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คํานํา 

 

รายงานฉบับสมบูรณโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูเพื่อ

ยกระดับสมรรถนะการแขงขัน มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อสรางระบบคลังความรูจากการวิจัย

และเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคม สหกรณ และการคาที่เปนธรรม การ

พัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในการเปนกลไกในการถายโอนความรูจากการวิจัยและ

สารสนเทศที่เกี่ยวของใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง รวมทั้งการจัดทําและ

เผยแพรวารสารฅนสหกรณในการทําหนาที่เปนสื่อกลางเพื่อพัฒนาสังคมขอมูลขาวสารใน

ระหวางประชาคมวจัิย สมาชิก และผูสนใจ 
 

เนื้อหาสาระประกอบดวย ผลการดําเนนิการพัฒนาเว็บไซตในการสรางคลังความรู

เพื่อการเผยแพรชุดความรูจากการวิจัย บทความธุรกิจฐานสังคม นวัตกรรม ขาวและชาวนา 

และบทความที่เกี่ยวของกับสหกรณออมทรัพยและการเงินแกกลุมเปาหมาย การเผยแพร

ขาวสาร กิจกรรม และผลลัพธงานวิจัยในเครือขาย Social Network การนําเสนอเว็บไซต

ภาษาอังกฤษเพื่อการเช่ือมโยงติดตอสื่อสารกับภาคีเครือขายในตางประเทศ การจัดทําและ

เผยแพรวารสารฅนสหกรณ และหนังสือการสรางสรรคนวัตกรรม นําการเปลี่ยนแปลง คูมือ

การบริหารจัดการ Farmers’ Market และ Pocket book 27 แนวคิด: การสรางสรรคสหกรณสู

ศตวรรษที่ 2 
 

ใครขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ปทมาวดี   โพชนุกูล  เจาหนาที่  สกว.ฝาย 4 

ผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัยทุกทาน และเจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ ที่ทําใหงานสําเร็จลง

ภายในเวลาที่กําหนด หากมขีอแนะนําประการใด คณะผูจัดทํายนิดนีอมรับดวยความขอบคุณ 
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(i) 

 

บทสรุปผูบรหิาร 
 

การดําเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูเพื่อยกระดับ

สมรรถนะการแขงขัน มุงเนนไปที่การพัฒนาคลังความรูจากการวิจัย เพื่อยกระดับสมรรถนะ

ของประชาชนใหมีความพรอมในการมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ และสนับสนุน

การดําเนินการชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ระยะที่ 7” เพื่อการเผยแพรขอมูลขาวสารแกผูสนใจไดเขาถึงความรู และเกิดเปนสังคมขอมูล

ขาวสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง ไดแก งานวิจัย บทความเกี่ยวกับความรูขาว

และชาวนา บทความเกี่ยวกับธุรกจิฐานสังคม บทความเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพยและการเงิน 

บทความเกี่ยวกับนวัตกรรม บทความการคาที่เปนธรรม บทความที่เกี่ยวกับขบวนการสหกรณ 

และบทความที่นาสนใจในขบวนการสหกรณตางประเทศ  

ผลการดําเนินการโครงการ ซึ่งแบงเปน 3 สวน ไดแก สวนแรกเปนสวนของ

เว็บไซต สวนที่สองคือวารสาร และสวนที่สามเปนสื่อสิ่งพิมพ ผลการดําเนินการในสวนของ

เว็บไซตซึ่งเปนชองทางการเผยแพรขอมูลในคลังความรู ตลอดจนขาวสารใหเขาถึงเครือขาย มี

การนําเสนอหนาตางความรูที่นาสนใจจํานวน 6 บาน ไดแก หนาตางความรูขาวและชาวนา 

หนาตางความรูธุรกิจฐานสังคม หนาตางความรูสหกรณออมทรัพย/การเงิน หนาตางความรู

นวัตกรรม หนาตางความรูสารสนเทศจากภาคี และหนาตางความรูเด็กไทยแกมใส, คลัง

ความรูงานวิจัย, บทความวิชาการ, บทความแปลจากตางประเทศที่นาสนใจในโลกยุคปจจุบัน

ของขบวนการสหกรณในตางประเทศ, Slide Share นวัตกรรม/ชุดความรูจากงานวิจัยที่นาสนใจ

ทั้ง 9 นวัตกรรม, E-magazine, Facebook, ศูนยเรียนรูมีชีวิต เว็บไซตมีจํานวนเมนูหลักทั้งหมด 

36 เมนู และเมนูยอยจํานวน 67 เมนู มีจํานวนบทความที่เผยแพรในเว็บไซตจํานวน 165 

บทความ บทความภาษาอังกฤษ 14 บทความ เอกสารคูมือจํานวน 16 เลม เอกสารเผยแพร

จํานวน 47 เลม มรีายงานวจัิยฉบับสมบูรณจํานวน 80 เลม วีดีทัศนจํานวน 28 เรื่อง สาระการ

เรียนรูชาวนามืออาชีพ จํานวน 9 เรื่อง และพ็อคเก็ตบุคออนไลน จํานวน 18 เรื่อง Facebook 

Farmer Shop มีจํานวนสมาชิก 3,761 ราย Faceผูตรวจสอบกิจการสหกรณ สว.สก. มีจํานวน

สมาชิก 1,496 ราย และเครือขายนักวิจัยสว.สก. มีจํานวนสมาชิก 231 ราย  มีผูสนใจเขามา

เยี่ยมชมและสืบคนในเว็บไซตเฉลี่ยเดือนละ 3,484 ราย รวม 41,818 ราย มีผลการประเมิน

ความคิดเห็นจากผูเยี่ยมชมเว็บไซตอยูในระดับดีและเว็บไซตอยูในอันดับที่ 6,220 จาก 12,411 

ลําดับ จากการจัดลําดับเว็บไซตของ Stats.in.th  

ผลการดําเนินการในสวนวารสารฅนสหกรณ ไดจัดทําและเผยแพรวารสารฅน 

สหกรณภายใตคอลัมนหลัก 6 คอลัมน ไดแก คอลัมนในแวดวงคนสหกรณ, คอลัมนมุมมอง



(ii) 

 

จากคนแดนไกล, คอลัมนเติมความรู, คอลัมนเลาสูกันฟงจากงานวิจัย, คอลัมนติดตามความ

เคลื่อนไหวในแผนพัฒนา และคอลัมนนานาสาระ จํานวน 4 ฉบับ มีสมาชิกวารสารจํานวน 402 

ราย มีบทความจากผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และเครือขายภาคีพันธมิตรจํานวนทั้งสิ้น 52 

บทความ  

เอกสารสิ่งพมิพเพื่อการเผยแพร 32 รายการ ประกอบดวย พ็อกเก็ตบุค 27 แนวคิด

สําหรับแนวทางสรางสรรคสหกรณสูศตวรรษที่ 2  คูมือนักบริหารการสหกรณระดับสูง 14 ป 

การสรางสรรคงานวิจัย รายงานการศึกษาดูงาน Expocoop 2014 และการประชุมกลุม BRICS 

คูมือการบริหารจัดการ Farmers’ Market  คูมือหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออม

ทรัพยอยางผูชํานาญการ  พ็อกเก็ตบุคการสรางสรรคนวัตกรรมนําการเปลี่ยนแปลง บทความ

ทางออกประเทศไทยการนําคุณคาสหกรณแกปญหาความเหลือมล้ําและสรางความเปนธรรม

แกสังคม เผยแพรหนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 บทความทางออก

ประเทศไทยการนําคุณคาสหกรณแกปญหาความเหลอืมล้ําและสรางความเปนธรรม ตอนสาม

พรานโมเดล เผยแพรหนังสือพิมพมติชน วันที่ 18 มิถุนายน 2557 บทความสหกรณ : ตัวแบบ

ธุรกจิที่สรางโลกไดดกีวา เผยแพรหนังสอืพมิพสยามรัฐ วันที่ 1 มกราคม 2558  

บทความวิชาการ “Farmer Shop: A New Business Model for Fairness in Supply 

Chain Management” นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 12
th SARD Workshop 

2014 “Challenging Issues in Asian Retailing Internationalization: Focusing on Primary 

Industries in the Emerging Markets” การนําเสนอ “The Farmer Shop as a Business Model 

for Sustainability” ในที่ประชุม International Cooperative Alliance Asia and Pacific  and 

Ministry of Agriculture and Forestry, Laos National Conference on “Building up Co-

operative System in Laos” ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การนําเสนอ The 

Farmer Shop as a Business Model for Sustainability และ The Emerging Opportunities of 

Producers Co-ops. from Fair Trade ในที่ประชุม ICA-AP C2C Seminar On Cooperative to 

Cooperative ประเทศมาเลเซยี 

ประเด็นที่นาสนใจของการดําเนินการโครงการ มีผูสนใจเขามาเยี่ยมชมเว็บไซต

และดาวนโหลดบทความวิชาการที่เปนที่นิยมตามสถิติการดาวนโหลดบทความ คือ บทความ

ตัวแบบธุรกิจขับเคลื่อนสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูใชบริการเว็บไซตให

ความสนใจในเรื่องใหมในปจจุบันซึ่งตองตื่นตัวและมีการเตรียมตัวกอนเขาสูประชาคมอาเซียน 

รวมทัง้มภีาคเีครอืขายที่นําบทความของสถาบันฯไปเผยแพรในเว็บไซต จํานวน 12 บทความ   
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1 

 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การดําเนินการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูเพื่อเพิ่มสมรรถนะการแขงขัน

ตามเปาหมายของยุทธศาสตรประเทศ มวีัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทีมงานสงเสริมการเรียนรู คลังความรู

ผานเครอืขายอนิเทอรเน็ต วารสาร และสื่อเรยีนรูเพื่อการเผยแพรสูสาธารณะ และสรางระบบการถาย

โอนความรูจากการวิจัย และขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของมาพัฒนาเปนคลังความรู  ระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต  และวารสารฅนสหกรณ  เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในเชิงคานิยม  

การปรับกระบวนทัศน และการเพิ่มพูนความรูตามกรอบการพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม   

โดยคาดหวังที่จะเปดโอกาสแกผูนําและผูเกี่ยวของไดเขาถึงความรูและขอมูลขาวสาร  และเกิดเปน

สังคมขอมูลขาวสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยมีกระบวนการดําเนินการไดมุงเนนใน

การพัฒนาคลังขอมูลจากแหลงขอมูลที่สําคัญ ไดแก งานวิจัย  บทความจากผูทรงคุณวุฒิ  และขอมูล

ขาวสารจากสถาบันการศึกษา และหนวยวิจัยทั้งในและตางประเทศ โดยแบงการทํางานเปน 3 สวน 

ไดแก สวนงานจัดทําคลังขอมูล การจัดทําวารสาร และสื่อสิ่งพมิพตางๆ และเว็บไซต 

 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพื่อสรางระบบคลังความรูจากการวิจัยและขอมูลขาวสารเพื่อยกระดับสมรรถนะ

ของประชาชนใหมคีวามพรอมในการมสีวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ 

1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบเครอืขายอนิเตอรเน็ต www.cai.ku.ac.th ในการเปนกลไกในการ

ถายโอนความรูจากการวจัิยและสารสนเทศที่เกี่ยวของ เพื่อการเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนประชาคม

วจัิย นักสหกรณ ผูประกอบการ และนสิติ นักเรยีน ผูสนใจอยางตอเนื่อง 

1.2.3 เพื่อการจัดทําและเผยแพรวารสารฅนสหกรณในการทําหนาที่เปนสื่อกลางเพื่อ

พัฒนาสังคมขอมูลขาวสารในระหวางประชาคมวจัิย สมาชิก และผูสนใจ 

 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.3.1  มคีลังความรูสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อยกระดับสมรรถนะของ

ประชาชนใหมคีวามพรอมในการมสีวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ 

1.3.2 มเีครอืขายสมาชิกวารสารฅนสหกรณในรูปแบบของสังคมฐานความรูที่จะเขาไปมี

สวนรวม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณและการคาที่เปนธรรม อยางถูกตองและเหมาะสม 

1.3.3 มเีครอืขายสังคมออนไลนที่เขามาแลกเปลี่ยนเรยีนรู สบืคนขอมูลขาวสารในเรื่อง

สหกรณ และการคาที่เปนธรรมอยางตอเนื่อง 

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

การดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการ

แขงขัน จะเปนไปตามกระบวนการ 4 ขัน้ตอน ดังนี้ (รูปที่ 1.1) 

 ขั้นตอนที่ 1 : การวางระบบเครือขายสารสนเทศ เริ่มจากการสืบคน การรวบรวมขอมูล

รวมกับภาคีจากแหลงความรูตาง ๆ ไดแก เครือขายผูทรงคุณวุฒิ รายงานวิจัย นักวิจัย สถาบันวิจัยที่

เกี่ยวของกับธุรกจิฐานสังคม สหกรณ และการคาที่เปนธรรม 

 ขั้นตอนที่ 2 : การจัดเก็บในคลังขอมูล ประกอบดวย การกลั่นกรอง การถอดความเปน

ภาษาไทย และจัดเก็บไวในคลังขอมูลตามหมวดหมูสาระการเรียนรู ซึ่งประกอบไปดวย หองสมุด เมนู

รายการในเว็บไซต และไฟลดจิิตอล ภายใตการดูแลของทมีงานศูนยสารสนเทศ 

 ขั้นตอนที่ 3 : การจัดทําสื่อเพื่อการเผยแพรผานกลไกของบทความออนไลน หนังสือ

ออนไลน บล็อกเรียนรู เครือขายสังคมออนไลน วารสาร เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ เพื่อการเผยแพร และ

การเขาถงึกลุมเปาหมาย 

 ขั้นตอนที่ 4 : การสรางสังคมขอมูลขาวสาร ประกอบดวย การรณรงคสมาชิกวารสาร 

การสรางเครือขายสังคมออนไลนตามกลุมผูสนใจและตามประเด็นสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ

สหกรณ ธุรกจิฐานสังคม และการคาที่เปนธรรม 
 

สังคมขอมูลชาวสาร

เครือขาย

วารสารฅนสหกรณ

เครือขาย

สังคมออนไลน

&

• การสืบคน

• การรวบรวมขอมูล 

รวมกับภาคี

• การกลั่นกรอง

• การถอดความ

• การจัดเก็บตามหมวด

หมูของสาระการเรียนู

• บทความออนไลน

• หนังสือออนไลน

• รายงานวิจัยออนไลน

• ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

สหกรณ ธุรกิจฐานสังคม

และการคาที่เปนธรรม

• การรณรงคสมาชิก
วารสาร

• การสรางเครือขาย

สังคมออนไลนตามกลุม

สนใจ/ประเด็นการเรียนรู

การวางระบบ การจัดเก็บในคลังขอมูล การจัดทําสื่อเพื่อเผยแพร การสรางสังคมขอมูลขาวสาร

• นักวิจัย

• ผูประสานงาน

• แหลงความรู

• ทีมงานวิจัย

• เว็บมาสเตอร

• คณะทํางาน

• ผูทรงคุณวุฒิ

• ทีมงาน

• ภาคี

แผนการขับเคลื่อนโครงการสารสนเทศสหกรณ / ธุรกิจฐานสังคม / การคาที่เปนธรรม

 
 

รูปที่ 1.1 กระบวนการขับเคลื่อนโครงการฯ 
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1.5 แผนการวิจัย 

กจิกรรม ป57 

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

กลุมการวจัิยการสงเสรมิสนบัสนุนการเรยีนรู: โครงการ

พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูฯ  
            

• การจัดทําวารสาร ปละ 4 ฉบับ             

• การจัดทําเว็บไซด เผยแพร โดยเว็บมาสเตอร             

• การจัดบริการหองสมุดเรียนรูและสรางคลังขอมูลเผยแพรแก

ผูสนใจ 
            

• การสนับสนุนการดําเนินงานศูนยเรียนรูมีชีวติ             

• การจัดทําและเผยแพรพ็อกเก็ตบุค ปละ 1 เลม             

• การจัดทําและเผยแพรสื่อเรียนรูปละ 2 เร่ือง             

• การจัดทําเวทีเสวนาวชิาการประจําป 1 คร้ัง             

• การจัดทําเอกสารสิ่งพิมพและเผยแพรปละ 4 รายการ             

• ประมวลความรูจากรายงานวจิยัพมิพเผยแพรปละ 1 เลม             

• การจัดเวทีถอดบทเรียนสําหรับแนวทางพัฒนาระบบสนับสนุนฯ             
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บทที่ 2 

ผลการด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ 

 

การพัฒนาเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ได้

ปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าเว็บเพจเพื่อจัดรูปแบบข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของ

สถาบันฯ และพัฒนาปรับปรุงใหม้ีความนา่สนใจ น่าจดจ ามากยิ่งขึน้ 
 

2.1 แนวคดิการพัฒนาเว็บไซต์ 

จากการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ของสถาบันฯ ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์โดย

เน้นที่ความเรียบง่ายสวยงาม มีการลดจ านวนข้อความลงใช้สื่อด้วยรูปภาพ/กราฟิกมากขึ้น มีการจัด

หมวดหมู่เมนูต่าง ๆ และย้ายบางเมนูเข้าไปในหมวดหมู่ที่จัดไว้แต่ยังคงเน้นที่เนื้อหาคลังความรู้และ

เผยแพร่งานต่าง ๆ ของสถาบันฯ  โดยใช้ตัวแบบที่ดีจากเว็บไซต์ไทยและต่างประเทศมาปรับใช้ตาม

ความเหมาะสม โดยเน้นความสะดวกในการเข้าถึงองคค์วามรูส้ถาบันฯของผู้ใชเ้ป็นส าคัญ 

 

2.2 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ 

การพัฒนาเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th ใช้โปรแกรม Joomla v.1.5 เป็นหลัก ผสมผสานกับ

โปรแกรม Dreamweaver และ Photoshop เนื่องจากโปรแกรม Joomla เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปประเภท 

CMS (Content Management System) หรือเรียกว่าระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์เพราะมีระบบ

การจัดการเนือ้หาที่มรีูปแบบสากล การปรับแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ท าได้ง่าย เพราะถูกออกแบบมาให้

รองรับกับเทคโนโลยีการออกแบบเว็บไซต์สมัยใหม่ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยลดทรัพยากรใน

การพัฒนาและบริหารจัดการเนื้อหาภายในเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถแก้ไข

เนื้อหาของเว็บไซต์ได้ผ่านทางหน้าเว็บโดยการพิมพ์และกดบันทึกทางหน้าเว็บไซต์จะแสดงผลทันที มี

ความยืดหยุ่นสูง สามารถน าภาษาสคริปต์มาปรับใช้ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ได้คล่องตัว รวดเร็ว 

เหมาะกับการท า SEO (Search Engine Optimization) เพื่อให้ติดอันดับเว็บไซต์ใน Google Search 

Engine นอกจากนี้โปรแกรมยังมีความสามารถในการน าเสนอบทความ รูปภาพ การเผยแพร่ข่าวสาร

ต่าง ๆ กระดานข่าว แบบสอบถาม ข้อมูลสถิติ การจัดการไฟล์ในส่วนดาวน์โหลด การจัดการป้อนข่าว

จากเว็บไซต์ และสามารถรองรับขนาดเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่ มีเนื้อหามาก และมีความซับซ้อนมากขึ้น

ในอนาคตเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งประชาคมวิจัย นักสหกรณ์ และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้ง

ยังมีความยืดหยุ่นในการรองรับการพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับกับการใช้งานในส่วนของสมาร์ทโฟน และ

แท็บเล็ตซึ่งเป็นนิยมของกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน 

กระบวนการในการปรับปรุงเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ด าเนินการปรับปรุง

รูปแบบของโครงสร้างเว็บไซต์ และจัดกลุ่มข้อมูลใหเ้หมาะสมกับการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์และเข้าถึง

องค์ความรู้ของสถาบันฯได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยลดขั้นตอนการเชื่อมถึงที่ไม่จ าเป็นออกไป รวมทั้ง

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

กลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึน้ ซึ่งมีกระบวนการในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 2.1.1 การวางแผน การจัดท าเว็บไซต์โดยคณะท างาน จากการประชุมคณะท างาน

สารสนเทศ เพื่อวางแผนในการพัฒนาเว็บไซต์ 

 2.1.2 เตรยีมข้อมูลสารสนเทศ การเตรียมเนื้อหาที่จะท าการเผยแพร่ในเว็บไซต์ โดยเตรียม

ข้อมูลเนื้อหา ตามมตใินที่ประชุมที่จะน าเนือ้หาลงเว็บไซต์ และรับข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะท างานฯ 

 2.1.3 การด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ หลังจากการประชุมคณะท างาน โดยการจัดท า

เว็บไซต์ตามมตทิี่ประชุมคณะท างานสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดเรียง และปรับปรุงขอ้มูล 

 2.1.4 ตรวจสอบเนื้อหา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ถ้าข้อมูลมีความผิดพลาด 

ต้องท าการแก้ไขข้อมูล เมื่อขอ้มูลถูกต้องครบถ้วนแล้วจงึจะด าเนนิการขัน้ต่อไป 

 2.1.5 การอัพโหลดข้อมูลบนเว็บไซต์ เมื่อขอ้มูลถูกต้องครบถ้วนแล้วจงึด าเนินการอัพโหลด

ไฟล์ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลบนเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2.1.6 การตรวจสอบเว็บไซต์โดยคณะท างานฯ เพื่อให้ข้อมูลที่อัพโหลดแลว้มีความถูกต้อง 

เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ใหม้ีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ 
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รูปที่ 2.1 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ 
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2.2 องค์ประกอบภายในเว็บไซต์ 

องค์ประกอบภายในเว็บไซต์ หมายถึง ส่วนประกอบหลักของเว็บไซต์จะประกอบไปด้วย  

 1) ข้อความ (Text) เป็นส่วนของ ตัวอักษร ตัวเลข อาจจะเป็นทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

หรอืภาษา อื่นๆ ก็ได้  

 2) กราฟิก (Graphics) เป็นสวนของภาพที่ตกแตง่เว็บไซต์ จะแยกเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรก

เป็นส่วนของกราฟิกของตัวเว็บหรือหน้าตาของเว็บ (Template) ส่วนที่สองคือ ส่วนของกราฟิกที่เป็น

เนือ้หา (Content) หรอืรูปภาพประกอบต่างๆ ภายในตัวเว็บ  

 3) มัลติมีเดีย (Multimedia) เป็นส่วนของเสียงและภาพ จะประกอบไปด้วย เพลง วีดีโอ 

แฟลช (Flash) สไลด์ (Slide)  

 4) ลิงค์ (Link) เป็นส่วนของข้อความหรอืรูปภาพที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง เว็บไซต์อื่นๆ และ

สังเกตได้ง่ายๆ หากเราน าเมาส์ไปวางไว้บนลิงค ์สัญลักษณ์ของเมาสจ์ะเปลี่ยนเป็นรูปมือโดยอัตโนมัติ   
 

 
 

รูปที่ 2.2 องค์ประกอบของหนา้เว็บไซต์หลัก 

  

2.3 โครงสร้างเว็บไซต์ 

โครงสร้างเว็บไซต์ ประกอบด้วยเมนูที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ 

ประกอบด้วยเมนูหลัก จ านวน 36 เมนู ดังนี้ 
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2.3.1 หน้าแรกของเว็บไซต์ เป็นพื้นที่ที่จัดท าขึ้นเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลส าคัญ ๆ ให้ผู้ใช้งาน

เว็บไซต์สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้แก่ บทความ รายงานวิจัย และ E-Magazine นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส าคัญของสถาบันฯในช่วงเวลาต่าง ๆ อาทิ โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ งานประกาศเกียรติคุณและเวทีเสวนาวิชาการประจ าปี และวันส าคัญต่าง ๆ 

ประจ าปี ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ) วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 

สิงหา (วันแม่แห่งชาติ) วันสหกรณ์แห่งชาติ วันปีใหม่ เป็นต้น และเป็นช่องทางการเข้าสู่เว็บไซต์ใน

รูปแบบไทย และอังกฤษ 

 

  
รูปที่ 2.3 เว็บหนา้แรก 

 

2.3.2 สไลด์รูปภาพหน้าเว็บไซต์ หรือ Gallery Slide เป็นพื้นที่ส าหรับแสดงข่าวเด่นหรือ

กิจกรรมของสถาบันฯ ที่เกิดขึ้นใหม่ล่าสุด ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ต่าง ๆ ของสถาบันฯ โดยเป็นรูปภาพและขอ้ความเลื่อนสลับไปมาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมเว็บไซต์

โดยผู้ชมสามารถเลือกกดดูข่าวหรอืประชาสัมพันธ์ได้ที่ปุ่มสีด าที่อยู่ทางขวาด้านล่างของสไลด์  
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รูปที่ 2.3 สไลด์รูปภาพหน้าเว็บไซต ์

2.3.3 หน้าต่างชวนคิด ชวนคุย เป็นหน้าต่างที่เปิดขึ้นเพื่อต้องการติดต่อสื่อสารระหว่าง

ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์กับผู้ใช้ในประเด็นที่เป็น Hot Issues ด้วยภาษาที่เรียบง่าย สั้น 

กระชับ ระยะเวลา 3-5 นาที ในรูปของไฟล์วีดีโอ เป็นประจ าทุก 2 สัปดาห์ ด้วยเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน 

ทันต่อเหตุการณม์ากขึ้น 

ในแต่ละคลิปวีดีโอนั้นจะประกอบไปด้วยประเด็นหลัก คือ การสรุปสถานการณ์

ปัจจุบันในประเด็นที่น าเสนอ และ 2) การชี้ประเด็นที่จะชวนให้ผู้คิด หรือน าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อค้นหาค าตอบ หรอืแนวปฏิบัติต่อไป 
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รูปที่ 2.4 หนา้ต่างชวนคดิ ชวนคุย 

 

2.3.3 หน้าต่างความรู้ เป็นคลังความรู้ที่รวบรวมบทความ ชุดความรู้/นวัตกรรมที่

น่าสนใจของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และเป็นเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน เพื่อผู้อ่านสามารถเลือก

อ่านบทความได้ตามแนวทางที่ตนสนใจ  จ าแนกเป็น 6 หมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการสืบค้น 

ประกอบด้วย หน้าต่างความรู้ข้าวและชาวนา หน้าต่างความรู้ธุรกิจฐานสังคม หน้าต่างความรู้สหกรณ์

ออมทรัพย์/การเงนิ หนา้ต่างความรู้นวัตกรรม หนา้ต่างความรู้สารสนเทศจากภาคี และหน้าต่างความรู้

เด็กไทยแก้มใส 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.5 หนา้ต่างความรู้ 6 บาน 
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1) หนา้ต่างความรูข้้าวและชาวนา  
 

น าเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับข้าว

และชาวนา อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ า กลาง

น้ า ปลายน้ า จ านวน 48 บทความ จ าแนกเป็น 

6 เรื่อง ได้แก่ เกี่ยวกับตลาด จ านวน 11 

บทความ เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์  จ านวน 12 

บทความ เกี่ยวกับชาวนา จ านวน 13 บทความ 

เกี่ยวกับผู้บริโภค จ านวน 3 บทความ ภาคีที่

เกี่ยวข้อง จ านวน 5 บทความ และแนวทางการ

พัฒนาที่ยั่งยืน จ านวน 4 บทความ 

 

  

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.6 หนา้ต่างความรูข้้าวและชาวนา 
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2) หนา้ต่างความรูธุ้รกิจฐานสังคม 
 

น าเสนอบทความที่ เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจฐานสังคม ที่สื่อถึงแนวคิด ลักษณะ และ

ตัวแบบของธุรกิจฐานสังคม เพื่อให้ผู้สนใจได้

ค้นคว้ าและท าความ เข้ า ใจ  จ านวน 36 

บทความ จ าแนกเป็น 5 เรื่อง ได้แก่ สหกรณ์

กับธุรกิจฐานสังคม จ านวน 16 บทความ 

การค้าที่เป็นธรรม จ านวน 4 บทความ 

Farmer Shop จ านวน 9 บทความ สหกรณ์

แดนไกล จ านวน 1 บทความและ Farmers’ 

Market จ านวน 6 บทความ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.7 หนา้ต่างความรูธุ้รกิจฐานสังคม 
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3) หนา้ต่างความรูส้หกรณ์ออมทรัพย์/การเงนิ 
 

น าเสนอบทความที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออม

ทรัพย์/การเงิน จ านวน 24 บทความ จ าแนกเป็น 3 เรื่อง 

ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน 9 บทความ การเงิน 

จ านวน 11 บทความ และภาคีที่เกี่ยวข้อง จ านวน 4 

บทความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.8 หนา้ต่างความรู้สหกรณ์ออมทรัพย์/การเงิน 
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4) หนา้ต่างความรูน้วัตกรรม 
 

น าเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม จ านวน 

52 บทความ จ าแนกเป็น 4 เรื่อง ได้แก่ องค์ความรู้

จากงานวิจัย จ านวน 13 บทความ เครือข่ายคุณค่า 

จ านวน 11 บทความ The 12th SARD Workshop in 

Thailand จ านวน 19 บทความ และชุดความรู้ จ านวน 

9 ชุดความรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.9 หนา้ต่างความรู้นวัตกรรม 
 

5) หนา้ต่างความรู้สารสนเทศจากภาคี  

นอกจากความรู้ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์แล้ว สถาบันฯ ยังได้รวบรวม

สารสนเทศที่ส าคัญ ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบันฯสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

สหกรณ์ได้ในรูปแบบ One Stop Service ได้แก่ กลุ่มวเิคราะหข์้อมูลทางการเงนิ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

, กรมส่งเสริมสหกรณ์ สารสนเทศสหกรณ์, กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปริมาณธุรกิจสหกรณ์, กรมส่งเสริม

สหกรณ์ ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร, การยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา, แผนพัฒนาด้านการ

สหกรณ์ และวาระแหง่ชาติด้านการสหกรณ์ 
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รูปที่ 2.10 หนา้ต่างความรูเ้ชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ 

 

6) หนา้ต่างความรู้เด็กไทยแก้มใส 

โครงการเด็กไทยแก้มใสเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวง

สาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ

หน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ได้เพิ่มหน้าต่างความรู้เด็กไทยแก้มใส เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ได้แก่ กรอบแนวทางการ

ด าเนินงานโครงการเด็กแก้มใส, ท าไมต้องมีกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน, รายละเอียดโครงการ, 

แนวคิด ค่านิยม หลัก และวิธีการสหกรณ์, การปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์, ประเภทสหกรณ์, 

กฎหมายสหกรณ์, คู่มอืครู และรูปแบบกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรยีน 
 

 
รูปที่ 2.11 หนา้ต่างความรูเ้ด็กไทยแก้มใส 
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2.3.4 แผนกิจกรรมของสถาบันฯในรอบเดือน เป็นส่วนที่ใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ

สถาบันฯ ที่จะมีขึ้นในรอบเดือนถัดไปเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบความเคลื่อนไหวของสถาบันฯ 
 

 
 

รูปที่ 2.12 แผนกิจกรรมของสถาบันฯในรอบเดือน 
   

 2.3.5 ข่าวสถาบันในรอบเดือน เป็นส่วนที่แสดงข่าวและกิจกรรมของสถาบันฯ ที่ผ่านมา

ในรอบเดือนจะแสดงข่าวจ านวน 5 ข่าวโดยสามารถคลิกที่หัวข้อข่าวเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมดของ

ข่าวโดยจะมีข่าวใหม่ขึ้นมาเป็นประจ าทุกสัปดาห์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 

จ านวน 112 ข่าว 
 

 
รูปที่ 2.13 ข่าวสถาบันในรอบเดือน 
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 2.3.6 การจัดท าสไลด์แชร์เพื่อเพิ่มช่องทางในการค้นคว้าและเผยแพร่ชุดความรู้และ

นวัตกรรมจากการวิจัยแก่ผู้สนใจในโลกออนไลน์ ประกอบด้วยนวัตกรรม 4 นวัตกรรม และชุดความรู้ 5 

ชุดความรู ้ได้แก่  

(1) นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop มีผู้เข้าชม 17,610 ราย 

(2) นวัตกรรมเครอืข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม มีผู้เข้าชม 337 ราย 

(3) นวัตกรรมเครอืข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ มีผู้เข้าชม 183 ราย 

(4) นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจเชงิคุณค่าสามพราน มีผู้เข้าชม 130 ราย 

(5) ตัวแบบธุรกิจฐานสังคม มีผู้เข้าชม 274 ราย 

(6) ชุดความรูก้ารพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม มีผู้เข้าชม 124 ราย 

(7) ชุดความรูก้ารบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ มีผู้เข้าชม 318 ราย 

(8) ชุดความรู้การยกระดับการด าเนินงานสหกรณ์ไปในทิศทางเชิงคุณค่า มีผู้เข้าชม 

92 ราย 

(9) ชุดความรูก้ารสรา้งผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีผู้เข้าชม 107 3ราย 

 

 
 

รูปที่ 2.14 ชุดความรูน้วัตกรรมเผยแพรใ่นรูปแบบของสไลด์แชร์ 
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 2.3.7 สารสนเทศความเคลื่อนไหวราคาข้าวหอมมะลิ 

สารสนเทศความเคลื่อนไหวราคาข้าวหอมมะลิจัดท าขึ้นภายใต้โครงการการพัฒนา

ระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิในพื้นที่ 5 จังหวัดในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อพัฒนา

เครือข่ายความร่วมมือส าหรับการจัดเก็บฐานข้อมูลการตลาดข้าวหอมมะลิในพื้นที่น าร่องที่เป็นแหล่ง

ผลิตส าคัญเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความรู้และวางระบบ

เครือข่ายสารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่ระบบ

สารสนเทศ “ข้าว” ทั้งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างจิตส านึกการเรียนรู้และใช้

ประโยชน์ในเรื่องข้อมูลข่าวสารของเกษตรกรในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบข้อมูล

ข่าวสารด้านตลาดข้าวหอมมะลิของศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตลอดจนศกึษากรอบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศการตลาดข้าวหอมมะลิเพื่อการใช้ประโยชน์ 

การด าเนินการจะเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับ

การตลาดข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าภาคีเครือข่ายสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยจัดเก็บ

ข้อมูลที่ส าคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร ส านักงานพาณิชย์จังหวัด และผู้ประกอบการโรงสี

เอกชน ในพื้นที่น าร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

และจังหวัดนครราชสีมา โดยหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายใต้ภาคีเครือข่ายจะท าหน้าที่รวบรวม จัดส่งข้อมูล

ตามเครื่องมือและกระบวนการที่ได้เห็นชอบและเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้กลไกของเวทีประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ซึ่งนักวิจัยของโครงการจะท าหนา้ที่เหมอืนหน่วยรวบรวม กลั่นกรอง วิเคราะห์ และน าเสนอ

ในรูปแบบของฐานข้อมูล และการน าเสนอในรูปของสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ที่ภาคีเครือข่ายฯ และ

ผูส้นใจจะสามารถเข้าถึงเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

การจัดท าฐานข้อมูลด้านราคารับซื้อข้าวเปลือก และข้าวสาร ณ หน้าโรงสีสหกรณ์ 

โรงสีเอกชน และการค้าภายในพาณิชย์จังหวัด โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์5 สหกรณ์ คือ 
สหกรณ์การเกษตรปราสาท  จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย  จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จ ากัด และสหกรณ์บรบือ จ ากัด ท าการบันทึกข้อมูลราคาสูงสุด-ต  าสุดของ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 ความชื้นไม่เกิน 14% และราคาจ าหน่ายข้าวสาร 100% ช้ัน 2 ในทุกวันที่ 5 

ของทุกเดือน โดยมีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ให้ความอนุเคราะห์ด้านการรวบรวม และประมวลผล

ข้อมูล ในรอบเดือนและรอบปี เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศด้านราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกหอมมะลิ และราคา

เฉลี่ยข้าวสารหอมมะลิ 100% ช้ัน 2 ที่เครือขา่ยฯ สามารถใช้ประโยชนร์่วมกันได้ 
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รูปที่ 2.15 กราฟแสดงราคาเฉลี่ยข้าวหอมมะลิภายใต้เครอืข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

 

 2.3.8 แนะน าหนังสือคู่มือ เป็นส่วนที่น าหนังสือ คู่มอืต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ที่ผลิตโดย

สถาบันฯ ออกเผยแพรใ่ห้ผู้สนใจสั่งซือ้ จ านวน 16 เล่ม 
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รูปที่ 2.16 แนะน าหนังสอื-คู่มอืของสถาบันฯ 

 

2.3.9 เมนูหลักด้านบนของเว็บไซต์ ประกอบด้วยเมนู หน้าแรก ข่าวและกิจกรรม 

โครงการ Farmer Shop สารสนเทศราคาข้าวหอมมะลิ ภาพกิจกรรม วีดีทัศน์ และช่องสืบค้น

รายละเอียดในเว็บไซต์เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้ 
 

 
 

1) เมนูย้อนหลัง เป็นเมนูที่รวบรวมข่าวและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้การด าเนินการ

ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ตั้งแตป่ี 2551 ถึงปัจจุบัน มีจ านวนข่าวทั้งสิน้ 765 ข่าว 
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รูปที่ 2.17 เมนูข่าวย้อนหลัง 

 

2) เมนูโครงการ Farmer Shop น าเสนอรายละเอียดโครงการ การขยายตัวแบบ

ธุรกิจสู่ชุมชน และการเผยแพร่ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในเวทีประชุมวิชาการในระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ Farmer Shop ซึ่งปัจจุบันเป็นการด าเนินการ

โครงการระยะที่ 3 จึงเน้นการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชนเป็นหลัก  
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รูปที่ 2.18 เมนูโครงการ Farmer Shop 

 

3) เมนูสารสนเทศข้าวหอมมะลิ เป็นเมนูที่เชื่อมโยงกับสารสนเทศข้าวหอมมะลิใน

หนา้แรก ซึ่งจะน าเสนอข้อมูลรายละเอียดของโครงการ แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล และข่าวที่เกี่ยวข้อง 
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รูปที่ 2.19 เมนูสารสนเทศราคาข้าวหอมมะลิ 

 

4) เมนูภาพกิจกรรม เป็นเมนูที่แสดงภาพกิจกรรมของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

ตั้งแตป่ี 2550 ถึงปัจจุบัน  
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รูปที่ 2.20 เมนูภาพกิจกรรม 

 

5) เมนูวีดีทัศน ์เป็นเมนูที่รวบรวมวีดีทัศน์ที่เกี่ยวกับงานวิจัยและที่เกี่ยวข้อง จ านวน 

28 เรื่อง เพื่อให้ผู้สนใจได้รับชมได้สะดวก ทั้งในคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน  
 

 
 

รูปที่ 2.21 เมนูวีดีทัศน์ 

 



25 
 

2.3.10 เมนูหลักซ้ายมือ ประกอบด้วยเมนูย่อยต่าง ๆ ได้แก่ เกี่ยวกับเรา หอประวัติ

เกียรติคุณ การวิจัย งานบริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย องค์กรแห่งการเรียนรู้ คลังความรู้ 

ธุรกิจฐานสังคม Farmers’ Market ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ บล็อกความรู้ 

ข่าวจากหนังสอืพิมพ์ ปุจฉา-วิสัชนา ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต วารสารฅนสหกรณ์ Link หน่วยงาน และส าหรับ

นิสติ 

 
 

 
 

รูปที่ 2.22 เมนูหลักด้านซ้ายของเว็บไซต์ 
 

1) เมนูเกี่ยวกับเรา เป็นเมนูที่น าเสนอเกี่ยวกับข้อมูลประวัติสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์อธิบายถึงความเป็นมาของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประวัติความเป็นมา การจัดตั้งสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ ภายในประกอบด้วยเมนูย่อย ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ แผนกลยุทธ์ขององค์กร 

โครงสร้างการบริหารงาน คณะกรรมการของสถาบันฯ ผู้อ านวยการสถาบันฯ รางวัลเชิดชูเกียรติ 

รายงานประจ าปี รายงานการประกันคุณภาพ และแผนที่ตั้งของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
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รูปที่ 2.23 เมนูเกี่ยวกับเรา 

 

2) เมนูหอประวัติเกียรติคุณ ภายในเมนูประกอบด้วยคุณสมบัติของนักสหกรณ์และ

สหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปีประวัติความเป็นมาของโครงการและรวบรวมข้อมูลของนักสหกรณ์และ

สหกรณ์ที่มีคุณค่าตั้งแตป่ี 2552 – 2557 ซึ่งมีนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าจ านวน 20 คน มีสหกรณ์ที่มีคุณค่า

จ านวน 13 สหกรณ์ และองค์กรที่มีคุณค่าสหกรณ์ จ านวน 3 องค์กร 
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รูปที่ 2.24 เมนูหอประวัติเกียรติคุณ 

 

3) เมนูการวิจัยเป็นเมนูที่น าเสนอข้อมูลจุดเริ่มต้นของชุดโครงการวิจัย ระบบ

สร้างสรรคก์ารวิจัย ตลอดจนเส้นทางการขับเคลื่อนการวิจัยในช่วงเวลา 14 ปี (ระหว่างปี 2543-2557) 

และรายละเอียดของโครงการวิจัยตา่ง ๆ ภายใต้ชุดโครงการ ตั้งแตป่ี 2551 – 2557  
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รูปที ่2.25 เมนูการวิจัย 

 

4) เมนูภารกิจงานบริการวิชาการ เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ

วิชาการของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ที่ด าเนินการตัง้แต่ปี 2548-2557 
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รูปที่ 2.26 เมนูภารกิจงานบริการวิชาการ 

 

5) เมนูการเชื่อมโยงเครือข่าย เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลของเครือข่ายที่เกิดขึ้นภายใต้

ภารกิจของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ระหว่างปี 2548-2557 ได้แก่ เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ เครือข่ายคลังสมอง เครือข่าย Farmer Shop เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายพระสงฆ์ 

เครือข่ายผู้น าสหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ เครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์ เครือข่าย

คลังสมอง เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายพระสงฆ์ เครือข่ายผู้น าสหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือข่ายผู้จัดการ

สหกรณ์ เครือขา่ย Farmer Shop เครือขา่ย Face book และเครือขา่ยชมรมก านัน-ผูใ้หญ่บ้าน จ.จันทบุรี 
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รูปที ่2.27 เมนูการเชื่อมโยงเครือขา่ย 

 
6) เมนูคลังความรู้ เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของ

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้แก่ รายงานวิจัย,บทความวิชาการ บทความเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ 

บทความเกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตร เอกสารเผยแพร่, วีดีทัศน์ สาระการเรียนรู้ชาวนามืออาชีพ 

และพ็อคเก็ตบุ๊คออนไลน์ ซึ่งจะเป็นเมนูให้สามารถดาวโหลดไฟล์ PDF ได้โดยมีการนับจ านวนผู้ดาวน์

โหลด มีบทความวิชาการ จ านวน 165 บทความ เอกสารคู่มือจ านวน 16 เล่ม เอกสารเผยแพร่จ านวน 

47 เล่ม มีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จ านวน 80 เล่ม วีดีทัศน์จ านวน 28 เรื่อง สาระการเรียนรู้ชาวนามือ

อาชีพ จ านวน 9 เรื่อง และพ็อคเก็ตบุ๊คออนไลน์ จ านวน 18 เรื่อง 
 

 

รูปที่ 2.28 แสดงรายการในเมนูคลังความรู้ 



32 
 

7) เมนู Farmers’ Market เป็นเมนูที่น าเสนอความรู้เกี่ยวกับการจัดท า Farmers’ 

Market ซึ่งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้เชื่อมโยงเครือข่ายการจัดท า Farmers’ Market กับสหกรณ์

การเกษตร 21 แหง่ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และขยายผลไปในสหกรณ์การเกษตร 24 สหกรณ์ที่มี

ศักยภาพและความพร้อม โดยได้น าชุดความรู้การบริหารจัดการโซ่อุปทาน ตัวแบบ Farmers’ Market 

ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จในแต่ละประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เบลเยี่ยม เปรู ออสเตรเลีย จีน 

ญี่ปุ่น และเกาหล ีเป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.29 เมนู Farmers’ Market 

 

8) เมนูศูนย์เรียนรู้มีชีวิต เป็นเมนูที่รวบรวมข้อมูลของศูนย์เรียนรู้มีชีวิต เพื่อให้เกิด

กลไกการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาให้กว้างขวางขึ้น มีจ านวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์

เรียนรู้ข้าวคุณธรรม จ.ยโสธร ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ จ.นครปฐม ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้

คุณภาพ จ.จันทบุรี ศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จ.ชัยนาทศูนย์เรียนรู้ Farmer Sop          

จ.กรุงเทพฯ และศูนย์เรียนรูส้ารสนเทศสหกรณ์ จ.กรุงเทพฯ 
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รูปที่ 2.30 เมนูศูนย์เรียนรู้มีชีวติ 

 

 9) เมนูการน าผลงานวิจัยไปใช้แสดงถึงข้อมูลการด าเนินงานการวิจัย และน า

ผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ ได้ 
 

 
 
 

รูปที่ 2.31 เมนูการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

11) เมนูข่าวจากหนังสือพิมพ์ เป็นเมนูที่รวบรวมข่าวจากสื่อต่าง ๆ เช่นหนังสือพิมพ์

หรือเว็บไซต์ที่น าข่าวหรือกิจกรรมของสถาบันฯ ไปเผยแพร่ จ านวน 72 ข่าวโดยสามารถอ่านข่าวหรือ

ดาวนโ์หลดได้ในรูปแบบไฟล์ PDF  
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รูปที่ 2.32 เมนูข่าวจากหนังสือพมิพ์ 

 

13) เมนูวารสารฅนสหกรณ์ ได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับวารสารฅนสหกรณ์ 

เช่น บทความที่น่าสนใจจากวารสาร ดาวน์โหลดใบสมัครหรือต่ออายุวารสารและยังมีการท า E-

Magazine ให้ผู้ที่สนใจได้อา่นวารสารฉบับเต็มในรูปแบบ E-Magazine อีกด้วย 
 

 
 

รูปที่ 2.32 เมนูวารสารฅนสหกรณ์ 
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 2.3.11 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้น าเอาระบบต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้งานกับเว็บไซต์

เพื่อให้มีเว็บไซต์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นได้แก่ระบบการนับจ านวนผู้ดาวน์โหลดบทความส าหรับนับ

จ านวนผู้ดาวน์โหลดบทความ เพื่อเก็บสถิติการดาวน์โหลดบทความต่างๆ ของผู้เข้าใช้บริการของ

สถาบันฯ ทีเ่ผยแพร่บทความเกี่ยวกับแวดวงขบวนการสหกรณ์ ในหน้าเว็บ เช่น รายงานวิจัย บทความที่

น่าสนใจ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 

รูปที่ 2.35 การนับจ านวนผู้ดาวน์โหลดบทความ 

 

จากการใช้ระบบการนับจ านวนผูด้าวน์โหลดบทความ เพื่อเก็บสถิตกิารดาวน์โหลด

บทความตา่งๆ ของผูเ้ข้าใช้บริการของสถาบันฯ ท าให้สามารถเราได้ขอ้มูลบทความที่ได้รับความนยิม

จากผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์เข้ามาดาวนโ์หลดบทความ ดังนี้ 

 

ล ำดับที ่ ชื่อบทควำม จ ำนวนคร้ัง 
1 ตัวแบบธุรกิจขับเคลื อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน 316 
2 การสร้างโซ่อุปทานการท่องเที ยวเพื อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์การเกษตร 133 
3 ว่าด้วยเรื อง “เครือข่าย” กับการพัฒนาการสหกรณ ์ 124 
4 บทบาทหน้าที ของสมาชิกที พึงมีต่อสหกรณ ์ 123 
5 การปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ ์ 105 
6 การจัดการ โซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ ์ 72 
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ล ำดับที ่ ชื่อบทควำม จ ำนวนคร้ัง 
7 รูปแบบที เปลี ยนไปของสหกรณ ์ 88 
8 กรอบคิดการพัฒนางานสหกรณ์ในภาพรวม  81 
9 สหกรณ์กับวิกฤตเศรษฐกิจโลกโอกาสของสหกรณ ์ 62 
10 หน่วยงานของรัฐที เกี ยวข้องกับขบวนการทางสหกรณ ์ 61 
11 สหกรณ์ : ตัวแบบธุรกิจที สร้างโลกได้ดีกว่า  59 
12 แนวทางการปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย  58 
13 การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที เกื้อหนุนการพึ งพาตนเองและร่วมมือกัน 56 
14 สหกรณก์ับธุรกิจฐานสังคม : นิยามและความแตกต่าง 54 
15 สหกรณ์ออมทรัพย์ที มีคณุค่ากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 50 
16 การสหกรณ์ในบริบทไทย: เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 50 
17 การขานรับปสีากลแห่งการสหกรณ ์ 47 
18 การตลาดยุคใหม ่ 46 
19 กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที เอื้อต่อการพึ งพาตนเอง และ

ร่วมมือ  
46 

20 แนวทางการให้การเรยีนรู้ : มิติใหม่จากแปลงนาสู่การพัฒนาที ยั งยืน  45 
21 การสร้างแบรนด์ในสินค้าเกษตร  45 
22 แนวทางการจัดการด้านการเงินสหกรณ ์ 44 
23 วิกฤตเศรษฐกิจกับผลกระทบที มีตอ่สหกรณ์ออมทรัพย ์ 44 
24 กองทุนรวม : โอกาสและความเสี ยงที มีต่อสหกรณ ์ 44 
25 แนวคิด ค่านิยม หลักและวิธีการสหกรณ ์ 42 

 

และสถิตกิารดาวน์โหลดรายงานวิจัย ท าให้ทราบข้อมูลรายงานวิจัยที่ได้รับความ

นิยมจากผูใ้ช้บริการเว็บไซต์ มดีังนี้ 
 

ล ำดับที ่ ชื่อรำยงำน จ ำนวนคร้ัง 
1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการขับเคลื อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที เป็นธรรม 

ระยะที  5  
316 

2 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการขับเคลื อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที เป็นธรรม 
ระยะที  6 

96 

3 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์การขับเคลื อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที เอื้อ
ต่อการพึ งพาตนเองและร่วมมือกัน ระยะที  2 

79 

4 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการขับเคลื อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที 
เป็นธรรม ระยะที  4  

74 

5 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์โครงการโรงเรียนลูกชาวนาเพื อเพิ มสมรรถนะการท าการเกษตร
เชิงธุรกิจมิติใหม่แห่งการเรยีนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที ยั งยืน  

60 
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ล ำดับที ่ ชื่อรำยงำน จ ำนวนคร้ัง 
6 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การพัฒนาและด าเนินการตวัแบบ Farmer Shop 

ระยะที  2 
59 

7 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการเงินที เกื้อหนุนการ
พึ งพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ ์ระยะที  1 

55 

8 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการขับเคลื อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการคา้ที เป็น
ธรรม ระยะที  2  

46 

9 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์โครงการวิจัยเครือข่ายคณุค่าข้าวหอมมะลิสหกรณไ์ทย ระยะที  3 45 

10 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยกลุม่ธุรกิจเชิงคณุค่าสามพราน ปีที  3 41 
11 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคณุค่ายางพารา ระยะที  2 36 
12 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 32 
13 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยกลุม่ธุรกิจเชิงคณุค่าสามพราน ปีที  2 27 
14 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื อการพัฒนาสหกรณ์ปีที  4 23 
15 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที  36 จังหวัด ระยะ

ขยายผล 
23 

16 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที  36 จังหวัด 21 

17 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์โครงการวิจัยแนวทางการเพิ มศักยภาพในการแข่งขันภายใต้โซ่
อุปทานของธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย 

21 

18 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพื อสร้างคุณคา่และ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท 

20 

19 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียเ์ชิงคุณธรรมกรณ ีกลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวคณุธรรมภายใต้เครือข่ายมลูนิธิ
ธรรมะร่วมใจ 

17 

20 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศสาหรบัสินค้าสถาบัน
เกษตรกรไทยศึกษาเฉพาะกรณีผลติภัณฑ์สมุนไพร 

14 

21 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการน าร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าว
หอมมะล ิ

14 

22 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเครือข่ายคุณคา่ผลไมร้ะยะที  3 12 

23 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย “การพัฒนาและด าเนินการตัวแบบ Farmer 
Shop” 

12 

24 โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกิจการ 11 
25 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที  5  10 

 

 2.3.12 ระบบลงทะเบียนออนไลน์ เป็นระบบที่ใช้แจ้งชื่อเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ของสถาบันฯ เช่น ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ

โดยจะมีให้กรอกข้อมูลที่จ าเป็นเช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล์ และเบอร์ที่สะดวกให้ติดต่อกลับ  ซึ่งข้อมูล

ดังกล่าวจะถูกบันทึกในฐานข้อมูลดังรูป 
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รูปที่ 2.36 ระบบลงทะเบียนตอบรับ 

 

โดยข้อมูลที่ผูล้งทะเบียนกรอกเข้ามาจะถูกบันทึกอยู่ในฐานข้อมูลดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 2.37 ฐานขอ้มูลผู้ลงทะเบียนออนไลน์ 

   

 2.3.13 ระบบค้นหาภายในเว็บไซต์ เป็นระบบค้นหาเพื่อความสะดวกของผู้เข้าชมเว็บไซต์ใน

กรณีที่ต้องการค้นหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงด้วยค าค้นหาโดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงกับเว็บค้นหาอย่าง 

Google.co.th เมื่อ Search ด้วยค าที่ต้องการค้นหาระบบจะเชื่อมไปยัง Google.co.th โดยปุ่ม Search จะ

อยู่ในแถบเมนูด้านบนขวามอื 
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รูปที่ 2.38 ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ของสถาบันฯ 

 

 2.3.14 ระบบการจัดเก็บสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ผู้เข้าชมสามารถคลิกดูจ านวนผู้เข้าชมที่

ก าลัง Online อยู่ หรือดูจ านวนหน้าที่ผู้เข้าชมเปิดเข้าไปชมได้ที่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์โดยการจัดเก็บ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ของสถาบันฯ จะใช้บริการของเว็บไซต์ที่ให้บริการจัดเก็บสถิติ Histat.com โดย

สามารถจัดเก็บข้อมูลเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ และรายปี 
 

 
 

รูปที่ 2.39 ระบบการจัดเก็บสถิตกิารเข้าชมเว็บไซต์ 
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2.3.16 ระบบจัดอันดับเว็บไซต์ เป็นการดูการจัดอันดับเว็บไซต์ว่าในแต่ละเดือนเว็บไซต์

ของสถาบันฯ อยู่ในอันดับที่เท่าใดเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขให้คงที่อยู่ตลอดเวลาโดยอ้างอิงการจัดอันดับ

ของเว็บไซต์จากเว็บ Stats.in.th เว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ล าดับที่ 6,220 จาก 12,411 

ล าดับของการจัดล าดับเว็บไซต์ทั้งหมด 
 

 
 

รูปที่ 2.40 ระบบจัดอันดับเว็บไซต์ 

 

2.4 ผลส ารวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

 2.4.1 จากการส ารวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ตั้งแต่เดือนมกราคม 

ถึงเดือนธันวาคม 2557 มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์รวม 41,818 ราย เฉลี่ยเดือนละ 3,484 ราย ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2.1 สถิตกิารเข้าชมเว็บไซต์ประจ าเดือนมกราคม – ธันวาคม 2557 
 

สถิตกิารเข้าชมเว็บไซต์ประจ าเดือน จ านวนผูเ้ข้าชม (คน) 

มกราคม 2557 3,714 

กุมภาพันธ์ 2557 4,201 

มนีาคม 2557 3,480 

เมษายน 2557 2,848 

พฤษภาคม 2557 3,235 

มถิุนายน 2557 3,905 

กรกฎาคม 2557 4,291 

สิงหาคม 2557 2,074 

กันยายน 2557 2,940 

ตุลาคม 2557 4,333 

พฤศจิกายน 2557 3,831 

ธันวาคม 2557 2,966 

รวม 41,818 
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รูปที่ 2.42 กราฟสถิตกิารเข้าชมเว็บไซต์ประจ าเดือนมกราคม – ธันวาคม 2557 

 

2.5 การเชื่อมโยงเว็บไซต์กับหน่วยงานพันธมิตร 

2.5.1 การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์สหกรณ์ไทย  

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th กับ

เว็บไซต์ของสหกรณ์ไทย www. thaicooperative.org เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารใหก้ว้างขวางมากยิ่งขึน้ 
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รูปที ่2.43 การเชื่อมโยงเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์กับเว็บไซต์สหกรณ์ไทย 

 

ซึ่งนอกจากเว็บไซต์สหกรณ์ไทยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์กับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์แล้ว 

ยังได้มกีารจัดท าหน้าเว็บเพจส าหรับ Link บทความที่นา่สนใจใหก้ับกลุ่มเป้าหมายที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ

สหกรณ์ไทย มีทั้งหมด 12 บทความ ได้แก่ 

(1) ตัวแบบธุรกิจขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  Link: http://www.cai.ku.ac.th/ 

article/ Mag16_articleF1.pdf 

(2) การสร้างโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเพื่อสหกรณ์การเกษตร http://www.cai.ku.ac.th/article/ 

Mag16_article3.pdf 

(3) การขานรับปีสากลสหกรณ์ http://www.cai.ku.ac.th/article/การขานรับปีสากลแหง่การ

สหกรณ์.pdf 

(4) เครอืข่ายกับการพัฒนาสหกรณ์ http://www.cai.ku.ac.th/article/Mag14_article4.pdf 

(5) รูปแบบที่เปลี่ยนไปของสหกรณ์ http://www.cai.ku.ac.th/article/Mag11_article2.pdf 

(6) การสร้างแบรนด์ในสินค้าเกษตร http://www.cai.ku.ac.th/article/Mag09_article2.pdf 

(7) สิ่งท้าทายสหกรณ์สูป่ระชาคมอาเซียน http://www.cai.ku.ac.th/article/Mag16_article1.pdf 

(8) กรอบคิดการพัฒนางานสหกรณ์ในภาพรวม http://www.cai.ku.ac.th/article/ 

Mag08_article1.pdf 

(9) สหกรณ์กับวิกฤตเศรษฐกิจโลก โอกาสของสหกรณ์ http://www.cai.ku.ac.th/article/ 

mag05_article1.pdf 

(10) การปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์ http://www.cai.ku.ac.th/article/010-2550.pdf 

(11) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์ http://www.cai.ku.ac.th/article/017-

2550.pdf 

(12) บทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่พึงมีต่อสหกรณ์ http://www.cai.ku.ac.th/article/023-

2550.pdf 

http://www.cai.ku.ac.th/
http://www.cai.ku.ac.th/article/
http://www.cai.ku.ac.th/article/
http://www.cai.ku.ac.th/article/
http://www.cai.ku.ac.th/article/
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รูปที่ 2.44 หนา้เว็บของสหกรณ์ไทยที่เช่ือมโยงกับบทความของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

2.5.2 การเชื่อมโยงเว็บไซต์กับภาคีพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ 

ลิงก์หน่วยงานที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.cai.ki.ac.th แบ่งหน่วยงานออกเป็น 2 

ประเภท ได้แก่ หน่วยงานในประเทศ 22 หน่วยงาน และหนว่ยงานตา่งประเทศ 44 หนว่ยงาน 
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รูปที่ 2.45 Link หนว่ยงานภาคีพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ 

 

2.6 เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ 

การปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเน้นที่การเผยแพร่ข่าวกิจกรรมของสถาบันฯ ที่เป็น

ความรว่มมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในช่วงเวลามกราคม – ธันวาคม 

2557 มีการน าเสนอข่าวทั้งสิน้ 11 ข่าว 
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รูปที่ 2.46 ข่าวกิจกรรมหน้าเว็บไซต์สถาบันฯภาษาอังกฤษ 
 

มีการเผยแพร่เอกสารวิชาการภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop  จ านวน 1 

เรื่อง โดยเน้นการออกแบบการแสดงผลให้มคีวามนา่สนใจต่อผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์มากขึ้น 
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รูปที่ 2.47 บทความ Farmer Shop ภาษาอังกฤษ 
 

2.7 ผลการส ารวจความคิดเห็นการเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบันฯฯผ่านทางเว็บไซต์ 

เพื่อส ารวจความคิดเห็นต่อการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

ส าหรับเป็นข้อมูลป้อนกลับน ามาปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

(มกราคม 2557-มกราคม 2558) 
 

ตารางที่ 2.2 ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพศกับ

สถานะผูใ้ช้บริการ 

สถานะของผูใ้ช้บรกิาร 
ชาย หญิง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/สมาชกิสหกรณ์ 2 2.3 3 3.4 5 5.7 

2.ผู้ประกอบการ 0 0.0 1 1.1 1 1.1 

3.นักเรียน/นักศกึษา/นสิิต 19 21.8 54 62.1 73 83.9 

4.อาจารย์ 1 1.1 2 2.3 3 3.4 

5.ประชาชนท่ัวไป 4 4.6 1 1.1 5 5.7 

รวม 26 29.9 61 70.1 87 100.0 
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จากการส ารวจความคิดเห็น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 61 คน ร้อย

ละ  70.1 เพศชายจ านวน 26 คน ร้อยละ 29.9 และมีสถานะนักเรียน/นักศึกษา/นิสิต จ านวน 73 คน ร้อย

ละ 83.9 มากที่สุด เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป จ านวน 5 คน ร้อยละ 

5.7 อาจารย์ จ านวน 3 คน รอ้ยละ 3.4 และผูป้ระกอบการ จ านวน 1 คน รอ้ยละ 1.1 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 2.3 ผลการส ารวจความคดิเห็นต่อความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

ความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ความถี่ ร้อยละ 

1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ 42 48.3 

3-4 ครั้ง ตอ่สัปดาห์ 14 16.1 

5-6 ครั้ง ตอ่สัปดาห์ 4 4.6 

นานๆครั้ง 23 26.4 

มากกว่า 6  4 4.6 

รวม 87 100.0 
 

 จากผลการส ารวจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าใช้บริการเว็บไซต์สถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์เป็นประจ าสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง จ านวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.3 มากที่สุด

นานๆ ครั้ง จ านวน 23 ราย ร้อยละ 26.4  สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ต่อสัปดาห์ จ านวน 14 ราย ร้อยละ 

16.1 สัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง จ านวน 4 ราย ร้อยละ  4.6 และมากกว่า 6 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 4 ราย 

ร้อยละ  4.6 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 2.4 ผลการส ารวจความคดิเห็นต่อวัตถุประสงค์ในการใช้เว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

เพศ ความถี่ ร้อยละ 

1. ติดตามรายงานวิจัย/บทความของสถาบัน/หน้าต่างความรู้ 64 39.02 

2. ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันฯ 53 32.32 

3. ติดตามโครงการวิชาการของสถาบันฯ 18 10.98 

4. ติดตามโครงการอื่นๆ ของสถาบันฯ เช่น farmer shop  13 7.93 

5. ติดตามสมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ 10 6.10 

6. อื่นๆ อาทิ สืบค้นข้อมูลประกอบการเรียน 4 2.44 

7. สั่งซื้อหนังสอืคู่มือต่างๆ 2 1.21 

รวม 164 100 
 

 จากผลการส ารวจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีวัตถุประสงค์ในการใช้เว็บไซต์สถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อติดตามรายงานวิจัย/บทความของสถาบัน/หน้าต่างความรู้ ร้อยละ 39.02 

เพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันฯ ร้อยละ 32.32 เพื่อติดตามโครงการวิชาการของสถาบันฯ ร้อยละ 

10.98 ติดตามโครงการอื่นๆ ของสถาบันฯ เช่น farmer shop ร้อยละ 7.93 เพื่อติดตามสมัครสมาชิก
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วารสารฅนสหกรณ์ ร้อยละ 6.10 เพื่อสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียน ร้อยละ 2.44 และเพื่อสั่งซื้อ

หนังสือคูม่อืต่าง ๆ ร้อยละ 1.21 ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 2.5 ผลการส ารวจความคิดเห็นในการใช้ประโยชน์ข้อมูลบนเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

การใช้ประโยชน์ของข้อมูลบนเว็บไซตส์ถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์ ความถี ่ ร้อยละ 

ศกึษาหาความรู้ 57 65.5 

อ้างองิประกอบศกึษาค้นคว้า 27 31.0 

น าไปใช้ประโยชน์เชิงปฏิบัติ 1 1.1 

อื่นๆ 2 2.3 

รวม 87 100.0 
 

 จากการส ารวจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ประโยชน์ข้อมูลบนเว็บไซด์สถาบันวิชาการ

ด้านสหกรณ์ เพื่อศึกษาหาความรู้  จ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.5 น าไปอ้างอิงประกอบ

การศกึษาค้นคว้า  จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.0 และน าไปใช้ประโยชน์เชิงปฏิบัติ จ านวน 1 ราย 

ร้อยละ 1.1 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 2.6 ผลการส ารวจระดับความคิดเห็นต่อการใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

ล าดับ ประเด็นความคดิเห็น 

ระดับความคิดเหน็ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ระดับ 

ความพึง

พอใจ 
ดีมาก ด ี

ปาน

กลาง 
พอใช ้

ควร

ปรับปรุง 

1 การออกแบบสบายตาและ

แสดงผลบนจอเหมาะสม 

7 

(8.0) 

50 

(57.5) 

25 

(28.7) 

4 

(4.6) 

1 

(1.15) 
3.67 ด ี

2 เมนูการเชื่อมโยงต่างๆ 16 

(18.4) 

47 

(54.0) 

20 

(23.0) 

4 

(4.6) 

0 

(0.0) 
3.86 ด ี

3 ความสะดวกรวดเร็วและเข้าใจ

ง่ายในการเข้าถึงข้อมูล 

11 

(26.4) 

52 

(59.8) 

18 

(20.7) 

3 

(3.4) 

3 

(3.4) 
3.75 ด ี

4 เว็บไซต์มขี้อมูลท่ีชัดเจนและมี

แหลง่อา้งอิง 

23 

(26.4) 

46 

(52.9) 

14 

(16.1) 

4 

(4.6) 

0 

(00.0) 
4.01 ด ี

5 มเีนื้อหาที่ทันสมัยทันเหตุการณ์

และน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

23 

(26.4) 

46 

(52.9) 

14 

(16.1) 

2 

(2.3) 

2 

(2.3) 
3.99 ด ี

รวม 3.86 ด ี
หมายเหตุ : คา่คะแนนเฉลี่ย 

  1.00 – 1.50  ควรปรับปรุง 

  1.51 – 2.50  พอใช้ 

  2.51 – 3.50  ปานกลาง 

  3.51 – 4.50  ด ี

4.51 – 5.00 ดีมาก 
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จากผลการส ารวจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการออกแบบเว็บไซต์ที่สบายตา

และแสดงผลบนจอเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 57.5 อยู่ในระดับดี การเชื่อมโยงของเมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ 

คิดเป็นร้อยละ 54 อยู่ในระดับดี ความสะดวกรวดเร็วและเข้าใจง่ายในการเข้าถึงข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 

59.8 อยู่ในระดับดี เว็บไซต์มีข้อมูลที่ชัดเจนและมีแหล่งอ้างอิง คิดเป็นร้อยละ 52.9 อยู่ในระดับดี และ

เว็บไซต์มีเนื้อหาที่ทันสมัยทันเหตุการณ์และน าไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 52.9 อยู่ในระดับดี 

ผลสรุปโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์อยู่ในระดับดี 

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ให้ข้อมูลถึงปัญหาในการใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ที่ไม่สามารถอ่านบทความผ่านโทรศัพท์มือถือได้ จ านวน 3 ราย ปัญหาเรื่องความ

ซับซ้อนในการเข้าถึงข้อมูล จ านวน 1 ราย และปัญหาการเปิดอ่านบทความและไม่สามารถดาวน์โหลด

เนือ้หาบทความได้ครบทั้งบทความ จ านวน 1 ราย 

 

 
 



บทที่ 3 

ผลการด าเนนิงานการจัดท าวารสารฅนสหกรณ์ 
 

การด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ

การแขง่ขันมผีลการด าเนนิงาน ในส่วนของการจัดท าวารสารฅนสหกรณ์ดังนี้ 
 

3.1 ผลการด าเนินงานวารสารฅนสหกรณ์ 

3.1.1 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมานั้น วารสารฅนสหกรณ์ได้จัดท าและเผยแพร่วารสารไป

แล้วจ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 23 เดือนมีนาคม 2557 ถึง พฤษภาคม 2557 ฉบับที่ 24 เดือน

มิถุนายน 2557 ถึง สิงหาคม 2557 ฉบับที่ 25 เดือนกันยายน 2557 ถึง พฤศจิกายน 2557 และ

ฉบับที่ 26 เดือนธันวาคม 2557 ถึง กุมภาพันธ์ 2558 (ดังรูปที ่3.1) 
 

 

 

 
ฉบับท่ี 23  ฉบับท่ี 24 

   

 

 

 
ฉบับท่ี 25  ฉบับท่ี 26 

   

 

รูปที่ 3.1 ปกวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 23-26 
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3.1.2 ท าเนียบรายชื่อบทความที่เผยแพร่ในวารสารฅนสหกรณ์จ าแนกตามคอลัมน์ 

 บทความที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารฅนสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคม

ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาคมวิจัย นักสหกรณ์ และผู้สนใจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีคณะท างานวารสารในการด าเนินการเพื่อรวบรวม จัดพิมพ์และเผยแพร่ทุกไตรมาส

ของทุกเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ปีละ 4 ฉบับ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและคอลัมน์นิสต์

ประจ าช่วยสนับสนุนการเขียนบทความ ปัจจุบันพิมพ์เผยแพร่วารสาร 24 ฉบับ มบีทความทั้งสิ้น 381 

บทความ ภายใต้คอลัมน์หลัก 6 คอลัมน์ มีรายละเอียดในแตล่ะคอลัมนด์ังนี้ 

1) คอลัมน์ “ในแวดวงคนสหกรณ์” เป็นคอลัมน์ที่กล่าวถึงเรื่องราว/ความรู้ที่เกี่ยว 

ข้องในแวดวงของสหกรณ์  

2) คอลัมน์ “มุมมองจากคนแดนไกล” กล่าวถึง เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

ในต่างประเทศ เป็นการถอดความส าหรับบทความที่นา่สนใจจากแหล่งความรู้จากต่างประเทศ  

3) คอลัมน์ “เติมความรู้” จะกล่าวถึงแหล่งความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานทางด้าน

สหกรณ์ เชน่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องข้าว ความรูใ้นการพัฒนาสหกรณ์ เป็นต้น 

4) คอลัมน์ “เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย” จะกล่าวถึง ผลงานวิจัยโครงการต่างๆ 

รวมทั้งการตอ่ยอดจากงานวิจัยของโครงการ และการพัฒนาความรูท้างดา้นงานวิจัย  

5) คอลัมน์ “ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ์” จะกล่าวถึง

ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ เช่น แผนพัฒนาการสหกรณ์ 

ข้อบังคับ/ขอ้ปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ  

6) คอลัมน์ “นานาสาระ” จะกล่าวถึงสาระความรู้ทั่วๆ ไป ที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้ 

ในช่วงเวลาของการด าเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้

เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน (มกราคม 2557-มกราคม 2558) มีการจัดพิมพ์วารสารฅนสหกรณ์

ทั้งสิน้ 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 23-26 มีบทความเผยแพร่ 52 บทความ 
   

ตารางที่ 3.1 รายชื่อบทความในแต่ละคอลัมน์ของวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 23-26 
 

คอลัมน์/ชื่อบทความ ผู้เขียน ฉบับที ่

1. ในแวดวงคนสหกรณ ์    

 เศรษฐกิจท่ีสร้างสรรค์ ศ.ดร.ระพี  สาครกิ 23 

 มองภาพสหกรณ:์ ท่ีดยีังไม่ได้ ท่ีได้ยังไมด่ ี ดร.พชิญ ์ นติย์เสมอ 23 

 มองเศรษฐกิจสหกรณ์ไทยในปี 2556 พเยาว ์ กิมปฐม 23 

 ร้อยคน รอ้ยคุณค่า สว.สก. 23 
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คอลัมน์/ชื่อบทความ ผู้เขียน ฉบับที ่

 ทางออกประเทศไทย...การน าคุณค่าสหกรณ์แกปั้ญหาความ

เหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม 

รศ.จุฑาทพิย์  ภัทราวาท 24 

 ร้อยคน รอ้ยคุณค่า สว.สก. 24 

 ประกาศเกียรตคิุณนักสหกรณแ์ละสหกรณท่ี์มีคุณค่าแห่งปี 2557 สว.สก. 25 

 ร้อยคน รอ้ยคุณค่า สว.สก. 25 

 ตัวเลขหนี้ครัวเรือนภาคสหกรณไ์ทยเพิ่มขึ้นหรือลดเทียบจากปท่ีี

แลว้ ทศิทางแนวโน้มปีหน้าจะเป็นอยา่งไร 

เพยาว์ กิมปฐม 26 

 ร้อยคน รอ้ยคุณค่า สว.สก. 26 

2. มุมมองจากคนแดนไกล    

 คิดเร่ืองค่านยิมผ่านประสบการณ์พายุหมิะถล่มท่ีคามากูระ ฮิปโปสีชมพ ู 23 

 สหกรณ์บ้านเค้า ฮิปโปสีชมพ ู 24 

 เกี่ยวกับ EXPOCOOP 2014 สายสุดา ศรีอุไร 24 

 “เวลา” กับ “ค าสัญญา” ฮิปโปสีชมพ ู 25 

 ชวนคุยเร่ืองสหกรณ์ สปป.ลาว สว.สก. 26 

 น้ าพริกฝีมือแม.่..แบรนดใ์นต านาน ฮิปโปสีชมพ ู 26 

 เขาท าอะไรในการประชุมคองเกรส CIRIEC ครัง้ท่ี 30 ท่ีบัวโนสไอเรส รศ.จุฑาทพิย์  ภัทราวาท 26 

3. เติมความรู ้    

 คุยกันเร่ืองโซ่คุณค่าข้าวเกิดบุญ รศ.สมพร  อศิวิลานนท์ 23 

 ใครเป็นคนก าหนดราคาสินคา้เกษตร รศ.ศานติ  เก้าเอี้ยน 23 

 ทางรอดของชาวนาไทย รศ.จุฑาทพิย์  ภัทราวาท 23 

 ผ่าโครงสร้างชาวนาเพื่อการบริหารความเสี่ยงในอาชพีและชีวิต รศ.จุฑาทพิย์  ภัทราวาท 23 

 ผักและผลไมไ้ทย จะก้าวไปทางไหนใน AEC ประชาคมวจิัย 23 

 ในปี 2557 ไทยจะกลับมาเป็นแชมป์สง่ออกข้าวอกีครัง้ รศ.สมพร  อศิวิลานนท์ 24 

 Farmers’ Market กับบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รศ.จุฑาทพิย์  ภัทราวาท 24 

 เรียนรู้ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบราซิล รศ.จุฑาทพิย์  ภัทราวาท 24 

 เกี่ยวกับสหกรณใ์นกลุ่มประเทศ BRICS รศ.จุฑาทพิย์  ภัทราวาท 24 

 เส้นทางการวจิัยในห้วงเวลา 14 ปี สว.สก. 24 

 ชาวนามืออาชีพ “ต้อง” คิดเก่ง ท าเป็น เห็นอนาคต สว.สก. 24 

 ข้าวหอมมะลไิทยก าลงัถูกทา้ทายในตลาดสง่ออก รศ.สมพร  อศิวิลานนท์ 25 

 ความสุขสเีขียว จากบา้นไร่จามจุรี ดร.ธนภัท  แสงอรุณ 25 

 การค้าระหว่างสหกรณก์ับสหกรณ์ (C2C Trade) เภสัชกรไพบูลย ์สลักฤทัย 25 

 พมา่...จะก้าวเป็นผู้น าในตลาดสง่ออกข้าวไดไ้หม รศ.สมพร  อศิวิลานนท์ 26 
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คอลัมน์/ชื่อบทความ ผู้เขียน ฉบับที ่

 แนวทางปฏิรูปประเทศไทย ตอน Farmer Shop: ตัวแบบธุรกิจแนว

ใหมใ่ชเ้ป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุชน 

รศ.จุฑาทพิย์  ภัทราวาท 26 

 ส้มโออินทรีย์ทางเลือกที่ยั่งยืนของผู้ผลิตมืออาชีพรุ่นใหม ่ คุณวินัย  เมฆด า 26 

 จับกระแสการศกึษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สว.สก. 26 

4. เลา่สู่กนัฟังจากงานวิจัย   

 เส้นทางการเข้าสูต่ลาดต่างประเทศของสถาบันเกษตรกร ดร.ธนภัท  แสงอรุณ 23 

 ธุรกิจฐานสังคม รศ.จุฑาทพิย์  ภัทราวาท 23 

 จากการวจิัยสูข่้อเสนอแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ ภูมิ  จันทชุม 24 

 ยุทธศาสตร์ลดชอ่งว่างสูก่ารสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและเป็น

ธรรม เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

รศ.จุฑาทพิย์  ภัทราวาท 25 

 ทางออกประเทศไทย ตอน สามพรานโมเดล รศ.จุฑาทพิย์  ภัทราวาท 25 

 มุมมองในการสง่เสริมเกษตรกรให้เป็นมอือาชพี คุณวินัย  เมฆด า 25 

 สะทอ้นความคิด จากเวทีเรียนรู้สู่การปฏรูิปสหกรณ์ไทย สว.สก. 26 

 สรุปเวทีอภิปรายระดมความคิด: การเรียนรู้สูก่ารปฏรูิปการ

สหกรณ์ไทยให้มีสมรรถนะสูง 

สว.สก. 26 

 กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานกับงานวิจัยเด่นสกว. สกว. 26 

5. ตดิตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ์    

 วาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 23 

 เร่ืองเล่าจากห้องอบรม หนึ่งในข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ ภูมิ จันทชุม 25 

 เร่ืองพื้นฐานในกฎหมายสหกรณ์เกาหลีใต ้ ภูมิ จันทชุม 26 

6. นานาสาระ   

 เขาว่าอย่างงั้น ผมวา่อย่างงี ้คณุวา่ยังไง อ.วรเทพ ไวทยาวโิรจน ์ 23 

 อายุสินค้าบนฉลาก ส าคัญอย่างไร ซาโกะ จัง 23 

 เขาว่าอย่างงั้น ผมวา่อย่างงี ้คณุวา่ยังไง อ.วรเทพ ไวทยาวโิรจน ์ 24 

 เขาว่าอย่างงั้น ผมวา่อย่างงี ้คณุวา่ยังไง อ.วรเทพ ไวทยาวโิรจน ์ 25 

 เขาว่าอย่างงั้น ผมวา่อย่างงี ้คณุวา่ยังไง อ.วรเทพ ไวทยาวโิรจน ์ 26 

 

3.2 โครงการรณรงค์สมัครสมาชกิ และการประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ 

 ในส่วนของวารสารฅนสหกรณ์ที่ผ่านมานั้น ได้มีโครงการณรงค์สมาชิกวารสาร ซึ่งเป็น

โครงการที่มีการรณรงค์ให้คนในขบวนการสหกรณ์และส่วนที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงคุณค่าของข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ ที่สามารถพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ โดยโครงการนี้แบ่งออกเป็น 6 

กระบวนการ คือ การโทรศัพท์ประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ต่างๆ การรณรงค์

สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์
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ผา่นเครือขา่ยสังคมออนไลน์ทาง Facebook การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านทางไปรษณีย์ 

การรณรงคส์มาชิกโดยใช้กลไกการบริการวิชาการ การประชาสัมพันธ์ผ่านศูนย์หนังสือและห้องสมุด 

และซึ่งมีผลด าเนินการดังนี้ 

 3.2.1 การท า Tele Sale   

ในการโทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาท

ส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารแก่สมาชิกสหกรณ์และบุคลากรของหน่วยงานนั้น ๆ ทางสถาบัน 

จึงได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้สมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ โดยได้โทรศัพท์

ประชาสัมพันธ์ไปยังสหกรณ์/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสมาชิกวารสาร และเมื่อสมาชิกวารสารใกล้

หมดอายุการเป็นสมาชิกล่วงหน้า 2 ฉบับนั้น ทางสถาบันได้มีกระบวนการโทรศัพท์ประสานงาน และ

ส่งหนังสือน าแจ้งเตือนให้สมาชิกท าการต่ออายุเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการรับวารสาร อย่างไรก็

ตามในส่วนของการขอรับการสนับสนุนในการจัดท าวารสารและลงโฆษณาในวารสารนั้น มี

หน่วยงานที่เห็นความส าคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านงานสหกรณ์ และหน่วยงานที่เป็น

พันธมิตรได้ให้การสนับสนุนการจัดท าวารสารฅนสหกรณ์ 
 

                              

             
           

             
           

         
                

         
                

                            
           /                     

                            
           /                     

                             
           /                     

                             
           /                     
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Tele Sale
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Tele Sale

 
รูปที่ 3.2 กระบวนการ Tele Sale 
 

3.2.2 การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 ในการรณรงค์สมาชิกวารสารได้มีการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบ

ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) หรือ นิยมเรียกกันทั่วไปว่า “อีเมล์” (E-mail) ที่เป็น

รูปแบบการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกันกับสมาชิกวารสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถ

ส่งข้อความ ไปยังสมาชิกที่ตดิต่อดว้ย โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที และสามารถแนบไฟล์ข้อมูลข่าวสาร 

การประชาสัมพันธ์ไปได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท าให้สมาชิกรับทราบข้อมูลข่าวสารที่

สะดวกและรวดเร็ว 
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3.2.3 การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ทาง 

Facebook และ Google+ 

 ในการรณรงค์สมาชิกวารสารนั้น ทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึง

ความส าคัญของ Social Network ในการเป็นสื่อกลางที่ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จึงได้มีการจัดท า 

Facebook  ส าหรับสมาชิกวารสารและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่จะ

ท าให้สมาชิกวารสารสามารถติดต่อสื่อสารและร่วมท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรม

ร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการตัง้ประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ เขียนบทความหรอืบล็อกโพสต์รูปภาพ 

โพสต์คลิปวิดีโอ ซึ่ง Facebook วารสารฅนสหกรณ์นี้จะเป็นสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่

รวมกลุ่มคนที่มีความชอบ ความสนใจในสิ่งเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งกลุ่มที่อยู่ในเว็บไซต์เดียวกัน 

หรืออยู่คนละเว็บไซต์ แต่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถสื่อสารส่งต่อหรือแบ่งปันให้กันได้ จาก

จุดเริ่มต้นที่คนหนึ่งคนส่งหาเพื่อนอีกคน แล้วมีการส่งต่อกระจายกันออกไปเรื่อยๆ จนกลายเป็น

เครือข่ายสังคมขนาดใหญ่ โดยที่สมาชิกวารสารจะคอยอัพเดทแบ่งปันข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน 

ปัจจุบันเครือขา่ยสังคมออนไลน์วารสารฅนสหกรณ์มสีมาชิกจ านวน 2,011 ราย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่3.3 การประชาสัมพันธ์วารสารผา่นทางเครอืข่าย Face book 
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รูปที ่3.4 การประชาสัมพันธ์วารสารผา่นทางเครอืข่าย Google+   

 

3.2.4 การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์โดยการรับสมัครสมาชกิผ่านทาง

www.cai.ku.ac.th  

การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ โดยการรับสมัครสมาชิกวารสารผ่านทาง 

www.cai.ku.ac.th ซึ่งสามารถกรอกข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ที่อยู่ ประเภทการ

สมัคร และท าการคลิกที่ช่อง “ส่งใบสมัคร” ข้อมูลการสมัครทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล ซึ่ง

ท าให้สะดวกทั้งผูส้่งและผูร้ับ รวมทั้งประหยัดเวลาในการส่งด้วย 
  

http://www.cai.ku.ac.th/
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รูปที ่3.5 การประชาสัมพันธ์วารสารผา่นทาง www.cai.ku.ac.th 

 

3.2.5 การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านทางไปรษณยี์ 

 ในช่องทางของการรณรงค์สมาชิกผ่านทางไปรษณีย์นั้น  ทางสถาบันฯ ได้

ด าเนินการโดยท าการจัดส่งตัวอย่างวารสารฅนสหกรณ์แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ พร้อมทั้ง

เชิญชวนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับวารสารฅนสหกรณ์ ภายใต้สโลแกน “เพียงวันละ 1 บาท ท่านก็

สามารถเข้าถึงความรู้ และเกื้อหนุนสังคมข้อมูลข่าวสารได้” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้น า

สหกรณ์อย่างกว้างขวาง 
 

 3.2.6 การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านกลไกบรกิารวิชาการ 

 เนื่องจากการบริการวิชาการเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันฯ ที่มีจุดมุ่งหมาย

ในการขับเคลื่อนกลไกการเรียนรู้และคลังความรู้ เพื่อสนับสนุนผู้น าการเปลี่ยนแปลง จึงได้มีการ

รณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดโดยสถาบันฯ ได้แก่ หลักสูตรอบรม

การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างช านาญการ หลักสูตร Smart Officers และหลักสูตร

นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง 
 

 3.2.7 โครงการฝากขายที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 โครงการฝากขายที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นการน าวารสาร             

ฅนสหกรณ์ไปฝากจ าหน่ายที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่

สามารถเผยแพรว่ารสารไปสู่ผู้ที่สนใจในกลุ่มนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป 
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3.2.8 โครงการฝากประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ 

โครงการฝากประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์นั้น ทางสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ได้ท าการฝากประชาสัมพันธ์วารสารที่ห้องสมุดพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์ และ

หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางส าหรับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 

เพื่อให้นสิิตได้รับทราบข้อมูลขา่วสาร และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

3.3 การเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้มีกระบวนการการเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ให้

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ดังนี้ 

3.3.1 เผยแพร่ให้กับห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดมหาวิทยาลัย จ านวน 21 แห่ง 

ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชุมพร  ห้องสมุดประชาชน

จังหวัดสงขลา  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีษะเกษ    ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี  

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ห้องสมุด

ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี  

หอ้งสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์ หอ้งสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หอ้งสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ห้องสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต ห้องสมุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ห้องสมุดส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหอสมุดแห่งชาติ 
3.3.2 เผยแพร่แก่นิสติภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เพื่อให้นิสิตได้เข้าถึงข้อมูลสหกรณ์ในโลกยุคปัจจุบันที่ทันเหตุการณ์ที่มีการถอดความจาก

ผูท้รงคุณวุฒิสถาบันฯ เพื่อย่นระยะเวลาในการค้นคว้าข้อมูล 

3.3.3 เผยแพร่ในที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งคณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร์ได้เห็นคุณค่าของวารสารฅนสหกรณ์ จึงมีความประสงค์ขอให้มีการเผยแพร่ในที่

ประชุมคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีการประชุมประจ าทุกเดือน  
 

3.4 เครือข่ายพันธมิตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ในการจัดท าวารสารฅนสหกรณ์นัน้ได้มีเครอืข่ายพันธมิตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามา

มีสว่นร่วมในการจัดท าจากหลายฝ่าย ได้แก่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หน่วยงานที่ให้การ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดท าวารสารและลงโฆษณา (sponsor) คณะท างานจัดท าวารสาร และ

สมาชิกวารสาร มีรายละเอียดดังนี้ 
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 3.4.1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

  ในการเผยแพร่ความรู้โดยใช้วารสารฅนสหกรณ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคม

ความรูน้ั้น ทางคณะท างานวารสารได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย เพื่อการเป็นสังคมขอ้มูลข่าวสารที่เอื้อประโยชนต์่อการน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์  
 

 3.4.2 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดท าวารสารและลงโฆษณา (sponsor) 

ในการจัดท าวารสารนั้นได้มีหน่วยงานเครือข่ายที่เป็นพันธมิตร ทั้งในภาครัฐและ

เอกชนให้การสนับสนุนวารสารอย่างต่อเนื่อง จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทสหประกันชีวิต จ ากัด 

(มหาชน) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสท.) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสค.)  
 

3.4.3 คณะท างานวารสารฅนสหกรณ์ 

ในการจัดท าวารสารฅนสหกรณ์นัน้ซึ่งเป็นไปภายใต้คอลัมน์ ในแวดวงคนสหกรณ์ 

มุมมองจากคนแดนไกล เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนา

การสหกรณ์ และนานาสาระ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานที่ประกอบด้วย การวางแผนการจัดท า

วารสาร การก าหนดเนื้อหา การประสานงานกับคอลัมน์นิสต์และแขกรับเชิญประจ าฉบับ การ

จัดเตรียมต้นฉบับ การออกแบบปก การประสานงานกับทางโรงพิมพ์ในการจัดพิมพ์รูปเล่ม/เนื้อหา 

ตลอดจนการจัดส่งวารสารฅนสหกรณ์ไปยังหน่วยงานในขบวนการสหกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิก

วารสาร เป็นต้น โดยมีกระบวนการจัดท าวารสารฅนสหกรณ์ (รูปที่ 3.6) 
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 3.4.4 สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ 

 ในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมานั้นทางคณะท างานวารสารได้ท าการประชาสัมพันธ์

และรณรงค์รับสมัครสมาชิกวารสาร ซึ่งได้มีหน่วยงานภายในขบวนการสหกรณ์ สถาบันการศึกษา 

และบุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ จ านวน  402 ราย จ าแนก

เป็นดังนี้ 

 

ตารางที่ 3.1 จ านวนสมาชิกจ าแนกตามประเภท ในรอบระยะเวลา 12 เดือน 
 

สมาชิก ม.ค  

2557 

ก.พ  

2557 

ม.ีค  

2557 

เม.ย  

2557 

พ.ค  

2557 

ม.ิย 

2557 

ก.ค  

2557 

ส.ค  

2557 

ก.ย 

2557 

ต.ค 

2557 

พ.ย 

2557 

ธ.ค 

2557 

1  ปี 77 76 79 123 126 124 143 142 138 163 160 160 

2  ปี 55 54 56 66 66 61 57 57 53 52 53 53 

3  ปี 148 143 143 141 141 131 215 207 187 178 184 185 

ตลอดชีพ                 4 4 4 4 

รวม 280 273 278 330 333 316 415 406 382 397 401 402 

 

 

 
 

รูปที่ 3.7 กราฟแสดงจ านวนสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ระหว่าง มกราคม-ธันวาคม 2557 

 

3.5 การจัดการระบบฐานข้อมูลสมาชกิวารสารฅนสหกรณ์โดยใช้โปรแกรม MS Access  
  ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศที่ประกอบด้วย
รายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันที่จะน ามาใช้ในระบบต่าง ๆ ร่วมกัน  ระบบฐานข้อมูล จึงเป็นการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถจัดการกับข้อมูลได้ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งการเพ่ิม การแก้ไข การลบ 
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60 

 

ตลอดจนการเรียกดูข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการประยุกต์น าเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
จัดการฐานข้อมูล โดยการจัดการระบบฐานข้อมูลสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์โดยใช้โปรแกรม 

Microsoft Access นั้น สามารถสร้างแบบฟอร์มที่ต้องการจะเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูล หลังจาก

บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะสามารถค้นหาหรือเรียกดูข้อมูลจากเขตข้อมูลใดก็ได้ 

นอกจากนี้ Access ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยการก าหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกัน

ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบได้ดว้ย จงึท าให้ง่ายและสะดวกต่อการน ามาให้งาน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่3.8 การจัดการระบบฐานขอ้มูลสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 
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3.6 การจัดท าเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ 

ในการด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ

การแข่งขัน ในรอบระยะเวลา 12 เดือนนั้น ทางคณะท างานเครือข่ายสารสนเทศได้มีการจัดท า

เอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการเผยแพร่คลังความรูแ้ละเป็นการสร้างกลไกการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ในการเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารร่วมกันในการเข้าถึงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จ านวน 32 รายการ 

ประกอบด้วย 

3.6.1 คู่มือการเรียนรู้ 

การจัดท าคู่มือการเรียนรู้ โดยน าองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน

และการเผยแพรแ่ก่ผู้สนใจ มีจ านวน 8 รายการ ดังนี้ 
 

  
1. คู่มือหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

อย่างผู้ช านาญการ 

2. พ็อกเก็ตบุค๊การสร้างสรรค์นวัตกรรมน าการเปล่ียนแปลง 

  
3. คู่มือการถ่ายโอนความรู้จากงานวจิัย 4. คู่มือการบริหารจัดการ Farmers’ Market 
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5. รายงานการศึกษาดงูาน EXPOCOOP 2014  

และการประชุมกลุ่ม BRICS 

6. 14 ป ีการสร้างสรรคง์านวจิัย 

  

  
7. คู่มือนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง 8. Pocket book 27 แนวคดิการสร้างสรรค์สหกรณ์สู่ศตวรรษท่ี 2 

 
 

3.6.2 การเผยแพร่ผ่านสื่อทวีี 

มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อทีวี จ านวน 6 รายการ ประกอบด้วย 
 

  
1. รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน ข้าวคณุธรรม 7 พ.ย. 57 2. เวทีสาธารณะทางรอดชาวนาไทย Thai PBS  16/3/57 
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3. เวทีสาธารณะ คนคลองโยง ชาวนาปฏิรูป Thai PBS  19/4/57 4. วาระประเทศไทย Thai PBS 

  

  
5.ไอเดียได้'จัย ปี 2_ตอน_Farmer Shop ร้านคา้เกษตรเชิงคุณค่า2 พ.ค.57 6. กขคง ข้อนีไ้ม่มีค าตอบ : ประตูบานใหม่ Thai PBS 28 มิ.ย. 

57 

 

3.6.3 วีดีทัศน์เพื่อการเผยแพร่ 

มีการจัดท าวีดีทัศน์เพื่อการเผยแพร่ผลลัพธ์การวิจัยของชุดโครงการฯ จ านวน 2 

เรื่อง ดังนี้ 

  
1. วดีีทัศน์ผลงานวจิัยชุดโครงการฯเผยแพร่ในงานประกาศเกยีรตคิุณ 

นักสหกรณ์และสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าแห่งป ี2557 

2. วดีีทัศน์รวมผลงานวจิัยชุดโครงการฯ 

 

 

3.6.4 สื่อหนังสือพิมพ์ 

มีการเผยแพร่องค์ความรูจ้ากการวิจัยของชุดโครงการฯ เผยแพร่ในหนังสอืพิมพ์ 

10 เรื่อง ดังนี้ 
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1. สหกรณ์: ตัวแบบธุรกิจที่สรา้งโลกได้ดีกว่า 

หนังสือพมิพส์ยามรัฐ ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2558 

2. โครงการร้านค้าจากเกษตรกรไทย 

หนังสือพมิพเ์ดลินวิส์ ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2557 

  

  
  

3. เสวนาวิชาการประเพณี 4 สถาบัน คร้ังที่ 17  

หนังสือพมิพก์รุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที ่12 กันยายน 2557 

4. เสวนาวิชาการประเพณี 4 สถาบัน คร้ังที่ 17  

หนังสือพมิพก์รุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที ่12 กันยายน 2557 
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5. ทางออกประเทศไทยการน าคุณค่าสหกรณ์แก้ปัญหา 

ความเหลอืมล้ าและสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม  

หนังสือพมิพม์ติชน ฉบับวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 

6. การน าคุณค่าสหกรณ์แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า 

และสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม ตอนสามพรานโมเดล  

หนังสือพมิพม์ติชน ฉบับวันที่ 18 มิถนุายน 2557 

  

 

 
  

7. ม.เกษตรร่วมพัฒนาสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์ 

หนังสือพมิพ์ CoopNews ฉบับวันที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2557 

8. ม.เกษตรร่วมพัฒนาสมรรถนะผู้น าสหกรณ์ 

หนังสือพมิพข์่าวสด ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 
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9. สหกรณ์ 

หนังสือพมิพข์่าวสด ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 

10. สสท.ลงนาม MOU ม.เกษตรฯ พฒันาสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์ 

หนังสือพมิพส์ยามรัฐ ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 

 

3.6.5 ศูนย์เรยีนรู้มีชวีิต 

มีการเผยแพร่ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต จ านวน 6 ศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ข้าว

คุณธรรม จ.ยโสธร ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ จ.นครปฐม ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ จ.

จันทบุรี ศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จ.ชัยนาท ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop จ.กรุงเทพฯ 

และ ศูนย์เรียนรูส้ารสนเทศ จ.กรุงเทพฯ ดังนี้ 

 

  
1. ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม 2. ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ 
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3. ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ 4. ศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ 

  

  
5. ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop 6. ศูนย์เรียนรู้สารสนเทศสหกรณ์ 
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บทท่ี 4 

สรุปผลการดําเนนิการและขอเสนอแนะ 
   

  โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการ

แขงขัน มีสรุปผลการดําเนนิการและขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 

4.1 สรุปผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินการโครงการ ซึ่งแบงเปน 3 สวน ไดแก สวนแรกเปนสวนของเว็บไซต 

สวนที่สองคือวารสาร และสวนที่สามเปนสื่อสิ่งพิมพ ผลการดําเนินการในสวนของเว็บไซตซึ่งเปน

ชองทางการเผยแพรขอมูลในคลังความรู ตลอดจนขาวสารใหเขาถงึเครือขาย มีการนําเสนอหนาตาง

ความรูที่นาสนใจจํานวน 6 บาน ไดแก หนาตางความรูขาวและชาวนา หนาตางความรูธุรกิจฐาน

สังคม หนาตางความรูสหกรณออมทรัพย/การเงิน หนาตางความรูนวัตกรรม หนาตางความรู

สารสนเทศจากภาคี และหนาตางความรูเด็กไทยแกมใส, คลังความรูงานวิจัย, บทความวิชาการ, 

บทความแปลจากตางประเทศที่นาสนใจในโลกยุคปจจุบันของขบวนการสหกรณในตางประเทศ, 

Slide Share นวัตกรรม/ชุดความรูจากงานวิจัยที่นาสนใจทั้ง 9 นวัตกรรม, E-magazine, Facebook, 

ศูนยเรียนรูมีชีวิต เว็บไซตมีจํานวนเมนูหลักทั้งหมด 36 เมนู และเมนูยอยจํานวน 67 เมนู มีจํานวน

บทความที่เผยแพรในเว็บไซตจํานวน 165 บทความ บทความภาษาอังกฤษ 14 บทความ เอกสาร

คูมอืจํานวน 16 เลม เอกสารเผยแพรจํานวน 47 เลม มีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณจํานวน 80 เลม วีดี

ทัศนจํานวน 28 เรื่อง สาระการเรียนรูชาวนามืออาชีพ จํานวน 9 เรื่อง และพ็อคเก็ตบุคออนไลน 

จํานวน 18 เรื่อง Facebook Farmer Shop มีจํานวนสมาชิก 3,761 ราย Faceผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณ สว.สก. มีจํานวนสมาชิก 1,496 ราย และเครือขายนักวิจัยสว.สก. มีจํานวนสมาชิก 231 

ราย  มีผูสนใจเขามาเยี่ยมชมและสืบคนในเว็บไซตเฉลี่ยเดือนละ 3,484 ราย รวม 41,818 ราย มีผล

การประเมินความคิดเห็นจากผูเยี่ยมชมเว็บไซตอยูในระดับดีและเว็บไซตอยูในอันดับที่ 6,220 จาก 

12,411 ลําดับ จากการจัดลําดับเว็บไซตของ Stats.in.th  

ผลการดําเนนิการในสวนวารสารฅนสหกรณ ไดจัดทําและเผยแพรวารสารฅน สหกรณ

ภายใตคอลัมนหลัก 6 คอลัมน ไดแก คอลัมนในแวดวงคนสหกรณ, คอลัมนมุมมองจากคนแดนไกล, 

คอลัมนเตมิความรู, คอลัมนเลาสูกันฟงจากงานวิจัย, คอลัมนติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนา 

และคอลัมนนานาสาระ จํานวน 4 ฉบับ มีสมาชิกวารสารจํานวน 402 ราย มีบทความจาก

ผูทรงคุณวุฒ ินักวจัิย และเครอืขายภาคพีันธมติรจํานวนทัง้สิ้น 52 บทความ  

เอกสารสิ่งพิมพเพื่อการเผยแพร 32 รายการ ประกอบดวย พ็อกเก็ตบุค 27 แนวคิด

สําหรับแนวทางสรางสรรคสหกรณสูศตวรรษที่ 2  คูมือนักบริหารการสหกรณระดับสูง 14 ป การ

สรางสรรคงานวิจัย รายงานการศึกษาดูงาน Expocoop 2014 และการประชุมกลุม BRICS คูมือการ
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บริหารจัดการ Farmers’ Market  คูมือหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง

ผูชํานาญการ  พ็อกเก็ตบุคการสรางสรรคนวัตกรรมนําการเปลี่ยนแปลง บทความทางออกประเทศ

ไทยการนําคุณคาสหกรณแกปญหาความเหลือมล้ําและสรางความเปนธรรมแกสังคม เผยแพร

หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 บทความทางออกประเทศไทยการนํา

คุณคาสหกรณแกปญหาความเหลือมล้ําและสรางความเปนธรรม ตอนสามพรานโมเดล เผยแพร

หนังสือพิมพมติชน วันที่ 18 มิถุนายน 2557 บทความสหกรณ : ตัวแบบธุรกิจที่สรางโลกไดดีกวา 

เผยแพรหนังสอืพมิพสยามรัฐ วันที่ 1 มกราคม 2558  

บทความวิชาการ “Farmer Shop: A New Business Model for Fairness in Supply Chain 

Management” นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 12
th SARD Workshop 2014 

“Challenging Issues in Asian Retailing Internationalization: Focusing on Primary Industries in the 

Emerging Markets” การนําเสนอ “The Farmer Shop as a Business Model for Sustainability” ในที่

ประชุม International Cooperative Alliance Asia and Pacific  and Ministry of Agriculture and 

Forestry, Laos National Conference on “Building up Co-operative System in Laos” ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การนําเสนอ The Farmer Shop as a Business Model for 

Sustainability และ The Emerging Opportunities of Producers Co-ops. from Fair Trade ในที่ประชุม 

ICA-AP C2C Seminar On Cooperative to Cooperative ประเทศมาเลเซยี 

ประเด็นที่นาสนใจของการดําเนินการโครงการ มีผูสนใจเขามาเยี่ยมชมเว็บไซตและ

ดาวนโหลดบทความวิชาการที่เปนที่นิยมตามสถิติการดาวนโหลดบทความ คือ บทความตัวแบบ

ธุรกจิขับเคลื่อนสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูใชบริการเว็บไซตใหความสนใจใน

เรื่องใหมในปจจุบันซึ่งตองตื่นตัวและมีการเตรียมตัวกอนเขาสูประชาคมอาเซียน รวมทั้งมีภาคี

เครอืขายที่นําบทความของสถาบันฯไปเผยแพรในเว็บไซต จํานวน 12 บทความ   

 

4.2 ขอเสนอแนะ 

  แนวทางการดําเนนิในระยะตอไป มดีังนี้ 

• เนนการพัฒนาเว็บไซตภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพรชุดความรู และผลลัพธงานวิจัย

ใหกับภาคเีครอืขายในตางประเทศที่สถาบันวชิาการดานสหกรณไดเช่ือมโยงทางวชิาการและธุรกจิ 

• การพัฒนาคลังขอมูลใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคของขอมูลขาวสาร เพื่อ

เปนแหลงเรยีนรู และขอมูลใหกับผูนําสหกรณ นักวชิาการและผูสนใจทั่วไป 

• การขยายผลเครือขายสังคมออนไลนใหครบในทุกกลุมภาคีเครือขายเพื่อการ

เขาถงึขอมูลขาวสาร และมกีารตดิตอสื่อสารที่เปนปจจุบัน 

• การพัฒนาเว็บไซตในรูปแบบใหมที่สามารถตอบโจทยการเขาถึงขอมูลในทุก

รูปแบบของเทคโนโลยแีละการสื่อสาร เชน สามารถอานบนมอืถอืหรอืแท็บเล็ตได 
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• ขยายฐานสมาชิกในกลุมของเครือขายนักวิจัย ผูนําสหกรณ เจาหนาที่ รัฐ 

สถาบันการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหกวางขวางขึ้น 

• สงเสริมใหภาคีเครือขาย ผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา เขามามีสวนรวม

ในการเขยีนบทความในวารสารในรูปแบบที่มเีนื้อหาสาระที่อานเขาใจงายใหกวางขวางขึ้น 

• ควรมีแผนการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ และประมวลความรูจากรายงานวิจัยพิมพ

เผยแพร 

• จัดทําสื่อเรยีนรูและพ็อกเก็ตบุคเพื่อเฉลมิฉลองครบรอบ 100 ป การสหกรณไทย

ในป 2559 

• จัดเวทถีอดบทเรยีนสําหรับแนวทางพัฒนาระบบสนับสนุน 
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