รายงานฉบับสมบูรณ

โครงการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขัน
(31 มกราคม 2557 – 30 มกราคม 2558)

โดย

สายสุดา ศรีอุไร และคณะ

มกราคม 2558

คณะผูวิจัย
1. ที่ปรึกษาโครงการ
(1) ศ.ดร.กําพล
(2) รศ.วุฒิชัย
(3) ดร.สีลาภรณ
(4) คุณเอ็นนู
(5) ศ.ดร.โสภิณ
(6) รศ.ดร.พีรเดช
(7) รศ.ดร.สาโรช
(8) รศ.จุฑาทิพย
(9) ผศ.ดร.นุชนาถ
(10) รศ.สมพร
(11) อาจารยเชิญ
(12) น.พ.สมเกียรติ
(13) อาจารยวรเทพ
(14) คุณลดาวัลย
(15) คุณสุรจิตต
(16) ดร.จุมพล
(17) คุณวิณะโรจน
(18) ดร.เฉลิมพล
(19) คุณมนัส
(20) คุณสุเมธ

อดุลวิทย
กปลกาญจน
บัวสาย
ซื่อสุวรรณ
ทองปาน
ทองอําไพ
อังสุมาลิน
ภัทราวาท
มั่งคั่ง
อิศวิลานนท
บํารุงวงศ
ธาตรีธร
ไวทยาวิโรจน
คําภา
แกวชิงดวง
สงวนสิน
ทรัพยสงสุข
ดุลสัมพันธ
ดีคําปา
ศรีจรรยา

2. หัวหนาโครงการ
นางสาวสายสุดา

ศรีอุไร

นักวิจัยประจําสถาบันวิชาการดานสหกรณ

3. นักวิจัย
(1) นายพรพงษ
(2) นางสาวจินตหรา
(3) นางสาวอรวิภา
(4) นายภูมิ

แสงนาค
นกเงิน
มากมิ่ง
จันทชุม

เว็บมาสเตอรประจําสถาบันวิชาการดานสหกรณ
เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศสหกรณ
เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศสหกรณ
เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศสหกรณ

คํานํา
รายงานฉบับ สมบู รณ โ ครงการวิ จัย และพั ฒนาระบบสนั บ สนุ น การเรีย นรูเ พื่ อ
ยกระดับสมรรถนะการแขงขัน มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อสรางระบบคลังความรูจากการวิจัย
และเผยแพรขอ มู ล ขาวสารเกี่ย วกั บ ธุรกิจฐานสังคม สหกรณ และการคาที่เ ปน ธรรม การ
พัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ ตในการเปนกลไกในการถายโอนความรูจากการวิจัยและ
สารสนเทศที่เกี่ยวของใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อ ง รวมทั้งการจัดทําและ
เผยแพรว ารสารฅนสหกรณในการทําหนาที่เ ปนสื่อกลางเพื่อพัฒนาสังคมขอ มูลขาวสารใน
ระหวางประชาคมวิจัย สมาชิก และผูสนใจ
เนื้อหาสาระประกอบดวย ผลการดําเนินการพัฒนาเว็บไซตในการสรางคลังความรู
เพื่อการเผยแพรชุดความรูจากการวิจัย บทความธุรกิจฐานสังคม นวัตกรรม ขาวและชาวนา
และบทความที่เ กี่ยวของกั บสหกรณออมทรัพ ยและการเงินแกกลุมเปาหมาย การเผยแพร
ขาวสาร กิจกรรม และผลลัพธงานวิจัยในเครือขาย Social Network การนําเสนอเว็บไซต
ภาษาอังกฤษเพื่อการเชื่อมโยงติดตอสื่อสารกับภาคีเครือขายในตางประเทศ การจัดทําและ
เผยแพรวารสารฅนสหกรณ และหนังสือการสรางสรรคนวัตกรรม นําการเปลี่ยนแปลง คูมือ
การบริหารจัดการ Farmers’ Market และ Pocket book 27 แนวคิด: การสรางสรรคสหกรณสู
ศตวรรษที่ 2
ใคร ข อขอบพระคุ ณ รศ.ดร.ป ท มาวดี โพชนุ กู ล เจ า หน า ที่ สกว.ฝ า ย 4
ผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัยทุกทาน และเจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ ที่ทําใหงานสําเร็จลง
ภายในเวลาที่กําหนด หากมีขอแนะนําประการใด คณะผูจัดทํายินดีนอมรับดวยความขอบคุณ

สายสุดา ศรีอุไร
หัวหนาโครงการ
มกราคม 2558

บทสรุปผูบริหาร
การดําเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูเพื่อยกระดับ
สมรรถนะการแขงขัน มุงเนนไปที่การพัฒนาคลังความรูจากการวิจัย เพื่อยกระดับสมรรถนะ
ของประชาชนใหมีความพรอมในการมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ และสนับสนุน
การดํ าเนินการชุด โครงการ “การขั บเคลื่อ นการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เ ปน ธรรม
ระยะที่ 7” เพื่อการเผยแพรขอมูลขาวสารแกผูสนใจไดเขาถึงความรู และเกิดเปนสังคมขอมูล
ขาวสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง ไดแก งานวิจัย บทความเกี่ยวกับความรูขาว
และชาวนา บทความเกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคม บทความเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพยและการเงิน
บทความเกี่ยวกับนวัตกรรม บทความการคาที่เปนธรรม บทความที่เกี่ยวกับขบวนการสหกรณ
และบทความที่นาสนใจในขบวนการสหกรณตางประเทศ
ผลการดําเนินการโครงการ ซึ่งแบงเปน 3 สวน ไดแก สวนแรกเปนสว นของ
เว็บไซต สวนที่สองคือวารสาร และสวนที่สามเปนสื่อสิ่งพิมพ ผลการดําเนินการในสวนของ
เว็บไซตซึ่งเปนชองทางการเผยแพรขอมูลในคลังความรู ตลอดจนขาวสารใหเขาถึงเครือขาย มี
การนําเสนอหนาตางความรูที่นาสนใจจํานวน 6 บาน ไดแก หนาตางความรูขาวและชาวนา
หนาตางความรูธุรกิจฐานสังคม หนาตางความรูสหกรณออมทรัพย/การเงิน หนาตางความรู
นวัต กรรม หนาตางความรูส ารสนเทศจากภาคี และหนา ตางความรู เ ด็ ก ไทยแก มใส, คลั ง
ความรูงานวิจัย, บทความวิชาการ, บทความแปลจากตางประเทศที่นาสนใจในโลกยุคปจจุบัน
ของขบวนการสหกรณในตางประเทศ, Slide Share นวัตกรรม/ชุดความรูจากงานวิจัยที่นาสนใจ
ทั้ง 9 นวัตกรรม, E-magazine, Facebook, ศูนยเรียนรูมีชีวิต เว็บไซตมีจํานวนเมนูหลักทั้งหมด
36 เมนู และเมนูยอยจํานวน 67 เมนู มีจํานวนบทความที่เผยแพรในเว็บไซตจํานวน 165
บทความ บทความภาษาอังกฤษ 14 บทความ เอกสารคูมือจํานวน 16 เลม เอกสารเผยแพร
จํานวน 47 เลม มีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณจํานวน 80 เลม วีดีทัศนจํานวน 28 เรื่อง สาระการ
เรียนรูชาวนามืออาชีพ จํานวน 9 เรื่อง และพ็อคเก็ตบุคออนไลน จํานวน 18 เรื่อง Facebook
Farmer Shop มีจํานวนสมาชิก 3,761 ราย Faceผูตรวจสอบกิจการสหกรณ สว.สก. มีจํานวน
สมาชิก 1,496 ราย และเครือขายนักวิจัยสว.สก. มีจํานวนสมาชิก 231 ราย มีผูสนใจเขามา
เยี่ยมชมและสืบคนในเว็บไซตเฉลี่ยเดือนละ 3,484 ราย รวม 41,818 ราย มีผลการประเมิน
ความคิดเห็นจากผูเยี่ยมชมเว็บไซตอยูในระดับดีและเว็บไซตอยูในอันดับที่ 6,220 จาก 12,411
ลําดับ จากการจัดลําดับเว็บไซตของ Stats.in.th
ผลการดําเนินการในสวนวารสารฅนสหกรณ ไดจัดทําและเผยแพรวารสารฅน
สหกรณภายใตคอลัมนหลัก 6 คอลัมน ไดแก คอลัมนในแวดวงคนสหกรณ, คอลัมนมุมมอง
(i)

จากคนแดนไกล, คอลัมนเติมความรู, คอลัมนเลาสูกันฟงจากงานวิจัย, คอลัมนติดตามความ
เคลื่อนไหวในแผนพัฒนา และคอลัมนนานาสาระ จํานวน 4 ฉบับ มีสมาชิกวารสารจํานวน 402
ราย มี บ ทความจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ นั ก วิ จั ย และเครื อ ข า ยภาคี พั น ธมิ ต รจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 52
บทความ
เอกสารสิ่งพิมพเพื่อการเผยแพร 32 รายการ ประกอบดวย พ็อกเก็ตบุค 27 แนวคิด
สําหรับแนวทางสรางสรรคสหกรณสูศตวรรษที่ 2 คูมือนักบริหารการสหกรณระดับสูง 14 ป
การสรางสรรคงานวิจัย รายงานการศึกษาดูงาน Expocoop 2014 และการประชุมกลุม BRICS
คูมือการบริหารจัดการ Farmers’ Market คูมือหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออม
ทรัพยอยางผูชํานาญการ พ็อกเก็ตบุคการสรางสรรคนวัตกรรมนําการเปลี่ยนแปลง บทความ
ทางออกประเทศไทยการนําคุณคาสหกรณแกปญหาความเหลือมล้ําและสรางความเปนธรรม
แกสังคม เผยแพรหนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 บทความทางออก
ประเทศไทยการนําคุณคาสหกรณแกปญหาความเหลือมล้ําและสรางความเปนธรรม ตอนสาม
พรานโมเดล เผยแพรหนังสือพิมพมติชน วันที่ 18 มิถุนายน 2557 บทความสหกรณ : ตัวแบบ
ธุรกิจที่สรางโลกไดดีกวา เผยแพรหนังสือพิมพสยามรัฐ วันที่ 1 มกราคม 2558
บทความวิชาการ “Farmer Shop: A New Business Model for Fairness in Supply
Chain Management” นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 12th SARD Workshop
2014 “Challenging Issues in Asian Retailing Internationalization: Focusing on Primary
Industries in the Emerging Markets” การนําเสนอ “The Farmer Shop as a Business Model
for Sustainability” ในที่ประชุม International Cooperative Alliance Asia and Pacific and
Ministry of Agriculture and Forestry, Laos National Conference on “Building up Cooperative System in Laos” ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การนําเสนอ The
Farmer Shop as a Business Model for Sustainability และ The Emerging Opportunities of
Producers Co-ops. from Fair Trade ในที่ประชุม ICA-AP C2C Seminar On Cooperative to
Cooperative ประเทศมาเลเซีย
ประเด็นที่นาสนใจของการดําเนินการโครงการ มีผูสนใจเขามาเยี่ยมชมเว็บไซต
และดาวนโหลดบทความวิชาการที่เปนที่นิยมตามสถิติการดาวนโหลดบทความ คือ บทความ
ตัวแบบธุรกิจขับเคลื่อนสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูใชบริการเว็บไซตให
ความสนใจในเรื่องใหมในปจจุบันซึ่งตองตื่นตัวและมีการเตรียมตัวกอนเขาสูประชาคมอาเซียน
รวมทั้งมีภาคีเครือขายที่นําบทความของสถาบันฯไปเผยแพรในเว็บไซต จํานวน 12 บทความ

(ii)

สารบัญ
หนา
คณะผูวิจัย
คํานํา
บทสรุปผูบริหาร

(i)

สารบัญ

a

บทที่ 1 บทนํา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค
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กระบวนการดําเนินการ
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1
1
1
1
2
3
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องคประกอบภายในเว็บไซต
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ผลสํารวจการเยี่ยมชมเว็บไซตสถาบันวิชาการดานสหกรณ
การเชื่อมโยงเว็บไซตกับหนวยงานพันธมิตร
เว็บไซตภาษาอังกฤษ
ผลการสํารวจความคิดเห็นการเยี่ยมชมเว็บไซตสถาบันฯฯผานทางเว็บไซต

4
4
6
7
39
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43
45

บทที่ 3 ผลการดําเนินการจัดทําวารสารฅนสหกรณ
โครงการรณรงคสมัครสมาชิกและการประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณ
การเผยแพรวารสารฅนสหกรณ
เครือขายพันธมิตรและผูมีสวนเกี่ยวของ
การจัดการระบบฐานขอมูลสมาชิกวารสารฅนสหกรณโดยใชโปรแกรม MS Access
การจัดทําเอกสารและสื่อสิ่งพิมพเพื่อการเผยแพร
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52
57
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a

สารบัญ
บทที่4 สรุปและขอเสนอแนะ

หนา
68

ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 : ตารางกิจกรรมโครงการ
ภาคผนวกที่ 2 : รายงานการประชุม
ภาคผนวกที่ 3 : ประวัติการดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต
ภาคผนวกที่ 4: รายชื่อสมาชิกวารสารฅนสหกรณ

1-1
2-1
3-1
4-1

b

บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
การดําเนินการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูเพื่อเพิ่มสมรรถนะการแขงขัน
ตามเปาหมายของยุทธศาสตรประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทีมงานสงเสริมการเรียนรู คลังความรู
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต วารสาร และสื่อเรียนรูเพื่อการเผยแพรสูสาธารณะ และสรางระบบการถาย
โอนความรูจากการวิจัย และขอ มู ล ขาวสารที่เ กี่ย วขอ งมาพัฒนาเปน คลังความรู ระบบเครือ ขา ย
อินเตอรเน็ต และวารสารฅนสหกรณ เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษยในเชิงคานิย ม
การปรับกระบวนทัศน และการเพิ่มพูนความรูตามกรอบการพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม
โดยคาดหวังที่จะเปดโอกาสแกผูนําและผูเกี่ยวของไดเขาถึงความรูและขอมูลขาวสาร และเกิดเปน
สังคมขอมูลขาวสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยมีกระบวนการดําเนินการไดมุงเนนใน
การพัฒนาคลังขอมูลจากแหลงขอมูลที่สําคัญ ไดแก งานวิจัย บทความจากผูทรงคุณวุฒิ และขอมูล
ขาวสารจากสถาบันการศึกษา และหนวยวิจัยทั้งในและตางประเทศ โดยแบงการทํางานเปน 3 สวน
ไดแก สวนงานจัดทําคลังขอมูล การจัดทําวารสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ และเว็บไซต
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อสรางระบบคลังความรูจากการวิจัยและขอมูลขาวสารเพื่อยกระดับสมรรถนะ
ของประชาชนใหมีความพรอมในการมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ
1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ต www.cai.ku.ac.th ในการเปนกลไกในการ
ถายโอนความรูจากการวิจัยและสารสนเทศที่เกี่ยวของ เพื่อการเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนประชาคม
วิจัย นักสหกรณ ผูประกอบการ และนิสิต นักเรียน ผูสนใจอยางตอเนื่อง
1.2.3 เพื่อการจัดทําและเผยแพรวารสารฅนสหกรณในการทําหนาที่เปนสื่อกลางเพื่อ
พัฒนาสังคมขอมูลขาวสารในระหวางประชาคมวิจัย สมาชิก และผูสนใจ
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.3.1 มีคลังความรูสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อยกระดับสมรรถนะของ
ประชาชนใหมีความพรอมในการมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ
1.3.2 มีเครือขายสมาชิกวารสารฅนสหกรณในรูปแบบของสังคมฐานความรูที่จะเขาไปมี
สวนรวม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณและการคาที่เปนธรรม อยางถูกตองและเหมาะสม
1.3.3 มีเครือขายสังคมออนไลนที่เขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู สืบคนขอมูลขาวสารในเรื่อง
สหกรณ และการคาที่เปนธรรมอยางตอเนื่อง
1

1.4 กระบวนการดําเนินการ
การดํ าเนิน งานโครงการพั ฒ นาระบบสนับ สนุน การเรีย นรูเ พื่อ ยกระดับ สมรรถนะการ
แขงขัน จะเปนไปตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ (รูปที่ 1.1)
ขั้นตอนที่ 1 : การวางระบบเครือขายสารสนเทศ เริ่มจากการสืบคน การรวบรวมขอมูล
รวมกับภาคีจากแหลงความรูตาง ๆ ไดแก เครือขายผูทรงคุณวุฒิ รายงานวิจัย นักวิจัย สถาบันวิจัยที่
เกี่ยวของกับธุรกิจฐานสังคม สหกรณ และการคาที่เปนธรรม
ขั้นตอนที่ 2 : การจัดเก็บในคลังขอมูล ประกอบดวย การกลั่นกรอง การถอดความเปน
ภาษาไทย และจัดเก็บไวในคลังขอมูลตามหมวดหมูสาระการเรียนรู ซึ่งประกอบไปดวย หองสมุด เมนู
รายการในเว็บไซต และไฟลดิจิตอล ภายใตการดูแลของทีมงานศูนยสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดทําสื่อเพื่อการเผยแพรผานกลไกของบทความออนไลน หนังสือ
ออนไลน บล็อกเรียนรู เครือขายสังคมออนไลน วารสาร เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ เพื่อการเผยแพร และ
การเขาถึงกลุมเปาหมาย
ขั้นตอนที่ 4 : การสรางสังคมขอมูลขาวสาร ประกอบดวย การรณรงคสมาชิกวารสาร
การสรางเครือขายสังคมออนไลนตามกลุมผูสนใจและตามประเด็นสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
สหกรณ ธุรกิจฐานสังคม และการคาที่เปนธรรม
แผนการขับเคลื่อนโครงการสารสนเทศสหกรณ / ธุรกิจฐานสังคม / การคาที่เปนธรรม
การวางระบบ

การจัดเก็บในคลังขอมูล

การจัดทําสื่อเพื่อเผยแพร

การสรางสังคมขอมูลขาวสาร

• บทความออนไลน
• การรณรงคสมาชิก
• การสืบคน
• การกลั่นกรอง
• หนังสือออนไลน
วารสาร
• การรวบรวมขอมูล
• การถอดความ
• รายงานวิจัยออนไลน • การสรางเครือขาย
รวมกับภาคี
• การจัดเก็บตามหมวด • ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ สังคมออนไลนตามกลุม
หมูของสาระการเรียนู
สหกรณ ธุรกิจฐานสังคม
สนใจ/ประเด็นการเรียนรู
และการคาที่เปนธรรม
• ทีมงานวิจัย
• นักวิจัย
• ผูประสานงาน • เว็บมาสเตอร
• แหลงความรู

• ทีมงาน
• ภาคี

• คณะทํางาน
• ผูทรงคุณวุฒิ

รูปที่ 1.1 กระบวนการขับเคลื่อนโครงการฯ

2

สังคมขอมูลชาวสาร
เครือขาย
วารสารฅนสหกรณ
&
เครือขาย
สังคมออนไลน

1.5 แผนการวิจัย
กิจกรรม

1

กลุมการวิจัยการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู: โครงการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูฯ
• การจัดทําวารสาร ปละ 4 ฉบับ
• การจัดทําเว็บไซด เผยแพร โดยเว็บมาสเตอร
• การจัดบริการหองสมุดเรียนรูและสรางคลังขอมูลเผยแพรแก
ผูสนใจ
• การสนับสนุนการดําเนินงานศูนยเรียนรูมีชีวิต
• การจัดทําและเผยแพรพ็อกเก็ตบุค ปละ 1 เลม
• การจัดทําและเผยแพรสื่อเรียนรูปละ 2 เรื่อง
• การจัดทําเวทีเสวนาวิชาการประจําป 1 ครั้ง
• การจัดทําเอกสารสิ่งพิมพและเผยแพรปละ 4 รายการ
• ประมวลความรูจากรายงานวิจย
ั พิมพเผยแพรปละ 1 เลม
•

การจัดเวทีถอดบทเรียนสําหรับแนวทางพัฒนาระบบสนับสนุนฯ
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บทที่ 2
ผลการดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์
การพัฒนาเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าเว็บเพจเพื่อจัดรูปแบบข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของ
สถาบันฯ และพัฒนาปรับปรุงให้มีความน่าสนใจ น่าจดจามากยิ่งขึน้
2.1 แนวคิดการพัฒนาเว็บไซต์
จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ของสถาบันฯ ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์โดย
เน้นที่ความเรียบง่ายสวยงาม มีการลดจานวนข้อความลงใช้สื่อด้วยรูปภาพ/กราฟิกมากขึ้น มีการจัด
หมวดหมู่เมนูต่าง ๆ และย้ายบางเมนูเข้าไปในหมวดหมู่ที่จัดไว้แต่ยังคงเน้นที่เนื้อหาคลังความรู้และ
เผยแพร่งานต่าง ๆ ของสถาบันฯ โดยใช้ตัวแบบที่ดีจากเว็บไซต์ไทยและต่างประเทศมาปรับใช้ตาม
ความเหมาะสม โดยเน้นความสะดวกในการเข้าถึงองค์ความรูส้ ถาบันฯของผู้ใช้เป็นสาคัญ
2.2 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์
การพัฒนาเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th ใช้โปรแกรม Joomla v.1.5 เป็นหลัก ผสมผสานกับ
โปรแกรม Dreamweaver และ Photoshop เนื่องจากโปรแกรม Joomla เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปประเภท
CMS (Content Management System) หรือเรียกว่าระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ เพราะมีระบบ
การจัดการเนือ้ หาที่มรี ูปแบบสากล การปรับแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ทาได้ง่าย เพราะถูกออกแบบมาให้
รองรับกับเทคโนโลยีการออกแบบเว็บไซต์สมัยใหม่ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยลดทรัพยากรใน
การพัฒนาและบริหารจัดการเนื้อหาภายในเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถแก้ไ ข
เนื้อหาของเว็บไซต์ได้ผ่านทางหน้าเว็บโดยการพิมพ์และกดบันทึกทางหน้าเว็บไซต์จะแสดงผลทันที มี
ความยืดหยุ่นสูง สามารถนาภาษาสคริปต์มาปรับใช้ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ได้คล่องตัว รวดเร็ว
เหมาะกับการทา SEO (Search Engine Optimization) เพื่อให้ติดอันดับเว็บไซต์ใน Google Search
Engine นอกจากนี้โปรแกรมยังมีความสามารถในการนาเสนอบทความ รูปภาพ การเผยแพร่ข่าวสาร
ต่าง ๆ กระดานข่าว แบบสอบถาม ข้อมูลสถิติ การจัดการไฟล์ในส่วนดาวน์โหลด การจัดการป้อนข่าว
จากเว็บไซต์ และสามารถรองรับขนาดเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่ มีเนื้อหามาก และมีความซับซ้อนมากขึ้น
ในอนาคตเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งประชาคมวิจัย นักสหกรณ์ และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้ง
ยังมีความยืดหยุ่นในการรองรับการพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับกับการใช้งานในส่วนของสมาร์ทโฟน และ
แท็บเล็ตซึ่งเป็นนิยมของกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน
กระบวนการในการปรับปรุง เว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ดาเนินการปรับปรุง
รูปแบบของโครงสร้างเว็บไซต์ และจัดกลุ่มข้อมูลให้เหมาะสมกับการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ และเข้าถึง
องค์ความรู้ของสถาบันฯได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยลดขั้นตอนการเชื่อมถึงที่ไม่จาเป็นออกไป รวมทั้ง
4

นาเสนอคลั งความรู้ในรูปแบบใหม่ เ พื่อเพิ่มความน่าสนใจและความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของ
กลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึน้ ซึ่งมีกระบวนการในการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1.1 การวางแผน การจั ด ท าเว็ บ ไซต์ โ ดยคณะท างาน จากการประชุ ม คณะท างาน
สารสนเทศ เพื่อวางแผนในการพัฒนาเว็บไซต์
2.1.2 เตรียมข้อมูลสารสนเทศ การเตรียมเนื้อหาที่จะทาการเผยแพร่ในเว็บไซต์ โดยเตรียม
ข้อมูลเนื้อหา ตามมติในที่ประชุมที่จะนาเนือ้ หาลงเว็บไซต์ และรับข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทางานฯ
2.1.3 การด าเนิ นการจั ด ท าเว็ บ ไซต์ หลั ง จากการประชุม คณะท างาน โดยการจั ด ท า
เว็บไซต์ตามมติที่ประชุมคณะทางานสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดเรียง และปรับปรุงข้อมูล
2.1.4 ตรวจสอบเนื้อหา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ถ้าข้อมูล มีความผิดพลาด
ต้องทาการแก้ไขข้อมูล เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงจะดาเนินการขัน้ ต่อไป
2.1.5 การอัพโหลดข้อมูลบนเว็บไซต์ เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงดาเนินการอัพโหลด
ไฟล์ เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
2.1.6 การตรวจสอบเว็บไซต์โดยคณะทางานฯ เพื่อให้ข้อมูลที่อัพโหลดแล้วมีความถูกต้อง
เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้
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รูปที่ 2.1 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์
6

2.2 องค์ประกอบภายในเว็บไซต์
องค์ประกอบภายในเว็บไซต์ หมายถึง ส่วนประกอบหลักของเว็บไซต์จะประกอบไปด้วย
1) ข้อความ (Text) เป็นส่วนของ ตัวอักษร ตัวเลข อาจจะเป็นทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หรือภาษา อื่นๆ ก็ได้
2) กราฟิก (Graphics) เป็นสวนของภาพที่ตกแต่งเว็บไซต์ จะแยกเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรก
เป็นส่วนของกราฟิกของตัวเว็บหรือหน้าตาของเว็บ (Template) ส่วนที่สองคือ ส่วนของกราฟิกที่เป็น
เนือ้ หา (Content) หรือรูปภาพประกอบต่างๆ ภายในตัวเว็บ
3) มัลติมีเดีย (Multimedia) เป็นส่วนของเสียงและภาพ จะประกอบไปด้วย เพลง วีดีโอ
แฟลช (Flash) สไลด์ (Slide)
4) ลิงค์ (Link) เป็นส่วนของข้อความหรือรูปภาพที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง เว็บไซต์อื่นๆ และ
สังเกตได้ง่ายๆ หากเรานาเมาส์ไปวางไว้บนลิงค์ สัญลักษณ์ของเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือโดยอัตโนมัติ

รูปที่ 2.2 องค์ประกอบของหน้าเว็บไซต์หลัก
2.3 โครงสร้างเว็บไซต์
โครงสร้ า งเว็ บ ไซต์ ประกอบด้ ว ยเมนู ที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล บนเว็ บ ไซต์
ประกอบด้วยเมนูหลัก จานวน 36 เมนู ดังนี้
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2.3.1 หน้าแรกของเว็บไซต์ เป็นพื้นที่ที่จัดทาขึ้นเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสาคัญ ๆ ให้ผู้ใช้งาน
เว็บไซต์สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้แก่ บทความ รายงานวิจัย และ E-Magazine นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาคัญของสถาบันฯในช่วงเวลาต่าง ๆ อาทิ โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์อ อมทรั พ ย์ งานประกาศเกี ย รติคุ ณและเวที เ สวนาวิ ชาการประจ าปี และวั นส าคั ญ ต่ าง ๆ
ประจาปี ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ) วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12
สิงหา (วั นแม่แห่งชาติ) วั นสหกรณ์แห่งชาติ วันปีใหม่ เป็นต้น และเป็นช่องทางการเข้าสู่เ ว็บ ไซต์ใ น
รูปแบบไทย และอังกฤษ

รูปที่ 2.3 เว็บหน้าแรก
2.3.2 สไลด์รูปภาพหน้าเว็บไซต์ หรือ Gallery Slide เป็นพื้นที่สาหรับแสดงข่าวเด่นหรือ
กิจกรรมของสถาบันฯ ที่เกิดขึ้นใหม่ล่าสุด ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่าง ๆ ของสถาบันฯ โดยเป็นรูปภาพและข้อความเลื่อนสลับไปมาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมเว็บไซต์
โดยผู้ชมสามารถเลือกกดดูข่าวหรือประชาสัมพันธ์ได้ที่ปุ่มสีดาที่อยู่ทางขวาด้านล่างของสไลด์
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รูปที่ 2.3 สไลด์รูปภาพหน้าเว็บไซต์
2.3.3 หน้าต่างชวนคิด ชวนคุย เป็นหน้าต่างที่เปิดขึ้นเพื่อต้องการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กับผู้ใช้ในประเด็นที่เป็น Hot Issues ด้วยภาษาที่เรียบง่าย สั้น
กระชับ ระยะเวลา 3-5 นาที ในรูปของไฟล์วีดีโอ เป็นประจาทุก 2 สัปดาห์ ด้วยเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน
ทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น
ในแต่ละคลิปวีดีโอนั้นจะประกอบไปด้วยประเด็นหลัก คือ การสรุปสถานการณ์
ปัจจุบันในประเด็นที่นาเสนอ และ 2) การชี้ประเด็นที่จะชวนให้ผู้คิด หรือนาไปพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อค้นหาคาตอบ หรือแนวปฏิบัติต่อไป
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รูปที่ 2.4 หน้าต่างชวนคิด ชวนคุย
2.3.3 หน้าต่างความรู้ เป็นคลังความรู้ที่รวบรวมบทความ ชุดความรู้/นวัตกรรมที่
น่าสนใจของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และเป็นเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน เพื่อผู้อ่านสามารถเลือก
อ่านบทความได้ตามแนวทางที่ตนสนใจ จาแนกเป็น 6 หมวดหมู่เ พื่อความสะดวกในการสืบ ค้น
ประกอบด้วย หน้าต่างความรู้ข้าวและชาวนา หน้าต่างความรู้ธุรกิจฐานสังคม หน้าต่างความรู้สหกรณ์
ออมทรัพย์/การเงิน หน้าต่างความรู้นวัตกรรม หน้าต่างความรู้สารสนเทศจากภาคี และหน้าต่างความรู้
เด็กไทยแก้มใส

รูปที่ 2.5 หน้าต่างความรู้ 6 บาน
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1) หน้าต่างความรูข้ ้าวและชาวนา
นาเสนอบทความที่เ กี่ย วข้องกั บ ข้าว
และชาวนา อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้า กลาง
น้า ปลายน้า จานวน 48 บทความ จาแนกเป็น
6 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ เกี่ ย วกั บ ตลาด จ านวน 11
บทความ เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ านวน 12
บทความ เกี่ยวกับชาวนา จานวน 13 บทความ
เกี่ยวกับผู้บริโภค จานวน 3 บทความ ภาคีที่
เกี่ยวข้อง จานวน 5 บทความ และแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน จานวน 4 บทความ

รูปที่ 2.6 หน้าต่างความรูข้ ้าวและชาวนา
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2) หน้าต่างความรูธ้ ุรกิจฐานสังคม
น าเสนอบทความที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ธุรกิจฐานสังคม ที่ส่อื ถึงแนวคิด ลักษณะ และ
ตัวแบบของธุรกิจฐานสังคม เพื่อให้ผู้สนใจได้
ค้ น คว้ า และท าความ เข้ า ใจ จ านวน 36
บทความ จาแนกเป็น 5 เรื่อง ได้แก่ สหกรณ์
กับ ธุ รกิจฐานสังคม จานวน 16 บทความ
การค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม จ านวน 4 บทความ
Farmer Shop จานวน 9 บทความ สหกรณ์
แดนไกล จานวน 1 บทความและ Farmers’
Market จานวน 6 บทความ

รูปที่ 2.7 หน้าต่างความรูธ้ ุรกิจฐานสังคม
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3) หน้าต่างความรูส้ หกรณ์ออมทรัพย์/การเงิน
น าเสนอบทความที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สหกรณ์ อ อม
ทรัพย์/การเงิน จานวน 24 บทความ จาแนกเป็น 3 เรื่อง
ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ จานวน 9 บทความ การเงิน
จ านวน 11 บทความ และภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จ านวน 4
บทความ

รูปที่ 2.8 หน้าต่างความรู้สหกรณ์ออมทรัพย์/การเงิน
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4) หน้าต่างความรูน้ วัตกรรม
นาเสนอบทความที่เกี่ย วข้องกับ นวัตกรรม จานวน
52 บทความ จาแนกเป็น 4 เรื่อง ได้แก่ องค์ความรู้
จากงานวิจัย จานวน 13 บทความ เครือข่ายคุณค่า
จานวน 11 บทความ The 12th SARD Workshop in
Thailand จานวน 19 บทความ และชุดความรู้ จานวน
9 ชุดความรู้

รูปที่ 2.9 หน้าต่างความรู้นวัตกรรม
5) หน้าต่างความรู้สารสนเทศจากภาคี
นอกจากความรู้ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์แล้ว สถาบันฯ ยังได้รวบรวม
สารสนเทศที่ส าคั ญ ๆ เพื่อให้ผู้ใ ช้บ ริก ารเว็บ ไซต์ของสถาบันฯสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เ กี่ย วข้องกั บ
สหกรณ์ได้ในรูปแบบ One Stop Service ได้แก่ กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
, กรมส่งเสริมสหกรณ์ สารสนเทศสหกรณ์, กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ , กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร, การยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา, แผนพัฒนาด้านการ
สหกรณ์ และวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
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รูปที่ 2.10 หน้าต่างความรูเ้ ชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ
6) หน้าต่างความรู้เด็กไทยแก้มใส
โครงการเด็ ก ไทยแก้ ม ใสเป็ น โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกระทรวง
สาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ
หน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ได้เพิ่มหน้าต่างความรู้เด็กไทยแก้มใส เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ได้แก่ กรอบแนวทางการ
ดาเนินงานโครงการเด็กแก้มใส, ทาไมต้องมีกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน, รายละเอียดโครงการ,
แนวคิด ค่านิยม หลัก และวิธีการสหกรณ์ , การปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์ , ประเภทสหกรณ์ ,
กฎหมายสหกรณ์, คู่มอื ครู และรูปแบบกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน

รูปที่ 2.11 หน้าต่างความรูเ้ ด็กไทยแก้มใส
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2.3.4 แผนกิจกรรมของสถาบันฯในรอบเดือน เป็นส่วนที่ใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
สถาบันฯ ที่จะมีข้นึ ในรอบเดือนถัดไปเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบความเคลื่อนไหวของสถาบันฯ

รูปที่ 2.12 แผนกิจกรรมของสถาบันฯในรอบเดือน
2.3.5 ข่าวสถาบันในรอบเดือน เป็นส่วนที่แสดงข่าวและกิจกรรมของสถาบันฯ ที่ผ่านมา
ในรอบเดือนจะแสดงข่าวจานวน 5 ข่าวโดยสามารถคลิกที่หัวข้อข่าวเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมดของ
ข่าวโดยจะมีข่าวใหม่ขึ้นมาเป็นประจาทุกสัปดาห์ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558
จานวน 112 ข่าว

รูปที่ 2.13 ข่าวสถาบันในรอบเดือน
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2.3.6 การจัด ทาสไลด์แชร์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการค้นคว้าและเผยแพร่ชุดความรู้และ
นวัตกรรมจากการวิจัยแก่ผู้สนใจในโลกออนไลน์ ประกอบด้วยนวัตกรรม 4 นวัตกรรม และชุดความรู้ 5
ชุดความรู้ ได้แก่
(1) นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop มีผู้เข้าชม 17,610 ราย
(2) นวัตกรรมเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม มีผู้เข้าชม 337 ราย
(3) นวัตกรรมเครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ มีผู้เข้าชม 183 ราย
(4) นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน มีผู้เข้าชม 130 ราย
(5) ตัวแบบธุรกิจฐานสังคม มีผู้เข้าชม 274 ราย
(6) ชุดความรูก้ ารพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม มีผู้เข้าชม 124 ราย
(7) ชุดความรูก้ ารบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ มีผู้เข้าชม 318 ราย
(8) ชุดความรู้การยกระดับการดาเนินงานสหกรณ์ไปในทิศทางเชิงคุณค่า มีผู้เข้าชม
92 ราย
(9) ชุดความรูก้ ารสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีผู้เข้าชม 107 3ราย

รูปที่ 2.14 ชุดความรูน้ วัตกรรมเผยแพร่ในรูปแบบของสไลด์แชร์
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2.3.7 สารสนเทศความเคลื่อนไหวราคาข้าวหอมมะลิ
สารสนเทศความเคลื่อนไหวราคาข้าวหอมมะลิจัดทาขึ้นภายใต้โครงการการพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิในพื้นที่ 5 จังหวัดในเขตทุ่งกุ ลาร้องไห้ เพื่อพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือสาหรับการจัดเก็บฐานข้อมูลการตลาดข้าวหอมมะลิในพื้นที่นาร่องที่เป็นแหล่ง
ผลิตสาคัญเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความรู้และวางระบบ
เครื อ ข่ า ยสารสนเทศด้ า นการตลาดข้ า วหอมมะลิ เพื่ อ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการพั ฒ นาไปสู่ ร ะบบ
สารสนเทศ “ข้าว” ทั้งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างจิตสานึกการเรียนรู้และใช้
ประโยชน์ในเรื่องข้อมูลข่าวสารของเกษตรกรในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารด้านตลาดข้าวหอมมะลิของศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตลอดจนศึกษากรอบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศการตลาดข้าวหอมมะลิเพื่อการใช้ประโยชน์
การด าเนิ น การจะเป็ น การสร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การตลาดข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าภาคีเครือข่ายสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลที่สาคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สานักงานพาณิชย์จังหวัด และผู้ประกอบการโรงสี
เอกชน ในพื้นที่นาร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์
และจังหวัดนครราชสีมา โดยหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายใต้ภาคีเครือข่ายจะทาหน้าที่รวบรวม จัดส่งข้อมูล
ตามเครื่ อ งมื อ และกระบวนการที่ ไ ด้ เ ห็ น ชอบและเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น โดยใช้ ก ลไกของเวที ป ระชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ ซึ่งนักวิจัยของโครงการจะทาหน้าที่เหมือนหน่วยรวบรวม กลั่นกรอง วิเคราะห์ และนาเสนอ
ในรูปแบบของฐานข้อมูล และการนาเสนอในรูปของสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ที่ภาคีเครือข่ายฯ และ
ผูส้ นใจจะสามารถเข้าถึงเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
การจัดทาฐานข้อมูลด้านราคารับซื้อข้าวเปลือก และข้าวสาร ณ หน้าโรงสีสหกรณ์
โรงสีเอกชน และการค้าภายในพาณิชย์จังหวัด โดยกาหนดให้เจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ 5 สหกรณ์ คือ
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จากัด สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด สหกรณ์การเกษตรพิมาย จากัด
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรั มย์ จากัด และสหกรณ์บรบือ จากัด ทาการบันทึกข้อมูลราคาสูงสุด-ตาสุดของ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 ความชื้ นไม่เกิน 14% และราคาจาหน่ายข้าวสาร 100% ชั้น 2 ในทุกวันที่ 5
ของทุกเดือน โดยมีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ให้ความอนุเคราะห์ด้านการรวบรวม และประมวลผล
ข้อมูล ในรอบเดือนและรอบปี เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศด้านราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกหอมมะลิ และราคา
เฉลี่ยข้าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ที่เครือข่ายฯ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
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รูปที่ 2.15 กราฟแสดงราคาเฉลี่ยข้าวหอมมะลิภายใต้เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
2.3.8 แนะนาหนังสือคู่มือ เป็นส่วนที่นาหนังสือ คู่มอื ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ที่ผลิตโดย
สถาบันฯ ออกเผยแพร่ให้ผู้สนใจสั่งซือ้ จานวน 16 เล่ม
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รูปที่ 2.16 แนะนาหนังสือ-คู่มอื ของสถาบันฯ
2.3.9 เมนูหลัก ด้านบนของเว็บ ไซต์ ประกอบด้วยเมนู หน้าแรก ข่าวและกิจกรรม
โครงการ Farmer Shop สารสนเทศราคาข้าวหอมมะลิ ภาพกิจกรรม วีดีทัศน์ และช่องสืบ ค้น
รายละเอียดในเว็บไซต์เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ใช้

1) เมนูย้อนหลัง เป็นเมนูที่รวบรวมข่าวและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้การดาเนินการ
ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน มีจานวนข่าวทั้งสิน้ 765 ข่าว
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รูปที่ 2.17 เมนูข่าวย้อนหลัง
2) เมนูโครงการ Farmer Shop นาเสนอรายละเอียดโครงการ การขยายตัวแบบ
ธุรกิจสู่ชุมชน และการเผยแพร่ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในเวทีประชุมวิชาการในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ Farmer Shop ซึ่งปัจจุบันเป็นการดาเนินการ
โครงการระยะที่ 3 จึงเน้นการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชนเป็นหลัก
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รูปที่ 2.18 เมนูโครงการ Farmer Shop
3) เมนูสารสนเทศข้าวหอมมะลิ เป็นเมนูที่เชื่อมโยงกับสารสนเทศข้าวหอมมะลิ ใน
หน้าแรก ซึ่งจะนาเสนอข้อมูลรายละเอียดของโครงการ แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล และข่าวที่เกี่ยวข้อง
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รูปที่ 2.19 เมนูสารสนเทศราคาข้าวหอมมะลิ
4) เมนูภาพกิจกรรม เป็นเมนูที่แสดงภาพกิจกรรมของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน
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รูปที่ 2.20 เมนูภาพกิจกรรม
5) เมนูวีดีทัศน์ เป็นเมนูที่รวบรวมวีดีทัศน์ที่เกี่ยวกับงานวิจัยและที่เกี่ยวข้อง จานวน
28 เรื่อง เพื่อให้ผู้สนใจได้รับชมได้สะดวก ทั้งในคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน

รูปที่ 2.21 เมนูวีดีทัศน์
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2.3.10 เมนูหลักซ้ายมือ ประกอบด้วยเมนูย่อยต่าง ๆ ได้แก่ เกี่ยวกับเรา หอประวัติ
เกียรติคุณ การวิจัย งานบริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย องค์กรแห่งการเรียนรู้ คลังความรู้
ธุรกิจฐานสังคม Farmers’ Market ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ บล็อกความรู้
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ปุจฉา-วิสัชนา ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต วารสารฅนสหกรณ์ Link หน่วยงาน และสาหรับ
นิสติ

รูปที่ 2.22 เมนูหลักด้านซ้ายของเว็บไซต์
1) เมนูเกี่ยวกับเรา เป็นเมนูที่นาเสนอเกี่ยวกับข้อมู ลประวัติสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์อธิบายถึงความเป็นมาของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประวัติความเป็นมา การจัดตั้งสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ ภายในประกอบด้วยเมนูย่อย ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ แผนกลยุทธ์ขององค์กร
โครงสร้างการบริหารงาน คณะกรรมการของสถาบันฯ ผู้อานวยการสถาบันฯ รางวัลเชิดชูเ กีย รติ
รายงานประจาปี รายงานการประกันคุณภาพ และแผนที่ตั้งของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
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รูปที่ 2.23 เมนูเกี่ยวกับเรา

2) เมนูหอประวัติเกียรติคุณ ภายในเมนูประกอบด้วยคุณสมบัติของนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่ มีคุ ณค่า แห่ งปีป ระวั ติค วามเป็ นมาของโครงการและรวบรวมข้ อมูล ของนัก สหกรณ์ และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่าตั้งแต่ปี 2552 – 2557 ซึ่งมีนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าจานวน 20 คน มีสหกรณ์ที่มีคุณค่า
จานวน 13 สหกรณ์ และองค์กรที่มีคุณค่าสหกรณ์ จานวน 3 องค์กร
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รูปที่ 2.24 เมนูหอประวัติเกียรติคุณ
3) เมนูก ารวิจัย เป็นเมนูที่ นาเสนอข้อมูลจุดเริ่มต้นของชุดโครงการวิจัย ระบบ
สร้างสรรค์การวิจัย ตลอดจนเส้นทางการขับเคลื่อนการวิจัยในช่วงเวลา 14 ปี (ระหว่างปี 2543-2557)
และรายละเอียดของโครงการวิจัยต่าง ๆ ภายใต้ชุดโครงการ ตั้งแต่ปี 2551 – 2557
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รูปที่ 2.25 เมนูการวิจัย
4) เมนูภารกิจงานบริการวิชาการ เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ
วิชาการของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ที่ดาเนินการตัง้ แต่ปี 2548-2557
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รูปที่ 2.26 เมนูภารกิจงานบริการวิชาการ
5) เมนูการเชื่อมโยงเครือข่าย เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลของเครือข่ายที่เกิดขึ้นภายใต้
ภารกิจของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ระหว่างปี 2548-2557 ได้แก่ เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ เครือข่ายคลังสมอง เครือข่าย Farmer Shop เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายพระสงฆ์
เครือข่ายผู้นาสหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ เครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์ เครือข่าย
คลังสมอง เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายพระสงฆ์ เครือข่ายผู้นาสหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือข่ายผู้จัดการ
สหกรณ์ เครือข่าย Farmer Shop เครือข่าย Face book และเครือข่ายชมรมกานัน-ผูใ้ หญ่บ้าน จ.จันทบุรี
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รูปที่ 2.27 เมนูการเชื่อมโยงเครือข่าย
6) เมนูคลังความรู้ เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้แก่ รายงานวิจัย,บทความวิชาการ บทความเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์
บทความเกี่ ย วกั บ สหกรณ์ ก ารเกษตร เอกสารเผยแพร่ , วี ดี ทั ศน์ สาระการเรี ย นรู้ ชาวนามื ออาชี พ
และพ็อคเก็ตบุ๊คออนไลน์ ซึ่งจะเป็นเมนูให้สามารถดาวโหลดไฟล์ PDF ได้โดยมีการนับจานวนผู้ดาวน์
โหลด มีบทความวิชาการ จานวน 165 บทความ เอกสารคู่มือจานวน 16 เล่ม เอกสารเผยแพร่จานวน
47 เล่ม มีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จานวน 80 เล่ม วีดีทัศน์จานวน 28 เรื่อง สาระการเรียนรู้ชาวนามือ
อาชีพ จานวน 9 เรื่อง และพ็อคเก็ตบุ๊คออนไลน์ จานวน 18 เรื่อง

รูปที่ 2.28 แสดงรายการในเมนูคลังความรู้
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7) เมนู Farmers’ Market เป็นเมนูที่นาเสนอความรู้เกี่ยวกับการจัดทา Farmers’
Market ซึ่งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้เชื่อมโยงเครือข่ายการจัดทา Farmers’ Market กับสหกรณ์
การเกษตร 21 แห่ง ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และขยายผลไปในสหกรณ์การเกษตร 24 สหกรณ์ที่มี
ศักยภาพและความพร้อม โดยได้นาชุดความรู้การบริหารจัดการโซ่อุปทาน ตัวแบบ Farmers’ Market
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ประสบความสาเร็จในแต่ละประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เบลเยี่ยม เปรู ออสเตรเลีย จีน
ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น

รูปที่ 2.29 เมนู Farmers’ Market
8) เมนูศูนย์เรียนรู้มีชีวิต เป็นเมนูที่รวบรวมข้อมูลของศูนย์เรียนรู้มีชีวิต เพื่อให้เกิด
กลไกการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาให้กว้างขวางขึ้น มีจานวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์
เรีย นรู้ข้า วคุ ณ ธรรม จ.ยโสธร ศูนย์ เ รีย นรู้ต ลาดสุขใจ จ.นครปฐม ศูน ย์เ รี ย นรู้ ก ลุ่ม ชาวสวนผลไม้
คุณภาพ จ.จันทบุรี ศูนย์เรีย นรู้กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จ.ชัย นาทศูนย์เ รียนรู้ Farmer Sop
จ.กรุงเทพฯ และศูนย์เรียนรูส้ ารสนเทศสหกรณ์ จ.กรุงเทพฯ
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รูปที่ 2.30 เมนูศูนย์เรียนรู้มีชีวติ
9) เมนูก ารนาผลงานวิจัยไปใช้ แสดงถึงข้อมูลการดาเนินงานการวิจัย และนา
ผลงานวิจัยนาไปใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ ได้

รูปที่ 2.31 เมนูการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
11) เมนูข่าวจากหนังสือพิมพ์ เป็นเมนูที่รวบรวมข่าวจากสื่อต่าง ๆ เช่นหนังสือพิมพ์
หรือเว็บไซต์ที่นาข่าวหรือกิจกรรมของสถาบันฯ ไปเผยแพร่ จานวน 72 ข่าวโดยสามารถอ่านข่าวหรือ
ดาวน์โหลดได้ในรูปแบบไฟล์ PDF
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รูปที่ 2.32 เมนูข่าวจากหนังสือพิมพ์
13) เมนูวารสารฅนสหกรณ์ ได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับวารสารฅนสหกรณ์
เช่น บทความที่น่ าสนใจจากวารสาร ดาวน์โ หลดใบสมัครหรือต่ ออายุ วารสารและยั ง มีก ารท า EMagazine ให้ผู้ที่สนใจได้อา่ นวารสารฉบับเต็มในรูปแบบ E-Magazine อีกด้วย

รูปที่ 2.32 เมนูวารสารฅนสหกรณ์
34

2.3.11 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้นาเอาระบบต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้งานกับเว็บไซต์
เพื่อให้มีเว็บไซต์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นได้แก่ระบบการนับ จานวนผู้ดาวน์โหลดบทความสาหรับนับ
จานวนผู้ด าวน์โ หลดบทความ เพื่อเก็บ สถิติก ารดาวน์โ หลดบทความต่างๆ ของผู้เ ข้าใช้บ ริก ารของ
สถาบันฯ ทีเ่ ผยแพร่บทความเกี่ยวกับแวดวงขบวนการสหกรณ์ ในหน้าเว็บ เช่น รายงานวิจัย บทความที่
น่าสนใจ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รูปที่ 2.35 การนับจานวนผู้ดาวน์โหลดบทความ
จากการใช้ระบบการนับจานวนผูด้ าวน์โหลดบทความ เพื่อเก็บสถิตกิ ารดาวน์โหลด
บทความต่างๆ ของผูเ้ ข้าใช้บริการของสถาบันฯ ทาให้สามารถเราได้ขอ้ มูลบทความที่ได้รับความนิยม
จากผู้ใช้บริการเว็บไซต์เข้ามาดาวน์โหลดบทความ ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อบทควำม
ตัวแบบธุรกิจขับเคลือนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การสร้างโซ่อุปทานการท่องเทียวเพือพัฒนาธุรกิจสหกรณ์การเกษตร
ว่าด้วยเรือง “เครือข่าย” กับการพัฒนาการสหกรณ์
บทบาทหน้าทีของสมาชิกทีพึงมีต่อสหกรณ์
การปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์
การจัดการ โซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์
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จำนวนครั้ง
316
133
124
123
105
72

ลำดับที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อบทควำม
รูปแบบทีเปลียนไปของสหกรณ์
กรอบคิดการพัฒนางานสหกรณ์ในภาพรวม
สหกรณ์กับวิกฤตเศรษฐกิจโลกโอกาสของสหกรณ์
หน่วยงานของรัฐทีเกียวข้องกับขบวนการทางสหกรณ์
สหกรณ์ : ตัวแบบธุรกิจทีสร้างโลกได้ดีกว่า
แนวทางการปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทีเกื้อหนุนการพึงพาตนเองและร่วมมือกัน
สหกรณ์กับธุรกิจฐานสังคม : นิยามและความแตกต่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์ทีมีคณ
ุ ค่ากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
การสหกรณ์ในบริบทไทย: เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
การขานรับปีสากลแห่งการสหกรณ์
การตลาดยุคใหม่
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทีเอื้อต่อการพึงพาตนเอง และ
ร่วมมือ
แนวทางการให้การเรียนรู้ : มิติใหม่จากแปลงนาสู่การพัฒนาทียังยืน
การสร้างแบรนด์ในสินค้าเกษตร
แนวทางการจัดการด้านการเงินสหกรณ์
วิกฤตเศรษฐกิจกับผลกระทบทีมีตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์
กองทุนรวม : โอกาสและความเสียงทีมีต่อสหกรณ์
แนวคิด ค่านิยม หลักและวิธีการสหกรณ์

จำนวนครั้ง
88
81
62
61
59
58
56
54
50
50
47
46
46
45
45
44
44
44
42

และสถิตกิ ารดาวน์โหลดรายงานวิจัย ทาให้ทราบข้อมูลรายงานวิจัยที่ได้รับความ
นิยมจากผูใ้ ช้บริการเว็บไซต์ มีดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อรำยงำน
จำนวนครั้ง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการขับเคลือนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าทีเป็นธรรม
316
ระยะที 5
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการขับเคลือนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าทีเป็นธรรม
ระยะที 6
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การขับเคลือนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทเอื
ี ้อ
ต่อการพึงพาตนเองและร่วมมือกัน ระยะที 2
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการขับเคลือนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที
เป็นธรรม ระยะที 4
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการโรงเรียนลูกชาวนาเพือเพิมสมรรถนะการทาการเกษตร
เชิงธุรกิจมิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาทียังยืน
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96
79
74
60

ลำดับที่
6

ชื่อรำยงำน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การพัฒนาและดาเนินการตัวแบบ Farmer Shop
ระยะที 2

จำนวนครั้ง
59

7

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการเงินทีเกื้อหนุนการ
พึงพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ระยะที 1
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการขับเคลือนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าทีเป็น
ธรรม ระยะที 2
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที 3
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยกลุม่ ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที 3
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที 2
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยกลุม่ ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที 2
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพือการพัฒนาสหกรณ์ปีที 4
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที 36 จังหวัด ระยะ
ขยายผล
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที 36 จังหวัด
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยแนวทางการเพิมศักยภาพในการแข่งขันภายใต้โซ่
อุปทานของธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพือสร้างคุณค่าและ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ทีดีแก่ประชาคม ส.ส.ท
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียเ์ ชิงคุณธรรมกรณี กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวคุณธรรมภายใต้เครือข่ายมูลนิธิ
ธรรมะร่วมใจ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศสาหรับสินค้าสถาบัน
เกษตรกรไทยศึกษาเฉพาะกรณีผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการนาร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าว
หอมมะลิ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเครือข่ายคุณค่าผลไม้ระยะที 3
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย “การพัฒนาและดาเนินการตัวแบบ Farmer
Shop”
โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้ รวจสอบกิจการ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพือการพัฒนาสหกรณ์ ปีที 5

55

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

46
45
41
36
32
27
23
23
21
21
20
17

14
14
12
12
11
10

2.3.12 ระบบลงทะเบียนออนไลน์ เป็นระบบที่ใช้แจ้งชื่อเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ของสถาบันฯ เช่น ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ
โดยจะมีให้กรอกข้อมูลที่จาเป็นเช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล์ และเบอร์ที่สะดวกให้ติดต่อกลับ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวจะถูกบันทึกในฐานข้อมูลดังรูป
37

รูปที่ 2.36 ระบบลงทะเบียนตอบรับ
โดยข้อมูลที่ผลู้ งทะเบียนกรอกเข้ามาจะถูกบันทึกอยู่ในฐานข้อมูลดังรูป

รูปที่ 2.37 ฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนออนไลน์
2.3.13 ระบบค้นหาภายในเว็บไซต์ เป็นระบบค้นหาเพื่อความสะดวกของผู้เข้าชมเว็บไซต์ใน
กรณีที่ต้องการค้นหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงด้วยคาค้นหาโดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงกับเว็บค้นหาอย่าง
Google.co.th เมื่อ Search ด้วยคาที่ต้องการค้นหาระบบจะเชื่อมไปยัง Google.co.th โดยปุ่ม Search จะ
อยู่ในแถบเมนูด้านบนขวามือ

38

รูปที่ 2.38 ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ของสถาบันฯ
2.3.14 ระบบการจัดเก็บสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ผู้เข้าชมสามารถคลิกดูจานวนผู้เข้าชมที่
กาลัง Online อยู่ หรือดูจานวนหน้าที่ผู้เข้าชมเปิดเข้าไปชมได้ที่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์โดยการจัดเก็บ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ของสถาบันฯ จะใช้บริการของเว็บไซต์ที่ให้บริการจัดเก็บสถิติ Histat.com โดย
สามารถจัดเก็บข้อมูลเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ และรายปี

รูปที่ 2.39 ระบบการจัดเก็บสถิตกิ ารเข้าชมเว็บไซต์
39

2.3.16 ระบบจัดอันดับเว็บไซต์ เป็นการดูการจัดอันดับเว็บไซต์ว่าในแต่ละเดือนเว็บไซต์
ของสถาบันฯ อยู่ในอันดับที่เท่าใดเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขให้คงที่อยู่ตลอดเวลาโดยอ้างอิงการจัดอันดับ
ของเว็บไซต์จากเว็บ Stats.in.th เว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ลาดับที่ 6,220 จาก 12,411
ลาดับของการจัดลาดับเว็บไซต์ทั้งหมด

รูปที่ 2.40 ระบบจัดอันดับเว็บไซต์
2.4 ผลสารวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
2.4.1 จากการสารวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ตั้งแต่เดือนมกราคม
ถึงเดือนธันวาคม 2557 มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์รวม 41,818 ราย เฉลี่ยเดือนละ 3,484 ราย ดังนี้
ตารางที่ 2.1 สถิตกิ ารเข้าชมเว็บไซต์ประจาเดือนมกราคม – ธันวาคม 2557
สถิตกิ ารเข้าชมเว็บไซต์ประจาเดือน
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557
รวม

จานวนผูเ้ ข้าชม (คน)
3,714
4,201
3,480
2,848
3,235
3,905
4,291
2,074
2,940
4,333
3,831
2,966
41,818
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5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
ม.ค.-57 ก.พ.-57 มี.ค.-57 เม.ย.-57 พ.ค.-57 มิ.ย.-57 ก.ค.-57 ส.ค.-57 ก.ย.-57 ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57

รูปที่ 2.42 กราฟสถิตกิ ารเข้าชมเว็บไซต์ประจาเดือนมกราคม – ธันวาคม 2557
2.5 การเชื่อมโยงเว็บไซต์กับหน่วยงานพันธมิตร
2.5.1 การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์สหกรณ์ไทย
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้มีการเชื่อมโยงเว็บ ไซต์ www.cai.ku.ac.th กั บ
เว็บไซต์ของสหกรณ์ไทย www. thaicooperative.org เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารให้กว้างขวางมากยิ่งขึน้
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รูปที่ 2.43 การเชื่อมโยงเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์กับเว็บไซต์สหกรณ์ไทย
ซึ่งนอกจากเว็บไซต์สหกรณ์ไทยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์กับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์แล้ว
ยังได้มกี ารจัดทาหน้าเว็บเพจสาหรับ Link บทความที่นา่ สนใจให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ
สหกรณ์ไทย มีทั้งหมด 12 บทความ ได้แก่
(1) ตัวแบบธุรกิจขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Link: http://www.cai.ku.ac.th/
article/ Mag16_articleF1.pdf
(2) การสร้างโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเพื่อสหกรณ์การเกษตร http://www.cai.ku.ac.th/article/
Mag16_article3.pdf
(3) การขานรับปีสากลสหกรณ์ http://www.cai.ku.ac.th/article/การขานรับปีสากลแห่งการ
สหกรณ์.pdf
(4) เครือข่ายกับการพัฒนาสหกรณ์ http://www.cai.ku.ac.th/article/Mag14_article4.pdf
(5) รูปแบบที่เปลี่ยนไปของสหกรณ์ http://www.cai.ku.ac.th/article/Mag11_article2.pdf
(6) การสร้างแบรนด์ในสินค้าเกษตร http://www.cai.ku.ac.th/article/Mag09_article2.pdf
(7) สิ่งท้าทายสหกรณ์สปู่ ระชาคมอาเซียน http://www.cai.ku.ac.th/article/Mag16_article1.pdf
(8) กรอบคิดการพัฒนางานสหกรณ์ในภาพรวม http://www.cai.ku.ac.th/article/
Mag08_article1.pdf
(9) สหกรณ์กับวิกฤตเศรษฐกิจโลก โอกาสของสหกรณ์ http://www.cai.ku.ac.th/article/
mag05_article1.pdf
(10) การปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์ http://www.cai.ku.ac.th/article/010-2550.pdf
(11) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์ http://www.cai.ku.ac.th/article/0172550.pdf
(12) บทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่พึงมีต่อสหกรณ์ http://www.cai.ku.ac.th/article/0232550.pdf
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รูปที่ 2.44 หน้าเว็บของสหกรณ์ไทยที่เชื่อมโยงกับบทความของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
2.5.2 การเชื่อมโยงเว็บไซต์กับภาคีพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
ลิงก์หน่วยงานที่ป รากฏในเว็บไซต์ www.cai.ki.ac.th แบ่ง หน่วยงานออกเป็น 2
ประเภท ได้แก่ หน่วยงานในประเทศ 22 หน่วยงาน และหน่วยงานต่างประเทศ 44 หน่วยงาน
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รูปที่ 2.45 Link หน่วยงานภาคีพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
2.6 เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
การปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเน้นที่การเผยแพร่ข่าวกิจกรรมของสถาบันฯ ที่เป็น
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในช่วงเวลามกราคม – ธันวาคม
2557 มีการนาเสนอข่าวทั้งสิน้ 11 ข่าว
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รูปที่ 2.46 ข่าวกิจกรรมหน้าเว็บไซต์สถาบันฯภาษาอังกฤษ
มีการเผยแพร่เอกสารวิชาการภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop จานวน 1
เรื่อง โดยเน้นการออกแบบการแสดงผลให้มคี วามน่าสนใจต่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์มากขึ้น
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รูปที่ 2.47 บทความ Farmer Shop ภาษาอังกฤษ
2.7 ผลการสารวจความคิดเห็นการเยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบันฯฯผ่านทางเว็บไซต์
เพื่อส ารวจความคิด เห็นต่อการเข้าใช้บ ริการเว็บ ไซต์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ส าหรั บ เป็ น ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ น ามาปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
(มกราคม 2557-มกราคม 2558)
ตารางที่ 2.2 ผลการสารวจความคิดเห็นต่อการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพศกับ
สถานะผูใ้ ช้บริการ
สถานะของผูใ้ ช้บริการ
1.เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกสหกรณ์
2.ผู้ประกอบการ
3.นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต
4.อาจารย์
5.ประชาชนทั่วไป
รวม

ชาย
จานวน ร้อยละ
2
2.3
0
0.0
19
21.8
1
1.1
4
4.6
26
29.9
46

หญิง
จานวน ร้อยละ
3
3.4
1
1.1
54
62.1
2
2.3
1
1.1
61
70.1

รวม
จานวน ร้อยละ
5
5.7
1
1.1
73
83.9
3
3.4
5
5.7
87
100.0

จากการสารวจความคิดเห็น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จานวน 61 คน ร้อย
ละ 70.1 เพศชายจานวน 26 คน ร้อยละ 29.9 และมีสถานะนักเรียน/นักศึกษา/นิสิต จานวน 73 คน ร้อย
ละ 83.9 มากที่สุด เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป จานวน 5 คน ร้อยละ
5.7 อาจารย์ จานวน 3 คน ร้อยละ 3.4 และผูป้ ระกอบการ จานวน 1 คน ร้อยละ 1.1 ตามลาดับ
ตารางที่ 2.3 ผลการสารวจความคิดเห็นต่อความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ความถี่
ร้อยละ
1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
42
48.3
3-4 ครั้ง ต่อสัปดาห์
14
16.1
5-6 ครั้ง ต่อสัปดาห์
4
4.6
นานๆครั้ง
23
26.4
มากกว่า 6
4
4.6
รวม
87
100.0
จากผลการส ารวจ พบว่ าผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ข้ าใช้ บ ริ ก ารเว็ บ ไซต์ ส ถาบั น
วิชาการด้านสหกรณ์เป็นประจาสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง จานวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.3 มากที่สุด
นานๆ ครั้ง จานวน 23 ราย ร้อยละ 26.4 สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ต่อสัปดาห์ จานวน 14 ราย ร้อยละ
16.1 สัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง จานวน 4 ราย ร้อยละ 4.6 และมากกว่า 6 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 4 ราย
ร้อยละ 4.6 ตามลาดับ
ตารางที่ 2.4 ผลการสารวจความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ในการใช้เว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เพศ
ความถี่
ร้อยละ
1. ติดตามรายงานวิจัย/บทความของสถาบัน/หน้าต่างความรู้
64
39.02
2. ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันฯ
53
32.32
3. ติดตามโครงการวิชาการของสถาบันฯ
18
10.98
4. ติดตามโครงการอื่นๆ ของสถาบันฯ เช่น farmer shop
13
7.93
5. ติดตามสมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์
10
6.10
6. อื่นๆ อาทิ สืบค้นข้อมูลประกอบการเรียน
4
2.44
7. สั่งซื้อหนังสือคู่มือต่างๆ
2
1.21
รวม
164
100
จากผลการสารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีวัตถุ ประสงค์ในการใช้เว็บ ไซต์สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อติดตามรายงานวิจัย/บทความของสถาบัน/หน้าต่างความรู้ ร้อยละ 39.02
เพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันฯ ร้อยละ 32.32 เพื่อติดตามโครงการวิชาการของสถาบันฯ ร้อยละ
10.98 ติดตามโครงการอื่นๆ ของสถาบันฯ เช่น farmer shop ร้อยละ 7.93 เพื่อติดตามสมัครสมาชิก
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วารสารฅนสหกรณ์ ร้อยละ 6.10 เพื่อสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียน ร้อยละ 2.44 และเพื่อสั่งซื้อ
หนังสือคูม่ อื ต่าง ๆ ร้อยละ 1.21 ตามลาดับ
ตารางที่ 2.5 ผลการสารวจความคิดเห็นในการใช้ประโยชน์ข้อมูลบนเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
การใช้ประโยชน์ของข้อมูลบนเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

ศึกษาหาความรู้
อ้างอิงประกอบศึกษาค้นคว้า
นาไปใช้ประโยชน์เชิงปฏิบัติ
อื่นๆ
รวม

ความถี่

ร้อยละ

57
27
1
2
87

65.5
31.0
1.1
2.3
100.0

จากการสารวจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ประโยชน์ข้อมูลบนเว็บไซด์สถาบันวิชาการ
ด้ า นสหกรณ์ เพื่ อ ศึ ก ษาหาความรู้ จ านวน 57 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 65.5 น าไปอ้ า งอิ ง ประกอบ
การศึกษาค้นคว้า จานวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.0 และนาไปใช้ประโยชน์เชิงปฏิบัติ จานวน 1 ราย
ร้อยละ 1.1 ตามลาดับ
ตารางที่ 2.6 ผลการสารวจระดับความคิดเห็นต่อการใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ระดับความคิดเห็น
ลาดับ
ประเด็นความคิดเห็น
ปาน
ดีมาก
ดี
พอใช้
กลาง
การออกแบบสบายตาและ
7
50
25
4
1
แสดงผลบนจอเหมาะสม
(8.0) (57.5) (28.7) (4.6)
เมนูการเชื่อมโยงต่างๆ
16
47
20
4
2
(18.4) (54.0) (23.0) (4.6)
ความสะดวกรวดเร็วและเข้าใจ
11
52
18
3
3
ง่ายในการเข้าถึงข้อมูล
(26.4) (59.8) (20.7) (3.4)
เว็บไซต์มขี ้อมูลที่ชัดเจนและมี
23
46
14
4
4
แหล่งอ้างอิง
(26.4) (52.9) (16.1) (4.6)
มีเนื้อหาที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ 23
46
14
2
5
และนาไปใช้ประโยชน์ได้
(26.4) (52.9) (16.1) (2.3)
รวม
หมายเหตุ :

ค่าคะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

ควรปรับปรุง
พอใช้
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

48

ควร
ปรับปรุง
1
(1.15)
0
(0.0)
3
(3.4)
0
(00.0)
2
(2.3)

ค่า
เฉลี่ย

ระดับ
ความพึง
พอใจ

3.67

ดี

3.86

ดี

3.75

ดี

4.01

ดี

3.99

ดี

3.86

ดี

จากผลการสารวจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ การออกแบบเว็บไซต์ที่สบายตา
และแสดงผลบนจอเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 57.5 อยู่ในระดับดี การเชื่อมโยงของเมนูต่างๆ ในเว็บไซต์
คิดเป็นร้อยละ 54 อยู่ในระดับดี ความสะดวกรวดเร็วและเข้าใจง่ายในการเข้าถึงข้อมูล คิดเป็นร้อยละ
59.8 อยู่ในระดับดี เว็บไซต์มีข้อมูลที่ชัดเจนและมีแหล่งอ้างอิง คิดเป็นร้อยละ 52.9 อยู่ในระดับดี และ
เว็บไซต์มีเนื้อหาที่ทันสมัยทันเหตุการณ์และนาไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 52.9 อยู่ในระดับดี
ผลสรุป โดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็นต่ อการใช้บ ริก ารเว็บ ไซต์สถาบันวิชาการด้า น
สหกรณ์อยู่ในระดับดี
นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ให้ข้อมูลถึงปัญหาในการใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ที่ไม่สามารถอ่านบทความผ่านโทรศัพท์มือถือได้ จานวน 3 ราย ปัญหาเรื่องความ
ซับซ้อนในการเข้าถึงข้อมูล จานวน 1 ราย และปัญหาการเปิดอ่านบทความและไม่สามารถดาวน์โหลด
เนือ้ หาบทความได้ครบทั้งบทความ จานวน 1 ราย
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บทที่ 3
ผลการดาเนินงานการจัดทาวารสารฅนสหกรณ์
การดาเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ
การแข่งขันมีผลการดาเนินงาน ในส่วนของการจัดทาวารสารฅนสหกรณ์ดังนี้
3.1 ผลการดาเนินงานวารสารฅนสหกรณ์
3.1.1 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมานั้น วารสารฅนสหกรณ์ได้จัดทาและเผยแพร่วารสารไป
แล้วจานวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 23 เดือนมีนาคม 2557 ถึง พฤษภาคม 2557 ฉบับที่ 24 เดือน
มิถุนายน 2557 ถึง สิงหาคม 2557 ฉบับที่ 25 เดือนกันยายน 2557 ถึง พฤศจิกายน 2557 และ
ฉบับที่ 26 เดือนธันวาคม 2557 ถึง กุมภาพันธ์ 2558 (ดังรูปที่ 3.1)

ฉบับที่ 23

ฉบับที่ 24

ฉบับที่ 25

ฉบับที่ 26

รูปที่ 3.1 ปกวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 23-26

3.1.2 ทาเนียบรายชื่อบทความที่เผยแพร่ในวารสารฅนสหกรณ์จาแนกตามคอลัมน์
บทความที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารฅนสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคม
ข้อมู ล ข่ าวสารแก่ ป ระชาคมวิ จัย นั ก สหกรณ์ และผู้ สนใจให้ส ามารถเข้า ถึง ข้อมู ลข่ าวสารอย่า ง
ต่อเนื่อง โดยมีคณะทางานวารสารในการดาเนินการเพื่อรวบรวม จัดพิมพ์และเผยแพร่ทุกไตรมาส
ของทุกเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ปีละ 4 ฉบับ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและคอลัมน์นิสต์
ประจาช่วยสนับสนุนการเขียนบทความ ปัจจุบันพิมพ์เผยแพร่วารสาร 24 ฉบับ มีบทความทั้งสิ้น 381
บทความ ภายใต้คอลัมน์หลัก 6 คอลัมน์ มีรายละเอียดในแต่ละคอลัมน์ดังนี้
1) คอลัมน์ “ในแวดวงคนสหกรณ์” เป็นคอลัมน์ที่กล่าวถึงเรื่องราว/ความรู้ที่เกี่ยว
ข้องในแวดวงของสหกรณ์
2) คอลัมน์ “มุมมองจากคนแดนไกล” กล่าวถึง เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ในต่างประเทศ เป็นการถอดความสาหรับบทความที่นา่ สนใจจากแหล่งความรู้จากต่างประเทศ
3) คอลัมน์ “เติมความรู้” จะกล่าวถึงแหล่งความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ งานทางด้าน
สหกรณ์ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องข้าว ความรูใ้ นการพัฒนาสหกรณ์ เป็นต้น
4) คอลัมน์ “เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย ” จะกล่าวถึง ผลงานวิจัยโครงการต่างๆ
รวมทั้งการต่อยอดจากงานวิจัยของโครงการ และการพัฒนาความรูท้ างด้านงานวิจัย
5) คอลัมน์ “ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ” จะกล่าวถึง
ความเคลื่ อนไหวต่า งๆ ในเชิ งนโยบายที่เ กี่ ย วข้อ งกั บ งานสหกรณ์ เช่ น แผนพัฒ นาการสหกรณ์
ข้อบังคับ/ข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ
6) คอลั มน์ “นานาสาระ” จะกล่าวถึงสาระความรู้ทั่วๆ ไป ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้
ในช่วงเวลาของการดาเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน (มกราคม 2557-มกราคม 2558) มีการจัดพิมพ์วารสารฅนสหกรณ์
ทั้งสิน้ 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 23-26 มีบทความเผยแพร่ 52 บทความ
ตารางที่ 3.1 รายชื่อบทความในแต่ละคอลัมน์ของวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 23-26
คอลัมน์/ชื่อบทความ

ผู้เขียน

1. ในแวดวงคนสหกรณ์
 เศรษฐกิจที่สร้างสรรค์
 มองภาพสหกรณ์: ที่ดย
ี ังไม่ได้ ที่ได้ยังไม่ดี
 มองเศรษฐกิจสหกรณ์ไทยในปี 2556
 ร้อยคน ร้อยคุณค่า

ศ.ดร.ระพี สาคริก
ดร.พิชญ์ นิตย์เสมอ
พเยาว์ กิมปฐม
สว.สก.
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ฉบับที่
23
23
23
23

คอลัมน์/ชื่อบทความ
 ทางออกประเทศไทย...การนาคุณค่าสหกรณ์แก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม
 ร้อยคน ร้อยคุณค่า
 ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2557
 ร้อยคน ร้อยคุณค่า
 ตัวเลขหนี้ครัวเรือนภาคสหกรณ์ไทยเพิ่มขึ้นหรือลดเทียบจากปีที่
แล้ว ทิศทางแนวโน้มปีหน้าจะเป็นอย่างไร
 ร้อยคน ร้อยคุณค่า
2. มุมมองจากคนแดนไกล
 คิดเรื่องค่านิยมผ่านประสบการณ์พายุหม
ิ ะถล่มที่คามากูระ
 สหกรณ์บ้านเค้า
 เกี่ยวกับ EXPOCOOP 2014
 “เวลา” กับ “คาสัญญา”
 ชวนคุยเรื่องสหกรณ์ สปป.ลาว
 น้าพริกฝีมือแม่...แบรนด์ในตานาน
 เขาทาอะไรในการประชุมคองเกรส CIRIEC ครัง้ ที่ 30 ที่บัวโนสไอเรส
3. เติมความรู้
 คุยกันเรื่องโซ่คุณค่าข้าวเกิดบุญ

ผู้เขียน
ฉบับที่
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
24
สว.สก.
สว.สก.
สว.สก.
เพยาว์ กิมปฐม

24
25
25
26

สว.สก.

26

ฮิปโปสีชมพู
ฮิปโปสีชมพู
สายสุดา ศรีอุไร
ฮิปโปสีชมพู
สว.สก.
ฮิปโปสีชมพู
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

23
24
24
25
26
26
26

รศ.สมพร อิศวิลานนท์

23



ใครเป็นคนกาหนดราคาสินค้าเกษตร

รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน



ทางรอดของชาวนาไทย

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

23
23



ผ่าโครงสร้างชาวนาเพื่อการบริหารความเสี่ยงในอาชีพและชีวิต

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

23



ผักและผลไม้ไทย จะก้าวไปทางไหนใน AEC

ประชาคมวิจัย

23



ในปี 2557 ไทยจะกลับมาเป็นแชมป์สง่ ออกข้าวอีกครัง้

รศ.สมพร อิศวิลานนท์

24



Farmers’ Market กับบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

24



เรียนรู้ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบราซิล

24



เกี่ยวกับสหกรณ์ในกลุ่มประเทศ BRICS

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท



เส้นทางการวิจัยในห้วงเวลา 14 ปี

24



ชาวนามืออาชีพ “ต้อง” คิดเก่ง ทาเป็น เห็นอนาคต

สว.สก.
สว.สก.



ข้าวหอมมะลิไทยกาลังถูกท้าทายในตลาดส่งออก

รศ.สมพร อิศวิลานนท์

25



ความสุขสีเขียว จากบ้านไร่จามจุรี

ดร.ธนภัท แสงอรุณ

25



การค้าระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ (C2C Trade)

เภสัชกรไพบูลย์ สลักฤทัย

25



พม่า...จะก้าวเป็นผู้นาในตลาดส่งออกข้าวได้ไหม

รศ.สมพร อิศวิลานนท์

26
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24
24

ผู้เขียน
ฉบับที่
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
26



คอลัมน์/ชื่อบทความ
แนวทางปฏิรูปประเทศไทย ตอน Farmer Shop: ตัวแบบธุรกิจแนว
ใหม่ใช้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุชน
ส้มโออินทรีย์ทางเลือกที่ยั่งยืนของผู้ผลิตมืออาชีพรุ่นใหม่

คุณวินัย เมฆดา

26



จับกระแสการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สว.สก.

26

ดร.ธนภัท แสงอรุณ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ภูมิ จันทชุม
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

23
23
24
25

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
คุณวินัย เมฆดา
สว.สก.
สว.สก.

25
25
26
26

สกว.

26

กรมส่งเสริมสหกรณ์
ภูมิ จันทชุม
ภูมิ จันทชุม

23
25
26

อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์
ซาโกะ จัง
อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์
อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์
อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์

23



4. เล่าสู่กนั ฟังจากงานวิจัย
 เส้นทางการเข้าสูต
่ ลาดต่างประเทศของสถาบันเกษตรกร
 ธุรกิจฐานสังคม
 จากการวิจัยสูข
่ ้อเสนอแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์
 ยุทธศาสตร์ลดช่องว่างสูก
่ ารสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและเป็น
ธรรม เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 ทางออกประเทศไทย ตอน สามพรานโมเดล
 มุมมองในการส่งเสริมเกษตรกรให้เป็นมืออาชีพ
 สะท้อนความคิด จากเวทีเรียนรู้สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทย
 สรุปเวทีอภิปรายระดมความคิด: การเรียนรู้สก
ู่ ารปฏิรูปการ
สหกรณ์ไทยให้มีสมรรถนะสูง
 กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานกับงานวิจัยเด่นสกว.
5. ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ์
 วาระแห่งชาติดา้ นการสหกรณ์
 เรื่องเล่าจากห้องอบรม หนึ่งในข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์
 เรื่องพื้นฐานในกฎหมายสหกรณ์เกาหลีใต้

6. นานาสาระ






เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง
อายุสินค้าบนฉลาก สาคัญอย่างไร
เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง
เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง
เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง

23
24
25
26

3.2 โครงการรณรงค์สมัครสมาชิก และการประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์
ในส่วนของวารสารฅนสหกรณ์ ที่ผ่านมานั้น ได้มีโครงการณรงค์สมาชิกวารสาร ซึ่งเป็น
โครงการที่มีการรณรงค์ให้คนในขบวนการสหกรณ์และส่วนที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงคุณค่าของข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่สามารถพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ โดยโครงการนี้แบ่งออกเป็น 6
กระบวนการ คือ การโทรศัพท์ประชาสัม พันธ์วารสารฅนสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ต่างๆ การรณรงค์
สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์
52

ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ทาง Facebook การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านทางไปรษณีย์
การรณรงค์สมาชิกโดยใช้กลไกการบริการวิชาการ การประชาสัมพันธ์ผ่านศูนย์หนังสือและห้องสมุด
และซึ่งมีผลดาเนินการดังนี้
3.2.1 การทา Tele Sale
ในการโทรศัพ ท์ป ระชาสั มพันธ์ใ ห้สหกรณ์และหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้องมีบ ทบาท
สาคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกสหกรณ์และบุคลากรของหน่วยงานนั้น ๆ ทางสถาบัน
จึ ง ได้ ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ญ ชวนให้ ส มั ค รสมาชิ ก วารสารฅนสหกรณ์ โดยได้ โ ทรศั พ ท์
ประชาสัมพันธ์ไปยังสหกรณ์/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสมาชิกวารสาร และเมื่อสมาชิกวารสารใกล้
หมดอายุการเป็นสมาชิกล่วงหน้า 2 ฉบับนั้น ทางสถาบันได้มีกระบวนการโทรศัพท์ประสานงาน และ
ส่งหนังสือนาแจ้งเตือนให้สมาชิกทาการต่ออายุเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการรับวารสาร อย่างไรก็
ตามในส่ ว นของการขอรั บ การสนั บ สนุ น ในการจั ด ท าวารสารและลงโฆษณาในวารสารนั้ น มี
หน่วยงานที่เห็นความสาคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านงานสหกรณ์ และหน่วยงานที่เป็น
พันธมิตรได้ให้การสนับสนุนการจัดทาวารสารฅนสหกรณ์
//

Salaele
TTeleele S

TTeleel Sa
e Salele

//

รูปที่ 3.2 กระบวนการ Tele Sale
3.2.2 การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในการรณรงค์สมาชิกวารสารได้มีการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบ
ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) หรือ นิยมเรียกกันทั่วไปว่า “อีเมล์” (E-mail) ที่เป็น
รูปแบบการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน กับสมาชิกวารสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถ
ส่งข้อความ ไปยังสมาชิกที่ตดิ ต่อด้วย โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที และสามารถแนบไฟล์ข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ไปได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทาให้สมาชิกรับทราบข้อมูลข่าวสารที่
สะดวกและรวดเร็ว
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3.2.3 การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ทาง
Facebook และ Google+
ในการรณรงค์สมาชิกวารสารนั้น ทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของ Social Network ในการเป็นสื่อกลางที่ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จึงได้มีการจัดทา
Facebook สาหรับสมาชิกวารสารและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่จะ
ทาให้สมาชิกวารสารสามารถติดต่อสื่อสารและร่วมทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรม
ร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการตัง้ ประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ เขียนบทความหรือบล็อกโพสต์รูปภาพ
โพสต์คลิปวิดีโอ ซึ่ง Facebook วารสารฅนสหกรณ์นี้จะเป็น สังคมออนไลน์ (Social Network) ที่
รวมกลุ่มคนที่มีความชอบ ความสนใจในสิ่งเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งกลุ่มที่อยู่ในเว็บไซต์เดียวกัน
หรื อ อยู่ ค นละเว็ บ ไซต์ แต่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ สามารถสื่ อสารส่ ง ต่อ หรือ แบ่ง ปั นให้ กั น ได้ จาก
จุดเริ่มต้นที่คนหนึ่งคนส่งหาเพื่อนอีกคน แล้วมีการส่งต่อกระจายกันออกไปเรื่อยๆ จนกลายเป็น
เครือข่ายสังคมขนาดใหญ่ โดยที่สมาชิกวารสารจะคอยอัพเดทแบ่งปันข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน
ปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์วารสารฅนสหกรณ์มสี มาชิกจานวน 2,011 ราย

รูปที่ 3.3 การประชาสัมพันธ์วารสารผ่านทางเครือข่าย Face book
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รูปที่ 3.4 การประชาสัมพันธ์วารสารผ่านทางเครือข่าย Google+
3.2.4 การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์โดยการรับสมัครสมาชิกผ่านทาง
www.cai.ku.ac.th
การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ โดยการรับสมัครสมาชิกวารสารผ่านทาง
www.cai.ku.ac.th ซึ่งสามารถกรอกข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ที่อยู่ ประเภทการ
สมัคร และทาการคลิกที่ช่อง “ส่งใบสมัคร” ข้อมูลการสมัครทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล ซึ่ง
ทาให้สะดวกทั้งผูส้ ่งและผูร้ ับ รวมทั้งประหยัดเวลาในการส่งด้วย
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รูปที่ 3.5 การประชาสัมพันธ์วารสารผ่านทาง www.cai.ku.ac.th
3.2.5 การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านทางไปรษณีย์
ในช่ องทางของการรณรงค์ส มาชิก ผ่ านทางไปรษณี ย์นั้ น ทางสถาบั นฯ ได้
ดาเนินการโดยทาการจัดส่งตัวอย่างวารสารฅนสหกรณ์แก่ส หกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ พร้อมทั้ง
เชิญชวนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับวารสารฅนสหกรณ์ ภายใต้สโลแกน “เพียงวันละ 1 บาท ท่านก็
สามารถเข้าถึงความรู้ และเกื้อหนุนสั งคมข้อมูลข่าวสารได้” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้นา
สหกรณ์อย่างกว้างขวาง
3.2.6 การรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านกลไกบริการวิชาการ
เนื่องจากการบริการวิชาการเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันฯ ที่มีจุดมุ่งหมาย
ในการขับเคลื่อนกลไกการเรียนรู้และคลังความรู้ เพื่อสนับสนุนผู้นาการเปลี่ยนแปลง จึงได้มีการ
รณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดโดยสถาบันฯ ได้แก่ หลักสูตรอบรม
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างชานาญการ หลักสูตร Smart Officers และหลักสูตร
นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง
3.2.7 โครงการฝากขายที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการฝากขายที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นการนาวารสาร
ฅนสหกรณ์ไปฝากจาหน่ายที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่
สามารถเผยแพร่วารสารไปสู่ผู้ที่สนใจในกลุ่มนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
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3.2.8 โครงการฝากประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์
โครงการฝากประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์นั้น ทางสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ได้ทาการฝากประชาสัมพันธ์วารสารที่ห้องสมุดพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์ และ
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางสาหรับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
เพื่อให้นสิ ิตได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
3.3 การเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์
สถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ ไ ด้ มี ก ระบวนการการเผยแพร่ ว ารสารฅนสหกรณ์ ใ ห้
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ดังนี้
3.3.1 เผยแพร่ให้กับห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 21 แห่ง
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชุมพร ห้องสมุดประชาชน
จังหวัดสงขลา ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีษะเกษ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ห้องสมุด
ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ห้องสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องสมุดสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหอสมุดแห่งชาติ
3.3.2 เผยแพร่แก่นิสติ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล สหกรณ์ ใ นโลกยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ ทั น เหตุ ก ารณ์ ที่ มี ก ารถอดความจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิสถาบันฯ เพื่อย่นระยะเวลาในการค้นคว้าข้อมูล
3.3.3 เผยแพร่ใ นที่ป ระชุมคณบดีมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ซึ่งคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ได้เ ห็นคุ ณค่าของวารสารฅนสหกรณ์ จึงมีความประสงค์ขอให้มีการเผยแพร่ใ นที่
ประชุมคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีการประชุมประจาทุกเดือน
3.4 เครือข่ายพันธมิตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดทาวารสารฅนสหกรณ์นนั้ ได้มีเครือข่ายพันธมิตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามา
มีสว่ นร่วมในการจัดทาจากหลายฝ่าย ได้แก่ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทาวารสารและลงโฆษณา (sponsor) คณะทางานจัดทาวารสาร และ
สมาชิกวารสาร มีรายละเอียดดังนี้
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3.4.1 สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ในการเผยแพร่ความรู้โดยใช้วารสารฅนสหกรณ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคม
ความรูน้ ั้น ทางคณะทางานวารสารได้รับ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย เพื่อการเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารที่เอื้อประโยชน์ต่อการนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์
3.4.2 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทาวารสารและลงโฆษณา (sponsor)
ในการจัดทาวารสารนั้นได้มีหน่วยงานเครือข่ายที่เป็นพันธมิตร ทั้งในภาครัฐและ
เอกชนให้การสนับสนุนวารสารอย่างต่อเนื่อง จานวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทสหประกันชีวิต จากัด
(มหาชน) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด (ชสท.) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จากัด (ชสอ.) และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด (ชสค.)
3.4.3 คณะทางานวารสารฅนสหกรณ์
ในการจัดทาวารสารฅนสหกรณ์นนั้ ซึ่งเป็นไปภายใต้คอลัมน์ ในแวดวงคนสหกรณ์
มุมมองจากคนแดนไกล เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนา
การสหกรณ์ และนานาสาระ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานที่ประกอบด้วย การวางแผนการจัดทา
วารสาร การก าหนดเนื้อหา การประสานงานกั บ คอลัม น์นิสต์และแขกรับ เชิญ ประจาฉบับ การ
จัดเตรียมต้นฉบับ การออกแบบปก การประสานงานกับทางโรงพิมพ์ในการจัดพิมพ์รูปเล่ม/เนื้อหา
ตลอดจนการจัดส่งวารสารฅนสหกรณ์ไปยังหน่วยงานในขบวนการสหกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิก
วารสาร เป็นต้น โดยมีกระบวนการจัดทาวารสารฅนสหกรณ์ (รูปที่ 3.6)
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รูปที่ 3.6 กระบวนการจัดทาและเผยแพร่วารสาร
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3.4.4 สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์
ในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมานั้นทางคณะทางานวารสารได้ทาการประชาสัมพันธ์
และรณรงค์รับสมัครสมาชิกวารสาร ซึ่งได้มีหน่วยงานภายในขบวนการสหกรณ์ สถาบันการศึกษา
และบุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ จานวน 402 ราย จาแนก
เป็นดังนี้
ตารางที่ 3.1 จานวนสมาชิกจาแนกตามประเภท ในรอบระยะเวลา 12 เดือน
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557
77
76
79 123 126
124 143 142 138 163 160 160
1 ปี
55
54
56
66
66
61
57
57
53
52
53
53
2 ปี
148 143 143
141
141
131 215 207 187 178 184 185
3 ปี
4
4
4
4
ตลอดชีพ
280 273 278 330 333 316 415 406 382 397 401 402
รวม
สมาชิก

1000
800

เพิ่มขัน้

600

รวม
ตลอดชีพ

400

3 ปี
200

2 ปี

0

1 ปี
ธ.ค
2556

ม.ค
2557

ก.พ
2557

มี.ค
2557

เม.ย
2557

พ.ค
2557

มิ.ย
2557

ก.ค
2557

ส.ค
2557

ก.ย
2557

ต.ค
2557

พ.ย
2557

ธ.ค
2557

รูปที่ 3.7 กราฟแสดงจานวนสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ระหว่าง มกราคม-ธันวาคม 2557
3.5 การจัดการระบบฐานข้อมูลสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์โดยใช้โปรแกรม MS Access
ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศที่ประกอบด้วย
รายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันที่จะนามาใช้ในระบบต่าง ๆ ร่วมกัน ระบบฐานข้อมูล จึงเป็นการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถจัดการกับข้อมูลได้ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งการเพิ่ม การแก้ไข การลบ
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ตลอดจนการเรียกดูข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จ ะเป็นการประยุกต์นาเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
จัดการฐานข้อมูล โดยการจัด การระบบฐานข้อมูลสมาชิก วารสารฅนสหกรณ์โ ดยใช้โ ปรแกรม
Microsoft Access นั้น สามารถสร้างแบบฟอร์มที่ต้องการจะเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูล หลังจาก
บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะสามารถค้นหาหรือเรียกดูข้อมูลจากเขตข้อมูลใดก็ได้
นอกจากนี้ Access ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยการกาหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกัน
ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบได้ดว้ ย จึงทาให้ง่ายและสะดวกต่อการนามาให้งาน

รูปที่ 3.8 การจัดการระบบฐานข้อมูลสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access
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3.6 การจัดทาเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่
ในการดาเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ
การแข่งขัน ในรอบระยะเวลา 12 เดือนนั้น ทางคณะทางานเครือข่ายสารสนเทศได้มีการจัดทา
เอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการเผยแพร่คลังความรูแ้ ละเป็นการสร้างกลไกการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ในการเป็ น สั ง คมข้ อ มู ล ข่ า วสารร่ ว มกั น ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จ านวน 32 รายการ
ประกอบด้วย
3.6.1 คู่มือการเรียนรู้
การจัดทาคู่มือการเรียนรู้ โดยนาองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน
และการเผยแพร่แก่ผู้สนใจ มีจานวน 8 รายการ ดังนี้

1. คู่มือหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างผู้ชานาญการ

2. พ็อกเก็ตบุค๊ การสร้างสรรค์นวัตกรรมนาการเปลี่ยนแปลง

3. คู่มือการถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัย

4. คู่มือการบริหารจัดการ Farmers’ Market
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5. รายงานการศึกษาดูงาน EXPOCOOP 2014
และการประชุมกลุ่ม BRICS

6. 14 ปี การสร้างสรรค์งานวิจัย

7. คู่มือนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง

8. Pocket book 27 แนวคิดการสร้างสรรค์สหกรณ์สู่ศตวรรษที่ 2

3.6.2 การเผยแพร่ผ่านสื่อทีวี
มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อทีวี จานวน 6 รายการ ประกอบด้วย

1. รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน ข้าวคุณธรรม 7 พ.ย. 57

2. เวทีสาธารณะทางรอดชาวนาไทย Thai PBS 16/3/57
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3. เวทีสาธารณะ คนคลองโยง ชาวนาปฏิรูป Thai PBS 19/4/57

4. วาระประเทศไทย Thai PBS

5.ไอเดียได้'จัย ปี 2_ตอน_Farmer Shop ร้านค้าเกษตรเชิงคุณค่า2 พ.ค.57

6. กขคง ข้อนีไ้ ม่มีคาตอบ : ประตูบานใหม่ Thai PBS 28 มิ.ย.
57

3.6.3 วีดีทัศน์เพื่อการเผยแพร่
มีการจัดทาวีดีทัศน์เพื่อการเผยแพร่ผลลัพธ์การวิจัยของชุดโครงการฯ จานวน 2
เรื่อง ดังนี้

1. วีดีทัศน์ผลงานวิจัยชุดโครงการฯเผยแพร่ในงานประกาศเกียรติคุณ
นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2557

2. วีดีทัศน์รวมผลงานวิจัยชุดโครงการฯ

3.6.4 สื่อหนังสือพิมพ์
มีการเผยแพร่องค์ความรูจ้ ากการวิจัยของชุดโครงการฯ เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์
10 เรื่อง ดังนี้
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1. สหกรณ์: ตัวแบบธุรกิจที่สร้างโลกได้ดีกว่า
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2558

2. โครงการร้านค้าจากเกษตรกรไทย
หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2557

3. เสวนาวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 17
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 12 กันยายน 2557

4. เสวนาวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 17
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 12 กันยายน 2557
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5. ทางออกประเทศไทยการนาคุณค่าสหกรณ์แก้ปัญหา
ความเหลือมล้าและสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม
หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

6. การนาคุณค่าสหกรณ์แก้ปัญหาความเหลื่อมล้า
และสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม ตอนสามพรานโมเดล
หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 18 มิถนุ ายน 2557

7. ม.เกษตรร่วมพัฒนาสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์
หนังสือพิมพ์ CoopNews ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557

8. ม.เกษตรร่วมพัฒนาสมรรถนะผู้นาสหกรณ์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
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10. สสท.ลงนาม MOU ม.เกษตรฯ พัฒนาสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์

9. สหกรณ์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

3.6.5 ศูนย์เรียนรู้มีชวี ิต
มีการเผยแพร่ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต จานวน 6 ศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ข้าว
คุณธรรม จ.ยโสธร ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ จ.นครปฐม ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ จ.
จันทบุรี ศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จ.ชัยนาท ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop จ.กรุงเทพฯ
และ ศูนย์เรียนรูส้ ารสนเทศ จ.กรุงเทพฯ ดังนี้

1. ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม

2. ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ
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3. ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ

4. ศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่

5. ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop

6. ศูนย์เรียนรู้สารสนเทศสหกรณ์
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บทที่ 4
สรุปผลการดําเนินการและขอเสนอแนะ
โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การเรี ย นรูเ พื่อ ยกระดั บ สมรรถนะการ
แขงขัน มีสรุปผลการดําเนินการและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
4.1 สรุปผลการดําเนินการ
ผลการดําเนินการโครงการ ซึ่งแบงเปน 3 สวน ไดแก สวนแรกเปนสวนของเว็บไซต
สวนที่สองคือวารสาร และสวนที่สามเปนสื่อสิ่งพิมพ ผลการดําเนินการในสวนของเว็บไซตซึ่งเปน
ชองทางการเผยแพรขอมูลในคลังความรู ตลอดจนขาวสารใหเขาถึงเครือขาย มีการนําเสนอหนาตาง
ความรูที่นาสนใจจํานวน 6 บาน ไดแก หนาตางความรูขาวและชาวนา หนาตางความรูธุรกิจฐาน
สั ง คม หนา ตา งความรู ส หกรณอ อมทรั พ ย /การเงิ น หน าต างความรูน วั ต กรรม หนา ตา งความรู
สารสนเทศจากภาคี และหนาตางความรูเด็กไทยแกมใส, คลังความรูงานวิจัย, บทความวิชาการ,
บทความแปลจากตางประเทศที่นาสนใจในโลกยุคปจจุบันของขบวนการสหกรณในตางประเทศ,
Slide Share นวัตกรรม/ชุดความรูจากงานวิจัยที่นาสนใจทั้ง 9 นวัตกรรม, E-magazine, Facebook,
ศูนยเรียนรูมีชีวิต เว็บไซตมีจํานวนเมนูหลักทั้งหมด 36 เมนู และเมนูยอยจํานวน 67 เมนู มีจํานวน
บทความที่เผยแพรในเว็บไซตจํานวน 165 บทความ บทความภาษาอังกฤษ 14 บทความ เอกสาร
คูมือจํานวน 16 เลม เอกสารเผยแพรจํานวน 47 เลม มีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณจํานวน 80 เลม วีดี
ทัศนจํานวน 28 เรื่อง สาระการเรียนรูชาวนามืออาชีพ จํานวน 9 เรื่อง และพ็อคเก็ตบุคออนไลน
จํานวน 18 เรื่อง Facebook Farmer Shop มีจํานวนสมาชิก 3,761 ราย Faceผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณ สว.สก. มีจํานวนสมาชิก 1,496 ราย และเครือขายนักวิจัยสว.สก. มีจํานวนสมาชิก 231
ราย มีผูสนใจเขามาเยี่ยมชมและสืบคนในเว็บไซตเฉลี่ยเดือนละ 3,484 ราย รวม 41,818 ราย มีผล
การประเมินความคิดเห็นจากผูเยี่ยมชมเว็บไซตอยูในระดับดีและเว็บไซตอยูในอันดับที่ 6,220 จาก
12,411 ลําดับ จากการจัดลําดับเว็บไซตของ Stats.in.th
ผลการดําเนินการในสวนวารสารฅนสหกรณ ไดจัดทําและเผยแพรวารสารฅน สหกรณ
ภายใตคอลัมนหลัก 6 คอลัมน ไดแก คอลัมนในแวดวงคนสหกรณ, คอลัมนมุมมองจากคนแดนไกล,
คอลัมนเติมความรู, คอลัมนเลาสูกันฟงจากงานวิจัย, คอลัมนติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนา
และคอลัมนนานาสาระ จํานวน 4 ฉบับ มีส มาชิก วารสารจํานวน 402 ราย มีบ ทความจาก
ผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และเครือขายภาคีพันธมิตรจํานวนทั้งสิ้น 52 บทความ
เอกสารสิ่งพิมพเพื่อการเผยแพร 32 รายการ ประกอบดวย พ็อกเก็ตบุค 27 แนวคิด
สําหรับแนวทางสรางสรรคสหกรณสูศตวรรษที่ 2 คูมือนักบริหารการสหกรณระดับสูง 14 ป การ
สรางสรรคงานวิจัย รายงานการศึกษาดูงาน Expocoop 2014 และการประชุมกลุม BRICS คูมือการ
68

บริหารจัดการ Farmers’ Market คูมือหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง
ผูชํานาญการ พ็อกเก็ตบุคการสรางสรรคนวัตกรรมนําการเปลี่ยนแปลง บทความทางออกประเทศ
ไทยการนําคุณคาสหกรณแกปญ หาความเหลือมล้ําและสรางความเปนธรรมแกสั งคม เผยแพร
หนั งสือพิมพมติชน ฉบับ วัน ที่ วั นที่ 28 พฤษภาคม 2557 บทความทางออกประเทศไทยการนํ า
คุณคาสหกรณแกปญหาความเหลือมล้ําและสรางความเปนธรรม ตอนสามพรานโมเดล เผยแพร
หนังสือพิมพมติชน วันที่ 18 มิถุนายน 2557 บทความสหกรณ : ตัวแบบธุรกิจที่สรางโลกไดดีกวา
เผยแพรหนังสือพิมพสยามรัฐ วันที่ 1 มกราคม 2558
บทความวิชาการ “Farmer Shop: A New Business Model for Fairness in Supply Chain
Management” นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 12th SARD Workshop 2014
“Challenging Issues in Asian Retailing Internationalization: Focusing on Primary Industries in the
Emerging Markets” การนําเสนอ “The Farmer Shop as a Business Model for Sustainability” ในที่
ประชุม International Cooperative Alliance Asia and Pacific and Ministry of Agriculture and
Forestry, Laos National Conference on “Building up Co-operative System in Laos” ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การนําเสนอ The Farmer Shop as a Business Model for
Sustainability และ The Emerging Opportunities of Producers Co-ops. from Fair Trade ในที่ประชุม
ICA-AP C2C Seminar On Cooperative to Cooperative ประเทศมาเลเซีย
ประเด็ นที่นาสนใจของการดําเนินการโครงการ มีผูสนใจเขามาเยี่ยมชมเว็บ ไซตและ
ดาวนโหลดบทความวิชาการที่เปนที่นิยมตามสถิติการดาวนโหลดบทความ คือ บทความตัวแบบ
ธุรกิจขับเคลื่อนสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูใชบริการเว็บไซตใหความสนใจใน
เรื่องใหมใ นปจจุ บั น ซึ่งตอ งตื่น ตั ว และมีก ารเตรีย มตัว กอ นเขาสูป ระชาคมอาเซีย น รวมทั้งมีภาคี
เครือขายที่นําบทความของสถาบันฯไปเผยแพรในเว็บไซต จํานวน 12 บทความ
4.2 ขอเสนอแนะ
แนวทางการดําเนินในระยะตอไป มีดังนี้
• เนนการพัฒนาเว็บไซตภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพรชุดความรู และผลลัพธงานวิจัย
ใหกับภาคีเครือขายในตางประเทศที่สถาบันวิชาการดานสหกรณไดเชื่อมโยงทางวิชาการและธุรกิจ
• การพัฒนาคลังขอมูลใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคของขอมูลขาวสาร เพื่อ
เปนแหลงเรียนรู และขอมูลใหกับผูนําสหกรณ นักวิชาการและผูสนใจทั่วไป
• การขยายผลเครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน ใ ห ค รบในทุ ก กลุ ม ภาคี เ ครื อ ข า ยเพื่ อ การ
เขาถึงขอมูลขาวสาร และมีการติดตอสื่อสารที่เปนปจจุบัน
• การพั ฒ นาเว็ บ ไซต ใ นรู ป แบบใหม ที่ ส ามารถตอบโจทย ก ารเข า ถึ ง ข อ มู ล ในทุ ก
รูปแบบของเทคโนโลยีและการสื่อสาร เชน สามารถอานบนมือถือหรือแท็บเล็ตได
69

ขยายฐานสมาชิ ก ในกลุ ม ของเครื อ ข า ยนั ก วิ จั ย ผู นํ า สหกรณ เจ า หน า ที่ รั ฐ
สถาบันการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหกวางขวางขึ้น
• สงเสริมใหภาคีเครือขาย ผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา เขามามีสวนรวม
ในการเขียนบทความในวารสารในรูปแบบที่มีเนื้อหาสาระที่อานเขาใจงายใหกวางขวางขึ้น
• ควรมี แ ผนการจั ด ทํ า สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ และประมวลความรู จ ากรายงานวิ จั ย พิ ม พ
เผยแพร
• จัดทําสื่อเรียนรูและพ็อกเก็ตบุคเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป การสหกรณไทย
ในป 2559
• จัดเวทีถอดบทเรียนสําหรับแนวทางพัฒนาระบบสนับสนุน
•
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