่อน แล้วขยายผลทุก

ปี ทําจากเล็กไปหาใหญ่ตามหลักการทรงงาน ก็จะมีที่ดินเพื่อการเกษตร กลับมาเป็นของคนไทย อีก

มาก และการลงทุนในที่ดินเม่ือมี east-west และ north –south corridor ผ่านราคาที่ดินก็จะแพงขึ้น

อยา่งมาก 

 3. ขอให้ช่วยกันหยุดกระแสสินค้าเกษตรอาหาร ราคาถูกได้แล้ว เพราะ ประเทศ

ใหญ่ ๆ ไม่ว่า จะเป็น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และประเทศในอาฟริกา ตอนนี้คนเกิดมากว่าอาหาร

แล้ว ดังนั้น Demand อาหารโดยรวมจะสูงขึ้นกวา่ Supply นั่นคอื ราคาก็จะต้องสูงขึ้นตามกลไกราคา 

สิ่งที่ต้องกังวลคอื อยา่งขายหมดก็ล่ะกันเหลือไวใ้ห้คนไทยรับประทานกันด้วย 

 4. มองจากหลักการสหกรณ์แล้ว Farmer shop เป็นทั้งเครือข่ายทางเศรษฐกิจ 

เครือขา่ยทางสังคม และเครือขา่ยทางวชิาการ จะสนับสนุนขบวนการสหกรณ์ไทย ได้ตามหลักการ

สหกรณ์ที่ 5 และหลักการสหกรณ์ที่ 6 

 5. เม่ือมองจาก ทฤษฏีใหม่แล้ว Farmer shop เป็นไปตามทฤษฏีใหม่ขั้นที่ สาม 

จาก โมเดลเกษตรอินทรีย์ ในอนาคตที่ข้าพเจ้าคิด โดยการนําวิชาการมาบูรณาการกัน  Production 

การผลิต เป็น วน-เกษตร-อินทรีย์ ทฤษฏีใหม่ขั้นที่ หนึ่ง มาตรฐานบรรพชน distribution การ

กระจายบริการ และสินค้า เป็น ทฤษฏีใหมข่ัน้ที่สอง รวมกันเป็นกลุ่ม และสหกรณ์ และทฤษฎีใหมข่ัน้

ที่สาม รวมกันธุรกิจ CSV consumption การบริโภค ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล 

พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน (โรคภัยไข้เจ็บโดยรู้จักพจิารณาการบริโภค และเคี้ยวให้ละเอียด แบบพระ

กรรมฐาน น่ะครับ) 

6. เราจะมองสินค้าอินทรีย์ เป็นความสุข (ยกเว้นปลาอินทรีย์ เป็นความอร่อย

เม่ือรับประทานกับข้าวต้ม ใส่หัวหอมแดงศรีสะเกษซอยและบีบมะนาวเพชรบุรี สักหน่อย) และจะ

แบ่งปันความสุขให้คนไทย ผ่าน farmer shop แบบเดียวกับการแบ่งปันความสุขในการบริโภคข้าว

หอมมะลิแก่ชาวภูฏาน ให้ได้มีความสุข จากการบริโภคข้าวหอมมะลิช้ันดีจากขบวนการสหกรณ์ไทย 
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 7. ข้อนี้ลืมกล่าวในที่ประชุม แต่เขียนไว้ ว่าจะพูด เลยขอเสริม ว่าต้นทุนของ

เกษตรอินทรีย์ ต่ํากว่า เกษตรเคมี และบรรพชนไทยแต่เก่าก่อนก็ไม่ได้ทําเกษตรเคมี กินอาหาร

เกษตรอินทรีย์มาตรฐานบรรพชนไทย มาโดยตลอด 

 8. ขอให้เครือขา่ย Farmer group เป็น best for Thailand เป็นเลิศเพื่อประเทศไทย 

9. ในโลกนีมี้เครือข่ายสากลของสหกรณ์ Co-operative ตามหลักการสหกรณ์

สากลที่ 6 หลักการที่ 6 : การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ สหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่าง

มีประสิทธผิลสูงสุดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยการประสานความ

ร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  และของ กลุ่มเกษตรกร 

Farmer group หากกลุ่มอื่น ๆ ในประเทศไทย หากนํามาบูรณาการกับ เครือขา่ยทัง้สอง เพื่อก้าวเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกได้ก็จะเป็นการดีครับ 

10. คุณดวงเดือน ขัติยเนตร โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 11 ก.ย.55 

ขอ้ความ : สหกรณ์เป็นวถิีชีวิต....สหกรณ์สร้างโลกที่ดีกวา่ 

 12.  คุณดวงเดือน ขัติยเนตร โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 9 ก.ย.55 

ขอ้ความ : งานพัฒนาหากใช้หลักวิธีการสหกรณ์ทําให้สังคมเป็นสุข สร้าง

ต้นกล้าสหกรณ์ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพพระรัตน์ฯ ขายปลาทูช่วยชาติดว้ยเน้อ(เวลาทุกนาทีมีค่าชีวิตนี้เพื่อสหกรณ์)ใครบ้าด้วย(ไม่ใช่

ต้องถามใครเห็นด้วย) ขบวนการสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่านร่วมด้วยช่วยกัน (33 โรงเรียน) 

สหกรณ์เป็นวถิีชีวิต (ยดึคนยึดพื้นที่ยดึเงิน) สัมมนาการสร้างเครือขา่ยการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสหกรณ์

4-5ก.ย. 55ที่จังหวัดเชียงราย(การส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน(ต้นกล้าสหกรณ์)ได้รับความสนใจ

มากจากผู้เข้าสัมมนา) 

13. คุณสหกรณ์การเกษตร เซกา โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 20 ส.ค.55 

ข้อความ : ถ้าทําได้ตามหลักการ อุดมการณ์ ฯ ของสหกรณ์จริงๆๆ มันก็

เป็นสิ่งที่เอ้ืออาทรกัน สามารถดูแลตัวเองได้ แต่ทุกวันนี้ ได้รับการแทรกแซงหลายฝ่าย การไม่หวัง

ผลกําไร(มาก) ให้พออยูไ่ด้มันเลยค่อยข้างเลือนรางหายไป 

14. คุณ Peeraphong Varasen  โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 20 ส.ค.55 

ขอ้ความ :  งบการเงินของสหกรณ์ในประเทศ แคนาดา เคยได้มาจากที่พี่

ทํางานไปดูงาน และดูจากในเว็บไซด์ ไมไ่ด้ใช้คําว่า Profit กับ Loss ครับ ใช้คําว่า Surplus กับ deficit 

เหมอืนงบการเงินของมูลนิธ ิแสดงถึงจุดมุ่งหมายของสหกรณ์ในแคนาดา มุ่งที่จะบริการสมาชิกเป็น

สําคัญ เคา้ถือเสมอว่าเงินในสหกรณ์เป็นเงินของสมาชิก ครับ เกินมาก็ทราบว่าบริการขยายตัว มี

ส่วนขาดก็ทราบวา่บริการหดตัวลง หากจะคงไวซ่ึ้งบริการก็ระดมเงินเพิ่มได้ เหมอืนกับเงินสงฆ์ในวัด

ล่ะครับ ไม่มีกําไร ขาดทุน มีส่วนเกิน(Surplus) ก็พัฒนาบริการในวัดให้ญาติโยมมาใช้บริการฟังเทศน์ 

ฟังธรรม พาลูกหลานมาบวช ฯลฯ หากมีส่วนขาด(deficit) ก็ขอรับบริจาคจากญาติโยมเพื่อมาพัฒนา
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บริการได้ การเขา้ใจเรื่องสหกรณ์ให้ถูกต้องเป็นสหกรณ์ที่แท้จริง เป็นสิ่งสําคัญที่จะยนือยูใ่นอาเซียน

อย่างสง่างาม พร้อม แบ่งปันให้เพื่อนอาเซียน น่ะครับ คํา" Surplus" จะสอดคล้องกับหลักการ

สหกรณ์ที่ 3 ครับ 

3rd Principle: Member Economic Participation 

Members contribute equitably to, and democratically 

control, the capital of their co-operative. At least part of that capital is usually the common 

property of the co-operative. Members usually receive limited compensation, if any, on capital 

subscribed as a condition of membership. Members allocate ---------surpluses -------- 

for any or all of the following purposes: developing their co-operative, possibly by setting up 

reserves, part of which at least would be indivisible; benefiting members in proportion to their 

transactions with the co-operative; and supporting other activities approved by the 

membership. 

หลักการที่ 3 : การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 

สมาชิกสหกรณ์ พงึมีความเที่ยงธรรมในการให้ และควบคุม

การใช้เงินทุนในสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยส่วนหนึ่งต้องเป็น

ทรัพย์สินส่วนร่วมของสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนสําหรับเงินทุนตามเงื่อนไขแห่งสมาชิก

ภาพในอัตราที่จํากัด (ถ้ามี) มวลสมาชิกเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์--------ส่วนเกิน-------เพื่อ

จุดมุ่งหมายประการใด ประการหนึ่งหรือทั้งหมด จากดังต่อไปนี ้คอื เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ของตน

โดยจัดให้เป็นทุนของสหกรณ์ ซ่ึงส่วนหนึ่งของทุนนี้ต้องนํามาแบ่งปันกัน เพื่อเป็นผลประโยชน์แก่

สมาชิกตามส่วนของปริมาณธุรกิจที่ทํากับสหกรณ์ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิก

เห็นชอบ 

15. คุณเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.รามคําแหง โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 20 ส.ค.55 

ข้อความ : หลักสหกรณ์ผลประโยชน์สูงสุดควรตกเป็นของสมาชิก ไม่ใช่

บุคคลอื่นหรือองคก์รอื่น 

16.  คุณ Peeraphong Varasen โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 20 ส.ค.55 

ข้อความ : ประโยชน์ที่ตกแก่สมาชิกและสังคมที่สมาชิกอาศัยอยู่ คือ 

ประโยชน์สุข (social Benefit) แลเม่ือเกิดอยา่งนีเ้ป็นประจําสมํ่าเสมอก็จะเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม ที่

จะอยูคู่ก่ับคนไทย 

17. คุณนิวัตน์ วงศ์ซ่ือ โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 20 ส.ค.55 

ขอ้ความ : รองรับเพื่อนําพาสหกรณ์สู่วาระแห่งชาติ 

18. สหกรณ์การเกษตร เซกา โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 20 ส.ค.55 
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ขอ้ความ : ระบบสหกรณ์ฯภาคการเกษตรเป็นรากฐานม่ันคงและส่งเสริมให้

ประชากรที่ทําเกษตรกรรมมีการแบ่งปัน ช่วยเหลือ มีความอยู่ดีกินดี (ค่าควรคํานึงถึงอุดมการณ์) 

แต่จะบรรลุได้หรือไม่ ต้องขึ้นอยูก่ับปัจจัยหลายๆๆอยา่งที่เข้าในระบบดําเนินงาน 

19. ทําดี ทูเดย ์โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 20 ส.ค.55 

ข้อความ : ระบบสหกรณ์สร้างความม่ันคงให้ประเทศชาติ สร้างความ

สามัคคีให้ชุมชน 

20. คุณเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.รามคําแหง โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 19 ส.ค.55 

ขอ้ความ : น่าจะเป็นทางหลักนะครับ ไม่ใช่ทางเลือก หรือตัวเลือก 

21. คุณพรีะพงศ์ วาระเสน โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 19 ส.ค.55 

ข้อความ : วันนี้ได้มีโอกาสเข้าประชุมสนทนากลุ่มครั้งที่ 1 โครงการวิจัย

เรือ่ง "แนวทางพัฒนาองคก์ารกลางสหกรณ์ไทย" กับผู้เข้าประชุมที่คณะวิจัยเชิญมา แล้วกลับพบว่า

การจะทํางานการสหกรณ์ในประเทศไทยจะครบถ้วนสมบูรณ์นั้น มีเพียงสมาคมเศรษฐศาสตร์

สหกรณ์ เพียงสมาคมเดียว จะทําให้งานการสหกรณ์สมบูรณ์ไม่ได้ ต้องมีสมาคมสังคมศาสตร์

สหกรณ์ และสมาคมวัฒนธรรมศาสตร์สหกรณ์ อีกสองสมาคมจึงจะสมบูรณ์แบบ ตามความมุ่ง

หมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม ของนิยามสหกรณ์  ดูจากประวัติของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว เม่ือปี 2486 คณะแรกตั้ง คอื คณะกสิกรรมและสัตวบาล คณะการ

ประมง คณะวนศาสตร์ และคณะสหกรณ์ เม่ือแรกตั้ง มีคณะสหกรณ์นั้นถูกต้องแล้ว เพราะคณะ

สหกรณ์จะมีการเรียนการสอน ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ มีการสอนทางด้าน

สังคมศาสตร์แบบสหกรณ์ และมีการสอนวัฒนธรรมศาสตร์แบบสหกรณ์ มุ่งให้ผู้นําวิธีการสหกรณ์

ไปใช้มีความสุขความเจริญจากการรวมกันด้วยวธิีการสหกรณ์ 

 ต่อเม่ือมีการยุบคณะสหกรณ์โดยข้อกล่าวหาว่าเป็นคณะที่ฝักใฝ่ในลัทธิ

คอมมิวนิสต์ในสมัยนั้น เม่ือมีการเรียนการสอนเม่ือประมาณปี 2516 ขึ้นใหม่เป็น ภาควิชาสหกรณ์ 

ภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ บัณฑิตที่ ได้รับปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) จึงมีกรอบแนวคิดแต่เพียงธุรกิจ และเต็มไปด้วยความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์

เท่านั้น ความรู้เรื่องสังคมศาสตร์เกี่ยวเนื่องด้วยการสหกรณ์ลดน้อยลง เรื่องวัฒนธรรมศาสตร์

เกี่ยวเนื่องด้วยการสหกรณ์ก็ลดลงเช่นกัน อาจเป็นสาเหตุทําให้สังคมสหกรณ์ไม่พัฒนาเท่าที่ควร 

วัฒนธรรมอันดีงามของชาวสหกรณ์หดหายไป น้ําใจสหกรณ์แห้งเหือด ไปทํางานเรื่องหนึ่งกลับพบ

ความรู้ความเขา้ใจอีกเรื่องหนึ่ง 

22. คุณ Wallop Sukmee โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 9 ก.ค.55 

ขอ้ความ : สหกรณ์ไมว่า่เกิดที่ใดของโลก สิ่งที่น่าจับตามอง คือวัฒนธรรม

สหกรณ์ ซ่ึงเป็นสิ่งที่บง่บอกถึงความเป็นพวกเดียวกัน เช่นเดียวกับวัฒนธรรมจีน แม้คนจีนจะไปตก

อยู่ ณ แห่งหนตําบลใดในโลกนี ้ก็มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจันที่เหมือนกัน ในภาพปกของวารสาร 
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น่าจะสื่อถึงมุมมองของคนสหกรณ์ ที่แตกต่างกัน มากกวา่จะสื่อถึงวัฒนธรรม ตราบใดที่คนสหกรณ์

ยังบูชามุมมองและยดึติดความคดิส่วนตน ว่าของตนดีกว่าคนอื่น โดยไม่ยึดหลักการสหกรณ์สากล 

ค่านิยมสหกรณ์ และวัฒนธรรมสหกรณ์ แล้วไซร้ มุมมองก็จะออกนอกกรอบ ภาพก็จะปรากฏ

ออกมาดังที่เห็นครับ 

23. คุณ Peeraphong Varasen โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 9 ก.ค.55 

ข้อความ :ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบด้วย 3 ส่วน

หลัก คือ ประชาคมความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Security Community; ASC) ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community; AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 

Socio-Cultural Community; ASCC)  

คํานิยาม สหกรณ์เป็นองคก์ารอิสระของบุคคลซ่ึงรวมกันด้วยความสมัครใจ

เพื่อสนองความต้องการอันจําเป็น และความมุ่งหมายร่วมกันทาง-เศรษฐกิจ- - สังคม และ

วัฒนธรรม- โดยการดําเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุม ตามแนวทางประชาธิปไตย 

 ในเม่ือสหกรณ์มีความมุ่งหมายร่วมกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ดังนั้นเมื่อ อาเซียนเป็นประชาคม นั้น ขบวนการสหกรณ์คงไมม่องเพยีง ประชาคมทางเศรษฐกิจ AEC 

(ASEAN Economic Community; AEC) เท่านั้น แต่คงต้องเกี่ยวข้องกับ และประชาคมสังคม-

วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community; ASCC) ด้วย หรือวา่จะเกี่ยวกับ ASC ด้วยก็

ไม่แน่ใจนะครับ แต่ AEC กับ ASCC สหกรณ์เกี่ยวข้องด้วยแน่นอน ครับ 
 

 การตอบรับกจิกรรมต่างๆ จากสมาชิก 

กด Like ถูกใจข้อความ ธรรมะประจําวารสารฉบับที่ 3 โดยคุณ Naphat' Nd คุณ 

Maneerat Singhara Na Ayutthaya และคุณ Sumalee Thongteera เม่ือวันที่ 21 ก.พ.55 

 

(3) Facebook เครอืข่ายผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ฯ มีจํานวนสมาชิกตั้งแต่

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 – สิงหาคม พ.ศ.2555 รวม 1,093 ราย สถาบันได้มีการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่างๆ ใน Facebook มีดังนี ้

 1.เชิญชวนผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม 

   ทรัพย์ ในแต่ละรุ่นร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านเว็บ Facebook  

 2.ประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญผ่านเว็บ Facebook 

 3.ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพย์  

          รุ่นที ่8-11 

4.ส่งเชิญชวนกรอกแบบประเมินความคดิเห็นของผู้ใช้บรกิารของสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ ์
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 5.ส่งภาพกจิกรรมบู๊ทร้าน Farmer Shop งานเกษตรแฟร ์ปี 2554 

 6.ประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer Shop 

8.ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบฯ รุ่นที ่9-11 

9.ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมวชิาการ สกว. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.26 เว็บ Face book เครือขา่ยโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ฯ 

 

ข้อความท่ีสมาชิกโพสในเว็บ Facebook จํานวน 10 ขอ้ความ 

1. โพสภาพและข้อความ โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 10 ส.ค.55 “ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการ
ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2555 ในวันที่ 14 กันยายน 2555 ติดตาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cai.ku.ac.th” 

2. คุณ Noei Wasintara คุณ Pornpong Sukhyanga Porpraphant คุณ Rerkchay 
Rerklersrop และคุณเต็งหนึ่ง กะ แม่ต่าย ชะรัดรัมย์ กดถูกใจภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การประกาศ
เกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2555 เม่ือวันที่ 10 ส.ค.55 

3. คุณ Anek Nakdilok โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 5 ส.ค.55 
ข้อความ “ยินดีกบัท่านเปาทุกท่านครับผม” กดถูกใจภาพกิจกรรมผู้ตรวจสอบฯ รุ่นที่ 11 

 4. คุณ Fungsuk Surin โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 1 ส.ค.55 
ข้อความ “รุ่น 10 ยินดีด้วยครับ” กดถูกใจ ภาพกิจกรรม ผู้ตรวจสอบฯ รุ่นที่ 11 

5. คุณ Benze Roots คุณ Fungsuk Surin คุณ Ruksomlaitai Somjiruk คุณ Anek 
Nakdilok คุณอัญชลี แซ่เถียน คุณ Kwankamol Rongkeeree และคุณเรียม ดีหลักแก้ว กดถูกใจ ภาพ
กิจกรรมผู้ตรวจสอบฯ รุ่นที่ 11 เม่ือวันที่ 1 ส.ค.55 

6. คุณประทีป แจ่มโลก โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 13 ก.ย.54 
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ข้อความ : ผู้เข้ารับการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์รุ่น 7 อย่าลืมนะครับ 

วันที่ 15 กันยายน 2554 พบกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นะครับ 

7. คุณ Sommai Saranjit โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 6 ก.ย.54 

ขอ้ความ : เสียดายจังไม่ได้ไปร่วมงานอีกแล้ว ไม่ได้เจอเพ่ือนๆ เลย. ฝากทักทาย

รุ่น 7 ด้วยค่ะ 

8. คุณจารึก โสมเกษตรินทร์ โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 29 ส.ค.54 

 ขอ้ความ : พบกันในงานครับ 

9. คุณประทีป แจ่มโลก โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 18 ส.ค.54 

 ขอ้ความ : ตั้งใจจะมาร่วมงานแต่ยังไม่ได้แจ้งลงทะเบียนครับ 

10.คุณประทีป แจ่มโลก โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 18 ส.ค.54 

 ขอ้ความ : สวัสดีครับเครือขา่ยผู้ตรวจรุ่น 7 ขอรายงานตัว 
 

การตอบค าถามส าหรับผู้ท่ีโพสข้อความ มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอบคําถามที่เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง

ผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 10 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-24 มีนาคม พ.ศ.2555 
 

(4) Facebook เครือข่ายนักวิจัย มีจํานวนสมาชิกตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.

2554 – สิงหาคม พ.ศ.2555 รวม 128 ราย สถาบันได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ใน 

Facebook มีดังนี้ 

1. เชิญชวนนักวิจัยของสถาบันฯ  ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านเว็บ

Facebook  

2. ประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญผ่านเว็บ Facebook 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการฯ รุ่นที่ 8 

4. ส่งเชิญแบบประเมินความคดิเห็นของผู้ใช้บริการของสถาบันฯ 

5. ส่งภาพกิจกรรมบู๊ทร้าน Farmer Shop งานเกษตรแฟร์ ปี 2554 

6. ประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer Shop 

7. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการฯ รุ่นที่ 9-11 

8. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานมหกรรมวชิาการ สกว. 
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รูปที่ 2.27 Facebook เครือขา่ยนักวจิยั 

 

ขอ้ความที่สมาชิกโพสในเว็บ Facebook จํานวน 2 ขอ้ความ 

1. โพสภาพและข้อความ “ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มี คุณค่า แห่งปี 2555 ในวันที่  14 กันยายน 2555 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.cai.ku.ac.th” โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 10 ส.ค.54 

2. คุณ Nurat Puankhamma และคุณนงลักษณ์ มณีศักดิ์ กดถูกใจภาพกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2555 เม่ือวันที่ 10 ส.ค.54 
 

(5) Facebook เครอืข่าย Farmer Shop Thailand มีจํานวนสมาชิกตั้งแต่เดือน

สิงหาคม พ.ศ.2554 – สิงหาคม พ.ศ.2555 รวม 77 ราย สถาบันได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ต่างๆ ใน Facebook มีดังนี ้

1. เชิญชวนส่งภาพถ่ายร้าน Farmer Shop ในมุมต่างๆ ผ่านทางเว็บ Facebook  

2. ประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญผ่านเว็บ Facebook 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการฯ รุ่นที่ 8 

4. ส่งเชิญชวนแบบประเมินความคดิเห็นของผู้ใช้บริการของสถาบันฯ 

5. อัพเดตภาพสินคา้ในบู๊ทต่างๆ 

6. ส่งประชาสัมพันธ์ งานเกษตรแฟร์ ปี 2554 

7. ลงภาพวีดิทัศน์ ร้าน Farmer Shop ในงานเกษตรแฟร์ ปี2554 

8. ประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer Shop 

9. ประชาสัมพันธ์แนะนําสินค้าประจําสัปดาห์ 
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10. ประชาสัมพันธ์ สปัดาห์อาหารเพื่อสุขภาพ 

11. ประชาสัมพันธ์กจิกรรม งานมหกรรมวชิาการ สกว. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.28 Facebook เครือขา่ย Farmer Shop Thailand 

 

(6) Facebook เครอืข่ายตลาดสุขใจ มีจํานวนสมาชิกตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.

2554 – สิงหาคม พ.ศ.2555 รวม 355 ราย สถาบันได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ใน 

Facebook มีดังนี้ 

1. ภาพกิจกรรมเยี่ยมชมตลาดสุขใจประจําทุกเดือน 

2. ประชาสัมพันธ์สินค้าร้าน Farmer Shop 

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานมหกรรมวชิาการ สกว. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.29 Facebook เครือขา่ยตลาดสุขใจ 
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ข้อความท่ีสมาชิกโพสในเว็บ Facebook มีจํานวน 6 ขอ้ความ 

1. โพสภาพและข้อความ “ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2555 ในวันที่  14 กันยายน 2555 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.cai.ku.ac.th” 

2.คุณ Pichet Mettachit และคุณภาณุวัฒน์ พิรักษา กดถูกใจภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2555 

3. คุณ Kapooklook Kasemmutsu โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 29 ก.ย. 2554 

ข้อความ : เพื่อนๆไปเที่ยวมา...บอกว่าข้าวโพดย่างร้านเจ๊หญิงอร่อย สด 

สะอาดมากๆคะ่...แม่ค้าก็พูดจาดีด้วยค่ะ... 

4. คุณภัทรจิตร แก้วอ่ิม โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 29 ก.ย. 2554  

 ขอ้ความ : ไปมาแล้วสนุกมากเพราะเรารักสุขภาพจ้ะ 

5.คุณ Nat Jana โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 26 ก.ย. 2554 

 ขอ้ความ : เห็นแล้วนึกถึงชืวิตในวัยเยาว์ 

6. คุณ Nat Jana โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 26 ก.ย. 2554 

ขอ้ความ : อยากไปขายของที่นั้นครับ แต่เขาบอกว่าเต็ม ต้องรอ ไม่ทราบ

วา่คดิจะขยายตลาดไหมครับ สงสารคนอยากหน่อยเถอะครับ สวนสามพรานเนี่ยผมไปมาตั้งแต่สมัย

ยังเด็กๆเดีย๋วนี้ต้นไม้โตขึน้และสวยข้ึนเยอะ 

7. คุณภัทรจิตร แก้วอ่ิม โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 8 ก.ย. 2554  

ข้อความ : ขอบคุณมากที่รับแอ๊ดเราเป็นเพื่อนนะค่ะและอาทิตย์นี้จะไป

เยี่ยมชมนะคะ่ 

6. คุณ Nat Jana โพสขอ้ความเม่ือวันที่ 29 ส.ค. 2554 

 ขอ้ความ : ตลาดสุขใจ ถ้าไปรถเมล ์ไปยังไงครับ 
 

การตอบค าถามส าหรับผู้ท่ีโพสข้อความ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตอบคําถามที่เกี่ยวกับแนะนําสถานที่ตลาดสุขใจ อยู่ติดถนนเพชรเกษม 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อยูใ่นบริเวณโรงแรมโรสการ์เด้นริเวอร์ไซด์ 
 

2.3.19 เมนูเครอืข่าย Google+ เป็นเว็บไซต์ด้านเครือข่ายสังคม (Social Network) ตัว

ใหม่ของ Google ผู้นําด้าน Search และบริการอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต ความแตกต่างของ Google+ ที่

แตกต่างจาก Facebook และ Twitter คอื Google+ การแบ่งกลุ่มของสมาชิกออกเป็นกลุ่ม หรือเรียก

อีกอย่างหนึ่งว่า แวดวง โดยแบ่งเป็นกลุ่มคนในครอบครัว ญาติ เพื่อสนิท เพื่อห่างๆ เพื่อร่วมงาน 

เป็นต้น เม่ือต้องการประชาสัมพันธ์ข้อความหรือรูปภาพสามารถ เลือกแวดวงที่ตนเองต้องการส่งให้

จากรายช่ือที่แบ่งเป็นตามกลุ่มนั้นๆ  
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(1) Google+ เครอืข่ายวารสารฅนสหกรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ มีจํานวนสมาชิกตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม พ.ศ. 2555 จํานวน 52 

ราย สถาบันได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ใน Google+ มีดังนี้ 

1. ภาพปกวารสารฅนสหกรณ์ฉบับที่ 1-17 

2. ภาพแนะนําสารบัญวารสารฅนสหกรณฉ์บับที ่1-17 

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานมหกรรมวชิาการ สกว.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.30 Google+ เครือขา่ยวารสารฅนสหกรณ ์

 

(2) Google+ เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง

ผู้ช านาญการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และ

ภาพกิจกรรมต่างๆ มีจํานวนสมาชิกตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม พ.ศ. 2555 จํานวน 45 ราย 

สถาบันได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ใน Google+ มีดังนี ้

1. ภาพกิจกรรมโครงการผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รุ่นที่ 1-11 

2. ประชาสัมพันธ์โครงการผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รุน่ที่ 10 

และ รุน่ที่ 11 

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานมหกรรมวชิาการ สกว. 
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รูปที่ 2.31 Google+ เครือขา่ยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อยา่งผู้ชํานาญการ 

 

(3) Google+ เครอืข่าย Farmer Shop เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า Farmer Shop 

และภาพกิจกรรมออกบู๊ทต่างๆ มีจํานวนสมาชิกตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม พ.ศ. 2555 จํานวน 

155 ราย สถาบันได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ใน Google+ มีดังนี ้

1. ภาพแนะนําสินค้า Farmer Shop ประจําสัปดาห์ 

2. ภาพกิจกรรมออกบู๊ทต่างๆ 

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานมหกรรมวชิาการ สกว. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.32 Google+ เครือขา่ย Farmer Shop 
 

(4) Google+ เครือขา่ยตลาดสุขใจ เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนําสินค้าจากตลาด

สุขใจ มีจํานวนสมาชิกตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2555 จํานวน 12 

ราย สถาบันได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ใน Google+ มีดังนี ้
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1. ภาพกิจกรรมตลาดสุขใจ 

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานมหกรรมวชิาการ สกว. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.33 เว็บ Google+ เครือขา่ยตลาดสุขใจ 

 

2.3.20 เมนูเครอืข่าย Twitter 

 เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้ผู้ติดตามข่าวสารของ

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับข่าวได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น โดยได้สร้างตามกลุ่ม

เครือข่ายต่างๆ ของสถาบันฯ คือ เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ เครือข่าย Farmer Shop และ

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการรับข้อมูล

ขา่วสารได้จากอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทุกสถานที่สะดวกและรวดเร็ว 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

รูปที่ 2.34 Twitter เครือขา่ยวารสารฅนสหกรณ ์
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รูปที่ 2.35 Twitter เครือขา่ย Farmer Shop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.36 Twitter เครือขา่ยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณอ์อมทรัพยอ์ย่างผู้ชํานาญการ 

 

2.3.21 การแนะน าสินคา้ประจ าสัปดาห์ผ่าน Facebook เครอืข่าย Farmer Shop 

 จากการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการร้าน Farmer Shop อยา่งต่อเนื่อง และได้

ทําการอัพเดตสินค้า เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับผู้สนใจในตัวสินค้า จึงได้นําเสนอสินค้าประจํา

ทุกสัปดาห์ ดังตารางต่อไปนี้ 
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รูปที่ 2.37 ภาพตัวอยา่งแนะนําสนิคา้ประจําสัปดาห์ผ่าน Facebook 

 

ตารางที่ 2.2 การแนะนําสินค้าประจําสัปดาห์ 

ล าดับที่ ช่ือสินค้า กลุ่มผู้ผลิต ประจ าสัปดาห์ 

1 เกสรผึง้ ฟาร์มเลีย้งผึง้พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15-19 ส.ค.54 

2 กล้วยธัญพืชอบกรอบ สํารับโบราณ คุณอ้อ 22-26 ส.ค.54 

3 ลูกเดือยอบกรอบ สํารับโบราณ คุณอ้อ 29 ส.ค.-2 ก.ย.54 

4 น้ําส้มสายชูหมักจากสับปะรด บริษัท ไทยรสทิพย์ จํากัด 5-9 ก.ย.54 

5 น้ํามันมะพร้าว บริสุทธิ์ สกัดเย็น กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว บ้านประดู่ลาย 12-16 ก.ย.54 

6 วุ้นมะพร้าวอ่อน In love catering 19-23 ก.ย.54 

7 ลูกอมมะขาม หจก. ทีวันเซน 26-30 ก.ย.54 

8 บร๊อคโคลี่กรอบ บริษัท ไพรทิพ จํากัด 3-7 ต.ค.54 

9 น้ํานมข้าวโพด ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ  

(ไร่สุวรรณ) 

10-14 ต.ค.54 

10 ไอศครีม โฮมเมด สไตล์อิตาเลี่ยน เจลาโต้ ไอศครีม โฮมเมด สไตล์อิตาเลี่ยน 17-21 ต.ค.54 

11 ข้าวตัง 5 รส บริษัท แม่เกตุอุตสาหกรรมอาหารไทย จํากัด 28 พ.ย.-2 ธ.ค.54 

12 ผลไม้ชุบช็อคโกแลต บริษัท เวอร์จ้ิน โคโค้ จํากัด 5-9 ธ.ค.54 

13 ทองม้วนชุบช็อคโกแลต บริษัท เวอร์จ้ิน โคโค้ จํากัด 12-16 ธ.ค.54 

14 หมูแท่งอบกรอบ อาหารดีมีคุณฯ (ร้านพร แปดริว้) 19-23 ธ.ค.54 

15 ถั่วเหลืองอบกรอบ บริษัท ซ.ีเค. อินดัสทรี่ (2000) จํากัด 26-30 ธ.ค.54 

16 สบู่ล้างหน้าสามอนงค์ กลุ่มชมพูพันทิพย์ 2-6 ม.ค.55 

17 เมลอนออร์แกนิค บริษัท อดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จํากัด 9-13 ม.ค.55 

18 ไชโป้วสามรส กลุ่มแม่บ้านครูประไพ 16-20 ม.ค.55 

19 น้ํายาอาบผ้าไหม เกสรไหมหอม 23-27 ม.ค.55 

20 ทองอัฐ ปลายจวัก 30 ม.ค.-3 ก.พ.55 
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ล าดับที่ ช่ือสินค้า กลุ่มผู้ผลิต ประจ าสัปดาห์ 

21 กล้วยแผ่นอบกรอบ บานาน่า สยาม บานาน่า 6-10 ก.พ.55 

22 คุ๊กกีล้ําไยและเครื่องดื่มลําไยชนิดผง คริสปี้ เวจ แอนด์ ฟรุ๊ต 13-17 ก.พ.55 

23 ขนุนวุ้นลูกตาล นมสด บริษัท เอ็นเอ็นซี โปรดักซ์ จํากัด 20-24 ก.พ.55 

24 มะเขือเทศราชินีอบแห้ง “แม่ฉุย” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม 27 ก.พ.-2 มี.ค.55 

25 สบู่ใยบวบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายบัว 5-9 มี.ค.55 

26 น้ําลูกยอ 45% ผสมน้ําผึง้ กลุ่มอาชีพน้ําลูกยอ 12-16 มี.ค.55 

27 น้ําผึง้กําจัดขน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านนาเดิม 19-23 มี.ค.55 

28 แชมพูสมุนไพรมะกรูด & ว่าน

หางจระเข้ 

กลุ่มวิสาหกิจขุมขนสายบัว 26-30 มี.ค.55 

29 เครื่องดื่มรังนกอารียา กลุ่มอาชีพอารียารังนก 2-6 เม.ย.55 

30 สาลี่สุพรรณ (ชั้นหนึ่ง) เอกชัยสุพรรณสาลี่ จํากัด 9-13 เม.ย.55 

31 หม่ีกรอบสามรส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 

บ้านอ่าวกระบือ 

16-20 เม.ย.55 

32 ทองม้วนหมูหยอง เอกชัยสุพรรณสาลี่ จํากัด 23-27 เม.ย.55 

33 พวงกุญแจปลาตะเพียนใบลาน กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานปลาตะเยนใบลาน 30 เม.ย.-4 พ.ค.55 

34 ทองม้วนกะปิสด กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นสระบัว 7-11 พ.ค.55 

35 ยาน้ํามันเหลือง บริษัท โกลด์ ครอสกากบาททอง จํากัด 14-18 พ.ค.55 

36 คูเน่ ซอสผงปรุงรส หอมหัวใหญ่ บริษัท ปกธนพัฒน์ จํากัด 21-25 พ.ค.55 

37 น้ําธัญพืช “พัชรี” วิสาหกิจกลุ่มรักษ์สุขภาพ 28 พ.ค.-1 มิ.ย.55 

38 ยาสีฟันสมุนไพร เทพไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทยไทย โปรดักส์ 4-8 มิ.ย.55 

39 น้ําปลาแท้ ปลาทูน่า “จุฑาทิพย์” บริษัท จุฑามาศ มาร์เก็ตติง้ จํากัด 11-15 มิ.ย.55 

40 กะปิในน้ํามันถั่วเหลือง ห้างตาวัน 18-22 มิ.ย.55 

41 ปลาอบสมุนไพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาอบสมุนไพร 25-29 มิ.ย.55 

42 สบู่นมแพะ ไทยโกทส์ โปรดักส์ ผลิตภัณฑ์แปรรูป 

จากน้ํานมแพะ 

2-6 ก.ค.55 

43 ลําไยอบแห้งสีทอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป บ้านต้นผึง้ 9-13 ก.ค.55 

44 เห็ดหยอง เจ หจก. เจโปรดักส์ 16-20 ก.ค.55 

45 ฟรุตตีผ้ลไม้ สํารับโบราณ คุณอ้อ 23-27 ก.ค.55 

46 น้ําตาลสดแท้ พร้อมดื่ม กลุ่มแปรรูปตาลโตนด ต.หนองกะปุ 30 ก.ค.-3 ส.ค.55 

47 น้ํามันงาผสมเถ้าทอง อรรถผลิตภัณฑ์บํารุงผิวและเส้นผม สามพราน 6-10 ส.ค.55 

48 น้ําส้มควันไม้ “เคียงมูล” บริษัท เคียงมูลพลังงานย่ังยืน จํากัด 13-17 ส.ค.55 

49 ขนมปังสังขยานมสด ร้านปังพอนด์ 20-24 ส.ค.55 

50 น้ํามันบํารุงผิว กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง 27-31 ส.ค.55 

51 ถั่วลิสงทอดสมุนไพร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและ สภต.ปลายบาง 3-7 ก.ย.55 

52 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ข้าวซ้อมมือ) วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นาดีน้อย 10-14 ก.ย.55 
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ล าดับที่ ช่ือสินค้า กลุ่มผู้ผลิต ประจ าสัปดาห์ 

53 เครื่องดื่มลําไยสําเร็จรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป บ้านต้นผึง้ 17-21 ก.ย.55 

54 น้ําองุ่น ไร่ภูฟ้า อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 3-7 ธ.ค. 55 

 

2.3.22 เมนูคลังข้อมูลบนเวบ็ไซต์สถาบันฯ www.cai.ku.ac.th 

 สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ได้นําขอ้มูลขา่วสาร เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการที่

ต้องการสืบคน้ขอ้มูลเกี่ยวกับผลงานวจิัยและขอ้มูลขา่วสารที่เกี่ยวข้องกับงานของสถาบันฯ ผู้สนใจ

สามารถติดตามและดาวน์โหลดขอ้มูลได้บนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) บทความที่เผยแพร่ เป็นเมนูรวบรวมบทความ นําเสนอบทความที่น่าสนใจ

ข้อมูลของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีจํานวน 47 บทความ มีการอัพเดตทุกสิ้นเดือน มี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2.3 บทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th 

ลําดับ ชื่อบทความ ผู้เขียน 
ลงเว็บไซต์

เม่ือวันที่ 

1 เล่าเรื่องจากประสบการณ์การศึกษาดูงานสหกรณ์กับ

ผู้บริหาร สกว. ที่ประเทศอังกฤษ 

คนแดนไกล 01/03/55 

2 ว่าด้วยเรื่อง “เครือข่าย” กับการพัฒนาการสหกรณ์ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 01/03/55 

3 การผลิต การบริโภค และการค้าข้าวของอาเซียน สมพร อิศวิลานนท์ 02/02/55 

4 การตลาดยุคใหม่ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 02/02/55 

5 เรียนรู้ธุรกิจจาก Smiths Farm Shop รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 04/01/55 

6 ทุนเสรีกับการค้าปลีกที่เราได้เรียนรู้ อเล็กซัง 04/01/55 

7 ข้ อ คิ ด สํ า หรั บ ผ ลิ ต ภั ณฑ์ อ า ห า ร ปล อ ด ภั ย ใ น

มาตรฐานสากล 

กมล 02/12/54 

8 เขาว่าอย่างนั้น ผมว่าอย่างงี ้คุณว่ายังไง วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ 02/12/54 

9 การตลาดยุคใหม่ : ใส่ใจในความคิด จิตใจและจิต

วิญญาณของผู้บริโภค 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 01/12/54 

10 ว่าด้วยเรื่อง “เครือข่าย”กับการพัฒนาการสหกรณ์ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 01/12/54 

11 ขบวนการนําคุณค่า สู่ทางเลือกเพื่อการกินดี อยู่ดี 

ของคนในชาติ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 01/12/54 

12 ทิศทางยุทธศาสตร์ในแผนฯ 11 สว.สก. 01/12/54 

13 การวิวัฒนาการของนโยบายรับจํานําข้าวเปลือก สมพร อิศวิลานนท์ 03/10/54 

14 มองเยาวชนคนในอนาคตของการสหกรณ์ สว.สก. 03/10/54 

15 กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออม

ทรัพย์ที่เอ้ือต่อการพึ่งพาตนเองและร่วมมือ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 01/09/54 



45 

ลําดับ ชื่อบทความ ผู้เขียน 
ลงเว็บไซต์

เม่ือวันที่ 

16 ข้อเสนอ “แนวทางปฏิรูปประเทศไทย” ของ คปร. : 

การปฏิรูปการเกษตรเพื่อสังคมที่เป็นธรรม 

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 01/09/54 

17 ทุนทางสังคมการเงินชุมชนไทย สฤนี อาชวานันกุล 09/08/54 

18 ตามไปดู The Fairtraders Co-operatives สว.สก. 09/08/54 

19 ข้อเสนอ “แนวทางปฏิรูปประเทศไทย” ของ คปร. : 

การปฏิรูปการเกษตร 

เพื่อสังคมที่เป็นธรรม 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 01/09/54 

20 กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออม

ทรัพย์ที่เอ้ือต่อการพึ่งพาตนเอง 

และร่วมมือ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 01/09/54 

21 มองเยาวชนคนในอนาคตของการสหกรณ์ สว.สก. 03/10/54 

22 การวิวัฒนาการของนโยบายรับจํานําข้าวเปลือก สมพร อิศวิลานนท์ 03/10/54 

23 ทิศทางยุทธศาสตร์ในแผนฯ 11 สว.สก. 01/12/54 

24 ขบวนการนําคุณค่า สู่ทางเลือกเพื่อการกินดี อยู่ดี 

ของคนในชาติ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 01/12/54 

25 ว่าด้วยเรื่อง “เครือข่าย”กับการพัฒนาการสหกรณ์ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 01/12/54 

26 การตลาดยุคใหม่ : ใส่ใจในความคิด จิตใจและจิต

วิญญาณของผู้บริโภค 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 01/12/54 

27 เขาว่าอย่างนั้น ผมว่าอย่างงี ้คุณว่ายังไง วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ 02/12/54 

28 ข้อคิดสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยใน

มาตรฐานสากล 

กมล 02/12/54 

29 ทุนเสรีกับการค้าปลีกที่เราได้เรียนรู้ อเล็กซัง 04/01/55 

30 เรียนรู้ธุรกิจจาก Smiths Farm Shop รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 04/01/55 

31 การตลาดยุคใหม่ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 02/02/55 

32 การผลิต การบริโภค และการค้าข้าวของอาเซียน สมพร อิศวิลานนท์ 02/02/55 

33 ว่าด้วยเรื่อง “เครือข่าย” กับการพัฒนาการสหกรณ์ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 01/03/55 

34 เล่าเรื่องจากประสบการณ์การศึกษาดูงานสหกรณ์กับ

ผู้บริหาร สกว. ที่ประเทศอังกฤษ 

คนแดนไกล 01/03/55 

35 ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

กมลศักดิ์ สุระดม 30/03/55 

36 กล้วยเล็บมือนาง...อนาคตจะเป็นอย่างไร ซาโกะ จัง 30/03/55 

37 การจัดการ โซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 20/04/55 

38 การขานรับปีสากลแห่งการสหกรณ์ สว.สก. 20/04/55 
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ลําดับ ชื่อบทความ ผู้เขียน 
ลงเว็บไซต์

เม่ือวันที่ 

39 ชาวนาไทยในยุคที่การค้าข้าวมีความรุ่งเรือง สมพร อิศวิลานนท์ 02/05/55 

40 จากเวทีเตรียมการจัดตั้งสมาคมเปาบุ้นจิน้ หลานท่านเปา 02/05/55 

41 มันสําปะหลังกับ “กระแส 30 ตัน” ยะ กิตติภาดากุล และ 

เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 

31/05/55 

42 เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี ้คุณว่ายังไง วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ 29/06/55 

43 แนวทางการให้การเรียนรู้ : มิติใหม่จากแปลงนาสู่ 

การพัฒนาที่ย่ังยืน 

ซาโกะ จัง 29/06/55 

44 สิ่งท้าทายของสหกรณ์ในการก้าวสู่การเป็นประชาคม

อาเซียน 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 01/08/55 

45 การแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการกู้ยืมเงินของ

ชาวนา เม่ือศตวรรษที่ผ่านมา 

สมพร อิศวิลานนท์ 01/08/55 

46 การสร้างโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาธุรกิจ

สหกรณ์การเกษตร 

ดร.ธนภัท แสงอรุณ และ 

อ.ฝ้ายคํา ถิรพร 

10/09/55 

47 แนวคิดการบริหารเงิน...สหกรณ์ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 10/09/55 

 

(2) คลังความรู้ ข่าวจากหน้าหนังสือพมิพ์ เป็นเมนูประมวลเกร็ดความรู้จากข่าว

ทีเ่ป็นศูนยร์วมขอ้มูลขา่วสารที่เกี่ยวข้องการงานวจิัยของสถาบันฯ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ ข่าว

เกี่ยวกับยางพารา ข่าวเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ ข่าวเกี่ยวกับผลไม้ ข่าวเกี่ยวกับกาแฟ ข่าวเกี่ยวกับ

อาเซียน เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงของการตลาดในประเทศและ

ต่างประเทศ มีจํานวน 27 ขา่ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2.4 คลังความรู้ ข่าวจากหน้าหนังสือพมิพท์ีเ่ผยแพร่บนเวบ็ไซต์ www.cai.ku.ac.th 

ลําดับ หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว 
ลงเว็บไซต์

เม่ือวันที่ 

1 ตลาดค้ากล้ายางใต้คึกคักคําสั่งซือ้ทะลักดันราคาพุ่ง ยางพารา 24/08/54 

2 แปรรูปไม้ยางวุ่นขาดวัตถุดิบต้องนําเข้า ยางพารา 24/08/54 

3 ชาวสวนยางเตรียมพบรมว.เกษตรจีแ้ก้ 3 ปัญหา ยางพารา 24/08/54 

4 อินโดนีเซียฝึกอบรมด้านข้าวจากไทย ข้าวหอมมะลิ 27/01/55 

5 มีเขื่อนน้อยฯพิษณุโลกทํานา 2 ครั้งต่อปี - ทิศทางเกษตร ข้าวหอมมะลิ 26/01/55 

6 "ถาดปลูกข้าว" จากยางพารา...เพื่อวิถีนาโยน - ดินดีสม เป็นนา

สวน 

ข้าวหอมมะลิ 25/01/55 

7 ผลกระทบอุทกภัยปลายปี 54 ต่อการผลิตข้าวนาปรังปี 55 ข้าวหอมมะลิ 24/01/55 

8 ปรับระบบการปลูกข้าวนาปี ข้าวหอมมะลิ 19/01/55 
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ลําดับ หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว 
ลงเว็บไซต์

เม่ือวันที่ 

9 พัฒนาทุง่สัมฤทธิ์...แหล่งผลิตข้าวหอม ข้าวหอมมะลิ 02/01/55 

10 ข้าวเปลือกราคานิ่ง อินเดียลือทุกตลาด ข้าวหอมมะลิ 04/11/54 

11 พัฒนาโรงสีข้าวต้นแบบ ข้าวหอมมะลิ 25/10/54 

12 สหกรณ์พร้อมรับจํานําข้าว ข้าวหอมมะลิ 20/10/54 

13 สะท้อนปัญหา'ข้าว'สวมสิทธิตามตะเข็บชายแดนไทย-เขมร ข้าวหอมมะลิ 13/10/54 

14 นําข้าวในสต๊อกแสนตันทําข้าวถุง ข้าวหอมมะลิ 12/10/54 

15 ข้าวถุงจ่อขึ้นราคา 30 บาท โรงสีกอดข้าวไว้รอรับจํานํา พาณิชย์

เบรกชีแ้จงต้นทุน 

ข้าวหอมมะลิ 10/10/54 

16 รัฐบาลไฟเขียวขายข้าวอินโดฯ-บังคลาเทศ ข้าวหอมมะลิ 04/10/54 

17 “พาณิชย์”ยันรับจํานําข้าวไม่จํากัด ข้าวหอมมะลิ 03/10/54 

18 สหกรณ์หนุนตลาดข้าวสาร ข้าวหอมมะลิ 23/09/54 

19 โรงสีหนุนใช้รับจํานําดันราคาข้าวชี้พาณิชย์ต้องทันเกม ข้าวหอมมะลิ 24/08/54 

20 เล็งใช้งบรัฐบาลอุ้มผู้ผลิตข้าวถุง หลังโครงการรับจํานําต้นเหตุ 

ดันราคาพุ่ง 

ข้าวหอมมะลิ 22/08/54 

21 อัดรัฐนโยบายไม่ชัด จีร้ับจํานําข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ 21/08/54 

22 'กิตติรัตน์'เชื่อจํานําข้าว บริหารจัดการดีรัฐไม่ต้องใช้งบสักบาท ข้าวหอมมะลิ 19/08/54 

23 "กิตติรัตน์" ลั่นจํานําข้าวตันละ 15,000-20,000 เริ่มพ.ย.แน่ ข้าวหอมมะลิ 17/08/54 

24 ข้าวถุงขอปรับราคาขึน้15% เสนอรัฐขาย-แจกออร์เดอร์ ข้าวหอมมะลิ 17/08/54 

25 ผู้ประกอบการข้าวถุงหน้าหงาย 'พาณิชย์' ไม่อนุมัติขึน้ราคา ข้าวหอมมะลิ 16/08/54 

26 สศช.จัดงบแสน ล. วิจัยพัฒนา อาเซียน 28/06/54 

27 เตรียมเกษตรกรรับประชาคมอาเซียน อาเซียน 27/01/55 

 

(3) สื่อวดีิทัศน์ประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED บริเวณในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สําหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ทั้ง 14 จุด 

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2.5 สื่อวดีิทัศน ์LED สําหรบัประชาสัมพันธ์ภายใน มก. 

ลําดับ ช่ือเรื่องวดีิทัศน ์ จัดทําเม่ือวันที ่

1 LED การเปิดร้าน Farmer Shop 08/09/54 

2 LED โครงการของขวัญปีใหม ่ปี 2555 18/12/54 

3 LED โครงการร้าน Farmer Shop 24/01/55 

4 LED แนะนําสินค้าโครงการร้าน Farmer Shop 08/02/55 

5 LED ประชาสัมพันธ์โครงการฯ บรรยายธรรมะ พระมหาสมปอง 09/02/55 
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(4) สื่อวดีิทัศน์ประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED บริเวณในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สําหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในเว็บไซด์

เครือข่ายสังคม (Social Network) Facebook และ Google+ โดยโพสวีดิทัศน์ลงในหน้าแรกของ

เครือขา่ย Facebook และ Google+ ซ่ึงมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2.6 สื่อวดีิทัศน์สําหรับประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ Facebook และ Google+ 

ลําดับ ชื่อเรื่องวีดิทัศน์ จัดทําเม่ือวันที่ 

1 LED โครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2555 18/12/54 

2 LED โครงการร้าน Farmer Shop 24/01/55 

3 LED แนะนําสินค้าโครงการร้าน Farmer Shop 08/02/55 

4 LED ประชาสัมพันธ์โครงการฯ บรรยายธรรมะ ในหัวข้อ “เปิดใจใส่ธรรมมะ” 

โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 

09/02/55 

5 LED ประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ 09/03/55 

6 LED โครงการของขวัญปีใหม่ 3/12/55 

7 LED โครงการซือ้ข้าวจากชาวนา 9/12/55 
 

2.3.23 สถิตผิู้เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ได้จัดทําสถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ใช้เว็บไซต์ histats ในการเก็บสถิติ 

ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 – เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 ซ่ึงมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งสิ้นจํานวน 

16,501 ครั้ง (นับจากการเขา้ใช้บริการรวมถึงการนับ IP ซํ้า) ที่มาจาก www.histate.com และการจัด

อันดับเว็บไซต์จาก Website Ranking URL: http://www.stats.in.th เว็บไซต์สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ได้ลําดับที่ 8,077 จาก 12,944 ลําดับ ของการจัดลําดับเว็บไซต์ทั้งหมด(บันทึกเม่ือวันที่       

4 กันยายน 2555) และสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์แบ่งออกเป็นรายเดือนมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.38 เว็บไซต์จัดอันดับ 
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2.3.24 การสร้างการประชาสัมพันธ์พิกัดสถานท่ีผ่านเว็บไซต์ Google Map / 

Google Place เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการร้าน Farmer Shop อีกช่องทางหนึ่งจึง

ได้ดําเนินการสร้างการกําหนดพกิัดตําแหน่ง (Location Marketing) บอกพกิัด มัดใจลูกคา้ เพิ่มมูลค่า

ธุรกิจ ปัจจุบันเทคโนโลยทีี่อยูร่อบๆ ตัวคุณสามารถทําให้คุณสามารถรู้ตําแหน่งของคนอื่นๆ ได้อยา่ง

ไม่ยาก โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันสามารถระบุตําแหน่งของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยํา และ

นอกจากนี ้ยังมแีอ็พพิลเคช่ันบนมือถืออีกมากมายหลายๆ ตัวที่จะช่วยทําให้การจัดการตําแหน่งของ

ผู้คน และการนําธุรกิจเข้าไปสอดประสานได้อย่างลงตัว เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เข้าถึงผู้บริโภค

มากขึ้นจึงได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ และได้รับรหัสผ่านในการเขา้ใช้เว็บไซต์ Google Map / Google 

Place ดังรูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.39 เว็บไซต์ Google Place ในการบอกพกิัดระบุ ตําแหนง่ร้าน Farmer Shop 
 

2.3.25 การสร้างเว็บไซต์เครอืข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบการตลาดพ้ืนท่ี 

 การสร้างเว็บไซต์เครือขา่ยสังคมออนไลน์ในรูปแบบการตลาดพื้นที่ หรือเรียกวา่ 

Location Marketing โดยใช้เว็บไซต์สําเร็จรูป Foursquare คอื การผสมผสานกันของ Social Network 

และ สถานที่ (Location) ซ่ึงเมื่อทั้งสองอยา่งมาร่วมกันเลยเกิดเป็น "Location-Based Social Network" 

เป็นบริการบนเว็บไซต์ + โทรศัพท์มือถือ ที่เปิดโอกาสให้คนที่เป็นสมาชิกสามารถบอกเพื่อนๆ ใน 

Network ของเคา้วา่ ตอนนีเ้คา้อยูไ่หน โดยเราเรียกการแจ้งวา่เราอยูไ่หนผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยแจ้ง

พกิัดที่อยูใ่นแผนที่ เรียกวา่การ "Check-in" โดยทุกครั้งที่คุณ Check-in คุณก็จะได้ แต้ม (Point) เป็น

ข้อมูลหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อย
แล้ว จะแสดงถึงพิกัดของร้าน Farmer 
Shop ในแผนที่ Google Map 
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รางวัลในแต่ละครั้ง โดยคุณสามารถแจ้งได้ทัง้ในวันทํางาน และวันหยุด และยังสามารถเช่ือมต่อเข้า

กับ Social Network ดังๆ  ได้อีกด้วย เช่น Facebook และ Twitter ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.40 เว็บไซต์ Foursquare ในการบอกพกิดัระบุ ตําแหน่งร้าน Farmer Shop 
 

2.4 ผลการส ารวจความคิดเห็นการเย่ียมชมเวบ็ไซตส์ถาบันฯ ผ่านทางเว็บไซต ์

 เพื่อสํารวจความคดิเห็นต่อการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการ เพื่อนําข้อมูล

จากแบบสํารวจความคิดเห็นฯ มาปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

เว็บไซต์สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ต่อไป ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2555 ดังตาราง

ต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2.7 ผลการสํารวจความคดิเห็นต่อการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพศ

กับสถานะผู้ใช้บริการ 

สถานะของผูใ้ช้บริการ 
ชาย หญงิ รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน (ร้อยละ) 

อาจารย์ 1 1 2 (3.3) 

บุคลากรภายใน มก. 4 1 5 (8.5) 

นิสิต 4 20 24 (40. 7) 

บุคคลภายนอก 18 10 28 (47.5) 

รวม 27 32 59 (100.0) 
  

จากผลการสํารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงจํานวน 32 คน ร้อยละ 54.9 

เพศชายจํานวน 27 คน ร้อยละ 45.7 และมีสถานะเป็นนิสิต จํานวน 27 คน ร้อยละ 40.7 มากที่สุด 

บุคคลภายนอก จํานวน 28 คน ร้อยละ 47.5 บุคลากรภายใน มก. จํานวน 5 คน ร้อยละ 8.5 และ

อาจารย ์จํานวน 2 คน ร้อยละ 3.3 ตามลําดับ ส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตหญิงที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 



51 

ตารางที่ 2.8 ผลการสํารวจความคดิเห็นต่อความถี่ในการเขา้ใช้เว็บไซต์สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 
 

ความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ จ านวน (ร้อยละ) 

มากกวา่ 6 ครั้ง/สัปดาห์ 5 (8.5) 

5 - 6 ครั้ง/สัปดาห์ 6 (10.2) 

3 - 4 ครั้ง/สัปดาห ์ 11 (18.6) 

1 - 2 ครั้ง/สัปดาห ์ 22 (37.3) 

นานๆ ครั้ง 15 (25.4) 

รวม 59 (100.0) 
 

 จากผลการสํารวจพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เขา้ใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิชาการ

ด้านสหกรณ์เป็นประจําสัปดาห์ละ 1 - 2 ครั้ง จํานวน 22 คน ร้อยละ 37.3 มากที่สุด นานๆ ครั้ง 

จํานวน 15 คน ร้อยละ 25.4 สัปดาห์ละ 3 - 4 ครั้ง จํานวน 11 คน ร้อยละ 18.6 มากกว่า 6 ครั้งต่อ

สัปดาห์ จํานวน 5 คน ร้อยละ 8.5 และสัปดาห์ละ 5 - 6 ครั้ง จํานวน 6 คน ร้อยละ 10.5 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 2.9  ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ในการใช้เว็บไซต์สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ 

วัตถุประสงค์ในการใช้เว็บไซต์สถาบนัวชิาการด้านสหกรณ์ จ านวน (ร้อยละ) 

คน้หา ขอ้มูลต่างๆ เกี่ยวกับงานสหกรณ์ 35 (59.4) 

สมัครสมาชิก วารสารฅนสหกรณ์ 12 (20.3) 

เช่ือมโยงไปยังแหล่งขอ้มูลสารสนเทศอื่นๆ 12 (20.3) 

รวม 59 (100.0) 
 

 จากผลการสํารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ในการใช้เว็บไซต์สถาบัน

วชิาการด้านสหกรณ์ เพื่อคน้หา ขอ้มูลต่างๆ เกี่ยวกับงานสหกรณ์มากที่สุด จํานวน 35 คน ร้อยละ 

59.4 เช่ือมโยงไปยังแหล่งข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ จํานวน 12 คน ร้อยละ 20.3 และสมัครสมาชิก 

วารสารฅนสหกรณ์ จํานวน 12 คน ร้อยละ 20.3 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 2.10  ผลการสํารวจความคดิเห็นต่อการใช้บริการเว็บไซต์เครือขา่ยสังคมออนไลน์           

ความคิดเห็นต่อการใช้บริการเว็บไซต ์

เครอืข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
จ านวน (ร้อยละ) 

เคย 54 (91.5) 

ไม่เคย 5 (8.5) 

รวม 59 (100.0) 
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 จากผลการสํารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้บริการเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ (Social Network) จํานวน 54 คน ร้อยละ 91.5 และไม่เคยใช้บริการเครือขา่ยสังคมออนไลน์ 

จํานวน 5 คน ร้อยละ 8.5 
 

ตารางที่ 2.11  ผลการสํารวจความคดิเห็นต่อการเขา้ใช้บริการเว็บไซต์เครือขา่ยสังคมออนไลน์       
 

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) จ านวน ร้อยละ 

Facebook 49 (83.1) 

Hi5 3 (5.0) 

Google+ 7 (11.9) 

รวม 59 (100.0) 

  

จากผลการสํารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใช้บริการเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ Facebook มากที่สุด จํานวน 49 คน ร้อยละ 83.1 Google+ จํานวน 7 คน ร้อยละ 11.9 และ 

Hi5 จํานวน 3 คน ร้อยละ 5.0 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 2.12  ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อการเข้าใช้บริการเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์      

(Social Network) ในเครือขา่ยของสถาบันฯ 

การเข้าใช้บริการเว็บไซต์เครอืข่ายสังคมออนไลน์ 

(Social Network) ในเครอืข่ายของสถาบันฯ 
จ านวน (ร้อยละ) 

เครือขา่ยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 5 (8.5) 

เครือขา่ยวารสารฅนสหกรณ์ 6 (10.2) 

เครือขา่ยนักวจิัย 5 (8.5) 

เครือขา่ย Farmer Shop 37 (62.6) 

เครือขา่ยตลาดสุขใจ 6 (10.2) 

รวม 59 (100.0) 

 

 จากผลการสํารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใช้บริการเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์เครือข่าย Farmer Shop มากที่สุด จํานวน 37 คน ร้อยละ 

62.6 เครือขา่ยวารสารฅนสหกรณ์ จํานวน 6 คน ร้อยละ 10.2 เครือขา่ยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ออมทรัพย์ฯ จํานวน 5 คน ร้อยละ 8.5 และเครือข่ายตลาดสุขใจ จํานวน 6 คน ร้อยละ 10.2 

ตามลําดับ และผู้ตอบแบบสอบถามไม่เขา้ใช้บริการเครือขา่ยนักวจิัยเลย 
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ตารางที่ 2.13 ผลการสํารวจระดับความคดิเห็นต่อการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

ความคิดเห็นต่อการใช้บริการเว็บไซต์ 

ระดับความความคิดเห็น 

X  

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

ดี

มาก 
ด ี

ปาน

กลาง 
พอใช้ 

ควร

ปรับ

ปรัง 

จ านวน (ร้อยละ) 

การออกแบบโครงสร้างเว็บเพจโดยรวม 
59 0 0 0 0 

5.0 ดีมาก 
(100) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 

ความสะดวก ชัดเจนในการสืบค้นข้อมูล 
59 0 0 0 0 

5.0 ดีมาก 
(100) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 

ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 
59 0 0 0 0 

5.0 ดีมาก 
(100) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 

ขนาดของเว็บเพจที่แสดงบนจอภาพ

เหมาะสม 

43 13 3 0 0 
4.68 

ดีมาก 

(72.9) (22.0) (5.1) (0.0) (0.0) 

ความน่าสนใจ (สี อักษร ภาพเคลื่อนไหว 

ภาพประกอบ) 

45 12 2 0 0 
4.73 

ดีมาก 

(76.3) (20.3) (3.4) (0.0) (0.0) 

เว็บไซต์ของสถาบันฯ มีข้อ มูลที่ เป็น

ประโยชน์เกี่ยวกับการบริการและการ

ค้นหาสารสนเทศ 

42 14 3 0 0 

4.66 

ดีมาก 

(71.2) (23.7) (5.1) (0.0) (0.0) 

ภาษาที่ใช้เหมาะสม 
25 33 1 0 0 

4.41 
ดีมาก 

(42.4) (55.9) (1.7) (0.0) (0.0) 

การนําเสนอมีเนื้อหาชัดเจน 
45 14 0 0 0 

4.76 
ดีมาก 

(76.3) (23.7) (0.0) (0.0) (0.0) 

เนื้อหาบนเว็บไซต์มีแหล่งอ้างอิงข้อมูล 
34 22 3 0 0 

4.53 
ดีมาก 

(57.6) (37.3) (5.1) (0.0) (0.0) 

มีการเชื่อมโยงภายในเว็บ 
47 10 2 0 0 

4.76 
ดีมาก 

(79.7) (16.9) (3.4) (0.0) (0.0) 

มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อ่ืน 
34 25 0 0 0 

4.58 
ดีมาก 

(57.6) (42.4) (12.8) (0.0) (0.0) 

มีเนื้อหาที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และ

นําไปใช้ประโยชน์ได้ 

37 18 4 0 0 
4.56 

ดีมาก 

(62.7) (30.5) (6.8) (0.0) (0.0) 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.72 ดีมาก 

เกณฑ์ค่าระดับความคิดเห็นพิจารณาจากค่าเฉล่ีย 

 1.00-1.80 ควรปรับปรุง 

 1.81-2.61 พอใช้ 

 2.62-3.42 ปานกลาง 

 3.43-4.23 ดี 

 4.24-5.00 ดีมาก 
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 จากผลการสํารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นต่อการออกแบบโครงสร้าง

เว็บเพจโดยรวมของเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 59.0 อยู่ในระดับดีมาก 

ความสะดวก ชัดเจนในการสืบคน้ขอ้มูล คดิเป็นร้อยละ 59.0 อยูใ่นระดับดีมาก ความรวดเร็วในการ

เขา้ถึงขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 59.0 อยู่ในระดับดี ขนาดของเว็บเพจที่แสดงบนจอภาพเหมาะสม คิด

เป็นร้อยละ 72.9 อยูใ่นระดับดีมาก ความน่าสนใจ (สี อักษร ภาพเคลื่อนไหว ภาพประกอบ) คิดเป็น

ร้อยละ 76.3 อยูใ่นระดับดีมาก เว็บไซต์ของสถาบันฯ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริการและ

การคน้หาสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 71.2 อยู่ในระดับดี ภาษาที่ใช้เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 55.9 

อยูใ่นระดับดี การนําเสนอมีเนือ้หาชัดเจน คดิเป็นร้อยละ 76.3 อยูใ่นระดับดีมาก เนือ้หาบนเว็บไซต์มี

แหล่งอา้งอิงขอ้มูล คดิเป็นร้อยละ 57.6 อยูใ่นระดับดีมาก มีการเช่ือมโยงภายในเว็บ คิดเป็นร้อยละ 

79.7 อยูใ่นระดับดี มีการเช่ือมโยงกับเว็บไซต์อ่ืน คดิเป็นร้อยละ 57.6 อยูใ่นระดับดีมาก และมีเนือ้หา

ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และนําไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 62.7 อยู่ในระดับดีมาก ผลสรุป

โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดความคิดเห็นต่อการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ อยูใ่นระดับดีมาก 

 



บทท่ี 3 

ผลการดําเนนิงานการจัดทําวารสารฅนสหกรณ 

 

การดําเนนิโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณเปนปที่ 4 นั้น มีผลการ

ดําเนนิงานดังนี้ 

 

3.1 ผลการดําเนินงานวารสารฅนสหกรณปที่ 4  

3.1.1 โดยในรอบ 15 เดอืนที่ผานมานัน้ วารสารฅนสหกรณไดจัดทําและเผยแพรวารสาร

ไปแลวจํานวน 5 ฉบับ ไดแก ฉบับที่ 13 เดอืนกันยายน 2554 ถงึ พฤศจิกายน 2554 ฉบับที่ 14 เดือน

ธันวาคม 2554 ถึง กุมภาพันธ 2555 ฉบับที่ 15 เดือนมีนาคม 2555 ถึง พฤษภาคม 2555 ฉบับที่ 

16 เดอืนมถิุนายน 2555 ถงึ สงิหาคม 2555 ฉบับที่ 17 เดือนกันยายน 2555 ถึง พฤศจิกายน 2555 

และฉบับที่ 18 เดอืนธันวาคม 2555 ถงึ กุมภาพันธ 2556 (ดังรูปที ่3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับท่ี 13 

 
ฉบับท่ี 14 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1 วารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 13-18 

 

3.1.2 ทําเนียบรายชื่อบทความท่ีออกเผยแพรจําแนกตามคอลัมน 

 ในการจัดทําวารสารฅนสหกรณนั้นไดมีการกําหนดคอลัมนหลักในการเผยแพร 

ซึ่งมรีายละเอยีดในแตละคอลัมนดังนี้ 

ฉบับท่ี 15 

 
ฉบับท่ี 16 

 

ฉบับท่ี 17 

 

ฉบับท่ี 18 
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1) คอลัมน “ในแวดวงคนสหกรณ” เปนคอลัมนที่กลาวถึง เรื่องราว/ความรู

ที่เกี่ยวของในแวดวงของสหกรณ  

2) คอลัมน “มุมมองจากคนแดนไกล” กลาวถึง เรื่องราวที่เกี่ยวของกับ

สหกรณในตางประเทศ เปนการถอดความสําหรับบทความที่นาสนใจจากแหลงความรูจาก

ตางประเทศ  

3) คอลัมน “เติมความรู” จะกลาวถึงแหลงความรูตางๆ ที่เกี่ยวกับงาน

ทางดานสหกรณ เชน ขอมูลที่เกี่ยวกับเรื่องขาว ความรูในการพัฒนาสหกรณ เปนตน 

4) คอลัมน “เลาสูกันฟงจากงานวิจัย” จะกลาวถึง ผลงานวิจัยโครงการ

ตางๆ รวมทัง้การตอยอดจากงานวจัิยของโครงการ และการพัฒนาความรูทางดานงานวิจัย  

5) คอลัมน “ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ” จะ

กลาวถึงความเคลื่อนไหวตางๆ ในเชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับงานสหกรณ เชน แผนพัฒนาการ

สหกรณ ขอบังคับ/ขอปฏบิัต ิกฎระเบยีบตางๆ  

6) คอลัมน “นานาสาระ” จะกลาวถึงสาระความรูทั่วๆ ไป ที่สามารถ

นําไปใชประโยชนได 
   

ตารางท่ี 3.1 แสดงบทความในแตละคอลัมน ฉบับที่ 13-18 
 

คอลัมน/ชื่อบทความ ผูเขยีน ฉบับท่ี 

1. ในแวดวงคนสหกรณ    

• เร่ืองราวของนักสหกรณและสหกรณท่ีมคีุณคาแหงป 2554 สว.สก.  13 

• เครือขายสหกรณจังหวัดสงขลา มนุชาธิป วรกาญจนานนท 14 

• จากเวทีเตรยีมการจัดตั้งสมาคมเปาปุนจิ้น สว.สก.  15 

• สกูปพเิศษ ประกาศเกยีรตคิุณ สว.สก.  17 

• เคล็ดลับการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยอยางมี

คุณคา 

สุทัศน  ปทสริิวัฒน 18 

• คุยเรื่อง Outlet Farmer กับสหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด ธนญฐวรรธ แสงหวัง 18 

2. มุมมองจากคนแดนไกล    

• มองเยาวชนคนในอนาคตของการสหกรณ สว.สก.  13 

• เรียนรูธุรกจิจาก Smiths Farm Shop รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 13 

• เลาเร่ืองจากประสบการณการศึกษาดูงานสหกรณกับ

ผูบริหาร สกว. ท่ีประเทศอังกฤษ 

สว.สก. 
 

14 

• การเกษตรในชุมชนเมอืง : กระแสโลกอนาคต กอหญา  14 

• รําลกึถงึ CAI นักศึกษา มข. 15 

 57 



 
 

คอลัมน/ชื่อบทความ ผูเขยีน ฉบับท่ี 

• การขานรับปสากลแหงการสหกรณ สว.สก.  15 

• สิ่งทาทายของสหกรณในการกาวสูการเปนประชาคม

อาเซยีน 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 16 

• สหกรณอโกรโปร สว.สก.  17 

• มอีะไรนาสนใจในการประชุมเพื่อขานรับปสากลแหงการ

สหกรณท่ีเมอืงแมนเชสเตอร 

สว.สก.  17 

• สหกรณออมทรัพยแหงเมอืงบัลดานา กับการเปน

ธนาคารเพือ่สังคม 

  18 

3. เตมิความรู    

• การววัิฒนาการของนโยบายรับจํานําขาวเปลอืก รศ.สมพร อิศวลิานนท 13 

• ทิศทางยุทธศาสตรในแผนฯ 11 สว.สก.  13 

• ทุนเสรีกับการคาปลกีท่ีเราไดเรียนรู อเล็ก ซัง 13 

• ประสบการณรานคาปลกี จากมอือาชีพ ซาโกะ จัง 13 

• การผลติ การบริโภค และการคาขาวของอาเซยีน รศ.สมพร อิศวลิานนท 14 

• การตลาดยุคใหม : ใสใจในความคดิ จติใจ และ

วญิญาณของผูบริโภค 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 14 

• กลวยเล็บมอืนาง อนาคตจะเปนอยางไร ซาโกะ จัง 14 

• ภาพรวมของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมในกลุม

ประเทศสมาชิกอาเซยีน 

กมลศักดิ ์ สุระดม 14 

• ชาวนาไทยในยุคท่ีการคาขาวมคีวามรุงเรือง รศ.สมพร อิศวลิานนท 15 

• มันสําปะหลังกับ “กระแส 30 ตัน” ยะ 

เจริญศักดิ์ 

กติติภาดากุล 

โรจนฤทธ์ิพเิชษฐ 

15 

• การจัดการโซอุปทานในธุรกจิสหกรณ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 15 

• แนวทางการใหการเรียนรู : มติิใหมจากแปลงนาสูการ

พัฒนาท่ีย่ังยนื 

ซาโกะ จัง 15 

• การแกปญหาความไมเปนธรรมในการกูยมืเงนิของ

ชาวนาเมื่อศตวรรษท่ีผานมา 

รศ.สมพร อิศวลิานนท 16 

• ทักษะอาชีพท่ีชาวนาตองรูเพื่อชีวติท่ีดมีคีวามสุข สว.สก.  16 

• การสรางโซอุปทานการทองเท่ียวเพื่อพัฒนาธุรกจิ

สหกรณการเกษตร 

ดร.ธนภัท 

อ.ฝายคํา 

แสงอรุณ 

ถริพร 

16 

• แนวคดิการบริหารเงนิ...สหกรณ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 16 

• โครงการรับจํานําขาวเปลอืกกับอนาคตขาวไทย รศ.สมพร อิศวลิานนท 17 
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คอลัมน/ชื่อบทความ ผูเขยีน ฉบับท่ี 

• ทําความเขาใจในความหมายประชาธิปไตยของสหกรณ

และความสัมพันธอันดรีะหวางสหกรณกับรัฐ 

มงคลเลิศ ดานธานินทร 17 

• เทคนคิการควบคุมคุณภาพขาว มาตรฐานเจยีเมง ณัฐกานต สหวัชรินทร 17 

• โครงการรับจํานํากับการสูญเสยีคุณคาความจําเพาะ

ของขาวหอมมะลไิทย 

สมพร อิศวลิานนท 18 

• การเรียนรูและการเขาถงึขอมูลขาวสารเพื่อรูเทาทัน อรศรี งามวทิยาพงศ 18 

• การบริหารความเสี่ยงในอาชีพและชีวติสําหรับเกษตรกร 

และความสัมพันธอันดรีะหวางสหกรณกับรัฐ 

สมศักดิ์ เพรียบพรอม 18 

• แนวทางการแกปญหาของชาวนาไทย...จากแปลงนาสู

การพัฒนาอยางย่ังยนื 

จุฑาทิพย ภัทราวาท 18 

4. เลาสูกันฟงจากงานวจัิย    

• ขบวนการนําคุณคา สูทางเลือกเพื่อการกินดี อยูดีของคนในชาติ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 13 

• ตลาดสุขใจใหอะไรกับเกษตรกร หนุม สว.สก.  13 

• Outlet Farmer Shop ท่ีไรสุวรรณ สว.สก.  13 

• วาดวยเร่ือง “เครือขาย” กับการพัฒนาการสหกรณ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 14 

• เก็บตก เวทีเสวนาวชิาการ “ขบวนการนําคุณคาสหกรณ 

สูทางเลอืก เพื่อการกนิดอียูดขีองคนในชาติ” 

สว.สก. 

 

14 

• เปดใจใสธรรมะ รวมแบงปน สรางสรรคสังคม  เด็กเศรษฐศาสตร 15 

• เลาเร่ืองนํ้าทวมโดยเจาบุญซื่อกระบือไทย รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 15 

• ทําบุญรวมกันวันเปดตลาดสุขใจหลังเหตุการณนํ้าทวมใหญ สว.สก.  15 

• พาไปดู Outlet ท่ีไรสุวรรณกับ Thai PBS สว.สก.  15 

• Farmer Shop ทางเลอืกของคนในสังคม (ภาค 2) ซาโกะ จัง 15 

• พูดจากใจคนในโครงการซื้อขาวจากชาวนา หนูวัน  16 

• ความกาวหนา Farmer Shop รอบปท่ี 2 สว.สก.  16 

• การถักทอความสัมพันธ จากแตละคนเพื่อทุกคน สูการ

สรางสังคมคุณภาพและคุณธรรมของ Thai PBS 

สว.สก.  17 

• Farmer Shop : Interview สว.สก.  17 

• ควันหลงงานมหกรรม สกว. สว.สก.  17 

• ตามไปดูสภาผูบริโภคของขาวคณุธรรม ขวัญแกว  17 

• ทําไมตองมโีครงการซื้อขาวจากชาวนา สว.สก.  17 

• สวนสามพรานกับรางวัลธุรกจิเพื่อสังคมแหงเอเชียและ

มาตรฐานเกษตรอินทรียระดับสากล 

อรุษ นวราช 18 
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คอลัมน/ชื่อบทความ ผูเขยีน ฉบับท่ี 

• Farmer Shop ทางเลอืกของประชาชน สว.สก.  18 

• มารวมทําสหกรณ...ใหเปนทาง(ท่ีตอง)เลอืกของ

ประชาชน 

ซาโกะ จัง 18 

• เร่ืองเลา เมื่อคราวไปทริปตราด มะปราง  18 

• ธุรกจิฐานสังคม : กลไกในการนําคุณคาสหกรณสูการ

พัฒนาท่ีย่ังยนื 

จุฑาทิพย ภัทราวาท 18 

5. ตดิตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ    

• การกนิดอียูดขีองชาติ เปนเชนไร ซาโกะ จัง 13 

• สหกรณออมทรัพยกลุมเจยีเมง จิ๋วแตแจว ซาโกะ จัง 14 

• ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ในแผนพัฒนาสหกรณ 

ฉบับท่ี 2 

สว.สก. 

 15 

• ตนกลาพันธุใหมหัวใจสหกรณ ดร.ธวชิ สุดสาคร 16 

• กระบวนทัศนปฐมบทของการพัฒนาสหกรณสูการ

พึ่งตนเอง 

ดร.อานนท ผกากรอง 

16 

• ถอดรหัสแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 3 ผานเวที

เสวนาวชิาการ 

หนุม สว.สก. 

 16 

• การพัฒนาการตลาดสนิคาเกษตรโดยระบบสหกรณ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 17 

• เร่ืองราวการเสวนาท่ี Farmer Shop สว.สก.  17 

• แนะนําสหกรณ : สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด ผูนํา

ธุรกจิผลติภัณฑนมในระบบสหกรณ 

หนุม สว.สก. 

 

17 

• แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 3 หนุม สว.สก.  18 

6. นานาสาระ   

• เขาวาอยางงัน้ ผมวาอยางงี้ คณุวายังไง อ.วรเทพ ไวทยาวโิรจน 13 

• ขอคดิสําหรับผลิตภัณฑอาหารปลอดภัยในมาตรฐานสากล กมล  13 

• วรีบุรุษอาสา ฟูกุชิมา 50 ศิษยเกาเยาวชนไทยในญีปุ่น 13 

• คุยกับหมอบอบ : กาแฟ เคร่ืองดืม่มหัศจรรย (ตอนจบ) หมอบอบ  13 

• เขาวาอยางงัน้ ผมวาอยางงี้ คณุวายังไง : จาก

ปฏบัิติการยึดวอลล สตรีท สู ปรากฎการณพลกิโลก 

อ.วรเทพ ไวทยาวโิรจน 14 

• มารูจัก Slow Food กันเถอะ ศกลวรรณ  14 

• ดูแลตัวเองใหปลอดภัยอยางไร ในชวงสถานการณนํ้าทวม หมอบอบ  14 

• เขาวาอยางงัน้ ผมวาอยางงี้ คณุวายังไง  อ.วรเทพ ไวทยาวโิรจน 15 

• เราจะเตรียมรับมอืกับนํ้าทวมในอนาคตอยางไร สว.สก.  15 
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คอลัมน/ชื่อบทความ ผูเขยีน ฉบับท่ี 

• คุยกับหมอบอบเร่ืองสุขภาพ: อาหารเพื่อสุขภาพ หมอบอบ  15 

• เขาวาอยางงัน้ ผมวาอยางงี้ คณุวายังไง อ.วรเทพ ไวทยาวโิรจน 16 

• คุยกับหมอบอบ: ไวรัสโรตา หมอบอบ  16 

• เขาวาอยางงัน้ ผมวาอยางงี้ คณุวายังไง อ.วรเทพ ไวทยาวโิรจน 17 

• ชวนกันรับประทานอาหารแทนยา ใจฟา  17 

• เขาวาอยางงัน้ ผมวาอยางงี้ คณุวายังไง อ.วรเทพ ไวทยาวโิรจน 18 

• ดื่มชาเขยีวใหถูกวธีิ ถงึจะดจีริง มะปราง  18 

 

3.2 โครงการรณรงคสมัครสมาชกิวารสารฅนสหกรณ 

 ในสวนของวารสารฅนสหกรณที่ผานมานั้น ไดมีโครงการณรงคสมาชิกวารสาร ซึ่งเปน

อีกหนึ่งโครงการที่มีการรณรงคใหคนในขบวนการสหกรณและสวนที่เกี่ยวของไดเห็นถึงคุณคาของ

ขอมูลขาวสารตางๆ ที่สามารถพัฒนาสหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุดได โดยโครงการนี้แบงออกเปน 

6 กระบวนการคือ การจัดบูทประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณ การโทรศัพทประชาสัมพันธ

วารสารฅนสหกรณไปยังสหกรณตางๆ การรณรงคสมาชิกวารสารฅนสหกรณผานระบบเครือขาย

อนิเทอรเน็ต การรณรงคสมาชิกวารสารฅนสหกรณผานเครือขายสังคมออนไลนทาง Facebook การ

รณรงคสมาชิกวารสารฅนสหกรณผานทางไปรษณีย และการประชาสัมพันธวารสารผานทางสื่อ 

LED ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมผีลดําเนนิการดังนี้ 

  

3.2.1 การจัดบูทประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณ 

ในระยะเวลา 15 เดือนที่ผานมา ทางสถาบันวิชาการดานสหกรณไดมีการ

ดําเนนิการจัดบูทเพื่อประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณ มกีารออกบูท 3 ครัง้ ดังนี้ 

1. งานประชุมใหญสามัญประจําป 2555 ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด ในวันเสารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555  ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลน

เจอร ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผูสนใจสมัคร

สมาชิกวารสาร 1 ป จํานวน 1 ราย เปนจํานวนเงิน 350 บาท จําหนายหนังสือ “ทําไมระบบสหกรณ

จํานวนมากจึงสําเร็จหรือลมเหลว” ของ ดร.มงคลเลิศ ดานธานินทร จํานวน 8 เลม เปนจํานวนเงิน 

1,600 บาท 

2. งานฉลองการกอตัง้ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ครบรอบ 

40 ป และปสากลแหงการสหกรณ ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2555 ณ โรงแรมรามา

การเดนท กรุงเทพฯ ซึ่งมีผูสนใจสมัครสมาชิกวารสาร 1 ป จํานวน 5 ราย เปนจํานวนเงิน 1,750 

บาท สมัครสมาชิกวารสาร 2 ป จํานวน 1 ราย เปนจํานวนเงิน 600 บาท สมัครสมาชิกวารสาร 3 ป 
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จํานวน 2 ราย เปนจํานวนเงิน 1,800 บาท จําหนายวารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 16 จํานวน 1 เลม 

เปนเงินจํานวน 100 บาท และจําหนายหนังสือ “ทําไมระบบสหกรณจํานวนมากจึงสําเร็จหรือ

ลมเหลว” ของ ดร.มงคลเลศิ ดานธานนิทร จํานวน 13 เลม เปนจํานวนเงนิ 2,600 บาท 

3. งานเสวนาและการประกาศเกยีรตคิุณนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคาแหงป 

2555 ในวันศุกรที่ 14 กันยายน 2555 ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งมีผูสนใจสมัครสมาชิกวารสาร 1 ป 

จํานวน 5 ราย เปนจํานวนเงนิ 1,750 บาท สมัครสมาชิกวารสาร 2 ป จํานวน 6 ราย เปนจํานวนเงิน 

1,800 บาท และสมัครสมาชิกวารสาร 3 ป จํานวน 8 ราย เปนจํานวนเงิน 7,200 บาท จําหนาย

หนังสือ “ทําไมระบบสหกรณจํานวนมากจึงสําเร็จหรือลมเหลว” ของ ดร.มงคลเลิศ ดานธานินทร 

จํานวน 13 เลม เปนจํานวนเงิน 2,600 บาท และจําหนายหนังสือ “ทําสหกรณที่เปนทางเลือกของ

ประชาชน” ของ รศ.จุฑาทพิย  ภัทราวาท จํานวน 25 เลม เปนจํานวนเงนิ 5,500 บาท 

 

3.2.2 การทํา Tele Sale 

ในการโทรศัพทประชาสัมพันธใหสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของมีบทบาท

สําคัญในการเผยแพรขอมูลขาวสารแกสมาชิกสหกรณและบุคลากรของหนวยงานนั้นๆ ทางสถาบัน 

จึงไดดําเนินการประชาสัมพันธเชิญชวนใหสมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ โดยไดโทรศัพท

ประชาสัมพันธไปยังสหกรณ/หนวยงานที่เกี่ยวของเปนสมาชิกวารสาร และเมื่อสมาชิกวารสารจะ

หมดอายุการเปนสมาชิกนั้น ทางสถาบันไดมีกระบวนการโทรศัพทประสานงาน และสงหนังสือนํา

แจงเตือนใหสมาชิกทําการตออายุเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการรับวารสาร อยางไรก็ตามในสวน

ของการขอรับการสนับสนุนในการจัดทําวารสารและลงโฆษณาในวารสารนั้น มีหนวยงานที่เห็น

ความสําคัญในการเผยแพรองคความรูทางดานงานสหกรณ และหนวยงานที่เปนพันธมิตรไดใหการ

สนับสนุนการจัดทําวารสารฅนสหกรณ 

 

คณะทํางานวารสารคณะทํางานวารสาร

ประชาสัมพันธ์

สมัครสมาชิก

ประชาสัมพันธ์

สมัครสมาชิก

แจ้งเตือน

การหมดอายุสมาชิก

แจ้งเตือน

การหมดอายุสมาชิก

ส่งหนังสือเชิญชวนสมัครสมาชิก

ไปยังสหกรณ์/หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

ส่งหนังสือเชิญชวนสมัครสมาชิก

ไปยังสหกรณ์/หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

ส่งหนังสือนําแจ้งเตือนหมดอายุ

ไปยังสหกรณ์/หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

ส่งหนังสือนําแจ้งเตือนหมดอายุ

ไปยังสหกรณ์/หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

Tele Sale
Tele Sale

Tele Sale
Tele Sale

 
รูปที่ 3.2 การทํา Tele Sale 

 

 62 



 
 

3.2.3 การรณรงคสมาชกิวารสารฅนสหกรณผานระบบเครอืขายอนิเทอรเน็ต 

 ในการรณรงคสมาชิกวารสารไดมีการใชระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ในรูปแบบ

ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail) หรือ นิยมเรียกกันทั่วไปวา “อีเมล” (E-mail) ที่เปน

รูปแบบการติดตอสื่อสารระหวางกันและกันกับสมาชิกวารสารบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สามารถ

สงขอความ ไปยังสมาชิกที่ตดิตอดวย โดยใชเวลาเพียงไมกี่นาที และสามารถแนบไฟลขอมูลขาวสาร 

การประชาสัมพันธไปไดอีกดวย ซึ่งจะเปนอีกหนึ่งชองทางที่ทําใหสมาชิกรับทราบขอมูลขาวสารที่

สะดวกและรวดเร็ว 

รูปที่ 3.3 การรณรงคสมาชิกวารสารฅนสหกรณผานระบบเครอืขายอนิเทอรเน็ต 

 

3.2.4 การรณรงคสมาชกิวารสารฅนสหกรณผานเครอืขายสังคมออนไลนทาง Facebook 

 ในการรณรงคสมาชิกวารสารนั้น ทางสถาบันวิชาการดานสหกรณไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของ Social Network ในการเปนสื่อกลางที่ติดตอสื่อสารระหวางกัน จึงไดมีการจัดทํา 

Facebook  สําหรับสมาชิกวารสารและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งสามารถเปนอีกหนึ่งทางเลือกใหมที่จะ

ทําใหสมาชิกวารสารสามารถตดิตอสื่อสารและรวมทํากจิกรรมใดกจิกรรมหนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรม

รวมกันได ไมวาจะเปนการตัง้ประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ เขยีนบทความหรือบล็อกโพสตรูปภาพ 

โพสตคลิปวิดีโอ ซึ่ง Facebook วารสารฅนสหกรณนี้จะเปนสังคมออนไลน (Social Network) ที่

รวมกลุมคนที่มีความชอบ ความสนใจในสิ่งเดียวกันเขาไวดวยกัน ทั้งกลุมที่อยูในเว็บไซตเดียวกัน 

หรืออยูคนละเว็บไซต แตขอมูลขาวสารตางๆ สามารถสื่อสารสงตอหรือแบงปนใหกันได จาก
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จุดเริ่มตนที่คนหนึ่งคนสงหาเพื่อนอีกคน แลวมีการสงตอกระจายกันออกไปเรื่อยๆ จนกลายเปน

เครอืขายสังคมขนาดใหญ โดยทีส่มาชิกวารสารจะคอยอัพเดทแบงปนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.4 การประชาสัมพันธวารสารผานทางเครอืขาย Face book 
 

3.2.5 การรณรงคสมาชกิวารสารฅนสหกรณผานเครอืขายสังคมออนไลนทาง Google+ 

 เพื่อใหเปนอีกหนึ่งชองทาง ทางดานสื่อออนไลน นั้นคือทาง Google+ โดยมีการ

แบงปนขอมูลรวมกันในสังคมออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.5 การประชาสัมพันธวารสารผานทางเครอืขาย Google+  
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3.2.6 การรณรงคสมาชกิวารสารฅนสหกรณผานเครอืขายสังคมออนไลนทาง Twitter 

 เพื่อใหเปนอีกหนึ่งชองทาง ทางดานสื่อออนไลน นั้นคือทาง twitter โดยมีการ

แบงปนขอมูลรวมกันในสังคมออนไลน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.6 การประชาสัมพันธวารสารผานทางเครอืขาย twitter  

 

3.2.7 การรณรงคสมาชิกวารสารฅนสหกรณโดยการรับสมัครสมาชิกผานทาง

www.cai.ku.ac.th  

การรณรงคสมาชิกวารสารฅนสหกรณ โดยการรับสมัครสมาชิกวารสารผานทาง 

www.cai.ku.ac.th ซึ่งสามารถกรอกขอมูลพื้นฐาน เชน ช่ือ-นามสกลุ หนวยงาน ที่อยู ประเภทการ

สมัคร และทําการคลกิที่ชอง “สงใบสมัคร” ขอมูลการสมัครทัง้หมดจะถูกบันทกึไวในฐานขอมูล ซึ่ง

ทําใหสะดวกทัง้ผูสงและผูรับ รวมทัง้ประหยัดเวลาในการสงดวย 
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รูปที่ 3.7 การประชาสัมพันธวารสารผานทาง www.cai.ku.ac.th 

 

3.2.8 การรณรงคสมาชกิวารสารฅนสหกรณผานทางไปรษณีย 

 ในชองทางของการรณรงคสมาชิกผานทางไปรษณียนั้น ทางสถาบันฯ ได

ดําเนินการโดยทําการจัดสงตัวอยางวารสารฅนสหกรณแกสหกรณออมทรัพยทั่วประเทศ พรอมทั้ง

เชิญชวนใหรวมเปนสวนหนึ่งกับวารสารฅนสหกรณ ภายใตสโลแกน “เพียงวันละ 1 บาท ทานก็

สามารถเขาถึงความรู และเกื้อหนุนสังคมขอมูลขาวสารได” เพื่อเปนการเผยแพรความรูแกผูนํา

สหกรณอยางกวางขวาง 

 

 3.2.9 การประชาสัมพันธวารสารผานทางจอภาพ LED (Light-emitting-diod) 

ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 สําหรับการประชาสัมพันธวารสารโดยผานทางจอภาพแอลอีดี LED (Light-

emitting-diod) โดยเปนแบบ LED Full Color Advertising Display Multimedia ท่ีเปนสื่อโฆษณากลางแจง

ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรที่มีอยูภายในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรจํานวน 14 แหง โดยเปนการ

ประชาสัมพันธขอมูลที่ทั่วถงึแกบุคคลและผูที่สนใจทั่วไป 
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รูปที่ 3.8 การประชาสัมพันธวารสารโดยผานทางจอภาพ LED 

 

 3.2.10 โครงการฝากขายท่ีศูนยหนังสอืมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 โครงการฝากขายที่ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนการนําวารสาร             

ฅนสหกรณไปฝากจําหนายที่ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งจะเปนอีกชองทางหนึ่งที่

สามารถเผยแพรวารสารไปสูผูทีส่นใจในกลุมนสิติ นักศกึษา และผูที่สนใจทั่วไป 

   

3.2.11 โครงการฝากประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณ 

โครงการฝากประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณนั้น ทางสถาบันวิชาการดาน

สหกรณไดทําการฝากประชาสัมพันธวารสารที่หองสมุดพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหนสิติไดรับทราบขอมูลขาวสาร และสามารถนําไปใชประโยชนได 

 

3.2.12 โครงการรวมแบงปนสานฝนฅนสหกรณ 

โครงการรวมแบงปน สานฝน “ฅนสหกรณ”  มีวัตถุประสงคเพื่อใหสหกรณที่มี

ศักยภาพทางการเงินชวยสนับสนุนสหกรณขนาดเล็ก เพื่อเปนการรวมรณรงคใหเกิดสังคม

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางนักสหกรณ อันจะกอใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ

บนวิถีแหงการพึ่งพาและรวมมือกันซึ่งเปนการเผยแพรวารสารฅนสหกรณไปสูผูนําสหกรณ ฝาย

จัดการสหกรณ และบุคคลทั่วไปที่สนใจอยางกวางขวาง โดยศูนยสารสนเทศฯ ทําหนาที่เปนสื่อกลาง

ในการจัดสงวารสารฅนสหกรณ โดยใหทางสหกรณออมทรัพยแจงความจํานงที่จะอุปถัมภ  ใหแก

สหกรณการเกษตรและ/หรือหองสมุดประชาชน โดยใหระบุรายช่ือสหกรณการเกษตรและ/หรือ
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หองสมุดประชาชนที่ตองการอุปถัมภ จํานวนปที่จะอุปถัมภให ซึ่งปจจุบันไดมีสหกรณเขารวม

โครงการในฐานะผูอุปถัมภจํานวน 4 สหกรณ ไดแก สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด สหกรณ

ออมทรัพยพนักงานทหารไทย จํากัด สหกรณออมทรัพยกองพลทหารปนใหญ จํากัด และสหกรณ

ออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.9 การประชาสัมพันธโครงการรวมแบงปน สานฝน “ฅนสหกรณ”   

 

3.3 เครือขายพันธมติรและผูมสีวนเกี่ยวของ 

 ในการจัดทําวารสารฅนสหกรณนัน้ไดมเีครอืขายพันธมติรและผูมีสวนเกี่ยวของไดเขามา

มสีวนรวมในการจัดทําจากหลายฝาย ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หนวยงานที่ใหการ

สนับสนุนคาใชจายในการจัดทําวารสารและลงโฆษณา (sponsor) คณะทํางานจัดทําวารสาร และ

สมาชิกวารสาร (ดังรูปที่ ) โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 
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เครือข่าย

พันธมิตรและผู้

มีส่วนเกี�ยวข้อง

สํานักงานกอง

ทุนสนับสนุน

การวิจัย

สนับสนุนเงินทุน

Sponsor
สมาชิกวารสาร

356 ราย

ชสอ.

ชสค.

บ.สหประกันภัย จํากัด

ชสท.

สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด

คณะทํางาน

จัดทํา

วารสาร

ขบวนการสหกรณ์/สหกรณ ์

209 แห่ง

ห้องสมุด/สถาบันการศึกษา

21 แห่ง

ป�จเจกบุคคล

120 ราย

อื�นๆ 

6  แห่ง

 

รูปที ่3.10 เครอืขายพันธมติรและผูมสีวนเกี่ยวของในการจัดทําและเผยแพรวารสารฅนสหกรณ 

 

 3.3.1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

  ในการเผยแพรความรูโดยใชวารสารฅนสหกรณเปนกลไกในการขับเคลื่อนสังคม

ความรูนัน้ ทางคณะทํางานวารสารไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวจัิย เพื่อการเปนสังคมขอมูลขาวสารที่เอื้อประโยชนตอการนําความรูไปใชในการพัฒนาสหกรณ  
 

 3.3.2 หนวยงานที่ใหการสนับสนุนคาใชจายในการจัดทําวารสารและลงโฆษณา 

(sponsor) 

ในการจัดทําวารสารนั้นไดมีหนวยงานเครือขายที่เปนพันธมิตร ทั้งในภาครัฐและ

เอกชนใหการสนับสนุนวารสารอยางตอเนื่อง ไดแก บริษัทสหประกันภัย ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง

ประเทศไทย จํากัด (ชสท.) สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) และชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด (ชสค.) 
 

3.3.3 คณะทํางานวารสารฅนสหกรณ 

ในการจัดทําวารสารฅนสหกรณนัน้ซึ่งเปนไปภายใตคอลัมน ในแวดวงคนสหกรณ 

มุมมองจากคนแดนไกล เติมความรู เลาสูกันฟงจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนา

การสหกรณ และนานาสาระ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานที่ประกอบดวย การวางแผนการจัดทํา

วารสาร การกําหนดเนื้อหา การประสานงานกับคอลัมนนิสตและแขกรับเชิญประจําฉบับ การ

จัดเตรียมตนฉบับ การออกแบบปก การประสานงานกับทางโรงพิมพในการจัดพิมพรูปเลม/เนื้อหา 
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ตลอดจนการจัดสงวารสารฅนสหกรณไปยังหนวยงานในขบวนการสหกรณ ผูทรงคุณวุฒิ สมาชิก

วารสาร เปนตน โดยมกีระบวนการจัดทําวารสารฅนสหกรณดังรูป 

 

เริ�มต้น

- วางกรอบเนื�อหาสาระ

- วางตัวคอลัมน์นิสต์

- กําหนดจํานวนหน้า

สรุปเนื�อหาสาระในแต่ละเล่ม

- ทําโครงสร้างเนื�อหาสะระ/

คนเขียน/คนสัมภาษณ ์(Mapping)

- ทําหนังสือนําและติดต่อ 

ประสานงานเพื�อให้ได ้บทความ

คณะทํางาน
กองบรรณาธิการ/

ผู้ได้รับมอบหมาย

เอกสารหนังสือนํา

-  ติดต่อสัมภาษณ์

- ติดตามบทความตามแผนงาน

- ตรวจแก้รอบแรก

- หาสปอนเซอร์

- หาสมาชิก

- ประชุมกับฝ�ายผลิต/ฝ�ายศิลปกรรม

- การวางแผนทํางานร่วมกัน

- การออกแบบปกหน้า/ศิลปกรรม

ผู้ได้รับมอบหมาย

กองบรรณาธิการ

แผนการดําเนินงาน

แผนการทํางานร่วม

กองบรรณาธิการ-

ฝ�ายผลิต

ฝ�ายการตลาด

-Management

 Review

- การติดตาม/แก้ป�ญหา

- รวมเล่ม (Draft)

Draftส่ง 

มอบ 

จัดพิมพ์

สิ�นสุด

แผนปฏิบัติงาน

กองบรรณาธิการ/

ฝ�ายการตลาด

 

รูปที่ 3.11 กระบวนการจัดทําและเผยแพรวารสาร  
 

 3.3.4 สมาชกิวารสารฅนสหกรณ 

    ในรอบปที่ผานมานั้นทางคณะทํางานวารสารไดทําการประชาสัมพันธและ

รณรงครับสมัครสมาชิกวารสาร ซึ่งไดมีหนวยงานภายในขบวนการสหกรณ สถาบันการศึกษา และ

บุคคลทั่วไปไดเขามามีสวนรวมในการเปนสมาชิกวารสารฅนสหกรณ จํานวน 356 ราย โดยสามารถแบง

สมาชิกไดตามกลุมดังนี้ กลุมภายในขบวนการสหกรณและสหกรณ กลุมหองสมุด/สถาบันการศึกษา 

และกลุมบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ โดยแบงเปนสมาชิกราย 1 ป จํานวน 107 รายสมาขิกราย 2 ป 

จํานวน 69 ราย และสมาชิกราย 3 ป จํานวน 180 ราย ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3.2 
 

ตารางที่ 3.2 แสดงจํานวนหนวยงานที่เปนสมาชิกวารสารฅนสหกรณในรอบป 2555 
 

หนวยงาน สมาชกิราย 1 ป สมาชกิราย 2 ป สมาชกิราย 3 ป รวม 

ขบวนการสหกรณ/สหกรณ 57 44 108 209 

หองสมุด/สถาบันการศกึษา 16 1 4 21 

ปจเจกบุคคล 31 23 66 120 

อื่นๆ 3 1 2 6 

รวม 107 69 180 356 
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จากรูปที่ 3.12 นี้แสดงใหเห็นวาหนวยงานในขบวนการสหกรณไดใหความสําคัญกับ

การเผยแพรความรูโดยใชวารสารฅนสหกรณเปนสื่อกลางนั้น และวารสารฅนสหกรณนี้ยังเปนแหลง

ใหความรูทางดานสหกรณในกลุมนสิติ นักศกึษา และผูที่สนใจทั่วไป ในสถาบันการศึกษา นอกจากนี้

ยังมกีลุมบุคคลทั่วไปที่ศกึษาหาความรูทางดานสหกรณอกีดวย ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนได  

 

57

44

108

16

1 4

31
23

66

3 1 2
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สมาชิกราย 1 ปี สมาชิกราย 2 ปี สมาชิกราย 3 ปี

ประเภทสมาชิก

ขบวนการสหกรณ/์สหกรณ์

ห้องสมุด/สถาบันการศึกษา

ปัจเจกบุคคล

อื�นๆ

 
รูปที่ 3.12 แสดงจํานวนเครือขายที่เปนสมาชิกวารสารฅนสหกรณในรอบระยะเวลา 15 เดอืน 

 

3.4 การจัดการระบบฐานขอมูลสมาชกิวารสารฅนสหกรณโดยใชโปรแกรม Microsoft Access  

  ระบบฐานขอมูล (Database System) หมายถึง โครงสรางสารสนเทศท่ีประกอบดวย

รายละเอียดของขอมูลท่ีเก่ียวของกันท่ีจะนํามาใชในระบบตาง ๆ รวมกัน ระบบฐานขอมูล จึงเปนการ

จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ซ่ึงสามารถจัดการกับขอมูลไดในลักษณะตาง ๆ ท้ังการเพ่ิม การแกไข การลบ 

ตลอดจนการเรียกดูขอมูล ซ่ึงสวนใหญจะเปนการประยุกตนําเอาระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการ

จัดการฐานขอมูล โดยการจัดการระบบฐานขอมูลสมาชิกวารสารฅนสหกรณโดยใชโปรแกรม 

Microsoft Access นั้น สามารถสรางแบบฟอรมที่ตองการจะเรียกดูขอมูลในฐานขอมูล หลังจาก

บันทึกขอมูลในฐานขอมูลเรียบรอยแลว จะสามารถคนหาหรือเรียกดูขอมูลจากเขตขอมูลใดก็ได 

นอกจากนี้ Access ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยการกําหนดรหัสผานเพื่อปองกัน

ความปลอดภัยของขอมูลในระบบไดดวย จงึทําใหงายและสะดวกตอการนํามาใหงาน 

 

จาํนวน (ราย) 
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รูปที่ 3.13 การจัดการระบบฐานขอมูลสมาชิกวารสารฅนสหกรณโดยใชโปรแกรม Microsoft Access 

 

3.5 ผลการสํารวจความคิดเห็นผูอานวารสารฅนสหกรณ 

3.5.1 แบบสํารวจความคิดเห็นผูอานวารสารจากการจัดกิจกรรม 

การจัดทําแบบประเมินความคิดเห็นผูอานวารสารเปนไปเพื่อประเมินความพึง

พอใจของผูอานวารสารฅนสหกรณ เพื่อนํามาปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาสาระ อยางไรก็ตามไดมี

การสํารวจผูตอบแบบสอบถามวารสารฅนสหกรณ ในงานเสวนาวิชาการ“ขบวนการนําคุณคา

สหกรณ สูทางเลือก เพื่อการกินดีอยูดีของคนในชาติ” และการประการเกียรติคุณนักสหกรณและ

สหกรณที่มีคุณคาแหงป 2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ 

หองสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 73 ราย ซึ่งพบวา 
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ผูอานวารสารมีความพึงพอใจในวารสารฅนสหกรณในความเหมาะสมดานตางๆ มากถึงมากที่สุด

โดยมรีายละเอยีดดังนี้ (ตารางที่ 3.3) 

 

ตารางที่ 3.3 ความพึงพอใจตอวารสารฅนสหกรณ 

     (n=73) 

ประเด็น 

                          ระดับความคดิเห็น 

 

x 

ระดับ 

ความ 

พงึพอใจ 

มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สดุ 

จํานวน (รอยละ) 

ความสะดวกในการสมัครและตอ

อายุสมาชิกวารสาร 

23 35 12 2 1 
4.05 มาก 

(31.5) (47.9) (16.4) (2.7) (1.4) 

ความรู เนื้อหาสาระ ในวารสารมี

ความนาสนใจ 

27 33 13 0 0 
4.19 มาก 

(37.0) (45.2) (17.8) (0) (0) 

การใชภาษา มคีวามชัดเจนด ีอาน

แลวเขาใจงาย 

17 44 12 0 0 
4.07 มาก 

(23.3) (60.3) (16.4) (0) (0) 

การไดรับความรูใหมและการ

นําไปใชประโยชน 

30 32 10 1 0 
4.25 

มาก

ท่ีสุด (41.1) (43.8) (13.7) (1.4) (0) 

ความพงึพอใจโดยรวม 19 42 12 0 0 
4.10 มาก 

(26.0) (57.5) (16.4) (0) (0) 

หมายเหตุ  :   

- ตัวเลขในวงเล็บคอืคารอยละ 

- X คอืคะแนนเฉลี่ย  ดังน้ี 

1.00-1.80  นอยท่ีสุด   1.81-2.61   นอย 

2.62-3.42   ปานกลาง  3.43-4.23   มาก   

4.24-5.00   มากท่ีสุด 
 

จากการสอบถามความพึงพอใจของผูอานวารสารฅนสหกรณนั้น พบวา ผูอานวารสาร 

มีความพอใจดานความสะดวกในการสมัครและตออายุสมาชิกวารสาร ในระดับมาก โดยมีคะแนน

ระดับความพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.05 มีความพอใจในดานของความรู เนื้อหาสาระของวารสาร ใน

ระดับมาก โดยมคีะแนนระดับความพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.19 มคีวามพอใจในดานการใชภาษา มีความ

ชัดเจนดี อานแลวเขาใจงายในระดับมาก โดยมีคะแนนระดับความพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.07 มีความ

พอใจในดานของการไดรับความรูใหมและการนําไปใชประโยชนในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับ

ความพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.25 และมีความพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนระดับความ

พอใจเฉลี่ยเทากับ 4.10 
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ขอเสนอแนะ 

- อยากใหสมาชิกวารสารมสีทิธพิเิศษในการซื้อสนิคา/ใชบริการในราน farmer shop (1)  

- ควรมกีารใหความรูทางดานเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่สหกรณควรรูและสามารถ

นําไปปฏบิัตไิด (1) 

- ควรมกีารจัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางสหกรณ (1) 
 

 การจัดทําแบบประเมินความคิดเห็นผูอานวารสารเปนไปเพื่อประเมินความพึง

พอใจของผูอานวารสารฅนสหกรณ เพื่อนํามาปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาสาระ อยางไรก็ตามไดมี

การสํารวจผูตอบแบบสอบถามวารสารฅนสหกรณ ในงานเสวนาวิชาการ “ทําใหสหกรณเปน

ทางเลอืกของประชาชน” และการประการเกียรติคุณนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคาแหงป 2555 

เมื่อวันศุกรที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ หองสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 

50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 325 ราย ซึ่งพบวา ผูอานวารสารมีความพึงพอใจใน

วารสารฅนสหกรณ จากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับที่ไดรับจากสถาบันวิชาการดานสหกรณ

มากถงึมากที่สุดโดยมรีายละเอยีดดังนี้ (ตารางที่ 3.4) 

 

ตารางที่ 3.4 ความคดิเห็นเกี่ยวกับที่ไดรับจากสถาบันวชิาการดานสหกรณ 

     (n=325) 

ประเด็น 

                          ระดับความคดิเห็น 

 

x 

ระดับ 

ความ 

พงึพอใจ 

มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สดุ 

จํานวน (รอยละ) 

2.1 ทานเปนผูหนึ่งซึ่งศรัทธาในงาน

ของสถาบันมาโดยตลอด 

117 153 49 6 0 
4.17 มาก 

(36.0) (47.1) (15.1) (1.8) (0.0) 

2.2 สถาบันมีสวนกระตุนใหทานมี

แรงบันดาลใจในการทํางาน

สหกรณ 

109 168 42 5 1 

4.17 มาก 
(33.5) (51.7) (12.9) (1.5) (0.3) 

2.3 ความรูท่ีไดรับจากสถาบันทําให

เกิ ด มุมมอง ในงานสหกรณ

แตกตางไปจากท่ีเคย 

71 192 59 3 0 

4.02 มาก 
(21.8) (59.1) (18.2) (0.9) (0.0) 

2.4 ความรูเร่ือง “การเช่ือมโยง

เครือขาย” ท่ีไดรับจากสถาบันมี

ความแตกตางจากท่ีอื่น 

69 173 75 6 2 

3.93 มาก 
(21.2) (53.2) (23.1) (1.8) (0.6) 

2.5 ทานไดเรียนรูเร่ือง “การวิจัย” 

และนําไปใชประโยชนได 

72 167 74 12 0 
3.92 มาก 

(22.2) (51.4) (22.8) (3.7) (0.0) 
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ประเด็น 

                          ระดับความคดิเห็น 

 

x 

ระดับ 

ความ 

พงึพอใจ 

มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สดุ 

จํานวน (รอยละ) 

2.6  บทบาทของสถาบันในการ

สนับสนุนงานสหกรณ มปีระโยชน

อยางเปนรูปธรรม 

103 160 59 3 0 

4.12 มาก 
(31.7) (49.2) (18.2) (0.9) (0.0) 

2.7 ทานไดรับประโยชนเชิงวิชาการ

จากสถาบัน ใกลเคยีงกับท่ีไดรับ

จากหนวยงานอื่น 

70 170 85 0 0 

3.95 มาก 
(21.5) (52.3) (26.2) (0.0) (0.0) 

2.8 ทานเห็นดวยกับแนวคิด “ทํา

สหกรณใหเปนทางเลือกของ

ประชาชน” 

173 122 28 2 0 

4.43 มาก 
(53.2) (37.5) (8.6) (0.6) (0.0) 

2.9 ทานเห็นดวยกับการขับเคลื่อน

ระบบ “Farmer Shop” ใหเปน

ทางเลอืกของประชาชน 

158 142 23 2 0 

4.40 มาก 
(48.6) (43.7) (7.1) (0.6) (0.0) 

2.10 ทานเห็นประโยชนจากการ

จัดทําวารสาร “ฅนสหกรณ” 

119 162 40 4 0 
4.22 มาก 

(36.6) (49.8) (12.3) (1.2) (0.0) 

รวม 4.13 มาก 

หมายเหตุ  :   

- ตัวเลขในวงเลบ็คอืคารอยละ 

- X คอืคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 

1.00-1.50  นอยที่สุด   1.51-2.50   นอย 

2.51-3.50  ปานกลาง   3.51-4.50   มาก   

  4.51-5.00   มากที่สุด 

 

 จากตาราง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานประกาศเกียรติคุณ

นักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคา ประจําป 2555 และเวทีเสวนาวิชาการ “ทําสหกรณใหเปน

ทางเลอืกของประชาชน” โดยผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 325 ราย มีความคิดเห็นวาประโยชนจาก

การจัดทําวารสาร “ฅนสหกรณ” อยูในระดับ มาก มคีะแนนระดับความพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.22 

 

3.5.2 แบบสํารวจความคิดเห็นผูอานวารสารจากทางเว็บไซต 

    การจัดทําแบบประเมินความคิดเห็นตอวารสาร “ฅนสหกรณ” ทางเว็บไซตของ

สถาบันวิชาการดานสหกรณนั้น เปนการประเมินความคิดเห็นของสมาชิกวารสาร ในการประเมิน

ความพึงพอใจของผูอานวารสารฅนสหกรณ เพื่อนํามาปรับปรุงเนื้อหาสาระ/รูปแบบ อยางไรก็ตาม
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จากการสํารวจผูตอบแบบประเมินความคิดเห็นทางเว็บไซต (www.cai.ku.ac.tk) นั้น มีผูตอบแบบ

ประเมนิไดรวมแสดงความคดิเห็นทัง้สิ้น จํานวน 85 ราย โดยมรีายละเอยีดดังนี้ (ตารางที่ 3.5) 
 

ตอนที่ 3.5 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบประเมนิ                                                                                                                                   

(n=79) 

หนวยงานที่สังกัด จํานวน รอยละ 

- สถาบันการศกึษา 21 24.3 

- หนวยงานเอกชน 17 20.0 

- หนวยงานราชการ 17 20.0 

- สหกรณ 26 30.6 

- เกษยีณราชการ 2 2.4 

- อื่นๆ 2 2.4 

รวม 85 100.0 

 

จากการตอบแบบประเมินของสมาชิกวารสารนั้นพบวา สมาชิกที่ตอบแบบ

ประเมินสวนใหญรอยละ 30.6 เปนสหกรณ รองลงมาเปนสถาบันการศึกษา อยางไรก็ตามไดมี

สมาชิกวารสารจากสหกรณ รอยละ 24.3 และจากผูเกษียณราชการ รอยละ 2.4 ไดรวมประเมิน

ความคิดเห็นตอวารสาร “ฅนสหกรณ” ซึ่งสามารถช้ีใหเห็นไดวาสมาชิกวารสารฅนสหกรณนั้นมา

จากหลากหลายหนวยงานและบุคคลทั่วไปที่ใหความสนใจใน วารสารฅนสหกรณ 

นอกจากนัน้ ไดมกีารสอบถามถงึความคดิเห็นของสมาชิกวารสารที่มีตอวารสาร 

“ฅนสหกรณ” ซึ่งพบวา ผูอานวารสาร มีความพึงพอใจในวารสารฅนสหกรณในความเหมาะสมดาน

ตางๆ ที่อยูในระดับความคดิเห็น ด ีโดยมรีายละเอยีดดังนี้ (ตารางที่ 3.6) 

 

ตารางที่ 3.6 แสดงระดับความคดิเห็นของสมาชิกวารสารที่มตีอวารสาร “ฅนสหกรณ” 

     (n=79) 

ความคดิเห็นของสมาชกิวารสารที่

มีตอวารสาร 

“ฅนสหกรณ” 

                          ระดับความคดิเห็น 

 

x 

ระดับ 

ความ 

พงึพอใจ 

มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สดุ 

จํานวน (รอยละ) 

ความใหมของความรู / เนื้อหาสาระท่ี

ทานไดรับจากวารสาร “ฅนสหกรณ” 

72 7 0 0 0 
4.91 

มาก

ท่ีสุด (91.1) (8.9) (0.0) (0.0) (0.0) 

การใชภาษาสื่อความหมาย มคีวาม

ชัดเจนด ีอานแลวเขาใจงาย 

17 62 0 0 0 
4.22 

มาก

ท่ีสุด (21.5) (78.5) (0) (0) (0) 
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ความคดิเห็นของสมาชกิวารสารที่

มีตอวารสาร 

“ฅนสหกรณ” 

                          ระดับความคดิเห็น 

 

x 

ระดับ 

ความ 

พงึพอใจ 

มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สดุ 

จํานวน (รอยละ) 

เนื้อหาสาระ / บทความมคีวาม

นาสนใจ 

66 13 0 0 0 
4.84 

มาก

ท่ีสุด (83.5) (16.5) (10.1) (0.0) (1.3) 

ภาพประกอบบทความสามารถสื่อ

ความหมายไดสอดคลองกับเนื้อหา 

56 20 3 0 0 
4.67 

มาก

ท่ีสุด (70.9) (25.3) (3.8) (0.0) (0.0) 

ขนาดและความชัดเจนของตัวอักษร

ในรูปเลม 

52 24 3 0 0 
4.62 

มาก

ท่ีสุด (65.8) (30.4) (3.8) (0.0) (0.0) 

การใชโทนสภีายในรูปเลม 54 22 3 0 0 
4.65 

มาก

ท่ีสุด (68.4) (27.8) (3.8) (0.0) (0.0) 

ความพอใจในภาพรวมท่ีมตีอวารสาร   

“ฅนสหกรณ” 

49 29 1 0 0 
4.61 

มาก

ท่ีสุด (62.0) (36.7) (1.3) (0) (0) 

โอกาสในการนําความรู / เนื้อหาสาระ

ท่ีไดรับจากวารสาร “ฅนสหกรณ” ไป

ใชประโยชนในภารกจิของทาน 

53 25 1 0 0 

4.66 

มาก

ท่ีสุด 
(67.1) (31.6) (1.3) (0) (0.0) 

รวม 
4.64 

มาก

ท่ีสุด 

หมายเหต ุ :   

- ตัวเลขในวงเลบ็คอืคารอยละ 

- X คอืคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 

1.00-1.80  นอยที่สุด  1.81-2.61   นอย 

2.62-3.42   ปานกลาง  3.43-4.23   มาก   

4.24-5.00   มากที่สุด 

 

จากการสอบถามความพึงพอใจของผูอานวารสารฅนสหกรณนั้น พบวา ผูอาน

วารสาร มคีวามพอใจดานความใหมของความรู / เนื้อหาสาระที่ทานไดรับจากวารสาร “ฅนสหกรณ” 

ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.91 มีความพอใจในดานการใชโทนสี

ภายในรูปเลม ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.22 มีความพอใจใน

ดานขนาดและความชัดเจนของตัวอักษรในรูปเลมในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพอใจ

เฉลี่ยเทากับ 4.84 มีความพอใจในดานภาพประกอบบทความสามารถสื่อความหมายไดสอดคลอง

กับเนื้อหาในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.67 มีความพอใจดาน

เนื้อหาสาระ / บทความมีความนาสนใจ และโอกาสในการนําความรู / เนื้อหาสาระที่ไดรับจาก

วารสาร “ฅนสหกรณ” ไปใชประโยชนในภารกิจของทานในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความ

พอใจเฉลี่ยเทากับ 4.66 มีความพอใจในดานการใชภาษาสื่อความหมาย มีความชัดเจนดี อานแลว
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เขาใจงาย และความพอใจในภาพรวมที่มีตอวารสาร “ฅนสหกรณ” ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนน

ระดับความพอใจเฉลีย่เทากับ 4.61 

ขอเสนอแนะอื่นๆ 

- ควรเนนการประชาสัมพันธที่กระบวนการสหกรณ กระบวนการแกไขปญหา

แบบมีสวนรวมเปนสําคัญ หรือกระบวนการแกไขของกลุมสมาชิก ไมใชเนนที่ตัวบุคคลที่ดําเนินการ 

เชน การเนนตัวผูจัดการ  เนนอาจารยของสถาบัน ไมสมควรเนนบอยครั้ง เพราะหลักการสหกรณ

ไมไดเนนที่ตัวบุคคล  แตเนนที่กระบวนการแกไขปญหา หรือกระบวนการมีสวนรวมมากกวา โปรด

ปรับปรุงเปนอยางมาก 

- ควรเพิ่มสาระเกี่ยวกับการออมเงิน และการลงทุนที่ไมเสี่ยงมาก 

- มีความสุขที่ไดอานวารสารตนสหกรณ เพราะมีสาระนารู ประสบการณจาก

ปราชญผูรูในวงการสหกรณและในระดับโลก ตลอดทั้งแงคิดภูมิปญญาสรางสรรค ทําใหเปน

สื่อกลางของคนไฝรู และการเสริมสรางความเทาเทียมกันของมนุษย ขอใหกําลังใจ และทํางานดวย

ความมุงม่ัน เพื่อชาวสหกรณและประชาชนทุกชนช้ัน พรหมโชติ   ไตรเวช ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สุราษฏรธานี 

- ระยะหลังๆไมคอยมีเรื่องในตางประเทศเกี่ยวกับขบวนการสหกรณในตาง

แดนควรมทีกุฉบับ 

- เปนวารสารที่มปีระโยชนมากๆ 
 
3.6 การจัดทําเอกสารและสื่อสิ่งพมิพเพื่อการเผยแพร 

ในการดําเนินโครงการเครือขายสารสนเทศสหกรณปที่ 4 ในระยะ 6 เดือนแรกนั้น ทาง

คณะทํางานเครือขายสารสนเทศไดมีการจัดทําเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ เพื่อการเผยแพรคลังความรู

และเปนการสรางกลไกการเขาถึงกลุมเปาหมายในการเปนสังคมขอมูลขาวสารรวมกันในการเขาถึง

ขอมูลอยางตอเนื่อง จํานวน 3 รายการ ไดแก 

1. หนังสือ “ทําไมระบบสหกรณจํานวนมากจึงสําเร็จหรือลมเหลว? บทวิเคราะหการ

สหกรณเชิงระบบ” 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย: โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ หลักสูตร 

“การตรวจสอบกจิการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ” 

3. หนังสอื “ทําสหกรณ ใหเปนทางเลอืกของประชาชน” 

4. ทําเนยีบผูตรวจสอบกจิการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ รุนที่ 11 

5. โบวชัวรโครงการราน Farmer Shop 

5. โบวชัวรโครงการซื้อขาวจากชาวนา  

7. โบวชัวรโครงการการประกาศเกยีรตคิุณนักสหกรณและสหกรณที่มคีุณคา แหงป 2555 
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รูปที่ 3.14 การจัดทําเอกสารและสื่อสิ่งพมิพเพื่อการเผยแพร 
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บทท่ี 4 

สรุปผลการด าเนินการและข้อเสนอแนะ 
   

4.1 สรุปผลการด าเนินการ 

การด าเนินโครงการเครือขา่ยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ที่แล้วเสร็จในปีที่ 4 นั้น มี

วัตถุประสงคส์ าคัญเพื่อสร้างระบบการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัย และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องมา

พัฒนาเป็นคลังความรู้ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และวารสารฅนสหกรณ์ เพื่อการสนับสนุนการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงค่านิยม การปรับกระบวนทัศน์ และการเพิ่มพูนความรู้ตามกรอบการ

พัฒนาระบบคุณคา่และการคา้ที่เป็นธรรม โดยคาดหวังที่จะเปิดโอกาสแก่ผู้น าและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึง

ความรู้และขอ้มูลขา่วสาร และเกิดเป็นสังคมขอ้มูลขา่วสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง  

กระบวนการด าเนินการได้มุ่งเน้นในการพัฒนาคลังขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

งานวจิัย  บทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ  และขอ้มูลขา่วสารจากสถาบันการศึกษา และหน่วยวิจัยทั้งใน

และต่างประเทศ โดยแบ่งการท างานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนงานจัดท าคลังขอ้มูล การจัดท าวารสาร 

และสื่อสิ่งพมิพต์่างๆ และเว็บไซต์ 

ผลการด าเนินงานในปีที่ 4  ได้จัดท าและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ จ านวน 5 ฉบับ มี

สมาชิกวารสารจ านวน 400 คน มีบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และสถาบันวิจัยทั้งในและ

ต่างประเทศ เผยแพร่ในวารสารทั้งสิน้ 87 บทความ ผลการประเมินความคดิเห็นของสมาชิกอยู่ในระดับ

ดีมาก ใคร่มีข้อเสนอแนะน าให้มีการน าเสนอบทความด้านเศรษฐศาสตร์ที่สหกรณ์ควรรู้และสามารถ

น าไปปฏิบัติได้ และอยากให้ลงบทความเกี่ยวกับขบวนการสหกรณ์ในต่างประเทศอยา่งต่อเนื่อง  

ผลการพัฒนาคลังขอ้มูล ซ่ึงได้จัดท าใน 2 แนวทางได้แก่คลังข้อมูลเพื่อการสืบค้นผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  มีรายงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ จ านวน 46 รายการ  บทความน าเสนอ 

จ านวน 108 บทความ  วดีีทัศน์ออนไลน์ จ านวน 12 เรื่อง แคตตาล็อกออนไลน์ของสินค้าโครงการ

ร้าน Farmer Shop 641 รายการ นอกจากนั้นยังได้พัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปของเฟสบุ๊ค 

และ บล็อกเรียนรู้ส าหรับเครือนักวจิัย  เครือขา่ยวารสารฅนสหกรณ์  เครือข่าย Farmer  Shop ฯลฯ 

โดยมีผู้สนใจเข้าสืบค้นเฉลี่ยเดือนละ 2,279 ราย  รวม 34,188 ราย และมีผลการประเมินความ

คิดเห็นจากผู้ใช้บริการอยูใ่นระดับดีมาก 

เอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่มีจ านวนทั้งสิ้น 19 รายการ ประกอบด้วย พ็อคเก็ตบุ๊ค 

“ท าสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน” และ “ท าไม ระบบสหกรณ์จ านวนมาก จึงส าเร็จหรือ

ล้มเหลว? บทวิเคราะห์การสหกรณ์เชิงระบบ” วารสารฅนสหกรณ์ คู่มือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ออมทรัพยอ์ยา่งผู้ช านาญการ บทความวิชาการ “Farmer Shop as a business model for sustainability” 

และ “Value network: A strong strategic intent for Co-operatives development in Thailand” และรวม

บทความ “Mainstreaming Co-operation: An Alternative Conference”  โบชัวร์ Farmer Shop โบชัวร์
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โครงการของขวัญปีใหม่ โครงการซ้ือข้าวจากชาวนา โบชัวร์ประกาศเกียรติคุณ โบชัวร์กรอบทิศ

ทางการด าเนินงานชุดโครงการวิจัย โบชัวร์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โบชัวร์หลักสูตรชาวนามือ

อาชีพ วีดีทัศน์ Farmer Shop วีดีทัศน์การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม      

วดีีทัศน์หลักสูตรชาวนามืออาชีพ วดีีทัศน์โครงการซ้ือขา้วจากชาวนา วดีีทัศน์โครงการของขวัญปีใหม่ 

ประเด็นที่เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ ในรอบ 15 เดือน นั้นได้มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชม

ศูนยส์ารสนเทศ และสืบค้นข้อมูล จ านวน 579 คน ประกอบด้วย นิสิต นักศึกษา ทั้งชาวไทย และ

ต่างประเทศ ผู้น าสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร โดยเฉลี่ยจะมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมและขอค า

ปรึกษาหารือ เดือนละ 4 ครั้ง โดยส่วนใหญ่ ได้สืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ แต่มีความประสงค์จะ

ขอค าปรึกษาจากนักวจิัย และขอความรู้เพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

4.2 ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์เพื่อการสานต่อในการยกระดับ

ความสามารถของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์และระบบคุณคา่การคา้ที่เป็นธรรมในระยะตอ่ไป

นั้น ควรด าเนินการดังนี้ 

 การเช่ือมต่อกับเว็บไซด์ขององคก์ร / หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ที่ด าเนนิงาน

เกี่ยวกับการคา้ที่เปน็ธรรมให้มากขึน้ 

 การสืบคน้ขอ้มูลเกี่ยวกับแนวปฏิบตัิที่ดีของระบบการคา้ที่เป็นธรรม แล้วน ามาถอด

ความเป็นภาษาไทย เพื่อจัดท าเปน็คลังขอ้มูลส าหรับการเผยแพร่ทัง้ในรปูของ

เครือขา่ยสังคมออนไลน์ และเอกสารเพื่อการเผยแพร่   

 การจดัให้มีเครือขา่ยสังคมออนไลน์เพ่ือแบ่งปันความรู ้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

การคา้ที่เป็นธรรมระหว่างนกัวจิัย นักสหกรณ์ ผู้ประกอบการ SMEs โอทอป นสิิต  

นักศกึษา และผู้สนใจ 

 การพัฒนาคลงัขอ้มูลในรูปของ E-book browse ที่เกี่ยวขอ้งกับสหกรณแ์ละธุรกิจฐาน

สงัคมเพื่อการเผยแพร่ในเว็บไซต ์

 การพัฒนาบล็อกเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิตอบปัญหาออนไลน์แก่ผู้สนใจเพื่อให้เกิด

เครือขา่ยการแลกเปลี่ยนจากปจัเจกบุคคลสู่กลุ่มคนและเครือขา่ยที่มีความสนใจใน

เรื่องการพึ่งพาและร่วมมือกัน และการคา้ที่เป็นธรรม 

 การเพิ่มเมนูที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและแนวปฏิบัติทีด่ีของธุรกิจฐานสังคม (Social 

Economy Enterprises) ในเว็บไซต์ (www.cai.ku.ac.th) และวารสารสื่อสิ่งพมิพร์ปูแบบ

ต่าง ๆ เพื่อการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และสนับสนนุการวจิยัเพื่อยกระดับขีด

ความสามารถของสหกรณ์ไปสู่การเป็นองคก์ารธรุกจิฐานสังคม ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์

ของสหกรณ ์

 

http://www.cai.ku.ac.th/


                        

 

 

ภาคผนวก 
 

♦ ภาคผนวกที่ 1: ฐานข้อมูล E-mail เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ   

♦ ภาคผนวกที่ 2: รายช่ือสมาชกิวารสารฅนสหกรณ์ 

♦ ภาคผนวกที่ 3: ภาพกิจกรรม 

♦ ภาคผนวกที่ 4: แบบสอบถามวารสารฅนสหกรณ์ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 1 
 

ฐานข้อมูล E-mail  

เพื่อประชาสัมพันธข์่าวสารต่างๆ 
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ตารางฐานข้อมูล E-mail เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของสถาบันฯ 

กรกฎาคม 2554 –พฤศจิกายน 2555 

ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ 

ล าดับ ชือ่ผู้ลงทะเบียน ต าแหน่ง หน่วยงาน E-mail 

1 Kamonwan Boonthan - - kloui_n@hotmail.com 

2 นางสาวศศิภา เพชรกรรพุม เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน

ท่ัวไป 

งานบริหารและ

ธุรการ ส านักงาน

เลขานุการ คณะ

เศรษฐศาสตร์ มก 

fecospb@ku.ac.th 

3 นายพินิจ ทองออ่น - - tn-pinij@hotmail.com 

4 สุพรพรรณ สุต๋า สมาคมฯ สหกรณ์นิคมเชียง

ค า จ ากัด 

yuy_0599@hotmail.com 

5 ธนัท เลิศเจริญโชค QC Manager บริษัท ฟูจิตะ 

อนิเตอร์เนชั่นแนล 

จ ากัด 

sosfax2000@gmail.com 

6 ตลก - - hoswalt@hotmail.com 

7 นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ ประธานสหกรณ์ออม

ทรัพย์ 

รพ.ระนอง dr_norratape@hotmail.com 

8 ดร.พัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์ รองผู้อ านวยการฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-

แพร่ เฉลิมพระ

เกียรติ 

patcharaporn@phrae.mju.ac.th 

9 ทวีป จันทะบุรี กรรมการด าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขสงขลา 

จ ากัด 

noomshow@hotmail.com 

10 สุกาญจณา จันทรคณา เจ้าหน้าท่ีบัญชี

สหกรณ์ 

บุคคล sukan.joy@gmail.com 

11 ศุภากร คงเยิน นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 

ภาควิชาสหกรณ์ ม.

เกษตรศาสตร์ 

บางเขน 

abning_2u@hotmail.com 

12 นายถวิล คะดุน ผู้จัดการสาขา สอ.เสมาธรรมจักรฯ

สาขาหนองบัวล าภู 

tavin456@hotmail.com 

13 police.0552 ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์

ต ารวจภูธรจังหวัด

สระแก้ว จ ากัด 

police.0552@gmail.com 
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ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายนักวิจัย 
ล าดับ ชื่อ หน่วยงาน E-mail 

1 คุณชูวิทย์ บุญญศิลาจารย์ - Mahidol_coop@yahoo.com 

2 คุณนารถพงศ์ สุนทรนนท์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา nartapong@cpd.go.th 

3 

คุณวิรัช วาณิชธนากุล ส านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 

Pathumma16@gmail.com 

4 คุณศศิธร วิเศษ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี sasithorvises@hotmail.com 

5 ดร.นิตินัย ตันพานิช มหาวิทยาลัยศรีปทุม Nitinai.tu@spu.ac.th 

6 ผศ.จ ารอง เงินดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ fsocjrn@ku.ac.th 

7 

ผศ.บรรเจิด พฤติกิตติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.

สงขลานครินทร์ 

Bancherd.b@pus.ac.th 

8 

ผศ.ยินดี เจ้าแก้ว คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎ

นครศรีธรรมราช 

Yindeecha@yahoo.com 

9 ผอ.ประพฤทธ์ิ โภคา ส่วนจัดนิคมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ lerpong@cpd.go.th 

10 รศ.ดร. วันชัย จันทร์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ agrwcc@ku.ac.th 

11 

รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 

มก. 

Fecosnk@ku.ac.th 

12 รศ.สมพร อศิวิลานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ fecospi@ku.ac.th 

13 อ.ดร. ธวิช สุดสาคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม Tawit.s@ait.ac.th 

14 อ.ดร. ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ fecopcs@ku.ac.th 

15 อ.ดร. มณฑล จ าเริญพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Monton.j@ku.ac.th 

16 อ.ดร. อัศม์เดช วานิชชินชัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม Assadej_v@yahoo.com 

17 อ.นพเวช บุญมี - VEJ_1972@hotmail.com 

18 อ.ไพโรจน์ ล้ิมศรีสกุลวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ fecoprl@ku.ac.th 

19 อ.อรรธิกา พังงา คณะวิทยาการจัดการ  มก. auntiga@src.ku.ac.th 

 

ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายนักขายมืออาชีพ 

ล าดับ ชื่อ หน่วยงาน E-mail 

1 นายกอบศักด์ิ  กุศล สหกรณ์การเกษตรบรบือ จ ากัด jo_jo_321@hotmail.com 

2 นายณรงค์เดช  สาพิมาน สหกรณ์การเกษตรบรบือ จ ากัด aop_narong@hotmail.com 

3 นายทนงค์  กมลจิตร สหกรณ์การเกษตรนางรอง จ ากัด sggnangrong@gmail.com 

4 นายทวีศักด์ิ  งาเจือ สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จ ากัด tong_maral@yahoo.ac.th 

5 นางนิตยา  อนิทร์ทอง สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด www.pimaicoop@hotmail.com 

6 นางปาณิศราพร  เขียนสระน้อย สหกรณ์การเกษตรกระสัง จ ากัด Panitsara_31@hotmail.com 

7 นางพรสุดา  ภาคภูมิรัตน์ สหกรณ์การเกษตรบรบือ จ ากัด ponsda_p@hotmail.com 

8 นายพัฒนพงค์  กันทวี สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด www.pimaicoop@hotmail.com 

9 นางรุ่งอรุณ  เชาวกรกุล ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จ ากัด rungarun2501@hotmail.com 

10 นางศกุนตลา  โสดา สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด prasatcoop@hotmail.com 

11 นายสัมฤทธ์ิ  ศรีกลับ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด somrit_2009@hotmail.com 

12 นางสาวสุชาดา  จันทฤดี สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด www.pimaicoop@hotmail.com 

13 นายอัสมน  วัชรกาลกูล สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด tangmojeedz@hotmail.com 
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ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายวารสารฅนสหกรณ์ 
ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงาน E-mail 

1 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรเมืองสอง 

จ ากัด 

suwi28_p@otmail.com 

2 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขกาฬสินธ์ุ จ ากัด 

Kobtenn@hotmail.com , 

Auaic@hotmail.com 

3 คุณกฤษณา  ศิริเวศ ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทาง

หลวง จ ากัด 

Phokpha@hotmail.com 

4 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 

scbssc@scb.co.th 

5 คุณเอ็นนู  ซ่ือสุวรรณ - - ennoosue@hotmail.com 

6 คุณอ าพล  เน้ือไม้ - โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ampol_juk@hotmail.com 

7 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า 

จ ากัด 

gulchoosak@thaimail.com 

8 คุณปรีฎา  เจียไพบูลย์ - - preeda_jp@cpd.go.th 

9 คุณอภิรัฐ  นิโครธานนท์ - ส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ smileshak1556@yahoo.co.th 

10 คุณกิตติชัย  นวลทอง - ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่) 

Kittichai_39@hotmail.com 

11 คุณเมธี ฤทธ์ิมนตรี - สหกรณ์การเกษตรปฏิรูป

ท่ีดินสุวรรณภูมิสอง จ ากัด 

may.jira@hotmail.com 

12 คุณพิศิษฐ์  ฉันท์แต่ง - ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

นครสวรรค ์

Pisit_c@cpd.go.th 

13 คุณนฤมิตร  ภวิลรัตน์ - นิคมสหกรณ์ท่าฉาง 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี 

naruemit@cpd.go.th 

14 คุณเอนก  ชื่นใจ - นิคมสหกรณ์เชียงค า anek_c@cpd.go.th 

15 ดร.สมเกียรติ  ฉายโช้น - กลุ่มโครงการพิเศษ ส านัก

จัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

somkietc_chay@yahoo.com 

16 - สหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

บุรีรัมย์ 

cpd_burirum@cpd.go.th 

17 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา 

จ ากัด 

winaitp@hotmail.com 

18 - สหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

พะเยา 

cpd_phayao@cpd.go.th 

19 - สหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

อุดรธานี 

cpd_udonthani@cpd.go.th 

20 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 

ตราด จ ากัด 

cofo_trat@hotmail.com 
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ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายวารสารฅนสหกรณ์ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงาน E-mail 

21 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรคลอง

หลวง จ ากัด 

klongluang@hotmail.com 

22 - - วัดโพธ์ิศิลา posilap@hotmail.com 

23 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชล

ประธาน จ ากัด 

admin@mdsaving.com 

24 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุ

ราษฎร์ธานี จ ากัด 

coopsurat@suratthsc.com 

25 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท

ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากัด 

coop@thairung.co.th 

26 ดร.สุดารัตน์  สารสว่าง - ภาควิชาการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มก. 

sudarat_ku@hotmail.com 

27 - สหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ล าพูน 

cpd_lamphun@cpd.go.th 

28 คุณพัชรินทร์  ดีผาย - สหกรณ์การเกษตรโพน

ทราย จ ากัด 

ca_pronsine@cag.cpd.go.th 

29 - สหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

หนองบัวล าภู 

nongbualampo@cpd.go.th 

30 คุณพงศา  ส าราญพงษ์ - - pongsa111@ymail.com 

31 คุณสมชัย  ฟางทวานิช  ธนาคารกสิกรไทย 

ส านักงานใหญ่  ชั้น 7 

โครงการ K-Transformation 

somchai.f@kasikornbank.com 

32 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ไทยน้ าทิพย์ จ ากัด 

doungporn.nu@thainamtip.co.th 

33 รศ.ดร.สาโรช  อังสุมาลิน - ภาควิชาสหกรณ์ คณะ

เศรษฐศาสตร์ มก. 

fecosra@ku.ac.th 

34 คุณหรรษธร  ก าป่ันทอง - สหกรณ์การเกษตรศรีมหา

โพธิ จ ากัด 

hatsatorn@thaimail.com 

35 คุณสุมณฑา  ประสงค์ศรี - สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด จ ากัด 

su_mont_har@hotmail.com 

36 คุณรศ.มนตรี  ค้ าชู - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. fengmtk@ku.ac.th 

37 คุณธัชพล  ลีลารัตนรุ่ง

เรือง 

- - tomlert159@tahoo.co.th 

38 - - บริษัท ซองเดอร์ไทย ออร์กา

นิกส์ ฟู๊ด จ ากัด 

xongdur@gmail.com 

39 คุณธีรเดช พาณิชย์กิจ

ไพศาล 

- - treeradat_8@hotmail.com 

40 คุณคเณศ  ยุวกนกชัย - - kittis_9@hotmail.com 
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ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายวารสารฅนสหกรณ์ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงาน E-mail 

41 คุณสาโรจน์  เจียมศรีพงษ์ ผู้อ านวยการส านัก

จัดต้ังและส่งเสริม

สหกรณ์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ sarose@cpd.go.th 

42 คุณธนโชติ  สาขา อนุกรรมการเงินกู้ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองห้าง 

จ ากัด 

dhanachot@hotmail.com 

43 คุณยงยุทธ์  บัวทองผุด นักวิชาการ

สหกรณ์ 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

นครราชสีมา 

yongyutyyb@gmail.com 

44 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนฟรีเทรด 

จ ากัด 

union_freetrade@hotmail.com 

45 คุณอดุล  ภิบาลทรัพย์ นักวิชาการ

สหกรณ์ 

สหกรณ์จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

adul_pi@cpd.go.th 

46 คุณเอนก  นาคดิลก กรรมการ

ด าเนินการ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จ ากัด 

anek1227@sanook.com 

47 คุณฤกษ์ชัย  ทัพไพรี - ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ส านักงาน

ใหญ่ 

tuppiree_r@hotmail.com 

48 คุณอัมพล  พรกระแส - ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ก าแพงเพชร 

picit_111@hotmail.com 

49 คุณสายพิน  จันทร์ศรี - สหกรณ์ออมทรัพย์คอสโม

อุตสาหกรรม จ ากัด 

cosmo_saving@yahoo.co.th, 

saypin_ink@yahoo.co.th 

50 คุณเกรียงศักด์ิ  อยู่คง - สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท. 

จ ากัด 

mr.yukhong@hotmail.com 

51 - สหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

สมุทรปราการ 

cpd_samutprakan@cpd.go.th 

52 คุณกาญจนา  เย็นธงชัย กรรมการ - tcunion@yazaki.co.th 

53 คุณอัญชลี  เสือแก้ว ผู้ตรวจสอบกิจการ กลุ่มงานบัญชี กองการเงินและ

บัญชี กรมชลประทาน 

aunchalee_sua@hotmail.com 

54 คุณวรรธนา  อื้อสกุล ผู้จัดการ บริษัท คิว แอนด์ เอ ซอฟท์ 

จ ากัด 

qanda@truemail.co.th 

55 คุณสุดสาคร  เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพท.

ชัยภูมิ เขต 2 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ชัยภูมิ เขต 2 

sudsakorns@gmail.com 

56 - - สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนนักบุญ   

เปโตร จ ากัด 

creditpeter@creditpeter.com 

57 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว 

จ ากัด 

ytk@yahoo.com 

58 คุณวรชัย  สิงหฤกษ์ - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร

และสหกรณ์ 

aoesocute@hotmail.com 

59 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา จ ากัด 

nikonwongwai@hotmail.com 
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ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายวารสารฅนสหกรณ์ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงาน E-mail 

60 คุณสรินนา  อน้บุตร นักวิชาการเผยแพร่

ช านาญการ 

ส านักพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ 

ansarinna@hotmail.com 

61 คุณถนัด  เบิกนา กรรมการวิชาการ องค์การเภสัชกรรม THANADB@yahoo.co.th 

62 คุณอนันต์  ชาตรูประชีวิน - - anan@fsct.com 

63 พ.ต.ท.สมประสงค์  สุทธิ

วิเศษ 

กรรมการ-

เหรัญญิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ

แห่งชาติ จ ากัด 

wedmaster@sctp-police.org 

64 คุณโกเมศ  จันทร์เกษ - ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด gomade_j@hotmail.com 

65 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.25 พัน 

3 จ ากัด 

bunha_sahakhon@hotmail.com 

66 คุณนราพงศ์  ทัศนางกูร รองประธาน

กรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขอุทัยธานี จ ากัด 

hs6jnd@hotmail.com 

67 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินท

ร ์จ ากัด 

poruthai_p@psu.ac.th 

68 พ.ต.ท.สมชาย  ศรศีรยุทธ์ - - somchaibpp@hotmail.com 

69 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

พระนครศรีอยุธยา จ ากัด 

ayutthayatsc@hotmail.com 

70 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ 

จ ากัด 

tapklor@hotmail.com 

71 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวัดใหม่

ประเสริฐ จ ากัด 

wmpunion@windowlive.com 

72 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก 

จ ากัด 

rat_chan@hotmail.com 

73 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรปากช่อง 

จ ากัด 

pc_coop_30@hotmail.com 

74 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 

เชียงใหม่ จ ากัด 

amc.lanna@hotmail.com 

75 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรวังชิน้ 

จ ากัด 

wangchin_coop@hotmail.com 

76 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สงขลา จ ากัด 

arun-23@hotmail.com 

77 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 

กาฬสินธ์ุ จ ากัด 

amckalasin@gmail.com 

78 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด usaco_op@hotmail.com 

79 คุณวีระพล  สอนใจ - - sonjai2000@hotmail.com 

 



 

1-7 
 

ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายวารสารฅนสหกรณ์ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงาน E-mail 

80 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรคอน

สวรรค์ จ ากัด 

King-fat_2527@hotmail.com 

81 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ

เชียงใหม่ จ ากัด 

chiangmai_esc@hotmail.com 

82 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพ

ภาคท่ี 3 จ ากัด 

h_singhanakorn@hotmail.com 

83 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิก

โยธิน จ ากัด 

coopmju@mju.ac.th 

84 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

อ านาจเจริญ จ ากัด 

co-op_army3@hotmail.com 

85 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิก

โยธิน จ ากัด 

marinecoop@gmail.com 

86 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ฐาน

ทัพเรือสัตหีบ จ ากัด 

sahakorn_tantab@yahoo.com 

87 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี จ ากัด 

saving@sut.ac.th, 

somprasong@sut.ac.th 

88 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญ

ศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 

จ ากัด 

au_3011@hotmail.com 

89 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

จ ากัด 

wusaving@wu.ac.th 

90 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขพิษณุโลก จ ากัด 

umigirls@hotmail.com 

91 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จ ากัด 

savings@tu.ac.th 

92 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ ากัด 

coop_hatyai@hotmail.com 

93 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรสุวรรณ

ภูมิ จ ากัด 

junejune81@hotmail.com , 

pi_sit1998@hotmail.com 

94 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จ ากัด 

chaph.coop@gmail.com 

95 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จ ากัด 

chaph_coop@thai.com 
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ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายวารสารฅนสหกรณ์ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงาน E-mail 

96 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรม

ควบคุมโรค จ ากัด 

DDC_SAVING@hotmail.com 

97 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย

ภูเบศร์ จ ากัด 

ying_1719@hotmail.com 

98 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจังหวัด

หนองบัวล าภู จ ากัด 

vijaja_su@hotmail.com 

99 คุณปานิสรา  ทิตาทร - โครงการจัดต้ังวิทยาเขต

สุพรรณบุรี มก. 

charupun4@hotmail.com 

100 คุณสุวรรณ คอยแก้วขาว - สหกรณ์นิคมแม่ระมาด 

จ ากัด 

coop_nm@hotmail.com 

101 คุณสมจิตต์  เช้าฉ้อง  ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ภูเก็ต 

somchit_ca@cpd.go.th 

102 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลเพชรบุรี จ ากัด 

koy_a_ree@hotmail.com 

103 คุณสุนีรัตน์  ผ่องฉาย - ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง 

จ ากัด 

lek.suvee@hotmail.com 

104 คุณณฐนนท์  เมธีพสิิฐกุล - - birdnmc@hotmail.com 

105 คุณณัชชา  จันทร์สนิท - สันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย 

nutcha_clt@hotmail.com 

106 คุณปราณี  อน้เกษม - ส านักนายทะเบียนและ

กฎหมาย กรมส่งเสริม

สหกรณ์ 

Pranee_o@cpd.go.th 

107 คุณสมหมาย  พิลึก - - somp473@hotmail.com 

108 คุณวราภรณ์  ล่ิวลักษณ์ - สหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จ ากัด 

chulasavcoop@gmail.com 

109 คุณอุทุมพร  บุญฤทธ์  สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนชุมชน

ฉัตรหลวง จ ากัด 

rtnp@hotmail.com 

110  บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด

สระบุรี 

bobby.wm@hotmail.com 

111 คุณทิพย์วมิล เครือพาณิชย์

วงศ์ 

- - KRAFTWORK2006@hotmail.com 

112 ว่าท่ี รต.วิษณุพงศ์  พ่อลิละ - กลุ่มอาสาชุมชน บางเขนข

จตุจักร 

PORLILA23@yahoo.com 

113 คุณเอี่ยม  มังคลาด - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา 

จ ากัด 

Amungklad@thaimail.com 

114 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพระ

หฤทัยเชียงใหม่ 

sccu_cm@hotmail.com 
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ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายวารสารฅนสหกรณ์ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงาน E-mail 

115 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้าน

ควรฮาย จ ากัด 

suriya_pets@hotmail.com 

116 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแจ้

ซ้อน จ ากัด 

phanni1@hotmail.com 

117 คุณชิดชญา  ปฐมรัตนศิริ - บริษัท ควอลิต้ีแซททิสฟายด์ 

จ ากัด 

satanun_qsat@yahoo.com 

118 คุณมณีรัตน์  สิงหรา ณ 

อยุธยา 

- ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

บุรีรัมย์ 

manee_sing@hotmail.com 

119 คุณบุญรอด  ชาติยานนท์ - - boonrod@swu.ac.th 

120 คุณณัฏยา  ศรีชัย - - NATTAYA@cpd.go.th 

121 คุณวาสนา  ศุกระศร - ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ตาก 

wasanasv@cpd.go.th 

122 คุณเดชา เกษมวนานิมิต - - decha_ka@yahoo.com 

123 คุณวันชัย  จันทร์ประเสริฐ - ภาควิชาพืชไร่นา คณะ

เกษตร มก. 

agrwcc@ku.ac.th 

124 คุณสุเมธ  วัฒนา - นิคมสหกรณ์อ่าวลึก sumate_v@cpd.go.th 

125 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จ ากัด 

sav.coop@chula.ac.th, 

chulasavcoop@gmail.com 

126 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 

เชียงราย จ ากัด 

muntay.11917@hotmail.com 

127  ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่

ทหารเรือ จ ากัด 

puk1969@hotmail.com 

128 คุณปทุมมา  ศรีนครธรรม - ศูนย์ชว่ยเหลือทางวิชาการ

พัฒนาชุมชน เขตท่ี 6 

pathumma06@gmail.com 

129 คุณดุสิต  องอาจ - ส านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดพิษณุโลก 

dusit05@gmail.com 

130 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 

พิษณุโลก จ ากัด 

keakai21@hotmail.com 

131 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม 

จ ากัด 

coop_2524@hotmail.com 

132 - สหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

อุตรดิตถ์ 

cpd_uttaradit@cpd.go.th 

133 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลอง

จั่น จ ากัด 

coop2500@yahoo.com , 

cuklongchan@yahoo.com 

134 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์อมรินทร์

ทวีสุข จ ากัด 

pornrat@amarin.co.th 
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135 คุณศุภาภรณ์ ถาปนศิริ - - iammoddang@gmail.com 

136 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรนางรอง 

จ ากัด 

sggnangrong@gmail.com 

137 คุณสมชาย  วัฒนยสินธร ผู้อ านวยการนิคม

สหกรณ์พระร่วง 

นิคมสหกรณ์พระร่วง จ ากัด somchai_vz@cpd.go.th 

138 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ผู้เล้ียงสัตว์น้ า

จังหวัดนครราชสีมา จ ากัด 

surasak1111@gmail.com 

139 คุณทิพวัลย์  สีจันทร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ agrtws@ku.ac.th 

140 คุณภีม  ภคเมธาวี - หน่วยจัดความรู้องค์กร

การเงินชุมชน 

km4fc@wu.ac.th 

141 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบัน

พัฒนาองค์กร ชุมชน 

(องค์การมหาชน) 

codi@codi.or.th 

142 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรพิมาย 

จ ากัด 

pimaicoop@hotmail.com 

143 รศ.ดร.เสาวคนธ์  สุดสวาท - คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

fsocsws@ku.ac.th 

144 คุณศศิธร  วิเศษ - - sasithornvises@hotmail.com 

145 คุณดวงทิพย์  ระเบียบ  โครงการเครือข่ายคุณค่า

กระจายสินค้า 

duangtipr@hotmail.com 

146 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอม

เกล้าพระนครเหนือ จ ากัด 

coop@kmutnb.ac.th 

147 - ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นครราชสีมา จ ากัด 

Korattsc@hotmail.com 

148 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขสตูล จ ากัด 

sahakon_st@hotmail.com 

149 - สหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

กาฬสินธ์ุ 

cpd_kalasin@cpd.go.th 

150 คุณปิติ  กันตังกุล - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ fecoptk@ku.ac.th 

151 รศ.ดร.เรืองไร โตกฤษณะ - - ruangrai.t@ku.ac.th 

152 - สหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

สระแก้ว 

cpd_sakaeo@cpd.go.th 

153 คุณสรพงษ์ เจริญกฤตยา

วุฒิ 

- - sorrapong_c@hotmail.com 

154 คุณอรรถพงศ ์ พีระเชือ้ - - only_lee@hotmail.com 

155 - ประธานกรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระจก

เพชรมงคล-พีเอ็มเค

เซ็นทรัล จ ากัด 

mongkol8003@hotmail.com 
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ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายวารสารฅนสหกรณ์ (ต่อ) 
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156 พ.อ.ณรงค์กร  บัวเงิน - สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอิงค

ยุทธบริหาร 

kom2137@hotmail.com 

157 คุณอารี  ศรีทองเพ็ชร - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

เพชรบูรณ์ จ ากัด 

aree_stp@hotmail.com 

158 - ประธาน

กรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 

สุพรรณบุรี จ ากัด 

baacsuphan@live.com 

159 - ประธาน

กรรมการ

ด าเนินการ 

งานวารสารและหนังสือพิมพ์ 

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

kannoirid@yahoo.com 

160 - ประธาน

กรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง 

จ ากัด 

sahakron_thamuang@windowslive.co

m 

161 - ประธาน

กรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย 

จ ากัด 

loeiteacher@gmail.com 

162 คุณเอนก  ชื่นใจ - นิคมสหกรณ์เชียงค า O-NEK_C@cpd.go.th 

163 คุณถวิล  ปัญญางาม

เนตร 

- สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช จ ากัด 

office@stou-sccl.com 

164 - ผู้อ านวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร จังหวัดแพร่ 

baac_phrac@hotmail.com 

165 - ประธาน

กรรมการ

ด าเนินการ

สหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

บ้านหมี่ จ ากัด 

nok_kamolchate@hotmail.com 

166 คุณไตรรัตน์  ธนะ

ประกอบกรณ์ 

- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย จ ากัด 

triratt@bot.or.th 

167 - - สหกรณ์ออมทรัพย์ สป.จ ากัด PERTHTIEN@HOTMAIL.COM 

168 คุณเสาวนีย์  ฤทธ์ิรุ่ง - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธ์ุ 

จ ากัด 

soawanee99@hotmail.com 

169 คุณศักชาย  อนิโอชา

นนท์ 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ SAKCHAI_I@cpd.go.th 

170 คุณเกษมศิรัชต์  ค าเสน - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฝา

จีบ จ ากัด 

Khasemsiruch@crownseal.co.th 

171 คุณพงศ์สันต์ ข าปู่ - ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

หนองคาย 

poo_kob@hotmail.com 

172 คุณศิริลักษณ์  นามวงศ์ - สาขาส่งเสริมการเกษตรและ

สหกรณ์ มสธ. 

tam_s11@hotmail.com 
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173 - ประธาน

กรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การ

เภสัชกรรม 

GPOSC@yahoo.co.th 

174 - ประธาน

กรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรบางน้ า

เปรีย้ว จ ากัด 

noppakao_n@hotmail.com 

175 คุณประพฤทธ์ิ  โภคา ผอ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนจัด

นิคมสหกรณ์ 

chatya@cpd.go.th , 

myshunya@gmail.com 

176 คุณสุวันชัย  แสงสุขเอี่ยม - - suwanchai.s@chainavcc.com 

177 - สหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา cpd_phangnga@cpd.go.th 

178 คุณพรหมโชติ  ไตรเวช - ส านักงานการท่องเท่ียวและ

กีฬาจังหวัดภูเก็ต 

Promchote_t@hotmail.com 

179 คุณภักดี  เข็มขาว - ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 

จ ากัด 

pakdee@cpd.go.th 

180 อาจารย์วรีะ  ภาคอุทัย - ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

weepak@kku.ac.th 

181 - ประธาน

กรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรปราสาท 

จ ากัด 

prasatcoop@hotmail.com 

182 คุณสมพร  อศิวิลานนท์ - - fecospi@hotmail.com 

183 - ประธาน

กรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกค้าธ.ก.ส. 

อุตรดิตถ์ จ ากัด 

chianpriss@yahoo.com 

184 คุณพิณลักษณ์ ตีรพัฒนา

นนท์ 

- สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธ์ิ 

จ ากัด 

Pinluck@hotmail.com 

185 รศ.ศานิต  เก้าเอี้ยน - ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และทรัพยากร คณะ

เศรษฐศาสตร์ มก. 

fecosuk@ku.ac.th 

186 เทียนทิพย์  สุทธินนท์ - สหกรณ์ออมทรัพย์เบญจมิตร 

จ ากัด 

Thienthip_s@bencha.co.th 

187 คุณยุทธนา  สระประทุม - - sapratoom@hotmail.com 

188 - ประธาน

กรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด 

kun.nang@hotmail.com 

189 - ประธาน

กรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปท่ีดิน

ล าพญากลาง จ ากัด 

phaya59@hotmail.com 

190 ผศ.ดร.อานนท์  ผกากรอง - มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย arnon@lru.ac.th 



 

1-13 
 

ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายวารสารฅนสหกรณ์ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงาน E-mail 

191 - ประธาน

กรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ จังหวัด

ชุมพร จ ากัด 

Bird_1826@hotmail.com 

192 - ประธาน

กรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

บุรีรัมย์ จ ากัด 

teacherssaving@windowslive.com 

193 คุณวินัย  พัฒนษิวัฒนา - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จ ากัด 

vinai@fsct.com 

194 - ประธาน

กรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ฉะเชิงเทรา จ ากัด 

cctscc@hotmail.com 

195 - ประธาน

กรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ ากัด 

scckku@fincoopkku.com 

196 คุณจุฑาธิปอินทร์  พิริยานิจ

กร 

- - chanachana01@hotmail.com 

197 คุณบริสุทธ์ิ  เปรมประพันธ์ - กรมส่งเสริมสหกรณ์ borisuti@cpd.go.th 

198 คุณชรินทร์ทิพย์  หงส์วานิช - - charintiph@ttt.co.th 

199 - กลุ่มวิเคราะห์

ข้อมูลทาง

การเงิน 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ phanith@cpd.go.th 

200 คุณอรรถสิทธ์ิ  สุรกุล - ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 

ATTASIT_SURAKUL@YAHOO.COM 

201 จ.ส.อ.สน่ัน สร้อยประเสริฐ - - Soypraserts@Gmail.com 

202 - ประธาน

กรรมการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์การเกษตรกบินทร์

บุรี จ ากัด 

Sakcoop_2007@hotmail.com 

203 คุณวุฒธินันท์  ประยูรหงส์ - ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

สมุทรปราการ 

vuttinun@cpd.go.th 

204 - - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย 

จ ากัด 

m_nmon@hotmail.com 

205 คุณรณรงค์  คงทวี - - kong2515@hotmail.com 

206 คุณรุ่งอรุณ เชาวกรกุล - - rungarun2501@hotmail.com 

207 คุณบุญล้วน  อุดมพันธ์ - โรงสีสหกรณ์การเกษตร

เกษตรวิสัย 

Boonloan12@hotmail.com 

208 คุณธนณฐว์รรธ์ แสงหวัง - - saengwong@hotmail.com 

209 คุณณัฐชวัล บุญเสริม - - b.natchawaw@hotmail.com 

210 คุณสุมิตรา  อภิชัย - ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ราชบุรี 

sumitra.47@hotmail.com 
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ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายวารสารฅนสหกรณ์ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงาน E-mail 

211 คุณวสันต์ สุขสมบัติ - ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

เลย 

vasan_sscpd@go.th 

212 คุณพงศ์สันต์ ข าปู่ - ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

หนองคาย 

poo_kob@hotmail.com 

213 คุณศิริลักษณ์ นามวงศ์ - สาขาส่งเสริมการเกษตรและ

สหกรณ์ มสธ. 

tam_s11@hotmail.com 

214 คุณศรีรัตน์  จินตวร - - Sriratji@cpd.go.th 

215 คุณไสว  บุญมี - ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ตรัง 

sawai.bo@cpd.go.th 

216 คุณเกศรา สุพยนต์ - - kateso463@yahoo.com 

217 คุณโกญจนาท  มานะการ - - goljanat_ma@cpd.go.th 

218 คุณอัจฉรา ชาญศิริ - - kookkoo_1978@hotmail.com 

219 คุณอมร มุ่งค้ ากลาง - ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา จ ากัด 

Mngkkmg@hotmail.com 

220 คุณไพรวัน พูลชัย - สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง 

จ ากัด 

khlungcoop@hotmail.com 

221 คุณละเอยีด วงศ์สุข - - laead_vs@cpd.go.th 

222 - - ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

สิงห์บุรี 

somsirt@cpd.go.th 

223 คุณน าพร อนันต์ทวีวัฒน์ - ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

namporn@NESDB.go.tk 

224 คุณวิทูล ธรรมเดชาราม - สหกรณ์การเกษตรกระสัง 

จ ากัด 

co.op.107@hotmail.com 

225 คุณคนึงรัตน์  ค ามณี - - agrkrk@ku.ac.th 

226 - - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 

CHUMNUMPOLICE@HOTMALL.CO

M 

227 คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ - - sefeod@kse.th.com 

228 คุณศิริกาญจน์ รังกลาง - มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ

ไทย 

maleemam@hotmail.com 

229 คุณดรุณี แสงเรืองออ่น - - daruneeSaeng@hotmail.com 

230 คุณณรงค์ ชมพูพาทย์ - - vkc_2009@hotmail.com 

231 - - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ 

จ ากัด 

ptscoop@hotmail.com 

232 - - สหกรณ์การเกษตรเมือง

ร้อยเอ็ด จ ากัด 

co-oppertive@hotmail.com 

233 - - สหกรณ์ออมทรัพย์กองทุน

สงเคราะห์การท าสวนยาง 

จ ากัด 

coop@rubber.co.th 
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ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงาน E-mail 

234 คุณกัญญา  เบญจรัตนพรรณ - กลุ่มแม่บ้านโปร่งส าโหรง KANYAPALAU@hotmail.com 

235 คุณกนกวรรณ  อรุณวัฒนา

โชค 

- - kan2723@hotmail.com 

236 - - หจก. เจโปรดักส์ ntrisuchon@yahoo.com 

237 คุณวิภาวัลย์  อุดมพงพันธ์ - - beijing_9@msn.com 

238 - - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน 

จ ากัด 

pawika_b@hotmail.com 

239 - - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ซิงเกอร์ จ ากัด 

paitccns@singekthai.co.th 

240 คุณอัปสร  กฤษณะสมิต - - kapsorn@gmail.com 

241 - - สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขราชบุรี จ ากัด 

RSACC@thaimail.com 

242 คุณกาญจนา คูหากาญจน์ - - kanchana@ckindustry.co.th 

243 คุณพิษณุวัฒน์ อิ่นศิร ิ - - insivi_03@hotmail.com 

244 - - สหกรณ์ออมทรัพย์กันยง

อเีลคทริก จ ากัด 

ladawan.c@kye.meap.com 

245 คุณอารี  โคตรประทุม - - khunar2505@gmail.com 

246 คุณสุดารัตน์ มรรคพาณิช - - sudarat1206@hotmail.com 

247 คุณสมชาย วงศ์ชัยสุวัฒน์ - - wongchai13@gmail.com 

248 คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพันธ์ุ - - CHOMPOOPUNTIP1@HOTMAIL.CO

M 

249 คุณอวยชัย  ยอดแก้ว - - UAICHAI@epd.go.th 

250 คุณนารถพงศ์  สุนทรนนท์ - - nartapong@cpd.go.th 

251 คุณวิศรุต  บ ารุงศรี - - wisarutbe@yahoo.com 

252 - - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

การประปานครหลวง จ ากัด 

SCOMWA@HOTMAIL.COM 

253 คุณอ าพัน  เจริญรูป - - chareonphan@hotmail.com 

254 คุณนิตยา  เทพส าราญ - - n_tepsumran@hotmail.com 

255 คุณสุธาเทพ เอื้อวาณิน์ - วิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริม

เกษตรท่ีสูง 

highland_wine@hotmail.com 

 

ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ล าดับ ชื่อ หน่วยงาน E-mail 

1 คุณกชวรรณ จรรยาสวย สหกรณ์ออมทรัพย์กระจกพีเอ็มเค-เซ็นทรัล 

จ ากัด 

JKHOT_PMC@hotmail.com 

2 คุณกมล ศิริจันทร์ สอ.สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้า

นครหลวง จ ากัด 

srusct@hotmail.com 

3 คุณกมลวรรณ แซ่ล่ิม สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มพิธาน จ ากัด Parkok_ariyamotor@hotmail.com 
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ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ หน่วยงาน E-mail 

4 คุณกรรณิการ์ ก้อนทอง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน 

จ ากัด 

Kannik2520@hotmail.com 

5 คุณกฤตธี จันทร์สง่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด Monkon_j@hotmail.com 

6 คุณกาญจนา เย็นธงชัย สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยาซากิและในเครือ 

จ ากัด 

tounion@yazaki.co.th 

7 คุณกานติธร บุญเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด

อ านาจเจริญ จ ากัด 

kitipang_to@hotmail.com 

8 คุณกิตติกร ศรีม่วง สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด 

Kittikorn15@hotmail.com 

9 คุณกิติมา แจ่มจ ารัส สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จ ากัด JAMJUMRAT_55@yahoo.com 

10 คุณเกวลิน เกษมผลศิริ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด 293.lin@gmail.com 

11 คุณเกษมสันต์ จิตรสม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด Kasamsan_J@hotmail.com 

12 คุณเกษศิลป์ ดีนัก สหกรณ์ออมทรัพย์ เค. ซี.อี.ไอ. จ ากัด Jomman10@hotmail.com 

13 คุณโกวิทย์ ล้ินฤาษี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด HNDschool_2006@hotmail.com 

14 คุณขวัญประชา เท่ียงธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.พระพุทธบาท จ ากัด moo_sut@hotmail.com 

15 คุณค าพู ศรีสุข สอ.ครูสระแก้ว จ ากัด lek.off@hotmail.com 

16 คุณจันทร์เพ็ญ ศรีสุด สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

ประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด 

janpen7087@hotmail.com 

17 คุณจารึก โสมเกษตรินทร์ สอ.สาธารณสุขชัยภูมิ จ ากัด jrs451@hotmail.com 

18 คุณจิระนันท์ ทองสุข สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยาซากิและในเครือ 

จ ากัด 

tyepunion@yazaki.co.th 

19 คุณเจริญ เกลาเกล้ียง สอ.ครูตรัง จ ากัด jaroen56@hotmail.com 

20 คุณฉัตรพร หัตถกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จ ากัด koryu_jay@hotmail.com 

21 คุณชญาภา อุปดิษฐ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย 

จ ากัด 

tanyong_mm@hotmail.com 

22 คุณชมพู โพธิวรรณ์ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง c_pohwan@hotmail.com 

23 คุณชลลดา บุญทน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

จ ากัด 

btprinter@gmail.com 

24 คุณชะออ้น ชูเย็น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด Cha_on@skz2.go.th 

25 คุณชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล สหกรณ์ออมทรัพย์ ทีทีแอนด์ที จ ากัด Chatchawant@ttt.co.th 

26 คุณชัยญา เดชนุ่น สหกรณ์ออมทรัพย์ทีทีแอนด์ที จ ากัด chaiyad@ttt.co.th 

27 คุณชัยรัตน์ ปันนวน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวเฉียว 

จ ากัด 

naphan06@hotmail.com 

28 คุณชาญ สาทาวงศ์ สอ.ครูอ านาจเจริญ จ ากัด satawong1@gmail.com 

29 คุณชาญชัย ชัยสว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย 

จ ากัด 

Jorguan1963@gmail.com 

30 คุณชุมพร ไชยสาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด eddy_c_1@hotmail.com 

31 คุณชูชัย ประทุมขันธ์ สอ.ครูกาฬสินธ์ุ จ ากัด chuchai2504@gmail.com 
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ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ หน่วยงาน E-mail 

32 คุณฐติิมา เม่งห้อง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

ThitimaM@BTS.co.th 

33 คุณณรงค์ ชมพูพาทย์ สอ.ครูอ านาจเจริญ จ ากัด rck_2009@hotmail.com 

34 คุณณรงค์ มุกดาแสงสว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด na2511@hotmail.com 

35 คุณดรุณี แสงเรืองออ่น สอ.กรุงเทพมหานคร จ ากัด darunee@hotmail.com 

36 คุณดุษฎี ดวงมณี สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด Dduangmanee@gmail.com 

37 คุณถาวร ปรากฎวงษ์ สอ.ครูสุโขทัย จ ากัด joe_2502@hotmail.com 

38 คุณทรงชัย เชือ้เมืองพาน สอ.ครูพะเยา จ ากัด pafak2549@hotmail.com, 

pafaek@hotmail.com 

39 คุณทองเปลว ศุภาคม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก 

จ ากัด 

Chaimetts.ksc@hotmail.com 

40 คุณทัชธรรม สิงห์แก้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด Singkaew_01@hotmail.com 

41 คุณทิวาวัลย์ เครือสุวรรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จ ากัด THIWAWAN@TOT.co.th 

42 คุณเทียนทิพย์ สุทธินนท์ สหกรณ์ออมทรัพย์เบญจมิตร จ ากัด Thienthip_s@bencha.co.th 

43 คุณธรรมศาสตร์ หมื่นแก้ว สอ.ครูน่าน จ ากัด mahasmk11@gmail.com 

44 คุณธราภรณ์ โกวิทคณิต สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด bellbell_2528@hotmail.com 

45 คุณธีรพล โกวิทหัตถกิจ สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ ากัด teerapolsomgri@gmail.com 

46 คุณธีระพงษ์ ดวงทอง สอ.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

จ ากัด 

nineteerapong@hotmail.com 

47 คุณนภาภรณ์ กฤตยานนทเลิศ สหกรณ์ออมทรัพย์การบินกรุงเทพ จ ากัด Napaporn@Bangkokair.com 

48 คุณนวรา วิริยาวุฒิ สอ.สาธารณสุขเชียงราย จ ากัด nawara_tom@hotmail.com 

49 คุณนันทวรรณ กลับเจริญ สอ.สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้า

นครหลวง จ ากัด 

Nuntawan.k@mea.or.th 

50 คุณนิจวภิา ชูฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด nidwipa_c@hotmail.com 

51 คุณนิตยา เทพส าราญ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จ ากัด n_tepsumran@hotmail.com 

52 คุณนิพนธ์ หัตถกี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบิน

ไทย จ ากัด 

nipon.h@thaiairways.com 

53 คุณนิยม เบ้าลี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ny.directer@hotmail.com 

54 คุณนุชนาถ ช านิเชิงค้า สอ.โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ ากัด mombonus@hotmail.com 

55 คุณบุญมาก ช้างโสภา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน 

จ ากัด 

shangsopa@hotmail.com 

56 คุณปฐม ปฐมธนพงศ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จ ากัด 

n.pratom@gmail.com 

57 คุณปณิสา นทีประสิทธิพร สอ.ครูตาก จ ากัด panisa_natee@hotmail.com 

58 คุณปพณ หม้อกรอง สอ.ครูแพร่ จ ากัด parpon527@hotmail.com 

59 คุณประกาย นวะสิมมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จ ากัด Prakainawasimma@hotmail.com 

60 คุณประจวบ จ าลองเพ็ง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด 

จ ากัด 

prajuab101@hotmail.com 
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61 คุณประทินทิพย์ ธรรมะโชติ

ชัชวาล 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

รัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ ากัด 

Pratintip_t@yahoo.co.th 

ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ หน่วยงาน E-mail 

62 คุณประทินทิพย์ ธรรมะโชติ

ชัชวาล 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

รัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ ากัด 

pratintip_t@yahoo.com 

63 คุณประทุม สิงห์ชาลี สอ.สาธารณะสุขสระบุรี จ ากัด singchelee_p@hotmail.com 

64 คุณประพันธ์ สุขวัฒนจรูญ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท 

จ ากัด 

Praphansuk@hotmail.com 

65 คุณประภาส กองจันทร์ สอ.ครูชัยภูมิ จ ากัด paschaia@hotmail.com 

66 คุณประสิทธ์ิ ไชยวงษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จ ากัด ChaiyawongP@thaimail.com 

67 คุณประหยัด อังคณาวิศัลย์ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด Prayad0257@hotmail.com 

68 คุณปรีชา โสภิษฐานนท์ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด 

preechaapd@yahoo.co.th 

69 คุณเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน 

จ ากัด 

Junjaokha@hotmail.com 

70 คุณผ่องศรี จิตตนูนท์ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด ifrpsj@ku.ac.th 

71 คุณฝนทอง อัสสพงษ์สุนทร สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท เบอร์ล่ี 

ยุคเกอร์ จ ากัด 

FONTLONA@bjc.co.th 

72 คุณพงศ์พัฒนา รัตนสุวรรณ สอ.ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากัด pongpat.r@pttple.com 

73 คุณพรพิมล ศรีบุญเรือง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ 

จ ากัด 

Mamboo926@hotmail.com 

74 คุณพรรัตน์ ล้ีนิยม สหกรณ์ออมทรัพย์อมรินทร์ ทวีสุข จ ากัด Pornrat@amarin.co.th 

75 คุณพัชรา บัวเกตุ สอ.ครูตาก จ ากัด phatchara_129@hotmail.com 

76 คุณพัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์ สอ.มหาวิทยาลยแม่โจ้ จ ากัด lpn_acc@hotmail.com 

77 คุณพิชฌาย์ ประสงค์เกียรติ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

รัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ ากัด 

pitcha@mea.or.th 

78 คุณพิษณุวัฒน์ อิ่นศิร ิ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ ากัด insiri_03@hotmail.com 

79 คุณเพ็ญจันทร์ ตะภา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม จ ากัด 

tapa.daeng@hotmail.com 

80 คุณเพิ่มทรัพย์ หิรัญสาย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน

ดุสิต จ ากัด 

tik_perm@hotmail.com 

81 คุณไพรัช จันทสุวรรณโณ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือทีพไีอ 

จ ากัด 

Pairat@irpc.co.th 

82 คุณไพรัตน์ ย่ิงยงค์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เอ็น เอช เค สปริง 

จ ากัด 

Bossmce1@yahoo.com 

83 คุณภัทรสุดา แสงสวัสด์ิ สอ.ไทยแอร์โรว์ พิษณุโลก จ ากัด phat0472@hotmail.com 

84 คุณภาวิณี นาคสวัสด์ิ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน

ดุสิต จ ากัด 

japan_ns@hotmail.com 

85 คุณภาสกร บัณฑิตวงษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด 

p_asa9356@hotmail.com 

86 คุณมนตร์ชัย โลหะการ สอ.สาธารณะสุขพังงา จ ากัด monchai09@gmail.com 
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87 คุณมนตรี ดวงจันทร์ทอง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย 

จ ากัด 

montri_pp@hotmail.com 

ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ หน่วยงาน E-mail 

88 คุณมนตรี เทเวลา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

มหาสารคาม จ ากัด 

mon_health@hotmail.com 

89 คุณมลิวัลย์ วุฒิเกตุ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด Vuthiked@yahoo.com 

90 คุณมานพ ทองตัน สอ.สาธารณะสุขสระบุรี จ ากัด nopthongton@hotmail.com 

91 คุณมานะ มนตรีววิัฒน์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด M_nmon@hotmail.com 

92 คุณมาลัย สรวมชีพ สอ.สาธารณะสุขตราด จ ากัด malai.s04@hotmail.com 

93 คุณเมธินียพร แสงศิลา สอ.ไทยยาซากิ และในเครือ จ ากัด maythinee88@hotmail.com 

94 คุณยุทธนา สระประทุม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย 

จ ากัด 

sapratoom@hotmail.com 

95 คุณรณรงค์ คงทวี สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ จังหวัด

สุรินทร์ จ ากัด 

Kong2515@hotmail.com 

96 คุณรัชนี บัณฑูรรังษี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่ง จ ากัด rachanee_gao@dlt.go.th 

97 คุณรุ่งนภา อัครบวร สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด 

rungnapa.a.@psu.ac.th 

98 คุณรุ่งวิภา เสรีธนากร สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 

จ ากัด 

Bowl_bird@hotmail.com 

99 คุณลดาวัลย์ ชัยมงคล สหกรณ์ออมทรัพย์กันยงอิเล็คทริก จ ากัด ladawan.c@kye.meap.com 

100 คุณละเอยีด ทองใบ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี 

จ ากัด 

eard_20@gmail.com 

101 คุณวนิดา บุญสุคนธกุล สอ.ไทยแอร์โรว์ พิษณุโลก จ ากัด pednoiya@hotmail.com 

102 คุณวรรธนา อื้อสกุล บ.คิวแอนด์เอ ซอฟท์ จ ากัด qanda@truemail.co.th 

103 คุณวรัญชัย สังขวรรโณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา 

จ ากัด 

pewaranchai@hotmail.com 

104 คุณวราพร จันทร์ศรีทอง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุตรดิตถ์ 

จ ากัด 

J_Varaphorn@hotmail.com 

105 คุณวิจัย ธนาพิชญ์นันท์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา 

จ ากัด 

vijai2501@hotmail.com 

106 คุณวิทยา ศรีวชิัยอินทร์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดน่าน 

จ ากัด 

VITAYA_S@hotmail.com 

107 คุณวิทยา สพภูเขียว สอ.ครูชัยภูมิ จ ากัด gsm_blpk@hotmail.com 

108 คุณวิสันต์ บุญนนท์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

จ ากัด 

WW_Boon@hotmail.com 

109 คุณวีระศักด์ิ สายสุวรรณ สอ.ครูชัยภูมิ จ ากัด veerasak.ss@hotmail.com 

110 คุณวุฒิพงษ์ พันตา สอ.ต ารวจภูธรจังหวัดนครพนม จ ากัด ii-kop@windowslive.com 

111 คุณแวววิภา ผลวัฒนะ สอ.กรมท่ีดิน จ ากัด pwaewibha@yahoo.com 

112 คุณศราวุธ ศรีประภา สอ.ครูกาฬสินธ์ุ จ ากัด eyeear@thaimail.com , 

sarawut464@gmail.com 

113 คุณศรีจันทร์ โตเลิศมงคล สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ srichan.t@live.mutp.ac.th 
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กระทรวงศึกษาธิการ จ ากัด 

 

ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ หน่วยงาน E-mail 

114 คุณศศิมาศ พรรณรัตน์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ ากัด 

sasimas@fsct.com 

115 คุณศิริพร ป้ันวงศ์ สอ.ต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 13 จ ากัด pongwong.s@hotmail.com 

116 คุณศิริเพ็ญ ศิริวัฒน์ สอ.สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้า

นครหลวง จ ากัด 

siripen@mea.or.th 

117 คุณศิริรัตน์ ธรรมพิทักษ์พงษ์ สอ.ครูชลบุรี จ ากัด rath1114@hotmail.com 

118 คุณศิวาภรณ์ เงินราง สอ.สาธารณะสุขอุบลราชธานี swp_pom@hotmail.com 

119 คุณศุภชัย ศักด์ิแก้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ ากัด chaiia@hotmail.com 

120 คุณศุภรัฐ พูนกล้า สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด supoonkla@hotmail.com 

121 คุณศุภลักษณ์ ภวภูตานนท์ ณ 

มหาสารคาม 

สอ.ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด s_bhava@hotmail.com 

122 คุณศุภวรรณ มุกดาประกร สอ.ไทยยาซากิ และในเครือ จ ากัด dth11@hotmail.com 

123 คุณสถิตย์ เหล็กเพ็ชร์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริ

ลิคไฟเบอร์ จ ากัด 

Satit1964@yahoo.com 

124 คุณสนิท พันแสน สอ.ครูสุรินทร์ จ ากัด sanit.7755@gmail.com 

125 คุณสพล สิงห์ดารา สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด 

singhadara@gmail.com 

126 คุณสมชาย วงศ์ชัยสุวัฒน์  somchai@iaaudit.com 

127 คุณสมบูรณ์ สารกุล สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด 

จ ากัด 

Somboon_za@hotmail.com 

128 คุณสมพร เครือแก้ว สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ จ ากัด 

Sompornkruakaew@yahoo.com 

129 คุณสมลักษณ์ พละเนียม สอ.สาธารณะสุขตราด จ ากัด luck-p39@hotmail.com 

130 คุณสมสกุล ศรีสวัสด์ิ สอ.ครูล าพูน somsakul@hotmail.com 

131 คุณสมหมาย พิลึก สหกรณ์ออมทรัพย์ รามา ชูส์ อินดัสตรีส์ 

จ ากัด 

Somp473@hotmail.com 

132 คุณสมหมาย สราญจิตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานแพน 

เอเซีย เปเปอร์ไทย 

sommai-s@papcothai.com 

133 คุณสรยุทธ์ ชรินทร์ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด 

Sora@aerothai.co.th 

134 คุณสันติ คงวัฒนะ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด Santi4884@hotmail.com 

135 คุณสัมพันธ์ ย่องล่ัน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา 

จ ากัด 

Sermee57@hotmail.com 

136 คุณสัมฤทธ์ิ บุตมะ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 

จ ากัด 

Sumrit_sum@yahoo.com 

137 คุณสาลี แก้วประเสริฐ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด lee313_33@hotmail.com 

138 คุณส าราญ จันทร์อดิศร สอ.สาธารณะสุขเชียงใหม่ จ ากัด samran2499@hotmail.com 

139 คุณสิริภัสสร เอี่ยมสุวรรณ สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชมิอเตอส์ประเทศ Tuy_52@hotmail.com 
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ไทย จ ากัด 

 

ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ หน่วยงาน E-mail 

140 คุณสุจิตร คงจันทร์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา 

จ ากัด 

jitkongjun@hotmail.com 

141 คุณสุดสาคร เรืองวิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด sudsakornrs@gmail.com 

142 คุณสุนทร เย็นครามครัน สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

รัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 

soonthorn-y@hotmail.com 

143 คุณสุนีลา รู้สุกิจกุล สหกรณ์ออมทรัพย์ ส.ป.ก. จ ากัด YU.IZA@hotmail.com 

144 คุณสุพิศ พูลเอยีด สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง 

จ ากัด 

pis.pul@hotmail.com 

145 คุณสุภากร ค าสิงห์นอก สอ.ต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จ ากัด supakornk@hotmail.com 

146 คุณสุภาพ ค าแฝง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด SUPAB2755282@hotmail.com 

147 คุณสุภารัตน์ สงวนศรี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ อบจ. จ ากัด kitar_2005@hotmail.com 

148 คุณสุรชาติ วงศ์อารีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จ ากัด surachat-cmu@hotmail.com 

149 คุณสุรศักด์ิ เล็กปานเจริญ สหกรณ์ออมทรัพย์สหยูเน่ียน จ ากัด Surasak@hits.sahaunion.co.th 

150 คุณสุระ จันทร์วเิศษ สอ.สาธารณะสุขหนองคาย จ ากัด sura2552@hotmail.com 

151 คุณสุรีย์พร นิยมธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอุตสาหกรรมป่า

ไม ้จ ากัด 

c5654@hotmail.com 

152 คุณสุเรนทร์ ส่งแสง สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบล จ.

ตรัง จ ากัด 

SUREN2501@hotmail.com 

153 คุณสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ สอ.ครูภูเก็ต จ ากัด suvat_2497@hotmail.com 

154 คุณเสถียร เพ็งจันทร์ สอ.กลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากัด ped1_satian@thairung.co.th 

155 คุณโสธารา นุ่มประไพ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จ ากัด So_Sotara@hotmail.com 

156 คุณโสภณ ต๊ิบใหม่ สอ.ครูล าพูน จ ากัด tipmai5@gmail.com 

157 คุณเหรียญชัย บุญญาดีวงศ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ทีทีแอนที จ ากัด RIENCHAIB@ttt.co.th 

158 คุณอนันต์ หมดห่วง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ ากัด pooka_45@hotmail.com 

159 คุณอนุชา อนุสสรราชกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด mala2500@hotmail.com 

160 คุณอภิรดี จันตระกูล สอ.ต ารวจภูธร ภาค 5 จ ากัด chan_ja67@hotmail.com 

161 คุณอรุณ ดีรักชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

รัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 

Arund17@yahoo.com 

162 คุณอรุณรัตน์ ธัญญาพิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กระจกพีเอ็มเค-เซ็นทรัล 

จ ากัด 

arunratnok@yahoo.co.th 

163 คุณอัญชลี เสือแก้ว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ ากัด aunchalee_sua@hotmail.com 

164 คุณอัมพร เลิศกิจเจริญไพศาล สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด 

ampornl@bot.or.th 

165 คุณอัมพร สาระพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด is.2506@hotmail.com 

166 คุณอัษฎาวุธ เนียมสุวรรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ทีทีแอนด์ที จ ากัด autsadawootn@ttt.co.th 

167 คุณอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ ากัด artidpa63@gmail.com 

168 คุณอาริยา ธนะจินดานนท์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จ ากัด ariya.thana@gmail.com 
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169 คุณอารี โคตรประทุม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา 

จ ากัด 

khunar2505@gmail.com 

 

ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ หน่วยงาน E-mail 

170 คุณอทิธิพล ปากเมือง สอ.ครูชลบุรี จ ากัด pakmuang@windowslive.com 

171 คุณอุบล ตอฤทธ์ิ สอ.ครูชัยภูมิ จ ากัด ubon_071@hotmail.com 

172 คุณเอนก ชูศิร ิ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

รัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ ากัด 

anchoo@mea.or.th 

173 คุณเอี่ยม มังคลาด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด Amungklad@thaimail.com 

174 คุณเอี่ยม มังคลาด สอ.ครูชลบุรี จ ากัด ammgklad@gmail.com 

175 จ.ส.ต.หญิงศิริพร ป้ันวงศ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 

13 จ ากัด 

ponwong.s@hotmail.com 

176 น.ท.หญิง จินดารัตน์ ย้ิมศรีใส สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ 

จ ากัด 

chindarat09@gmail.com 

177 นางสาวรัชดา สุวรรณเกิด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

จ ากัด 

sratchad@wu.ac.th 

178 นาวาอากาศโทหญิงจรรยา ชุ่ม

แจ่ม 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมแผนท่ีทหาร จ ากัด JANYA99999@yahoo.com 

179 ผศ.ประสิทธ์ิ ม้าล าพอง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จ ากัด 

Prasit@chiangmai.ac.th 

180 ผศ.ป่ินมณี ขวัญเมือง สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า

ลาดกระบัง จ ากัด 

KKamnuay@kmail.ac.th 

181 พ.ต.ท.หญิงเกสรา ทะอนิเลย สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด arpornpol@yahoo.com 

182 พ.ต.ท.หญิงเมธาพร ผลาวงษ์ ต ารวจภูธร จังหวัดนครสวรรค์ mpalawong@hotmail.com 

183 พ.ต.อ.บัญชร มาลีศรี สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัด

ขอนแก่น จ ากัด 

bunchorm@gmail.com 

184 พลโทถนอมศักด์ิ รอดสว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบัญชาการทหาร

สูงสุด จ ากัด 

TNOMSAK@yahoo.com 

185 พันต ารวจโทฤกษ์ชาย ฤกษ์เลิศ

รบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจน้ า จ ากัด RERKCHAY@hotmail.com 

186 ร.ต.อ.หญิงสีดาทิพย์ สุนตา

อนิทร์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจเชียงใหม่ จ ากัด dada_gcop@hotmail.com 

187 เรือเอกสถาพร สกลทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ 

จ ากัด 

sapha@hotmail.com 

188 ว่าท่ี ร.ต.วินัย มั่งน้อย สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานพนักงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ ากัด 

winai.m@mail.ghb.co.th 
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ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop 
ล าดับ ชื่อ หน่วยงาน E-mail 

1 คุณอาทิตย์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่า

กล้วย 

Baggio.10@hotmail.com 

2 คุณปาณิยา(ปอ), คุณสุวรรณา 

จิวัฒนไพบูลย์ 

ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด xongdur@xongdur.com, 

xongdur@gmail.com , 

organic@xongdur.com 

3 คุณเบญจมาภรณ์ ประคอง

ทรัพย์ 

ฟาร์มเล้ียงผ้ึงพัฒนานิคม ลพบุรี lopburibees@amail.com 

4 คุณปุณณภา เปรมปรี พฤกษาเวชโอสถ pueak_sa_vech@hotmail.com 

5 คุณขวัญเรือน ออ่นละห้อย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสก.ต.ปลายบาง k_r167@hotmail.com 

6 คุณกนกวรรณ สหกรณ์โคนมนครปฐม npdairy@hotmail.com 

7 คุณชวลี เพชรประภากร กลุ่มบ้านสมุนไพรคีรีวงศ ์ ratchprom99otop@hotmail.com 

8 คุณศิริวรรณ โชติโยธิน บริษัท Seeds of Health จ ากัด seedsofhealth@hotmail.com 

9 คุณสุขุม ไวทยธ ารงค์ บริษัท แม่เกตุ อุตสาหกรรม อาหารไทย 

จ ากัด 

maegate@hotmail.com 

10 คุณธนิดา สงวนสิน ฟาร์มต้นเห็ดปริญญา สัตหีบ thanidamushroom@hotmail.com , 

civicprim@hotmail.com 

11 คุณสุไฮลา แสงจันทร์/คุณพร

เทพ แสงจันทร์ 

ไทยโกทส์ โปรดักส์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก

น้ านมแพะ 

suhaila_04@hotmail.com 

12 คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ุ ชมพูพันทิพย์/LaLake' chompoopuntip@hotmail.com 

13 คุณชาติชาย รงค์ทอง กลุ่มโรลออนสารส้ม-สมุนไพรเพื่อสุขภาพ mee_deo@hotmail.com 

14 คุณภัสส์ธร ตัณมณี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร บ้าน

เกาะลอย 

pudharaksa@hotmail.com 

15 คุณรัญจวน จิตขาว ร้านรัญจวน ladawan_1982@hotmail.com, 

pvisanu@gmail.com 

16 คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ เอส.ที.ไอ. มาเก็ตต้ิง (1995) setcod@ksc.th.com 

17 คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถ้ ามังกรทองร่วมใจ kanchana@ckindustry.co.th 

18 คุณปพนวัฒ์ ฉินธนทรัพย์, คุณ

กัณฐกิา ปนสันเทียะ 

บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จ ากัด info@pornthipseastore.com, 

paponwat@gmail.com 

19 คุณประไพ แสงสวัสด์ิ, คุณ

อภิญญา แสงสวัสด์ิ 

ไชโป้วสามรส ครูประไพ apinya_kate28@hotmail.com 

20 คุณพัชรัฐ อ่ิมปิติวงษ์ อรรถ ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวและเส้นผม สาม

พราน 

ancient_audha@yahoo.com 

21 คุณสะอาด จึงสมานญาติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ sanamchanotop@yahoo.com 

22 คุณบุญเกิด ภานนท์, คุณบุญ

ล้วน อุดมพันธ์, คุณอัสมล วัชร

กาลกูล 

เครือข่าวคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย, 

สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย 

boonluan12@hotmail.com, 

tangmoojeed@hotmail.com 

23 - ฟาร์มสัตว์วจิัย หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ahathai2008@hotmail.com 
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24 รศ.ดร.วิน เชยชมศรี ,  

รศ.ดร.จินดาวรรณ สิวันทวิเนติ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วานิไทย kai77@windowslive.com 

25 คุณเตือนใจ ส่งสุข สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ifr@ku.ac.th 

ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ หน่วยงาน E-mail 

26 Spencer Leung, ดร.อัฉริยา มณี

น้อย 

บริษัท อดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ ากัด spencer@adamsel.com 

27 คุณทิวาพร ศรีวรกุล ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม asara-a1@hotmail.com 

28 คุณศิริรัตน์ ศรีสวย วิสาหกิจชุมชนสายบัว saibua_ning@hotmail.com 

29 คุณบุญส่ง พรหมมนตรี วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์กระสา ใบ

ยาง ทุ่งสาธิต78 

art_frloret@yahoo.com 

30 คุณศิริกาญจน์ รังกลาง สหกรณ์บริการศุภนิมิตห้วยขวาง maleemam@hotmail.com 

31 คุณเกษมศานต์ โชคดี หจก.แสงทองการค้า kritchokdee.st@gmail.com 

32 - กามนิตผ้าเพ้นส์ ka-ma-nit@hotmail.com 

33 คุณวรรณี บุญสวัสด์ิ ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขา

บายศรี ตราป้าแกลบ 

wboonsawat@hotmail.com 

34 คุณสุรเศรษฐ มีแสงเงิน กลุ่มแม่บ้านสตรีหลักสอง สมุทรสาคร 

วางโครงการหลวง 

aloevera@hotmail.com 

35 คุณสมพงษ์,  

คุณโชติกานต์ พานิชสุโข 

ดวงตะวันเบเกอรี่ dbakery@hotmail.com 

36 คุณณัฐจริา ตันตราวงศ์ กลุ่มพัฒนาสตรีคีรีขันธ์/ณัฐจริาสมุนไพร nutjiraherb@gmail.com 

37 คุณวิภาวัลย์  อุดมพงพันธ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาอบสมุนไพร beijing_9@msn.com 

38 คุณสุภาภรณ์  ต้ังภัทรโชค ร้านปังพอนด์ supaporn@mea.or.th 

39 คุณนพดล  แก้วชว่งศรี วิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน aoddgreenfish@hotmail.com 

40 คุณนิดา  ตรีสุชน หจก.เจโปรดักส์ ntrisuchon@yahoo.com 

41 คุณสมพงษ์  หนูศาสตร์ กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง kanghuntong@hotmail.com 

42 คุณกริชฐ์ชัย  ภูพิชิต วิสาหกิจชุมชนผ้านวมบ้านดอนคา ph3bdk@hotmail.com 

43 คุณกนกวรรณ  อรุณวัฒนาโชยา สายไหมเฮียก่ า kan2723@hotmail.com 

44 คุณสมเกียรติ  จันทร์เทวาพิชิต โกลด์ครอสกากบาททอง จ ากัด goldcrossoil@hotmail.com 

45 คุณถีร  โอบนิธิชา บ.ไทยรสทิพย์ จ ากัด tira-ob@hotmail.com 

46 คุณมณิสรา เจนวากรวงศ์ ส ารับโบราณ manis_sara@hotmail.com 

47 คุณปราโมทย์ ไชยอุฬาร บ. เวอร์จิ้น โคโค้ จ ากัด manlika@virgincoco.com/info@virgincoco.com 

48 คุณสิงหา มีชัยประเสริฐสุข ไอศกรีม gelato peesing2011@hotmail.com 

49 คุณจินตนา สระส าอาง สยามบานาน่า siambanana952@gmail.com 

50 คุณสนอง สอนใจ กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ golf.son@hotmail.com 

51 คุณร าไพศรี อติเปรมินทร์ คริสป้ี เวจ แอนด์ ฟรุ๊ต atipreminr@crispyvegandfruit.com 

52 คุณคมสันต์ ขวัญเสน่ห์ ปลายจวัก austing_1300@hotmail.com 

53 คุณพรพิมล แสงศรีกม เอกชัยสาล่ีสุพรรณ จ ากัด marketing@eakchai.co.th 

54 คุณทิพวัลย์ แววทอง ไชโป้วหวาน แม่กิมฮวย maekimhuay@yahoo.com 

55 คุณลัดดาพร บุญเรือง อาหารดีมีคุณฯ phornpadreu@hotmail.com 

56 คุณศรีสมบูรณ์ ชวานิสากุล NNC PRODUCT CO.,LTD c.srisomboon@hotmail.com 
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57 คุณคมชาญ เอกเตชวุฒิ บ.ปกธนพัฒน์ จ ากัด komcharne@hotmail.com 

58 คุณมนตรี ย้ิมเยื้อน กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านมาบ

เหลาชะโอน 

baankawee@hotmail.com 

ตารางฐานข้อมูล E-mail เครอืข่ายสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ หน่วยงาน E-mail 

59 คุณร๊อยหม๊ะ สาและ กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านดาโจ๊ะ limon5566@hotmail.co.th 

60 คุณสิริกร ชิวปรีชา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทพไทยโปรดักส์ tepthai2007@hotmail.com 

61 คุณออ้ยทิพย์ จ าจด กลุ่มสตรีสหกรณ์เครื่องหอมเมือง

สระแก้ว 

aoytip_1991@hotmail.com 

62 คุณสุพจน์ บินยูซบ กลุ่มสหกรณ์โคขุนสระแก้ว จ ากัด sk_beef@hotmail.com 

63 นายกังวาล โชคไพบูลย์ กลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้าน

โคกไทร 

samransak_yit@hotmail.com 

64 คุณศิริรัตน์ ศรีสวย กลุ่มอาชีพชุมชนสายบัว fufutanka@hotmail.com, 

saibua_ning@hotmail.com 

65 คุณภัทรี คงแก้ว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านนา

เดิม 

kongkaew@hotmail.com 

66 คุณโศรตา เขียนทอง กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ ์ม.17 sorata1997@hotmail.com 

67 คุณมินตรา โขยวงศ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์ส าโรงเหนือ phothong_herbal@hotmail.com 

68 คุณจักรพันธ์ สอนใจ กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุ่งสมอ sonjai2545@hotmail.com 

69 คุณพงษ์ศักด์ิ อยู่เล่ห์ กลุ่มจักสานหวายโคกพร้าว pongsuk_y@cpd.go.th 

70 คุณพงษ์ศักด์ิ อยู่เล่ห์ กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล pongsuk_y@cpd.go.th 

71 คุณกัลยา โมมีเพชร กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านสระบัว pinmaneeinta@hotmail.com 

72 คุณธนูศิลป์ อันทะรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้

กฤษณา 

hommesuk@hotmail.com 

73 คุณรัตนพร  แสงกระจ่าง กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส n/a 

74 ดร.ธนกร  โฆษิตวิทย์ และ คุณ

วัชรัศมิ์  ทองทิม 

บริษัท คลอลิต้ีมีท จ ากัด dhanakorn_ac@hotmail.com 

75 ดร.ธนกร  โฆษิตวิทย์ และ คุณ

วัชรัศมิ์  ทองทิม 

บริษัท เอฟแอนด์บี เฮาส์ จ ากัด dhanakorn_ac@hotmail.com 

76 คุณรัฐชัย  โชติรงค์ เครื่องด่ืมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ eddiegroups@hotmail.com 

77 คุณสัมฤทธ์ิ บุษษะ กลุ่มแปรรูปผลผลิตบ้านคลองบง BaanraiBhooFah@hotmail.com 

78 คุณย้อย สุปังปริส สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด prasatcoop@hotmail.com 

79 คุณศรัณย์พร  อมรพิสิฐพงศ ์ ชลาลัย green_chalalai@hotmail.com 

80 คุณชลิดา จันทร์สิริพงศ์ Premium Fruit co;Ltd CHALIDA99@yahoo.com 

81 คุณจักรพงษ์  หทัยสุทธิ บริษัท เอ็นแน็กซ์(ประเทศไทย) จ ากัด jay@enaxux.com,info@cocugar.com 

82 คุณขัวญเรือน  แก้วพรม แม่บ้านเกษตรแก่งเสือเต้นพัฒนา n/a 

83 คุณอรุษ นวราช สามพรานริเวอร์ไวค์ Organic@sampranriverside.com 
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รายช่ือสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อหน่วยงาน จังหวัด E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร 

1 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรกะปง จ ากัด พังงา - 076-499262 076-499440 

2 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

รัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 

จ ากัด 

กรุงเทพฯ - 02-5378403,  - 

3 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ชัยภูมิ - 044-815222 044-815234 

4 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรเมืองสอง 

จ ากัด 

แพร่ suwi28_p@otmail

.com 

054-591232 054-591711 

5 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

เชียงใหม่ - 053-943651-4 053-225491 

6 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง

ยุติธรรม จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง

ยุติธรรม จ ากัด 

กรุงเทพฯ Sahakorn-

moj@hotmail.com 

02-1415183-4 02-1458257 

7 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 

กรุงเทพฯ scbssc@scb.co.th 02-5442040-8 02-937-7697 

8 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ 

จ ากัด 

ศรีสะเกษ - 045312285 , 

045613340 

- 

9 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากัด สมุทรสงคราม - 034-771480, 

034-771481 

034-771480, 

034-771481 

10 เอ็นนู  ซ่ือสุวรรณ เอ็นนู  ซ่ือสุวรรณ ปทุมธานี ennoosue@hotma

il.com 

02-977-1778 02-977-1778 

11 อ าพล  เน้ือไม้ โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร ampol_juk@hotm

ail.com 

087-2081889 - 

12 ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 

กรุงเทพฯ - - - 

13 ผู้จัดการสาขา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด สาขา ม.

ทักษิณ 

สงขลา - - - 

14 ผู้จัดการสาขา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด สาขา ม.

บูรพา 

ชลบุรี - - - 

15 ผู้จัดการสาขา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด สาขา ม.

นเรศวร 

พิษณุโลก - - - 

16 ผู้จัดการสาขา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด สาขา ม.

มหาสารคาม 

มหาสารคาม - - - 

17 ผู้จัดการสาขา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด สาขา 

นครนายก - - - 
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มศว.องครักษ์ 

18 ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่ง

ทางบก จ ากัด 

กรุงเทพฯ - 02-2726142 02-2725353 

19 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนนครศรีธรรม

ราช จ ากัด 

นครศรีธรรม 

ราช 

- 075-323541 - 

20 ปรีฎา  เจียไพบูลย์ นายปรีฎา  เจียไพบูลย์ ล าปาง preeda_jp@cpd.g

o.th 

08-1704-1072 - 

21 ผู้จัดการ (นางสมบัติ  นวล

ศรี) 

สหกรณ์การเกษตรสามชุก จ ากัด สุพรรณบุรี - 035-571229 035-571229 

22 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนศูนย์กลางเท

วา จ ากัด 

กรุงเทพฯ - 02-2773468, 

02-2754771, 

02-2779109 

02-2754771 

23 สมเกียรติ  ฉายโช้น กลุ่มโครงการพิเศษ ส านักจัดต้ัง

และส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริม

สหกรณ์ 

กรุงเทพฯ somkietc_chay@y

ahoo.com 

02-2816698 02-6285146 

24 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จ ากัด น่าน winaitp@hotmail.

com 

054-799060 054-755572 

25 สหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา พะเยา cpd_phayao@cpd

.go.th 

054-482354-5 

ต่อ 15 

054-482354-

5 ต่อ 22 

26 ประธานกรรมการด าเนินการ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

พังงา จ ากัด 

พังงา - 076-460664 076-460665 

27 ผู้จัดการ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด กรุงเทพฯ - 02-2448720-21 02-2414404 

28 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอนิทรา 

จ ากัด 

กรุงเทพฯ - 02-9717435 02-9717435 

29 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะ

แห่งชาติ จ ากัด 

กรุงเทพฯ - 02-7330351 - 

30 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทไทยรุ่งยู

เน่ียนคาร์ จ ากัด 

กรุงเทพฯ coop@thairung.co

.th 

02-8146116 02-8146116 

31 สุดารัตน์  สารสว่าง ภาควิชาการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

กรุงเทพฯ sudarat_ku@hotm

ail.com 

02-9428670, 

089-7611641 

02-5799259 

32 สหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าพูน ล าพูน cpd_lamphun@cp

d.go.th 

053-093360-1 053-561297-

8 ต่อ 24-25 

33 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา 

จ ากัด 

พะเยา - 054-431994 054-481501 

34 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง 

จ ากัด 

ระยอง - 038-671194 038-671194 

35 สุชาดา  วุฒิจนิดา สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส ยู อ ี

จ ากัด 

ปราจีนบุรี - 086-0868475 - 

36 นิตยา มีสมรรถ นิตยา มีสมรรถ นนทบุรี - 02-5047461 02-5033600 
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37 สุมณฑา  ประสงค์ศรี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ ากัด 

กรุงเทพฯ su_mont_har@hot

mail.com 

02-5313976, 

081-6149589 

- 

38 ธัชพล  ลีลารัตนรุ่งเรือง คุณธัชพล  ลีลารัตนรุ่งเรือง ปทุมธานี tomlert159@taho

o.co.th 

02-5640234 02-5640234 

39 ธนโชติ  สาขา (อนุกรรมการ

เงินกู้) 

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองห้าง 

จ ากัด 

กาฬสินธ์ุ dhanachot@hotm

ail.com 

087-2263257 - 

40 สุรัศมิ ์ ประเสริฐธรรม 

(ประธานกรรมการการ) 

วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ร้านค้า

นิคมเชียงพิณ 

อุดรธานี - 042-237172 087-8629041 

41 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนา 

จ ากัด 

ก าแพงเพชร - 055-867821 055-867621 

42 อัมพล  พรกระแส อัมพล  พรกระแส นครสวรรค ์ picit_111@hotmail.

com 

081-7076839 055-705046 

43 สายพิน  จันทร์ศรี สหกรณ์ออมทรัพย์คอสโม

อุตสาหกรรม จ ากัด 

กรุงเทพฯ saypin_ink@yaho

o.co.th 

02-7426511 02-7426511 

44 โสภิณ  ทองปาน คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรุงเทพฯ - 02-5613467 ต่อ 

107 

02-9428047 

45 นคเรศ  ราชจริต (ผู้จัดการ) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา 

จ ากัด 

พะเยา - 054-431994 054-481501 

46 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรท่าขุนรามและ

ไม้ผลก าแพงเพชร จ ากัด 

ก าแพงเพชร - 086-4413969 055-746675 

47 ธวิช  สุดสาคร (รองคณบดี

คณะศิลปะศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ - 081-3415961 - 

48 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน

นักบุญเปโตร จ ากัด 

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนนักบุญเป

โตร จ ากัด 

นครปฐม creditpeter@credi

tpeter.com 

034-287684-5 034-287685 

49 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว 

จ ากัด 

ตรัง ytk@yahoo.com 075-281272, 

089-8712014 

075-282156 

50 วรชัย  สิงหฤกษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ

สหกรณ์ 

นนทบุรี aoesocute@hotm

ail.com 

02-5045153, 

086-5546720 

02-5033578 

51 กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ - 053-873200 053-873194 

52 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา จ ากัด 

นครราชสีมา nikonwongwai@h

otmail.com 

044-243443 044-243443 

53 อนันต์  ชาตรูประชีวิน คุณอนันต์  ชาตรูประชีวิน นนทบุรี anan@fsct.com 081-9423282 - 

54 ปราณี ศรีก าเหนิด (ประธาน

กรรมการ) 

สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่น

มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 

กรุงเทพฯ - 02-3383333 ต่อ 

1137 , 085-

9584391 

02-3383961 

55 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

พระนครศรีอยุธยา จ ากัด 

พระนครศร ี

อยุธยา 

ayutthayatsc@hot

mail.com 

035-252470, 

081-8515262 

035-252480 

56 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด สระบุรี - 036-341493-4 036-341493-
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5 กด 14 

57 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวัดใหม่

ประเสริฐ จ ากัด 

เพชรบุรี wmpunion@wind

owlive.com 

032-440260 032-440179 

58 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จ ากัด เชียงราย - 053-642231 053-642265 

59 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จ ากัด ตาก rat_chan@hotmail

.com 

055-517282, 

081-2817147 

055-517284 

60 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากัด ล าปาง - 054-296110, 

054-344637 

- 

61 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส. นครศรีธรรมราช 

จ ากัด 

นครศรีธรรม 

ราช 

- 075-310960 075-346475 

62 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์นิคมอา่วลึก จ ากัด กระบ่ี - 075-611974 075-660888 

63 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จ ากัด นครราชสีมา pc_coop_30@hot

mail.com 

044-311836 044-313296 

64 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากัด 

ศรีสะเกษ - 045-611066 045-644066 

65 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา 

จ ากัด 

สงขลา arun-

23@hotmail.co 

074-333410-12 074-333411 

ต่อ 18 

66 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ 

จ ากัด 

บุรีรัมย์ - 044-612847 044-612847 

67 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนชุมชนบ้านพุ

ตะแบก จ ากัด 

ประจวบคีรีขันธ์ - 032-672312, 

081-8802971 

032-672247 

68 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเวฬุวัน 

จ ากัด 

จันทบุรี - 081-3779163, 

039-492225 

039-492225 

69 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรน้ าพอง จ ากัด ขอนแก่น - 042-431316 043-431316 

70 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

สงขลา จ ากัด 

สงขลา - 074-313229 074-313229 

ต่อ 24 

71 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ 

จ ากัด 

เชียงใหม่ chiangmai_edu@

hotmail.co.th 

053-122819-21 053-122733 

72 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี 

จ ากัด 

อุดรธานี - 042-221285 042-230357 

73 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วย

บัญชาการสงครามพิเศษ จ ากัด 

ลพบุรี - 036-421765 036-421765 

ต่อ 12 

74 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ 

จ ากัด 

กรุงเทพฯ - 02-2291196-97 02-2521741 

75 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ จ ากัด 

เชียงใหม่ coopmju@mju.ac.

th 

053-678077 053-878077 
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76 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคท่ี 

3 จ ากัด 

พิษณุโลก coop_army3@hot

mail.com 

055-259170 055-259170 

77 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย 

จ ากัด 

นนทบุรี - 02-5904226 02-5918190 

78 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา

จังหวัดนครราชสีมา จ ากัด 

นครราชสีมา au_3011@hotmail

.com 

044-211233 044-211182 

79 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จ ากัด 

กรุงเทพฯ - 02-6287500-3 02-6287504-

05 

80 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

พิษณุโลก จ ากัด 

พิษณุโลก umigirls@hotmail.

com 

055-243102 055-251564 

81 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ

ศึกษาจังหวัดล าปาง จ ากัด 

ล าปาง - 054-228407 054-228593 

82 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

หาดใหญ่ จ ากัด 

สงขลา coop_hatyai@hot

mail.com 

074-349200, 

074-220309 

074-349200 

83 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ 

จ ากัด 

กาญจนบุรี pi_sit1998@hotm

ail.com 

034-586101 034-586101 

84 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย 

จ ากัด 

เชียงราย - 053-702555 053-175556 

85 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

จังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด 

ฉะเชิงเทรา chaph.coop@gma

il.com 

0-3851-6731 0-3851-6731 

86 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุม

โรค จ ากัด 

นนทบุรี DDC_SAVING@ho

tmail.com 

02-5903078 02-9659379 

87 บรรณารักษ์ ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.จันทบุรี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จันทบุรี - - - 

88 บรรณารักษ์ ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.ยะลา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ยะลา - - - 

89 บรรณารักษ์ ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.ล าปาง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ล าปาง - - - 

90 บรรณารักษ์ ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

อุดรธานี - - - 

91 บรรณารักษ์ ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เพชรบุรี - - - 

92 บรรณารักษ์ ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

นครสวรรค ์ - - - 

93 บรรณารักษ์ ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

อุบลราชธานี - - - 

94 บรรณารักษ์ ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.สุโขทัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สุโขทัย - - - 

95 บรรณารักษ์ ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.

นครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

นครศรีธรรม 

ราช 

- - - 
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96 บรรณารักษ์ ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.นครนายก 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

นครนายก - - - 

97 บรรณารักษ์ หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี ส านักวิทย

บริการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตศรีราชา 

ชลบุรี - 038-352623 038-352623 

98 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

จังหวัดน่าน จ ากัด 

น่าน - 054-757535 054-757353 

99 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

พัทลุง จ ากัด 

พัทลุง - 074-601027 074-601027 

100 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด เพชรบุรี - 032-491268 032-491268 

101 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

จังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด 

หนองบัวล าภู vijaja_su@hotmail

.com 

042-311048 042-311048 

102 สมจิตต์  เช้าฉ้อง ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต somchit_ca@cpd.

go.th 

081-6075168 076-211789 

103 วิชัย  กลึงโพธ์ิ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด สระบุรี thaimilkcoop@hot

mail.com 

036-721493 036-721494 

104 ส านักหอสมุด (คุณดาวรัตน์  

แท่นรัตน์) 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี - 02-9972222 ต่อ 

3262 

02-9972222 

ต่อ 3273 

105 ผู้อ านวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร จังหวัด

เพชรบูรณ์ 

เพชรบูรณ์ - 056-744046-7 056-711802-

3 

106 ผู้อ านวยการ ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

เชียงราย - 053-916310 053-916314 

107 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ ากัด 

กรุงเทพฯ - 081-840-2941 - 

108 บัณฑิต  กลางวิเชียร สหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง 

จ ากัด 

นครราชสีมา - (044) 391165 (044)391165 

109 ผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขอนแก่น - 043-222959-61 043-226823 

110 วารุณี  เกษกาญจน์ คุณวารุณี  เกษกาญจน์ (สมาชิก

ฟรีตลอดชีพ) 

กรุงเทพฯ - - - 

111 อุษา  ณ ศุรงค ์ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด กรุงเทพฯ - 02-8824960-3 - 

112 รัตนาภรณ์  สืบสนิท ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

อุบลราชธานี rtnp@hotmail.com 045-353149 - 

113 บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด

ศรีษะเกษ 

ศรีสะเกษ - - - 

114 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษวรรณะ  

เสนทอง 

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษวรรณะ  เสนทอง 

(สมาชิกฟรีตลอดชีพ) 

กรุงเทพฯ - - - 
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115 สยุมพร  โยธาสมุทร ดร.สยุมพร  โยธาสมุทร (สมาชิก

ฟรีตลอดชีพ) 

กรุงเทพฯ - - - 

116 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

พิษณุโลก jirapornth@nu.ac.

th 

055-962617 055-962620 

117 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพระหฤทัย

เชียงใหม่ 

เชียงใหม่ sccu_cm@hotmail

.com 

053-272651 053-820766 

118 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านดุง

สามัคคี จ ากัด 

อุดรธานี - 042-271209 042-271209 

119 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ระยอง 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ระยอง - - - 

120 ห้องสมุดพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรุงเทพฯ - - - 

121 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จ ากัด 

กรุงเทพฯ chulasavcoop@g

mail.com 

02-2180555-60 02-2144574, 

02-6117411 

122 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงราย จ ากัด 

เชียงราย muntay.11917@h

otmail.com 

053-578535 053-578536 

123 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า 

จ ากัด 

สุพรรณบุร ี - 035-586633 035-586633 

124 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จ ากัด ระยอง - 038-641039 038-641518 

125 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอูท่หารเรือ 

จ ากัด 

กรุงเทพฯ puk1969@hotmai

l.com 

02-4154059 02-4754145 

126 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม 

จ ากัด 

สงขลา coop_2524@hot

mail.com 

074-382860-1 074-382860-

1 

127 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮง่ จ ากัด ล าพูน - 053-591204 053-591122 

128 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดิน

สุวรรณภูมิห้า จ ากัด 

ร้อยเอ็ด - 043-611133 043-611133 

129 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์อมรินทร์ทวีสุข 

จ ากัด 

กรุงเทพฯ pornrat@amarin.c

o.th 

02-4999999 02-4229000 

ต่อ 5205 

130 ศุภาภรณ์  ถาปนศิริ นางศุภาภรณ์ ถาปนศิริ กรุงเทพฯ iammoddang@g

mail.com 

081-8745653 - 

131 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรนางรอง จ ากัด บุรีรัมย์ sggnangrong@gm

ail.com 

044-631186 044-631186 

132 ผู้จัดการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ 

จ ากัด 

บุรีรัมย์ - 044-611601 044-621735 

133 ศิริพร  พงศ์ศรโีรจน์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ จ ากัด 

กรุงเทพฯ - 089-7809284 02-5912144 

134 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรบรบือ จ ากัด มหาสารคาม - 043-771421, 

0817687539 

043-771421 

135 ภีม  ภคเมธาวี หน่วยจัดความรู้องค์กรการเงิน นครศรีธรรม km4fc@wu.ac.th 075-673501 075-673525 
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ชุมชน ราช 

136 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด นครราชสีมา pimaicoop@hotm

ail.com 

044-471128 044-481766 

137 ศศิธร  วิเศษ คุณศศิธร  วิเศษ จันทบุรี sasithornvises@h

otmail.com 

039-326093 039-326093 

138 ฝ่ายสินเชื่อสถาบัน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 

กรุงเทพฯ - 02-2800180 ต่อ 

3222 

02-2816650 

139 ดวงทิพย์  ระเบียบ โครงการเครือข่ายคุณค่ากระจาย

สินค้า 

กรุงเทพฯ duangtipr@hotma

il.com 

081-8591889 02-9809291 

140 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ 

จ ากัด 

สุพรรณบุรี - 035-581222 035-581633 

141 ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา 

จ ากัด 

นครราชสีมา Korattsc@hotmail.

com 

044-255226, 

044-257574 

02-255226 

ต่อ 444 

142 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

สกลนคร จ ากัด 

สกลนคร - 042-713443 042-7144807 

143 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ 

จ ากัด 

จันทบุรี - 081-8659549 039-309049 

144 ปิติ  กันตังกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ fecoptk@ku.ac.th 02-5613467 - 

145 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จ ากัด กรุงเทพฯ pttsavcoop@gmai

l.com 

02-5372114-5, 

02-537211 

02-537-2112 

146 สหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว สระแก้ว cpd_sakaeo@cpd.

go.th 

037-425036-7 037-425037 

147 เกียงเฮง  แซ่ต้ัง (ประธาน

กรรมการ) 

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านดุง

สามัคคี จ ากัด 

อุดรธานี - 042-271084 - 

148 นิคม  เพชรผา มูลนิธิธรรมะร่วมใจ ยโสธร - 045-795505 - 

149 ณรงค์กร  บัวเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอิงคยุทธ

บริหาร 

ปัตตานี kom2137@hotmai

l.com 

073-340179 073-340145 

150 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก 

จ ากัด 

สุโขทัย - 055-642088 055-641877 

151 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย 

จ ากัด 

นครราชสีมา - 044-491549 044-492854 

152 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส. สุพรรณบุรี จ ากัด 

สุพรรณบุรี baacsuphan@live.

com 

035-581265, 

035-581266 

035-463202 

153 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

พระปกเกล้า จ ากัด 

จันทบุรี - 039-330339 039-330339 

154 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จ ากัด กาญจนบุรี sahakron_thamua

ng@windowslive.

com 

034-611541 034-611541 
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155 สุเมธ  ศรีจรรยา ส านักงานเลขท่ี 372 ซ.เจริญรัถ 4 กรุงเทพฯ - 086-8838937 02-4390341 

156 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด เลย loeiteacher@gmai

l.com 

042-811149 042-832433 

157 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรบางกล่ า จ ากัด สงขลา - 074-328036 074-328039 

158 นิภา  สีตาล (ฝ่ายบริหาร) สหกรณ์ออมทรัพย์กรม

ชลประทาน จ ากัด 

กรุงเทพฯ - 02-2410473 02-2435086 

159 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วน

ภูมิภาค จ ากัด 

กรุงเทพฯ - 02-5518930-3 025216296 

160 ผู้อ านวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร จังหวัดแพร่ 

แพร่ baac_phrac@hot

mail.com 

054-626798-9 054-627711 

161 ประธานกรรมการด าเนินการ

สหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

บ้านหมี่ จ ากัด 

ลพบุรี nok_kamolchate@

hotmail.com 

036-472051-6 

ต่อ 373 

036-471580 

162 สุวัฒน์  พุ่มพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

เอราวัณและดุสิตส่ิงทอ จ ากัด 

สมุทรปราการ - 02-1833901 02-1833901 

163 เกษมศิรัชต์  ค าเสน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฝาจีบ 

จ ากัด 

ปทุมธานี Khasemsiruch@cr

ownseal.co.th 

02-5330420 ต่อ 

685 

02-9741114 

164 พงศ์สันต์ ข าปู่ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

หนองคาย 

หนองคาย poo_kob@hotmail

.com 

042-420197, 

042-413246, 

089-2703462 

042-420197 

165 ศิริลักษณ์  นามวงศ์ สาขาส่งเสริมการเกษตรและ

สหกรณ์ มสธ. 

นนทบุรี tam_s11@hotmail.

com 

02-5048454, 

0890316924 

- 

166 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ทีทีแอนด์ที 

จ ากัด 

กรุงเทพฯ - 02-6932100 02-6932100 

ต่อ 3750 

167 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรเมือง

สุพรรณบุรี จ ากัด 

สุพรรณบุรี - 035-521655, 

086-1738899 

035-546722 

168 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรบางน้ าเปรีย้ว 

จ ากัด 

ฉะเชิงเทรา noppakao_n@hot

mail.com 

038-581090, 

038-581110,  

038-581090 

169 ประพฤทธ์ิ  โภคา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนจัดนิคม

สหกรณ์ 

กรุงเทพฯ chatya@cpd.go.th  02-6285529 02-6285529 

170 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ 

จ ากัด 

ร้อยเอ็ด - 043-580223 043-581224 

171 สหกรณ์การเกษตรเกษตร

วิสัย จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย 

จ ากัด 

ร้อยเอ็ด Kasetcoop@hotm

ail.com 

089-9448779, 

043-589190 

043-589556 

172 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย จ ากัด 

นนทบุรี - 02-4365911 02-4365918 

173 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จ ากัด สงขลา - 074-397025 074-397025 

174 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 

จ ากัด 

นนทบุรี - 02-9698200-2 02-9698202 
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175 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

ปทุมธานี จ ากัด 

ปทุมธานี - 02-9790923 02-9791163 

176 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย จ ากัด 

กรุงเทพฯ - 02-3567823-4 02-2821865 

177 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิ

มอเตอร์ประเทศไทย จ ากัด 

ชลบุรี - 038-493205 038-493205 

178 ประธานกรรมการด าเนินการ  สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการ

กองทัพไทย จ ากัด 

กรุงเทพฯ - 02-5853592 02-5853592 

179 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท

การบินไทย จ ากัด 

กรุงเทพฯ - 02-5452042-2 

ต่อ 104 , 105 

- 

180 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

จ ากัด 

กรุงเทพฯ - 02-5406251-2 02-9199025 

181 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด สุรินทร์ prasatcoop@hotm

ail.com 

044-551227 044-551326 

182 สมพร  อศิวิลานนท์ นายสมพร  อศิวิลานนท์ กรุงเทพฯ fecospi@hotmail.c

om 

02-9422996 - 

183 พิณลักษณ์ ตีรพัฒนานนท์ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธ์ิ 

จ ากัด 

ปราจีนบุรี Pinluck@hotmail.c

om 

037-279764, 

037-279766,  

- 

184 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จ ากัด 

อา่งทอง sahakorntre@hot

mail.com 

035-672127-9 035-672-

128-9 

185 ศานิต  เก้าเอี้ยน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ทรัพยากร 

กรุงเทพฯ fecosuk@ku.ac.th 02-5613467 - 

186 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ จ ากัด 

ชัยภมูิ - 044-830882 044-830882 

187 สหกรณ์ออมทรัพย์เบญจ

มิตร จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์เบญจมิตร 

จ ากัด 

กรุงเทพฯ sutanee_u@benc

hachinda.co.th 

02-9531111 ต่อ 

23405-8 

02-953-0248 

188 นิโลบล  วิชัยพันธ์ สหกรณ์นิคมสันทราย จ ากัด เชียงใหม่ - 053-498025-6 053-498025-

6 

189 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด จันทบุรี - 039-389095 - 

190 ประธานกรรมการด าเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด 

กรุงเทพฯ - 02-5614567 02-9411230 

191 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง 

จ ากัด 

นครราชสีมา kun.nang@hotmai

l.com 

044-441060, 

044-451639 

044-451639 

192 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส. ร้อยเอ็ด จ ากัด 

ร้อยเอ็ด - 043-514201-2 043-514201 

193 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปท่ีดินล า

พญากลาง จ ากัด 

สระบุรี phaya59@hotmai

l.com 

089-9001109 - 

194 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส. ยโสธร จ ากัด 

ยโสธร - 045-580106 045-722554 
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195 อานนท์  ผกากรอง มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เลย arnon@lru.ac.th 081-6613545 - 

196 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ 

จ ากัด 

กาฬสินธ์ุ - 043-851439 043-851439 

197 จรูญ  ช านาญไพร นายจรูญ  ช านาญไพร สมุทรสาคร - 081-8603050 - 

198 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรบางปะอนิ 

จ ากัด 

พระนครศร ี

อยุธยา 

- 035-262859 035-261560 

199 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ จังหวัดชุมพร 

จ ากัด 

ชุมพร Bird_1826@hotm

ail.com 

081-2711282 077-599635 

200 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด เชียงใหม่ - 053-889629 053-889585 

201 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ 

จ ากัด 

บุรีรัมย์ teacherssaving@

windowslive.com 

044-611581 044-611581 

ต่อ 123 

202 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

ชลบุรี จ ากัด 

ชลบุรี - 038-283925 038-283925 

203 บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร 

จ ากัด 

บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จ ากัด กรุงเทพฯ - 02-9545777-84 02-9545777 

ต่อ 112 

204 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วชริพยาบาล 

จ ากัด 

กรุงเทพฯ - 02-2418111 02-2413451 

205 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 

กรุงเทพฯ - 02-5795561-4 02-5795561-

4 ต่อ 16,17 

206 วินัย  พัฒนษิวัฒนา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จ ากัด 

นนทบุร ี vinai@fsct.com 02-4961199 ต่อ 

310 

02-4961177 

207 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา 

จ ากัด 

ฉะเชิงเทรา cctscc@hotmail.co

m 

038-814332 038-814332 

208 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรอยัล

ปอร์ซเลน จ ากัด 

สระบุรี - 036-246038 036-246038 

209 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี 

จ ากัด 

จันทบุรี - 039-303379-81 039-303382 

210 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการทหาร

ส่ือสาร จ ากัด 

กรุงเทพฯ - 02-2975408-9 02-2975591 

211 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ ากัด 

ขอนแก่น scckku@fincoopkk

u.com 

043-343138 043-202422 

212 จุฑาธิปอนิทร์  พิริยานิจกร คุณจุฑาธิปอินทร์  พิริยานิจกร กรุงเทพฯ chanachana01@h

otmail.com 

080-4542666 - 

213 อดุลย์  โคลนพันธ์ ศูนย์ข้าวคุณธรรม โนนค้อทุ่ง อ านาจเจริญ - 085-6136985 - 

214 บริสุทธ์ิ  เปรมประพันธ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ borisuti@cpd.go.t

h 

080-0617997 - 

215 ณัฐวุฒิ  ไชยชูลี นายณัฐวุฒิ  ไชยชูลี สงขลา - 081-4783774 - 
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216 ชรินทร์ทิพย์  หงส์วานิช คุณชรินทร์ทิพย์  หงส์วานิช กรุงเทพฯ charintiph@ttt.co.t

h 

081-9690557 - 

217 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรบ้านตาขุน 

จ ากัด 

สุราษฎร์ธานี - 077-

397345,397061 

- 

218 อนุกูล  ศรีมงคลปทุม สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด ตาก - 055-554283 055-554283 

219 เฉลิมศักด์ิ  ฉายโอภาส บ.ไทยธุรกิจเกษตร จ ากัด กรุงเทพฯ - 02-9545777-84 

ต่อ 200, 081-

9386763 

02-9545788-

90 

220 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทาง

การเงิน 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ phanith@cpd.go.t

h 

02-6285012 02-2814212 

221 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรหนองม่วงไข่ 

จ ากัด 

แพร่ - 054-635512 054-635512 

222 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรวัดโบสถ์ จ ากัด พิษณุโลก - 055-361116 055-361116 

223 อรรถสิทธ์ิ  สุรกุล ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 

กรุงเทพฯ ATTASIT_SURAK

UL@YAHOO.COM 

081-6571997 02-2816016 

224 บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรม 

ราช 

- - - 

225 บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์

ธานี 

สุราษฎร์ธานี - - - 

226 บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ - - - 

227 สน่ัน  สร้อยประเสริฐ จ.ส.อ.สน่ัน สร้อยประเสริฐ สุราษฎร์ธานี Soypraserts@Gm

ail.com 

081-5827148 077-289463 

228 วิจติราพร  เอกไพศาลทรัพย์ คุณวิจติราพร  เอกไพศาลทรัพย์ อุบลราชธานี - 081-5793629 - 

229 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรกบินทร์บุรี 

จ ากัด 

ปราจีนบุรี Sakcoop_2007@

hotmail.com 

037-282847 037-282848 

230 สมาน  ทองสิมา รศ.สมาน  ทองสิมา กรุงเทพฯ - 086-8802930 - 

231 ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จ ากัด นครราชสีมา - 044-441040 044-283669 

232 วุฒธินันท์  ประยูรหงส์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ vuttinun@cpd.go.t

h 

02-3802616 02-3802617 

233 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย 

จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย 

จ ากัด 

สุโขทัย m_nmon@hotmail

.com 

086-9353432 - 

234 รณรงค์  คงทวี คุณรณรงค์  คงทวี สุรินทร์ kong2515@hotm

ail.com 

044-530890 - 

235 นรเทพ  อัศวพัชระ โรงพยาบาลระนอง ระนอง - 089-1109432 - 

236 สหกรณ์ประมงปัตตานี สหกรณ์ประมงปัตตานี ปัตตานี - 073-414197 - 
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237 รุ่งอรุณ  เชาวกรกุล นางรุ่งอรุณ เชาวกรกุล บุรีรัมย์ rungarun2501@h

otmail.com 

044-611601 044-621735 

238 บุญล้วน  อุดมพันธ์ โรงสีสหกรณ์การเกษตรเกษตร

วิสัย 

ร้อยเอ็ด Boonloan12@hot

mail.com 

043-611062 043-611062 

239 ธนณฐว์รรธ์  แสงหวัง นางธนณฐว์รรธ์ แสงหวัง สุรินทร์ saengwong@hot

mail.com 

081-8786461 - 

240 สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัด

ชุมพร จ ากัด 

สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร 

จ ากัด 

ชุมพร   077-599683, 

081-2711282 

077-599635 

241 มงคล บุญบวการ นายมงคล บุญบวการ จันทบุรี   086-1000835   

242 เรวดี สุนทรนนท์ เรวดี สุนทรนนท์ ตรัง   087-2631546   

243 อ านวย ปะติเส อ านวย ปะติเส กรุงเทพฯ       

244 กาญจนศิริ อ้มสงคราม สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย 

จ ากัด 

ร้อยเอ็ด   0857301781   

245 อัจฉรา ชาญศิริ นางสาวอัจฉรา ชาญศิริ นครราชสีมา kookkoo_1978@h

otmail.com 

044-295740 044-295814 

246 นิลยา สุระเสนา นางสาวนิลยา สุระเสนา นครราชสีมา   084-5883823   

247 ปิยะฉัตร จันทร์วเิศษ นางสาวปิยะฉัตร จันทร์วเิศษ นครราชสีมา   044-230459, 

0857655868 

  

248 กรรนิกา สวงไท นางสาวกรรนิกา สวงไท นครราชสีมา   0819773041   

249 อมร มุ่งค้ ากลาง ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา จ ากัด 

นครราชสีมา Mngkkmg@hotm

ail.com 

081-8776176 044-990650 

250 มณีวรรณ มณีชัย นางสาวมณีวรรณ มณีชัย นครราชสีมา       

251 สมรวม วิสุทธิชาติ นางสาวสมรวม วิสุทธิชาติ นครราชสีมา   086-2534809   

252 ไพรวัน พูลชัย สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง 

จ ากัด 

จันทบุรี khlungcoop@hot

mail.com 

081-6652880   

253 สหกรณ์การเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกค้า ธกส. 

สุรินทร์ จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธกส. สุรินทร์ จ ากัด 

สุรินทร์   044-501490 044-501494 

254 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา จ ากัด 

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา จ ากัด 

นครราชสีมา   044-270912   

255 ละเอียด วงศ์สุข นางละเอียด วงศ์สุข ชัยนาท laead_vs@cpd.go.

th 

081-8867053 056-221059 

256 สหกรณ์การเกษตรแหลม

สิงห์ จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ 

จ ากัด 

จันทบุรี   039434861 039434742 

257 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

สิงห์บุรี 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี สิงห์บุรี somsirt@cpd.go.t

h 

081-8516121 036-521336 
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258 ดารณี  แย้มศรีสุข นางดารณี  แย้มศรีสุข มหาสารคาม   086-7165628   

259 น าพร อนันต์ทวีวัฒน์ น าพร อนันต์ทวีวัฒน์ กรุงเทพฯ namporn@NESDB

.go.tk 

02-2804085 ต่อ 

2510, 082-

9776098 

02-2800892 

260 วิทูล ธรรมเดชาราม นายวิทูล ธรรมเดชาราม บุรีรัมย์ co.op.107@hotma

il.com 

081-4709966 044-691-405 

261 สหกรณ์การเกษตรมะขาม 

จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด จันทบุรี   039-389095   

262   น.ส.คนึงรัตน์  ค ามณี นครปฐม agrkrk@ku.ac.th 081-8569925   

263 คุณวินัย สมร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด เชียงใหม่   0871922538   

264   ส านักงานช่วนเหลือบุคคลโดย

คุณธรรมและเมตตาธรรม 

สุราษฎร์ธานี   08-3105-7665   

265 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ

แห่งชาติ จ ากัด 

กรุงเทพฯ CHUMNUMPOLIC

E@HOTMALL.com 

02-2052836 02-2514600 

266 นายบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ บรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ นครปฐม sefeod@kse.th.co

m 

02-8893747, 

02-8893748 

02-8893597 

267 ผศ. พรศักด์ิ โพธิอุโมงค ์ ผศ. พรศักด์ิ โพธิอุโมงค ์ เชียงใหม่ pornsak48@gmail

.com 

081-7161955 053-875600 

268 คุณดรุณี แสงเรืองออ่น คุณดรุณี แสงเรืองออ่น กรุงเทพฯ daruneeSaeng@h

otmail.com 

02-8028520 02-8028945 

269 คุณณรงค์ ชมพูพาทย์ คุณณรงค์ ชมพูพาทย์ อ านาจเจริญ vkc_2009@hotm

ail.com 

0815498430   

270 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจติร 

จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจติร จ ากัด พิจติร   056-613241, 

613251 ต่อ 602 

056-613241, 

613251 ต่อ 

602 

271 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

หนองบัวล าภู จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

หนองบัวล าภู จ ากัด 

หนองบัวล าภู   0-42312278-9 0-42312276-

9 

272 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ีย

นแห่งประเทศไทย จ ากัด 

สาขาภาคเหนือ 

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด สาขา

ภาคเหนือ 

เชียงใหม่   053-390893 053-339172 

273 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มไทย

เรดิเอเตอร์ จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มไทยเรดิเอ

เตอร์ จ ากัด 

สมุทรปราการ   02-3125141-50 02-3125131 

หรือ 5179 

274 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

แม่ฮอ่งสอน จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน 

จ ากัด 

แม่ฮ่องสอน   053-620606 053-611479 

275 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ 

จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ ากัด แพร่ ptscoop@hotmail.

com 

054-

511777,524444 

054-522772 

276 สหกรณ์การเกษตรพรหม

พิราม จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม 

จ ากัด 

พิษณุโลก   055-369035 055-369035 
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277 สหกรณ์การเกษตรเมือง

ร้อยเอ็ด จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด 

จ ากัด 

ร้อยเอ็ด cooppertive@hot

mail.com 

043-512028 043-527641 

278 สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขสระบุรี จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

สระบุรี จ ากัด 

สระบุรี   036-223806 036-223874 

279 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

หนองบัวล าภู จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

หนองบัวล าภู จ ากัด 

หนองบัวล าภู   0-4231-2278-9 0-4231-

2278-9 

280 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุ

ราษฎร์ธานี จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี 

จ ากัด 

สุราษฎร์ธานี   0-7722-2134-6 0-7728-3156 

281 สหกรณ์ออมทรัพย์กองทุน

สงเคราะห์การท าสวนยาง 

จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองทุน

สงเคราะห์การท าสวนยาง จ ากัด 

กรุงเทพฯ coop@rubber.co.t

h 

0-28860034 0-24248083 

282 กัญญา  เบญจรัตนพรรณ กลุ่มแม่บ้านโปร่งส าโหรง กรุงเทพฯ KANYAPALAU@h

otmail.com 

089-9203349 02-290-5161 

283 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด 

จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด ตราด   039-512460 039-530463 

284 พ.ท. ชัยสิทธ์ิ โกสินทร์พร พ.ท. ชัยสิทธ์ิ โกสินทร์พร ลพบุรี   086-004-0557   

285 คุณสุเมธ  สุเมธาอักษร คุณสุเมธ  สุเมธาอักษร สมุทรสาคร   024313064 02-8102451 

286 สหกรณ์การเกษตรเมืองลับ

แล จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล 

จ ากัด 

อุตรดิตถ์ www.coopthai.co

m/lablae 

055-431032 055-431598 

287 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน 

จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ล าพูน pawika_b@hotma

il.com 

053511653 053511653  

ต่อ 26 

288 สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม จ ากัด 

มหาสารคาม   0-4375-4060 0-4375-4060 

289 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ซิงเกอร์ จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซิง

เกอร์ จ ากัด 

กรุงเทพฯ paitccns@singekt

hai.co.th 

02-3524777 ต่อ 

4651 

02-3524799 

290 อัปสร  กฤษณะสมิต อัปสร  กฤษณะสมิต กรุงเทพฯ kapsorn@gmail.co

m 

089-8165044 02-5372117 

291 สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขราชบุรี จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

ราชบุรี จ ากัด 

ราชบุรี RSACC@thaimail.

com 

032-328497 032328497 

292 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ

ตระเวนชายแดนท่ี 43 จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวน

ชายแดนท่ี 43 จ ากัด 

สงขลา   074-323778 074-313234 

293 สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจังหวัด

นครศรีธรรมราช จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

จังหวัดนครศรีธรรมราช จ ากัด 

นครศรีธรรม 

ราช 

  075-774672-7 075-774671 

294 คุณกาญจนา คูหากาญจน์ คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กาญจนบุรี kanchana@ckindu

stry.co.th 

034-564101 034-564102 

295 คุณสุขุม ไวทยธ ารง คุณสุขุม ไวทยธ ารง นนทบุรี       
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296 คุณพิษณุวัฒน์ อ่ินศิริ คุณพิษณุวัฒน์ อ่ินศิริ แพร่ insivi_03@hotmail

.com 

054511132 054511833 

297 สหกรณ์ออมทรัพย์กันยง

อเีลคทริก จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์กันยงอีเลคทริก 

จ ากัด 

สมุทรปราการ ladawan.c@kye.

meap.com 

02-337-2900 

ต่อ 511 

02-337-

2439-40 

298 คุณอารี  โคตรประทุม คุณอารี  โคตรประทุม นครราชสีมา khunar2505@gm

ail.com 

081-5939080 044-235093 

299 คุณสุดารัตน์ มรรคพาณิช คุณสุดารัตน์ มรรคพาณิช ปทุมธานี sudarat1206@hot

mail.com 

0818181455 021373724 

300 สมชาย วงศ์ชัยสุวัฒน์ สมชาย วงศ์ชัยสุวัฒน์ กรุงเทพฯ wongchai13@gm

ail.com 

02865-1048 , 

081-564-4629 

02-4107129 

301 พัทธ์ศรัณย์ สพัฒนกุล พัทธ์ศรัณย์ สพัฒนกุล กรุงเทพฯ   02-424-7531, 

081-610-9998 

02-8833670 

302  ศศิมาศ พรรณรัตน์ ศศิมาศ พรรณรัตน์ กรุงเทพฯ   02-5592705-9   

303 สมพงษ์  ชุ่มเพ็งพันธ์ุ สมพงษ์  ชุ่มเพ็งพันธ์ุ นนทบุรี CHOMPOOPUNTI

P1@HOTMAIL.CO

M 

0874567725   

304 อวยชัย  ยอดแก้ว อวยชัย  ยอดแก้ว นครศรีธรรม 

ราช 

UAICHAI@epd.go.

th 

081-8931608   

305 นารถพงศ์  สุนทรนนท์ นารถพงศ์  สุนทรนนท์ นครศรีธรรม 

ราช 

nartapong@cpd.g

o.th 

08-1271-3797 075-324470 

306 วิศรุต  บ ารุงศรี วิศรุต  บ ารุงศรี นครสวรรค ์ wisarutbeyahoo.c

om 

056-221059,  

086-6816899 

056-221059 

307 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

การประปานครหลวง จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ

ประปานครหลวง จ ากัด 

กรุงเทพฯ SCOMWA@HOTM

AIL.COM 

02-503-9996 02-982-8799 

308 อ าพัน  เจริญรูป อ าพัน  เจริญรูป จันทบุรี chareonphan@hot

mail.com 

039-441259 039-

44362970 

309 ลัดดา  พรหมขุนทอง วิสาหกิจผลิตน้ ามันมะพร้าวบ้าน

ประดู่ลาย 

ประจวบคีรีขันธ์   089-4758217   

310   นิตยา  เทพส าราญ กรุงเทพฯ n_tepsumran@hot

mail.com 

089-6840785   

311 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริม

เกษตรท่ีสูง 

สุธาเทพ เอื้อวาณิน์ กรุงเทพฯ highland_wine@h

otmail.com 

087-8225456 02-8968065 

312 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ีย

นแห่งประเทศไทย จ ากัด 

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด 

กรุงเทพฯ cult@cultthai.com 0-2373-0020-1 0-2373-0022 

313 เทพไทยโปรดักส์ วิสาหกิจชุมชนเทพไทยโปรดักส์ สงขลา TEPTHAI_2007@

hotmail.com 

074-295567 074-295-567 

314 นัยนา  บินซอและ นัยนา  บินซอและ กรุงเทพฯ naiyana@epd.go.t

h 

0894967022 02-8677615 

315 กลุ่มสตรีศรีมาลัย มาลัย ตรีสมบูรณ์ พระนครศร ี

อยุธยา 

  035-706660,   
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316 สหกรณ์โคขุนสระแก้ว นทพ. 

จ ากัด 

สหกรณ์โคขุนสระแก้ว นทพ. 

จ ากัด 

สระแก้ว sk_beef@hotmail.

com 

089-2028479, 

0835876079 

037-542243 

317 คุณกุลภัครศรณ์ิ  เหล่าสินชัย 1011/1 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน 56 

แขวงสายไหม เขตสายไหม 

กรุงเทพฯ thongherb@hotm

ail.com 

0890275263, 

025236733 

025236733 

318 มนุชาธิป  วรกาญจนานนท์ มนุชาธิป  วรกาญจนานนท์ สงขลา banhan@cpd.go.t

h 

0815415752   

319 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

มหาสารคาม จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

มหาสารคาม จ ากัด 

มหาสารคาม   043-722-731 043711557 - 

125 

320 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา 

จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด พังงา   076460664 076460513 

321 สุรางค์ ผิวพรรณ สุรางค์ ผิวพรรณ กรุงเทพฯ surang.Pewpun@

hotmail.com 

081-5567089   

322 วรเทพ หงสไกร วรเทพ หงสไกร สมุทรปราการ   081-8296114   

323 สัญญา ล าเจียกเทศ สัญญา ล าเจียกเทศ สมุทรปราการ   0890413491   

324 ศิริกาญจน์ ศรีสุขโข ศิริกาญจน์ ศรีสุขโข สมุทรปราการ   0879006895   

325 วัลย์ดา ภัทรากุลพิเชฐ วัลย์ดา ภัทรากุลพิเชฐ กรุงเทพฯ   02-7450909   

326 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

อุบลราชธานี จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี 

จ ากัด 

อุบลราชธานี   045-241634-5 045-265748 

ต่อ 129 

327 สหกรณ์ออมทรัพย์

กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์

กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 

กรุงเทพฯ   02-6221451-4 02-2257511 

328 บริษัท ปกธนพัฒน์ จ ากัด บริษัท ปกธนพัฒน์ จ ากัด กรุงเทพฯ KOMCHARNE@ho

tmail.com 

0-29566118 0-29566117 

329 น.ส.ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ น.ส.ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ กรุงเทพฯ alonew@hotmail.

com 

0818742279 02-7347043 

330 กลุ่มสตรีสหกรณ์เครื่องหอม

เมืองสระแก้ว 

ออ้ยทิพย์ จ าจด สระแก้ว aoytip_1991@hot

mail.com 

0819962822 037-425397 

331 ชาติชาย  สงค์ทอง ชาติชาย  สงค์ทอง ลพบุรี deomee@hotmail.

com 

089-9003198   

332 วิลาวัณธ์  ศรีประเสริฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์  ส านัก

พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

กรุงเทพฯ vilavan@cpd.go.t

h 

089-7440148   

333 สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการสรรพกร จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

สรรพกร จ ากัด 

กรุงเทพฯ coop@rd.go.th 02-2729726 02-6173353 

334 สหกรณ์ออมทรัพย์กรม

ศุลกากร จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร 

จ ากัด 

กรุงเทพฯ customs_sahakor

n@hotmail.com 

02-

6677984,7986 

02-6676995 

335 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

อุตรดิตถ์ จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ 

จ ากัด 

อุตรดิตถ์   055-414280 055-412086 

336 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนรวม

น้ าใจท่ายาง จ ากัด 

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนรวมน้ าใจท่า

ยาง จ ากัด 

เพชรบุรี  032-461499 032-771220 
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337 ภญ. ภาคินี  จวิัฒนไพบูลย์ บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์แกนิ

คฟู๊ด จ ากัด 

นนทบุรี  02-

5268459,02-

9671200-1 

02-9671302 

338 นายเจริญ  โชไชย นายเจริญ  โชไชย กรุงเทพฯ  02-9824834 02-9824833 

339 นายจิต เพ็ชรกาล นายจิต เพ็ชรกาล สงขลา    

340 นางพัชรีรัตน์  ภัทรธีรทิพย์ นางพัชรีรัตน์  ภัทรธีรทิพย์ นครสวรรค ์  081-4805989 056-264888 

341 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนทวี

ทรัพย์ 

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนทวีทรัพย์ ศรีสะเกษ    

342 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ีย

นแห่งประเทศไทย จ ากัด 

สาขาภาคใต้ 

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด สาขาภาคใต้ 

สุราษฎร์ธานี  077-351352  

343 นายสานิตร์ เชษฐศาสน์ นายสานิตร์ เชษฐศาสน์ สิงห์บุรี  036-511096 036-524061 

344 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนศรีอุดร 

จ ากัด 

ด.ต. พิชัย ขวัญทอง อุดรธานี  084-9542319 042-240282 

345 สหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

กาฬสินธ์ุ จ ากัด 

กาฬสินธ์ุ  043-821292 043-812891 

346 นายสุครีพ  กระจาย นายสุครีพ  กระจาย ชลบุรี  089-8904023 038-059603 

347 นายประทีป  พลมณี นายประทีป  พลมณี ชัยภูมิ  087-2549248  

348 สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ

อุบลราชธานี จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

อุบลราชธานี จ ากัด 

อุบลราชธานี  045-254102  

349 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 

ก าแพงเพชร  055-706520 055-706520 

350 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม  043-991-459 043-991-459 

351 ณัฐกานต์ สหะวัชรินทร์ ณัฐกานต์ สหะวัชรินทร์ กรุงเทพฯ oung_natt@hotm

ail.com 

  

352 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์

ทอง(กลุ่มเจียเม้ง) จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง

(กลุ่มเจียเม้ง) จ ากัด 

นนทบุรี  02-832-

2854,02-832-

2883 

02-969-1650 

353 ผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขอนแก่น  043-222959-61 043-226823 

354 ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า

พระนครเหนือ จ ากัด 

กรุงเทพฯ coop@kmutnb.ac.th 02-5869592 02-5869592 
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ภาพกิจกรรมโครงการ 
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ภาพกิจกรรม 

 

การจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ในงานเสวนาวิชาการ เวทีเรียนรู้

“ขบวนการน าคุณค่าสหกรณ์ สู่ทางเลือก เพื่อการกินดีอยู่ดีของคนในชาติ ”” และร่วมฉลองการ

ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2554 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2554 
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การประชุมคณะท างานโครงการ “เครือขา่ยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปทีี่ 4” 
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 การจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ในงานฉลองการก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ครบรอบ 40 ปี และปีสากลแห่งการสหกรณ์ ณ โรงแรมรามา  

การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน 2555 
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 การจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ในงานเสวนาวิชาการ เวทีเรียนรู้ “ท า

ให้สหกรณ์เป็นทางเลือกของประชาชน ”” และร่วมฉลองการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และ

สหก รณ์ ที่ มี คุณค่ า แ ห่ ง ปี  2555  ณ  ห้ อ ง สุ ธ ร ร ม  อา รี กุ ล  อ าค า ร ส า ร นิ เ ท ศ  5 0  ปี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 4 
 

แบบสอบถามวารสารฅนสหกรณ์ 
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วารสาร “ฅนสหกรณ์” ขอเชิญท่านผู้อ่านร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทาง 

ในการพัฒนาและปรับปรุงวารสารฯ ให้เป็นประโยชน์และเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้อ่านต่อไป 

 

 ☻ ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชื่อ –นามสกุล            

หน่วยงาน            

ที่อยู่             

       รหัสไปรษณีย์     

เบอร์โทรศัพท์   เบอร์มือถือ   เบอร์โทรสาร    

อีเมล์            

 ยังไม่ได้เป็นสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ โปรดระบุ ส่ิงจูงใจท่ีท่านจะสมัครสมาชิก…………………………… 

 ปัจจุบันเป็นสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ระยะเวลา ………..ปี เหตุผล……………………………..…………… 

 

☻กรณทีี่เป็นสมาชิกวารสาร ฅนสหกรณ์โปรดแสดงความคิดเห็น และตอบค าถามข้างล่างนี้ 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อวารสารฅนสหกรณ์  

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย    ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  

   (5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด) 

 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

ความสะดวกในการสมัครและต่ออายุสมาชิกวารสาร      

ความรู้ เน้ือหาสาระ ในวารสารมีความน่าสนใจ      

การใช้ภาษา มีความชัดเจนดี อ่านแล้วเข้าใจง่าย      

การได้รับความรู้ใหม่และการน าไปใช้ประโยชน์      

ความพึงพอใจโดยรวม      

 

☻ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

………………………………………………………………………………………………........….…………………………………………………………………………………………………………….……

……….…....…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………

…………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

   

โปรดกรอกข้อมลูและส่งคืนที่บู๊ทวารสาร “ฅนสหกรณ์”  ขอขอบคณุ อย่างยิ่งส าหรับความร่วมมอื 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
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