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ค ำน ำ 

 

รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อ

ยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน ครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อสร้างระบบคลังความรู้จาก

การวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคม สหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม 

การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการเป็นกลไกในการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยและ

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดท าและ

เผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ในการท าหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อพัฒนาสังคมข้อมูลข่าวสารใน

ระหว่างประชาคมวิจยั สมาชิก และผูส้นใจ 

 

เนื้อหาสาระประกอบด้วย ผลการด าเนินการสร้างคลังความรู้เพื่อการเผยแพร่ชุด

ความรูจ้ากการวิจัย บทความ และผลลัพธ์งานวิจัยในเครือข่าย Social Network การจัดท าและ

เผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ การจัดท าบทความ สาระการเรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ สื่อ/

สิ่งพิมพ์ รายงานสถานการณ์การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้มีชีวิต และรายงานผลการส ารวจ

ความคิดเห็นผู้ใชบ้ริการที่มีต่อเว็บไซต์ และวารสารฅนสหกรณ์  
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ภายในเวลาที่ก าหนด หากมีข้อแนะน าประการใด คณะผู้จัดท ายินดีนอ้มรับด้วยความขอบคุณ 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

การด าเนินการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขัน

ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ประเทศ มีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาทีมงานส่งเสริมการเรียนรู้ คลังความรู้

ผ่านเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต วารสาร และสื่อเรียนรู้เพ่ือการเผยแพร่สู่สาธารณะ และสร้างระบบการถ่าย

โอนความรู้จากการวิจัย และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นคลังความรู้  ระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตและวารสารฅนสหกรณ์  เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นเชิงค่านิยม  การ

ปรับกระบวนทัศน์ และการเพิ่มพูนความรู้ตามกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม   

โดยคาดหวังที่จะเปิดโอกาสแก่ผู้น าและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึงความรู้และข้อมูลข่าวสาร  และเกิดเป็น

สังคมขอ้มูลขา่วสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการด าเนินการได้มุ่งเน้นใน

การพัฒนาคลังขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที่ส าคัญ ได้แก่ งานวจิัย  บทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ  และข้อมูล

ขา่วสารจากสถาบันการศึกษา และหน่วยวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยแบ่งการท างานเป็น 3 ส่วน 

ได้แก่ ส่วนงานจัดท าคลังขอ้มูล การจัดท าวารสาร และสื่อสิ่งพมิพต์่างๆ และเว็บไซต์ 

 

1.2 วัตถุประสงค ์

1.2.1 เพื่อสร้างระบบคลังความรู้จากการวจิัยและขอ้มูลขา่วสารเพื่อยกระดับสมรรถนะ

ของประชาชนให้มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ 

1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต www.cai.ku.ac.th ในการเป็นกลไกในการ

ถ่ายโอนความรู้จากการวจิัยและสารสนเทศทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาคม

วจิัย นกัสหกรณ์ ผู้ประกอบการ และนสิิต นักเรียน ผู้สนใจอยา่งต่อเนื่อง 

1.2.3 เพื่อการจดัท าและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณใ์นการท าหน้าที่เปน็สื่อกลางเพื่อ

พัฒนาสังคมขอ้มูลขา่วสารในระหว่างประชาคมวจิัย สมาชิก และผู้สนใจ 

 

1.3 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 มีคลังความรูส้นับสนนุการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับสมรรถนะของ

ประชาชนให้มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนยทุธศาสตรป์ระเทศ 

1.3.2 มีเครือขา่ยสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ในรูปแบบของสังคมฐานความรู้ที่จะเข้าไปมี

ส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์และการคา้ที่เป็นธรรม อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

1.3.3 มีเครือขา่ยสังคมออนไลน์ที่เขา้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบคน้ขอ้มูลขา่วสารในเรื่อง

สหกรณ ์และการคา้ที่เป็นธรรมอยา่งต่อเนื่อง 

http://www.cai.ku.ac.th/
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1.4 กระบวนกำรด ำเนินกำร 

การด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการ

แขง่ขัน จะเป็นไปตามกระบวนการ 4 ขัน้ตอน ดังนี ้(รูปที่ 1.1) 

 ขัน้ตอนที่ 1 : การวางระบบเครือข่ายสารสนเทศ เริ่มจากการสืบค้น การรวบรวมข้อมูล

ร่วมกับภาคจีากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้แก่ เครือขา่ยผู้ทรงคุณวุฒิ รายงานวิจัย นักวิจัย สถาบันวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจฐานสังคม สหกรณ์ และการคา้ที่เป็นธรรม 

 ขัน้ตอนที่ 2 : การจัดเก็บในคลังข้อมูล ประกอบด้วย การกลั่นกรอง การถอดความเป็น

ภาษาไทย และจัดเก็บไวใ้นคลังขอ้มูลตามหมวดหมูส่าระการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบไปด้วย ห้องสมุด เมนู

รายการในเว็บไซต์ และไฟล์ดิจิตอล ภายใต้การดูแลของทีมงานศูนยส์ารสนเทศ 

 ขั้นตอนที่ 3 : การจัดท าสื่อเพื่อการเผยแพร่ผ่านกลไกของบทความออนไลน์ หนังสือ

ออนไลน์ บล็อกเรียนรู้ เครือขา่ยสังคมออนไลน์ วารสาร เอกสารสิ่งพมิพ์ต่าง ๆ เพื่อการเผยแพร่ และ

การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

 ขั้นตอนที่ 4 : การสร้างสังคมข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย การรณรงค์สมาชิกวารสาร 

การสร้างเครือขา่ยสังคมออนไลน์ตามกลุ่มผู้สนใจและตามประเด็นสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ

สหกรณ์ ธุรกิจฐานสังคม และการคา้ที่เป็นธรรม 
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รูปที่ 1.1 กระบวนการขับเคลื่อนโครงการฯ 
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1.5 แผนกำรวิจัย 

กิจกรรม ปี58 ปี

59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 การจัดท าวารสาร ปีละ 4 ฉบับ   
           

 การจัดท าเว็บไซด์ เผยแพร่ โดยเว็บมาสเตอร์              

 การจัดบริการห้องสมุดเรียนรู้และสร้างคลังข้อมูลเผยแพร่

แก่ผู้สนใจ 

             

 *การเผยแพร่นวัตกรรมของศูนย์เรียนรู้มีชวีิต และ

เครือข่ายนักวิจัยในรูปมูลนิธิ/สมาคม 

             

 การจัดท าและเผยแพร่พ็อกเก็ตบุ๊ค ปีละ 1 เล่ม              

 การจัดท าและเผยแพร่สื่อเรียนรู้ปีละ 2 เรื่อง              

 ร่วมจัดเวทีเสวนาวิชาการประจ าปี 2 ครั้ง (ปี 58,ป5ี9)              

 การจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์และเผยแพร่ปีละ 4 รายการ              

 ประมวลความรู้จากรายงานวิจัยพิมพ์เผยแพร่ปีละ 1 เล่ม              

 การจัดเวทีถอดบทเรยีนส าหรับแนวทางพัฒนาระบบสนับสนุนฯ              

 

1.6 ผลผลิตและผลลัพธก์ำรวิจัย 

1.6.1 ผลลัพธ์/ผลผลิตกำรวิจัยในระยะเวลำ 6 เดือน 

1. วารสารฅนสหกรณ์ 2 ฉบับ 

2. รายงานผลการติดตามสถานการณ์ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 6 แห่ง ในด้านการบริการ

วชิาการ  

3. บทความ/สาระการเรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์อยา่งน้อย 30 รายการ 

4. เอกสารรายงานการวิจัยและสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่ผู้สนใจในศูนย์

สารสนเทศ 10 รายการ 

5. รายงานความก้าวหน้าการวจิัยในรอบ 6 เดือน 
 

1.6.2 ผลลัพธ์/ผลผลิตกำรวิจัยในระยะเวลำ 12 เดือน 

1. วารสารฅนสหกรณ์ 2 ฉบับ 

2. รายงานสถานการณ์การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้มีชีวิตในบทบาทการเป็นแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชนและขอ้เสนอส าหรับกรอบแนวทางการด าเนินงานในอนาคต 

3. บทความ/สาระการเรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์อยา่งน้อย 60 รายการ 

4. เอกสารรายงานการวิจัยและสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่ผู้สนใจในศูนย์

สารสนเทศอยา่งน้อย 20 รายการ 

5. รายงานฉบับสมบูรณ์ในรอบ 12 เดือน 

6. วดีีทัศน์ 1 เรื่อง 
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7. พ็อกเก็ตบุ๊ค 1 เล่ม 

8. เอกสารเผยแพร่ชุดความรู้/นวัตกรรม ฉบับภาษาไทย 1 เล่ม ฉบับภาษาอังกฤษ 1 เล่ม 

9. รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์ เรียนรู้ฯ (ศูนย์

สารสนเทศการสหกรณ์และการคา้ที่เป็นธรรม) 
 

1.6.3 ผลลัพธ์/ผลผลิตกำรวิจัย ปี 2559 

1. วารสารฅนสหกรณ์ 4 ฉบับ 

2. รายงานสถานการณ์การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้มีชีวิตและข้อเสนอส าหรับกรอบ

แนวทางการด าเนินงานในอนาคต 

3. บทความ/สาระการเรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์อยา่งน้อย 60 รายการ 

4. เอกสารรายงานการวิจัยและสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่ผู้สนใจในศูนย์

สารสนเทศอยา่งน้อย 20 รายการ 

5. รายงานฉบับสมบูรณ์ในรอบ 12 เดือน 

6. วดีีทัศน์ 1 เรื่อง 

7. พ็อกเก็ตบุ๊ค 1 เล่ม 

8. เอกสารเผยแพร่ชุดความรู้/นวัตกรรม ฉบับภาษาไทย 1 เล่ม ฉบับภาษาอังกฤษ 1 เล่ม 

9. รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์ เรียนรู้ฯ (ศูนย์

สารสนเทศการสหกรณ์และการคา้ที่เป็นธรรม) 
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บทท่ี 2 

    ผลการด าเนินการเว็บไซต ์www.cai.ku.ac.th 

 

การด าเนินการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ฯ เป็นการด าเนินการภายใต้ศูนย์

สารสนเทศทีมี่กระบวนการสืบคน้ รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ การถอดความเป็นภาษาไทย/

ภาษาอังกฤษ ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะท างาน (ทีมกลยุทธ)์ เผยแพร่ในรูปแบบของเว็บไซต์ 

www.cai.ku.ac.th วารสารฅนสหกรณ์ สื่อ/สิ่งพิมพ์ ภายใต้การมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากเครือข่าย

ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายนักวิจัย และหน่วยงานภาคีพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่แก่

กลุ่มเป้าหมายในการน าไปใช้ประโยชน์ อาทิ สถาบันการศึกษา กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัด ชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด สหกรณ์

ออมทรัพย์ ห้องสมุด พระสงฆ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักสหกรณ์ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ นิสิต 

นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป จนน าไปสู่การก่อเกิดเป็นสังคมฐานความรู้การสหกรณ์และ

การคา้ที่เป็นธรรม (รูปที่ 2.1)  
 

 

 
 
 

รูปที่ 2.1 สังคมฐานความรู้การสหกรณ์และการคา้ที่เป็นธรรม 
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การจัดท าเว็บไซต์มีการใช้เทคโนโลยีใน 2 ส่วน ได้แก่ เนื้อหาและภาพ โดยในส่วนของ

เนือ้หาภายในเว็บไซต์มีการใช้ Joomla (CMS Content Management System) คือ ระบบจัดการเนื้อหา

เว็บไซต์โดยผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่จ าเป็นต้องเขียน Code HTML เองท าให้ง่ายต่อการจัดการเนื้อหา เนื้อหา

ภายในเว็บไซต์จะถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูล (Database) เหมาะกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาจ านวนมากมีการ

อัพเดทข่าวสารทุกวันโดยอัพโหลดเนื้อหาผ่านทางหน้า Administrator นอกจากนี้ Joomla ยังมีระบบ

ส ารองข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของเว็บไซต์ และเป็นโปรแกรมที่รองรับการ Search Engine ได้เป็น

อยา่งดี เหมาะกับการน าไปใช้ในการสร้างเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักในสังคมออนไลน์  และใช้โปรแกรม FTP 

(File Transfer Protocol) FileZilla ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่เช่ือมต่อกับ Server ของมหาวิทยาลัยที่เปิดให้

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าไปใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ โดยให้พื้นที่จ านวน 30GB ในการ

จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดเช่นไฟล์รูปภาพวีดีโอรวมถึงหน้าเว็บเพจ เพื่ออัพโหลดรูปภาพหรือไฟล์ที่ต้องการ

ให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ เช่น รายงานวจิัย file PDF เป็นต้น  

การด าเนินการโครงการฯในช่วงรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 (1 มีนาคม-30 กันยายน 

2559) มีผลการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าคลังข้อมูลบนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th  การจัดท า

วารสารฅนสหกรณ์ การจัดท าสื่อ/สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การติดตามสถานการณ์ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต และ

รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการที่มีต่อเว็บไซต์ และวารสารฅนสหกรณ์ มีรายละเอียด

ดังนี้ 

 

2.1 โครงสร้างการบริหารงานการจัดท าเว็บไซต์ 

 การจัดท าเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th เพื่อให้แสดงผลได้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 

จ าเป็นต้องมีโครงสร้างการบริหารงานและการด าเนินการที่ชัดเจน ดังนั้น จึงออกแบบให้มีคณะจัดท า

เว็บไซต์ข้ึนและมีการประชุมทีมงานเป็นประจ า เม่ือได้ข้อสรุปจากที่ประชุมให้มีการปรับแก้หรือเพิ่มส่วน

ต่าง ๆ เว็บมาสเตอร์จะด าเนินการตามแผน นอกจากนี้การประชุมอย่างเป็นประจ าจะช่วยให้มีความ

ชัดเจนในการจัดการเว็บไซต์ทั้งนโยบายและการปฏิบัติ ตลอดจนเป็นการติดตามร่วมกันจากทั้งผู้

ก าหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติได้ ทั้งนี ้โครงสร้างการบริหารงานของคณะจัดท าเว็บไซต์  
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รูปที่ 2.2 โครงสร้างการบริหารงาน 

 

โดยคณะท างานจัดท าเว็บไซต์แบ่งออกเป็น  2 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายนโยบาย และฝ่าย

ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ฝ่ายนโยบาย ประกอบด้วย ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ มีบทบาทในการก าหนดทิศทางน าการเสนอเว็บไซต์ทั้งด้านการคัดกรองเนื้อหา ตลอดจน

ติดตามดูแลเว็บไซต์ตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 

(2) ฝ่ายด าเนินการ ประกอบไปด้วยทีมงานจัดท าเนื้อหาและ Webmaster โดย 

Webmaster จะน าขา่วหรือบทความต่าง ๆ ที่ได้จากทีมงานจัดท าเนือ้หาและน ารูปภาพมาประกอบข่าว

ท าการออกแบบการน าเสนอในเว็บไซต์พร้อมตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนน าขึ้นเว็บไซต์ 

2.2 กระบวนการการจัดท าเว็บไซต ์

คณะจัดท าเว็บไซต์มีกระบวนการในการจัดท าเว็บไซต์ โดยทีมจัดท าข้อมูลข่าวหรือ

ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสถาบันเตรียมขอ้มูลดิบเช่น ข่าวประชาสัมพันธ์พร้อมรูปภาพประกอบส่งให้ 

webmaster เพื่อด าเนินการออกแบบรูปแบบการน าเสนอในเว็บไซต์ให้สวยงามหลังจากนั้น webmaster 

จะท าการติดตามผลจ านวนผู้เย่ียมชมเพื่อน ามาปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป 

(1) ทีมจัดท าข่าวมีหน้าที่ส าคัญในการท าข่าวประชาสัมพันธ์ มีหลักการในการท าข่าว

คอื ใคร ท าอะไร กับใคร ที่ไหน เม่ือไร อยา่งไร เพื่อเตรียมส่งให้ Webmaster 

(2) Webmaster มีสาระหน้าที่ส าคัญรับผิดชอบ 3 ด้านคอื 1. Creative ออกแบบหน้าตา

ของเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ  2. Update ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในเว็บไซต์ตามนโยบายและปรับปรุง

ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในเว็บให้เป็นปัจจุบัน 3. Develop พัฒนาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบของเว็บให้

ติดตามผล 

ประชุมทีมงาน 

สรุปการประชุม 

ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
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เหมาะสม โดยมีผู้อ านวยการสถาบันฯและรองผู้อ านวยการสถาบันฯ เป็นที่ปรึกษา และก่อนเผยแพร่ข้ึน

เว็บไซด์ 

(3) Webmaster ตรวจดูและติดตามขอ้มูลในเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน ไม่ผิดพลาด 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.3 กระบวนการจัดท าเว็บไซต ์

 

การจัดท าเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลงานและ

สื่อสารกับสังคมหรือผู้สนใจผ่านทางเว็บไซต์โดยมีบทความหรืองานวิจัยต่าง ๆ ที่สถาบันฯจัดท าขึ้นเพื่อ

เป็นประโยชน์กับผู้สนใจจะน าผลจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือไปพัฒนาต่อยอดซ่ึงสถาบัน

วชิาการด้านสหกรณ์ให้ความส าคัญกับเว็บไซต์เป็นอยา่งมาก เนื่องจากอินเตอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องผู้คนจ านวนมากให้ความสนใจกับสื่อต่าง ๆ ในโลกออนไลน์ จึงเป็นช่องทางการเผยแพร่

สารประโยชน์จากงานวิจัยหรือบทความออกสู่สาธารณชน นอกจากนี้ยังได้ท าการแปลข่าวและ

กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยให้ให้กับหน่วยงานหรือผู้สนใจทราบข่าวสารหรือ

กิจกรรมของสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ โดยในรอบปีที่ผ่านมาเน้นการใช้ Keyword หรือค าค้นหา ใส่ใน 

Mata Tag ของเว็บไซต์เพ่ือเช่ือมโยงขอ้มูลภายในเว็บไซต์ให้เข้ากับการคน้หาของผู้สนใจผ่านทาง Google 

โดยใช้ Keyword ดังนี ้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 

วารสารฅนสหกรณ์, ขบวนการสหกรณ์,การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม, เพื่อการกินดีอยู่ดี, Smart 

Farmer Smart Officers, การคา้ที่เป็นธรรม, Farmer Shop, สถาบันวชิาการ,สหกรณ์,ชาวนา,ลูกชาวนา,

ชาวนามืออาชีพ,โครงการ,วจิัย,โครงการวจิัย,รายงานวจิัย,นวัตกรรม,ชุดความรู้,คลังความรู้,โครงการ

ซ้ือขา้ว,เกิดบุญ,คุณธรรม,ศูนยเ์รียนรู้มีชีวิต,ร้านฟาร์มเมอร์ชอป,farmer shop,สวนสามพราน,วารสาร

,ฅนสหกรณ์,วารสารฅนสหกรณ์,ตัวแบบ,ธรุกจิฐานสังคม,SEE,การคา้ที่เป็นธรรม,SEE, Pocket book, ผู้

ตรวจสอบ, ผู้ตรวจสอบกิจการ, ผู้ตรวจสอบกิจการอยา่งช านาญการ, เปาบุ้นจิน้, ชาวนามืออาชีพ, ลูก

ชาวนา, โรงเรียนลูกชาวนา, new business model, fair trade, ยุทธศาสตร์ชาวนาไทย, Moving up the 

value chain, ธนาคารสหกรณ,์ โซ่คุณค่าปลานิล, ทิศทางการพัฒนาขา้วอินทรีย์ 

กระบวนการการจัดท าเวบ็ไซต ์

ทีมจัดท ำข้อมูลและข่ำว 

ท ำข่ำวประชำสัมพันธ์เน้ือหำของ

ข่ำวประกอบไปด้วย ใคร ท ำอะไร 

กับใคร ที่ไหน เม่ือไร อย่ำงไร 

Webmaster 

ปรับปรุงข้อมูลในเรื่องควำมถูกต้อง

ของอักขระและควำมสวยงำมทั้งน้ี

มีผู้อ ำนวยกำรและรอง

Webmaster 

ท ำกำรอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์และ

ติดตำมผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
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รูปที่ 2.4 ผลการคน้หาจาก Keyword ต่าง ๆ ผ่าน Google 
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2.3 ส่วนประกอบเวบ็ไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

  หน้าแรกของเว็บไซตเ์ป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส าคัญ ๆ ที่ต้องการให้ผู้ใช้งาน

ทราบอยา่งเช่น โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ งานประกาศเกยีรติคุณและเวที

เสวนาประจ าปแีละวันส าคัญต่าง ๆ เช่นวันพอ่แห่งชาต ิวันแม่แหง่ชาติ วันสหกรณ์แหง่ชาติ วนัขึ้นปีใหม่ 

งานประกาศเกียรติคุณประจ าป ี โครงการอบรมต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนีย้ังใช้เป็นช่องทางลดัในการ

เขา้สู่ส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์เช่นบทความในคลงัความรู้ รายงานวจิัย E-Magazine หน้าเว็บ Farmer 

shop หรือเลือกเขา้สู่หน้าหลกัของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

 

รูปที่ 2.5 หน้าแรกเว็บไซต ์

  

 เว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีจ านวนเมนูทั้งหมด 88 เมนูหลักทั้งหมด 23 และ

จ านวนเมนูยอ่ยทั้งหมดจ านวน 65 เมนู 
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รูปที่ 2.6 หน้าหลกัเว็บไซตส์ถาบนัวชิาการด้านสหกรณ ์

 เมนูต่าง ๆ ของเว็บไซต์สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์เป็นเมนูที่ให้ความสะดวกในการเข้าสู่

เนือ้หาได้ง่าย โดยแบ่งเป็นเมนูต่าง ๆ ดังนี ้ 

 เมนูแนวนอนด้านบน เป็นเมนูที่เช่ือมไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์  ได้แก่ หน้าแรก , ข่าว

ยอ้นหลัง , Farmer Shop , สารสนเทศราคาขา้วห้อมมะลิ , ภาพกิจกรรม และวดีีทัศน์  

 

 

รูปที่ 2.7 เมนูเว็บไซต์สถาบันวชิาการด้านสหกรณ ์

 เมนูแนวตั้งด้านซ้ายมือ เป็นเมนูยอ่ยไปยังหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์สถาบันฯ ได้แก่  

 - เกี่ยวกับเรา เป็นเมนูที่รวบรวมขอ้มูลของสถาบันฯ เช่น ประวัติความเป็นมา, ปณิธาน 

/ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ, แผนกลยุทธ์, โครงสร้างการบริหารงานของสถาบัน, คณะกรรมการประจ า

สถาบันฯ, บุคลากรสถาบันฯ, รางวัลเชิดชูเกียรติ, รายงานประจ าปี, รายงานการประกันคุณภาพ, แผน

ที่สถาบันฯ 
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  - หอประวัติเกียรติคุณ เป็นเมนูเกี่ยวกับโครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ 

คุณสมบัติของนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าที่จัดขึ้นในแต่ละปี 

 - การวจิัย เป็นเมนูที่แสดงรายละเอียดโครงการวิจัยต่าง ๆ ของสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ตั้งแต่ป ี2544 จนถึงปัจจุบัน 

 - งานบริการวชิาการ เป็นเมนูที่แสดงภารกิจงานบริการวิชาการของสถาบันฯ ตั้งแต่ปี 

2548 จนถึงปัจจุบัน 

 - การเช่ือมโยงเครือขา่ย เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายต่าง ๆ ของสถาบันฯ 

เช่น เครือขา่ยผู้ตรวจสอบกิจการ สก. เครือขา่ยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวจิัย เป็นต้น 

 - องคก์รแห่งการเรียนรู้ เป็นเมนูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรกระบวนการท างานความ

สนใจและความถนัดของบุคลากร 

 - คลังความรู้ เป็นเมนูที่รวบรวมบทความเอกสารเผยแพร่ พ็อคเก็ตบุ๊ครวมถึงงานวิจัย

ของสถาบันฯ ให้กับผู้สนใจเขา้มาคน้คว้าหรือหาข้อมูล 

 - ธุรกิจฐานสังคม เป็นเมนูที่บรรยายลักษณะ ความหมาย คุณสมบัติและข้อมูลอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฐานสังคม 

 - การน าผลงานวจิัยไปใช้ เป็นเมนูที่แสดงเนือ้หาของการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ในด้านต่าง ๆ 

 - ขา่วจากหนังสือพมิพ์ เป็นเมนูที่รวบรวมขา่วที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ จากสื่ออื่น ๆ เช่น

หนังสือพมิพ ์เว็บไซต์ 

 - ปุจฉา วสิัจชนา เป็นที่เช่ือมโยงไปยังเว็บ Blog ส าหรับการถามตอบปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ์ 

 - ศูนยเ์รียนรู้มีชีวิต เป็นเมนูที่แสดงเนือ้หาการถา่ยโอนความรู้จากการวจิยัทั้ง 6 แห่งไป

ใช้ในการพัฒนาให้กวา้งขวางมากขึ้น 

 - วารสารฅนสหกรณ์ เป็นเมนูที่รวมวารสารฅนสหกรณ์ทุกฉบับไว้ในรูปแบบ E-

magazine เพื่อให้ผู้ที่สนใจวารสารฅนสหกรณ์สามารถอ่านได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ 

 - Link หน่วยงาน เป็นเมนูที่รวบรวม Link ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ผู้ใช้งานสามารถเช่ือมโยงเข้าไปหาข้อมูลต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานอื่นได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 
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รูปที่ 2.8 เมนูทางด้านซ้าย 

 

 Gallery Slide เป็นส่วนที่แสดงภาพข่าวสั้นหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน

ในส่วนนี้จะประกอบด้วยรูปภาพและข้อความบรรยายใต้ภาพสั้น ๆ เลื่อน Slide ไปทางด้านซ้ายเพื่อ

ดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชมเว็บไซต์และสามารถคลิกต่อไปยังข่าวของสถาบันฯ สามารถใส่ Slide 

ภาพได้จ านวน 20 Slide 

 
 

รูปที่ 2.9 Gallery Slide 
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 หน้าต่างความรู้ เป็นส่วนที่รวบรวมบทความสาระและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

สหกรณ์โดยแบ่งเป็น 8 หมวดหมู่ได้แก่ สหกรณ์ / ธุรกิจฐานสังคม มีจ านวนบทความ 44 บทความ, 

กลุ่มสหกรณ์การเกษตร มีจ านวน 5 บทความ, กลุ่มสหกรณ์การเงิน มีจ านวน 15 บทความ, นวัตกรรม 

มีจ านวน 44 บทความ, ขา้วและชาวนา มีจ านวน 51 บทความ, เศรษฐกิจการเงิน มีจ านวน 16 บทความ

, สารสนเทศสหกรณ์และภาคี มีจ านวน 19 บทความ, การเรียนรู้ของฅนสหกรณ ์มีจ านวน 31 บทความ 
 

 
 

รูปที่ 2.10 หน้าต่างความรู ้
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 แผนกิจกรรมของสถาบันในรอบเดือน เป็นเมนูที่จัดแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ตาราง

กิจกรรมของสถาบันในรอบเดือนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบข่าวความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ ของ

สถาบันฯ โดยจะแสดงขา่วจ านวน 2 ขา่ว 
 

 
 

รูปที่ 2.11 แผนกิจกรรมของสถาบันในรอบเดือน 

 

 ขา่วสถาบันในรอบเดือน เป็นส่วนที่แสดงขา่วหรือกิจกรรมของสถาบันฯ ในรอบเดือนที่ผ่าน

มาโดยจะแสดงจ านวน 5 ขา่วล่าสุดและในเว็บไซต์มีจ านวนข่าวที่เผยแพร่ทัง้หมด 833 ขา่ว 

 
 

รูปที่ 2.12 ขา่วสถาบนัในรอบเดือน 
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 แนะน าหนังสือคู่มือ เป็นส่วนประชาสัมพันธ์หนังสือคูมื่อที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับ

การพัฒนาสหกรณ์โดยปัจจุบันมีหนังสือคูมื่อในเว็บไซต์จ านวน 28 เล่ม 

 

 
รูปที่ 2.13 หน้าแนะน าหนงัสือคูมื่อ 

 

หน้าเว็บภาษาอังกฤษ เป็นการแปลข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯให้เป็น

ภาษาอังกฤษและมีการเพิ่มหน้า Slide ให้เหมือนหน้าภาษาไทยเพื่อให้หน้าเว็บมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นและ

มีจ านวนเมนูทั้งหมด 11 เมนู ประกอบด้วยเมนูแนวนอนได้แก่ Home เป็นเมนูส าหรับหน้าแรกของเว็บ

ภาษาอังกฤษ , Farmer shop Project เป็นเมนูที่เช่ือมไปยังหน้าหลักของ Farmer shop, Research & 

Publication เป็นเมนูเกี่ยวกับงานวจิัยของสถาบันฯโดยแปลเป็นภาษาอังกฤษ, Contact แสดงข้อมูลที่อยู่

ของสถาบันฯ เป็นภาษาอังกฤษ และเมนูทางด้านซ้ายได้แก่ About Us เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ

สถาบันเป็นภาษาอังกฤษ, เมนู Our Team เป็นเมนูที่แสดงโครงสร้างผู้บริหารของสถาบันฯ , เมนู 

Research Program เป็นเมนูที่อธิบายงานวิจัยต่าง ๆ ของสถาบันฯเป็นภาษาอังกฤษ, เมนู Academic 

Papers เป็นเมนูที่รวมรวมเอกสารทางวิชาการของสถาบันฯ โดยมีจ านวนเอกสารที่แปลเป็น

ภาษาอังกฤษทั้งหมด 52 บทความ ,เมนู Service เป็นเมนูเกี่ยวกับการบรกิารของสถาบันเช่นการพัฒนา

ชุมชนเป็นต้น, เมนู Awards เป็นเมนูที่รวบรวมรางวัลต่าง ๆ ที่สถาบันฯได้รับ 
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รูปที่ 2.14 หน้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ 

 

 หน้าเว็บโครงการร้าน Farmer Shop มีการปรับปรุงเนือ้หาใหม่โดยน าเรื่องราวการพัฒนา

ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop มาเรียบเรียงเป็น Story เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจในเนือ้หาได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 2.15 เว็บไซต์โครงการร้าน Farmer Shop 
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สารสนเทศข้าวหอมมะลิ: สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ได้จัดท าเว็บไซต์ส าหรับการจัดเก็บ

ฐานข้อมูลการตลาดข้าวหอมมะลิในพื้นที่น าร่องที่เป็นแหล่ง ผลิตส าคัญ  ประกอบด้วยจ านวนเมนู

ทั้งหมด 5 เมนู ประกอบด้วย เมนูหน้าแรก ,เมนูเกี่ยวกับโครงการ, เมนูกรอกข้อมูลราคาข้าว, เมนู

แสดงกราฟข้อมูลราคาขา้ว และเมนูขา่วที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

รูปที่ 2.16 เว็บไซตส์ารสนเทศข้าวหอมมะล ิ

 

กราฟแสดงขอ้มูลการตลาดขา้วหอมมะลิ เพื่อน าเสนอข้อมูลการตลาดข้าวหอมมะลิจาก

โครงการวจิัย “โครงการน าร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการตลาดขา้วหอมมะลิ” ซ่ึงเป็นผลการ

วเิคราะห์ราคาขา้วหอมมะลิจากการส่งขอ้มูลของทีมกลยุทธก์ารตลาดขา้วหอมมะลิทัง้ 5 สหกรณ์ 
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รูปที่ 2.17 กราฟแสดงขอ้มูลการตลาดขา้วหอมมะลิ 

 

 ภาพกิจกรรมของสถาบันฯ เป็นเมนูที่รวบรวมภาพภารกิจส าคัญต่าง ๆ ภายใต้ 4 ภารกิจ

ของสถาบันฯ ได้แก่ การวจิัย การบริการวชิาการ การพัฒนาองคก์ร และการเช่ือมโยงเครือขา่ย 

 

 
 

รูปที่ 2.18 ภาพกิจกรรม 

 

2.4 การเผยแพร่คลังความรู้ 

 สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ได้น าขอ้มูลขา่วสาร เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการ

สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและข้อมูลข่าวสารหรือชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของสถาบันฯ 
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ผู้สนใจสามารถติดตามและ Download ข้อมูลได้ในคลังความรู้บนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

บทความที่เผยแพร่ เมนูบทความที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวข้องกับงานของสถาบันวชิาการด้าน

สหกรณ์มีจ านวนทั้งสิ้น 365 บทความและตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 

2559 มจี านนวน 10 บทความได้แก่ 

 

ตารางที่ 2.1 บทความที่เผยแพร่ในคลังความรู้ 
 

ล าดับ เรื่อง วันที่เผยแพร ่

1 เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง 6/10/59 

2 สหกรณ์บ้านเคา้ต่างกบัสหกรณ์บ้านเราอยา่งไร? 30/9/59 

3 การสร้างเศรษฐกิจชาวนา 7/9/59 

4 ธนาคารสหกรณ์ส าคัญจริงหรือ 7/6/59 

5 ขา้ว-ผักอินทรีย์ สิ่งดี ๆ ที่เกษตรกรอยากมอบให ้ 27/5/59 

6 กรอบทศิทางเชิงยุทศาสตรก์ารพัฒนาการสหกรณ์ไทยในห้วง

เวลาก้าวสู่ศตวรรษที่สอง 
25/5/59 

7 ขา้ว พชือาหารจานหลกัในฟลิิปปนิส ์ 16/5/59 

8 การสร้างเศรษฐกิจของชาวนา 26/4/59 

9 มองญ่ีปุน่ปี 2558 19/4/59 

10 กรอบทศิทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทยมนห้วง

เวลาก้าวสู่ศตวรรษที่สอง 
11/4/59 

 

 
 

รูปที่ 2.19 บทความที่เผยแพร่ในคลังความรู ้
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 รายงานวจิัยที่เผยแพร่ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีจ านวนทั้งหมด 99 เรื่อง และมี

รายงานวจิัยตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 จ านนวน 7 เรื่อง ดังตารางที่ 

2.2  
 

ตารางที่ 2.2 รายงานวจิัยที่เผยแพร่ในคลังความรู้ 
 

ล าดับ เรื่อง ปีที่เผยแพร ่

1 โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น

ธรรม ระยะที่ 8 (Progress Report) 
2559 

2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูเ้พื่อยกระดับ

สมรรถนะการแขง่ขนั ปีที ่2 (Progress Report) 
2559 

3 รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการวจิัยการยกระดับมูลคา่เพิ่มผัก

อินทรีย์ที่ผลติโดยเกษตรกรรายยอ่ย ปี 2 
2559 

4 รายงานฉบบัสมบูรณ์ การยกระดับมูลคา่เพิ่มขา้วหอมมะลิ

อินทรีย์ที่ผลติโดยเกษตรกรรายยอ่ย 
2559 

5 รายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับ

สมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร ปี 2 
2559 

6 โครงการวจิัยการพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือยกระดบั

สมรรถนะการแขง่ขนัผ่านกลไกหน่วยงานรฐั ปี 2 
2559 

7 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ

ยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา ปีที่ 2 
2559 

 

 
 

รูปที่ 2.20 รายงานวจิัยที่เผยแพร่ในคลงัความรู ้
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 ขา่วจากหนังสือพมิพท์ี่เผยแพร่ในเว็บไซต์มีทัง้หมด 98 ข่าว และตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 

2559 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 มจี านนวน 5 ขา่วดังตาราง 

 

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

ล าดับ หัวขอ้ขา่ว 
หนังสือพมิพ ์/ 

เว็บไซต์ 

ลงเว็บไซต์

เม่ือวันที่ 

1 สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ท าบุญ เกลียวเชือก 11/3/59 

2 สสท.จัดเสวนา "แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ 

ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2" ครั้งที่ 2 
โคออป นิวส ์

8/3/59 

3 แสดงความยนิดี...อรุษ นวราช และ สุชาดา ยุวบูรณ์ 

ร่วมแสดงความยนิดีกับ รศ.จุฑาทิพย ์ภัทราวาท 

หนังสือพมิพ์

สยามรัฐ 

7/3/59 

4 รศ.จุฑาทิพย ์ภัทราวาท และคณะทีมงาน รับรางวัล 

ผลงานวจิัยเด่น สกว. ประจ าป ีพ.ศ. 2558 

เว็บไซต์สถาบันวิจัย

และพัฒนาแห่ง มก. 
3/3/59 

5 ทีเส็บ ผนึก 13 พันธมิตร เปิดโครงการ Farm to 

Functionชูไทยเดสติเนช่ันการจัดงานยั่งยืน 
มติชนออนไลน ์

3/3/59 

 

 
 

รูปที่ 2.21 ภาพข่าวจากหนงัสือพมิพ ์

 

วีดีทัศน ์

 สื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีจ านวน 37 เรื่องและ

ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 มีจ านวน 5 เรื่อง ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.4 วดีทีัศน์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต ์
 

ล าดับ เรื่อง จ านวนผู้ชม 

1 ช่วยคิดช่วยท าส่งเสริมเกษตรกร 109 ครั้ง 

2 The Researcher 5 ครัง้ 

3 มนต์รักขา้วอินทรีย์ หัวใจพี่ออร์แกนิค 61 ครั้ง 

4 รางวัล ผลงานวจิัยเด่น สกว. ประจ าป ีพ.ศ. 2558 99 ครั้ง 

5 ผนึก 13 พันธมติร เปิดโครงการ Farm to Function 

ชูไทยเดสติเนช่ันการจัดงานยั่งยืน 
227 ครั้ง 

 

 
 

รูปที่ 2.22 วดีีทัศน์ที่เผยแพรบ่นเว็บไซต ์

  

 รายการชวนคิด ชวนคุย เป็นพื้นที่ส าหรับสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมกับสถาบันฯ โดยใช้วีดีโอ

เป็นสื่อด้วยภาษาที่เรียบง่าย สั้นและกระชับประมาณ 3 - 5 นาที เนือ้หาของรายการนั้นจะน าเสนอประ

เดนที่น่าสนใจต่าง ๆ ให้ผู้ชมได้ติดตามผ่านทาง YouTube โดยตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือน

กันยายน พ.ศ. 2559 มจี านวน 7 ตอน โดยมีจ านวนผู้เข้าชมโดยเฉลี่ย 10 – 30 ครั้ง หน้าต่างชวนคิด 

ชวนคุย เป็นพื้นที่ส าหรับสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมกับผู้อ านวยการสถาบันฯ โดยใช้วีดีโอเป็นสื่อด้วยภาษา

ที่เรียบง่าย สั้นและกระชับประมาณ 3 - 5 นาทีโดยจะมีการอัพเดทเป็นประจ าทุก 2 สัปดาห์ด้วยเนื้อหา
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ที่เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Youtube ปัจจุบันมีจ านวน 35 ตอนโดยผู้ชมสามารถ

คลิกดูยอ้นหลังได้ที่เมนูชมรายการยอ้นหลัง รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

 

 
 

รูปที่ 2.23 วดีีโอชวนคิดชวนคยุ 

 

ตารางที่ 2.5 รายการชวนคิดชวนคุย 
 

ตอนที่ ชื่อตอน วันที่เผยแพร่ จ านวนผู้ชม 

ตอนที่ 1 แนะน ารายการ 6/1/58 78 ครั้ง 

ตอนที่ 2 แนวทางการปฏิรูปประเทศโดยใช้กลไกสหกรณ์ 12/1/58 94 ครั้ง 

ตอนที่ 3 การสร้างสมรรถนะฅนสหกรณ์ 21/1/58 49 ครั้ง 

ตอนที่ 4 ธนาคารสหกรณ์จ าเป็นจริงหรือ 5/2/58 52 ครั้ง 

ตอนที่ 5 การปลูกฝังจิตวิัญญาณสหกรณ์แก่เยาวชน 18/2/58 18 ครั้ง 

ตอนที่ 6 พิมพ์เขียวการปฏิรูปการเกษตรไทย 20/2/58 29 ครั้ง 

ตอนที่ 7 สหกรณ์ในโรงเรียนส าคัญอย่างไร 31/3/58 69 ครั้ง 

ตอนที่ 8 การรวมกลุ่ม 19/3/58 62ครั้ง 

ตอนที่ 9 การเชื่อมโยงเครือข่าย 3/4/58 31 ครั้ง 

ตอนที่ 10 ชวนคุยเรื่องระบบการบริหารการจัดการที่ดี 27/4/58 34 ครั้ง 

ตอนที่ 11 แนวทางการบริหารจัดการที่ดี 11/5/58 36 ครั้ง 

ตอนที่ 12 ชวนกัน Show Case สหกรณ์ 1/6/58 17 ครั้ง 

ตอนที่ 13 เริ่มต้น Show Case สหกรณ์ 15/6/58 12 ครั้ง 
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ตอนที่ ชื่อตอน วันที่เผยแพร่ จ านวนผู้ชม 

ตอนที่ 14 นโยบายเครือข่ายคุณค่าผลไม้ 21/7/58 28 ครั้ง 

ตอนที่ 15 นโยบายรัฐกับสหกรณ์การเกษตร 13/8/58 23 ครั้ง 

ตอนที่ 16 อบรมหลักสูตร Co op Smart officers'Program CSO 30/8/58 16 ครั้ง 

ตอนที่ 17 แนวทางการพัฒนาความม่ันคงทางอาหาร 24/9/58 25 ครั้ง 

ตอนที่ 18 งานเสวนาวิชาการ ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้าสู่อาเซียน 19/10/58 9 ครั้ง 

ตอนที่ 19 แนวนโยบายและความต้องการของคนในสังคม 9/11/58 12 ครั้ง 

ตอนที่ 20 สหกรณ์กับการสนับสนุนเกษตรกรที่ย่ังยืน 4/12/58 14 ครั้ง 

ตอนที่ 21 มองประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ไทย 10/12/58 38 ครั้ง 

ตอนที่ 22 เกษตรกรก้าวหน้า วังน้ าเขียว 18/1/59 39 ครั้ง 

ตอนที่ 23 ความร่วมมือระหว่าง รัฐ วิชาการ กลุ่มเกษตรกรที่วังน้ าเขียว 2/2/59 37 ครั้ง 

ตอนที่ 24 การวางแผนเกษตรกรรุ่นใหม่ของ สปก สู่ ภูเก็ตโมเดล 17/2/59 22 ครั้ง 

ตอนที่ 25 สัมภาษณ์แนวคิดการวิจัยด้านสหกรณ์ 2/3/59 17 ครั้ง 

ตอนที่ 26 ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนผ่าน Learning Route 8/4/59 21 ครั้ง 

ตอนที่ 27 ช่วยคิดช่วยท าส่งเสริมเกษตรกร Part 1 1/5/59 22 ครั้ง 

ตอนที่ 28 ชว่ยคิดช่วยท าส่งเสริมเกษตรกร Part 2 16/5/59 41 ครั้ง 

ตอนที่ 29 คุยกับเกษตรกรผู้เพาะเลีย้งสัตว์น้ าต าบลโพพระ 14/6/59 13 ครั้ง 

ตอนที่ 30 
แนวคิดการปฏิรูปการเกษตรไทยภายใต้ C3S Civil State 

Smile Shop 
11/7/59 30 ครั้ง 

ตอนที่ 31 
ตัวแบบธุรกิจร้านค้ารอยย้ิมประชารัฐ C3S Civil State Smile 

Shop 
2/8/59 33 ครั้ง 

ตอนที่ 32 
ตัวแบบธุรกิจร้านค้ารอยย้ิมประชารัฐ C3S Civil State Smile 

Shop 
17/8/59 16 ครั้ง 

ตอนที่ 33 
บทวิ เคราะห์ โอกาสและความท้าทายการ เดิน เครื่ อง

ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่ 2 (Part 1) 
20/8/59 18 ครั้ง 

ตอนที่ 34 
บทวิ เคราะห์ โอกาสและความท้าทายการ เดิน เครื่ อง

ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่ 2 (Part 2) 
28/8/59 7 ครั้ง 

ตอนที่ 35 
เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่

สอง 
3/10/59 7 ครั้ง 

 

 การติดตามเครือข่าย Facebook ซ่ึงเป็น Social Network เพื่อใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกที่สนใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานของตน

ให้กับผู้สนใจได้น าไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมี page ต่าง ๆ ได้แก่ Farmer Shop, โครงการ

ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ, นักวจิัย และวารสารฅนสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 2.6 จ านวนสมาชิกเครือขา่ย Facebook  
 

เดือน ปี 

จ านวนสมาชิกเครือข่าย (บัญชี) 

เครือข่ายนักวิจัย 

สว.สก. 

เครือข่ายผู้ตรวจ

สอบกิจการ

สหกรณ์ สว.สก. 

Farmer Shop 

Network 

วารสารฅนสหกรณ์ 

มีนาคม 2559 982 1,488 3,751 2,070 

เมษายน 2559 981 1,490 3,754 2,072 

พฤษภาคม 2559  982 1,490 3,755 2,075 

มิถุนายน 2559 989 1,492 3,752 2,079 

กรกฎาคม 2559 994 1,494 3,747 2,081 

สิงหาคม 2559 997 1,497 3,749 2,083 

กันยายน 2559 1,002 1,494 3,743 2,086 

 

 
 

รูปที่ 2.24 กราฟแสดงจ านวนสมาชิกเครือขา่ย 

 

 

ม.ีค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 ม.ิย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 

วารสารฅนสหกรณ์ 2,070 2,072 2,075 2,079 2,081 2,083 2,086

Farmer Shop Network 3,751 3,754 3,755 3,752 3,747 3,749 3,743

เครือข่ายผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ สว.สก. 1,488 1,490 1,490 1,492 1,494 1,497 1,494

เครือข่ายนักวิจัย สว.สก. 982 981 982 989 994 997 1,002
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รปูที่ 2.25 Facebook เครือขา่ยที่ด าเนินการ 
 

ตารางที่ 2.7 การโพสต์ Facebook เครือขา่ยนกัวจิัย 
 

ล าดับ เรื่อง วันที่โพสต์ จ านวนผู้ชม 

1 การปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง 21/9/2559 17 

2 เงินแค่ 3 หม่ืน พลิกชีวิตเกษตรกรได้ 8/8/2559 68 

3 ขอเชิญร่วมงานประกาศเกียรติคุณและเวทีเสวนาวิชาการ 

ประจ าปี 2559 
2/8/2559 475 

4 ตอนที่ 31 แนวคิดการปฏิรูปการเกษตรไทยภายใต้ C3S Civil 

State Smile Shop 
28/7/2559 595 

5 เรียนรู้แก้จน ด้วย โครงการ 1 ไร่ 1 แสน 13/7/2559 111 

6 แนวความคิดที่จะให้กระทรวงการคลัง เข้ามาควบคุม

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
12/7/2559 82 

7 ลุงนิล : เจ้าของสวนคอนโด 9 ชั้น 28/6/2559 63 

8 ชาวนาเงินล้าน 15/6/2559 30 

9 Farmer Shop กับกระเแสตอบรับในสังคม : มุมมองของ

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
15/6/2559 597 

10 กลุ่มข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญออกบู๊ทข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ในงานมหกรรมข้าวหอมมะลิ 
2/6/2559 73 
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ล าดับ เรื่อง วันที่โพสต์ จ านวนผู้ชม 

11 แนวคิดตัวแบบธุรกิจ FARMERSHOP 19/5/2559 678 

12 The Researcher สหกรณ์คุณค่าแห่งคน 4/5/2559 50 

13 บทความ Introduction to Venture Capital 29/4/2559 43 

14 3 ธุรกิจฟาร์มสเตย์ในฝัน ที่สายรักธรรมชาติเห็นแล้วตกหลุม

รัก 
22/4/2559 118 

15 ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนผ่าน Learning Route 20/4/2559 67 

16 ความส าเร็จ และความอยู่รอด และการปรับขบวนทัศน์

พัฒนาสหกรณ์การเกษตร 
8/4/2559 62 

17 จัดเสวนาเรื่อง “สถานการณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์

การเกษตร และสถาบันเกษตรกรไทย 
4/4/2559 49 

18 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด 1/4/2559 43 

19 เอทานอล ทางออกของพลังงานไทย กับสุดยอดแผนการที่

วางไว้ แต่คนไทยไม่เคยรู้ 
7/3/2559 24 

20 วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 4/3/2559 36 

21 "เวทีรับฟังความคิดเห็น การพัฒนาระบบสนับสนุนทางด้าน

การเงินและกฎมายสหกรณ์" 
2/3/2559 33 

 

ตารางที่ 2.8 การโพสต์ Facebook นกัวจิัยสถาบันวชิาการด้านสหกรณ ์

ล าดับ เรื่อง วันที่โพสต์ จ านวนผู้ชม 

1 ขอเชิญร่วมงานประกาศเกียรติคุณและเวทีเสวนาวิชาการ 

ประจ าปี 2559 
10/8/2559 68 

2 ภาพผู้ตรวจสอบกิจการ รุ่นที่ 17 21/4/2559 238 

3 ภาพบรรยากาศย้อนหลัง งานผู้ตรวจสอบกิจการ รุ่นที่ 17 19/4/2559 188 

4 ภาพอบรมวันสุดท้าย งานผู้ตรวจสอบกิจการ รุ่นที่ 17 2/4/2559 103 

5 การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ 

รุ่นที่ 17 วันที่ 28 มีนาคม 2559 
31/3/2559 98 

6 พิธีเปิดการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างผู้ช านาญการ รุ่นที่ 17 
28/3/2559 103 

7 เวทีเสวนาวิชาการ ASEAN Learning Route on Agricultural 

Cooperative 
23/3/2559 277 

8 วารสารฅนสหกรณ์ฉบับที่ 31 19/3/2559 352 

9 ก าหนดจัดการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ รุ่นที่ 17 
19/3/2559 315 

10 สถาบันฯรับรางวัล ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ าปี พ.ศ. 

2558 
11/3/2559 261 
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ล าดับ เรื่อง วันที่โพสต์ จ านวนผู้ชม 

11 ใกล้ปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบแล้ว 15 มีนาคม 2559 10/3/2559 254 

12 คณะนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการการพัฒนา

ชนบท หลักสูตรนานาชาติเย่ียมชมสถาบันฯ 
4/3/2559 57 

13 เปิดรับสมัครอบรมผู้ตรวจสอบรุ่น 17 1/3/2559 350 

 

ตารางที่ 2.9 การโพสต์ Facebook ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

ล าดับ เรื่อง วันที่โพสต์ จ านวนผู้ชม 

1 เชญิร่วมงานประกาศเกียรติคุณประจ าปี 2559 4/8/2559 36 

2 งานวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์และการค้าเป็น

ธรรม 
29/7/2559 36 

3 ความคืบหน้าจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ 28/7/2559 275 

4 เรียนรู้จากปัญหาวิกฤติธนาคารสหกรณ์ในอังกฤษ 18/7/2559 726 

5 สหกรณ์กับธุรกิจฐานสังคมนิยามและความแตกต่าง 11/7/2559 727 

6 บนเส้นทางโซ่อุปทาน 8/7/2559 96 

7 ธนาคารสหกรณ์ส าคัญจริงหรือ? 28/6/2559 204 

8 วารสารฉบับที่ 32 23/6/2559 58 

9 เคล็ดลับการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมีคุณค่า 13/6/2559 80 

10 ตามรอยวาระปฏิรูปกับกฎหมายส าหรับสหกรณ์ 10/6/2559 87 

11 สรุปประชุมธนาคารสหกรณ์ส าคัญจริงหรือ? 2/6/2559 445 

12 กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทยใน

ห้วงเวลาก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 
25/5/2559 111 

13 ท่านนายกฯ แถลงอยากให้มีการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ 19/5/2559 497 

14 The Researcher "สหกรณ์คุณค่าแห่งคน" 18/5/2559 544 

15 เล่าเรื่องสหกรณ์ในรูปแบบอิสลามมม 20/4/2559  

16 รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท และคณะทีมงาน รับรางวัล 

ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ าปี พ.ศ. 2558 
8/4/2559 275 

17 การแก้ปัญหาหนี้สมาชิกแนวทางจาก 3 สหกรณ์ตัวอย่าง 4/4/2559 64 

18 คุณค่าของคนพังงา 29/3/2559 85 

19 ท าไมต้องเป็นผีเสือ้ 22/3/2559 54 

20 พันธุกรรมข้าวเหนียวในลาว... 10/3/2559 77 

21 ชวนคิด ชวนคุย เรื่องเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง 7/3/2559 80 
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ตารางที่ 2.10 การโพสต์ Facebook FarmerShop 
 

ล าดับ เรื่อง วันที่โพสต์ จ านวนผู้ชม 

1 ค.คนฉุนฉาย ค.ควายศ กดินา 6/8/2559 41 

2 ร้านคา้รอยย้ิมประชารัฐ 4/8/2559 37 

3 จริยธรรมแบบไหนที่สังคมไทยควรมี 29/7/2559 65 

4 จุดเริ่มต้นภูเก็ตโมเดลเป็นอย่างไรมาดูกัน 29/7/2559 72 

5 คุยกันเรื่องโซ่คุณค่าข้าวเกิดบุญ เกิดโซ่คุณค่าอย่างไรดีคะ? 22/7/2559 83 

6 ใครเป็นคนก าหนดราคาสินค้าเกษตร 18/7/2559 1,518 

7 ฤาขา้วหอมของกัมพูชาจะเป็นคู่แข่งตัวจรงิของข้าวหอมมะลิไทย 30/6/2559 87 

8 Famer shop กับกระแสตอบรับในสังคม : มุมมองของ

ผู้ประกอบการรุ่น 
23/6/2559 73 

9 มาสืบทอดอาชีพท าสวนจากพ่อแม่ 17/6/2559 91 

10 ความภาคภูมิใจของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรกรเขาคิชฌกูฏ 9/6/2559 88 

11 คุยเรื่อง Outlet Farmer Shop กับสหกรณ์การเกษตร

ปราสาท จ ากัด 
6/6/2559 855 

12 แนวคิดตัวแบบ Civil State Smile Shop ได้มาจากแนวคิด

ธุรกิจ Farmer Shop 
19/5/2559 709 

13 The Researcher สหกรณ์คุณค่าแห่งคน 18/5/2559 113 

14 หมอก้อง :กับไอเดียเจ้าของร้าน Farmer Shop 9/5/2559 55 

15 เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจการพัฒนาที่ย่ังยืน ตอนที่ 2 "การสร้าง

มูลค่าเพิ่มในอาชีพเกษตรกรรม" 
18/4/2559 133 

16 เม่ือคืนนี้ฉันเห็นพระแม่โพสพร้องไห้ 8/4/2559 110 

17 เรียนรู้ธุรกิจทางเลือกจาก Smith Farm Shop 4/4/2559 99 

18 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ควรรู้ 22/3/2559 101 

19 หมอก้อง กับไอเดียเจ้าของร้าน farmer shop 15/3/2559 159 

20 มุมมองจากคนแดนไกล "สหกรณ์ผู้บริโภคในญี่ปุน่"  8/3/2559 164 

21 ตามไปดูศูนย์เรียนรู้บา้นคลองใหญ่ ที่ชัยนาท 1/3/2559 106 
 

2.5 สถิตผิู้เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์ 

 สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ได้จัดท าสถิติการเขา้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันวชิาการด้าน

สหกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ใช้เว็บไซต์ www.histats.com ในการเก็บสถิติ ระหว่าง

เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 – เดือนกันยายน พ.ศ.2559 ซ่ึงมผู้ีเย่ียมชมเว็บไซต์ทัง้สิ้นจ านวน 16,859 ราย 

และการจัดอันดับเว็บไซต์จาก Website Ranking URL: http://www.stats.in.th เว็บไซต์สถาบันวิชาการ

ด้านสหกรณ์อยู่ล าดบัที่ 5,174 (เก็บข้อมูลเดือนกันยายน 2559) จากการจัดล าดับเว็บไซต์ โดยแบ่งตาม

เดือนมีรายละเอียดดังนี้ 
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รูปที่ 2.26 การจัดอันดับเว็บไซต์ (ท่ีมา: www.histate.com) 
 

ข้อมูลกำรบันทึกสถิตผิู้เยี่ยมชมเว็บไซด์และอันดบัเว็บไซต์ของสถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ตั้งแต่
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ถงึ เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 
 

ตารางที่ 2.11 บันทึกสถิติผูเ้ยี่ยมชมเว็บไซด์และอันดบัเว็บไซต์ 
 

เดือน จ ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต ์
ที่มำ histats.com 

อันดับเว็บไซต ์
 ที่มำ stats.in.th 

มีนำคม 2559 2,481 5,457 
เมษำยน 2559 2,711 7,672 

พฤษภำคม 2559 2,829 5,897 
มิถนุำยน 2559 2,268 6,354 
กรกฎำคม 2559 1,912 5,685 
สิงหำคม 2559 2,481 5,237 
กันยำยน 2559 2,177 5,174 

 

 
รูปที่ 2.27 กราฟแสดงจ านวนสถิติผู้เย่ียมชมเว็บไซด์และอันดับเว็บไซต์ 

มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 

อันดับเว็บไซต์ 5,457 7,672 5,897 6,354 5,685 5,237 5,174

จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 2,481 2,711 2,829 2,268 1,912 2,481 2,177
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2.6 สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์ 
 

หัวข้อ ประเด็น 
ความถี่

เพศหญิง 

ความถี่

เพศชาย 

ความถี่

รวม 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  14 12 26 

ความสัมพันธ์กับสถาบันฯ เคย/เข้าร่วมงานวิจัยของสถาบันฯ 

เคยเข้ารับการอบรมกับสถาบันฯ 

เคยเข้าร่วมการประชุมเสวนาวิชาการของสว.สก. 

บุคคลภายนอก 

6 

3 

5 

0 

4 

3 

1 

4 

10 

6 

6 

4 

ความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์

สถาบันฯ 

เข้าใช้ครั้งแรก 

เข้าใช้นานๆครั้ง 

เข้าใช้ทุกเดือน 

เข้าใช้ทุกสัปดาห์ 

เข้าใช้ทุกวัน 

0 

5 

2 

6 

1 

1 

6 

2 

3 

0 

1 

11 

4 

9 

1 

วัตถุประสงคใ์นการใช้เว็บไซต์

สถาบันฯ 

ติดตามรายงานวิจัย 

ติดตามบทความ 

ติดตามหน้าต่างความรู้ 

ติดตามวารสารฅนสหกรณ์ 

ติดตามรายการชวนคิดชวนคุย 

ติดตาม Farmer Shop 

ติดตามข่าวของสถาบันฯ 

6 

9 

6 

6 

5 

3 

6 

7 

5 

5 

6 

4 

2 

5 

13 

14 

11 

12 

9 

5 

11 

โปรดประเมินความพึงพอใจ

ของท่านที่มีต่อภาพรวมของ

เว็บไซต์ 

ดีมาก 

ดี 

ปานกลาง 

พอใช้ 

7 

7 

0 

0 

2 

8 

1 

1 

9 

15 

1 

1 

ท่านน าข้อมูลบนเว็บไซต์ไปใช้

ประโยชน์ในทางใดบ้าง 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

การเรียนการสอน 

การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ประกอบการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง 

3 

4 

4 

8 

4 

5 

5 

5 

7 

9 

9 

13 

 

จากตารางพบว่า มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 26 คน เป็นชาย 12 คน หญิง 14 คน           

ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ในการเขา้ร่วมงานวจิัยของสถาบันฯ รองลงมา 

เขา้รับการอบรมกับสถาบันฯ เขา้ร่วมการประชุมเสวนาวิชาการของสถาบันฯ และเป็นบุคคลภายนอก 

ส าหรับความถี่ของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เข้าใช้นานๆครั้งและเขา้ใช้ทุกสัปดาห์ 
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วัตถุประสงคก์ารเขา้ใช้บริการโดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ติดตามบทความ ติดตาม

รายงานวิจัย ติดตามวารสารฅนสหกรณ์ ติดตามหน้าต่างความรู้ ติดตามข่าวของสถาบันฯ ติดตาม

รายการชวนคิดชวนคุย และติดตาม Farmer Shop 

การการสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อภาพรวมของเว็บไซต์พบว่าอยู่ในระดับดี รองลงมา 

ดีมาก  ทั้งนี้ข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์น ามาใช้ประโยชน์ในการประกอบการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง 

นอกจากนั้นน ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ การเรียนการสอน และขอต าแหน่งทางวชิาการ 
 

2.7 แผนกำรพัฒนำเว็บไซต์ 
เนื่องจากเว็บไซต์ของสถาบันฯ มีเนือ้หาจ านวนมากโดยเฉพาะในส่วนของคลังความรู้และ

หน้าต่างความรู้ แผนการพัฒนาเว็บไซต์ในล าดับต่อไปจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ การ

ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ , การปรับปรุงรูปแบบของเว็บ, การปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์  

การปรับปรุงเรื่องของระบบจะเน้นเรื่องการค้นหาสารสนเทศภายในเว็บไซต์เช่นข่าว

กิจกรรมของสถาบันฯ และบทความต่าง ๆ ให้สามารถค้นหาและน าไปใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยการพัฒนา

ระบบการค้นหาภายในเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการเพิ่ม Keyword หรือ Tags ข้อความ

ส าคัญของแต่ละเนื้อหาลงไปในหน้าเพจต่าง ๆ ของเว็บ นอกจากจะท าให้การค้นหาภายในเว็บมี

ประสิทธภิาพมากขึ้นแล้วยังท าให้การคน้ขอ้มูลจากภายนอกเช่น Google เจอเนือ้หาของเว็บสถาบันฯ ได้

ง่ายยิ่งขึ้น  

การปรับปรุงในส่วนของรูปแบบของเว็บไซต์ยังคงพัฒนาเรื่องของขนาดตัวอักษรและขนาด

ของหน้าเว็บไซต์ให้รองรับกับอุปกรณ์มือถือเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้จากทุกอุปกรณ์ 

ปรับปรุงเมนูให้เช่ือมโยงไปยังเนื้อหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ให้ง่ายต่อผู้ใช้งานมากที่สุดและพัฒนา

เนือ้หาในเว็บไซต์มีการน าเสนอโดยใช้รูปภาพหรือวดีีโอให้มีความสั้นกระชับอ่านง่ายมากยิ่งขึ้น 

การประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรม หรือเผยแพร่ผลงานของสถาบันฯ จะเน้นการเผยแพร่

ผ่านทางเครือขา่ยสังคมออนไลน์เช่น Facebook มากขึ้นเนื่องจากมีจ านวนผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

เป็นจ านวนมากและยังสามารถสื่อสารกับผู้สนใจกิจกรรมหรือข่าวสารต่าง ๆ ของสถาบันฯได้โดยตรง 

โดยการลงเนือ้หาท่ีเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสหกรณ์โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้

เขา้ถึงผู้ที่สนใจเกี่ยวกับแวดวงสหกรณ์หรือบุคคลทั่วไปติดตามข่าวสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์และ

เขา้มาคน้หาหรือติดตามต่อในเว็บไซต์หลักมากขึ้น 
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บทที่ 3 

ผลการด าเนินการจัดท าวารสารฅนสหกรณ์ 

  

คณะท ำงำนวำรสำรฅนสหกรณ์มีกำรจัดท ำวำรสำรฅนสหกรณ์ภำยใต้คอลัมภ์ 6 คอลัมภ ์

ประกอบด้วย ในแวดวงคนสหกรณ์ มุมมองจำกคนแดนไกล เติมควำมรู้ เล่ำสู่กันฟังจำกงำนวิจัย 

ติดตำมควำมเคลื่อนไหวในแผนพัฒนำสหกรณ์ และนำนำสำระ โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนที่

ประกอบด้วย กำรวำงแผนกำรจัดท ำวำรสำร  กำรก ำหนดเนื้อหำ กำรประสำนงำนกับคอลัมน์นิสต์และ

แขกรับเชิญประจ ำฉบับ กำรจัดเตรียมต้นฉบับ  กำรออกแบบปก กำรประสำนงำนกับทำงโรงพิมพ์ใน

กำรจัดพิมพ์รูปเล่ม/เนือ้หำ ตลอดจนกำรจัดส่งวำรสำรฅนสหกรณ์ไปยังหน่วยงำนในขบวนกำรสหกรณ์ 

ผูท้รงคุณวุฒิ สมำชิกวำรสำร  เป็นต้น โดยมีกระบวนกำรจัดท ำวำรสำรฅนสหกรณ์ ดังรูปที่ 3.1  

 
รูปที่ 3.1 กระบวนกำรจัดท ำวำรสำรฅนสหกรณ์ 

 

3.1 การจัดพิมพ์วารสารฅนสหกรณ์ 

กำรด ำเนินกำรจัดพิมพ์วำรสำรฅนสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงสังคมข้อมูลข่ำวสำร

แก่ประชำคมวิจัย นักสหกรณ์ และผู้สนใจให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงต่อเนื่อง  โดยมี

คณะท ำงำนวำรสำรในกำรด ำเนินกำรเพื่อกำรรวบรวม จัดพิมพ์และเผยแพร่ทุกไตรมำสของทุกเดือน
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กันยำยน ธันวำคม มีนำคม มิถุนำยน ปีละ 4 ฉบับ  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและคอลัมนิสต์ประจ ำช่วย

สนับสนุนกำรเขียนบทควำม โดยในรอบ 7 เดือนที่ผ่ำนมำ วำรสำรฅนสหกรณ์ได้จัดท ำและเผยแพร่

จ ำนวน 3 ฉบับได้แก่ฉบับที่ 31 (มีนำคม-พฤษภำคม 2559) วำรสำรฉบับที่ 32 (มิถุนำยน –สิงหำคม 

2559) และวำรสำรฉบับที่ 33 (กันยำยน-พฤศจิกำยน) มีจ ำนวนบทควำมเผยแพร่จ ำนวน 31 บทควำม 

ดังรูปที ่3.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

วำรสำรฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 31     วำรสำรฅนสหกรณ์ฉบับที่ 32    วำรสำรฅนสหกรณ์ฉบับที่ 33 
 

รูปที่ 3.2 วำรสำรฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 31-33 

 

3.2 ท าเนียบรายชื่อบทความที่เผยแพร่ในวารสารฅนสหกรณ์จ าแนกตามคอลัมภ์ 

ปัจจุบันวำรสำรฅนสหกรณ์มีกำรพิมพ์เผยแพร่ จ ำนวน 33 ฉบับ มีบทควำมทั้งสิ้น 486 

บทควำม  ภำยใต้คอลัมนห์ลัก 6 คอลัมน ์ดังนี้ (ตำรำงที่ 3.1) 

 

ตำรำงที่  3.1 รำยชื่อบทควำมในแตล่ะคอลัมน์ของวำรสำรฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 1 – 33 
 

คอลัมน์/ชื่อบทความ ผู้เขียน ฉบับที่ 

1. ในแวดวงคนสหกรณ ์   
 

กำรขำนรับงำนพัฒนำจำกภำควิชำกำร สีลำภรณ ์บัวสำย 1 

เป้ำหมำยที่ปลำยทำง...งำนเชงินโยบำย สุพัตรำ ธนเสนีวัฒน์ 1 

ท ำไมต้องเป็นผเีสื้อฯ ไพโรจน์ สุจินดำ 1 

เรียงรอ้ยถ้อยค ำ สำนฝันคนสหกรณ์ สว.สก 1 

เรียงรอ้ยถ้อยค ำ สำนฝันคนสหกรณ์ สว.สก 2 

เครือขำ่ยพระสงฆ์กับกำรพัฒนำสหกรณ์ นพเวช บุญมี 2 
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คอลัมน์/ชื่อบทความ ผู้เขียน ฉบับที่ 

ควำมเป็นผู้น ำกับกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตและงำน อ.ระพี สำครกิ 3 

หลักกำรของควำมยุติธรรม สว.สก. 3 

เรียงรอ้ยถ้อยค ำ สำนฝันคนสหกรณ์ สว.สก. 3 

สัมภำษณ์ประธำนคพช.กับนโยบำยขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำร

สหกรณ์ไทย  
** 4 

เมื่อคนืนีฉ้ันฝันเห็นพระแมโ่พสพร้องไห้ อ.ระพี สำครกิ 4 

เรียงรอ้ยถ้อยค ำ สำนฝันคนสหกรณ์ สว.สก 4 

เรื่องรำวของนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มคีุณค่ำแห่งปี2552 ** 5 

เรียงรอ้ยถ้อยค ำ สำนฝันคนสหกรณ์ สว.สก 5 

กำรน ำคุณค่ำในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลำงเทวำ เพทำย ปทุมจันทรัตน์ 6 

กำรน ำคุณค่ำสหกรณ์กำรเกษตรบำงกล่ ำ จติ เพ็ชรกำล 6 

ควำมภำคภูมใิจของผู้จัดกำรสหกรณ์กำรเกษตรเขำคิชฌกูฎ สุรำงค์ พุ่มโพธิ์ทอง 6 

เรียงรอ้ยถ้อยค ำ สำนฝันคนสหกรณ์ สว.สก 6 

เล่ำเรื่องสหกรณ์ในรูปแบบอิสลำม นอร์ดนี เจะแล 7 

เรียงรอ้ยถ้อยค ำ สำนฝันคนสหกรณ์ สว.สก 7 

รวมพลคน PAR กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ สว.สก 8 

เรียงรอ้ยถ้อยค ำ สำนฝันคนสหกรณ์ สว.สก 8 

ประกำศเกียรติคุณ นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่ำแห่งปี 

2553 
สว.สก 9 

บนเส้นทำงสูร่ะบบคุณค่ำและกำรค้ำที่เป็นธรรม จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 9 

เรียงรอ้ยถ้อยค ำ สำนฝันคนสหกรณ์ สว.สก 9 

เปิดตัว Facebook เครือข่ำยผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ออม

ทรัพย์ 
สว.สก 10 

เรียงรอ้ยถ้อยค ำ สว.สก 10 

เรียงรอ้ยถ้อยค ำ สว.สก 11 

สหกรณ์...นวัตกรรมควำมคิดที่งดงำมข้ำมศตวรรษ ** 12 

เรียงรอ้ยถ้อยค ำ สำนฝันคนสหกรณ์ สว.สก. 12 

เรื่องรำวของนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มคีุณค่ำแห่งปี 2554 สว.สก. 13 

เรียงรอ้ยถ้อยค ำ สำนฝันคนสหกรณ์ สว.สก. 13 

เครือขำ่ยสหกรณ์จังหวัดสงขลำ มนุชำธิป วรกำญจนำนนท์ 14 
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คอลัมน์/ชื่อบทความ ผู้เขียน ฉบับที่ 

ร้อยคนร้อยคุณค่ำ (เปำบุ้นจ้ิน) สว.สก. 14 

จำกเวทีเตรยีมจัดตั้งสมำคมเปำบุ้นจ้ิน หลำนท่ำนเปำ 15 

ร้อยคนร้อยคุณค่ำ สว.สก. 15 

ร้อยคนร้อยคุณค่ำ สว.สก. 16 

สัมภำษณ์พิเศษท่ำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สว.สก. 17 

สกู๊ปพิเศษ ประกำศเกียรติคุณ สว.สก. 17 

เรียงรอ้ยถ้อยค ำ สว.สก. 17 

เคล็ดลับกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์อย่ำงมคีุณค่ำ สุทัศน ์ปัทมสิรวิัฒน์ 18 

Outlet Farmer Shop กับสหกรณ์กำรเกษตรปรำสำท จ ำกัด ธนญฐ์วรรธ์  แสงหวัง 18 

ร้อยคนร้อยคุณค่ำ สว.สก. 18 

กำรแก้ปัญหำหนีส้ินสมำชิก:แนวทำงจำก 3 สหกรณ์ตัวอย่ำง ซำโกะ จัง 19 

ร้อยคน ร้อยคุณค่ำ สว.สก. 19 

ร้อยคน ร้อยคุณค่ำ สว.สก. 20 

กำรประกำศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่ำแห่งปี 

2556 
สว.สก. 21 

ร้อยคน ร้อยคุณค่ำ สว.สก. 22 

มองภำพสหกรณ์...ที่ดียังไม่ได้ ที่ได้ยังไม่ดี! พิชญ์ นิตย์เสมอ 23 

แนวทำงกำรยกระดับกำรตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ สว.สก. 23 

มองเศรษฐกิจสหกรณ์ไทยในปี 2556 เพยำว์ กิมปฐม 23 

ร้อยคน ร้อยคุณค่ำ สว.สก. 23 

ทำงออกประเทศไทย...กำรน ำคุณค่ำสหกรณ์แก้ปัญหำควำม

เหลื่อมล้ ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมแก่สังคม 
จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 24 

ร้อยคน ร้อยคุณค่ำ สว.สก. 24 

กำรประกำศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่ำแห่งปี 

2557                              
สว.สก. 25 

บทสัมภำษณ์หมอก้อง : ที่มำของกำรเป็นเจ้ำของร้ำน Farmer 

Shop 
** 25 

ร้อยคน ร้อยคุณค่ำ สว.สก. 25 

ตัวเลขหนี้ครัวเรือนภำคสหกรณ์ไทย...เพิ่มขึ้นหรือลดลงจำกปีที่

แล้ว ทิศทำงแนวโน้มปีหนำ้จะเป็นอย่ำงไร 
เพยำว์  กิมปฐม 26 
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คอลัมน์/ชื่อบทความ ผู้เขียน ฉบับที่ 

ร้อยคน ร้อยคุณค่ำ สว.สก. 26 

เวทีรับฟังควำมคิดเห็นกำรพัฒนำระบบสนับสนุนทำงด้ำน

กำรเงนิและกฎหมำยสหกรณ์ 
สว.สก. 27 

ร้อยคน ร้อยคุณค่ำ สว.สก. 27 

นโยบำยรัฐกับกำรสหกรณ์ จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 28 

บริบทกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ สว.สก. 28 

ร้อยคน ร้อยคุณค่ำ สว.สก. 28 

ควำมส ำคัญและเรื่องรำวกำรประกำศเกียรติคุณนักสหกรณ์

และสหกรณ์ที่มีคุณค่ำแหง่ปี 2558 
สว.สก. 29 

ร้อยคน ร้อยคุณค่ำ สว.สก. 29 

เวทีเยำวชน ICAครั้งที่7 ภูม ิจันทชุม 30 

ร้อยคน ร้อยคุณค่ำ สว.สก. 30 

กรอบทิศทำงเชิงยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรสหกรณ์ไทย จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 31 

ร้อยคนร้อยคุณค่ำ สว.สก. 31 

ธนำคำรสหกรณ์ส ำคัญจริงหรอื? สว.สก. 32 

ร้อยคน ร้อยคุณค่ำ จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 32 

ควำมส ำคัญและเรื่องรำวกำรประกำศเกียรติคุณนักสหกรณ์

และสหกรณ์ที่มีคุณค่ำแหง่ปี 2559 
สว.สก. 

33 

2.มุมมองจากคนแดนไกล   
 

มุมมองเรื่องกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์ Mr.Peter  Bjorn 1 

ไคเซ็นกับกำรพัฒนำสหกรณ์ Mr.Peter  Bjorn 2 

ต้นตอแหง่วิกฤตกำรโลกและแนวทำงกำรแก้ปัญหำ คนอยู่แดนไกล 2 

กำรน ำคุณค่ำสูก่ำรพัฒนำสหกรณ์ไทย จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 3 

กำรบริหำรจัดกำรกำรเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองนูซำเตล กมล 3 

มอนเดรกอน คอร์ปอเรช่ัน : สหกรณ์ยุคใหม่ในกระบวนกำร

โลกำภวิัฒน์ 
จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 4 

กำรน ำคุณค่ำ : ตัวแบบของหมู่บ้ำน อิโรโดริ ประเทศญี่ปุ่น  อเล็ก ซัง 4 

ผลกระทบวิกฤติกำรเงินโลก มุมมองจำกคนแดนไกล : ญี่ปุ่น ชลันธร วิชำศลิป์ 4 

ทำงรอดของมนุษยชำติ : ควำมร่วมมือของชุมชนบนผืนป่ำ : 

สัมภำษณ์ Mr. Duncan ชำวนิวซีแลนด ์
กมลศักดิ์ สุระดม 5 
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คอลัมน์/ชื่อบทความ ผู้เขียน ฉบับที่ 

สหกรณ์กับวิกฤติเศรษฐกิจโลก โอกำสของสหกรณ์ ** 5 

มุมมองจำกคนแดนไกล อเล็ก ซัง 6 

สหกรณ์กำรเงินในสถำนกำรณ์วิกฤติกำรเงินและกำรลดปัญหำ

ควำมยำกจน 
สว.สก 6 

แนะน ำให้รูจ้ัก สหกรณ์ฮ์วำด – เอ็มไอที คนแดนไกล 7 

เรื่องรำวของ CHINA COOP ประเทศจนี จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 7 

เล่ำเรื่องเมืองปักกิ่ง ** 7 

มองอเมรกิำ : สถำนกำรณ์หลังผ่ำนวิกฤติ และเชิงเศรษฐกิจเชิง

นโยบำย 
นิรนำม 8 

เกษตรอินทรีย์อย่ำงไรจึงจะปลอดภัยและยั่งยนื สว.สก 9 

Rabobank กับผลงำนระดับAAA สว.สก 10 

สหภำพสหกรณ์กลำงเยอรมนีและบทบำทที่นำ่สนใจ สว.สก 10 

เรื่องเล่ำจำกแดนไกล ตอนวิถีสวิส...วถิีแหง่กำรพัฒนำ อำเล็ก ซัง 11 

ควันหลงจำกกำรประชุมเศรษฐกิจโลกที่เมอืงดำวอส สว.สก 11 

กำรทบทวนธรรมำภิบำลของเศรษฐกิจโลก 9 ผ่ำนกำรปฏิรูป

กำรค้ำและกำรเงนิ : ควันหลงจำกเวทีประชุมเศรษฐกิจโลกที่ดำ

วอส 

จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 12 

ตำมไปดู The Fairtraders Co-operatives สว.สก 12 

มองเยำวชนคนในอนำคตองกำรสหกรณ์ สว.สก 13 

เรียนรู้ธุรกิจจำก Smiths Farm Shop จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 13 

เรื่องเล่ำจำกประสบกำรณ์กำรศึกษำดูงำนสหกรณ์กับผู้บริหำร

สกว. ที่ประเทศอังกฤษ 
คนแดนไกล 14 

กำรเกษตรในสังคมเมือง : กระแสโลกอนำคต กอหญ้ำ 14 

ระลึกถึง CAI นักศึกษำนำนำชำติ มข. 15 

กำรขำนรับปีสำกลแหง่กำรสหกรณ์ สว.สก. 15 

สิ่งท้ำทำยของสหกรณ์ในกำรก้ำวสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 16 

สหกรณ์อโกรโปร สว.สก. 17 

มีอะไรน่ำสนใจในกำรประชุมเพื่อขำนรับปีสำกลแห่งกำร

สหกรณ์ที่เมืองแมนเชสเตอร์ 
สว.สก. 17 

สหกรณ์ออมทรัพย์แหง่เมอืงบัลดำนำ คัดลอกจำกเอกสำรในงำน 18 
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คอลัมน์/ชื่อบทความ ผู้เขียน ฉบับที่ 

 

 

ฉลองครบรอบ 40 ปี ชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แหง่

ประเทศไทย จ ำกัด,2555 

โครงกำรรับจ ำน ำกับกำรสูญเสียคุณค่ำควำมจ ำเพำะองข้ำว

หอมมะลิไทย 
สมพร อิศวิลำนนท์ 18 

เรื่องเล่ำอำเซียน ตอน “เมื่อเด็กอำเซียน...เริ่มมำเรียนในช้ัน

ประถมของไทย 
อเล็ก ซัง 19 

เรื่องเล่ำจำกอินโดนีเซีย หญ้ำแฝก 20 

เรื่องเล่ำจำกสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว กลิ่นเกษร 20 

สหกรณ์กับธุรกิจฐำนสังคม : นิยำมและควำมแตกต่ำง จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 20 

ตำมไปดู...อนิโดนีซีย และสิงคโปร์ กิตติ ประเสริฐสุข 21 

บัตรใบเดียว ฮิปโปสีชมพู 22 

แนะน ำ WEB:องค์กำรธุรกิจฐำนสังคม ** 22 

ควันหลงเวทีจำกประชุมนำนำชำติ CIRIEC ครั้งที่ 4 ณ ประเทศ

เบลเยี่ยม 
สว.สก. 22 

คิดเรื่องค่ำนิยมผ่ำนประสบกำรณ์พำยุหิมำถล่มที่คำมำกูระ ฮิปโปสีชมพู 23 

สหกรณ์บ้ำนเค้ำ ฮิปโปสีชมพู 24 

เกี่ยวกับ EXPOCOOP 2014 สว.สก. 24 

“เวลำ” กับ “ค ำสัญญำ” ฮิปโปสีชมพู 25 

ชวนคุยเรื่องสหกรณ์สปป.ลำว สว.สก. 26 

น้ ำพริกฝีมือแม.่..แบรนด์ในต ำนำน ฮิปโปสีชมพู 26 

เขำท ำอะไรในกำรประชุมคองเกรส CIREC ครั้งที่ 30 ที่

บัวโนสไอเรส 
จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 26 

เรียนรู้สหกรณ์ในแบบงำ่ยๆ ฮิปโปสีชมพู 27 

กำรตลำดแบบโดนๆ ฮิปโปสีชมพู 28 

ก ำแพง ฮิปโปสีชมพู 29 

สหกรณ์ผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น ฮิปโปสีชมพู 30 

คุยกันเรื่องควำมมั่นคงทำงอำหำรกับTrope tag ณ เมือง

เบอร์ลนิ 
จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 30 

มองญี่ปุ่น ปี 2558 ผเีสื้อในตำ่งแดน 31 
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คอลัมน์/ชื่อบทความ ผู้เขียน ฉบับที่ 

สหกรณ์บ้ำนเค้ำตำ่งกับสหกรณ์บ้ำนเรำอย่ำงไร ฮิปโปสีชมพู 32 

3.เติมความรู้   
 

กำรขับเคลื่อนสหกรณ์เชิงคุณค่ำของสถำบันวิชำกำรด้ำน

สหกรณ์ 
เชญิ บ ำรุงวงศ์ 1 

สถำนกำรณข์้ำวของไทยและกำรก้ำวเข้ำสู่ยุคข้ำวแพง สมพร อิศวิลำนนท์ 1 

บทบำทของสหกรณ์กับกำรขับเคลื่อนกำรคำ้ที่เป็นธรรม จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 1 

แนวทำงกำรปฏิรูประบบสหกรณ์ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 1 

ควำมเป็นพลวัตกำรเกษตรไทยและกำรก้ำวสู่ยุคของกำรสร้ำง

คุณค่ำ 
  2 

ผลกระทบจำกวิกฤติกำรเงินอเมริกำที่มีต่อเศรษฐกิจและ

ขบวนกำรสหกรณ์ไทย 
ณัฐพล ชวลิตชีวนิ 2 

มิติกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษกับแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง 
สว.สก 2 

สหกรณ์ในควำมหมำยของกฎหมำย ปรเมศวร ์อินทรชุมนุม 2 

นวัตกรรมกับกำรพัฒนำประเทศ ปรำโมทย์ ธรรมรัตน์ 2 

กฎหมำยง่ำยๆ แตท่ ำไมเข้ำใจยำก เชญิ บ ำรุงวงศ์ 3 

โครงกำรวิจัยกำรเชื่อมโยงโซ่อุปทำน เครือขำ่ย ศำนิต เก้ำเอี้ยน 3 

ควำมเป็นพลวัตกำรเกษตรไทยและกำรก้ำวเข้ำสู่ยุคของกำร

สร้ำงคุณค่ำ 
สมพร อิศวิลำนนท์ 3 

ข้ำว.......ยุคปฏิวัติเขียวก ำลังจะผ่ำนไป และควำมไม่มั่นคงทำง

อำหำรก ำลังจะตำมมำ 
สมพร อิศวิลำนนท์ 4 

บทสรุปลอนดอนซัมมทิ ไกรยส ภัทรำวำท 4 

กองทุนรวม : โอกำสและควำมเสี่ยงที่มตี่อสหกรณ์ ณัฐพล ชวลิตชีวนิ 4 

สมำชิกสมทบกับกำรด ำเนินงำนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4 

กำรเรียนรูด้้วยควำมสนใจของตนเองสัมภำษณ์ท่ำนพำรณ อิสร

เสนำ ณ อยุธยำ 

กมล 4 

ประเทศไทยและกำรก้ำวไปเป็นครัวของโลก สมพร อศิวิลำนนท์ 5 

มุมมองของนักบริหำรมอือำชีพตอ่กำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ ธีรพงษ์ ตัง้ธีระสุนันท์ 5 

มุมมองของผู้น ำสหกรณ์ในกำรับเคลื่อนกำรค้ำที่เป็นธรรม

(สัมภำษณ์คุณกรวรรณ) 

อเล็ก ซัง 5 
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คอลัมน์/ชื่อบทความ ผู้เขียน ฉบับที่ 

แผนธุรกิจกับกำรสร้ำงโอกำสและลดควำมเสี่ยงส ำหรับธุรกิจ

สหกรณ์ 

จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 5 

ควำมไม่ม่ันคงทำงอำหำร...ท ำอย่ำงไรจงึจะให้เกษตรกรนำดเล็ก

หลุดพ้น 
สมพร อิศวิลำนนท์ 6 

ทิศทำงเศรษฐกิจไทยกับกำรขับเคลื่อนงำน ธ.ก.ส. ลักษณ์ วจนำนวัช 6 

มุมมองกำรพัฒนำสินค้ำสหกรณ์ และ OTOP สมชำย ธรรมเวช 6 

มำท ำควำมเข้ำใจนโยบำยประกันรำยได้เกษตรกรผูป้ลูกข้ำว สมพร อิศวิลำนนท์ 7 

กำรวิเครำะหค์วำมผันผวนของรำคำยำงพำรำ ปิต ิกันตังสกุล 7 

บทสังเครำะหภ์ำพรวมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ดำบชัย ใจสู้ศกึ 7 

กำรผลิต กำรบริโภค และสต็อกข้ำวของโลก สมพร อิศวิลำนนท์ 8 

กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม เพื่อกำรพัฒนำกำร

สหกรณ์ 
สว.สก. 8 

ย้อนอดีตถึงปัจจัยที่ขับเคลื่อนข้ำวไทยให้กลำยเป็นพืชเศรษฐกิจ

หลักของประเทศ 
สมพร อิศวิลำนนท์ 9 

กำรสรำ้งแบรนด์ในสินคำ้เกษตร สว.สก. 9 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร กรณีน้ ำมันที่เม็กซิโก และที่ระยอง อเล็ก ซัง 9 

กำรเปิดตลำดสินค้ำอำเซียน...อย่ำประมำทเวียดนำมที่จะก้ำว

ขึน้เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำข้ำวโลก 
สมพร อิศวิลำนนท์ 10 

ขอเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทำงสู่นระบบคุณค่ำและกำรค้ำที่เป็น

ธรรม 
ซำโกะ จัง 10 

กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรเงินสหกรณ์ที่

เกือ้หนุน 
สว.สก 10 

กำรพึ่งพำตนเองและกำรรว่มมอืกันระหว่ำงสหกรณ์ของ ชสอ. สว.สก 10 

มรดกที่มคีุณค่ำและ CSR ที่หำยไปจำกธนำคำรสหกรณ์ สว.สก 10 

โครงกำรพืชผักปลอดภัยสำยใยของตลำดกลำงสี่มุมเมืองและ

เครือขำ่ยเกษตรกร 
จรูญ ช ำนำญไพร 10 

ท ำไมต้อง Farmer shop ด๊อกเตอร์กำรต์ูน 10 

กลไกของประเทศในกำรรับมือเศรษฐกิจกำรเงนิที่ผันผวน กฤษฎำ อุทยำนัน 10 

โรงสีขำ้วฤำธุรกิจก ำลังเข้ำสู่วิกฤตของปัญหำ สมพร อิศวิลำนนท์ 11 

น้ ำสกัดมูลสุกรกับกำรลดต้นทุนกำรผลิตพชื สุกัญญำ จัตตุพรพงษ์และ 11 
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ปฏิมำ อู๋สูงเนิน 

รูปแบบที่เปลี่ยนไปของสหกรณ์ สว.สก. 11 

มำตรฐำนกำรเกษตรอินทรีย์ที่ควรรู้ อภริดี อุทัยรัตนกิจ 

อัจฉริยำ มณีน้อย 

11 

เรื่องน่ำรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ พิรวงศ์ จำตุรงคกุล 11 

Farmer shop ทำงเลือกของคนในสังคม ซำโกะ จัง 11 

บริบทของกำรตลำดกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคม จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 11 

แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนกำรพึ่งพำ

ตนเองและร่วมมือกันระหว่ำงสหกรณ์ 

สว.สก. 11 

ข้ำวไทยกับกำรเปิดตลำดข้ำวเสรีของอำเซียน สมพร อิศวิลำนนท์ 12 

บทบำทของอำเซียนกับกำรเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 อเล็ก ซัง 12 

เมื่อไทยคือดุมล้อของอำเซียน เป็นพลังแห่งเอเชีย... แล้วไทยท ำ

อะไรอยู่? 
กมล 12 

มำปลูกผักคอนโด ลดโลกร้อนกันเถอะ วิชัย สวนสำมพรำน 12 

กำแฟโรบัสต้ำไทย : โอกำส และอุปสรรคที่เผชิญ 
จั ก รกฤษณ์  พจนศิ ลป์ 

และศำนิต เก้ำเอี้ยน 
12 

ข้อเสนอ”แนวทำงปฏิรูปประเทศไทย” ของคปร. : กำรปฏิรูป

กำรเกษตรเพื่อสังคมที่เป็นธรรม 
จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 12 

นวัตกรรมข้ำว อรอนงค ์นัยวิกุล 12 

กำรวิวัฒนำกำรของนโยบำยรับจ ำน ำข้ำวเปลือก สมพร อิศวิลำนนท์ 13 

ทิศทำงยุทธศำสตรใ์นแผน ฯ 11 สว.สก. 13 

ทุนเสรีกับกำรค้ำปลีกที่เรำได้เรยีนรู้ อเล็ก ซัง 13 

ประสบกำรณร์้ำนค้ำปลีก..จำกมืออำชีพ ซำโกะ จัง 13 

กำรผลิต กำรบริโภค และกำรค้ำข้ำวของอำเซียน สมพร อิศวิลำนนท์ 14 

กำรตลำดยุคใหม่ : ใส่ใจในควำมคิด จิตใจ และวิญญำณของ

ผูบ้รโภค 
จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 14 

กล้วยเล็บมอืนำง…อนำคตจะเป็นอย่ำงไร ซำโกะ จัง 14 

ภำพรวมของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในกลุ่มประเทศ

สมำชิกอำเซียน 
กมลศักดิ์ สุระดม 14 

ชำวนำไทยในยุคที่กำรค้ำข้ำวมีควำมรุง่เรอืง สมพร อิศวิลำนนท์ 15 
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มันส ำปะหลังกับ “กระแส 30 ตัน” ปิยะ กิตติภำดำกุล และ 

เจรญิศักดิ์ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ์ 
15 

กำรจัดกำรโซ่อุปทำนในธุรกิจสหกรณ์ จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 15 

แนวทำงกำรให้กำรเรียนรู้ : มิติใหม่จำกแปลงนำสู่กำรพัฒนำที่

ยั่งยืน 
ซำโกะ จัง 15 

กำรแก้ปัญหำควำมไม่เป็นธรรมในกำรกู้ยืมเงินของชำวนำเมื่อ

ศตวรรษที่ผ่ำนมำ 
สมพร อิศวิลำนนท์ 16 

ทักษะอำชีพที่ชำวนำต้องรู้เพื่อชีวติที่ดีมคีวำมสุข สว.สก. 16 

กำรสร้ำงโซ่อุปทำนกำรท่องเที่ยวเพื่อพัฒนำธุรกิจสหกรณ์

กำรเกษตร 

ดร.ธนภัท แสงอรุณและอ.

ฝำ้ยด ำ ถิรพร 
16 

แนวคิดกำรบริหำรเงิน.....สหกรณ์ จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 16 

โครงกำรรับจ ำน ำข้ำวเปลือกกับอนำคตข้ำวไทย สมพร อิศวิลำนนท์ 17 

ท ำควำมเข้ำใจในควำมหมำยประชำธิปไตยของสหกรณ์และ

ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงสหกรณ์กับรัฐ 
มงคลเลิศ ด่ำนธำนนิทร์ 17 

เทคนิคกำรควบคุมคุณภำพข้ำว มำตรฐำนเจียเม้ง ณัฐกำนต์ สหวัชรินทร์ 17 

กำรเรียนรูแ้ละกำรเข้ำถึงขอ้มูลข่ำวสำรเพื่อรู้เท่ำทัน อำศร ีงำมวิทยำพงศ์ 18 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงในอำชีพและชีวิตส ำหรับเกษตรกรและ

ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงสหกรณ์กับรัฐ 
สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 18 

แนวทำงกำรแก้ปัญหำของชำวนำไทย...จำกแปลงนำสู่กำร

พัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 18 

ตลำดสง่ออกข้ำวไทยในปี 2556 จะก้ำวไปในทิศทำงใด? สมพร อิศวิลำนนท์ 19 

สหกรณ์ : นวัตกรรมอันงดงำมข้ำวศตวรรษ(ภำค2) ** 19 

ศูนย์เรียนรูม้ีชีวติ: ศูนย์เรียนรูข้้ำวคุณธรรม สว.สก. 19 

ศูนย์เรยีนรู้มชีีวติ: ศูนย์เรียนรูต้ลำดสุขใจ สว.สก. 19 

ศูนย์เรียนรูม้ีชีวติ: ศูนย์เรียนรูก้ลุ่มชำวสวนผลไม้คุณภำพ สว.สก. 19 

ศูนย์เรียนรูม้ีชีวติ: ศูนย์เรียนรูF้armer Shop สว.สก. 19 

ข้ำวเหนียวไทยกับตลำดกำรค้ำเมื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน สมพร อิศวิลำนนท์ 20 

ชุดควำมรู้กำรจัดกำรตลำดชุมชน : เรื่องเล่ำตลำดสุขใจ วิชัย มีสวัสดิ์ 20 

ชีวติที่เลือกได้บนเส้นทำงโซ่อุปทำน สมพร อิศวิลำนนท์ 20 

มำท ำควำมเข้ำใจใน CSR ธุรกิจเพื่อสังคมและธุรกิจฐำนสังคม จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 21 
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กับบทบำทที่เหมอืนและแตกต่ำงกัน 

กำรเปลี่ยนแปลงโลกตำมแนวคิดธุรกิจฐำนสังคม จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 21 

โซ่อุปทำนข้ำวหอมมะลิบรรจุถุง สมพร อิศวิลำนนท์ 22 

บนเส้นทำงสูช่ำวนำมืออำชีพ จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 22 

เล่ำเรื่องยำงพำรำผำ่นงำนวิจัย ศำนิต เก้ำเอี้ยน 22 

กำรเชื่อมโยงโซ่อุปทำนกำรค้ำรองรับกำรพัฒนำโลจิสติกส์ใน

อำเซียน 
สว.สก. 22 

เรื่องเก่ำสู่ย่ำงก้ำวใหม่:กำรสร้ำงสมดุลในอำชีพและชีวิตของ

ชำวนำไทย 
จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 22 

คุยกันเรื่องโซ่คุณค่ำข้ำวเกิดบุญ สมพร อิศวิลำนนท์ 23 

ใครเป็นคนก ำหนดรำคำสนิค้ำเกษตร ศำนิต เก้ำเอี้ยน 23 

ทำงรอดของชำวนำไทย จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 23 

ผำ่โครงสรำ้งชำวนำเพือ่กำรบริหำรควำมเสี่ยงในอำชีพและชีวติ จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 23 

ผักและผลไม้ไทยจะก้ำวไปทำงไหนใน AEC 
บทสัมภำษณ์พิเศษ : เปรม 

ณ สงลำ 
23 

ในปี 2557 ไทยจะกลับมำเป็นแชมป์ส่งออกข้ำวอีกครั้ง สมพร อิศวิลำนนท์ 24 

Farmer’s Market กับบทบำทต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 24 

เรียนรู้ทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศบรำซิล สว.สก. 24 

เกี่ยวกับสหกรณ์ในกลุ่มประเทศ BRICS สว.สก. 24 

เส้นทำงสูก่ำรวิจัยในหว้งเวลำ 14 ปี สว.สก. 24 

ชำวนำมืออำชีพ”ต้อง” คิดเก่ง ท ำเป็น เห็นอนำคต สว.สก. 24 

ข้ำวหอมมะลิไทยก ำลังถูกท้ำทำยในตลำดส่งออก สมพร อิศวิลำนนท์ 25 

ช่องว่ำงของไทยในกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน ธนภัท แสงอรุณ 25 

ควำมสุขสีเขยีว จำกบ้ำนไร่จำมจุรี เภสัชกรไพบูลย์ สลักฤทัย 25 

กำรค้ำระหว่ำงสหกรณ์กับสหกรณ์ (C2C Trade) จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 
 

พม่ำ...จะก้ำวเป็นผู้น ำในตลำดส่งออกข้ำวได้ไหม สมพร อิศวิลำนนท์ 26 

แนวทำงปฏิรูปประเทศไทย ตอน Farmer Shop  ตัวแบบธุรกิจ

แนวใหม่ใช้เป็นกลไกกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน 
จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 26 

ส้มโออินทรีย์ทำงเลือกที่ยั่งยืนของผู้ผลิตมอือำชีพรุน่ใหม่ วินัย เมฆด ำ 26 

จับกระแสกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน สว.สก. 26 
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ฤำข้ำวหอมของกัมพูชำจะเป็นคู่แขง่ตัวจริงของขำ้วฯ สมพร อิศวิลำนนท์ 27 

ชวนคิด ชวนคุย เรื่อง”เมล็ดพันธุ์แหง่ควำมหวัง” จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 27 

รำยกำรช้ีชัดจัดเต็มปฏิรูปประเทศไทยฯ ** 27 

ใคร ท ำอะไร ในกำรรำ่งรธน.ใหม่ ภูม ิจันทชุม 27 

พันธุกรรมข้ำวเหนียวในลำว...มรดกข้ำวที่ล้ ำค่ำ สมพร อิศวิลำนนท์ 28 

เรียนรู้จำกปัญหำวกิฤติธนำคำรสหกรณ์ในอังกฤษ จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 28 

ใครเป็นใครและท ำไมต้องเป็นนำโนไฟแนนซ์ สว.สก. 28 

จรยิธรรมแบบไหนที่สังคมไทยควรมี ทรงพร สรแพทย์ 28 

ก้ำวสูอ่ำเซียนกับสถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 29 

สถำนกำรณ์กำรค้ำข้ำวโลกและกำรกระจำยข้ำวไทยในตลำด

ส่งออก 
สมพร อิศวิลำนนท์ 29 

โครงกำรควำมรว่มมอืระหว่ำงDEAC และ CAI จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 29 

อินโดนีเซียกับนโยบำยพึ่งพิงตนเองเรื่องข้ำว สมพร อิศวิลำนนท์ 30 

จ ีเอ พี เพื่อกำรยกระดับรำคำผลผลติแก่เกษตรกร พงศท์อง พงศว์ิญญู 30 

ยกระดับสหกรณ์ เดินหนำ้ สู่อำเซียน สว.สก. 30 

กำรสรำ้งเศรษฐกิจชำวนำ จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 31 

ข้ำวพืชอำหำรจำนหลักในฟิลิปปินส์ สมพร อิศวิลำนนท์ 31 

จ ีเอ พี ส ำคัญฉไน? ภำคสอง พงษ์ทอง พงศว์ิญญู 31 

สังคมไทยหลัง 2015 ** 31 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อวกิฤติธนำคำรสหกรณ์ในอังกฤษ จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 32 

เล่ำเรื่องธนำคำรสหกรณ์ในยุโรป สว.สก. 32 

นโยบำยพึ่งพิงตนเองเรื่องข้ำวของมำเลเซีย สมพร อิศวิลำนนท์ 32 

ตลำดขำ้วนึ่งโลกและกำรสง่ออกของไทย สมพร อิศวิลำนนท์ 33 

เล่ำเรื่องธนำคำรสหกรณ์ในยุโรป(ต่อ) สว.สก. 33 

กำรสหกรณ์กับอำเซียน:กำรเรียกร้องควำมร่วมมือและควำม

ชัดเจน สว.สก. 
33 

หว่งโซ่พันธมิตร:ปัจจัยพิชิตในเศรษฐกิจยุคที่ 4 ธนภัท แสงอรุณ 33 

4.เล่าสู่การฟังจากการวิจัย   
 

ตำมไปดูงำนวิจัยด้ำนสหกรณ์ ** 1 
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เขำท ำอะไรกันในเครือขำ่ยคุณค่ำข้ำวหอมมะลิ สหกรณ์ไทย เรียบเรียงโดย กมล 1 

จำกดอกหญ้ำสู่ป่ำใหญ่ : บทเรียนสหกรณ์ชุมชนสู่ข้อเสนอเชิง

นโยบำย 

บทควำมโดย ฝ่ำยสำรคดี

สถำบันรำมจิตติ 10  มิ.ย. 

2551 

1 

กำรขำนรับงำนสร้ำงเครือขำ่ยคุณค่ำของคนพังงำ นำรถพงศ์  สุนทรนนท์ 1 

เวทีรำยงำนควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัย สว.สก. 2 

ปลูกข้ำวใหง้ำมในแปลงนำ ปลูกชีวติให้มคี่ำในแปลงคุณธรรม นิคม เพชรผำ 2 

ควันหลงงำนแสดงสนิค้ำสหกรณ์ (ICA Expo) ที่โปรตุเกส จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 2 

เสวนำ วิถีชุมชนท่ำมกลำงวิกฤติโลก สกว. 2 

กำรสรำ้งแบรนด์เกิดบุญท ำเพื่อใคร อเล็ก ซัง 3 

บู๊ทข้ำวคุณธรรม สว.สก. 3 

ควันหลงกำรศึกษำดูงำน ณ ประเทศญี่ปุ่น สว.สก. 3 

ทำงเลือกกำรรับจ ำน ำข้ำวเปลือก มก. 3 

เครือขำ่ยคุณค่ำมันส ำปะหลัง ธวิช สุดสำคร 3 

เครือขำ่ยคุณค่ำกระจำยสินค้ำกับไปรษณีย์ไทย ดวงทิพย์ ระเบียบ 3 

เล่ำเรื่องรำวของข้ำวเกิดบุญในงำนเกษตรแห่งชำติ สว.สก. 3 

ภพภูมิใหม ่: ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่ำ...ท ำอย่ำงไรถึงจะไปถึงฝัน สว.สก. 4 

เครือขำ่ยคุณค่ำนครศธีรรมรำช ยินดี เจ้ำแก้ว 4 

เครือขำ่ยท่องเที่ยวชุมชนเชงิอนุรักษ์ จังหวัดพังงำ นำรถพงศ์ สุนทรนนท์ 4 

เครือขำ่ยสหกรณ์นคิมเชงิคุณค่ำ ซำโกะ จัง 4 

เครือขำ่ยคุณค่ำผลไม้ ซำโกะ จัง 4 

เครือขำ่ยคุณค่ำมันส ำปะหลัง ซำโกะ จัง 4 

รวมพลคน พำร ์น ำคุณค่ำสูก่ำรพัฒนำสหกรณ์ไทย กมล 5 

เครือขำ่ยคุณค่ำกำแฟชุมพร เชำวน์วัศ หอมชุ่ม 5 

วิพำกษ์เส้นทำงงำนวิจัย สว.สก. 6 

ตลำดยำงคอมปำวน์ 
ศ ำ นิ ต  เ ก้ ำ เ อี้ ย น แ ล ะ

กัมปนำท วงศชู์วรรณ 
7 

ชำวนำไทยรุ่นใหม่ รุ่มรวยศักดิ์ศรีและม่ังมเีงินทอง เกินศักดิ์ ศรีสวย 8 

ผลพลอยได้จำกกำรวิจัย:เครือขำ่ยคุณค่ำมันส ำปะหลัง ธวิช สุดสำคร 8 

ท ำไมต้องสรำ้งแบรนด์ : ปูนซเีมนต์ไทยกับกำรสร้ำงแบรนด์ตรำช้ำง ซำโกะ จัง 9 
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กำรบูรณำกำรเรื่องบทบำทชำยหญิงในกำรพัฒนำ จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 9 

 

เมื่อเครอืข่ำยเกษตรกรบ้ำนคลองใหญ่ จะลุกขึ้นสูก้ับปัญหำ 

หนี้สนิด้วยล ำแข็งของตัวเอง 

หนุม่ สว.สก. 9 

หลักสูตรผูต้รวจสอบกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์อย่ำง

ผูช้ ำนำญกำร : กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
พันเอกยุทรเดช พุฒตำล 9 

ปลุกธุรกิจมังคุดคุณภำพด้วยระบบเครือขำ่ยสหกรณ์ ศศธิร วิเศษ 9 

เรื่องเล่ำกำรท ำธุรกิจยำงพำรำแบบเครือข่ำยของสหกรณ์ย่ำน

ตำขำว จ ำกัด 
ศำนิต เก้ำเอี้ยน 10 

ตำมไปดู Farmer Market ที่สวนสำมพรำน อรุษ นวรำช 10 

งำนแถลงข่ำวเปิด ตลำดสุขใจ ที่สวนสำมพรำน คนสวน 10 

ประสบกำรณจ์รงิของชำวนำคุณธรรมในกำรลดต้นทุนผลิตข้ำว นิคม เพชรผำ 11 

กรอบแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอื้อ

ต่อกำรพึ่งพำตนเองและร่วมมือกัน 
จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 12 

ทุนทำงสังคม กำรเงนิชุมชนไทย สฤนี  อำชวำนันทกุล 12 

ขบวนกำรน ำคุณค่ำ สู่ทำงเลือกเพื่อกำรกินดี อยู่ดี ของคนใน

ชำต ิ
จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 13 

ตลำดสุขใจให้อะไรกับเกษตรกร หนุม่สว.สก. 13 

Outlet Farmer Shop ที่ไร่สุวรรณ ** 13 

ว่ำด้วยเรื่องเครือขำ่ยกับกำรพัฒนำกำรสหกรณ์ จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 14 

เก็บตก...เวทีเสวนำวิชำกำร “ขบวนกำรน ำคุณค่ำสหกรณ์ สู่

ทำงเลือก เพื่อกำรกินดีอยู่ดขีองคนในชำติ” 
** 14 

เปิดใจใส่ธรรมะ ร่วมแบ่งปัน สร้ำงสรรคส์ังคม เด็กเศรษฐศำสตร์ 15 

เล่ำเรื่องน้ ำท่วมโดยเจ้ำบุญซื่อกระบือไทย จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 15 

ท ำบุญร่วมกันวันเปิดตลำดสุขใจ สว.สก. 15 

หลังเหตุกำรณ์น้ ำท่วมใหญ่พำไปดูOutletที่ไร่สุวรรณกับThai PBS สว.สก. 15 

Farmer Shop….ทำงเลือกของคนในสังคม (ภำค 2) ซำโกะ จัง 15 

พูดจำกใจคนในโครงกำรซื้อข้ำวจำกชำวนำ หนูวัน 16 

ควำมก้ำวหน้ำ Farmer Shop รอบปีที่ 2 สว.สก. 16 

กำรทักทอควำมสัมพันธ์ จำกแต่ละคนเพื่อทุกคน สู่กำรสร้ำง สว.สก. 17 



49 
 

คอลัมน์/ชื่อบทความ ผู้เขียน ฉบับที่ 

สังคมคุณภำพและคุณธรรมของ Thai PBS 

Farmer Shop : Interview สว.สก. 17 

ควันหลงงำนมหกรรม สกว. สว.สก. 17 

ตำมไปดูสภำผูบ้ริโภคของขำ้วคุณธรรม ขวัญแก้ว 17 

ท ำไมต้องมีโครงกำรซือ้ข้ำวจำกชำวนำ สว.สก. 17 

สวนสำมพรำนกับรำงวัลธุรกิจเพื่อสังคมแห่งเอเชียและ

มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ระดับสำกล 
อรุษ นวรำช 18 

Farmer Shop ทำงเลือกของประชำชน สว.สก. 18 

มำร่วมท ำสหกรณ์...ให้เป็นทำง(ที่ตอ้ง)เลือกของประชำชน ซำโกะ จัง 18 

เรื่องเล่ำ เมื่อครำวไปทริปตลำด มะปรำง 18 

ธุรกิจฐำนสังคม : กลไกในกำรน ำคุณค่ำสหกรณ์สู่กำรพัฒนำที่

ยั่งยืน 
จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 18 

ว่ำด้วยเรื่องของ Par กลิ่นเกษร 19 

ควันหลงจำกพิธีลงนำมควำมรว่มมอืที่มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ สว.สก. 19 

ไปเยี่ยมโรงสีไฟเจยีเม้งที่ศรีสะเกษ ว.วรรณ 19 

พำเที่ยวชมงำนเกษตรแห่งชำติ 56 เพื่อนบุญซื่อ 19 

พำเที่ยวชมอำณำจักรข้ำวคุณธรรม หนุม่ สว.สก. 19 

เรื่องเล่ำจำกทำยำทสวนผลไม้ สว.สก. 20 

แนวคิดกำรส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรแบบมีส่วนร่วมเพื่อ

สร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ 
วินัย เมฆด ำ 20 

Smart Farmer “ชำวนำผู้สำมำรถ” เกินศักดิ์ ศรสีวย 20 

กำรวำงกลยุทธ์กำรวิจัยในอนำคตของชุดโครงกำร สว.สก. 21 

แนวทำงกำรยกระดับสมรรถนะชำวนำสูก่ำรเป็นมอือำชีพ สว.สก. 21 

ปลูกเมล็ดพันธ์แหง่ควำมหวัง... สู่แปลงนำไทย ทิพรัตน ์พงศธ์นำพำณชิย์ 21 

น ำสหกรณ์สู่กำรเป็นธุรกิจฐำนสังคม สว.สก. 22 

นวัตกรรมสู่กำรพัฒนำ สว.สก. 22 

เส้นทำงกำรเข้ำสู่ตลำดต่ำงประเทศของสถำบันเกษตรกร ธนภัท แสงอรุณ 23 

จำกกำรวิจัยสู่ข้อเสอแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ ภูม ิจันทชุม 24 

ยุทธศำสตรล์ดชอ่งว่ำงฯ จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 25 

ทำงออกประเทศไทยฯ จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 25 
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มุมมองในกำรส่งเสริมเกษตรกรใหเ้ป็นมอือำชีพ วินัย เมฆด ำ 25 

สะท้อนควำมคิด จำกเวทีเวทีเรยีนรู้สู่กำรปฏิรูปสหกรณ์ไทย สว.สก. 26 

สรุปเวทีอภิปรำยระดมควำมคิด : กำรเรียนรู้กำรปฏิรูปกำร

สหกรณ์ไทยใหม้ีสมรรถนะสูง 
สว.สก. 26 

กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่ำสำมพรำนกับงำนวิจัยเด่นสกว.   26 

กำรคุ้มครองที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมอย่ำงยั่งยืน วินัย เมฆด ำ 27 

ผักอินทรีย์มีมติิที่มำกกว่ำคุณค่ำทำงอำหำร ชฤทธิพร เม้งเกร็ด 27 

เครือขำ่ยคุณค่ำผลไม้กับงำนวิจัยเด่น สกว. ศศธิร วิเศษ 27 

สหกรณ์กำรเกษตรกับบทบำทในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำง

อำหำรที่ประชำคมโลกฝำกไว้ 
สว.สก. 28 

เปิดหนำ้ต่ำงควำมรู้ เปิดประตูสู่ชุมชน สว.สก. 28 

เยี่ยมชมเครือขำ่ยคุณค่ำผลไม้กับสกว. สว.สก. 29 

ตำมไปดูศูนย์เรียนรูก้ลุ่มเกษตรกรบ้ำนคลองใหญ่ ที่ชัยนำท สว.สก. 29 

ตำมไปดู Smart Officers และผลงำนที่วังน้ ำเขียว วินัย เมฆด ำ 30 

จุดเริม่ตน้ของ “ธุรกิจโมเดล” สว.สก. 30 

เรื่องเล่ำจำกงำนวจิัยได้รับรำงวัล สว.สก. 31 

เกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกือ้หนุนเกษตรกร เบบีแ้ครอท 31 

Farmer Shop กับกระแสตอบรับในสังคม:มุมมองของ

ผูป้ระกอบกำรรุ่นใหม่ 
ลลดำ ทองพินจิ 31 

เส้นทำงกำรเรียนรู้สูอ่ำเซียน สว.สก. 32 

ร้ำนรอยยิม้ประชำรัฐ สว.สก. 33 

สจล.โมเดลกับกำรสร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจในกำรพัฒนำ

อย่ำงยั่งยืน 

วินัย เมฆด ำ และร่วมจิตร 

นกเขำ 
33 

5.ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาฯ   
 

ชวนคุยเรื่องแผนพัฒนำกำรสหกรณ์ สว.สก. 1 

จับกระแสควำมเคลื่อนไหวแผนพัฒนำสหกรณ์ ฉบับที่ 2  ลดำวัลย์ ค ำภำ 2 

โครงกำรผูต้รวจสอบกิจกำรสหกรณ์อย่ำงมคีุณภำพ   4 

โหมโรงกำรประกำศเกียรตคิุณสหกรณ์ที่มคีุณค่ำแหง่ปี เชญิ บ ำรุงวงศ์ 4 

กำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตรภ์ำยใต้แผนฯ2ของ ชสอ. กมล 5 

สู่...เส้นทำงสหกรณ์ที่มคีุณค่ำ          ตอนที่ 1 ซำโกะ จัง 6 
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ชวนกันคิดเรื่องกำรก ำหนดให้สหกรณ์เป็นวำระแหง่ชำติ จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 6 

สู่...เส้นทำงสหกรณ์ที่มคีุณค่ำ(ตอนจบ) ซำโกะ จัง 7 

แนวทำงกำรจัดกำรดำ้นกำรเงนิสหกรณ์ จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 7 

กรอบคิดกำรพัฒนำงำนสหกรณ์ในภำพรวม จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 8 

ตำมไปดู โครงกำรพัฒนำผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของ ชสค.  

ที่สุรำษฎรธ์ำนี 
สว.สก. 8 

เวทีรับฟังควำมคิดเห็นผู้น ำสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ (ตอนจบ) ซำโกะ จัง 12 

กำรกินดีอยู่ดขีองชำติ  เป็นเชน่ไร ซำโกะ จัง 13 

สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเจยีเม้ง...จิว๋แตแ่จ๋ว ซำโกะ จัง 14 

ผลกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ในแผนพัฒนำสหกรณ์ ฉบับที่ 2  สว.สก. 15 

ต้นกล้ำพันธ์ใหมห่ัวใจสหกรณ์ ธวิช สุดสำคร 16 

กระบวนทัศนป์ฐมบทของกำรพัฒนำสหกรณ์สู่กำรพึ่งตนเอง อำนนท์ ผกำกรอง 16 

ถอดรหัสแผนพัฒนำกำรสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ผ่ำนเวทีเสวนำ

วิชำกำร 
หนุม่สว.สก. 16 

กำรพัฒนำกำรตลำดสินค้ำเกษตรโดยระบบสหกรณ์ จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท 17 

เรื่องรำวกำรเสวนำที่ Farmer Shop   
 

แนะน ำสหกรณ์ : สหกรณ์โคนมวังน้ ำเย็น จ ำกัด สว.สก. 17 

ผูน้ ำธุรกิจผลติภัณฑ์นมในระบบสหกรณ์ หนุม่สว.สก. 17 

“ชำวนำมืออำชีพ” รุ่นบุกเบิก หญ้ำแฝก 19 

กรอบกำรขับเคลื่อนสู่ระบบกำรเงินบนหลักกำรพึ่งพำและ

ร่วมมอืกัน 
สว.สก. 20 

กำรศกึษำดูงำนกลุ่มธุรกิจเชงิคุณค่ำสำมพรำนตลำดสุขใจ ณัฐฐภักค์  ผู้ปรำรถนำสทิธ์ิ 21 

7/A : นวัตกรรมมำตรฐำนกำรตรวจสอบกิจกำรสอ. ผำณิต บูรณโภคำ 21 

ศูนย์เรียนรูม้ีชีวติ สว.สก. 22 

วำระแหง่ชำติดำ้นกำรสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 23 

เรื่องเล่ำจำกห้องอบรมหนึ่งในข้อเสนอกำรปรับปรุงกฎหมำย

สหกรณ์ 
ภูม ิจันทชุม 25 

เรื่องพืน้ฐำนในกฎหมำยสหกรณ์เกำหลใีต้ ภูม ิจันทชุม 26 

เมื่อมองประมวลกฎหมำยสหกรณ์ฟิลปิปินส์ผ่ำนๆ ภูม ิจันทชุม 27 

บริษัทจ ำกัดสำมำรถด ำเนินกำรอย่ำงสหกรณ์ได้หรือไม่ ภูม ิจันทชุม 28 
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ประมวลข้อเสนอกำรปฏิรูปประเทศของ สปช. สว.สก. 29 

มุมมองต่ำงเรื่อง กฎหมำยสหกรณ์ ภูม ิจันทชุม 29 

ตำมรอย :วำระปฏิรูปกับกฎหมำยส ำหรับสหกรณ์ ภูม ิจันทชุม 30 

สังคมที่หลำกหลำย ต้องอยู่ให้ได้กับควำมขัดแย้ง 
สัมภำษณ์พิเศษ :ศ.ดร.

ชัยวัฒน์     สถำอำนันท์ 
30 

สหกรณ์ในรัฐธรรมนูญไทย ภูม ิจันทชุม 31 

กฎหมำยคือกลไกหนึ่งในกำรพัฒนำสหกรณ์ ภูม ิจันทชุม 32 

6.นานาสาระ   
 

โลกร้อนวิกฤตสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่จ ำเป็นก่อนหำยนะ มณฑล จ ำเริญพฤกษ์ 1 

กำรเรียนรูร้่วมกันแบบมีเข็มทิศ สว.สก. 1 

Unseen สหกรณ์ไทย พนัส  ประดลชอบ 1 

เขำว่ำอย่ำงงั้น ผมว่ำอย่ำงงี้ คุณว่ำยังไง ตอน สถำบันคุ้มครอง

เงินฝำก เป็นขวำกหนำมสหกรณ์หรอื? 
วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 1 

มุมมองของสองนักปั่นไทยเมื่อครำวเดินทำงไกลทั่วไกล อเล็ก ซัง 1 

ธรรมะประจ ำฉบับ   1 

กระบวนกำรเรียนรูรว่มกันแบบมีเข็มทิศ(ต่อ) สุนัย เศรษฐบุญสร้ำง 2 

เขำว่ำอย่ำงงั้น ผมว่ำอย่ำงงี้ คุณว่ำยังไง ตอน หุ้นสหกรณ์ควร

ซือ้ ขำย ถ่ำย โอน กันได้ 
วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 2 

มุมมองของสองนักปั่นไทยเมื่อครำวเดินทำงไกลทั่วโลก ตอนที่ 

2 ออสเตรเลีย,นิวซีแลนด์ 
อเล็ก ซัง 2 

ปัญหำโลกร้อนจำกสภำวะเรอืนกระจก ประวีร์  วิชชุลตำ 2 

ธรรมะฝำกไว้ในเล่ม/มุมวรรณศิลป์ ว.วชริเมธี/สว.สก. 2 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 3 

มุมมองของสองนักปั่นไทยเมื่อครำวเดินทำงไกลทั่วโลก ตอนจบ อเล็ก ซัง 3 

ช่องว่ำงระหว่ำงกำรบริหำรเชิง CSR และเชงิคุณธรรม อเล็ก ซัง 3 

ข้อบังคับที่ดคีวรมีลักษณะอย่ำงไร สุรจติต์ แก้วชงิดวง 3 

กำรตอ่ยอดงำนวจิัย(ปัตตำนี)เรื่องเล่ำจำกไหบูดู  แบนอร์ สหกรณ์ 3 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 4 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรบริหำรในมิติ CSR และมิติคุณธรรม 

กรณีศกึษำ พีทีที ในหมู่บ้ำนดงบัง จังหวัดปรำจนีบุรี 
อเล็ก ซัง 4 
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วิกฤติเศรษฐกิจกับผลกระทบที่มตี่อสหกรณ์ออมทรัพย์ เพยำว์ กิมปฐม 4 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 5 

คุยกับหมอบ๊อบเรื่องสุขภำพ : เคล็ดลับกำรป้องกันหวัด 2009  หมอบ๊อบ 5 

มุมมองเรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับสมำชิกสมทบ ปรเมศวร ์อินทรชุมนุม 5 

ท่องไปในโลกกว้ำงกับกำรอนุรักษ์ ตอน ธนำคำรปู จ.ชุมพร อเล็ก ซัง 5 

เล่ำสู่กันฟังเรื่องธรรมำภิบำลในสหกรณ์ ไตรดำ แจ้งแจ่มญำณ 6 

คุยกับหมอบ๊อบเรื่องสุขภำพ หมอบ๊อบ 6 

ผลกระทบจำกกำรเปิดเสรีอำเซียนที่มีตอ่สหกรณ์ สว.สก. 6 

รำงวัลโนเบล สำขำเศรษฐศำสตร์ ปี 2552 สว.สก. 6 

สมำชิกสหกรณ์กับกำรปฏิบัติตนตำมหลักควำมพอเพียง วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 7 

Socail Enterprise กระบวนทัศนท์ำงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป? อเล็ก ซัง 7 

ชวนกันกินให้นอ้ยลง เพื่ออำยุที่ยั่งยืนและสุขภำพแข็งแรง หมอบ๊อบ 7 

เขำว่ำอย่ำงงั้น ผมว่ำอย่ำงงี้ คุณว่ำยังไง? ตอน สวัสดิกำร สค. 

ของ ชสค. 
วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 8 

คุยกับหมอบ๊อบเรื่องสุขภำพ :รู้จักควำมเครียด หมอบ๊อบ 8 

กระบวนทัศนข์องผู้น ำที่เปลี่ยนแปลง อเล็ก ซัง 8 

ดอกเบีย้ก ำลังไต่กระไดจะให้สหกรณ์ท ำไงดี วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 9 

ควันหลงบอลโลก : จรยิธรรมกับเงื่อนไขซือ้ใจใครได ้ คนอยู่แดนไกล 9 

คุยกับหมอบ๊อบเรื่องสุขภำพ :กำรนอนหลับกับสมองของเรำ หมอบ๊อบ 9 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมวำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 10 

คุยกับหมอบ๊อบเรื่องสุขภำพ ตอนไวรัสอำรเ์อสวี หมอบ๊อบ 10 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมวำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน ์ 11 

คุยกับหมอบ๊อบเรื่องสุขภำพ  หมอบ๊อบ 11 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 12 

สุภำพเพื่ออนำคต กับเลือดจรเข้น้ ำจดืพันธ์ไทย วิน เชยชมศรี 12 

กำแฟเครื่องดื่มมหัศจรรย์ หมอบ๊อบ 12 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน ์ 13 

ข้อคิดส ำหรับผลติภัณฑ์อำหำรปลอดภัยในมำตรฐำนสำกล กมล 13 

วีรบุรุษอำสำ...ฟูกุชิมำ 50 ศิษย์ เก่ำเยำวชนไทยใน 13 
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ญี่ปุ่น 

คุยกับหมอบ๊อบ : กำแฟเครื่องดื่มมหัศจรรย์(ตอนจบ) หมอบ๊อบ 13 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 14 

มำรู้จัก Slow Food กันเถอะ ** 14 

ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยอย่ำงไร...ในช่วงสถำนกำรณน์้ ำท่วม ** 14 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 15 

เรำจะเตรียมรับมือกับน้ ำท่วมในอนำคตอย่ำงไร สว.สก. 15 

คุยกับหมอบ๊อบ : อำหำรเพื่อสุขภำพ หมอบ๊อบ 15 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 16 

คุยกับหมอบ๊อบ หมอบ๊อบ 16 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน ์ 17 

ชวนกันรับประทำนอำหำรแทนยำ ใจฟ้ำ 17 

แผนพัฒนำสหกรณ์ ฉบับที่ 3 หนุม่สว.สก. 18 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 18 

ดื่มชำเขียวใหถู้กวิธี ถึงจะดีจริง มะปรำง 18 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 19 

มำดูแลสุขภำพ...ด้วยพืชสมุนไพร กันดีกว่ำ ซำโกะ จัง 19 

Farmer Shop สว.สก. 19 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 20 

H7N9… รู้ไว้ใชว่่ำ? ซำโกะ จัง 20 

เจรจำสันติภำพ ควำมหวังใหม่สูก่ำรแก้ปัญหำชำยแดนใต้ สว.สก. 20 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 21 

เทอรำปี้บ้ำนนำ สปำบ้ำนทุ่ง ซำโกะ จัง 21 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 22 

ชวนกันบริโภคผักเพื่อสุภำพกันเถอะ ซำโกะ จัง 22 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 23 

อำยุสินค้ำบนฉลำกส ำคัญอย่ำงไร ซำโกะ จัง 23 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน ์ 25 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 24 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 26 
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เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 27 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณว่ำยังไง วรเทพ ไวทยำวิโรจน ์ 28 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณ ว่ำยังไง อ.วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 29 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณ ว่ำยังไง อ.วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 30 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณ ว่ำยังไง อ.วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 31 

กำรต์ูนประจ ำฉบับ กิตติคุณ กิตติอมรกุล 31 

เขำว่ำอย่ำงนัน้ เรำวำ่อย่ำงงี ้คุณว่ำอย่ำงไง อ.วรเทพ ไวทยำวิโรจน์ 32 

กำรต์ูนประจ ำฉบับ กิตติคุณ กิตติอมรกุล 32 

เขำว่ำอย่ำงง้ัน ผมว่ำอย่ำงงี ้คุณ ว่ำยังไง อ.วรเทพ ไวทยำวิโรจน ์ 33 

 

3.3 โครงการรณรงค์สมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ 

โครงกำรรณรงค์สมำชิกวำรสำรเป็นโครงกำรที่มีกำรรณรงค์ให้คนในขบวนกำรสหกรณ์

และส่วนที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงคุณค่ำของข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆที่สำมำรถพัฒนำสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดได้ ซึ่งได้มกีำรจัดบู๊ทประชำสัมพันธ์วำรสำรฅนสหกรณ์ กำรโทรศัพท์ประชำสัมพันธ์วำรสำรฅนส

หกรณ์ไปยังสหกรณ์ต่ำงๆ กำรรณรงค์สมำชิกวำรสำรฅนสหกรณ์ผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ทำง 

Facebook 

1.การจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์  

กำรจัดบู๊ทวำรสำรฅนสหกรณ์ในชว่งระยะเวลำ 7 เดือนที่ผ่ำนมำ(มีนำคม-กันยำยน) มีกำร

จัดบู๊ทวำรสำรฅนสหกรณ์ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้ 

1.1 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559   คณะท ำงำนได้จัดบู๊ทวำรสำรฅนหกรณ์ ณ โรงแรม               

พูลแมน คิงพำวเวอร์ กรุงเทพฯ เนื่องในโอกำสร่วมพิธีมอบโล่เกีรติยศผลงำนวิจัยดีเด่น สกว. ประจ ำปี 

2558 
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1.2 สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ร่วมจัดบู๊ทวำรสำรในงำนสัมมนำทำงวิชำกำร สำขำ

เศรษฐศำสตร์สหกรณ์ "กำรสหกรณ์ไทยในศตวรรษใหม่ (Thailand Cooperative in the New Century)"

เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2559ณ ห้องสุธรรม อำรีกุล ช้ัน 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน   
 

  
 

1.3 ทีมงำนได้จัดบู๊ทวำรสำรฅนสหกรณ์ในงำนประกำศเกียรติคุณ นักสหกรณ์ และ

สหกรณ์ที่มีคุณค่ำแห่งปี 2559 และเวทีเสวนำ“เดินเครื่องยุทธศำสตร์ สู่กำรปฏิรูปสหกรณ์ไทยใน

ศตวรรษที่สอง” เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยำยน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลำ 08.00-16.30 น. ณ ห้องสุธรรม 

อำรีกุล ช้ัน 1 อำคำรสำรนเิทศ 50 ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์บำงเขน  
 

  
 

2.การ Tele Sale 

 ในกำรโทรศัพท์ประชำสัมพันธ์ให้สหกรณ์และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีบทบำทส ำคัญใน

กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรแก่สมำชิกสหกรณ์และบุคลำกรของหน่วยงำนนั้นๆทำงสถำบันจึงได้

ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้สมัครสมำชิกวำรสำรฅนสหกรณ์ โดยได้โทรศัพท์ประชำสัมพันธ์

ไปยังสหกรณ์/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นสมำชิกวำรสำร และเมื่อสมำชิกวำรสำรจะหมดอำยุกำรเป็น

สมำชิกนั้นทำงสถำบันได้มีกระบวนกำรโทรศัพท์ประสำนงำน และส่งหนังสือน ำแจ้งเตือนให้สมำชิกท ำ

กำรตอ่อำยุเพื่อให้เกิดควำมตอ่เนื่องในกำรรับวำรสำร อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของกำรขอรับกำรสนับสนุน
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ในกำรจัดท ำวำรสำรและลงโฆษณำในวำรสำรนั้น มีหน่วยงำนที่เห็นควำมส ำคัญในกำรเผยแพร่องค์

ควำมรู้ทำงด้ำนงำนสหกรณ์ และหน่วยงำนที่เป็นพันธมิตรได้ให้กำรสนับสนุนกำรจัดท ำวำรสำรฅน 

สหกรณ์  
 

 
 

รูปที่ 3.3 กำรท ำ Tele sale 

 

3.การรณรงค์สมาชิกผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ทาง Facebook 

ในกำรรณรงค์สมำชิกวำรสำรนั้น ทำงสถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึง

ควำมส ำคัญของSocial network ในกำรเป็นสื่อกลำงที่ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน จึงได้มีกำรจัดท ำ 

Facebook Fan page ส ำหรับสมำชิกวำรสำรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งสำมำรถเป็นอีกหนึ่งทำงเลือก

ใหม่ที่จะท ำให้สมำชิกวำรสำรสำมำรถติดต่อสื่อสำรและร่วมท ำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลำยๆ

กิจกรรมร่วมกันได้ไม่ว่ำจะเป็นกำรตั้งประเด็นถำมตอบในเรื่องที่สนใจ เขียนบทควำมหรือบล็อกโพ

สท์รูปภำพ โพสท์คลิบวิดีโอ ซึ่งFacebook วำรสำรฅนสหกรณ์นี้จะเป็นสังคมออนไลน์ (Social Network) 

ที่รวมกลุ่มคนที่มีควำมชอบ ควำมสนใจในสิ่งเดียวกันเข้ำไว้ด้วยกัน ทั้งกลุ่มที่อยู่ในเว็บไซต์เดียวกันหรือ

อยู่คนละเว็บไซต์ แต่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆสำมำรถสื่อสำรส่งต่อหรือแบ่งปันให้กันได้ จำกจุดเริ่มต้นที่คน

หนึ่งคนส่งหำเพื่อนอีกคนแล้วมีกำรส่งต่อกระจำยกันออกไปเรื่อยๆจนกลำนเป็นเครือข่ำยสังคมขนำด

ใหญ่ โดยที่มสีมำชิกวำรสำรจะคอยอัพเดตแบ่งปันข้อมูลขำ่วสำรซึ่งกันและกัน 

 ในช่วงเวลำของกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งที่ 3 มีสมำชิกสนใจสมัครสมำชิกจำก

กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสังคมออนไลน์จ ำนวน 1 รำย และประเด็นที่น่ำสนใจเป็นเรื่องธนำคำรสหกรณ์ที่

ก ำลังเป็นกระแสในวงกำรสหกรณ์ ณ ขณะนี้ 
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รูปที ่3.4 กำรประชำสัมพันธ์วำรสำรผ่ำนเครือข่ำย Facebook  
  

4.การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านทางไปรษณยี์ 

ทีมงำนได้จัดท ำกำรรณรงค์สมัครสมำชิกวำรสำรฅนสหกรณ์ผ่ำนทำงไปรษณีย์โดยกำร

ส่งตัวอย่ำงวำรสำรฅนสหกรณ์แก่กลุ่มเป้ำหมำยคือสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์กำรเกษตร 
 

3.4 สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ 

ในช่วงเวลำของรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ครั้งที่ 3 ทำงคณะท ำงำนวำรสำรได้ท ำกำร

ประชำสัมพันธ์และรณรงค์รับสมัครสมำชิกวำรสำร ซึ่งได้มีหน่วยงำนภำยในขบวนกำรสหกรณ์   

สถำบันกำรศึกษำ  และบุคคลทั่วไปได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเป็นสมำชิกวำรสำรฅนสหกรณ์จ ำนวน 

553 รำย โดยสำมำรถแบ่งสมำชิกได้ตำมกลุ่มดังนี้ กลุ่มภำยในขบวนกำรสหกรณ์และสหกรณ์จ ำนวน  

205  รำย กลุ่มเครือข่ำย 330 รำย กลุ่มห้องสมุด/สถำบันกำรศึกษำ 18 รำย และกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มี

ควำมสนใจ  
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3.5 แบบประเมินความคิดเห็นต่อวารสาร”ฅนสหกรณ”์ 

 กำรประเมนิผลควำมคิดเห็นที่มตี่อวำรสำร”ฅนสหกรณ์”ได้มกีำรประเมิน 2 แบบ คือ 

1. จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของสมำชิกต่อวำรสำรฅนสหกรณ์ทำงไปรษณีย์ จ ำนวน                

42 รำย  มีผลประเมินควำมคิดเห็นดังนี้ 

 

ตำรำง 3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้อบแบบสอบถำม 
 

หนว่ยงำนที่สังกัด จ ำนวน(คน) คิดเป็นรอ้ยละ 

หนว่ยงำนรำชกำร 10 24% 

หนว่ยงำนเอกชน 3 7% 

สถำบันกำรศึกษำ 8 19% 

สหกรณ์ 13 31% 

เกษียณรำชกำร 4 10% 

อื่นๆ 4 10% 

สมัครในนำม จ ำนวน(คน) คิดเป็นรอ้ยละ 

บุคคล 16 38% 

หนว่ยงำน 26 62% 

   

   จำกตำรำงที่ 3.2 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวนทั้งสิ้น  42  รำย  สังกัดอยู่ในหน่วยงำนรำชกำร

จ ำนวน 10 รำย คิดเป็นร้อยละ 24  หน่วยงำนเอกชนจ ำนวน 3 รำย คิดเป็นร้อยละ 7  

สถำบันกำรศึกษำจ ำนวน  8 รำย คิดเป็นร้อยละ 19  สหกรณ์จ ำนวน 13 รำย คิดเป็นร้อยละ 31 

เกษียณรำชกำรจ ำนวน 4 รำย คิดเป็นร้อยละ 10 และอื่นๆจ ำนวน 4 รำย คิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งส่วน

ใหญ่สมัครในนำมหน่วยงำนจ ำนวน 26 รำย คิดเป็นร้อยละ 62 ส่วนที่เหลือจ ำนวน  16 รำย สมัครใน

นำมบุคคล  คิดเป็นรอ้ยละ 38 
 

ตำรำงที่ 3.3 ระดับควำมคิดเห็นของสมำชิกวำรสำรที่มตี่อวำรสำร”ฅนสหกรณ์”  
 

ล าดับ ประเด็น ดีมาก ด ี ปาน

กลาง 

พอใช ้ ควร

ปรับปรุง 

ค่าเฉลี่ย/

ระดับความ

คิดเห็น 

1. ควำมใหม่ของควำมรู้/เนื้อหำสำระท่ีท่ำน

ได้รับจำกวำรสำร”ฅนสหกรณ”์ 

13 

(31.0) 

27 

(64.3) 

1 

(2.4) 

1 

(2.4) 

0 

(0) 

4.23 

(มำกที่สุด) 

2. กำรใช้ภำษำสื่อควำมหมำย มีควำม

ชัดเจนดี อำ่นแลว้เข้ำใจง่ำย 

16 

(38.1) 

24 

(57.1) 

2 

(4.8) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.33 

(มำกที่สุด) 
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ล าดับ ประเด็น ดีมาก ด ี ปาน

กลาง 

พอใช ้ ควร

ปรับปรุง 

ค่าเฉลี่ย/

ระดับความ

คิดเห็น 

3. เนื้อหำสำระ/บทควำมมีควำมนำ่สนใจ 11 

(26.2) 

25 

(59.5) 

6 

(14.3) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.12 

(มำกที่สุด) 

4. ภำพประกอบบทควำมสำมำรถสื่ อ

ควำมหมำยได้สอดคล้องกับเนื้อหำ 

13 

(31.0) 

27 

(64.3) 

2 

(4.8) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.26 

(มำกที่สุด) 

5. ขนำดและควำมชัดเจนของตัวอักษรใน

รูปเล่ม 

18 

(42.9) 

20 

(47.6) 

4 

(9.5) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.33 

(มำกที่สุด) 

6. กำรใช้โทนสีภำยในรูปเล่ม 12 

(28(.6) 

27 

(64.3) 

3 

(7.1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.21 

(มำกที่สุด) 

7. ควำมพอใจในภำพรวมท่ีมีต่อวำรสำร”

ฅนสหกรณ”์ 

14 

(33.3) 

26 

(61.9) 

2 

(4.8) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.29 

(มำกที่สุด) 

8. โอกำสในกำรน ำควำมรู้/เนื้อหำสำระท่ี

ได้รับจำกวำรสำร”ฅนสหกรณ์”ไปใช้

ประโยชนใ์นภำรกิจของท่ำน 

12 

(28.6) 

22 

(52.4) 

6 

(14.3) 

2 

(4.8) 

0 

(0) 

4.05 

(มำก) 

1-1.80  น้อยที่สุด 

1.81-2.60 น้อย 

2.61-3.40 ปำนกลำง 

3.41-4.20 มำก 

4.21-5.00 มำกที่สุด 

 

จำกตำรำงที่ 2  พบว่ำระดับควำมคิดเห็นของสมำชิกที่มีต่อวำรสำร”ฅนสหกรณ์”โดยรวม

อยู่ในระดับมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละเฉลี่ย  4.23 เมื่อพิจำรณำแต่ละประเด็นดังนี้ กำรใช้ภำษำสื่อ

ควำมหมำย มีควำมชัดเจนดี อ่ำนแล้วเข้ำใจง่ำย ขนำดและควำมชัดเจนของตัวอักษรในรูปเล่ม ควำม

พอใจในภำพรวมที่มีต่อวำรสำร”ฅนสหกรณ์” ภำพประกอบบทควำมสำมำรถสื่อควำมหมำยได้

สอดคล้องกับเนื้อหำ ควำมใหม่ของควำมรู้/เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวำรสำร”ฅนสหกรณ์” กำรใช้

โทนสีภำยในรูปเล่ม และเนื้อหำสำระ/บทควำมมีควำมน่ำสนใจอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

4.33,4.33,4.29,4.26,4.23,4.21,4.12  และ 4.05  ตำมล ำดับ ส ำหรับโอกำสในกำรน ำควำมรู้/เนื้อหำ

สำระที่ได้รับจำกวำรสำร”ฅนสหกรณ์”ไปใช้ประโยชน์ในภำรกิจของท่ำนมีควำมคิดเห็นในระดับมำก คิด

เป็นรอ้ยละ 4.05    

ผูต้อบแบบสอบถำมมคีวำมคิดเห็นเกี่ยวกับวำรสำร”ฅนสหกรณ์”เป็นวำรสำรที่มีคุณค่ำ ให้

ควำมรู ้น่ำอ่ำน น่ำศกึษำ และมีประโยชน์ 

2. จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมงำนประกำศเกียรติคุณสหกรณ์และนัก

สหกรณ์ที่มีคุณค่ำ 2559 และเวทีเสวนำวิชำกำร มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 403 คน แบ่งเป็นเพศ
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ชำย 200 คน  คิดเป็นร้อยละ 49.60  เพศหญิง 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40 ส่วนใหญ่สังกัดอยู่ใน

หน่วยงำนสหกรณ์จ ำนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 54.36 รองลงมำ หน่วยงำนรัฐ 131 คน  

สถำบันกำรศึกษำ 24 คน อื่นๆ 30 คน และเอกชน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 30.05 ,5.50,6.88 และ 3.21 

ตำมล ำดับ 

 

ตำรำงที่ 3.4 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวำรสำรฅนสหกรณ์ที่ได้รับในงำนเสวนำฯ 
 

ประเด็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. เนือ้หำในเล่มนำ่สนใจ 397 

(98.50) 

6 

(1.50) 

2. เนือ้หำสำระมีควำมแปลกใหม่ 392 

(97.30) 

11 

(2.70) 

3. ท่ำนสนใจอยำกเป็นสมำชิกวำรสำรฅนสหกรณ์ 356 

(88.30) 

47 

(11.70) 

 

จำกตำรำงที่ 3.4  ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวำรสำรฅนสหกรณ์ที่ได้รับในงำนเสวนำฯ พบว่ำ 

ด้ำนเนือ้หำในเล่มนำ่สนใจ มีผู้เห็นดว้ยจ ำนวน 397 คนคิดเป็นร้อยละ 98.50 และผู้ไม่เห็นด้วยจ ำนวน 6 

คนคิดเป็นร้อยละ 1.50  ด้ำนเนื้อหำสำระมีควำมแปลกใหม่ มีผู้เห็นด้วยจ ำนวน 392 คนคิดเป็นร้อยละ 

97.30 และผู้ไม่เห็นด้วยจ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 และด้ำนท่ำนสนใจอยำกเป็นสมำชิก

วำรสำรฅน    สหกรณ์  มีผู้เห็นดว้ยจ ำนวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 88.30 และผู้ไม่เห็นด้วยจ ำนวน 47 

คน คิดเป็น            ร้อยละ 11.70  

ส ำหรับข้อเสนอแนะ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นว่ำวำรสำรดี มีประโยชน์ 

มีคุณค่ำ เห็นควรที่จะมีกำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อต่ำงๆให้มำกกว่ำนี้  ขยำยพื้นที่จัดส่งทั่วประเทศเพื่อให้

บุคคลมีควำมรูแ้ละทันเหตุกำรณ์ 

 

3.6 ผลการด าเนินการจัดท าสื่อ/สิ่งพมิพ์ 

ในช่วงของรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ครั้งที่ 3 ได้มีกำรจัดท ำสื่อ/สิ่งพิมพ์ จ ำนวน 11 รำยกำร 

ได้แก่ กรอบทิศทำงเชิงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรสหกรณ์ไทยในห้วงเวลำก้ำวสู่ศตวรรษที่ 2 แนว

ทำงกำรขับเคลื่อนกำรเกษตรแบบก้ำวหน้ำด้วย (Civil State Smile Shop: C3S) กำรพัฒนำโซ่คุณค่ำเพื่อ

กำรยกระดับมูลค่ำเพิ่มผลิตภัณฑ์ ขบวนกำรสหกรณ์ กำรจัดกำรโซ่อุปทำนในธุรกิจสหกรณ์ กำร

สร้ำงสรรค์นวัตกรรมน ำคุณค่ำสหกรณ์ ธนำคำรสหกรณ์ส ำคัญจริงหรือ? วำรสำรฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 

31-33 และวีดีทัศน์วีดีทัศน์ผลงำนวิจัยและกำรน ำไปใช้ประโยชน์ชุดโครงกำรกำรขับเคลื่อนกำร

พัฒนำกำรสหกรณ์และกำรค้ำที่เป็นธรรม 
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1) กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทยในห้วงเวลาก้าวสู่

ศตวรรษที่ 2 
 

กรอบทิศทำงเชิงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรสหกรณ์ไทยในห้วงเวลำก้ำวสู่ศตวรรษท่ี 

2 สถำบันวชิำกำรดำ้นสหกรณ์ได้รับมอบจำกสันนบิำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อ

ยกร่ำงส ำหรับใชใ้นกำรระดมควำมเห็นจำกภำคีเพื่อหำขอ้สรุปและจัดท ำเป็นนโยบำย

กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรสหกรณ์ไทย ซึ่งได้ผ่ำนควำมเห็นชอบในหลักกำรในท่ี

ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อ 18 ธันวำคม 

2558 ซึ่งปัจจุบันสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และภำคีขบวนกำรสหกรณ์ได้

น ำไปใช้ในกำรระดมควำมคิดเพื่อจัดท ำเป็นข้อสรุปส ำหรับนโยบำยและแผน

ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรสหกรณ์ โดยได้แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำข้อเสนอกำรปฏิรูป

ระบบบริหำรจัดกำรและก ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณเ์ครดิตยูเนยีน  
 

2) แนวทางการขับเคลื่อนการเกษตรแบบก้าวหน้าด้วย (Civil State Smile Shop: C3S) 
แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรเกษตรแบบก้ำวหน้ำด้วย C3S พัฒนำและ

ปรับปรุงจำกตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop โดยเล็งเห็นว่ำ C3S จะช่วยลดช่องว่ำงของโซ่

อุปทำนผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตรของผู้ประกอบกำรรำยย่อย โดยระบบธุรกิจของ C3S จะ

น ำไปสู่กำรสร้ำงทำงเลอืกใหม่ของผู้ประกอบกำรร้ำน C3S ท่ีจะเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือน ำสินค้ำ

ท่ีมีคุณภำพและรำคำเหมำะสมมำจ ำหน่ำยแก่ผู้บริโภคในชุมชน ในขณะเดียวกันผู้บริโภคใน

ชุมชนก็สำมำรถเข้ำถึงสินค้ำและบริกำรท่ีมีคุณภำพ รำคำเป็นธรรม โดยคณะท ำงำนเช่ือม่ัน

ว่ำ C3S จะช่วยตอบโจทย์กำรขับเคลื่อนกำรปรับกระบวนทัศน์สู่กำรเกษตรแบบก้ำวหน้ำ 

และช่วยแก้ปัญหำเกษตรกรในระยะยำวตำมนโยบำยของรัฐบำล  ซึ่งได้น ำเสนอในท่ีประชุม

คณะอนุกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏรูิปเศรษฐกิจด้ำนกำรเกษตร เมื่อวันท่ี 2 ส.ค. 2559  

3) การพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ 
 

คู่มือกำรพัฒนำโซ่คุณค่ำเพื่อกำรยกระดับมูลค่ำเพิ่มผลิตภัณฑ์ ใช้ชุดควำมรู้“กำร

พัฒนำโซ่คุณค่ำผลิตภัณฑ์” ซึ่งเป็นชุดควำมรู้ท่ีได้น ำไปทดลองใช้ในกำรส่งเสริมแก่

กลุ่มเป้ำหมำยกำรวจิัยภำยใตชุ้ดโครงกำรกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรสหกรณ์และ

กำรค้ำท่ีเป็นธรรม ในห้วงเวลำทศวรรษท่ีผ่ำนมำซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นระบบธุรกิจ

ทำงเลือกส ำหรับเกษตรกรรำยย่อยท่ีใช้กลไกสถำบันเกษตรกร/สหกรณ์ในกำรสร้ำง

ระบบธุรกิจรว่มกับภำคีพันธมิตร เพื่อลดข้อจ ำกัดและเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่ง

ปัจจัยกำรผลิต เขำ้ถึงตลำด ตลอดจนกำรสร้ำงอ ำนำจกำรตอ่รอง โดยมีสำระส ำคัญ

ชี้ให้เห็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคัญ 9 ขั้นตอนซึ่งจะน ำไปสู่กำรเชื่อมโยง

ธุรกิจร่วมกับภำคีพันธมิตร มีกำรวำงกรอบธุรกิจสู่เป้ำหมำยร่วม มีกระบวนกำร

บริหำรจัดกำรภำยใตแ้ผนธุรกิจซึ่งได้วำงระบบกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำคี

พันธมิตรธุรกิจอย่ำงเหมำะสม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนกำรผลิต เพิ่มประสิทธิภำพกำร

ผลิต อีกท้ังให้ควำมส ำคัญกับกำรผลิตผลิตภัณฑท่ี์ได้คุณภำพมำตรฐำน (สำกล) 
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4) ขบวนการสหกรณ ์

 

หนังสือ “ขบวนกำรสหกรณ์” มีเนื้อหำสำระท่ีกล่ำวถึงกรอบคิด 

กรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ กำรเชื่อมโยงควำมร่วมมือกันเป็น

ขบวนกำรสหกรณ์ภำยใต้เครือข่ำยของสัมพันธ์ภำพสหกรณ์ระหว่ำงประเทศ บริบท

ของสหกรณแ์ละขบวนกำรสหกรณ์ประเภทต่ำงๆ ในฐำนะท่ีเป็นกลไกกำรขับเคลื่อน

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม ตำมปรัชญำแนวคิดและหลักกำรสหกรณ์ นอกจำกนั้น

ยังกล่ำวถึงกรณีศึกษำส ำหรับสหกรณ์ท่ีน่ำสนใจในประเทศต่ำง ๆ ได้แก่ สหกรณ์

ผู้บริโภค สหกรณก์ำรเกษตร สหกรณเ์ครดิต ตลอดจนนโยบำยรัฐท่ีเหมำะสมในกำร

สนับสนุนกำรพัฒนำขบวนกำรสหกรณ์  

 

5) การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ 

 
 

เอกสำรกำรจัดกำรโซ่อุปทำนในธุรกิจสหกรณ ์มเีนื้อหำสำระท่ีกล่ำวถึงแนวคิดพื้นฐำน

และวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรโซ่อุปทำนของธุรกิจ ท่ีชี้ให้เห็นหลักกำร กระบวนกำร 

และองคป์ระกอบของกำรจัดกำรโซ่อุปทำน บทบำทกำรด ำเนินงำนของธุรกิจสหกรณ์

ในฐำนะกำรเป็นองค์กรพึ่งพำและร่วมมือกันของประชำชน โดยน ำเสนอข้อมูลเชิง

วเิครำะห์ ท่ีช้ีให้เห็นข้อจ ำกัดและโอกำสท่ีท้ำทำยของธุรกิจสหกรณ์ตลอดจนกรอบคิด

เชงิยุทธศำสตร์ส ำหรับกำรจัดกำรโซ่อุปทำนในธุรกิจสหกรณ ์โดยได้น ำเอำตัวแบบและ

แนวปฏิบัติท่ีดีและกรณีศึกษำส ำหรับกำรจัดกำรโซ่อุปทำนในธุรกิจสหกรณ์ ท่ีเป็น

ผลลัพธ์จำกงำนวิจัยของสถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ภำยใต้กำรสนับสนุนของ

ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวจิัย 

 

6) การสร้างสรรค์นวัตกรรมน าคุณค่าสหกรณ์ 

 
Pocket book "กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม: น ำคุณค่ำสหกรณ์" จัดท ำขึ้นในวำระกำร

เฉลิมฉลองครบร้อยปีกำรสหกรณ์ไทย โดยน ำเอำผลงำนสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ท่ี

สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ และภำคีเครือข่ำยกำรวิจัยภำยใต้กำรสนับสนุนของ

ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยได้ร่วมมือกันพัฒนำในรอบทศวรรษ (พ.ศ. 

2550-2559) ท่ีผ่ำนมำ ตลอดจนชุดควำมรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจสหกรณ์

ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศมำน ำเสนอ ซึ่งบทควำมต่ำง ๆ ในเล่มสะท้อนให้เห็น 

วิธีคิด และวิธีกำรท ำงำนของคนท่ีตระหนักในคุณค่ำสหกรณ์ และน ำเอำควำมรู้ท่ี

เป็นสหวิทยำกำรมำใช้อย่ำงมีแบบแผนเพื่อกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันของสหกรณ์ เพื่อสร้ำงทำงเลือกแก่ประชำชนและกำรมีชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีดี

ตำมอัตภำพ   
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7) ธนาคารสหกรณ์ส าคัญจริงหรือ? 

เอกสำรธนำคำรสหกรณ์ส ำคัญจริงหรือ? เป็นขอสรุป

จำกเวทีประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ธนำคำรสหกรณ์ส ำคัญจริงหรือ?” เมื่อ 12 

พ.ค. 59 เพื่อเป็นกำรสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรตัดสินใจ

เชิงนโยบำยแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในขบวนกำรสหกรณ์ โดยได้เชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ นักสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจ ำนวน 30 คน 

มำร่วมกันระดมควำมคดิส ำหรับรูปแบบทำงเลือกที่เหมำะสมในกำรพัฒนำ

ระบบกำรเงนิสหกรณ์  
 

8) วารสารฅนสหกรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

วำรสำรฅนสหกรณ์ เป็นกำรน ำเสนอบทควำมควำมรูเ้กี่ยวกับขบวนกำรสหกรณ์ที่เป็น

ปัจจุบันที่สหกรณ์สำมำรถน ำมำปรับใช้ในกำรบริหำรงำนและกำรวำงกรอบทิศทำงให้ทันต่อกำร

เปลี่ยนแปลง รวมทั้งงำนวิจัยภำยใต้ชุดโครงกำรกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรสหกรณ์และกำรค้ำที่เป็น

ธรรม น ำเสนอภำยใต้ 6 คอลัมน์ ได้แก่ ในแวดวงคนสหกรณ์ มุมมองจำกคนแดนไกล เติมควำมรู้ เล่ำสู่

กันฟังจำกกำรวิจัย ติดตำมควำมเคลื่อนไหวในแผนพัฒนำฯ และนำนำสำระ 
 

9) วีดีทัศน์วีดีทัศน์ผลงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ชุดโครงการการขับเคลื่อน

การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 
 

เนือ้หำของวีดทีัศนเ์ป็นกำรน ำเสนอใหเ้ห็นกำรเชื่อมโยงของปัญหำและกำร

แก้ปัญหำโดยกำรวิจัย โดยเริ่มจำกปัญหำของสังคมไทยในปัจจุบันที่

คนเรำทุกคนต้องเผชิญในโลกแหง่ควำมเป็นจริง และควำมจริงที่ได้รับกำร

ยืนยันจำกผลกำรวิจัยที่สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ ได้ลงไปวิจัยใน

รูปแบบของกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มคนที่เป็นก ำลัง

ส ำคัญของประเทศอย่ำงเกษตรกร ในตลอด 16 ปีที่ผ่ำนมำ โดยกำร

สนับสนุนของสกว. 
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3.7 ผลการติดตามสถานการณ์ศูนย์เรยีนรู้มีชวีิต 

กำรตดิตำมสถำนกำรณศ์ูนย์เรียนรูม้ีชีวติในช่วงเวลำของกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ครั้งที่ 

จ ำนวน 6 แหง่ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ขำ้วคุณธรรม ศูนย์เรียนรูก้ลุ่มชำวสวนผลไม้คุณภำพ ศูนย์เรียนรู้ตลำด

สุขใจ ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชำวนำมืออำชีพ (กลุ่มเกษตรกรบ้ำนคลอง

ใหญ่) และศูนย์เรียนรูม้ีชีวติเครือขำ่ยวิสำหกิจชุมชนกลุ่มข้ำวสัจธรรมอ ำนำจเจรญิ มีรำยละเอียดดังนี ้
 

1) ศูนย์เรยีนรู้มีชวีิตข้าวคุณธรรม 

ศูนย์เรียนรู้ข้ำวคุณธรรม มีกิจกรรมกำร

ให้บริกำรกำรผลิตปุ๋ยเม็ดอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต 

กำรรวบรวมพันธุ์ข้ำวพืน้เมอืง และเก็บรักษำเมล็ดพันธุ์ข้ำว

ปลูก กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 

กำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวอินทรีย์และผักผลไม้อินทรีย์ 

กิจกรรมกำรเข้ำค่ำยธรรมะ และกิจกรรมกำรสปำบ้ำนทุ่ง 

ซึ่งศูนย์เรียนรู้ข้ำวคุณธรรมได้น ำเอำแนวคิดกำรจัดกำรโซ่

อุปทำนมำส่งเสริมให้ชำวนำมีควำมรู้  /ทักษะในกำร

ยกระดับมูลค่ำเพิ่ม ในแนวทำงกำรลดต้นทุน เพิ่มผลิต

ภำพกำรผลิต และกำรสร้ำงแบรนด์ กำรเชื่อมโยงภำคี

พันธมิตรในกำรวำงแผนจ ำหน่ำย มีเกษตรกร/หน่วยงำน/

ผูส้นใจเข้ำมำศกึษำดูงำนจ ำนวน 981 รำย 27 องค์กร 

 

2) ศูนย์เรยีนรู้มีชวีิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ 

ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชำวสวนผลไม้คุณภำพ มีกิจกรรมกำรให้บริกำรกำรผลิตผลไม้

คุณภำพ กำรบริหำรจัดกำรฟำร์ม ควำมส ำคัญของกำรจัดกำรข้อมูลกำรผลิต กำรสร้ำงทำยำทเกษตรกร 

และกำรรวมกลุ่มเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน มีเกษตรกร/หน่วยงำน/ผู้สนใจเข้ำมำศึกษำดูงำนจ ำนวน 286 

รำย 32 องค์กร 
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3) ศูนย์เรยีนรู้มีชวีิตตลาดสุขใจ 
 

“ตลำดสุขใจ” เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตที่เกษตรกร และผู้บริโภคที่เห็นคุณค่ำ ในเรื่อง

อำหำรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ มีกิจกรรมกำรถ่ำยโอนควำมรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ กำรให้บริกำร

ควำมรู้กำรจัดกำรตลำดเกษตรกร และกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์  มีเกษตรกร/

หนว่ยงำน/ผูส้นใจเข้ำมำศกึษำดูงำนจ ำนวน 1,800 รำย 50 องค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

4) ศูนย์เรยีนรู้มีชวีิต Farmer Shop 

ศูนย์เรียนรู ้Farmer Shop ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่ และให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับนวัตกรรม

ตัว  แบบธุรกิจแนวใหม่ ใส่ใจในกำรค้ำที่เป็นธรรมน ำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน อีกทั้งช่วยปลุกจิตส ำนึก

ผู้บริโภคในเรื่องกำรบริโภคอำหำรปลอดภัย กำรพัฒนำทักษะแก่ผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ภำยใต้ ทีม 

Coach ของชุดโครงกำรฯ ปัจจุบันสจล. ได้น ำไปขยำยผล รวมทั้งคณะท ำงำนกำรปฏิรูปเศรษฐกิจ

กำรเกษตรแบบก้ำวหน้ำได้น ำตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ไปพัฒนำเป็นร้ำนรอยยิ้มประชำรัฐ (C3S) 

เพื่อลดช่องว่ำงของโซ่อุปทำนผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตรของผู้ประกอบกำรรำยย่อย น ำไปสู่กำรสร้ำง

ทำงเลือกใหม่ของผูป้ระกอบกำรที่จะเชื่อมโยงธุรกิจน ำสินค้ำที่มคีุณภำพและรำคำเหมำะสมมำจ ำหน่ำย

แก่ผู้บริโภคในชุมชน และผู้บริโภคในชุมชนก็สำมำรถเข้ำถึงสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพ ซึ่งจะเป็นกำร

ช่วยตอบโจทย์กำรขับเคลื่อนกำรปรับกระบวนทัศน์สู่กำรเกษตรแบบก้ำวหน้ำ และช่วยแก้ปัญหำ

เกษตรกรในระยะยำวตำมนโยบำยของรัฐบำล และได้มีกำรน ำเสนอคณะอนุกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำร

ปฏิรูปเศรษฐกิจด้ำนกำรเกษตร เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2559  
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5) ศูนย์เรยีนรู้มีชวีิตเกษตรอินทรยี์ชาวนามืออาชีพ (กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่) 

ศูนย์เรียนรู้มีชีวติเกษตรอินทรีย์ชำวนำมอือำชีพ (กลุ่มเกษตรกรบ้ำนคลองใหญ่)เป็นศูนย์

เรียนรู้ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้สมำชิกในกลุ่มเกษตรกรบ้ำนคลองใหญ่ อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท จ ำนวน

ประมำณ 130 ครัวเรือนที่ประสบปัญหำกำรประกอบอำชีพ

เกษตรกรรม ซึ่งได้แก่กำรปลูกพืช (พืชหลักส่วนใหญ่ คือ  ข้ำว  

อ้อย ข้ำวโพด ) และกำรเลีย้งสัตว์ (โค กระบือ  แพะ) ปัญหำที่

เกิดขึ้นกับสมำชิกส่วนใหญ่ในกลุ่ม ได้แก่ กำรไม่มีพื้นที่ท ำกิน

เป็นของตนเอง กำรขำดแคลนน้ ำในกำรประกอบอำชีพ

เกษตรกรรม  ต้นทุนกำรผลิตสูง ขำดแคลนเงินลงทุน รำคำ

ผลผลิตตกต่ ำ ฯลฯส่งผลใหเ้กษตรกรมีรำยจ่ำยมำกกว่ำรำยได้ 

เกิดภำวะมีหนี้สิน  ได้มีศูนย์เรียนรู้เพื่อเรียนรู้ร่วมกันและร่วม

หำทำงออกของปัญหำ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การเพิ่ม

รายได้  การลดต้นทุนการผลิต  โดยยึดหลักการพึ่งพาตน

เป็นส าคัญ   

 

6) ศูนย์เรยีนรู้มีชวีิตเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ 

ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนกลุ่มข้ำวสัจธรรมอ ำนำจเจริญ เป็นศูนย์

เรียนรู้ที่ให้ผู้สนใจมำเรียนรู้เรื่องกำรปลูกข้ำว ผัก ผลไม้อินทรีย์ แบบพึ่งพำตนเอง พึ่งพำกันในกลุ่ม  และ

กำรแก้ปัญหำโดยกำรร่วมมือกันบนกำรพึ่งพำ มีผู้สนใจใชบ้ริกำรทั้งสิน้ 565 คน  6 องค์กร  
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บทที่ 4 

แผนการด าเนินการโครงการในระยะต่อไป 

 

4.1 แผนการด าเนินการในระยะต่อไป 

ภายใต้กรอบเวลา 6 เดือน (กันยายน 2559-กุมภาพันธ์ 2560) จะได้ด าเนินการตาม

เพื่อให้ได้ผลงานดังนี ้

 วารสารฅนสหกรณ์ 2 ฉบับ 

 รายงานสถานการณ์การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้มีชีวิตและข้อเสนอส าหรับกรอบแนว

ทางการการด าเนินงานในอนาคต 

 บทความ/สาระการเรียนรูเ้ผยแพร่ในเว็บไซต์อย่างนอ้ย 30 รายการ 

 เอกสารรายงานการวิจัยและสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่ผู้สในในศูนย์สารสนเทศ

อย่างนอ้ย 10 รายการ 

 รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 วีดีทัศน ์1 เรื่อง 

 Pocket book 1 เล่ม 

 เอกสารเผยแพร่ชุดความรู/้นวัตกรรม ฉบับภาษาไทย 1 เล่ม ฉบับภาษาอังกฤษ 1 เล่ม 

 รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์สารสนเทศการสหกรณ์และ

การค้าที่เป็นธรรม 

 

 


	01_ปก
	02_รายชื่อนักวิจัย
	03_คำนำ
	04_สารบัญ
	05_บทที่_1
	06_บทที่_2_ผลเว็บไซต์
	07_บทที่_3_วารสารฅนสหกรณ์2
	08_บทที่4_แผนในระยะต่อไป

